
جدول الدروس 
االسبوعي

مهيمن عبد الحليم طه الوادياالسم
muhaymin69@gmail.comالبريد االلكتروني

التاريختدرس في قسم / العامةالجغرافية اسم المادة
سنويمقرر الفصل
كل منهما الجغرافية بمفهومها الحديث ، العلم الذي يدرس البيئة واالنسان حيث اناهداف المادة

يؤثر في االخر ويتأثر به فالجغرافية تجمع بين العلوم الطبيعية والبشرية وتدرس 
التفاعل و التأثير المتبادل بين ظوابط البيئة الطبيعية والبشرية، فالمادة تسعى لتفهيم 

الطالب على الجوانب الطبيعية والبشرية في الجغرافية
.الجغرافية العامة الطبيعية والبشريةتدرس قواعد التفاصيل االساسية للمادة

فتحي . جودة حسنين جودة و د. ، د) الطبيعية والبشرية(قواعد الجغرافية العامة الكتب المنهجية
محمد ابو عيانة

المصادر الخارجية
اسس الجغرافية الطبيعية ، ابراهيم زرقانة وآخرون

١٩٨٥نعمان شحاتة . علم المناخ ، د
ض ، ابراهيم زرقانة وآخرونمعالم سطح االر

The human mosaic- Terry. G Jordon – Mona Pomosh
Selection from geography – Arthur Getis & Judith Getis

االمتحان الفصل الثانياالولالفصل 
النهائي

تقديرات الفصل
25%25%50%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:معة الجا
التربیة للبنات:الكلیة 

رافیةلالجغ:القســم 
االول:المرحلة 

طھمھیمن عبد الحلیم:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



عيجدول الدروس االسبو

االسبوع
المادة المادة النظریةالتاریخ

العلمیة
المالحظا

ت
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
التعریف بعلم الجغرافیة ، السمات االساسیة لعلم الجغرافیة ، موقعھا في مدارج كانون االول٩

المعرفة
واعھا عناصرھاخطوط الطول ودوائر العرض ، اھمیتھا ان١٠
الخریطة ، تعریفھا اھمیتھا عناصرھا انواعھا١١
شكل االرض وحركتھا الیومیة والسنویة١٢
ظاھرتي الخسوف والكسوفكانون الثاني١٣
)الصخور الناریة ، الرسوبیة ، المتحولة(اغلفة االرض ، الغالف الصخري ١٤
میتھ مكوناتھ الغالف الجوي لكوكب االرض ، اھ١٥
طبقات الغالف الجوي ، التغیرات التي طرأت على الغالف الجوي١٦

عطلة نصف السنة
القوى التي تأثر في تشكیل سطح االرض ، القوى الداخلیةشباط١٧
االلتوائات ، انواعھا ، االنكسارات ، انواعھا ، (القوى الداخلیة البطیئة -أ١٨

)اھمیتھا ، اسبابھا
الزالزل ، تعریفھا ، اسبابھا ، انواعھا ، (القوى الداخلیة السریعة -ب١٩

)توزیعھا ، االثار التي تحدثھا
)اشكالھا ، التوزیع الجغرافي لھا واسبابھا واالثار التي تحدثھا(البراكین ٢٠
ة المیكانیكی-القوى الخارجیة واثرھا في تشكیل سطح االرض ، عوامل التجویة أآذار٢١

الكیمیائیة-ب
العوامل التي یتوقف علیھا تأثیر التجویة ، آثار التجویة في تشكیل سطح االرض٢٢
النھریة ، االنھار كعامل نحت ونقل وارساب ،حمولة النھر( عوامل التعریة ٢٣
)االودیة النھریة٢٤
السھول ، االودیة ، االشكال التضاریسیة في العالم ، الجبال ، الھضاب ،نیسان٢٥

البحیرات
المناخ ، العوامل الرئیسیة التي یتوقف علیھا المناخ٢٦
الضغط الجوي ، العوامل المؤثرة في الضغط الجوي ، العوامل المؤثرة في حركة ٢٧

الریاح
المطر وانوع المطر٢٨
المناخ وجسم االنسانمایس٢٩
ة ، توزیع السكان في العالم ، الھجرات السكانیةاھمیة الدراسات السكانی٣٠
المدن في العصر الحدیث ، عوامل نمو المدن٣١
الدولة ومقوماتھا الجغرافیة٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

