
 المادة الكورس التخصص القسم الكلیة او المعھد ت
 ساعات

 عدد الوحدات
  المفردات

   عملي نظري

ماجستیر /  الجغرافیة التربیة 
 2   تقییم اراضي االول طبیعي

 مفھوم تقییم االراضي 
اھداف تقییم االراضي    
خطوات تقییم االراضي    

تحلیل االراضي     
 تصنیف االراضي 

انواع تقییم االراضي     
المباشر    -1  

غیر المباشر    -2  
مراحل تقییم االراضي    

المخطط االنسیابي لتقییم االراضي    
مدارس تقییم االراضي    

مناقشة تقاریر الطلبة نماذج ( التطبیقیة ).    

 2   موارد مائیة     

 مقدمة عن المیاه واھمیتھا وخصائصھا 
 الدورة العامة للمیاه

انواع التغذیة ( تساقط مطري وثلجي ) بعض 
 المعادالت 

 المیاه السطحیة 
 المیاه الجوفیة 

 الموازنة المائیة المناخیة 
 تقییم وادارة الموارد المائیة



المناخ الزراعي المقترحة بدل      
 2   عنھا تصانیف مناخیة

 مفردات التصانیف المناخیة :
مقدمة عامة عن مناخ التصانیف .     

التصانیف االصولیة.    
 التصانیف التجریبیة

التصانیف البشریة .     
.تطبیقات عن التصانیف المناخیة   

تطبیقات عن المعادالت المركبة.     

         

االتجاھات الحدیثة في علم      
 2   الخرائط / مشترك

 مبادئ علم الخرائط
 تطور الخرائط

من الخرائط المقاییس والقیاسات  
 تصنیف الخرائط

 شبكات االحداثیات 
 توجیھ الخرائط

 تحدید موقع الرصد
 التعمیم والتلخیص الخرائطي

 مساقط الخرائط
 المسوحات االولیة العداد الخرائط

 المسوحات االرضیة 
 المسوحات الفضائیة 

 طرق التمثیل الخرائطي 



 االشكال البیانیة وتمثیلھا على الخرائط
بوغرافیة وطرق رسمھا وقراءتھماالخرائط الطو  

 االتجاھات الحدیثة في رسم الخرائط
 انظمة تحدید المواقع العالمیة

 المحطة الكاملة 
 الخرائط الرقمیة

 البرامجیات المساعدة في رسم الخرائط
 تقنیات االستشعار عن بعد
 نظم المعلومات الجغرافیة

مقارنة بین الطرق التقلیدیة والحدیثة في رسم 
طالخرائ  



 2   جغرافیة السواحل     

مصطلحات ومفاھیم مرتبطة بالسواحل باللغة 
 االنكلیزیة

 نظریات حدیثة في تشكیل السواحل 
العوامل والعملیات الجیومورفولوجیة المؤثرة في 

 تغیر السواحل 
 المشكالت الطبیعیة التي تواجھ السواحل 

 وظیفة السواحل في العالم وأھمیة موقعھا الجغرافي
مراحل ومتطلبات البحوث الجیومورفولوجیة 

 للسواحل



 2   المناخ الشمولي     

تعریف المناخ الشمولي ،الغالف الغازي ، 
مكوناتھ،طبقاتھ،العوامل والضوابط والعناصر 

 والظواھر المناخیة
االشعاع الشمسي ،اطوالھ الموجیة العملیات التي 

 یتعرض لھا في الغالف الغازي
 العوامل المؤثرة في انتاج الحرارة

 نقل الحرارة،عملیات نقل الحرارة افقیا وعمودیا
 توزیع الحرارة واألقالیم الحراریة

الضغط الجوي والریاح  وطبیعة التغیرات في 
الضغوط والریاح الدائمة والفصلیة والیومیة الكتل 

 الھوائیة.المنظومات الضغطیة،الجبھات
التبخر نتح،التكاثف الرطوبة الجویة،التبخر و

 وصوره ،التساقط



 2   مصطلحات انكلیزي     

مصطلحات في الغطاء النباتي والتربة                                                            
Terms of vegetation and 

soil                 
مصطلحات في التضاریس والموارد المائیة                                              

Terms of terrain and water 
resources      

مصطلحات في علم اشكال سطح االرض                                                    
Terms in the science of land 

forms       
ي علم المناخ واألرصاد الجویة                             مصطلحات ف

Terms of climate science and 
meteorology 

مصطلحات في علم البیئة والتلوث                                                                 
Terms of ecology and pollution 



البحث الجغرافي / منھج      
 2   مشترك

 مفھوم العلم والبحث العلمي 
 طرق البحث العلمي 
 المنھج التاریخي 
 المنھج الوصفي 
 المنھج التحلیلي

 المنھج االجرائي 
 مراحل البحث العلمي 

 تصمیم اطار البحث الجغرافي
 تحدید مشكلة البحث الجغرافي 



 تحدید فرضیة البحث الجغرافي 
 الدراسات السابقة 

 االطار التقني لجمع البیانات الجغرافیة 
 االستبیان 
 المقابلة 

 العینات ( انواعھا ، اطارھا ، حمھا ، نوعھا ) 
 التحلیل االحصائي للبیانات الجغرافیة 

