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 جغر201   :رقم المقرر ورمزه علم الجغرافيا ىالمدخل إل :اسم المقرر

 العربية   :لغة تدريس المقرر ال يوجد   :المتطلب السابق للمقرر

 نظري 1      :الساعات المعتمدة الثالث    :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

 تهاصلو  ،ورلاالهتا ،باجلغرافيا تعريفيتناول ادلقرر ال
 اجلغرايف الفكر تطور يوضحو . األخرى بالعلوم

فروع علم اجلغرافيا يبني و  ،فيو ادلسلمني وإسهامات
تناوذلا  لتشمل ي اليتادلوضوعات واجملاالت الرئيسة و 

واجلوانب  ،اجلوانب الطبيعية ادلتعلقة بسطح األرض
 ،االقتصاديةرية ادلتثملة يف اإلنسان ونشاطاتو البش

 .والعمرانية وتفاعالتو مع العناصر الطبيعية البيئية
دراسة ىذه ادلواضيع ضمن نظام الكرة وتكون 

وىي  (أغلفة)األرضية ادلؤلف من ستة أنظمة 
احليوي، و الصخري، و ادلائي، و الغالف اجلوي، 

 ةبأمهيادلقرر  يعرف كما. اجلليدي، والبشريو 
تقدمي دور اجلغرافيا يف  ويربز ،وأنواعها اخلرائط
ادلقرر أمثلة  عرضيو  .من وجهة نظر تكامليةاحللول 

وحاالت دراسية سلتارة تبني أمهية اجلغرافيا يف 
كما يشري ادلقرر إىل . التطبيقيةالبيئية و النواحي 

اجلوانب التقنية وادلهاراتية والعلمية اليت تعتمد عليها 
 . رافيةالدراسات اجلغ

 
 

 

 
                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

  ادلعرفة وتطور ورلاالهتا اجلغرافيا توضيح مفهوم

 الفكريف تطور  ادلسلمني العلماء ودوراجلغرافية 
 

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 
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 .اجلغرايف

  .األخرى بالعلوموصلتها  اجلغرافياتوضيح أمهية 

تيييييو وأغلف األرضنظيييييام سيييييطح  خصيييييائ توضييييييح  
  .الستة

 

  .اجلغرايف البحث الطالب بأساليبتعريف 

 اجلغرافييييا فيييروع عيينمقدميية مناسيييبة  الطيييالب إعطيياء
             .والبشرية الطبيعية

 

بالتقنييات واألدوات ادلسيتخدمة يف  الطيالبتعريف 
                                                           .الدراسات اجلغرافية

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

التعامييل مييع األرض كنظييام متكامييل مؤلفيياً ميين عييدة 
 .أغلفةة أو أنظم

 

معرفيييية خصييييائ  األغلفيييية السييييتة ادلشييييكلة لسيييييطح 
 . األرض، والتمييز بينها

 

  .طور الفكر اجلغرايف على مر الزمنتوضيح ت

  اخلرائط يف العلوم اجلغرافية توضيح أمهية 

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 اجلغرافيا إيل ادلدخل
 والبشرية الطبيعية

 بن عبداهلل الوليعي،
 ناصر

 الطبعة الصولتية، دار
 جدة األويل،

 م1001

 بن عبداهلل النغيمشي، مبادئ يف علم اجلغرافيا
 زلمد

 حزم بن ودار مكتبة
 والتوزيع للنشر

 ىي2211

 نظم يف مقدمة
 اجلغرافية ادلعلومات

 ادلدينة دار مؤسسة سعيد فوزي كبارة،
(  العلم دار)  للطباعة
 للنشر

 ىي2221

ادلدخل إيل علم 
 اجلغرافيا

 ،، زلمد زلمودزلمدين
     والفرا ن طو

 ىي2221 الرياض، دار ادلريخ
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 علم إيل ادلدخل
 الطبيعية  اجلغرافيا

مكتبة ادلصطفي  غاًل، حسن علي
 اإللكرتونية

 م1002

 


