
 

  

 

 
 

جغر 497:رقم المقرر ورمزه   دراسات ميدانية:اسم المقرر

:  ادلتطلب السابق للمقرر

جغر  401: مسار البيئة الطبيعية

جغر 398: مسار التنمية اإلقليمية

جغر 467 :مسار اخلرائط ونظم ادلعلومات اجلغرافية

اللغة العربية : لغة تدريس ادلقرر

 (عملي6 )3: الساعات ادلعتمدةالسابع : مستوى ادلقرر

            :Module Description:      وصف المقرر 

يهتم ادلقرر بتنمية مهارات الطالب يف البحث 
والتحليل اجلغرايف دلا تعلمه نظريا يف مقررات 

بصفة  (ادلسار)اجلغرافيا ومقررات التخصص 
أساسية وذلك من خالل رحالت ميدانية يف 

 . أيام، مرة واحدة يف الفصل10 إىل 5حدود 
 مجع البيانات ادلكانية كما يهتم ادلقرر بأساليب

احليوية والبشرية وحتليلها والبيئية للجغرافيا الطبيعية و
وإخراجها يف شكل تقارير تنفذ بصورة فردية أو 

دراسة وتطبق ال. مجاعية حتت إشراف أستاذ ادلقرر
يف أحد مناطق ادلملكة، أو خارج ادلملكة، يدانية امل

لدراسة قضية أو مشكلة جغرافية واحدة أو أكثر 
تستغل األسابيع  .هتم اجملتمع على وجه اخلصوص

األوىل يف اإلعداد للرحلة ووضع خطة التدريب 
 . ومجع مصادر البيانات األولية دلنطقة الدراسة

Field Studies 

Credit:3 (6) 

This course deals mainly with ways of 

further developing students skills in 

research methods already learned in 

general and specialized courses. This is 

done primarily through well. Prepared 

field trips, each lasting from 6 to 8 days 

and conducted once in every semester to 

a selected region inside or outside KSA, 

with the aim of studying one or more of 

geographical problems or issues of 

particular interest of the community. The 

student will be trained to observe and 

apply already learned methods of 

collecting data of spatial dimension from 

actual observation in the field.  Then to 

classify and analyze this data and submit 

their findings, either individually or 

collectively in the form reports. Prior 

activities include preparation for the field 

trip in terms of equipment, collection of 

primary data sources for the chosen study 

area.  

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 To enhance the significance of the .تعزيز قدرات الطالب التطبيقية ادليدانية- 1

applied side of geography through field 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



studies. 

 To help in developing skills of direct. تعزيز قدرات ادلالحظة ادليدانية لدى الطالب- 2

observation as a major source of 

information and first hand data collection. 

 To learn practical application of field. التطبيق العملي دلراحل التنمية اإلقليمية-3

skills and techniques in studies of 

regional  development 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

حتديد أسس التطبيقات ادليدانية ادلناسبة - 1
. للدراسة

To determine and set field techniques 

appropriate to his choice & Studies. 

 To properly conduct his field trip to help. مجع ادلعلومات وتطبيق العينات ميدانياًا - 2

him collect the type of information he 

needs and test samples in the field. 

 How to deal with people and community. التعامل مع اجلمهور- 3

at large. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

ادلنهج العلمي يف 
البحث اجلغرايف 

وزارة الثقافة خري، صفوح 
واإلرشاد،دمشق 

. م1983

: أصول البحث اجلغرايف
النظرية والتطبيق 

مكتبة العبيكان، الرتكماين،جودة فتحي 
. الرياض

. م2004

: اجلغرافيا التطبيقية
أسس وجماالت 

وتطبيقات 

دار الثقافة الرتكماين، جودة فتحي 
العربية،القاهرة 

. م2005
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