
جدول الدروس االسبوعي

فیان احمد محمد محمود االسم

اليوجدالبريد االلكتروني
أفريقيا واستراليااسم المادة

سنويمقرر الفصل
ومظاهر السطح ومناخها الجيولوجيةوعلى بنيتها القارةالتعرف على اهداف المادة

اهم الدول فيها والزراعيةوتربتها ومعادنها واهم محاصيلها 
)جنوب الصحراء (إفريقياجغرافيه :أوالللمادةاألساسيةالتفاصيل 

الموقع الجغرافي :١
الجيولوجيةالبنية:٢
مظاهر السطح :٣
المناخ :٤
النباتيةواألقاليمالنبات الطبيعي :٥
التربةخصائص :٦
المائيةالموارد :٧

البشريةالمعطيات : ثانيا 
يبهم وتوزيعهم ترك_السكان:١
أالقتصاديهاإلمكانيات:٢
المعادن : ٣
طرق النقل :٤

إقليميهدراسة_الدول االفريقيه :ثالثا 
)انمودج لدول جنوب القارة (إفريقيهجمهوريه جنوب :١

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات :الكلیة 

الجغرافیھ :القســم 
)ا، ب (االولى جغرافیھ :المرحلة 

فیان احمد محمد محمود:اسم المحاضر الثالثي
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم الجغرافیھ:مكان العمل  



)انمودج لدول شرق القارة (تنزانيا وكينيا :٢
)انمودج لدول غرب القارة (نيجيريا وغانا :٣
)انمودج لدول وسط القارة(قيا زائير ووسط إفري:٤

دراسة مماثله عن استراليا كما في مفردات أفريقيا

الكتب المنهجية
،إفريقيه هابراهيم عبد الجبار المشهداني واحمد نجم الدين فليوج)١(

١٩٨٠والنشر ،الموصل ،للطباعةالحكمةجنوب الصحراء ،مطابع دار 

المصادر الخارجية
،مكتبه االنجلو إقليميهدراسة،جغرافيه العالم دولت احمد صادق)١(

١٩٧٦،المصرية
في شخصيه القارة ،مكتبه إفريقيهمحمد عبد الغني السعودي ،)٢(

٢٠٠٨االنجلو المصرية ،
،دار الفكر ،سوريه إقليميهدراسةإفريقيهعلي موسى ،جغرافيه )٣(

١٩٩٠
،دار إقليميهةدراسإفريقيهجغرافيه ،ألحديثيعلي موسى وحمادي )٤(

٢٠٠٤الفكر ،سوريه ،

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
30٥١٥٥٠

معلومات اضافية
الطالبات يقدمن تقارير عن الدول انمودج واألطالس ،وجعل الخارطةتوضيح المواقع  على 

لمعلومات والمصادر كل طالبه البحث في الكتب االقليميه واالطالع على احتى يتسنى لالدراسة
الحديث منها والقديمة

حث الطالبات على رسم مجموعه من الخرائط الهامة بالدراسة 



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

احیانا تتطلب الماده اكثر ممیزات القارة١٤/١٠/٢٠١١
من محاضره لتوضیحھا 

الموقع الجغرافي ٢١١/١٠/٢٠١١
البنیة الجیولوجیة ٣١٨/١٠/٢٠١١
مظاھر السطح ٤٢٥/١٠/٢٠١١
المناخ واألقالیم المناخیة ٥١/١١/٢٠١١
النبات الطبیعي ٦٨/١١/٢٠١١
التربة ٧١٥/١١/٢٠١١
الموارد المائیة ٨٢٢/١١/٢٠١١
٩٢٩/١١/٢٠١١"

المعطیات البشریة ١٠٦/١٢/٢٠١١
أصل السكان ونموھم ١١١٣/١٢/٢٠١١
توزیع السكان ١٢٢٠/١٢/٢٠١١
تركیب السكان ١٣٢٧/١٢/٢٠١١
مناطق الكثافة السكانیة ١٤٣/١/٢٠١٢
یھ اإلمكانیات أالقتصاد١٥/١/٢٠١٢
جمھوریھ جنوب إفریقیا١٦/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
دول شرق القارة ١٧٣٠/١/٢٠١٢
دول غرب القارة١٨٦/٢/٢٠١٢
دول وسط القارة١٩١٣/٢/٢٠١٢
الموقع والمساحة /استرالیا٢٠٢٠/٢/٢٠١٢

الخصائص الجیولوجیة الطبیعیة ٢١٢٧/٢/٢٠١٢
المناخ واألقالیم المناخیة ٢٢٥/٣/٢٠١٢
النبات الطبیعي ٢٣١٢/٣/٢٠١٢
ةالزراع٢٤١٩/٣/٢٠١٢
اإلنتاج الحیواني ٢٥٢٦/٣/٢٠١٢
السكان ٢٦٢/٤/٢٠١٢
الصناعة٢٧٩/٤/٢٠١٢
التجارة٢٨١٦/٤/٢٠١٢
نیوزلندا٢٩٢٣/٤/٢٠١٢
ندااألقالیم الطبیعیة في  نیوزل٣٠٣٠/٤/٢٠١٢
المناخ ٣١٧/٥/٢٠١٢
النبات الطبیعي ٣٢١٤/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات :الكلیة 

