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 أهداف المقرر .9

 موقع الوطن العربي واهميتهالتعرف عمى  -
 اهم النظريات السياسية التي تناولت اهمية موقع الوطن العربي التعرف عمى  -
 اهمية موقع الوطن العربي بالنسبة لمعالم التعرف عمى  -
  اشكال السطح في الوطن العربي التعرف عمى  -
 التعرف عمى المناخ في الوطن العربي -
 التوزيع الجغرافي لمتربة في الوطن العربي التعرف عمى  -      
  النشاط الزراعي في الوطن العربي التعرف عمى  -
  النشاط الصناعي في الوطن العربي التعرف عمى  -
 الجانب السكاني في الوطن العربي التعرف عمى  -
  عمى النشاط التعديني والسياحي في الوطن العربي التعرف  -

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 مخرجات التعمم وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .10

 االهداف المعرفية  -أ
 الموقع الجغرافي واهميته في الوطن العربي التعرف عمى -1أ
 اشكال السطح في الوطن العربيالتعرف عمى -2أ
 اهمية موقع الوطن العربي بالنسبة لمعالمالتعرف عمى   -3أ

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 فيما يخص جغرافية الوطن العربي تنظيم التعمم  – 1ب
  التضاريس واالنهار واالنشطة االقتصادية في الوطن العربي التمكن من رسم خرائط لمواقع  – 2ب
 الوطن العربي التمكن من اعداد التقارير والبحوث الخاصة بجغرافية  – 3ب
 طرائق التعميم والتعمم      

 طريقة  االلقاء واالستجواب والمناقشة -
 
 لعرض االفالم العممية والمحاضرات   Data showاستعمال الـ  -

 
 

 طرائق التقييم      
 ـ االختبارات الشفهية اليومية      
 الوطن العربي ـ التقارير عن موضوعات في جغرافية      
 ـ االختبارات التحريرية القصيرة    
 ـ االختبارات التحريرية الفصمية والنهائية     

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التخطيط-1ج
 التنظيم  -2ج
 المراقبة-3ج
 التقويم  -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 المناقشة  –االستجواب  –االلقاء  -
-  

 طرائق التقييم    



 

 
 االختبارات الشفهية  والتحريرية  

 
 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 الوطن العربيمهارات البحث العممي في جغرافية  -1د
اهم الظاهرات الجغرافية  في الوطن العربي وخاصًة اشكال السطح مهارات اعداد خرائط عن  -2د

 والمناخ واالنشطة االقتصادية 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعمم 

 المطموبة

اسم الوحدة / 
المساق أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم التعميمطريقة 

1 2 
المشار اليها في      

المحور السابق وكل 
 حسب المحتوى 

 الموقع واالمتداد 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

2 2 = 
 –االلقاء   الموقع الفمكي

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

3 2 = 
الموقع الجغرافي 

 والبحري 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

4 2 = 
االىمية التاريخية 

لموقع الوطن 
  العربي 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

5 2 = 
االىمية 

االسترتيجية لموقع 
  الوطن العربي 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

6 2 = 

النظريات 
الجيوبولتيكية 
وموقع الوطن 

 العربي

 –االلقاء 
المناقشة  

 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

7 2 = 
 –االلقاء  نظرية ماكندر

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  نظرية ماىان 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

9 2 = 
 –االلقاء  نظرية سبايكمان

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  نظرية سفرسكي 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  المساحة واالمتداد

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

12 2 = 
 –االلقاء  التركيب االرضي 

المناقشة  
االختبارات 
 التحريرية



 االستجواب الحي

13 2 = 
 –االلقاء  اشكال السطح

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

14 2 = 
 –االلقاء  الطقس والمناخ

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

15 2 = 
 –االلقاء  الموارد المائية 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

16 2 = 
امتحان الفصل 

  االول
االختبارات 
 التحريرية

17 2 = 
المشاريع المائية 
 لمدول المجاورة 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

18 2 = 
 –االلقاء  التربة 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

19 2 = 
 –االلقاء  النبات الطبيعي 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

21 2 = 
عدد السكان 

 واىميتيم 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

21 2 = 
مراحل التاريخ 
 الديموغرافي 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

22 2 = 
–التركيب النوعي 

 العمري 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

23 2 = 
اىم سمات 

وخصائص القوى 
 العاممة العربية 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

24 2 = 
ىجرة السكان في 

 الوطن العربي
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

25 2 = 
الزراعة والنشاط 

 الزراعي 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

26 2 = 
 –االلقاء  الثروة الحيوانية 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

االختبارات  –االلقاء  الثروة المعدنية  = 2 27
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 الكتب المقررة المطموبة  

م   حمدد ززىددر سددعيد  السددما خ ىاشدم خضددير الجنددابي خ جغرافيددة  

  1985الوطن العربي  خ 

 

 المصادر (المراجع الرئيسة ) 

 –سددكانو   –زرضددو  –عبددد عمددي  الخفدداطخ الددوطن العربددي  -1 -1

 موارده 

قاسدددم الددددويكاتخ جغرافيدددة الدددوطن العربدددي خ الطبيعيدددة و  -2 -2

 البشرية و السياسية  

منصدور الدراويخ  سدكان الددوطن العربدي خ دراسدة تحميميددة  -3  -3

 في المشكالت الديمغرافية 

عباس فاضل السعديخ سكان الدوطن العربدي خ دراسدة فدي  -4 -4

 التحريرية المناقشة

28 2 = 
 –االلقاء  اىمية النفط العربي 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

29 2 = 

االثار السياسية 
واالقتصادية 

واالجتماعية لمنفط 
 في الوطن العربي 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

31 2 = 
 –االلقاء  مصادر الطاقة 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

31 2 = 
الصناعة والنشاط 

 الصناعي 
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

   االمتحان = 2 32

   

 
 
 
 

  



 مالمحو الديمغرافية وتطبيقاتو الجغرافية 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها
  ( 000) المجالت العممية ، التقارير ، 

 شبكة االنترنيت -

 
 خطة تطوير المقرر .13

 بجغرافية الوطن العربي تحديث البيانات والمعمومات الخاصة 

 

 


