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 جغرافية الزراعة اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

في لجغراااالنتاج الزراعي وتوزيعها استيعاب الطلبة لتاثير العوامل الجغرافية في  المادة أهداف

 وامكانية كتابة البحوث في ذلك .

 التفاصيل االساسية للمادة

 

النتاج ، ا العوامل الجغرافية المؤثرة في االنتاج الزراعي ، انماط االنتاج الزراعي

 النباتي ، االنتاج الحيواني .

 2000،براهيم عبد الجبار المشهداني نوري خليل البرازي، ا‘الجغرافية الزراعية  الكتب المنهجية

 

 المصادر الخارجية

 

 مباديء الجغرافية الزراعية ،محمد سالم الضو 

 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع
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