
  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  خلف عمر عبدهللا. د  االسم

 Kh_alazawi@yahoo.com  البرید االلكتروني

  البشریة جغرافیاال  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

، وجهة النظر حول اقسام الجغرافیا البشریة  النظر تيوجهوبیان   الجغرافیا البشریةالتعریف ب

تطور الجغرافیا البشریة ومیدان بحثها وانتشار االنسان والسالالت اساس  ة علىضعو : االولى

استغالل االنسان لبیئة الطبیعیة واستثماره وضعة على اساس : الثانیة جهة النظرو و ،  البشریة

  .لمواردها

  التفاصیل االساسیة للمادة

  

، عناصر البیئة الطبیعیة واالنسان االثر المتبادل بینر اظهوا ، االنسان وبیئته الطبیعیةهي دراسة 

البیئات الطبیعیة وتكیف االنسان لها، ونشاط االنسان وحرفه االقتصادیة من الذي یهتم بدراسة 

  . بیئة االقتصاد البدائي الى السمات الحضاریة للمجتمعات المتقدمة

  الكتب المنهجیة

  

                                 .٢٠١٥ محضرات –خلف العزاوي، جغرافیة قارة امریكا الجنوبیة . د -١

٢-  

  المصادر الخارجیة

  

   ١٩٩٦بیروت  –المجتمعات البشریة واالنماط الحیاتیة المعیشیة والسلوكیة / وهب، علي  -١

    ١٩٥٩دمشق   –الشعوب والبلدان، ترجمة غادة السمان / مید مارغاریت -٢

  

  تقدیرات الفصل

حانات االمت  المختبر  الفصل الدراسي

  الیومیة

  االمتحان النهائي  المشروع

٦٠  -  %١٠  -  %٣٠%  

  معلومات اضافیة

  

  محضرات اعداد استاذ المادةال
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة :الكلیة 

  رافیاالجغ :القســم 
  الولىا :المرحلة 

  خلف العزاوي :اسم المحاضر 
  د. م  :اللقب العلمي 

  دكتوراة :المؤھل العلمي 
 قسم الجغرافیا :مكان العمل  



    
  

    
  

      

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      االنسان والبیئة الطبیعیة  ٢٠١٥-٠٢- ١٩  ١
طور الجغرافیة البشریة ومیدان ت  ٢٠١٥-٠٢- ٢٦  ٢

  بحثھا
    

االنسان وبیئتھ وتطور حیاتھ   ٢٠١٥-٠٣- ٠٥  ٣
  المعاشیة 

    

انتشار االنسان والعوامل التي اثرة   ٢٠١٥-٠٣- ١٢  ٤
  في انتشاره

    

      السالالت البشریة وتوزیعھا  ٢٠١٥-٠٣- ١٩  ٥
      اللغات واالدیان  ٢٠١٥-٠٣- ٢٦  ٦
      لمجتمعاتالسمات الحضاریة ل  ٢٠١٥-٠٤- ٠٢  ٧
      امتحان الشھر الثاني   ٢٠١٥-٠٤- ٠٩  ٨
من  استغالل االنسان لبیئتھ الطبیعة ٢٠١٥-٠٤- ١٦  ٩

  معادن وغیرھا
    

      مصادر وانتاج الطاقة واحتیاطاتھا ٢٠١٥-٠٤- ٢٣  ١٠
      النفط والغاز  ٢٠١٥-٠٤- ٣٠  ١١
      مصادر القوة المائیة  ٢٠١٥-٠٥- ٠٧  ١٢
      لثانيامتحان الشھر ا  ٢٠١٥-٠٥- ١٤  ١٣
اثر مصادر الطاقة في السیاسة   ٢٠١٥-٠٥- ٢١  ١٤

  العالمیة
    

      االقالیم السیاسیة ومكوناتھا  ٢٠١٥-٠٥- ٢٨  ١٥
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          

  توقیع العمید                    :توقیع االستاذ                    
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 
  الجغرافیا :لقســم اسم ا

  الثانیة :المرحلة 
  خلف العزاوي :اسم المحاضر 
  د. م  :اللقب العلمي 

  دكتوراة  :المؤھل العلمي 
 قسم الجغرافیا  :مكان العمل  



    
  
  

  
    

Course Weekly Outline 
  

Course Instructor Dr.KHALAF    O   ABDOLLAH 
E_mail Kh_alazawi@yahoo.com 
Title Human Geography 
Course Coordinator II 
 
Course Objective 
 

Definition of human geography and the statement of my views on 
sections of human geography, the first view: Put it on the basis of the 
evolution of human geography and field researched and spread of human 
and human strains, and the latter view: Put it on the basis of the 
exploitation of human and natural environment and invest resources. 

