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اليوجد
ال يوجد
متزوج
 -1جغرافية األراضي الجافة
 -2مشكالت بيئية
اليوجد

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

محمد نجم خلف
Mohameedn17@gmail.com
جغرافية األراضي الجافة
سنوي
تعريف الطالب بماهية جغرافية األراضي الجافة كعلم نشأتها وتطورها
والتعرف على مفهوم الجفاف و اهم مجاالت اهتمام الجغرافية لألراضي
الجافة ومقوماتها االساسية
معرفة مفهوم جغرافية لالرضي الجافة ومناهجها وعالقتها بفروع
الجغرافية االخرى .
قصي عبدالمجيد السامرائي وعبد مخور نجم الريحاني

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات
اليومية

%

%10

تقديرات الفصل
مثالا%40

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالا%50

معلومات اضافية

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة :تكريت
الكلية :االداب
اسم القســم  :الجغرافية التطبيقية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :محمد نجم خلف
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :قسم الجغرافية التطبيقية

جدول الدروس
األسبوعي

2018/10/4-3
10/11-10
10/18-17
10/25-24

مفهوم االراضي الجافها
االسباب الطبيعيه للجفاف
اختالفالتصنيفات المناخيه للجفاف
ثورنثوت واالراضي الجافه
العناصر المناخيه في االراضي
الجافه
مناخ المناطق الجافه بنوعيها
البارده والحاره
التبدل المناخي في االراضي الجافه
اشكال سطح االرض في المناطق
الجافه
اشكال سطح االرض في الصحاري
اشكال سطح االرض في المناطق
شبه الجافه
الموارد المائيه في االراضي الجافه
بعض الحلول الستعماالت المياه في
االراضي الجافه
النفط واثره في تطوير االراضي
الجافه
الزراعه في االراضي الجافه
اقسام التربة في األراضي الجافة
بعض النظريات التي تعالج رطوبة
التربة

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1
2
3
4
5

10/31

6

11/8-7

7
8

11/15-14
11/22-21

9
10

12/6-5

11
12

12/13-12
12/20-19

13

12/27-26

11/29-28

14
15
16
17
18
19
20
21
22

2019/1/2
1/10-9
1/23-16

2019/2/18-2/5
2/21_20
2/28-27
3/7-6
3/14-13
3/20

23
24

3/28/27

4/4-3
4/11-10
4/18-17
4/25-24
5/2-1
5/9-8

25
26
27
28
29
30

5/16-15

31

5/23-22

32

5/30-29

الري ومشاكلة في األراضي الجافة
االستمطار في االراضي الجافة
الزراعة في االراضي الجافة
الزراعة في الوطن العربي
الرعي في االراضي الجافة
العوامل المؤثرة على حرفة الرعي
في المناطق الجافة
نماذج من مشاريع توطين الرعات
في الوطن العربي لتطوير االراضي
الجافة
تقويم مشاريع توطين البدو في
الوطن العربي
مستقبل االراضي الجافة
معالجة المشاكل الطبيعية
معالجة المشاكل االقتصادية
اشكال سطح االرض في الصحاري
اشكال سطح االرض التي تكونت
بسبب الترسيب
اشكال سطح االرض التي تكونت
بسبب التجوية الكيميائية
اشكال سطح االرض التي تكون
بسبب التعرية
خصائص سطح االرض في
االراضي الجافة العربية

المادة العلمية

المالحظات

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