عرض البیانات الجغرافیة (العرض الجدولي 
 والبیاني )

 مقاییس النزعة المركزیة 
 مقاییس التشتت 

 االرتباط واالنحدار 
البحث العلمي  كتابة  

 النواحي الفنیة لكتابة البحث العلمي 
 االقتباس والھوامش 

 الشروط العامة لكتابة البحث العلمي



ماجستیر /  الجغرافیة التربیة 
 1   الجیومورفولوجیا وادارة البیئة الثاني طبیعي

دراسة عملیات التجویة الكیمیائیة والفیزیائیة لتحدید 
 فعالیاتھا واھمیتھا االقتصادیة

 المعامل الھیبسومتري 
 خصائص الشبكة المائیة 

 المقطع العرضي
 المقطع الطولي

الدالالت الجیومورفولوجیة لكل مرحلة من مراحل 
 الحوض



 2   الطاقة المتجددة     

مصادر الطاقة غیر المتجددة( الوقود االحفوري + 
 الطاقة النوویة)
 الطاقة الشمسیة

 الطاقة الكھرومائیة
 طاقة الریاح

 الطاقة الجیوحراریة
 طاقة البحار والمحیطات 

 طاقة البرق
 طاقة المد والجزر

 طاقة التمثیل الضوئي
 الطاقة الحیویة
 محاصیل الطاقة
 طاقة الھیدروجین

 طاقة االمواج

 2   تقنیات جغرافیة / مشترك     
 surveyingالمساحة االرضیة 

نظام تحدید المواقع العالمي    GPS 
المحطة المتكاملة    Total staion 



الخرائط الرقمیة    Digital maps 
مقارنة بین الطرق التقلیدیة والرقمیة ( الحدیثة ) في 

 رسم الخرائط
المسح الجوي التصویري    photogrammetry 

تقنیات االستشعار عن بعد    Remote 
sensing  

تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة    GIS 
نموذج االرتفاع الرقمي    DEM 

تعریف المناخ المحلي وتطوره واھم الدراسات  2   المناخ المحلي     
 المرتبطة بھ



العوامل والضوابط المناخیة المتحكمة بتشكیل 
 المناخ المحلي

 الموازنة اإلشعاعیة وموازنة الطاقة
 التوزیعات الضغطیة،المنظومات الضغطیة 

 الجبھات،األخادید،التیارات النفاثة
دور الماء والیابس ،الغطاء النباتي وأشكالھ (غابات، 
بساتین،حشائش) والمناطق الجرداء في صنع المناخ 

 المحلي
النشاطات البشریة المختلفة وأثرھا في تحویر المناخ 

 المحلي
دراسة تفصیلیة لنماذج المناخ المحلي من حیث 

 الخصائص المناخیة من عناصر وظواھر
 مناخ الجبل ومناخ الھضبة ومناخ الوادي

مناخ األراضي الزراعیة ومناخ المناطق   
 الجرداء(الصحراویة)

 مناخ المناطق الساحلیة والبحیرات واألھوار
 مناخ المدینة والمدینة الكبرى



     
المناخ التطبیقي بدل عنھا 

دراسات متقدمة في االرصاد 
 الجویة

  2 

اوالً: محطات الرصد المناخیة الحدیثة ، االقمار 
 والتوابع  الصناعیة ، انواعھا ، مساراتھا

الطقس والتنبؤ الجوي ، الشفرة ثانیاً: خرائط 
 المناخیة ، انواع الخرائط

ثالثاً: المناخ واالنسان ، توازن الطاقة في الجسم ، 
المناخ وراحة االنسان المناخ وصحة االنسان ، 

 تلوث الھواء
رابعاً: المناخ والعمارة ، انشاء السكن ، مواد البناء 

 ، المساكن في البیئات المناخیة المختلفة
 ً : الحصاد المائي ، مناطق الحصاد المائي، خامسا

فعالیة الحصاد المائي ، طرق الحصاد المائي ، 
 الجفاف ، ادلة الجفاف، الموازنة المائیة المناخیة
سادساً: الطاقة المتجددة ، انواع الطاقة ، الطاقة 
الشمسیة، طاقة الریاح، الطاقة المائیة، الطاقة 



واستھالك الطاقةالحیویة، الطاقة االرضیة ، المناخ   
سابعاً: التنبؤ الجوي ، ادواتھ، انواعھ، النماذج 

 المناخیة



 2   مصطلحات انكلیزي     

Introduction to Geography 
Introduction to the Atmosphere 

 Atmospheric Composition  
The Layered Atmosphere  

Atmospheric Pressure 
The Ozone Layer 

Atmospheric effects on incoming 
solar radiation 

The greenhouse effect 
The concept of temperature  
Global surface temperature 

distribution 
Introduction to the Hydrosphere 

Physical Properties of Water  
The Hydrologic Cycle 
Atmospheric Humidity 
Precipitation and Fog 

