
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     
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 طرائق البحث الجغرافي اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

مدددودي  بتقن ددات البحددث المكان ددة التلم دددة التددي سمكددنبم مدد  الم دداهمة بحددل م دددك ت اعددداد بددا     
 المجتمع، مما يضفي صفة التمل التطب قي على عملبم هذا ويتم م  خ ل التخط ط له .

 للمادة األساس ةالتفاص ل 
 
 

 فيتأهيل الخريج من المنهج العممي في مجال الجغرافية ولديه المهارات في البحث الجغرا 

 من خالل اإلجراءات البيانات تصنيف وجدولة ل من عمميتي إدراك لمجوانب المختمفة لك
 واآلليات التي تحقق الفائدة منها في العموم التطبيقية المتنوعة .

  استخدام تقنيات   لتحميل العالقات واالرتباطات المكانية من خاللإدراك الخصائص المميزة
 . ة المتنوعة بحسب نوع البحثالبحث العممي والمناهج الجغرافي

 الكتب المنبج ة
 
 

د.عبد الرزاق محمد البط حي، طرائق البحث الجغرافي،مطابع وزارة التتل م التالي والبحث التلمي، 
 0222جامتة بغداد، ب ت الحكمة، كل ة الترب ة، 

 المصادر الخارج ة
 
 

 .  0222ء، د.مح   المظفر، سقن ات البحث المكاني وسحل  سه، دار صفا -
 .0222د.علي     موسى، االسال ب الكم ة في الجغراف ة، من ورات جامتة دم ق،  -
 . 0222د.محمد ازهر ال ماك، مناهج البحث الجغرافي، دار ال ازوري،  -

 االمتحان النبائي الم روع االمتحانات ال وم ة المختبر الفصل الدراسي سقديرات الفصل
 %22 - % 3 صفر 53%

 أضاف ةمات متلو 
 
 

     

 

 

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافيا اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
م خالد عبد ضرغا اسم المحاضر الثالثي:

 الوهاب
 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية التخطيط العمراني مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 والتقويم العلمي األشرافجهاز    
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 العملية

 المالحظات

   اإلطار العلمي للبحث الجغرافي 1األسبوع  1

   طرائق البحث العلمي 2األسبوع  2

   جغرافيالبحث ال 3األسبوع  3

   تحديد المشكلة في البحوث الجغرافية 4األسبوع  4

   تحديد الفرضية 5األسبوع  5

   تصميم اطار عمل البحث 6األسبوع  6

   خطة العمل وتنظيم الجدول الزمني للبحث 7األسبوع  7

   امتحان الشهر األول 8األسبوع  8

   التقني لجمع البيانات واستعمال االستشعار عن بعداالطار  9األسبوع  9

   المصادر المكتبية واخذ المالحظة وتدوينها 11األسبوع  11

   التقنيات الحقلية واالستبيان والمقابلة 11األسبوع  11

   استخدام معلومات تقنيات االنترنت 12األسبوع  12

   تحليل البيانات وتقويمها  13األسبوع  13

   التحليل بنظم المعلومات الجغرافية والخرائط وعرض البيانات 14األسبوع  14

   امتحان الشهر الثاني 15األسبوع  15

16     

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   أهمية التحليل اإلحصائي في البحث الجغرافي 1األسبوع  17

   تمثيل البيانات وعرضها و التحليل االحصائي 2األسبوع  18

   النماذج والحاسوب االلي 3األسبوع  19

   االستنتاجات والتنبؤ  4األسبوع  21

   كتابة تقارير البحث الجغرافي و كتابة البحث وتحريره 5األسبوع  21

   تنظيم البحث ومحتوياته 6األسبوع  22

   االطار النظري للبحث ويشمل مشكلة البحث والفرضية 7األسبوع  23

   امتحان الشهر األول 8ع األسبو 24

   منطقة البحث ومبررات اختيار موضوع البحث 9األسبوع  25

   اهداف البحث  11األسبوع  26

   المصطلحات والمفاهيم االساسية 11األسبوع  27

   الدراسات السابقة 12األسبوع  28

   طريقة اجراء وتنظيم البحث 13األسبوع  29

   ات والتوصيات والمصادراالستنتاج 14األسبوع  31

   امتحان الشهر الثاني 15األسبوع  31

32     

  ا.د. عالء حسين الرهيمي :ٍتوقيع العميد     كلل  أبود.ضرغام خالد ا.م. :األستاذتوقيع 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث 

    العلمـي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافيا اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
ضرغام خالد عبد  اسم المحاضر الثالثي:

 الوهاب
 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية التخطيط العمراني مكان العمل:


