
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 اساليب كمية استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 فاضل محسن يوسفد.  االسم
  البريد االلكتروني

 اساليب كمية اسم المادة
 - مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

الكميددددة لعواددددوا الدددد  نتددددا م تدددددريب ال عبددددة يعدددد  اسدددداليب التحعيددددل إلدددد   يهدددددف البرنددددامم ا كدددداديمي
 مهمة في تشخيص المشكالت التي تعاني منها الق ايات االقتصادية في العراق 

 لعمادة ا ساسيةالتفاايل 
 
 

- 

 الكتب المنهجية
 
 

 1891االحصاء  الصنايي، يبد الحسين زيني، جامعة بغداد،  .1
 1891االحصاء الجغرافي، يبد الرزاق الب يحي، جامعة بغداد،  .2
 2119اء الوافي، يبد الرحمن الشرنوبي، القاهرة، االحص .3

 المصادر الخارجية
 
 

 

 االمتحان النها ي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
31% 11% 11% 11% 01% 

 مععومات اضافية
 
 

     

 

 

 

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 فاضل محسن يوسف د. اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ  لقب العلمي:ال
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 خطة التدريسية للمادةاستمارة ال

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  - مفهوم االسلوب الكمي - 1

  - تطبيقات كمية في الجغرافية - 2

  - االسلوب الكمي في الجغرافية - 3

  - الصناعة جغرافيةالكمي في االسلوب  - 4

  - السكان جغرافيةالكمي في االسلوب  - 5

  - المناخ جغرافيةالكمي في االسلوب  - 6

  - تحويل الدرجات الحرارية - 7

  - قياس نمو السكان - 8

  - تطبيقات في جغرافية الزراعة - 9

  - قياس الكمي في ارتفاعات الحشائش - 11

  - قياس كمي في أثر دوائر العرض على الزراعة - 11

  - منحنى لورنز - 12

  - و التشتت الصناعي قياس التركز - 13

  - قياس التنوع و التخصص الصناعي - 14

  - التباين في قياس ظاهرة جغرافية - 15

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 د. فاضل محسن يوسف اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ  اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 مواقع صناعية استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 فاضل محسن يوسفد.  االسم
  البريد االلكتروني

 مواقع انايية اسم المادة
 - مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 عبددددة و التوسددددع فددددي ادرا  التبدددداين تنميددددة القدددددرات التحعيعيددددة لددددد  الإلدددد   يهدددددف البرنددددامم ا كدددداديمي
 المكاني لتوزيع الصنايات مع التركيز يع  العراق

 
 لعمادة ا ساسيةالتفاايل 

 
 

- 

 الكتب المنهجية
 
 

 1791جغرافية الصناعة، ابراهيم شريف، جامعة بغداد، كلية اآلداب،  .1
 2111جغرافية الصناعة بمنظور معاصر، محمد ازهر السماك، جامعة الموصل،  .2
 2112غرافية الصناعة، عبد الزهرة الجنابي، جامعة بابل، ج .3

 المصادر الخارجية
 
 

 

 االمتحان النها ي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
31% 11% 11% 11% 01% 

 مععومات اضافية
 
 

     

 

 

 

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 فاضل محسن يوسف د. اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ  اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد ن العمل:مكا

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 مارة الخطة التدريسية للمادةاست

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  - نظرية الموقع االقل كلفة للمستهلك - 1

  - نظرية الموقع االقل كلفة لإلنتاج - 2

  - نظرية الفريد ويبر - 3

  - نظرية اوكست لوفر - 4

  - نظرية ادجار هوفر - 5

  - نظرية االرباح - 6

  - نظرية السوق - 7

  - الروابط الصناعية - 8

  - الروابط العمودية و االفقية - 9

  - الروابط القطاعية و الشبكية - 11

  - الروابط المتعددة و طرق قياسها - 11

  - الوفورات االقتصادية - 12

  - الوفورات الداخلية و الخارجية - 13

  - الصناعة معايير قياس - 14

  - االنماط الموقعية لتوزيع الصناعة - 15

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 د. فاضل محسن يوسف اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ  العلمي: اللقب
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:


