قسم الجغرافيا -كلية اآلداب -جامعة الملك سعود
خطة مقرر دراسي 205جغر
المستوي -:الرابــع

أسـم المقرر -:جغرافية المملكة العربية السعودية
األستاذ -:عبداهلل سعد العماري

الساعات المكتبية -:من الساعة  1-12ظه ارً يوم ( األحد ،االثنين ،الثالثاء ،األربعاء ،الخميس)
هاتف المكتب )4675213( -:

رقم المكتب -:أب ( 1كلية اآلداب)

أوالً -:وصف المقرر -:يهدف المقرر إلي تعريف الطالب بالظواهر الطبيعية والبشرية للمملكة وذلك إلظهار أهمية المملكة العربية السعودية االستراتيجية
واالقتصادية ودورها الهام في العالم العربي والعالم اإلسالمي والمحيط العالمي كله.

وتشمل الظواهر الطبيعية للمملكة الجيولوجيا والتضاريس ،المناخ ،الموارد المائية والتربة.
وتشمل الظواهر البشرية للمملكة توزيع السكان وأنماطهم االجتماعية واستعراض النش اط االقتصادي للسكان مثل الزراعة ،الثروة الحيوانية ،الصناعة ،التعدين،
التجارة ،النقل والمواصالت ،التجارة.

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

األسبوع األول -:أبعاد المملكة وشكلها وحدودها.
األسبوع الثاني -:المناطق اإلدارية وأهم المدن.
األسبوع الثالث -:البناء الجيولوجي والتضاريس.
األسبوع الرابع -:المناخ.

األسبوع الخامس -:الموارد المائية ،والنبات الطبيعي.

األسبوع السادس -:تطور أعداد السكان وكثافتهم وتوزيعهم علي المناطق اإلدارية .

األسبوع السابع -:تركيب السكان االجتماعي والنوعي والعمراني.

األسبوع الثامن -:الزراعة .

األسبوع التاسع -:الصناعة والتعدين.

األسبوع العاشر -:البترول وصناعة البتروكيماويات .
األسبوع الحادي عشر -:النقل والمواصالت .

األسبوع الثاني عشر -:التجارة الخارجية .

األسبوع الثالث عشر -:التخطيط والتنمية .
األسبوع الرابع عشر -:المدن .
األسبوع الخامس عشر -:المحافظة علي البيئة في المملكة .
امتحان أعمال السنة  30درجة  10 +درجات للمناقشة و االمتحانات القصيرة

ثالثاً -:توزيع الدرجات-:

تمارين تطبيقية

االمتحان النهائي

رابعاً -:المراجع-:

-1

 20درجة

 40درجة

السقا ،عبدالحفيظ ،الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعودية ،جدة :مكتبة دار زهران1416 ،هـ .

 -2مشخص ،محمد ،الجغرافيا البشرية المعاصرة للمملكة العربية السعودية ،جدة :مكتبة دار زهران1416 ،هـ .
 -3الشريف ،عبدالرحمن صادق ،جغرافية المملكة العربية السعودية ،دراسة في الجغرافيا البشرية ،الرياض ،دار المريخ2009 ،م.
 -4الصالح ،ناصر عبداهلل ،جوانب من الجغرافيا الحضارية للمملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة ،جامعة أم القري2013 ،م.
خامساً -:تنبيهات-:

ليس هناك امتحان بديل للطالب الذي يتغيب عن امتحان أعمال السنة نهائياً .
الحد األعلى للغياب أقل من  %25من المحاضرات .

الذي يغيب أكثر من  %25من المحاض ارت يحرم من االمتحان النهائي .
تقديم أعذار الغياب في أخر أسبوع من الدراسة .