Global Distribution of Precipitation 
Acid Precipitation 

Evaporation and Transpiration 
Introduction to the Lithosphere 

The Rock Cycle 
Geologic Time 

Composition of Rocks 
Structure of the Earth 

Plate Tectonics 
Crustal Formation Processes 

Mountain Building 
Earthquakes 
Volcanism 
Weathering 



Landforms of Weathering 
Introduction to Soils 
Soil Pedogenesis 
Soil Classification 

Introduction to the Lithosphere 
Volcanoes 

Sedimentary Rocks 
Atmospheric Pressure 

Greenhouse Effect 
Desert 





 1   دراسات مورفومتریة     

 اھمیة دراسة االحواض
 متطلبات الدراسة المیدانیة 

 نسبة استطالة الحوض النھري 
 نسبة استدارة الحوض النھري 

 معامل شكل الحوض
 نسبة التضرس

 المعامل الھیبسومتري 
 خصائص الشبكة المائیة 

 المقطع العرضي
 المقطع الطولي

الدالالت الجیومورفولوجیة لكل مرحلة من مراحل 
 الحوض



 1   الجیومورفولوجیا والسیاحة     

 مفھوم السیاحة الجیومورفولوجیة 
السیاحيفلسفة خلق االشكال االرضیة ذات الجذب   

 المقومات والخصائص الطبیعیة للمظاھر االرضیة
 االنھار

 العیون والینابیع
 الشالالت
 البحیرات

 الواحات الصحراویة
 الجزر البحریة

 الجبال
 الكھوف والمغارات

تقییم االثار والمخاطر للمظاھر الجیومورفولوجیة 
 السیاحیة

المظاھر االرضیة السیاحیة في العراق بین الواقع 
لوبوالمط  

 خلق وتحویر المظاھر االرضیة لألغراض السیاحیة
نماذج عالمیة للمظاھر السیاحیة ( المقومات الذاتیة 

 والتدخل البشري)



 2   التحلیل الكمي / مشترك     

 مفھوم التحلیل الكمي 
جمع وتطبیق البیانات الجغرافیة (الحصر الشامل    

 ، العینات )
 طرق التأكد من تمثیل العینة للمجتمع االصلي 

 عرض البیانات الجغرافیة 
مقاییس النزعة المركزیة ( الوسط الھندسي ، 

 الوسط التوافقي ، الوسیط ، المنوال )
مقاییس التشتت( المدى ن االنحراف الربیعي ، 

االنحراف المتوسط ، االنحراف المعیاري ، التباین 
اسي"، معامل االختالف ، الخطأ المعیاري " القی

CV( 
مقاییس التمركز والتشتت المكاني وتحلیل العالقة  

واالشتراك في البحوث الجغرافیة ( المتوسط 
المكاني ، الوسیط المكاني ، الموقع المنوالي ، 
المسافة المعیاریة ، كاي تربیع للتمركز المكاني 

 ،منحنى لورنز، قرینة لورنز).
التقاطع ، معامل بول ،  اما مقاییس االشتراك ( قیم

 معامل فاي ، معامل كاما ، اختبار كاي سكویر )
 تحلیل االرتباط 

 االرتباط البسیط بیرسون 
 ارتباط الرتب سبیرمان 



 ارتباط الرتب كندل 
 االرتباط الجزئي 
 االرتباط المتعدد

تحلیل االنحدار     
 االنحدار البسیط 
 االنحدار المتعدد
 تحلیل التباین 

الزمنیة  السالسل  
SPSSتطبیقات برنامج  في العملیات والتحلیل  

 الكمي



ماجستیر /  الجغرافیة التربیة 
 االول بشري

الفكر الجغرافي المعاصر 
المقترحة بدل منھا جغرافیة 

 تاریخیة
  2 

 مفردات الجغرافیة التاریخیة :
 دراسة تاریخ علم الجغرافیة .

 دراسة الحقوق الجغرافیة 
دراسة الجغرافیة االقلیمیة للماضي    

الحدود السیاسیة بین الدولتغیرات   



تحلیل المواقع الصناعیة بدل      
 2   عنھا جغرافیة صناعیة متقدمة

مفھوم الجغرافیة الصناعیة وعالقتھا بالعلوم 
 االخرى 

 التطور التاریخي للجغرافیة الصناعیة قدیما وحدیثا 
تطور طرق ووسائل البحث العلمي في الجغرافیة 

 الصناعیة 
 الجغرافیة الصناعیة في المدارس الغربیة 

 الجغرافیة الصناعیة في اوربا (المانیا ، بریطانیا )
 في الوالیا ت المتحدة االمریكیة 

 الیابان 
ول النامیة (كوریا الجغرافیة الصناعیة في الد

 الجنوبیة ، البرازیل )
الجغرافیة الصناعیة في العالم العربي (مصر ، 

 العراق )



 2   مصطلحات انكلیزي     

مصطلحات في الجغرافیا السیاسیة                         
Terms of political geography 

مصطلحات في جغرافیة المدن                              
Terms of population geography 

مصطلحات في جغرافیة السیاحة                    
Terms of Tourism  
geography               

مصطلحات في جغرافیة النقل واالتصاالت    
Terms of Transportation and 
communication  geography 

