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اليوجد
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غير متزوجة
 -1جيومورفولجيا تطبيقية
 -2جغرافية الموارد الطبيعية التطبيقية
اليوجد

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة
التفاصيل االساسية للمادة
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تغريد خليل محمد
Dr.tagredkhlil@gmail.com
جغرافية الموارد الطبيعية التطبيقية
سنوي
تعريف الطالب باهمية الموارد الطبيعية وانواعها وكيفية صيانتها
ودراستها
مفهوم الموارد الطبيعية المناهج التي تهتم بدراستها وكيفية توزيعها
انور صالح العاني،الموارد الطبيعية وطرق صيانتها

بحوث وتقارير معدة من قبل الطالب
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات
اليومية

% 10

%10

تقديرات الفصل
مثالا%25

المشروع
5

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  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي تغريد خليل محمد جبر
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :قسم الجغرافية التطبيقية

جدول الدروس
االسبوعي

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

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

تعريف الموارد
انواع الموارد حسب الديمومه
حسب اماكن التواجد
حسب النضوب
مناهج دراسة الموارد
دراسة الغالف الصخري
كيفية تشكل الصخور
نظريات تكون الصخور
انواع المعادن على سطح االرض
وباطنه
كيفية استغالل المعادن
انواع الصخور وطرق استخراجها
التربة كمورد طبيعي
مفاهيم عامة للتربة
تصنيف الترب
توزيع الترب في العالم
مشاكل الترب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10/31
11/8-7
11/15-14
11/22-21
11/29-28

10
11
12
13
14
15
16

12/6-5
12/13-12
12/20-19
12/27-26
2018/1/2
1/10-9
1/23-16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2019/2/18-2/5
طرق صيانة التربة
2/21_20
الغابات كمورد طبيعي
2/28-27
توزيع الغابات في العالم
3/7-6
طرق استثمار الغابات
3/14-13
طرق صيانة الغابات
3/20
الحشائش كمورد طبيعي
3/28/27
توزيعها وطرق االستغالل
4/4-3
صيانة الغطائات النباتية
4/11-10
دراسة الغطاءات النباتية اليا
وتصنيفها
4/18-17
الموارد المائية وانواعها
4/25-24
توزيع الموارد المائية
5/2-1
طرق االستغالل للمياه
5/9-8
صيانة الموارد المائية
5/16-15
دراسة الموارد والغطائات اليا
5/23-22
مناقشات طالبية
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تطبيقات اليه للمادة منتقاه
توقيع االستاذ :م.د تغريد خليل محمد

المادة العلمية

توقيع العميد :

المالحظات

