
 جامعة الملك سعود -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا
  جغر204خطة مقرر دراسي 

 الرابــع -المستوي:                                            االقتصاديةجغرافية ال -المقرر:أسـم 
 عبداهلل سعد العماري -األستاذ:

 ين، الثالثاء، األربعاء، الخميس(      االثن ظهرًا   يوم ) األحد، 1-12من الساعة  -الساعات المكتبية: 

 (  4675213) -)كلية اآلداب(                      هاتف المكتب :   1أب  -رقم المكتب: 
الجغرافيـا االقتصـادية، ومجاالتهـا ونظرياتهـا تعريـف الطـالب بمهميـة يهـدف المقـرر يلـي   -:وصف المقرر   -أواًل:

المقــرر العوامـل الطبيعيــة والباـرية المــاثرش فـي الناــاط االقتصـادي، ويــدرس  وعالقتهـا بــالعلوم األخـرم، كمــا يـدرس
ويهـتم بتصـنيف الناـاطات االقتصـادية المتمثلـة فـي  ا وطـر  اسـتثمارها هـية وأنمـاط توييعالمقرر الموارد االقتصاد

  ناعة والخدمات وتوييعها الجغرافي الصيد والرعي واليراعة والتعدين والتجارش والص
--------------------------------------------------------    

  -المقرر مويعة علي أسابيع الفصل الدراسي: مفردات -ثانيًا: 

     ظرياتها وعالقتها بالعلوم األخرم أهمية الجغرافيا االقتصادية ومجاالتها ون -األسبوع األول:
        ة الدراسة في الجغرافيا االقتصاديمناهج  -األسبوع الثاني:
               عوامل البارية والحضارية(الطبيعية و العوامل الالعوامل الماثرش في اإلنتاج االقتصادي ) -األسبوع الثالث:
     كالمناخ + مصادر المياه + التربة  العوامل الطبيعية -األسبوع الرابع:

          لغطاء النباتي + الحيوان الطبيعي ا -األسبوع الخامس:
       لسكان + التركيب االقتصادي للسكان كنمو االعوامل البارية  -ألسبوع السادس:ا

      تصنيف النااط االقتصادي  -األسبوع السابع:
  ييس العالقة بين السكان والموارد العالقة بين السكان والموارد + مقا -األسبوع الثامن:
      ماك( ري )قطع األخااب وصيد األسالحرف المتطورش ذات الطابع التجا -األسبوع التاسع:
 فة، المختلطة، الواسعة، العلمية( )المعااية، الكثيأنواع اليراعة  -األسبوع العاار:

       األري والقمح المحاصيل اليراعية المهمة كالبن والمطاط و  -األسبوع الحادي عار:
       فليية والالفليية( + طر  التعدين التعدين واأليدي العاملة + أنواع الثروش المعدنية )ال -األسبوع الثاني عار:
 أنواع الحديد الخام وغيرها من  التعدين في العالم،أقاليم + عدين العوامل الماثرش في الت -األسبوع الثالث عار:

       اجم( وتوييعها الجغرافي جها )المنالمعادن األخرم وأماكن ينتا                         
     اقة )النفط والفحم والكهرومائية( + مناجم الط األقاليم الصناعية الكبرم في العالم -األسبوع الرابع عار:

 دور الطاقة النفطية والفحم والطاقة الكهرومائية والنقل في التطور الصناعي الحديث + -األسبوع الخامس عار:
 دور الجغرافية من خالل اقتراحاته لوضع الحلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن                           

      مخلفات التطور الصناعي والحضري                           
 درجات للمناقاة و االمتحانات القصيرش 10درجة +  30امتحان أعمال السنة       -توييع الدرجات: -ثالثًا:

 درجة 20تمارين تطبيقية                                      



   درجة 40االمتحان النهائي                                    
 -المراجع: -رابعًا:

  م 1984يروت: دار النهضة العربية، أبو عيانة، فتحي، الجغرافيا االقتصادية، ب -1                
   م 1986ش، مكتبة االنجلو المصرية، ، الجغرافيا االقتصادية، القاهر الديب، محمد محمود -2                

 م 2017 رية، دار المعرفة الجامعية،اليوكة، محمد خميس، الجغرافيا االقتصادية، اإلسكند -3                
 م 2016ع، األردن، دار أمجد للنار والتويي -علوان، خليل، الجغرافيا االقتصادية، عمان -4                

   

-------------------------------------------------------- 
 -تنبيهات: -خامسًا:
 لطالب الذي يتغيب عن امتحان أعمال السنة نهائيًا  ل_ ليس هناك امتحان بديل                    

 % من المحاضرات  25_ الحد األعلى للغياب  أقل من                    
 % من المحاضرات يحرم من االمتحان النهائي  25_ الذي يغيب أكثر من                    

 _ تقديم أعذار الغياب في أخر أسبوع من الدراسة                     
 
 

        

 