مصطلحات في الجغرافیا الزراعیة                              
Terms of  Agriculture  geography 

مصطلحات في جغرافیة التنمیة                                 
Terms of Development  geography 



 2   تنمیة وتخطیط     

اھدافھ -اھمیتھ  -التخطیط  
 أھمیة ودور التخطیط االقلیمي 

 انواع التخطیط التنموي 
 مستویات التخطیط 

 مفھوم التنمیة
مفھوم التنمیة الریفیة  -أھداف التنمیة   

 دور التخطیط االقلیمي في التنمیة الریفیة 
 معوقات التنمیة الریفیة 

نموذج مشاكل التنمیة الریفیة في غرب افریقیا ( 
 بنیجیریا ) وسبل معالجتھا 

ي التنمیة الریفیة المشاركة الشعبیة وأھمیتھا ف  
 التخطیط واھمیتھ في الخدمات 



دور العوامل التنمویة في التنمیة دراسة عن منطقة 
 وادي االردن التنمیة المستدامة

 2   دراسات في جغرافیة المدن     

 المدینة والریف 
 أسس التصنیف الى مدن وریف 

 المدن القدیمة 
 نشأة المدن القدیمة 

 المدن قبل أنتشار الصناعة 



 المدینة االسالمیة والعربیة 
 المدینة االوربیة 

 مدینة الیوم 
 أتجاھات النمو في مدینة الیوم 

 االحوال السكنیة في المدن الكبرى 
 وظائف المدن 

 الر كیزة االقتصادیة للمدن 
 التصنیف الوظیفي للمدن 
 أحجام المدن وتوزیعھا 

 أقلیم المدینة 
امتداد أقلیم المدینة  كیف نقیس  

 التركیب الداخلي للمدینة 
 أستخدام االرض في المدینة 

 تخطیط المدن



اتجاھات حدیثة في جغرافیة      
 2   السكان

الفقر وأثره على السكان ( اسبابھ ، نتائجھ ، توزیعھ 
( 

عمالة األطفال في العالم ( األسباب ، الحلول ، 
العالم )المعالجات ) دراسة حالة ( العراق ،   

 تحلیل جغرافي لظاھرة أعاقة الطلبة 
ظاھرة الرسوب المدرسي وأثره والعوامل المسببة 

 لھ دراسة حالة (العراق )
اثر النمو السكاني على القوى العاملة . دراسة حالة 

 دولة عربیة 
التنبؤات والتوقعات المستقبلیة لسكان العالم وفق 

 األتجاھات الحدیثة 
وأثرھا على التنمیة ( دراسة مشكلة أمیة السكان 

 حالة الوطن العربي )
أجراء بحث تطبیقي للطلبة في مرحلة الماجستیر 
حول ظاھرة الطالق وأختیار مدینة بغداد عینة 

 للدراسة



ماجستیر /  الجغرافیة التربیة 
 2   مادة استعماالت ارض الثاني بشري

 تحدید انماط استعماالت االرض الحضریة 
 استعماالت االرض الغراض النقل

 استعماالت االرض التجاریة
 استعماالت االرض الصناعیة

 استعماالت االرض لالغراض الترفیھیة والخدمیة
تحدید التصامیم االساسیة وانماط استعماالتھا 

 ومشاكل التصامیم 
النمط السائد لالستعماالت المختلفة في المدینة 

 واسباب تلك االشكاالت



استیطان ریفي بدل عنھا اقلیم      
 2   خاص

 مفردات اقلیم خاص :
اشتقاق المشكالت العلمیة البحثیة وصیاغتھا بتمثیل 

 موضوع رسالتھ.
الوصول الى الخلفیة العلمیة او النظریة    -1

 والدراسات التطبیقیة ذات العالقة ببحث الطالب.
 التحلیل والنقد العلمي  موضوع 

تحدید البیانات الالزمة للدراسة وطرق جمعھا    -1
 وتحلیلھا ومعالجتھا.

 2   نصوص انكلیزي     

Text in Human geography in 
general  

Urbanization  
Country side 
environment 
Population 
Land use 



Education problems  
Transportation problem 

Open area 
Green area 

 2   تحلیل المواقع السیاحیة     

 الجغرافیة السیاحیة مبادئ ومفاھیم 
السیاحة ، السائح ، الترویج ، وقت الفراغ ، المنتج 

 السیاحي ، السیاحة والجغرافیة 
العالقات المكانیة بین الجغرافیة والسیاحة ومناھجھا 

 لدراسة الظاھرة السیاحیة 
 عالقة الجغرافیة بالسیاحة 

 المنظور الجغرافي للنشاط السیاحي 
 المناھج الجغرافیة لدراسة السیاحة 

طبیعیة المؤثرة في السیاحة العوامل ل  
الموقع ، المناخ ، المظاھر التضاریسیة ، الغطاء 