 
Course Description 
 

Is the study of the human and natural environment, and show mutual 
effect between the natural environment and human elements, which is 
interested in studying natural environments and adapt her rights, and 
human economic activity and craft primitive economy environment to 
cultural features of advanced societies. 

 
Textbook 

1-Dr. Khalaf al-Azzawi, a geographical continent of South 
America - 2015 preparations. 

 
References 

1. Wahab, Ali / human societies and patterns of life living and 
behavioral - Beirut 1996                                                                           
2. Margaret Mead / peoples and countries, translated by 
Ghada Samman - Damascus 1959 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (30%) - As (10%) ---- As (60%) 
General Notes 

 
Preparations prepare professor Article 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Geography 
Stage: Second 
Lecturer name: KHALAF 
ALAZZAWI 
Academic Status: Lacturer 
Qualification: PHD 
Place of work: Dep.Geography 

� �

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 



  

  
  
  

  
      

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 ٢٠١٥-٠٢- ١٩  The human and the natural 
environment 

  

2 ٢٠١٥-٠٢- ٢٦  Human geography and 
discussed the evolution of the 

field 

  

3 ٢٠١٥-٠٣- ٠٥  Man and his environment and 
the evolution of his pension 

  

4 ٢٠١٥-٠٣- ١٢  The spread of the human 
factors that impact on the 

spread 

  

5 ٢٠١٥-٠٣- ١٩  Human strains and distribution   
6 ٢٠١٥-٠٣- ٢٦  Languages and religions   
7 ٢٠١٥-٠٤- ٠٢  Cultural characteristics of the 

communities 
  

8 ٢٠١٥-٠٤- ٠٩  Examination of the second 
month 

  

9 ٢٠١٥-٠٤- ١٦ Exploit human nature of its 
environment and other metals 

  

10 ٢٠١٥-٠٤- ٢٣ Sources, energy production 
and reserves 

  

11 ٢٠١٥-٠٤- ٣٠  Oil and Gas   
12 ٢٠١٥-٠٥- ٠٧  Sources of water power   
13 ٢٠١٥-٠٥- ١٤  Examination of the second 

month 
  

14 ٢٠١٥-٠٥- ٢١  The impact of energy sources 
in world politics 

  

15 ٢٠١٥-٠٥- ٢٨  Political regions and 
components 

  

16     
17     
18     
19     
20     
21     

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Geography 
Stage: Second 
Lecturer name: KHALAF 
ALAZZAWI 
Academic Status: Lacturer 
Qualification: PHD 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



22     
23     
24     
25     
26     

27     
28     
29     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  ))السنویة  أستمارة الخطة التدریسیة(( 

 :التدریسي اسم  باسم  علي مھدي    

 Basim7620012yahoo.com البرید االلكتروني:  

الديمقراطية    :اسم المادة 

 :مقررالفصل الثاني 

ھو تعریف الطالب الجامعي بماھیة حقوق اإلنس�ان م�ن وجھ�ات نظ�ر عالمی�ة وإنس�انیة وعلمی�ة ودینی�ة  
  السیاسیة والفكریة والمذھبیة وبشكل موضوعي بعیداً عن التأثیرات

  :ةأھداف الماد

وك�ذلك طبع�ة  الحكوم�ات   --تتحدث  المادة  عن  حقوق  االنسان  واستالم   الحكم   من  الشعب للشعب   وكل اربع سنوات    
  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد الموجودة  في   الدول    العربیة  والغربیة                                                          

كتب حقوق  االنسان        :ةالكتب المنھجی 

ال يوجد                                   :ةالمصادر الخارجی 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 ٦٠   األول    ٤٠  
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 



  
  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظری ةیلالمادة العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

األ
 

   
التطور  التاریخي  –تعریف  الدیمقراطیة 

 لمفھومھا
   26-2-2015  

١ 

الحضارة المصریة-- حضارة  وادي  الرافدین      
5-3-2015 

٢ 

   
 2015-3-12 الحضارة  االغریقیة

٣ 

   
 2015-3-19 الدیمقراطیة عند العرب قبل االسالم

٤ 

 امتحان  الشھر االول  
26-3-2015 

٥ 

 الدیمقراطیة في الفكر الغربي الحدیث  
2-4-2015 

٦ 

 اللیبرالیة والدیمقراطیة التقلیدیة  
9-4-2015 

٧ 

   
 2015-4-16 الدیمقراطیة التقلیدیة

٨ 

 التناوب على السلطة  
23-4-2015 

٩ 

 اشكال الحكومة  
 2015-4-30 ا

١٠ 

   
 2015-5-7 امتحان الشھر الثاني

١١ 

   
تقسیم الحكومات من حیث اشتراك الشعب   في  

 السلطة
 14-5-2015 

١٢ 

 خصائص النظام  الدیمقراطي  
21-5-2015  

١٣ 

   
 الدیمقراطیة المعاصرة

28-5-2015 
١٤ 

   
 مبادئ الدستور الدیمقراطي

5-6-2015 
١٥ 

      ١٦ 

  
  :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ

 

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  نجاز الخطة التدریسیة للمادةاستمارة ا
  نادیھ ستار احمد  االسم 

 781790un@gmail.com  البرید االلكتروني

 علم نفس النمو  اسم المادة

  المرحلة االولى/ الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

مع التالمیذ  تزوید الطالب بالمعرفة العلمیة عن علم نفس النمو واھمیتھ للمعلم وكیفیة التعامل -١
 ودراسة النمو لالنسان 

 تزوید الطالب بقوانین النمو  -٢

 عرض جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل  -٣

  تزوید الطالب بمعلومات عن مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي   -٤

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  علم نفس النمو واھمیتھ
 قوانین النمو 

 جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل 

  مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي  

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

علم نفس النمو من الجنین إلى الشیخوخة -١  
عادل االشول / ترجمة المؤلف :  

  عباس محمود عوض /المدخل الى علم نفس النمو -٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

    معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :جامعةاسم ال
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  اللغة العربیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  م نادیھ ستار احمد٠م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 ن الرحیمبسم  هللا الرحم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

علم نفس النمو نشأتھ وتطوره ، تعریفھ ، اھمیة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  دراسة معنى النمو ، النضج ، التطور 

    

      ) الوراثة والبیئة( العوامل المؤثرة في النمو   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
      العوامل الوراثیة العوامل البیئیة   ١/٣/٢٠١٥  ٣
      الخصائص العامة للنمو   ٨/٣/٢٠١٥  ٤
      جوانب النمو النمو الجسمي والحركي   ١٥/٣/٢٠١٥  ٥
      امتحان الشھر االول   ٢٢/٣/٢٠١٥  ٦

      النمو العقلي   ٢٩/٣/٢٠١٥  ٧

      النمو اللغوي   ٥/٤/٢٠١٥  ٨
      النمو االنفعالي   ١٢/٤/٢٠١٥  ٩

      امتحان الشھر الثاني   ١٩/٤/٢٠١٥  ١٠
النمو االجتماعي الخبرات االجتماعیة المبكرة   ٢٦/٤/٢٠١٥  ١١

  واھمیتھا 
    

      النمو الخلقي   ٣/٥/٢٠١٥  ١٢
      مرحلة البلوغ والمراھقة   ١٠/٥/٢٠١٥  ١٣

بلوغ والمراھقة والتغیرات والمشكالت معنى ال  ١٧/٥/٢٠١٥  ١٤
  المصاحبة لھا ومظاھر السلوك االجتماعي 

    

      امتحان الشھر الثالث   ٢٤/٥/٢٠١٥  ١٥

١٦          

  
١٧          

١٨          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :احمد                                                                                  توقیع العمید م نادیھ ستار٠م:     توقیع االستاذ
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة

  اللغة العربیة :القسماسم 
  االولى :المرحلة

  م نادیھ ستار احمد ٠م: اسم المحاضر
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 


