
جامعة بغداد-:اجلامعةمجهورية العراق     
تربية للبناتال-:الكلية وزارة التربية والتعليم  والبحث العلمي 

اجلغرافية-:القسم جهاز اآلشراف  والتقومي العلمي                                             
الرابعة -:املرحلة 

عطاللة سليمان راهي:أسم احملاضر الثالثي 
استاذ مساعد-:اللقب العلمي  

دكتوارة - :املؤهل العلمي 
كلية التربيه للبنات-:مكان العمل  

جدول الدروس االسبوعي
عطاللة سليمان راهي  . داالسم 

Atta_alhadethy@yahoo.comالربيد االلكتروين
اجلغرافيا السياسيةأسم املادة

سنويمقرر الفصل
التعريف بالدولة كوحدة سياسية للدراسة وبيان عناصر اجلغرافيا الطبيعية والبشرية أهداف املادة 

.واالقتصادية ودراسة مشكالت احلدود وانواعها ووظائفها مفصال 
التفاصيل 

االساسية للماده
السياسيةمناهج البحث يف اجلغرافيا -
العوامل اجلغرافية الطبيعية واثرها يف بناء الدولة -
العوامل اجلغرافية البشرية واالقتصادية وأثرها يف قوة الدولة واحلدود ومشكاهلا-
املياة االقليمية -

النظريات اجليوبولتيكية 
مفاهيم السياسه العامة -

وزارة التعليم العايل/ البصرة /وأخرون نافع القصاب .د/ اجلغرافية السياسية -الكتب املنهجية
بغداد/ صربي فارس اهلييت . منعم عبد الوهاب و د. د/ اجلغرافية السياسية -
القاهرة / حممد حممود الذيب . د/ اجلغرافية السياسية -

٢٠٠٩بريوت / خليل حسني . د/ اجلغرافية السياسية -املصادر اخلارجية 
املوصل  / مد أزهر السماك حم. د/ اجلغرافيه السياسية -
عبدالرزاق عباس .د/ اجلغرافيا السياسية -

االمتحان النهائياملشروعاالمتحانات اليوميةاملختربالفصل الدراسيتقديرات الفصل
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آلس
ا

وع
ғالمادة النظریھالتأریخب Ǜƚ ҳǡƺƵǚ

مفھوم الجغرافیا السیاسیة والجیوبولتیكس١9/28
منھج تحلیل القوة٢10/2
المنھج االقلیمي والتاریخي٣10/9
المنھج المورنولوجي والوظیفي٤10/16
المالمح المكانیة٥10/23
شكلھا, احجم الدولة , الموقع ٦10/30
المناخ والتضاریس٧11/6
العوامل السكانیة٨11/13
التركیب االنتوغرافي٩11/20

حجم السكان ونحوھم١٠11/27
تكوین السكان١١12/4
الزراعة١٢12/11
الصناعة١٣12/18
اموارد المیاه والتربھ١٤12/25
معادن فلزیة وال فلزیة١٥1/1
اآلمن الغذائي١٦1/8

عطــــــــلة نصف الســـنة
الحدود والتخوم١٧1/29
الحدود الطبیعیة١٨2/5
الحدود الھندسیة١٩2/12
المیاة األقلیمیة٢٠2/19
التطبیقات٢١2/26
التطبیقات٢٢3/4
التطبیقات٢٣3/11
التطبیقات٢٤3/18
التطبیقات٢٥3/25
التطبیقات٢٦4/1
الجیوبولتیكس٢٧4/8
المجال الحیوي٢٨4/15
القلب االرضي٢٩4/22
نظریھ ماھان٣٠4/29
نظریة شیلمان٣١5/6
دي سیرسكي-الكسندر٣٢5/13

-:توقیع العمید -:توقیع االستاذ 
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Course Weekly Outline

Dr.Attallah sulmain RahiCourse Instructor
Atta_alhadethy@yahoo.comE-Mail
Political geographyTitle
Definition of the state as a political statement and to study the
elements of physical geography , human , economic problem
of the border and study , type and functions  detailed

Course objective

-political Geography
-Analysis Approach
-Regional Approach
-The morphological and the function Approach

Course Description

-Political geography/dr.Nafa'a Al-Kassab and other / Basra
-Political geography / Dr. Monim abd al-wahab

Textbook

-Political geography / Dr.Khaleel Hussein / Beirut 2009
-Political geography / Dr. Mohammed Azher / Mousl

Reverences

Final ExamprojectQuizzesLaboratoryTerm Tests
As (40%)------As

(10%)
As (15%)As (35 %(

Course Assessment

General Notes
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NotesLab.
Experiment
Assignments

Topics CoveredDateweek

Political Geography and Geopolitics28/91
Power analysis Approach2/102

The region and historical Approach9/103
Morpholical and Function16/104

Location Features23/105
Location, size, shape30/106

Relief and climate6/117
Population Factors13/118

Ethnographical , structure20/119
Size-population27/1110

The composition population4/1211
Agriculture11/1212
Industrial18/1213

Water and soil25/1214
Metallic minerals and No minerals1/115

Food Security1/816
Half –year Break

Boundary and Frontiers29/117
Physical Boundaries5/218

Geometrical Boundaries12/219
Territorial Water19/220

School Application26/221
School Application4/322
School Application11/323
School Application18/324
School Application25/325
School Application4/126

Geopolitics4/827
Living space4/1528
Heart land4/2229

Alfred I. Mohan4/2530
Rimland Theory Spkyman5/6٣١

Alexander p. sever sky5/1332


