قسم الجغرافيا -كلية اآلداب -جامعة الملك سعود
خطة مقرر دراسي 106جغر
المستوي -:الثالث

أسـم المقرر -:جغرافية موارد المياه
األستاذ -:عبداهلل سعد العماري

الساعات المكتبية -:من الساعة  1-12ظه ارً يوم ( األحد ،االثنين ،الثالثاء ،األربعاء ،الخميس)
رقم المكتب -:أب ( 1كلية اآلداب)

هاتف المكتب )4675213( -:

أوالً -:وصــف المقــرر  -:يهــدف المقــرر لــي تعريــف الطــالب بةهميــة الميــاه فــي مجــاالت الحيــا كافــة ،تعريــف
الطالب بجغرافية المياه وميادينها وصلتها بالعلوم األخرى وأهم مفاهيمها ونظرياتها ،وزيـاد الحـس العلمـي والبي ـي

للطــالب بدراســة المي ـزان المــا ي واختالفاتهــا المكانيــة ،والــدور الهيدرولوجيــة وتعريــف الطالــب باالس ــتغالل األفضــل

للموارد الما ية ،ونركز على تعريـف الطـالب بحجـم المـوارد الما يـة العربيـة (مـا هـو متـا لـ ومـا يحتاجـ فعـالً مـن

المياه) كا دراسة قليمية لمنطقتنا العربية لتقييم مشكلة المياه فيها وبالتالي طرق المحافظـة علـى الميـاه وصـيانتها
واعاد استخدامها وتنميتها.

-------------------------------------------------------ثانياً -:مفردات المقرر موزعة علي أسابيع الفصل الدراسي-:

األسبوع األول -:التعرف على المياه ونشةتها وأهميتها وصلتها بالعلوم األخرى  +مصادر المياه.
األسبوع الثاني -:الدور الهيدرولوجية  +طريقة ديمارتون في تحديد درجة الجفاف.

األسبوع الثالث -:التبخر والنتح +األمطار والتغذية الطبيعية للمياه الجوفية بمختلف مستوياتها.

األسبوع الرابع -:دراسة تطبيقية لحوض نهر النيل كةطول أنهار العالم والعوامل الطبيعية المؤثر في .

األسبوع الخامس -:معرفة التدفق الما ي بنهر النيل وكمية الصرف الما ي لروافده.

األسبوع السادس -:دراسة تطبيقية لحوضي نهرى الفرات ودجلة  +معرفة مقدار التدفق الما ي فيهما.

األسبوع السابع -:دراسة تطبيقية لنهر األردن  -اليرموك  +معرفة مقدار التدفق الما ي ب .

األسبوع الثامن -:العوامل التي يمكن أخذها في االعتبار عند تقسيم المياه الدولية وهي  )1الظروف الطبيعي )2
العوامل االجتماعي  )3األوضاع االقتصادية.

األسبوع التاسع -:نصيف الفرد من المياه في دول منطقة الشرق األوسط مقارنة بدول العالم األخرى.

األسبوع العاشر -:ففي دول الشرق األوسط دول العجز الما ي فيها صغير وال يؤثر على نتاجها للغذاء أو
حصولها علية باالستيراد من الخارج الن مكانياتها المادية جيد .

األسبوع الحادي عشر -:وفي الشرق األوسط أيضاً دول ضعيفة اقتصاديا ولديها عجز ما ي يؤثر على نتاجها

للغذاء  +القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه  +الطرق المثلي للري ( الري بالتنقيط،

الري بالرش ) واستخدام البيوت المحمية في الزراعة.

األسبوع الثاني عشر -:دولتي تركيا والسودان لديهما فا ض في كمية المياه ولكن وضعيهما االقتصادي ضعيف.

األسبوع الثالث عشر -:نصيب الفرد من المياه بالمتر المكعب بالدول العربية.

األسبوع الرابع عشر -:سهامات المصادر المختلفة (المياه الجوفية ،المياه السطحية ،أعذاب مياه البحار ،المياه

المعالجة) في مقابل االحتياجات الما ية في بعض دول الشرق األوسط.

األسبوع الخامس عشر -:استخدام الطاقة الكهروما ية من المساقط الما ية والسدود  +دور الجغرافي في اقت ار
الحلول للحد من تلوث المياه والطرق المناسبة للمحافظة عليها وترشيد استخدامها.
ثالثاً -:توزيع الدرجات-:

امتحان أعمال السنة  30درجة  10 +درجات للمناقشة و االمتحانات القصير
تمارين تطبيقية

 20درجة

االمتحان النها ي

 40درجة

رابعاً -:المراجع-:

 -1صالح ،هاشم محمد ،جغرافية الموارد الما ية ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان
 -األردن2014 ،م.

 -2التركماني ،جود فتحي ،موارد المياه في الشرق األوسط (اإلمكانات والمشكالت والحلول)،
القاهر  ،دار الثقافة العربية2008 ،م.

 -3فراج ،عزالدين ،موارد المياه وحسن استغاللها في الوطن العربي وترشيد استهالك المياه في
المزارع والمصانع والمنازل ،دار الفكر العربي ،القاهر 1986 ،م.

 -4عثمان ،مصطفي نوري ،الماء ومسير التنمية في المملكة العربية السعودية ،جد  :تهامة،
1983م.

 -5البشرى ،السيد ،بحث "مشكلة المياه وأثرها على األمن القومي العربي" ،المؤلف ،الرياض،
2002م.

--------------------------------------------------------

خامساً -:تنبيهات-:

_ ليس هناك امتحان بديل للطالب الذي يتغيب عن امتحان أعمال السنة نها ياً .

_ الحد األعلى للغياب أقل من  %25من المحاضرات .

_ الذي يغيب أكثر من  %25من المحاضرات يحرم من االمتحان النها ي .
_ تقديم أعذار الغياب في أخر أسبوع من الدراسة .