 النباتي 
 متطلبات السیاحة في خدمات البنى التحتیة 

 خدمات النقل واالتصاالت وسھولة الوصول 
 خدمات الفندقة 

 تحلیل ألنواع المواقع السیاحیة 
 المواقع السیاحیة الطبیعیة 

خیة واالثاریة والثقافیة المواقع السیاحیة التاری  



 المواقع السیاحیة الدینیة 
 المواقع السیاحیة الحضریة 

 مواقع المنتجعات السیاحیة وانواعھا 
 التطبیقات االحصائیة لتقییم المواقع السیاحیة



 2   مشكالت جیوبولیتكیة     

 مفھوم المشكلة الجیوبولتیكیة
 مفھوم المشكلة السیاسیة
 مشكلة جنوب السودان

مشكلة سبتة وملیلة    
 مشكلة جزیرة ابو موسى والطمبیین

 مشكلة الحدود الصینیة والیابانیة
 مشكلة االھواز

االثیوبیةالمشكلة   

 2   استعماالت االرض الزراعیة     
 مفھوم الزراعة

خصائص الزراعة الذاتیة وموقع نظم استعماالت 
 االرض الزراعیة 



 المظھر االرضي الزراعي العام
 الخطوات التصنیفیة 

 جمع البیانات
 تصنیف البیانات 
 التحلیل الكمي

 2   النقل البحري     

 العوامل المؤثرة في النقل البحري 
 طرق النقل البحري 

 التلوث الناتج عن النقل البحري 
 النقل الساحلي والنقل البحري القصیر

 2   شبھ جزیرة العرب االول دكتوراه / طبیعي الجغرافیة التربیة 

 التسمیة والموقع 
 التاریخ الجیولوجي الحركي لشبھ جزیرة العرب 

 لیثولوجیة شبھ جزیرة العرب 
 تكتونیة  وتركیبة شبھ جزیرة العرب 

 التقسیمات الجیولوجیة 



تحلیل جیومورفولوجیة البیئة الساحلیة للخلیج 
 العربي 

 التحلیل المورفومناخي لھضبة الجزیرة العربیة
ة الكارست تحلیل العوامل والعملیات الخاصة بأنظم  

تحلیل االشكال االرضیة المتكونة بعوامل وعملیات 
 داخلیة 

التحلیل المورفومتري لبعض الظواھر االرضیة ( 
الودیان ) –االنحدارات   

 مناقشة تقاریر الطلبة نماذج تطبیقیة

 مقدمة عن العناصر والظواھر المناخیة  2   مشكالت مناخیة     
 مشكلة غازات االحتباس الحراري 



 مشكلة تطرف المناخ صعوداً ونزوالً 
 مشكلة غاز الكمتریل

 2   استشعار عن بعد / مشترك     

 تطور االستشعار عن بعد
 مفھوم االستشعار عن بعد
 اسس االستشعار عن بعد

 مفھوم الطیف الكھرومغناطیسي
الكھرمغناطیسي وتفاعالتھ مع مظاھر مسار الطیف 

 سطح االرض
 البیانات الفوتوغرافیة 
 االجھزة الفوتوغرافیة 
 االجھزة الفوتوغرافیة 

 الوسائل االرضیة 
 الوسائل الجویة( الطائرات) 

 الوسائل الفضائیة ( االقمار االصطناعیة )
 طرق تحلیل وتفسیر بیانات االستشعار عن بعد

یة)الطرق الیدویة ( المرئ  
الطرق الرقمیة ( معالجة المرئیة الفضائیة 

 وتفسیرھا)
 تطبیقات االستشعار عن بعد

 في الجغرافیة البشریة 
 في الجغرافیة الطبیعیة



 2   البحار والمحیطات     

 التطور التاریخي لعلم البحار
 نشأة البحار والمحیطات 

 الذبذبات في مستوى میاه البحار والمحیطات 
 خصائص میاه البحار والمحیطات 

 الجلید البحري
 االمواج

 مركز المد والجزر
 التیارات البحریة

 تضاریس الرف القاري والمنحدر القاري
 تضاریس القاع المحیطي العمیق
 المراجین والشعاب المرجانیة



 2   مشكالت جیومورفولوجي     

 الزالزل
 البراكین

 مشاكل السواحل
 الفیضانات

 العملیات العسكریة
 المناطق الصحراویة 

 الكارست

 2   اتجاھات حدیثة في المناخ     

التغیر المناخي االسباب النظریات الحدیثة في التغیر 
 المناخي

 التغیرات المناخیة الحدیثة والمستقبلیة
 التغیرات المناخیة والبیئة

 التكیف مع التغیرات المناخیة



ظاھرة أھم المعالجات والتدابیر المتخذة للحد من 
 االحتباس الحراري

نظم المعلومات الجغرافیة /      
 2   مشترك

 لمحة تاریخیة عن تطور نظم المعلومات الجغرافیة 
 مفھوم نظم المعلومات الجغرافیة 

 ماذا نعني بالبیانات وانواعھا
 مصادر البیانات

 االخطاء في البیانات الجغرافیة ( المكانیة )
عالقة نظم المعلومات الجغرافیة بالعلوم والتقنیات 

 االخرى 
 مزایا وفوائد ووظائف نظم المعلومات الجغرافیة

 مكونات نظم المعلومات الجغرافیة
ظم المعلومات الجغرافیةانواع ن  

 قواعد البیانات 
 ربط المعلومات بالمواقع الجغرافیة

 بناء مشروع نظام معلومات جغرافي
 تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة



 3   الجیومورفولوجیا المناخیة الثاني دكتوراه / طبیعي الجغرافیة التربیة 

 الجیومورفولوجیا المناخیة 
 الجیومورفولوجیا المناخیة النشأة 

 دور المناخ في تكوین وتطور االشكال االرضیة 
مناھج الدراسة الجیومورفولوجیة وطرق البحث 

 والمدارس التي نشأت عنھا
 المدرسة الحركیة 

 المدرسة االیوستاتیة
 المدرسة المناخیة 

جھود العلماء في مدرسة الجیومورفولوجیا 



 المناخیة 
كال االرضیة المناخ واالش  

 المناخ والعملیات الجیومورفولوجیة
 االقالیم المورفوجینیة

 المناخ القدیم وأثره على االشكال االرضیة
 حاالت دراسیة 

 الھضبة الصحراویة غرب الفرات
 احد مناطق شبھ الجزیرة العربیة



ھیدرومورفولوجیة االودیة      
 2   واالنظمة النھریة

 نشأة االودیة واالنھار 
 مصادر التغذیة المائیة 

 خصائص االحواض المائیة 
الخصائص الھیدرومورفولوجیة  للجریانات المائیة 

 وفق المعادالت التطبیقیة
 الجریانات الدائمة 

 االنھار الفصلیة او المتقطعة الجریان
 الجریانات المؤقتة 
 الموازنة المائیة 
جریانات المائیة الخصائص الجیومورفولوجیة لل

 وفق المعادالت التطبیقیة 
 طاقة النھر 

 كمیة التصریف المائي
 سرعة النھر

 انماط التصریف
 الحمولة النھریة وطریقة النقل 

تحلیل خصائص المقاطع الطولیة والعرضیة 
وعالقاتھا بالجریانات المائیة مناقشة التقاریر.( 

 نماذج تطبیقیة )



 1   نصوص انكلیزي     

Explaining the weather 
Frontal 

Warm Fronts 
Behind the cold front 
Pressure and wind 

Regional winds 
Clonds 

DRY Convection 
Precipitation 

Rain 
Hail 
Fog 
Dew 
Frost 



حاالت مناخیة المقترحة بدل      
 2   منھا جغرافیة مناخ العراق

 مفردات جغرافیة مناخ العراق:
مقدمة عامة عن المناخ .    

 الجزیرة الحراریة دراسة حالة في مدینة بغداد.
دراسة حالة في شمال العراق.التطرف الحراري   

العواصف الغباریة دراسة حالة في جنوب   
 العراق.

الجفاف دراسة حالة في اھوار جنوب العراق.   
االخادید واالنبعاجات  دراسة حالة في العراق .    

الظواھر البصریة دراسة حالة في العراق.    

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3   المناخ التطبیقي     
تعریف المناخ التطبیقي واھم االتجاھات  -أوال:

الحدیثة للبحث فیھ، محطات الرصد الجوي أنواعھا 
األقمار والتوابع واألجھزة المستخدمة فیھا ، 



 الصناعیة.
الخرائط الطقسیة(السینوبتیكیة) أنواعھا و  -ثانیا:

مستویاتھا، كیفیة رسمھا وقراءتھا وتحلیلھا،وكیفیة 
 الربط بین المستویات المختلفة.

تطبیقات مختارة في المناخ  -ثالثا:
التطبیقي،التصانیف المناخیة،الموازنة المائیة 

بوء الجوي وأنواعھ.المناخیة ،أدلة الجفاف،التن  
المناخ واستھالك الطاقة، مصادر الطاقة  -رابعا:

 البدیلة،الطاقة الشمسیة،طاقة الریاح،طاقة األمواج. 
المناخ والمجتمع ،الحد من تلوث الھواء  -خامسا:

،الصحةالعامةوالراحة الفسیولوجیة،العمران 
 وتصمیم األبنیة.

 العالقة بین المناخ وكل من الزراعة -سادسا:
والمراعي،المیاه والطاقة المائیة،النقل 

 بأنواعھ،الصناعة،السیاحة،العملیات العسكریة.



 2   نمذجة / مشترك     

 مفھوم االنموذج 
 طبیعة االنموذج 
 فوائد االنموذج 

 وظائف االنموذج 
 خصائص االنموذج
 استعماالت االنموذج

 انواع النماذج
االسالیب الریاضیة االكثر استعماال من قبل 

 الجغرافیین في النمذجة 
 اختیار االنموذج المالئم 
 مراحل بناء االنموذج 

 مشاكل النماذج 
 النماذج التطبیقیة المستخدمة في االبحاث الجغرافیة 

 نماذج الجاذبیة 
موذج الورين  

 نموذج رایلي 



 الرسم البیاني 
 طریقة السمیلكس

 طریقة الثقل 
 النماذج الوصفیة 
 النماذج التنبئیة 

 النماذج التشخیصیة 
 النماذج الطبیعیة 
 النماذج البیانیة

 مشكلة الحدود المشتركة  2   االول دكتوراه / بشري الجغرافیة التربیة 
 مشكلة المیاه والجرف القاري