والتقویم العلميجھاز االشراف

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

رافیةلالجغ:القســم 
الثالثة:المرحلة 

طھمھیمن عبد الحلیم:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline
Course Instructor Muhaymin Abdel-Halim Taha  Alwdi
E_mail muhaymin69@gmail.com
Title Geographical Agricultural / studying in the Department of History
Course Coordinator Annual

Course Objective
Geographical sense modern science that studies the environment
and human aseach affects the other and is affected by
the Valjgraveh combines the natural sciences, human and studying
the interaction and mutual influence between Zawabottnatural and human
environment, article seeks to Tfahim students to aspects of naturaland
human geography

Course Description
Taught the rules of the general geographical natural and human
resources.

Textbook
General rules of geographical (natural and
human), d. Hassanein, quality and qualityd. Fathi Mohammed Abu Aaana

References
The foundations of Physical Geography, Zarkana Ibrahim et al.
Climate science, d. Naaman Shehata, 1985
Features of the earth's surface, Zarkana Ibrahim et al.The human mosaic-
Terry. G Jordon - Mona Pomosh
Selection from geography - Arthur Getis & Judith Getis

First Term Second Term Final Exam
Course Assessment As (25%) As (25%) As (50%)

General Notes

University: Baghdad
College: Education for Girls
Section: Aljglraveh
Stage: The First
Name three records: a
dominant Abdel-Halim Taha
Scientific Title: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
December geographical definition of the knowledge, the basic features of the science of

geography, knowledge of its location in the runways
Longitude and latitude, its importance kinds of elements
Map, defined its importance kinds of elements
Shape of the earth and movement daily and annual
January phenomena of eclipses and eclipse
Covers the Earth, the lithosphere (igneous, sedimentary, metamorphic)
The atmosphere of planet Earth, its importance of its components
Layers of the atmosphere, the changes in the atmosphere
Mid-year holiday
February the forces that influenced the formation of the earth's surface, the internal
forces
A - slow internal forces (sprains, types, fractures, types, importance, causes)
B - Fast internal forces (earthquakes, definition, causes, types, distribution, effects
caused by)
Volcanoes (forms, geographical distribution and its causes and effects caused by)
March of external forces and their impact on the formation of the earth's surface,
weathering a - b Mechanical - Chemical
Factors on which depends the effect of weathering, the effects of weathering in the
formation of the earth's surface
Erosion (river, as rivers carve, transport and Arsab, the river load
River valleys)
April shapes terrain in the world, mountains, hills, plains, valleys, lakes
Climate, the main factors on which depends the climate
Atmospheric pressure, the factors influencing the atmospheric pressure, the factors
affecting the movement of wind
Types of rain and rain
Maes climate and the human body
The importance of population studies, the distribution of population in the world,
population migrations
Cities in the modern era, growth factors Cities
The state and its components geographical

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Girls
Section: Aljglraveh
Stage: The First
Name three records: a
dominant Abdel-Halim Taha
Scientific Title: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



مهيمن عبد الحليم طه الوادياالسم
muhaymin69@gmail.comالبريد االلكتروني

تدرس في قسم الجغرافية/ الجغرافية الزراعية اسم المادة
سنويمقرر الفصل
بيان دور العوامل الطبيعية والبشرية والحياتية –بيان اهمية الجغرافية الزراعية اهداف المادة

لزراعي ودراسة ومقارنه نظم الزراعة في العالم و دراسة واثرها في االنتاج ا
.النشاط الزراعي ومشاكله من منظور مكاني

تعد الزراعة هي المصدر االساسي لغذاء االنسان فنصف سكان العالم يعملون في التفاصيل االساسية للمادة
في الزراعة وهي المادة الخام في الكثير من الصناعات وهي تلعب دورا كبيرا 

, الدخل القومي كما تلعب دور مهما في العالقات الدولية وبالتالي السياسات الدولية 
والجغرافية الزراعية ازدادت اهميتها خاصة في الجانب التطبيقي واالسهام في خطط 

التنمية االقتصادية واالجتماعية واالنتاج الزراعي بصورة خاصة واالهتمام 
تها من التدهور ورفع مستواها لتعايش ما وصل اليه بالضروف البيئية وامحاولة حماي

