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 ـ عسلي     3 نعخي     عذد الىحذات الذساسية: الجغخافيا الحخصص:
 

 ذف املقشسه -1

التتدمن  غخافيتتةجمجتتال استتعيباا السفتتاايس األساستتية والشعخلتتار والستتجارا الفمخلتتة البالسيتتة فتتي  (1
 .الخابع

 تحريل السبلومار من مرادر مبخفية معشوعة. (2

 الدمن الخابع جغخافيةتطبيق البحوث البلسية الحجيثة في مجال  (3

 .العفاعل مع السدعججار والسعغيخار البالسية العي لها صلة (4

 

 ذف من جذسيس املقشساملسحه -3

 املعلىمات واملفاهيم: -أ
 بشهاية احا السقخر يجب أن يكون الخخلج قادرًا علي أن:

 السجارا الفمخلة فى مجال الجغخافياو يفدخ الشعخلار  (1

 يحجد العطورار البلسية واالتجااار الحجيثة فى مجال الجغخافيا (2
 يحجد العوااخ والسؤثخار السخعلفة فى مجال الجغخافيا (3
االجعساعية أم يحجد البلوم ذار الرلة بالعخرص سواء كانت االندانية أم  (4

 الطبيبية بالقجر الحى يسكشه من معاببة تخرره
: يذخح الريغ البحثية الخئيدية فى مجال الجغخافيا ومشااج البحث وأدواته  (5

 وأساليب القياا

 



ىعليىأنىى:ىرىوجبىأنىوكونىالخروجىقادرًابنهاوةىهذاىالمقر : املهاسات الزهنية -ب
 .العفميخ واالسعجالليعبع السشهج البلسى ى ( 1
 .تذخيص السذكالر وحلها فيالرحيح  سلواالا يدعخجم( 2
 .السيجان والبوامل السؤثخة فيها فيكيفية نذاة العااخار يدعشعج ( 3

 

املهاسات املهنية  -ـج
 :اخلاصة تاملقشس

 علي أن  : راً يجب أن يكون الخخلج قاد سقخربشهاية احا ال (1
 البيانار الواقبية المسية والميفية والعارلخية.  يخاجع (2
 البيانار الواقبية المسية والميفية والعارلخية. يخبط بين (3
 .تطبيق البحوث السيجانية وإجخاء السدوح الجغخافية (4
 .اجخاء العطبيقار البسليةالعقشيار الحجيثة فى  ماسعخجايجعس  (5

ىعليىأنىى:ىوجبىأنىوكونىالخروجىقادرًاىمقرربنهاوةىهذاىال املهاسات العامة: -د
طالع والبحث سائط العمشولوجية فى العواصل واإليدعخجم إمكانار الحاسوا والو  (1

 عن السبلومار.
 يبسل فى فخلق بكفاءة. (2
 يطبق أساليب حل السذكالر سواء بين األفخاد أو فى إطار مؤسدى بكفاءة.  (3

 

 حمحىي املقشس: -4

 

 مقجمة عامة (1

 طخق العأرلخ لبرخ الباليدعوسين (2

 الباليدعوسين ومكانعه من عسخ األرض الجيولوجى (3

 ظوااخ العغيخ السشاخى (4

 البرور السطيخة (5

 نذأة االندان وأنواعه (6

 الجانب الحزارى للباليدعوسين (7

ية الحعليم أسال -5
 والحعلم:

 – الحوار والسشاقذة –البرف الحاشى  –الوسائل العبليسية السخعلفة  –السحاضخار 
 الجراسة السيجانية. – البسل الجساعى –مجسوعار عسل صغيخة  –العبلس الحاتى 

أسالية الحعليم  -6
والحعلم للطالب روي 

 القذسات احملذودة:

 الجراسار السيجانية إجخاءن على ا القادرلال الطالإن القدس ال يقبل ال يوجج أل 

 جقىيم الطالب: -7

 .العحخلخلة االمعحانار األسالية املسحخذمة:  -أ

 جراسى.امعحانار مشعرف الفرل ال (1 الحىقيث:  -ب



 .امعحانار نهاية الفرل الجراسى (2

 درجة(. 22جراسى )امعحانار مشعرف الفرل ال  جىصيع الذسجات:  -ج

 درجة(. 82)  الفرل الجراسىة تامعحانار نهاي 

 قائمة الكحة الذساسية واملشاجع: -8

 جغخافية الدمن الخابع : مزكشات -أ

 جغخافية الدمن الخابع : كحة ملضمة -ب

 The pliestocene period : كحة مقرتحة -ج

دوسيات علمية أو  -د
 : نششات ... إخل

 جوع الى شبكة االنعخنتاحيانا يطلب من الطالا الخ 
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