معاصرة بدل مشكالت دولیة 
عنھا مشاكل العراق االقلیمیة 

 والدولیة

 مشكلةاالرھاب وانعكاساتھا 
 مشكلة التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق 
 الصراع االقلیمي وانعكاساتھ على العراق

 2   استعماالت االرض الزراعیة     

 مفھوم الزراعة
خصائص الزراعة الذاتیة وموقع نظم استعماالت 

 االرض الزراعیة 
 المظھر االرضي الزراعي العام

 الخطوات التصنیفیة 
 جمع البیانات

 تصنیف البیانات 
 التحلیل الكمي



نقل اقلیمي  المقترحة بدل عنھا      
 2   تحلیل شبكات االتصاالت

 نبذة تاریخیة عن تحلیل شبكات االتصاالت 
 وسائل االتصاالت والشبكات المتقدمة

حركة االنسان وطرق التواصل مع االخرین وفق 
 دوافع اقتصادیة واجتماعیة وفكریة وثقافیة 

 شبكات االتصاالت الثابتة والمتحركة
 شبكات االتصاالت الحدیثة والمتطورة

بعض النماذج التطبیقیة على شبكات االتصاالت 
 الحدیثة والمتطورة 

 المقاییس المستخدمة في شبكات االتصاالت الحدیثة

 2   تنمیة مستدامة     
االطار المفاھیمي للتنمیة المستدامة والبعد 

 العمراني 
 مفھوم التنمیة المستدامة 



 أي تنمیة مستدامة نرید 
 التنمیة المستدامة والبعد العمراني 

 المستدام في الزمان والمكان 
 نوعیة المیاه والمساواة 

أي دور للمنضمات الدولیة في مساعدة الحكم 
 المحلي 

 المعنى اللغوي والمفھوم العلمي 
 مبادىء التنمیة المستدامة 

رض كأسلوب لتخطیط التنمیة تخطیط أستخدام اال
 المستدامة 

 تخطیط أستخدام االرض
 مراحل عملیة تخطیط استخدام االرض 
 حسم استخدامات االرض الحضریة 
 تقییم االرض وتخطیط أستخدامھا 

 تقییم االراضي الحضریة 
 البیئة وأستخدام االرض والتنمیة المستدامة 

لمتكاملة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة / ا  
 قیاس التنمیة المستدامة



 2   خدمات المدن     

 الجغرافیة ودراسة الخدمات 
 الخدمات وجغرافیة المدن

تطور مفھوم الخدمات وأھمیتھا في المدن    
 خدمات البنى االساسیة ( البنى التحتیة )

الخدمات السیاسیة    
 جغرافیة الخدمات مفھومھا ومضمونھا 

مصادر البیانات الخاصة بجغرافیة الخدمات    
 أختبار افضل المواقع لتقدیم الخدمات في المدن 
 االتجاھات الحدیثة في دراسة خدمات المدن 

دور الجغرافي في دراسة خدمات المدن    
 الخدمات التجاریة 

 خدمات المدن المجتمعیة 
 الخدمات التعلیمیة 
 الخدمات الصحیة 

 الخدمات السیاحیة والترفیھیة 
الخدمات الدینیة والتراثیة    

الخدمات االداریة     
تحدید اسس ومعاییر توزیع الخدمات في المدن 

 دراسة تطبیقیة 



مصطلحات ومفاھیم اساسیة في جغرافیة المدن 
 تحدید المصطلحات االنكلیزیة

فیة الخدمات مفاھیم البحث في جغرا   
خرائط الخدمات    

 المبادئ االساسیة لنظریة جغرافیة الخدمات 
دور وظائف المدن في تأمین احتیاجات سكانھا 

 وسكان غیرھا بالخدمات



مشكالت حضریة المقترحة بدل  الثاني دكتوراه / بشري الجغرافیة التربیة 
 3   عنھا تنمیة حضریة مستدامة

 مفھوم التنمیة الحضریة المستدامة
 مقاییس التنمیة الحضریة 

 التنمیة المستدامة وانعكاساتھا على المدینة
 التنمیة الحضریة ودورھا في تحقیق االستدامة 

 مشكالت التنمیة الحضریة المستدامة
االبعاد االقتصادیة واالجتماعیة للتنمیة الحضریة 

 المستدامة



 3   الفكر الجغرافي المعاصر     

 مفھوم ومنابع الفكر الجغرافي المعاصر 
 مالمح الفكر الجغرافي المعاصر 
 فروع في الجغرافیة المعاصرة 