الفكر البشري الحديث والمادة ايضاُ تهتم بمسالة تحسين التنظيم االقليمي لالنتاج 
.الزراعي ودراسة النشاط الزراعي من منظور مكاني

بار ابراهيم عبد الج.تأليف نوري خليل البرازي و د–كتاب الجغرافية الزراعية الكتب المنهجية
،مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي٢المشهداني ، ط

المصادر الخارجية
١٩٧٦علي محمد المياح . د–كتاب الجغرافية الزراعية 

صالح محمود وهبي، جامعة دمشق . د–كتاب اصول الجغرافية الزراعية 
٢٠٠٠عام

د حسون جامعة ابراهيم محم.مخلف شالل مرعي و د.د–كتاب جغرافية الزراعة 
.١٩٩٦الموصل عام 

٢٠٠٤منصور حمدي ابو علي ، جامعة النجاح ، ابلس ،–الجغرافية الزراعية 
٢٠٠٨علي احمد هارون ، دار الفكر العربي ، .د–جغرافية الزراعة 

٢٠٠٨محمد محمود الديب ، . د–كتاب الجغرافية االقتصادية 
The human mosaic- Terry. G Jordon – Mona Pomosh

Selection from geography – Arthur Getis & Judith Getis

االمتحان الفصل الثانياالولالفصل 
النهائي

تقديرات الفصل
25%25%50%

معلومات اضافية
يقوم التدريسي بتدريس المادة الكثر من خمس سنوات وقد قدم بعض المقترحات 

الضافة معلومات جديدة تماشيا مع التطورات بخصوص المادة التي يقوم بتدريسها
التي يقتظيها البحث العلمي واضافة فقرات تعتبر على جانب مهم في جانب البحث 

في مادة الجغرافية الزراعية والتي يأمل التدريسي االخذ بها

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغلرافیة:القســم 
لثةالثا:المرحلة 

طھمھیمن عبد الحلیم:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المادة المادة النظریةالتاریخاال
العلمیة

الحظاتالم

مفھوم الجغرافیة الزراعیة ، میدانھا ، اھمیتھا تشرین االول١
مناھج الدراسة في الجغرافیة الزراعیة االقلیمي ، المحصولي ، الوظیفي٢
عامل االرتفاع، (السطح-١العوامل الطبیعیة المؤثرة في االنتاج الزراعي ٣

)االنحدار
رة ، االمطار،درجة الحرا(عناصر المناخ -٤٢
)ضوء الشمس ، الریاح تشرین الثاني٥
لون التربة ، نسجة (التربة وعالقتھا باالنتاج الزراعي ، خصائص التربة ٦

)التربة ، تفاعل التربة
العوامل المؤثرة في تكوین الترة ، مشاكل التربة٧
- وامل االجتماعیة أالع- ١: العوامل البشریة واثرھا في االنتاج الزراعي٨

العادات والمعتقدات الدینیة
حیازة االرض وحجم الملكیة-بكانون االول٩

العوامل السیاسیة واثرھا في االنتاج الزراعي-١٠٢
)التسویق، النقل(العوامل االقتصادیة واثرھا في االنتاج الزراعي -١١٣
في االنتاج الزراعيرأس المال ، االیدي العاملة واثرھا١٢
المككننة واثرھا في االنتاج الزراعيكانون الثاني١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
العوامل الحیاتیة واثرھا في االنتاج الزراعيشباط١٧
خصائص االنتاج الزراعي١٨
)الزراعة المتنقلة(انماط االنتاج الزراعي ١٩
لزراعة في حوض البحر المتوسطنط ا٢٠
نمط الرز المروي في اسیا ، نمط الزراعة المختلطةآذار٢١
نمط الزراعة الكثیفة ، نمط الزراعة الواسعة٢٢
اقلیم االنتاج الزراعي وطرق تحدیده٢٣
فوائد الدورة الزراعیة٢٤
زراعیةتنظیم الدورة الزراعیة ، فوائد الدورة النیسان٢٥
)الحبوب والقمح(االنتاج النباتي ٢٦
، المحاصیل المنبھة الشاي) القطن(االلیاف ٢٧
)التبغ(، المحاصیل المخدرة ) قصب السكر(المحاصیل السكري ٢٨
اثر العالقات المكانیة على توزیع االنتاج الزراعيمایس٢٩
طرق حلھامشاكل التنمیة الزراعیة في العراق و٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 
الجغلرافیة:م القســ

