
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخطة التدريسية 
 

 منهل عبدهللا حمادي االسم الثالثي: 

 1975 /1/7 تاريخ الميالد :

 الدكتوراه الشهادة :

 العراق الدولة المانحة: 

 مدرس  اللقب العلمي :

 الجغرافية البشرية االختصاص العام: 

 نقل حضري االختصاص الدقيق :

 Manhal1975@yahoo.com البريد االلكتروني:

عدد االبحاث 
المنشورة داخل 

 العراق

 ( بحوث 7) 

عدد االبحاث 
المنشورة خارج 

 العراق

2 

 ال يوجد عدد المؤتمرات

 متزوج الحالة االجتماعية

المواد التي تدرس في 
 الدراسات االولية

 جغرافية النقل والتجارة الدولية

المواد التي تدرس في 
 الدراسات العليا

 مدن تطبيقية / نقل وتجارة دولية /2رية عدد مادة اختيا 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ريتتكالجامعة :
 االدابالكلية :

 الجغرافية التطبيقيةالقســم :
 لثالثةاالمرحلة :

 منهل عبدهللا حمادياسم المحاضر الثالثي :
  استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراة المؤهل العلمي :

 الجغرافية التطبيقيةمكان العمل  :



 

 

 

 

 

 
 

 منهل عبدهللا حمادي االسم

 yahoo.com@Manhal1975 البريد االلكتروني
 جغرافية النقل والتجارة الدولية  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 أهداف المادة

 

ما  بياا   الدولياة والتجاارة النقل جغرافية في األساسية المبادئ وإيضاح،بجغرافية النقل الطالب عريفت 

 ،الجتماعياةوتوضيح دور النقال فاي مرااري  التنمياة االقتصاادية وا،الدولية والتجارة النقل العالقة مابين

 ي جغرافية النقل .وتطبيق أهم األساليب الكمية المستخدمة ف فهم نحو الطلبة اتجاهات تنمية

 
   

التفاصيل األساسية 

 للمادة

 

نقاال أنماااا الالطبيعيااة والبراارية المااي رة فااي النقل، الجغرافيااة ،العواماالالنقاال والتطااور الحضاااري،  

فااي  ةاإلسااتراتيجيأهم المراكااو والطاار  .كميااة المسااتخدمة فااي جغرافيااة النقاالأهاام األساااليب ال وأنواعاا ،

 العالم . األسباب التي أدت إلى نريها،أهم المنااق التجارية الرئيسية فيو الدولية ،التجارة العالم،

 الكتب المنهجية

 

لكتب محمد حبيب ويوسف يحيى اعماس،مطاب  دار ا وعبد العويجغرافية النقل والتجارة الدولية، 

 .1986للطباعة والنرر ،جامعة الموصل،

 

 المصادر الخارجية

 

 .١٩٧٠ ، بيروت والنرر للطباعة العربية النهضة دار ، رياض محمد ، النقل _ جغرافية

 . 2011_ جغرافية النقل الحديثة،مجيد ملوك السامرائي،المطبعة المركوية ،جامعة ديالى،

الطر  الفردية وشبكات النقل دراسة كمية وتطبيقية في جغرافية النقل، عوض يوسف _ 

 . 2002/ايونس،ليبي ،منرورات جامعة قراز1الحداد،ا

 .١٩٨٧،  الموصل جامعة ، غالب علي سعدي ، والتجارة النقل غرافيةج_ 

 

 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

 االمتحا  النهائي المرروع

40% - 10 % - 50% 

 

 معلومات إضافية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب  الكلية :

 الجغرافية التطبيقية القســم :
 الثالثة  مرحلة :ال

 منهل عبدهللا حمادي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة تكريت  -كلية االداب  مكان العمل  :

 جمهورية العراق
 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب  الكلية :

 الجغرافية التطبيقية اسم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 منهل عبدهللا حمادي  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة تكريت  –داب كلية االمكان العمل  :

mailto:Manhal1975@yahoo.com
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 المالحظات يةالمادة العلم المادة النظرية التاريخ  
 - - النقل والتطور الحضاري  5/10/2017 1

   خصائص وسائل النقل الحديثة  12/10 2

   الطبيعية المي رة في النقل الجغرافية العوامل 10 /19 3

   الجغرافية البررية المي رة في النقل العوامل 26/10  4

   السكك الحديد ومقاييسها  13/10 5

   د ومقاييسهاالسكك الحدي 2/11 6

   ار  السيارات وكثافتها  16/11 7

   الطر  المائية ووسائل النقل المائي  23/11 8

   الطر  المائية ووسائل النقل المائي 30/11 9

   الطر  الجوية وخطواها 7/12  10

   ا ر النقل في مراري  التنمية االقتصادية واالجتماعية  14/12 11

   األساليب الكمية المستخدمة في جغرافية النقل  21/12 12

   األساليب الكمية المستخدمة في جغرافية النقل  28/12 13

   خطوا المالحة الرئيسة في العالم  2018/ 4/1 14

   النقل الحضري  2018/  11/1 15

   النقل الحضري  2018 /1 /18  16

   2018 /2 /18____  2018 /2 /5  عطلة نصف السنة  

   عن اريق الرحالت اليوميةتحديد سهولة الوصول     2018/ 2 /22  17

   ار  السيارات في القارات  1/3 18

   خطوا األنابيب  8/3 19

   النقل الجوي وأ ره في حركة نقل الركاب لمنااق مختارة من العالم  15/3 20

   تطور التجارة الدولية   22/3 21

   ة الداخلية والتجارة الدولية  التجار  29/3 22

   أهمية التجارة الدولية  5/4 23

   التجارة الدولية والتنمية االقتصادية  12/4 24

   أسباب نري التجارة الدولية    19/4 25

   أسباب التجارة الدولية    4 /26 26

   بنية التجارة الدولية  5/  3 27

   نمو التجارة الدولية    10/5 28

   المنااق التجارية الرئيسة في العالم  17/5 29

   التجارة الدولية في األقطار النامية  5/  24             30

   امتحانات شهري نهائي  5 /31              31

   االمتحا  النهائي 2018/  6/   10 32       
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ  
       - - 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 توقي  العميد :                                 توقي  األستاذ :


