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 الثالث -المستوي:                                 المدخل إلى علم الجغرافيا     -المقرر:أسـم 
 عبداهلل سعد العماري -األستاذ:

      ( ، الخميسلثالثاء، األربعاء، ااالثنين ًا   يوم ) األحد،ظهر  1-12من الساعة  -الساعات المكتبية:
  ( 4675213) -:المكتب  هاتف)كلية اآلداب(                         1أب  -رقم المكتب: 

  -:وصف المقرر -أواًل:
تعريف الطالب بالجغرافيا ومجاالتها وبتطور المعرفـة والككـر الجغرافـي ودور العلمـاء يهدف المقرر إلي  

 صـلة الجغرافيـا بـالعلوم األخـري، ويعـرف المقـرر للطـالبرف المقـرر الطـالب كمـا يعـالمسلمين فـي ذلـك، 
تهـا المختلكـة، كمـا يتنــاول األرض كمـوطن لننسـان مـن حيـث خصا صـها الكلكيـة والطبيعيـة وأ لك أيضـاً 

المقــرر تكهــيم الطــالب دور المالحظــة والبحــث العلمــي الميــداني والمعملــي والمكتبــي وأهميــة الخارطــة 
، والنمـاذ  فـي البحـث الجغرافـي المعاصـر اآللـي ودراسـة النظريـات حليل اإلحصا ي بالحاسبوأساليب الت

نتاجهـا  .كما يعـرف المقـرر الطـالب ببـرامح الحاسـب اآللـي التـي يـتم مـن خاللهـا رسـم الخـرا ط العلميـة وا 
عطــي وي .وينــاقا المقــرر مــب الطــالب دور الســكان والعمــران والمــوارد االقتصــادية علــى مســتوي العــالم

ويخـتم   الطبيعية والبشـرية وخاصـة علـم المنـا ،المقرر للطالب فكرة كافية عن فروع الجغرافيا الر يسية 
بنماذ  من أنماط البي ات الجغرافية ومشكالت البي ـة الطبيعيـة والبشـرية ودور الجغرافـي فـي حـل  المقرر

        .بعض هذه المشكالت
 

 -ب الكصل الدراسي:موضوعات المقرر موزعة على أسابي -ثانيًا:
  .مكهوم علم الجغرافيا، وتطور المعرفة الجغرافية ودور العلماء المسلمين في ذلك -األسبوع األول:
  .صلة الجغرافيا بالعلوم األخري، كوكب األرض وخصا صه الكلكية -األسبوع الثاني:
 .المجال المغناطيسي لألرض وأ لكة األرض -األسبوع الثالث:
 .(القشرة األرضية -4الغشاء -3 الخارجيةالنواة -2النواة الداخلية و -1نطاقات الكرة األرضية ) -األسبوع الرابب:

 .الحركات التكتونية السريعة كا الزالزل والبراكين + أسباب حدوثها مب التمثيل-األسبوع الخامس:
  .كيل سطح األرض، وأثرها في تشالعالم فيوالبراكين  التوزيب الجغرافي للزالزل -األسبوع السادس:
 .التجويه الميكانيكية (1) القوي الخارجية وأثرها على تشكيل سطح األرض، -األسبوع السابب:
 .وعواملها وأثرها على تشكيل سطح األرض التجويه الكيميا ية (2) -األسبوع الثامن:
  .مصادر المعلومات والبيانات الجغرافية -األسبوع التاسب:



 .أدوات البحث العلمي وطرق التحليل المعلوماتي في الجغرافيا المعاصرة -األسبوع العاشر:
 .يدرس في أقسام الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافية، كا مكهوم وعلم -األسبوع الحادي عشر:
 .تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية مقدمة في -األسبوع الثاني عشر:
 .كان، مكهومها ومناهجها، وطرق أجراء التعداد لهممقدمة عن جغرافية الس -األسبوع الثالث عشر:
 .ةأثر العوامل الجغرافية في توزيب السكان، وأنشطتهم االقتصادي -األسبوع الرابب عشر:

  .عناصر المنا  وأثرها على الطبيعة واإلنسان -األسبوع الخامس عشر:
    المياه والتربة فظة على)حلقة نقاا عن أسباب التلوث البي ي، وطرق المحا-األسبوع السادس عشر:

 .(والهواء                                   
 درجات للمناقشة و االمتحانات القصيرة 10درجة +  30امتحان أعمال السنة      -توزيب الدرجات: -ثالثًا:

 درجة 20تمارين تطبيقية                                         
                 درجة 40االمتحان النها ي                                        

 -المراجب: -رابعًا:
  دخل إلـي ـالم ،م2013 الدكتور/محمد محمود محمدين والدكتور/طـة الكـرا،-1

 .القاهرة ر المريخ،ا، دوالبي ة ـم الجغرافيـاـعل
  ا ــفيقواعد الجغرا م،1983 انة،ـوالدكتور/ فتحي أبوعي الدكتور/حسـنين جودة-2

 .اإلسكندرية والبشرية، دار المعرفة الجامعية، الطبيعية
 دار النهضة العربية،  ،م، المدخل إلي علم الجغرافيا1968أحمد رزقانة،  الدكتور/ إبراهيم -3       

 القاهرة.            
 وعة  المجم ،الطبيعية م، المدخل إلي علم الجغرافيا2015،حسن أبوسـمور الدكتور/  -4       

    القاهرة.،العربية للتدريب            
 م، مدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية، دار 2002الدكتور/ عبداهلل بن ناصر الوليعي، -5       

 الصولتية، الطبعة األولي، جدة.            
 -تنبيهات:-خامسًا:

 ب عن امتحان أعمال السنة نها يًا .لطالب الذي يتغيل_ ليس هناك امتحان بديل                   
 % من المحاضرات .25_ الحد األعلى للغياب  أقل من                    
 % من المحاضرات يحرم من االمتحان النها ي .25_ الذي يغيب أكثر من                    
 _ تقديم أعذار الغياب في أخر أسبوع من الدراسة .                   

 