الجغرافیھ  :اسم القســم 

)ا ،ب (االولى جغرافیھ :ة المرحل
فیان احمد محمد محمود:اسم المحاضر الثالثي 

مدرس مساعد:اللقب العلمي 
دكتورا ه:المؤھل العلمي 

الجغرافیھ :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Vian  Ahmad Mhmad
E_mail
Title  Africa and Australia
Course Coordinator

Course Objective
1:Africa
-position
_size
_Geology of Africa
_physical features
_climatic
_natural vegetation
_the soil

_the river
_population
_minerals
_trans port nation
_south Africa
_east Africa
_west Africa
_central Africa
AUSTRALIA AND NEWZEALAND
1:position and size
2:physical features
3:climatic and climatic Regions
4:Natural Vegetation
5:Agricutiure land
6:Animais
7:population
8:industries
9:Trade

University:Bagdad
College:
Department:Geography
Stage:
Lecturer name:Vian Ahmad
Academic Status:
Qualification:Dr
Place of work:Geography

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



New Zealand
*physical features
*climatic
*Natural Vegetation

Course Description
 1_

Textbook
 1_

2_

3_

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment  30 5  15  50

General Notes

Type here general notes regarding the course



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2011:10:3
2 2011:10:10 -position

3 2011:10:17 Geology of Africa
4 2011:10:24 physical features
5 2011:10:31 _climatic

6 2011:11:7 natural vegetation
7 2011:11:14 the soil
8 2011:11:21 the river
9 2011:11:28 the river

10 2011:12:5 population
11 2011:12:12 population
12 2011:12:19 population
13 2011:12:26 population
14 2011:1:2 _minerals

15 2011:1:19 trans port nation
16 2011:1:16  south Africa

Half-year Break
17 2011:1:30  east Africa
18 2012:2:6  west Africa
19 2012:2:6 central Africa

2012:2:13 AUSTRALIA AND
NEW ZEALA ND

20 2012:2:20  position and size

21 2012 :2:27  physical features

22 2012:3:5  climatic and climatic

University:Bagdad
College:
Department:Geography
Stage:
Lecturer name:Vian Ahmad
Academic Status:
Qualification:Dr
Place of work:Geography

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



Regions

23 2012:3:12 Natural Vegetation
24 2012:3:19

Agriculture land

25 2012:3:26  Animals

26 2012:4:2  population

27 2012:4:9 industries
28 2012:4:16 Trade
29 2012:4: New Zealand

30 2012:4:30 physical features

31 2012:5:7    climatic

32 2012:5:14
Natural Vegetation

Instructor Signature: Dean Signature:



جدول الدروس االسبوعي

فیان احمد محمد محمود االسم

اليوجدالبريد االلكتروني
جغرافيه الوطن العربياسم المادة

سنويمقرر الفصل
التعرف على االهميه الستراتيجيه التي يمتلكها الوطن العربي من خالل اهداف المادة

معرفه خصائص الموقع الجغرافي 
موقع الوطن العربي ،تضاريسه ،مناخه ،نباته ،السكان ،الثروة الحيوانية للمادةالتفاصيل االساسية

،المحاصيل الصناعيه ،التوزيع الجغرافي للثروة المعدنيه ،اهميه النفط 
،الحديد والنحاس والفوسفات ،عوامل قيام الصناعه في الوطن العربي 

عربي ،النقل ،اساليب تحقيق التكامل االقتصادي ،التجارة في الوطن ال
مشاكل النقل في الوطن العربي )الجوي _البحري _البري (

الكتب المنهجية
 خطاب صكار العاني وإبراهيم المشهداني ،جغرافيه الوطن العربي

١٩٩١،مطابع وزاره التعليم العالي ،جامعه بغداد ،
 محمد ازهر السماك ، جغرافيه الوطن العربي ،دار ابن االثير

٢٠٠٨ر ،جامعه الموصل ،للطباعه والنش

المصادر الخارجية
 محمد ابراهيم حسن ،مشكالت التربة والمياه والتنمية

بأنواعها،دراسات في جغرافيه العالم اإلسالمي والعربي 
٢٠٠٤،المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،٢،ج

 عبد الفتاح لطفي عبد اهللا ، جغرافيه الوطن العربي ،دار الميسرة
٢٠٠٦لنشر والتوزيع ،عمان ،ل

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات :الكلیة 

الجغرافیھ :القســم 
د،ه صبلحي وا، ب مسائي (ریخ تا/الثانیھ :المرحلة 

فیان احمد محمد محمود:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم الجغرافیھ:مكان العمل  



 عبد علي الخفاف ، الوطن العربي ،أرضه وسكانه وموارده ،دار
٢٠٠٨الفكر للنشر ،المملكة االردنيه الهاشمية ،