 الجغرافیة الطبیة 
 الجغرافیة العسكریة 
 الجغرافیة البیئیة 
 الجغرافیة الثقافیة 

 جغرافیة االنتخابات 
 الجغرافیة التاریخیة 
 جغرافیة السیاحة 

 الجغرافیة الحضاریة 
الجغرافیة المعاصرة في الوطن العربي مصر 

 ً  والعراق انموذجا
 بعض المفاھیم المعاصرة للجغرافیة 

 علم التوزیع والتباین المكاني
 علم العالقات المكانیة

 علم دراسة المشكالت المكانیة 
ارس الجغرافیة عالقة الجغرافیة العربیة بالمد

 االوربیة واالمریكیة 
 نظریة النظام العام في الجغرافیة 

 االنظمة المكانیة 
 االنظمة البنیویة



 2   النمذجة     

 ماذا یقصد بالنمذجة
 طبیعة االنموذج
 وظائف االنموذج

االنموذجاھداف   
 اھداف االنموذج الجغرافي

 خصائص االنموذج
 انواع النماذج

بناء االنموذج    
 االسس الكمیة في بناء االنموذج

 االنموذج والخرائط



 استخدامات االنموذج ومشاكلھا
 استخدامات االنموذج في الجغرافیة البشریة
 استخدامات االنموذج في الجغرافیة الطبیعیة

 2   السیاحة البیئیة     

 مفھوم السیاحة
 مفھوم السیاحة البیئیة 
في السیاحة المصطلحات الخاصة بھذا النوع  

 البیئة والتنمیة
 عالقة السیاحة البیئیة والتنمیة

 التنمیة المستدامة مفاھیمھا والیاتھا
 العالقة بین السیاحة البیئیة والتنمیة المستدامة

 معاییر التنمیة المستدامة
 الفرق بین معاییر السیاحة والتنمیة



 1   نصوص انكلیزي     

Political geography 
Definition and Approaches 

Global Transformation  
Selected concepts 

Population geography 
Theoretical issues   

Population and Resources 
Population problem in Developing  

Urban geography 
Definition and Approaches 

Global transformation and urban 
geography  

Urban problems in Global south  
Transportation and communication 

geography 
Definition and theories  

Transportation and Development  
Tourism  geography 

Definition and Approaches 
Impact of Tourism   

Development  geography 
Definition and theories 

Development issues in Global south 





 2   مواقع صناعیة     

الموقع الصناعي ، عوامل وسیاسات تحدیده 
 وتتضمن :

 مفھوم الموقع الصناعي 
 العوامل المؤثرة في تحدید المواقع الصناعیة وتشمل

 مجموعة العوامل االقتصادي 
 مجموعة العوامل االجتماعیة 

 مجموعة العوامل البیئیة 
 مجموعة العوامل الطبیعیة 

 مجموعة العوامل الستراتیجیة والسیاسیة 
 مجموعة العوامل التكنولوجیا 

تحلیل جغرافي لنظریات المواقع الصناعیة مع 
 تحلیل نقدي لھا 

 المواقع الصناعیة ضمن المراكز الحضریة
االنماط االقلیمیة للمواقع الصناعیة وتوزیعھا 

غرافي وتتضمن الج  
 التركز الصناعي 
 التشتت الصناعي 

 التنوع والتخصص الصناعي 
 االنماط الموقعیة للنشاط الصناعي 

تحلیل تطبیقي لموقع صناعي (زیارة میدانیة 
 لمؤسسة صناعیة)



مشكالت دیمغرافیة مقترحة بدل      
الجغرافیة االجتماعیةعنھا   مفردات الجغرافیة االجتماعیة  2   

مفھوم الجغرافیة االجتماعیة وعالقتھا بالعلوم   
 االخرى.

نظریات التغییر االجتماعي.   
التنازعات والصراعات بین المجموعات    

 البشریة.
قضایا جغرافیة اجتماعیة معاصرة مثل قضایا   

والجریمة. المرأة والعادات والتقالید والتسول  

         



 2   التحلیل الكمي / مشترك     

 مفھوم التحلیل الكمي 
جمع وتطبیق البیانات الجغرافیة (الحصر الشامل    

 ، العینات )
 طرق التأكد من تمثیل العینة للمجتمع االصلي 

 عرض البیانات الجغرافیة 
مقاییس النزعة المركزیة ( الوسط الھندسي ، 

 الوسط التوافقي ، الوسیط ، المنوال )
مقاییس التشتت( المدى ن االنحراف الربیعي ، 

االنحراف المتوسط ، االنحراف المعیاري ، التباین 
اسي"، معامل االختالف ، الخطأ المعیاري " القی

CV( 
مقاییس التمركز والتشتت المكاني وتحلیل العالقة  

واالشتراك في البحوث الجغرافیة ( المتوسط 
المكاني ، الوسیط المكاني ، الموقع المنوالي ، 
المسافة المعیاریة ، كاي تربیع للتمركز المكاني 

 ،منحنى لورنز، قرینة لورنز).
التقاطع ، معامل بول ،  اما مقاییس االشتراك ( قیم

 معامل فاي ، معامل كاما ، اختبار كاي سكویر )
 تحلیل االرتباط 

 االرتباط البسیط بیرسون 



 ارتباط الرتب سبیرمان 
 ارتباط الرتب كندل 
 االرتباط الجزئي 
 االرتباط المتعدد

تحلیل االنحدار     
 االنحدار البسیط 
 االنحدار المتعدد
 تحلیل التباین 

الزمنیة  السالسل  
SPSSتطبیقات برنامج  في العملیات والتحلیل  

 الكمي



 


