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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة     

 

 غرافيةجدكتوراه  برنامج 

 ـ َبذة عٍ انبزَبيح:1

 فِ اإلسيبو ػهِ انقسى ّؼًم انكٌفت، جبيؼت آداة بكهْت انًتخصصت انؼهًْت األقسبو احذ انجغرافْت قسى ّؼذ   

 انًجبالث بًختهف ،انجغرافْت بفرًع انًتؼهقت انًختهفت انؼهًْت انًجبالث فِ نهؼًم تأىْهيى ً انكهْت طالة إػذاد

 .ًانبشرّت انطبْؼْت انفرًع فِ انؼهًْت

 انهذف يٍ انبزَبيح:

انتِ تخذو  انًجتًغ ًتؼًم ػهَ تطٌّر قببهْت   انجغرافْتنًتخصصْن بًختهف انؼهٌو اتخرّج انكفبءاث ين ـ 1

 أبنبء بْئتو.

 انتطبْقْت .اننظرّت ًبًختهف انًجبالث  ًإثرائيب انجغرافْترف بتطٌّر انًؼانؼًم ػهَ  .2

ًانؼًم ػهَ تحقْق ين انتذرّسْْن ين حًهت انشيبداث انؼهْب رفذ انًنظٌيت انتؼهًْْت بطبقبث يتًْسة .3

 .انحبجتًفق ػهَ  أىذافيب

 .  انجغرافْت ًػهٌييب انًختهفتفِ يجبل .تنًْت ييبراث انببحثْن 4

 األهًُت االلتصبدَت:

اإلسيبو فِ خهق فرص ػًم نفئت ييًت ين انًجتًغ فِ سبئر يؤسسبث انذًنت ؛ بًب ّؤدُ إنَ تنًْت  ػًم تهك   

 انًؤسسبث  ًتطٌّرىب ين جيت ، ًتحسْن انٌضغ االقتصبدُ نألفراد ين جيت أخرٍ . 

  بث عٍ انبزَبيحيعهىيـ 2

 داةاِ انكهُت

  اندغزافُت انمسى 

 فٍ اندغزافُت. فهسفت  دكتىراِ اسى انبزَبيح

 انذكتىراِ انذرخت انعهًُت 

 .عهىو اندغزافُتـ تخزَح انكفبءاث يٍ انًتخصصٍُ بًختهف 1 أهذاف انبزَبيح 

 واثزائهب بًختهف انًدبالث انُظزَت وانتطبُمُت . اندغزافُت. انعًم عهً تطىَز انًعبرف 2

.رفذ انًُظىيت انتعهًُُت بطبلبث يتًُشة يٍ انتذرَسٍُُ يٍ حًهت انشهبداث انعهُب وانعًم 3

 عهً وفك انحبخت. عهً تحمُك أهذافهب

 ..تًُُت يهبراث انببحثٍُ فٍ يدبل انهغت انعزبُت وآدابهب 4

انسبعبث انًعتًذة فٍ عذد 

 انبزَبيح

 نكم فصم. سبعت 12

 

 ـ شزوط انمبىل :3

 ًفقب نضٌابظ ًتؼهًْبث انٌزارة. .1

 حبجت انقسى ًخهفْت انًتقذيْن. .2

 :انًتطهببث االكبدًَُت

انذراسبث انؼهْب /  ثًت يتطهببث تشْر إنْيب ًزارة انتؼهْى انؼبنِ ًانبحث انؼهًِ فًْب ّتصم ببنقبٌل فِ     

 انذكتٌراه  نكم ػبو دراسِ . 
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 :انذراسُت ـ انخطت4

Table core courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

  English Language انهغت االَدهُشَت  2

 فهسفت اندغزافُت  2

Philosophy of Geography 

 

 يشكالث سراعُت  3

Agricultural Problems 

 

 هُذرونىخُت اَهبر انعزاق  2

Hydrology of Iraqi's rivers 

 

 خذيبث انبًُ انتحتُت  3

Infrastructure Services 

 

 خُىيىرفىنىخُت انعصز انزببعٍ  

Quaternary Geomorphology 

 

 خُىبىنىتُك انًعبصز  

Modern Geopolitics 

 

 تغُزاث يُبخُت  

Climate Changes 

 

Total 12 hourse 

 

Table elective courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

 يشبكم يذٌ حذَثت  3

Problems of Modern Towns 

 

 ج. سكبٌ انعزاق  2

Geography of  Iraq's 

Population 

 

 خُىيىرفىنىخُب تطبُمُت  2

Applied Geomorphology 

 

 انتًُُت انًستذايت  2

Sustainable Development 

 

 يشكالث بُئُت  2

Environmental Problems 

 

 يُبخ تطبُمٍ  3

Applied Climatology 

 

 . األراضٍ اندبفتج  2
Geography of Arid Lands 

 

 تخطُط عًزاٍَ  2
Urban Planning 

 

Total 12 hourse 
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 انخطت انذراسُت:

 األوليمزراث انًستىي 

ريش  انًمزراسى 

 انًمزر

 أو إجباري
 اختياري

 عذد انىحذاث انًتطهببث انسببمت

 2  إخببرٌ  انهغت االَدهُشَت

 2  إخببرٌ  فهسفت اندغزافُت

 3  إخببرٌ  يشكالث سراعُت

 2  إخببرٌ  هُذرونىخُت اَهبر انعزاق

 2  اختُبرٌ  خذيبث انبًُ انتحتُت

 2  اختُبرٌ  خُىيىرفىنىخُت انعصز انزببعٍ

 2  اختُبرٌ  خُىبىنىتُك انًعبصز

 وحذة دراسُت 12انًدًىع

 

 يمزراث انًستىي انثبٍَ

ريش  اسى انًمزر

 انًمزر

 عذد انىحذاث انًتطهببث انسببمت اختُبرٌ أو إخببرٌ

 3  إخببرٌ  يشبكم يذٌ حذَثت

 2  اختُبرٌ  ج. سكبٌ انعزاق

 3  اختُبرٌ  خُىيىرفىنىخُب تطبُمُت

 2  اختُبرٌ  انتًُُت انًستذايت

 2  اختُبرٌ  يشكالث بُئُت

 3  إخببرٌ  يُبخ تطبُمٍ

 2  اختُبرٌ  ج. األراضٍ اندبفت

 2  اختُبرٌ  تخطُط عًزاٍَ

 وحذة دراسُت 12انًدًىع

 


