جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

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

السيرة الذاتية
االسم الثالثي:
تاريخ الميالد :
الشهادة :
الدولة المانحة:
اللقب العلمي :
االختصاص العام:
االختصاص الدقيق :
البريد االلكتروني:
عدد االبحاث
المنشورة داخل
العراق
عدد االبحاث
المنشورة خارج
العراق
عدد المؤتمرات
الحالة االجتماعية
المواد التي تدرس في
الدراسات االولية
المواد التي تدرس في
الدراسات العليا

محمد نجم خلف صالح
196 8/7/1
ماجستير
العراق
مدرس مساعد
الجغرافية الطبيعية
جغرافية الصناعة

Mohameedn17@gmail.com

اليوجد
ال يوجد
متزوج
 -1جغرافية الصناعة
 -2جغرافية األراضي الجافة
اليوجد

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

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

محمد نجم
Mohameedn17@gmail.com
جغرافية التربة
سنوي
تعريف الطالب بماهية جغرافية الصناعة كعلم نشأتها وتطورها والتعرف
على مفهوم الصناعة وان الصناعة هي اهم مجاالت اهتمام الجغرافية
الصناعية ومقوماتها االساسية
معرفة مفهوم جغرافية الصناعة ومناهجها وعالقتها بفروع الجغرافية
االخرى .
سعد جاسم محمد ومحمد سالم ضو والهادي بشير  ،جغرافية الصناعة
اسس وتطبيقات وتوزيعات مكانية

محمد ازهر سعيد السماك جغرافية الصناعة بمنضور معاصر
الفصل الدراسي

المختبر

مثالا%40

%

تقديرات الفصل

االمتحانات
اليومية
%10

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  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :محمد نجم خلف
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :قسم الجغرافية التطبيقية

جدول الدروس
االسبوعي

1
2

2017/10/4-3
10/11-10

3
4

10/18-17
10/25-24

تعريف الصناعة
عالقة الجغرافية الصناعية بفروع
الجغرافية االخرى
خصائص الصناعة
مراحل تطور الصناعة
انماط الصناعة
وضائف جغراية الصناعة
عوامل التوطن الصناعي
العوامل الرئيسية
العوامل الثانوية
مصادر الطاقة
نظريات التوطن الصناعي
نظرية فيبر
نظرية كريستالر  ،نظرية روستروم
نظرية ادجارهوفر
نظرية االماكن
التوطن الصناعي
االقاليم الصناعية الكبرى في العالم
االقاليم الصناعية في اوربا الغربية
االقاليم الصناعية في فرنسا

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

5
6

10/31
11/8-7

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11/15-14
11/22-21
11/29-28
12/6-5
12/13-12
12/20-19
12/27-26
2017/1/2
1/10-9
1/23-16

17
18
19

2018/2/18-2/5
2/21_20
2/28-27

20

3/7-6

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3/14-13
3/20
3/28/27
4/4-3
4/11-10
4/18-17
4/25-24
5/2-1
5/9-8
5/16-15
5/23-22
5/30-29

توقيع االستاذ :

المادة العلمية

األقاليم الصناعية في المانيا
االقاليم الصناعية شمال ايطاليا
االقاليم الصناعية في روسيا
االتحادية
االقاليم الصناعية في الواليات
المتحدة االمريكية
االقاليم الصناعية في اليابان
االقاليم الصناعية في الصين
الصناعات الرئيسية  ،انواع النشاط
الصناعي
صناعة الحديد والصلب
الصناعات الهندسية
الصناعات الكيميائية
صناعة النفط
المطاط الصناعي
التجارة الدولية للسلع الصناعية
المناطق التجارية الكبرى
طرق قياس الموقع الصناعي
البناء الصناعي في منطقة الزاوية
وفروعها
توقيع العميد :

المالحظات

