بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :د .انتصار حسون رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة جغرافية الصناعة
البريد االلكتروني

د .انتصار حسون رضا
Intsaralsami@gmail.com

االسم
اسم المادة

جغرافية الصناعة

مقرر الفصل

الفصل االول.

أهداف المادة

معرف ةةة و فا ةةم ال ب ةةة بمفا ةةور جغرافي ةةة الص ةةناعةد وم ةةا ه ةةو ال ةةدور الت ةةي و عبة ة ف ةةي ا تص ةةاديا الب ةةد و
فة ةةي التنمية ةةة الصة ةةناعية ممة ةةا ية ةةلدط الة ةةخ و ة ةةوير جمي ة ة الق اعة ةةا اال ة ةةر م ة ة راعة ةةة – و ة ةةدما و

وجارة  ...الخ.
التفاصيل األساسية ل مادة

معرفة جغرافية الصناعةد أهميتااد مناهج البحث فياا و المعايير و المصادر المستخدمةد التصنيف

الدولي ل نشاط اال تصادط ( )ISICااليسك أسس و أهميت د التنمية الصناعة و أنماط الايكل
الصناعي عوامل التوط الصناعيد و اساليب التح يل االحصائي الصناعي.

الكتب المناجية

 .1احمد حبيب رسولد جغرافية الصناعة.

المصادر الخارجية

.1عبد الزهرة الجنابيد الجغرافية الصناعية.

وقديرا الفصل
مع وما اضافية

 .2محمد أ هر سعيد السماكد جغرافية الصناعة بمنظور معاصر.

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانا اليومية

المشروع

االمتحان الناائي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :د .انتصار حسون رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة جغرافية الصناعة
التاريخ

المادة النظرية

المادة
العملية

-

جغرافية الصناعة ،أهمية جغرافية الصناعة.
مناهج البحث في جغرافية الصناعة.
المعايير المستخدمة في جغرافية الصناعة.
مصادر البيانات في جغرافية الصناعة.
تعريف الصناعة ،الصناعة التحويلية
أهمية الصناعة.
التصنيف الدولي (.)ISIC
اسسه و أهميته.
التنمية الصناعية.
التصنيع.
النمو الصناعي.
الهيكل الصناعي.
انماط الهيكل الصناعي.
عوامل التوطن الصناعي.
اساليب التحليل الصناعي.

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
توقيع االستاذ:

المالحظات

توقيع العميدٍ:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :الماجستير
اسم المحاضر الثالثي :د .انتصار حسون رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة التنمية الصناعية
البريد االلكتروني

د .انتصار حسون رضا
Intsaralsami@gmail.com

االسم
اسم المادة

التنمية الصناعية

مقرر الفصل

الفصل االول.

أهداف المادة

وا ة ةةدف التنمي ة ةةة اص ة ةةم الوا ة ة ة الق ة ةةائم نح ة ةةو االف ة ةةل و وفا ة ةةم التنمي ة ةةة ف ة ةةي الص ة ةةناعة الق ة ةةدرة ع ة ةةخ

اد ة ةةال التكنولوجي ة ةةا الحدي ة ةةة و و ة ةةوير الق ة ةةاع الص ة ةةناعي مم ة ةةا يجع ة ةةل الص ة ةةناعة وس ة ةةام ف ة ةةي الن ة ةةاوج

المح ي االجمالي
التفاصيل األساسية ل مادة

مفاور التنمية اال يمية و أثر الصناعة ع يااد اهداف التخ يط الصناعي و انماط د اهداف سياسة
التنميةد ظواهر التبعية اال تصاديةد ميكانيكية التنمية في الدول النامية.

الكتب المناجية

المصادر الخارجية

عبد الزهرة ع ي الجنابيد جغرافية الصناعة
كامل كاظم الكنانيد الموا الصناعية
بحوث ال بة

وقديرا الفصل
مع وما اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانا اليومية

المشروع

االمتحان الناائي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :الماجستير
اسم المحاضر الثالثي :د .انتصار حسون رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة التنمية الصناعية
التاريخ

المادة النظرية

المادة
العملية

-

مفهوم الصناعة .التنمية االقليمية.
اهداف التنمية االقليمية .استراتيجيات التنمية االقليمية.
أثر الصناعة في التنمية االقليمية.
مفهوم التخطيط.
أهداف التخطيط.
أنواع التخطيط.
التخطيط الصناعي.
انماط التخطيط الصناعي.
االنتشار المكاني لالبتكارات و أثرها في التنمية
االقتصادية االقليمية.
أبرز أهداف سياسة التنمية االقليمية.
ابعاد تحليل البنية الصناعية االقليمية.
ظواهر التبعية االقتصادية.
ميكانيكية التنمية في الدول النامية.
بحوث الطلبة.
بحوث الطلبة

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
توقيع االستاذ:

-

توقيع العميد ٍ:

المالحظات

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :دكتوراه
اسم المحاضر الثالثي :د .انتصار حسون رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة جغرافية الصناعة
البريد االلكتروني

د .انتصار حسون رضا
Intsaralsami@gmail.com

االسم
اسم المادة

االم الغذائي

مقرر الفصل
أهداف المادة

التفاصيل األساسية ل مادة

التعرف ع خ مفاور االم الغذائيد االستراويجيا المستخدمة لتوفير الغذاء بشكل مستمر و ثابت و

هي متناول االيدط جمي الفئا السكانية م حيث النوع و الكمية

الكتب المناجية

المصادر الخارجية

وقديرا الفصل
مع وما اضافية

بحوث ال بةد بحث م االنترنتد المنظمة العربية ل تنمية الزراعية (االم الغذائي العربي)د مممح م

ا تصاديا الزراعة في الوط العربي.
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانا اليومية

المشروع

االمتحان الناائي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :الدكتوراه
اسم المحاضر الثالثي :د .انتصار حسون رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

استمارة الخطة التدريسية للمادة االمن الغذائي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

-

15

-

مفهوم االمن الغذائي
أهمية االمن الغذائي.
مشكلة انعدام االمن الغذائي.
خصائص االمن الغذائي.
تصنيف االمن الغذائي.
معوقات التنمية الزراعية في الدول العربية.
المعوقات الطبيعية – المعوقات التكنولوجية
المعوقات التنظيمية و المؤسسية – المعوقات المالية.
وسائل تحقيق االهداف االستراتيجية.
تعزيز التكامل االقتصادي الزراعي العربي.
تعزيز قدرات االستحواذ على التكنولوجيا.
تشجيع التمويل و االستثمار في القطاع الزراعي.
آثار منظمة التجارة العالمية على االمن الغذائي العربي.
بحوث الطلبة
بحوث الطلبة

-

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة
العملية

توقيع االستاذ:

المالحظات

توقيع العميدٍ:

