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 تزوید الخریجین ( كمخرجات تعلیمیة ) باآلتي :   ة  :األكادیمی المادةأھداف 
 ي وزارة التعلیم العالي ووزارة التربیة طلبة الدراسات العلیا كباحثین ومدرسین فاعداد  -۱

الجامعات في  ) وخاصة الجانب العملي الزراعيالمواد الجغرافیة  (المناخ اعداد الطلبة لمھنة تدریس  -۲
 . والمعاھد والوحدات المراكز البحثیة 

والتحدیات  ت لحل المشكال خاصةً المناخ الزراعيالتطبیقیة   في الجغرافیة اجراء البحوث والدراسات  -۳
 التي تواجھ المجتمع .

التطبیقیة وعلى راسھا المناخ  في البحوث الجغرافیة  المناخیةاعداد باحثین علمیین في مجال البحث -٤
  .  الزراعي

 في المحافظات كاستشاریین.   والزراعة اعداد كوادر تشارك في صنع القرار مع مجالس التخطیط والتنمیة -٥

 
 

 م والفھ المعرفة
والجانب   المناخ الزراعيلعلم من الحصول على المعرفة والفھم لإلطار الفكري  الماجستیرتمكین طلبة   -أ

        .   الربط بین عناصر المناخ والزراعة (انتاج وانتاجیة ومساحة)التطبیقي من 
 . یة الطبیعیة المواد في الجغراف اعدادا" نفسیا" وتربویا" لمھنة تدریس الماجستیراعداد طلبة  -ب
 . الجامعات في  المناخ التطبیقياعداد الطلبة اعدادا" نفسیا" وتربویا" لمھنة تدریس مادة   -ج
 للمؤسسات واالقسام في الوزارات ذات العالقة . والمشاریع الزراعي المناخ تقدیم المشورة في مجال  -د

 .  المھم قطاعال ھذاالتي تواجھ لحل المشكالت   الزراعي جغرافیة المناخفي اجراء البحوث  -ھـ
 .  الزراعة قطاع ھذالحل المشكالت التي تواجھ  الزراعيالتطبیقیة في مجال المناخ اجراء البحوث  -و

 الخاصة بالموضوع  المھارات
 لمشاركة في اللجان مع الجھات ذات العالقة .ا -۱
 مھنیا" .  وتوجیھھم توجیھا"  م الجغرافیة  فروع علالمساھمة في معالجة المشكالت التي تواجھ الطلبة في  -۲
   .  الجغرافیة المناخیة التطبیقیة اعداد باحثین علمیین في مجال  -۳
 

 
 طرائق التقییم 

 امتحانات یومیة بأسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات عملیة .  -۱
 طلبة.امتحانات یومیة بأسئلة عملیة لتنمیة التفكیر االبداعي لدى ال -۲
 درجات مشاركة االسئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة . -۳
 الخاصة بالترجمة وكتابة التقاریر وتحلیل الكتب وضع درجات للواجبات  -٤
 

 
 

 



 -الرؤیة :

 .الماجستیرتقدیم الضمان للجامعات والھیئات بالنسبة للشھادات التي تمنحھا الى طلبة   )۱(

 في الدراسات العلیا  زراعيمناخ ضمان جودة التعلیم وتدریس مادة  )۲(

كتابة التقاریر والمراجعة والمتابعة واإلشراف وحفظ الملفات وإتخاذ القرارات وفي   )۳(
 بعض األحیان النظر في مواضیع المحاضرات وكیفیة تدریسھا. 

) من التواصل مع علماء العالم والحصول الماجستیرتعلیم طالب الدراسات العلیا (   )٤(
 Researchمیة المناخیة من خالل المشاركة في مواقع العلماء على احدث االبحاث العل

Get وGoogle Scholar   . 

  -الرسالة :
لطلبة الدراسات العلیا   الزراعيتقدیم المعلومات والطرق والتقنیات الحدیثة في مجال المناخ 

 الجامعات العریقة بالعالم .  بالنسبة للمستوى األكادیمي للجامعات والھیئات بحیث  تكون كما

  -: الھدف

) وتطویره لیدرك  الماجستیرخلق بیئة مناسبة تساعد على االرتقاء بطالب الدراسات العلیا  ( 
 االھمیة العلمیة لما یدرسھ من مفردات مناخیة تّدرس في اعرق الجامعات العالمیة .

 االسبوع  اسم المفردة  ت

  السبوع االول ا التطبیقي  مقدمة عن المناخ ۱

 االسبوع الثاني التطور التاریخي لعلم المناخ مع عرض فلم علمي   ۲

ضوء الشمس شدة  العناصر المناخیة المؤثرة والمرتبطة بالزراعة ۳
 الضوء + طول الفترة الضوئیة + طول الموجھ

 االسبوع الثالث

درجات الحرارة ( الحدود الدنیا + الحدود العلیا + الحدود  ٤

 ثلى + السكون + درجة حرارة التربة  )الم

  االسبوع الرابع

 االسبوع الخامس درجة الحرارة المتجمعة + فصل النمو ٥

الضغط الجوي ( التدرج + كوریولیس + االحتكاك +  ٦

 الضغط والنبات  )

 االسبوع السادس

 االسبوع السابع الریاح والنبات ۷

بة + المتطلبات الرطوبة ( أنواع الرطوبة + رطوبة التر ۸

 المائیة + عمق األرض وانحدار السطح )

 االسبوع الثامن



التكاثف والتساقط ( حاالت الماء والتكاثف + أنواع التكاثف +  ۹
 األمطار )

 االسبوع التاسع

 االسبوع العاشر لتبخر ( دورة الماء في الطبیعة + العوامل المؤثرة على التبخر ) ۱۰

 االسبوع الحادي عشر للتبخر  المعادالت التجریبیة ۱۱

 االسبوع الثاني عشر الجفاف ( معامالت وأدلة الجفاف ) ۱۲

الموازنة المائیة المناخیة ( مفھومھا + أھمیتھا + اغراض  ۱۳
 استخداماتھا )

 االسبوع الثالث عشر

 االسبوع الرابع عشر معادالت وطرق استخراج الموازنة المائیة المناخیة ۱٤

 االسبوع الخامس عشر امتحان  ۱٥

 الكورس االول  –المصادر المعتمدة في مادة المناخ الزراعي لمرحلة الماجستیر طبیعیة 
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2- AGRICULTURAL CLIMATOLOGY , Kenneth G. Hubbard , 
High Plains Regional Climate Center,The University of 
Nebraska, Journal of Service Climatology , 2007. 

3- Climatology, From Wikipedia, the free encyclopedia. 
4-  Agricultural climatology of Australia ,Authors: Griffith Taylor 

D.Sc., B.A.(Cantab.), F.G.S., F.R.G.S. 
5- Agricultural Farm Poly Hoop Polycarbonate Tunnel Greenhouse 

For Tomato, https://www.alibaba.com. 
 .۲۰۱۲المناخ الزراعي، بغداد، اساسیات علم سالم ھاتف الجبوري،  -٦
 . ۲۰۱٤علي عبد الزھرة الوائلي، اصول المناخ التطبیقي، مطبعة احمد الدباغ، بغداد،  -۷

        

      

 األستاذ الدكتور علي عبد الزھرة الوائلي

                ۹/۱/۲۰۱۹  
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