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جغرافية النقل والتجارة الدولية اسم المادة
سنويمقرر الفصل
فهم المبادئ األساسية في جغرافية النقل تنمية اتجاهات الطالبة نحواهداف المادة

تأثيراتها المكانيةية وربط النقل والتجارة الدولية بوالتجارة الدول
.والتعريف بأنماط النقل والمقارنة والتميز بينها 

مدخل إلى جغرافية النقل وعناصر النقل ،العوامل الجغرافية المؤثرة فيه التفاصيل االساسية للمادة
قل ومزايا ومساوئ كل منها وأطوالها في قارات العالم ،أصناف الن

،األقاليم التجارية الكبرى قيامها،التجارة الدولية والعوامل التي آدت إلى 
.في العالم 

الكتب المنهجية
الحوادث مطبعةاحمد حبيب رسول ، .دالنقل والتجارة الدولية ،-

.١٩٨١،بغداد 
جامعة الموصل ,عدي علي غالب س.دجغرافية النقل والتجارة ،-
،١٩٨٧.

المصادر الخارجية
دار النهضة العربية للطباعة ، ضمحمد ريا.د, جغرافية النقل -

.١٩٧٠والنشر بيروت ،
سري .يوسف محمد سلطان ود.دجغرافية النقل والتجارة الدولية ،-

.١٩٨٨جامعة البصرة محمود المدرس،
عبد العزيز محمد حبيب وديوسف .دلية ،جغرافية النقل والتجارة الدو-

.١٩٨٩جامعة بغداد ،يحيى طعماس ،
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جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

وأسبابھجغرافیة النقل ،مفھوم النقل ٣٠/٩- ١٢٥/٩

اھمیتة النقل وتطوره -٢٢/١٠
عناصر النقل -٣٩/١٠
لنقل العوامل الطبیعیة المؤثرة في ا-٤١٦/١٠
العوامل البشریة المؤثرة في النقل -٥٢٣/١٠
أنماط النقل ،النقل البري-٦٣٠/١٠
النقل بالسكك الحدیدیة -٧٦/١١
النقل بالسكك الحدیدیة-٨١٣/١١
النقل بالسیارات -٩٢٠/١١

النقل باألنابیب -١٠٢٧/١١
مائيالنقل ال-١١٤/١٢
النقل النھري-١٢١١/١٢
النقل النھري-١٣١٨/١٢
النقل البحري -١٤٢٥/١٢
النقل البحري-١٥١/١
الحاویات ١٠/١-١٦٨/١

عطلة نصف السنة
تلوث المیاه٣/٢- ١٧٢٩/١
النقل الجوي-١٨٥/٢
النقل الجوي-١٩١٢/٢
وسائل النقل األخرى-٢٠١٩/١٢
ات تدریسیةتطبیق-٢١٢٦/٢
قات تدریسیةتطبی-٢٢٤/٣
قات تدریسیةتطبی-٢٣١١/٣
قات تدریسیةتطبی-٢٤١٨/٣
قات تدریسیةتطبی-٢٥٢٥/٣
قات تدریسیةتطبی-٢٦١/٤
مفھوم التجارة الدولیة وتطورھا -٢٧٨/٤
العوامل الطبیعیة المؤثرة في -٢٨١٥/٤

التجارة 
العوامل البشریة المؤثرة في -٢٩٢٢/٤

التجارة
بنیة التجارة الدولیة -٣٠٢٩/٤
الكبرى في العالم التجاریةاألقالیم -٣١٦/٥
مشاكل التجارة في األقطار النامیة ١٩/٥- ٣٢١٣/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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Course Weekly Outline

Course Instructor Mustafa Abdulla Muhammad
E_mail malsiwedi@yahoo.com
Title Geography  of  transport  and  international  trade
Course Coordinator ------------------

Course Objective
Trends towards the development of student understanding of basic principles in the
geography of transport and international trade and transport, linking international trade
with the influence of spatial patterns and the definition of transport and the comparison
and distinction between them

Course Description
Introduction to the geography of transport and transport components, geographical
factors affecting it, types of transport and the advantages and disadvantages of each,
and their lengths in the continents of the world, international trade and the factors that led
to its establishment, the major trading regions in the world

Textbook
- Transport and international  trade,Dr.Ahmed H.Resul,Alhewadith press,Baghdad,1981.
-Geography oftransport and commerce,Dr.Saadi Ali Ghalib,
 University of Mosul, 1987.

References
-Geography  of  transport, Dr.muhamed Rihyad, Beirut,1970.

- Geography  of  transport and international trade ,Dr.Yousif M.Sultan and Serry M.
Almuderis,University of Basrah,1988.
- Geography  of  transport and international trade,Dr Abdulaazyz M.Habyb and Dr.
Yousif  Y. Taamas,University of Baghdad,1979.

Term Tests
1

Term Tests
2

Quizzes Project Final Exam

20% 20% 10% ---- 50%

General Notes

University: Baghdad
College: Education for women
Department: Geography
Stage:forth
Lecturer name:Mustafa Abdulla M.
Academic Status: Assistant professor
Qualification:   PhD
Place of work: Education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 25/9-30l9 Concept of Transport and
Geography of Transport

2 2/10- The importance of transport and
development

3 9/10- element of transport
4 16/10- Natural factors affecting the

transport
5 23/10- Human factors affecting the

transport

6 30/10- Modes of transport. Road
transport

7 6/11- Rail transport
8 13/11- Rail transport
9 20/11- Auto Transportation

10 27/11- tube Transport
11 4/12- Water transport
12 11/12- River transport
13 18/12- River transport
14 25/12- Ocean Transportation
15 2/1- Ocean Transportation
16 8/1-10/1 Containers

Half-year Break
17 29/1-3/2 Water Pollution

18 6/2- Air Transport
19 12/2- Air Transport
20 19/2- Other means of road transport
21 26/2- Teaching applications

22 4/3- Teaching applications

23 11/3- Teaching applications

24 18/3- Teaching applications

25 25/3- Teaching applications

26 1/4- Teaching applications

27 8/4- The concept of international
trade

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



28 15/4- Natural factors affecting on
international trade

29 22/4- Human factors affecting the
international trade

30 29/4 structure of international  trade
31 6/5- Major commercial regions in

the world
32 13/5-19/5 Problems of trade in

developing Countries
Instructor Signature: Dean Signature:


