
 
 

 جغر 013 : رقم المقرر ورمزه األراضي اجلافة :اصم المقرر

 العربية :لغة تدريش المقرر ال يوجد :المتطلب الضابق للمقرر

 نظري 0 : الضاعات المعتمدة دساالض :مضتوى المقرر

           Module Description      :وصف المقرر 

أنواعها و وبيئاهتا اجلافة  األراضي مفهوم قررامل يعرف
وطرق  ،على سطح األرض وتوزيعها اجلغرايف

ويبني  .واحليوية اجليومرفولوجيةو تصنيفها املناخية 
العروض العروض الوسطى و يف أصنافها الرئيسة 

يدرس أسباب و الساحلية، و القارية املدارية شبه 
 كلواملشا  ،الطبيعيةومواردها وخصائصها  تشكلها

الظروف املناخية اليت تعاين منها بسبب  البيئية
، الرعوية والزراعيةو  النشاطات البشريةاجلافة و 

وكيفية  املوارد املائية،استنزاف وخباصة مشكلة 
 البشرية أنواع األنشطةويبني املقرر  .معاجلتها

 وتنوعها احليوي يف األراضي اجلافةالتقليدية 
كمورد   عليها افظةاحمل ضرورةو  االقتصاديةأمهيتها و 

خمتارة من  م املقرر بعض مناذجديقو . بيئي مستدام
البيئات اجلافة على املستوى احمللي والعاملي واملقارنة 

  .بينها

This course defines the concept of the dry 

lands environments, their types and 

geographical distribution, showing the 

climatic, geomorphological, and 

biological methods of their classification.  

Also it studies the foundations of the 

classifications of the dry land relief and 

the part of its environmental systems  in 

the formation of the relief surface and the  

geomorphological processes related the 

geographical distribution types of dry 

land and most important phenomena 

resulting therefrom. Also, This course 

studies the slow processes like chemical 

alteration and rapid  mechanical erosion 

and their phenomena in dry lands.  It 

concludes studying the dry lands 

geomorphological  models in Saudi 

Arabia. 

                                  Module Aims     :أهداف المقرر 

  .وتوزيعها اجلغرايف األراضي اجلافة التعريف بأنواع
 

- Identify the importance of studing the 

drylands. 

تصنيف األراضي اجلافة مناخياً  بطرق التعريف
 وتضاريسياً وحيوياً وكمياً 

- Identify the quantitative analysis 

methods of topography variables in dry 

lands. 

التعريف باملشاكل البيئية اليت تتعرض هلا البيئات 
  .اجلافة

- Identify the scientific and 

environmental concepts related with the 

dry lands and their spatial contrast. 

 (  هـ ) منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



إبراز طرق االستفادة من مواردها وثرواهتا وتنميتها 
 ، وأنواع األنشطة التقليدية والعصرية اجلارية فيها

 

توضيح دورها كعامل أساسي هام يف أصناف 
 احلياة االقتصادية العاملية

 

 
 
 
 
 

 (هارات الذهنية والعمليةالفهم والمعرفة والم: )مخرجات التعليم
 

 : يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 Understand the concept and importance of - .وتصنيفها وبيئاهتا املختلفة األراضي اجلافة متييز  
the dry lands. 

إدراك املشاكل اليت تتعرض هلا البيئات اجلافة 
 .هلاواقرتاح بعض احللول 

- identify the processes formatting  the 

dry lands relief. 

وضرورة اإلبقاء  ااهتوبيئ إدراك أمهية األراضي اجلافة 
يف السلسلة االقتصادية  عليها كحلقة أساسية

 .العاملية 

- Identify the quantitative methods of 

analyzing  the dry lands relief variables. 
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