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اسم المادة

طرائق البحث الجغرافي

مقرر الفصل

سنوي

أهداف المادة

التفاص ل األساس ة للمادة

مدددودي بتقن ددات البحددث المكان ددة التلم ددة التددي سمكددنبم م د الم دداهمة بحددل م ددك ت

اعددداد بددا

المجتمع ،مما يضفي صفة التمل التطب قي على عملبم هذا ويتم م خ ل التخط ط له .

 تأهيل الخريج من المنهج العممي في مجال الجغرافية ولديه المهارات في البحث الجغ ارفي
 إدراك لمجوانب المختمفة لكل من عمميتي تصنيف وجدولة البيانات من خالل اإلجراءات
واآلليات التي تحقق الفائدة منها في العموم التطبيقية المتنوعة .

 إدراك الخصائص المميزة لتحميل العالقات واالرتباطات المكانية من خالل استخدام تقنيات
البحث العممي والمناهج الجغرافية المتنوعة بحسب نوع البحث .

الكتب المنبج ة

المصادر الخارج ة

د.عبد الرزاق محمد البط حي ،طرائق البحث الجغرافي،مطابع وزارة التتل م التالي والبحث التلمي،
جامتة بغداد ،ب ت الحكمة ،كل ة الترب ة0222 ،

 -د.مح

 -د.علي

المظفر ،سقن ات البحث المكاني وسحل سه ،دار صفاء. 0222 ،

موسى ،االسال ب الكم ة في الجغراف ة ،من ورات جامتة دم ق.0222 ،

 د.محمد ازهر ال ماك ،مناهج البحث الجغرافي ،دار ال ازوري. 0222 ،سقديرات الفصل
متلومات أضاف ة

الفصل الدراسي
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