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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة     

 

 جغرافية ماجستير برنامج 

 بزوبمح انمبخستُز 

 ـ وبذة ػه انبزوبمح:1

 عهي انقسى يعًم انكىفح، جايعح اآلداب تكهيح انًتخصصح انعهًيح األقساو يٍ واحذ هى انجغشافيح قسى ٌإ   

 انتًُىيح انعهًيح يجاالخ في انًختهفح انعهًيح انًجاالخ في ًمنهع تأهيههى و انكهيح طالب إعذاد في انًساهًح

 في انثحثيح انًهاساخ ًُيحوت  ،يهاساخ تًُيح و انعهًي تانثحث ىضانُه إني انقسى ويسعي ،وانثششيح انطثيعيح

 .انًتُىعح انجغشافيح فشوع

 انهذف مه انبزوبمح:

 .انًختهفح انجغشافيح خيجاال  في طهثح تخشيج -1

 .انًختهفح انجغشافيح انًعاسف تطىيش عهى انقذسج نهى  -2

 انًتُىعح. انجغشافيح فشوع في انعهًيح انًهاساخ انطهثح إكساب -3
 

 األهمُت االقتصبدَت:

انثشَايج أهًيح اقتصاديح ؛ إر يسهى في تىفيش فشص عًم نهخشيجيٍ في يؤسساخ يتُىعح ، يُها انعايح نهزا 

 . ح األههيح ، في انتعهيى وانتذسيس وانثحثانحكىييح ، ويُها انخاص

  :بث ػه انبزوبمحمـ مؼهى2

 داةاِ انكهُت

  اندغزافُت انقسم 

 اندغزافُتمبخستُز فٍ  اسم انبزوبمح

 انمبخستُز  انذرخت انؼهمُت 

 اندغزافُت. ػهم مدبالث مؼزفت ػهً انقببهُت نهم طهبت تخزَح - أهذاف انبزوبمح 

 اندغزافٍ. انمؼزفٍ واالستىتبج وانتحهُم انىقذ ػهً انقذرة نهم  -2

 . وآدابهب انؼزبُت ببنهغت َتصم فُمب انهغىَت انمهبراث انطهبت اكسبة -3

 .بزفذ انمؤسسبث انؼبمت وانخبصتإػذاد خزَدُه َسهمىن ـ 4

ػذد انسبػبث انمؼتمذة فٍ 

 انبزوبمح

 نكم فصم . سبػت 12

 

 انقبىل:ـ شزوط 3

  انجغشافيح.أٌ يكىٌ انطانة حاصال عهى شهادج انثكانىسيىس في  .1

 انجايعح وانىصاسج. ششوط انتي تحذدهاحسة  .2

 :األكبدَمُتانمتطهببث 

ساخ انعهيا يًا يتصم تانقثىل في انذساوصاسج انتعهيى انعاني وانثحث انعهًي فتشيش إنيها أكاديًيح ثًح يتطهثاخ      

 نكم عاو دساسي . / انًاجستيش 
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 :ـ انخطت انذراسُت4

Table core courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

 .مىهح انبحج اندغزافٍ  2

Geographical research method 

 

 مشكالث سكبوُت  2

Population problems 

 

 خغزافُت انمذن  2

Town geography 

 

 أسس ػهم انمىبخ  2

Basics of Climatology 

 

 انتىمُت اإلقهُمُت  2

Regional development 

 

 انمىاقغ انصىبػُت  2

Industrial sites 

 

 خغزافُت انتزبت  2

Geography of soil 

 

 االوكهُشَتانهغت   2

English language 

 

Total 12 hoarse 

 

Table elective courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

 تقىُبث إحصبئُت  3

Statistics techniques 

3 

 G.I.S. 2     وظم مؼهىمبث  2

 مشكالث مىبخُت  2

Climatic problem 

2 

 ج. سراػُت  2

Agricultural geography 

2 

 مشكالث انمىارد انمبئُت  2

Problems of water resourses 

2 

 بُئت وتهىث  2

Environment & pollution 

2 

 ُمىرفىنىخٍخ  3

Geomorphology 

3 

 خغزافُت سُبسُت مؼبصزة  2

Modern political geography 

2 

Total 12 hoarse 
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 انذراسُت:انخطت 

 انمستىي االول مقزراث

رمش  اسم انمقزر

 انمقزر

اخببرٌ او 

 اختُبرٌ

 ػذد انىحذاث انمتطهببث انسببقت

 2  اخببرٌ  .مىهح انبحج اندغزافٍ

 2  اختُبرٌ  مشكالث سكبوُت

 2  اختُبرٌ  خغزافُت انمذن    

 2  اخببرٌ  أسس ػهم انمىبخ    

 2  اختُبرٌ  انتىمُت اإلقهُمُت  

 2  اختُبرٌ  انصىبػُتانمىاقغ 

 2  اختُبرٌ  خغزافُت انتزبت

 2  إخببرٌ  انهغت االوكهُشَت

 :وحذة دراسُت 12انمدمىع

 

 

 مقزراث انمستىي انثبوٍ

اسم   

 انمقزر

اخببرٌ او  رمش انمقزر

 اختُبرٌ

 ػذد انىحذاث انمتطهببث انسببقت

 3  اخببرٌ  تقىُبث إحصبئُت

 2  اختُبرٌ  وظم مؼهىمبث

 2  اختُبرٌ  مشكالث مىبخُت

 2  اختُبرٌ  ج. سراػُت

 2  اختُبرٌ  مشكالث انمىارد انمبئُت

 2  اختُبرٌ  بُئت وتهىث

 3  اخببرٌ  خُمىرفىنىخٍ

 21  اختُبرٌ  خغزافُت سُبسُت مؼبصزة

 وحذة دراسُت 12 انمدمىع

 

 


