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 ـ عسلي     3 نظري     عذد الىحذات الذساسية: الجغرافيا الحخصص:
 

 سهذف املقش -1

 تحريل السعلهمات من مرادر معرفية متشهعة. (1

 .القارة االوربيةدراسة تظبيق البحهث العلسية الحديثة في مجال  (2

 دراسة الهطن العربى.التفاعل مع السدتجدات والستغيرات العالسية التي لها صلة بسجال  (3

 

 املسحهذف من جذسيس املقشس -3

ىالمقررىوجبىأنىوكونىالخروجىقادرًاىعليىأن:بنهاوةىهذاى املعلىمات واملفاهيم: -أ
 للقارةأهسية السهقع الجغرافى  يفدر (1

 للقارةيفدر تعدد الدالالت البذرية  (2

 القارةباألدلة اختالف التربة والشبات الظبعيى بيؤيد  (3
 القارةأهسية الشذاط االقترادي فى باألدلة يؤيد  (4
 

 : املهاسات الزهنية -ب
ىعليىأنىى:ىكونىالخروجىقادرًابنهاوةىهذاىالمقررىوجبىأنىو

 للقارةالبشية والتركيب الجيهلهجى يهضح  (1
 القارةنسهذج تظبيقى لدراسة دولة من دول  يدتخدم (2
 القارةفى دراسة الدكان فى يظبق السشهج العلسى  (3

ىعليىأنىى:ىوجبىأنىوكونىالخروجىقادرًاىمقرربنهاوةىهذاىالاملهاسات املهنية  -ـج

 



 تهزيع سكان الهطن العربى وتهزيع الشذاط االقترادى الدائد. بين يربط  (1 :اخلاصة تاملقشس

 بالقارةعض السذكالت الدائدة ب يبدى رأيه فى (2
 القارةعية الكسية والكيفية والتاريخية لدول البيانات الهاق يراجع (3

 

ىعليىأنىى:ىوجبىأنىوكونىالخروجىقادرًاىمقرربنهاوةىهذاىال املهاسات العامة: -د
 رهرة مكتهبة أو شفاهة.ل األفكار بيهص (1
 يظبق أساليب حل السذكالت سهاء بين األفراد أو فى إطار مؤسدى بكفاءة.  (2

 

 حمحىي املقشس: -4

 

 للقارةنظرة عامة  (1

 القارةمهقع  (2

 للقارةأهسية السهقع الجغرافى  (3

 للقارةالبشية والتركيب الجيهلهجى  (4

 .(1) القارةتزاريس  (5

 (.2) القارةتزاريس  (6

 .القارةمشاخ  (7

 القارةالتربة فى  (8

 القارةالشبات الظبيعى فى  (9

 القارةالدالالت البذرية فى  (11

 القارة ى الدالالت البذرية ف (11

 اختبار مشترف الفرل الدراسى (12

 (.1) القارةالشذاط االقترادى فى  (13

 (.2) القارةالشذاط االقترادى فى  (14

 

أسالية الحعليم  -5
 والحعلم:

 – الحذهار والسشاقذذة –العرف الذههشى  –الهسائل التعليسية السختلفة  –السحاضرات 
 .مجسهعات عسل صغيرة –التعلم الهاتى 

أسالية الحعليم  -6
والحعلم للطالب روي 

 القذسات احملذودة:

 

 الدراسات السيدانية إجراءن على ال الظالب القادريإن القدم ال يقبل ال يهجد أل 

 جقىيم الطالب: -7



 .التحريرية االمتحانات األسالية املسحخذمة:  -أ

 دراسى.امتحانات مشترف الفرل ال (1 الحىقيث:  -ب
 .امتحانات نهاية الفرل الدراسى (2

 درجة(. 21دراسى )امتحانات مشترف الفرل ال  جىصيع الذسجات:  -ج

 درجة(. 81)  ة الفرل الدراسىذامتحانات نهاي 

 قائمة الكحة الذساسية واملشاجع: -8

 -------- : مزكشات -أ

 با لجديدةو جغرافية اور  : مةكحة ملض -ب

 اقليسيةدراسة  –العالم  جغرافية  : كحة مقرتحة -ج

دوسيات علمية أو  -د
 : نششات ... إخل

يظلب من الظالب مراجعة شبكة السعلهمات للحرهل على الخرائط والبيانات 
 االقترادية والدكانية الحديثة
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