الثالثة:المرحلة 
طھمھیمن عبد الحلیم:اسم المحاضر الثالثي 

مدرس:اللقب العلمي 
ماجستیر:المؤھل العلمي 

كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline
Course Instructor Muhaymin Abdel-Halim Taha  Alwdi
E_mail muhaymin69@gmail.com
Title Geographical Agricultural / studying in the Department of Geographical
Course Coordinator Annual

Course Objective
Statement of the importance of agricultural geography - indicate the role
of natural factors and human life and their impact on agricultural
production and to study and compare the farming systems in the world
and study agricultural activity and its problems from the perspective of the
place.

Course Description
Agriculture is the main source of food for the human half of the world's
populationengaged in agriculture, the raw material in many industries play an
important role inthe national income also plays a role important in international
relations and thus of international politics, and geography of
agricultural increased importance especiallyin the application and contribute to
the development plans economic, social andagricultural production in
particular, and attention to environmental and BaldharovAmeholh protect them
from deterioration and upgraded to coexistence is reached by
the modern human thought and the material is also concerned with the issue
ofimproving the organization's regional agricultural production and the study of
agricultural activity from the perspective of the place

Textbook
Agricultural geography book - written by Nouri al-
Khalil, Brazil and d. Ibrahim Abdul-Jabbar al-Mashhadani, m 2,
the Press Ministry of Higher Education and Scientific Research

References
Agricultural geography book - d. Muhammad Ali Mayah 1976
Geographical origins of agricultural book - d. Salih Mahmoud Wehbe,
University ofDamascus in 2000
Book Geography of Agriculture - d. Mukhlif waterfall and
Dr. Mari. IbrahimMohammed Hassoun, University of Mosul in 1996.
Agricultural geography - Hamdi Abu-Ali Mansour, An-Najah
University, adversely0.2004
Geography of Agriculture - d. Ali Ahmed Haroun, Dar Al-Arab
Thought 0.2008
Economic geography book - d. Mohamed Mahmoud El-Deeb 0.2008
The human mosaic-Terry. G Jordon - Mona Pomosh
Selection from geography - Arthur Getis & Judith Getis

First Term Second Term Final Exam
Course Assessment As (25%) As (25%) As (50%)

General Notes

The teaching material taught for more than five years and made
some suggestionsregarding the material taught to add new information in
line with developments inscientific research and Iktziha paragraphs are in
addition to an important aspect ofthe research in the subject
of geographical and agricultural teaching, which he hopesby taking

University: Baghdad
College: Education for Girls
Section: Aljglraveh
Stage: The third
Name three records: a
dominant Abdel-Halim Taha
Scientific Title: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
October geographical concept of agricultural, their respective fields, their importance

Curriculum in geographic regional agricultural, crop, career
Natural factors affecting agricultural production in 1 - surface (the height factor,
regression)
2 - Elements of climate (temperature, rainfall,

November sunlight, wind)
Soil and their relation to agricultural production, soil characteristics (soil color, soil tissue,
the interaction of soil)
Factors influencing the formation Alterh, soil problems
Human factors and their impact on agricultural production: 1 - a social factors - customs
and religious beliefs

December B - land tenure and property size
2 - political factors and their impact on agricultural production
3 - economic factors and their impact on agricultural production (marketing,
transportation)
Capital, labor and their impact on agricultural production
January Almkcunninh and their impact on agricultural production

Mid-year holiday

February of life factors and their impact on agricultural production
Characteristics of agricultural production
Patterns of agricultural production (shifting cultivation)
Tons of agriculture in the Mediterranean Basin

March pattern irrigated rice in Asia, the pattern of mixed farming
Pattern of intensive agriculture, extensive pattern of agriculture
Province, and methods of agricultural production determined
The benefits of the agricultural cycle

April  Agricultural Organization of the session, the benefits of the agricultural cycle
Plant production (grain and wheat)
Fiber (cotton), crop stimulant tea
Diabetes crops (sugar cane), narcotic crops (tobacco)

May after the spatial relationships on the distribution of agricultural production
Problems of agricultural development in Iraq and ways to solve

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Girls
Section: Aljglraveh
Stage: The third
Name three records: a
dominant Abdel-Halim Taha
Scientific Title: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


