
جدول الدروس االسبوعي

ة هالة محمد عبد الرحمنالدكتوراالسم
البريد االلكتروني

الجيومور فولوجيا التطبيقية اسم المادة
سنويمقرر الفصل
تدريب الطالبات على استخدام المفاهيم العلمية ارجغرافية في الحياة اهداف المادة

العلمية 
مفهوم العام ،اهميته مبادئه طرق البحث للمادةالتفاصيل االساسية 

الكتب المنهجية
٢٠٠٠الجيومور فولوجيا التطبيقية نتغلب جرجس ،البصرة 

المصادر الخارجية
١٩٨٢الجيومور فولوجيا التطبيقية نعبد العزيزواخرون ،جامعة بغداد

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيمشروعال

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٢٠%٢٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
لي والبحث العلميوزارة التعلیم العا

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
الثالثة:المرحلة 

عبد الرحمندھالة محم.د:اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم الجغرافیة:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مفھوم الجیومورفولوجیاتشرین األول /األسبوع االول ١
اھمیتعاالثاني٢
مبادئھاالثالث٣
طرق البحثالرابع٤
تحلیل الخرائطالخامس٥
تحلیل الصور الجویةتشرین الثاني/األسبوع االول٦
العمل الحقليالثاني٧
المنحدراتالثالث٨
اعمال التربةالرابع٩

اعمال البیئة الحیویةكانون االول/األسبوع االول١٠
=========الثاني١١
العملیات الجیومورفولوجیةثالثال١٢
=========الرابع١٣
یولوجیاالدر اسات الجالخامس١٤
التحللیة /الدراسات المختبریة كانون االول/األسبوع االول١٥
===========الثاني١٦

عطلة نصف السنة
خصائص التربةكانون الثاني/االسبوع الخامس١٧
الخصائص الفزیاویة للتربةشباط/ولاألسبوع اال١٨
الخصائص الكیماویةالثاني١٩
خصائص الصخورالثالث٢٠
الیاه الجاریةالرابع٢١
حوض التعریةاذار/األسبوع االول٢٢
القناة النھلریةالثاني٢٣
سرعة الریاحالثالث٢٤
حركة الریاحالرابع٢٥
راضياستعمال االالخامس٢٦
تصیف الراضينیسان/األسبوع االول٢٧
استعمال االراضي امثلة تطبیقةالثاني٢٨

تصنیف االرضيالثالث٢٩

منحدراتالرابع٣٠

تجویة مایس/االسبوع االول٣١

======الثاني٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

مھوریة العراقج
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

جغرافیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

ھالة محمد عبد الرحمن.د:اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ:اللقب العلمي 

هدكتورا:المؤھل العلمي 
قسم الجغرافیة:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.halia mohamed
E_mail
Title Applied geomopholagy
Course Coordinator Yearly

Course Objective Applied geomorphology

Course Description
applied geomorphology takiep jerqs

Textbook
applied geomorphology apped a_asses

References
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 20 20 10 50

General Notes

University:baghdad
College:eduction for woman
Department:geography
Stage:third year
Lecturer name:Dr. hala
mohammed
Academic Status:
Qualification: Ph.d
Place of work: dep.of
geography

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 1week/octop What of applied ge
2 2 The important
3 3 Content
4 4 Sentific methed
5 5 Mappeing analysis
6 1week/nov Air view
7 2 field work
8 3 Slope
9 4 Soil works

10 1week/des Bio envrioment
11 2 Works
12 3 Geomorphologic
13 4 Processes
14 5 Geo.studies
15 1week/jen Analysis studies
16 2 ======

17 5week/jen Soil charactaties
18 1week/fre Physical soilch
19 2 Chemical soilch
20 3 Rocks charactares
21 4 Run fullwataer
22 1week/mar Daring basin
23 2 Chaind water
24 3 Wind speed
25 4 Wind movement
26 5 Land use
27 1week/app Land classific
28 2 Land use
29 3 Land classific
30 4 Slopes
31 1week/may weathering
32 2 =====

Instructor Signature: Dean Signature:

University:baghdad
College:eduction for woman
Department:geography
Stage:third year
Lecturer name:Dr. hala
mohammed
Academic Status:
Qualification: Ph.d
Place of work: dep.of
geography

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


