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Module Description
Geography of The Muslim world:
Credits: 2 (Theoretical)
The course starts with highlighting the
importance of the Muslim world
historically, politically and culturally.
Then it gives a more detailed study of its
physical and human geography with an
emphasis on natural resources and
various aspects of population geography,
cultures and economies. It concludes
with a review of various economic,
political and social problem facing
Muslim world as well as problems
pertaining to Muslim minorities in a
culturally polarized world.

يتناول املقرر أمهية دراسة العامل اإلسالمي وأىم
 مث يتطرق إىل كيفية،الدراسات اليت كتبت حولو
تكونو وموقعو وجغرافيتو الطبيعية من حيث
 وكذا جغرافيتو،التضاريس واملناخ ومصادر املياه
البشرية من حيث حجم السكان وتوزيعهم وبعض
خصائصهم مع اإلشارة إىل األقليات املسلمة
 كما يدرس املقرر. خارج العامل اإلسالمي
اقتصاديات العامل اإلسالمي وثرواتو الطبيعية
.باإلضافة إىل دراسة بعض مشكالتو
: أهداف المقرر

Module Aims
Enhancing self - affiliation and sense of
belonging to The Muslim nation among
student.
To get acquainted with its geographical
components and contexts as well as its
points of strength and weaknesses.
To ascertain the problems facing Muslim
minorities worldwide and identify their
roof causes.

 بناء االنتماء لألمة اإلسالمية التعرف على العامل اإلسالمي ومقوماتو اجلغرافية.ونقاط القوة والضعف فيو
 التعرف على األقليات املسلمة ومشكالهتا-

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
To fully comprehend the meaning and
significance of the term Islamic world
and its connotation in the context of a

.فهم مصطلح "العامل اإلسالمي" وما ذا يعين؟

تعزيز مشاعر األمة الواحدة واجلسد الواحد.
حتديد اخلصائص اجلغرافية للعامل اإلسالمي مبا يف
ذلك مقدراتو ومشكالتو.

culturally polarized world.
To appreciate The mutual feeling that
bind Muslim nation together as one body.
To gain a comprehensive knowledge of
the geography of the Islamic world and
its capabilities and problems.
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