
                                                   / كلية الرتبية االساسية جامعة واسط 

 باللغتني العربية واالنكليزية مقررات قسم اجلغرافية 

 

 املرحلة االوىل /الفصل الدراسي االول 

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Weather and Climatology 2,5 . علم الطقس والمناخ١

 Cartography 2.5 . علم الخرائط2

 Physical geography 2 . الجغرافية الطبيعية٣

 Geomorphology 2 . علم اشكال سطح االرض٤

 Regional of Africa Geography 2 . جغرافية افريقيا االقليمية5

 Ancient History of Iraq 2 . تاريخ العراق القديم٦

 English Language  1 2 االنگليزية. اللغة ٧

 The Basic Education 2 . التعليم االساسي٨

 General Psychology ٣ . علم النفس العام٩

 Computer ١ . حاسوب١٠

 Islamic  Education   1 2 . التربية اإلسالمية١١

 2٣  

 املرحلة االوىل / الفصل الدراسي الثاني

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Human Geography 2 الجغرافية البشرية 

 Geography of Australia 2 باللغة االنكليزية  جغرافية استراليا

 in English Language 

 Aerial photos 2,5 صور جوية واستشعار عن بعد 

 and Remote Sensing 

 Human rights 2 حقوق انسان 

 Islamic education 2 2 2التربية االسالمية 

 Computer Essentials 1 2اساسيات في الحاسوب 

 Arabic language 2 1اللغة العربية 

 Development psychology 3 علم نفس النمو 

 Essentials of Education 2 اصول التربية 

 Pre Islam Arab 2 عرب قبل االسالم وعصر الرسالة 

 and the Era of message 

 20  
  43,5 مجموع السنة االولى 



 

 المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الثالث 

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Regional of Asia Geography 2 جعرافية اسيا االقليمية

 Geography 2 التنمية المستديمة

 of Sustainable Development 

 Population Geography 2 جغرافية السكان 

 Oceanography 2 جغرافية البحار والمحيطات 

 Geography 2 جغرافية دول الجوار 

 of Neighboring Countries 

 Rashidi and Amoy History 2 تاريخ راشدي واموي 

 Arabic Language 2  اللغة العربية 

 Educational psychology ٣ علم النفس التربوي 

 Mental Health 2 الصحة النفسية 

 Computer ١ حاسوب 

 2٠  

 المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الرابع 

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
  Geography EuropeRegional of 2 جغرافية اوربا االقليمية

 Soil  Geography (Pedology) 2 جغرافية التربة 
 Geography 2 جغرافية الموارد الطبيعية 

 of Natural Resources 
 Geographical texts& terms 2 نصوص جغرافية باللغة االنكليزية

 in English language 
 Abbasi History 2 تاريخ عباسي

 Democracy and liberties 2 ديمقراطية وحريات 
 Computer Applications4 ١ ٤تطبيقات الحاسوب 

 Psychological 2 ارشاد نفسي وتربوي 

 and Educational Guidance 
 Environmental 2 تربية بيئية وصحية 

  and  Health Education 
 English language 2 2 2اللغة االنكليزية 

 ١٩  

  ٣٩ مجموع السنة الثانية 

 



 المرحلة الثالثة / الفصل الدراسي الخامس 

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Agricultural Geography 2 الجغرافية الزراعية

 Regional geography 2 جغرافية امريكا الشمالية االقليمية

 of North America 

 Cities Geography 2 جغرافية المدن 

 Geography of the Arab World ٣ جغرافية الوطن العربي

 Educational  Statistics ٣ االحصاء التربوي 

 Iraq's Modern History 2 تاريخ العراق الحديث

 Arabic Language 3 2 ٣اللغة العربية 

 Educational Techniques 2 تقنيات تربوية 

 Measurement  and Evaluation 2 القياس والتقويم 

 Educational research methods 2 مناهج البحث التربوي 

 22  

 المرحلة الثالثة / الفصل الدراسي السادس 

 

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Industrial  Geography 2 جغرافية الصناعة

 Regional geography 2 جغرافية امريكا الجنوبية االقليمية

 of south  America 

 Rural Geography 2 جغرافية الريف

 GIS 2,5 Geographic  Information systemنظم المعلومات الجغرافية 

(GIS) 

 Environment and Pollution 2 البيئة والتلوث 

 History 2 تاريخ الوطن العربي الحديث

 of the Modern Arab World 

 Geographical Research Methods 2 طرائق البحث العلمي الجغرافي 

 General Teaching Methods 2 طرائق تدريس عامة 
  Practical education مستوفي التربية العملية )المشاهدة (مستوفي

Observation Fulfilled  

 English Language 3 2  اللغة االنكليزية 

 ١٨,5  

  ٤٠,5 مجموع السنة الثالثة 

 



 المرحلة الرابعة / الفصل الدراسي السابع 

 اسم المادة باللغة االنكليزية الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Regional of Iraq Geography ٣ جغرافية العراق االقليمية 

 Geographical Thought 2 الفكر الجغرافي 

 Political geography (Geopolitics) 2 الجغرافية السياسية 

 Geography of Transport and Trade 2 جغرافية النقل والتجارة 

 Graduation Research Project - مشروع بحث التخرج 

 Modern European History 2 تاريخ اوربي حديث

 English Language 4 2 ٤اللغة االنكليزية 

 Specialized Teaching Methods ٣ طرائق تدريس متخصصة 

 Management and Supervision 2 ادارة واشراف 

 Curriculum  and Text Books 2 منهج وكتاب مدرسي

 Arabic Language 4 2 ٤اللغة العربية 

 22  

 

 المرحلة الرابعة / الفصل الثامن 

 المادة باللغة االنكليزية اسم الوحدات اسم المادة باللغة العربية
 Graduation Research project ٣ مشروع بحث تخرج

التطبيق على امتداد الفصل الثاني 
مع دوام الطلبة ليوم واحدة في 

 االسبوع

٣ The Application with the Extension 

of the Second  Semester of Students 

Working   one day per week 

  ١5 مجموع الفصل الثامن 

  ٣٧ مجموع السنة الرابعة 

  ١٦٠ المجموع الكلي للقسم 

 

 

 

 رئيس قسم اجلغرافية                                                                                                                             
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