 أضافه إلى بعض مواقع االلكترونية لتحديث البيانات واألرقام

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

متحان النهائياالالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-٤٠١٠

معلومات اضافية



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الموقع الفلكي للوطن العربي   ١٣/١٠/٢٠١١
ة م الماء  الموقع بالنسبة للیابس٢١١/١٠/٢٠١١
أھمیھ الموقع وخصائصھ  ٣١٨/١٠/٢٠١١
حدود الوطن العربي  ٤٢٥/١٠/٢٠١١
أنواع الحدود   ٥١/١١/٢٠١١

التضاریس  ٦٨/١١/٢٠١١
الجبال وأنواعھا  ٧١٥/١١/٢٠١١
االلتوائیھ  ٨٢٢/١١/٢٠١١
االنكساریة ٩٢٩/١١/٢٠١١

ال الواطئة الجب١٠٦/١٢/٢٠١١
الھضاب في الوطن العربي ١١١٣/١٢/٢٠١١
الصحاري في الوطن العربي ١٢٢٠/١٢/٢٠١١
الفیضیة /السھول ١٣٢٧/١٢/٢٠١١
السھول الساحلیة /سھول الودیان ١٤٣/١/٢٠١٢
المناخ ١٥١٠/١/٢٠١٢
العوامل المؤثرة في المناخ ١٦١٧/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
التربة وأنواعھا ١٧٣١/١/٢٠١٢
مشاكل الترب وسبل عالجھا ١٨٧/٢/٢٠١٢
النبات الطبیعي في الوطن العربي ١٩١٤/٢/٢٠١٢
السكان ٢٠٢١/٢/٢٠١٢
التغیر السكاني ٢١٢٨/٢/٢٠١٢
التركیب السكاني ٢٢٦/٣/٢٠١٢
الكثافھ السكاني ٢٣١٣/٣/٢٠١٢
العوامل المؤثرة في توزیع السكان ٢٤٢٠/٣/٢٠١٢
العوامل الطبیعیھ ٢٥٢٧/٣/٢٠١٢
العوامل البشریة ٢٦٣/٤/٢٠١٢

الھجرة /حركة السكان ٢٧١٠/٤/٢٠١٢
الزراعة ٢٨١٧/٤/٢٠١٢
اھم المحاصیل الزراعیھ ٢٩٢٥/٤/٢٠١٢
الثروة المعدنیھ ٢٠١٢/٣٠31/4
التجارة في الوطن العربي ٣١٨/٥/٢٠١٢
النقل في الوطن العربي ٣٢١٥/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
لتربیھ للبنات ا:الكلیة 

الجغرافیھ  :اسم القســم 

د ،ه صباحي وا ،ب (ا الثانیھ تاریخ :المرحلة 
مسائي  

فیان احمد محمد محمود:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

دكتورا :المؤھل العلمي 
الجغرافیھ :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Vian Ahmad mhmad
E_mail
 title
Course Coordinator  Geography of Arabic world

Course Objective
Location of Arabic world _its loction_land forms _climatic
_soils _natural plants _population _animals _minerals _trads
_transportation

Course Description
 Katab sagaar alanee &Abraheem ALmsh hdanee

_geography of Arabic world _Baghdad _1991
 Mohamed _azhar ALssk_ geography of Arabic world _ _

dear a; other _2008

Textbook
 Abad ail al kaff ،problems of soils and water and

development_2008

 Abad Fattah Abdullah  geography of Arabic world_2006

 Geography of Islamic and Arabic world 2004

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40 10 50
General Notes

Type here general notes regarding the course

University:Bagdad
College:
Department:Geography
Stage:
Lecturer name:Vian Ahmad
Academic Status:Dr
Qualification:
Place of work : Geography
Department

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2011:10:4 Astronomic Location
2 2011:10:11 Its Location to water
3 2011:10:18 Importance of

Location
4 2011 :10:25 Borders
5 2011:11 :1 Kind of Borders
6 2011:11:8 Land form
7 2011:11:15 Mountains
8 2011:11:22 Folds Mountains
9 2011:11:29 Faults Mountains
10 2011:12:6 Law Mountains
11 2011:12:13 platue
12 2011:12:20 deserts
13 2011:12:27 Fluvial plains
14 2011:12:3 Seaboard plains
15 2011:12:10 Climatic &its factors
16 2011:12:17 Consept of Climatic

Half-year Break
17 2012:1:31 Soils types
18 2012:2 Difficulty of Soils
19 2012:2 Natural plants
20 2012:2 Population
21 2012:2 Population changes
22 2012:3 Population

components
23 2012:3 Population

Distrebutions
24 2012:3 Factor effect on

Population
25 2012:3 Natural Factor
26 2012:4:3 Human Factor
27 2012:4:10 Kind of migration
28 2012:4:17 Agriculture
29 2012:4:25 Main crops

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



30 2012:4:31 Animals
31 2012:5:8 Minerals
32 2012:5:15 Trade

33   2012:5:22 Transportation

Instructor Signature:
Dean Signature:


