قسم الجغرافيا -كلية اآلداب -جامعة الملك سعود
خطة مقرر دراسي 206جغر
المستوي -:الرابـع

أسـم المقرر -:جغرافية العالم اإلسالمي
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 -:وصف المقرر  -:يهدف المقرر إلي تعريف الطالب بموقع العالـم اإلسـالمي وأهميته

اإلســتراتيجية واالقتصاديـة ،والجغرافيا الطبيعية للعالـم اإلسـالمي بما في ذلك التركيب الجيولوجي
ومظاهر السطح والمناخ والتربة والمياه والنبات وتعريف الطالب كذلك بالجغرافيا البشرية للعالم

اإلسالمي بما في ذلك السكان والعمران والموارد االقتصادية .وينتهي المقرر بدراسة إقليمية لبعض

الوحدات السياسية من العالم اإلسالمي ،مع دراسة لبعض المشكالت البيئية في العالم اإلسالمي.
-------------------------------------------------------ثانياً -:مفردات المقرر موزعة علي أسابيع الفصل الدراسي-:

األسبوع األول -:انتشار اإلسالم وتكون العالم اإلسالمي.

األسبوع الثاني-:مفهوم العالـم اإلسـالمي وتحديـد ( المعايير التي يـؤخذ بها لتحديـد الدول
اإلسالمية).

األسبوع الثالث -:دراسة جيولوجية للعالم اإلسالمي.
األسبوع الرابع -:دراسة تضاريسية للعالم اإلسالمي.
األسبوع الخامس -:دراسة ألحوال المناخ في دول العالم اإلسالمي.
األسبوع السادس -:توزيع السكان في العالم اإلسالمي.

األسبوع السابع -:نمو أو تزايد السكان في العالم اإلسالمي.
األسبوع الثامن -:المجموعات العرقية (التركيب ألساللي للسكان) في العالم اإلسالمي.

األسبوع التاسع -:دول العالم اإلسالمي بين التصنيع والتخلف.

األسبوع العاشر -:السمات والمميزات لإلنتاج الزراعي والغذائي في العالم اإلسالمي.
المرعي في عالمنا اإلسالمي.
األسبوع الحادي عشر -:درسه لحاله الغابات و ا
األسبوع الثاني عشر -:النشاط االقتصادي في عالمنا اإلسالمي.

األسبوع الثالث عشر -:دراسة إقليمية لدولة اندونيسيا اإلسالمية ( دراسة تطبيقية ).
األسبوع الرابع عشر -:دراسة إقليمية لدولة تركيا اإلسالمية ( دراسة تطبيقية ).

األسبوع الخامس عشر -:دراسة إقليمية لدولة نيجيريا اإلسالمية ( دراسة تطبيقية ).
ثالثاً -:توزيع الدرجات -:امتحان أعمال السنة  30درجة  10 +درجات للمناقشة و االمتحانات القصيرة
تمارين تطبيقية

االمتحان النهائي

رابعاً -:المراجع-:

 20درجة

 40درجة

 -1أبوالعال ،محمود ،جغرافيـة العالـم اإلسـالمي ،الكويت :مكتبة الفالح،
1989م.
 -2حمدان  ،جمال ،العالم اإلسالمي المعاصر ،عالم الكتب ،القاهرة1971 ،م
 -3شاكر ،محمود ،العالم اإلسالمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت1403 ،هـ.
 -4شاكر ،محمود ،سكان العالم اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1981،م
-5الزوكة ،محمد خميس ،جغرافية العالـم اإلسـالمي ،األسكندرية :دار المعرفة
الجامعية2017 ،م.

-6السرياني ،محمد محمود ،الوجيز في جغرافية العالم اإلسالمي ،الرياض :دار
عالم الكتب1417،هـ.
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 المحاضرات يحرم من االمتحان النهائي .
_ تقديم أعذار الغياب في أخر أسبوع من الدراسة .

