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 أهذاف انًمزر .9

 جغرافية األمريكتينالتعرف عمى المفاهيم االساسية في  -
  رهما الجيولوجي وتطو القارتين نشأة التعرف عمى  -
 عرف عمى مظاهر السطح والموارد المائية الت -
   الحياة النباتية والتربة واألقاليم المناخيةالتعرف عمى  -
 ائص السكان واقتصاد القارتين والنشاط الزراعي والصناعي والمعادن الخام خصالتعرف عمى  -
 الجديدالتعرف عمى االقاليم الجغرافية المنتخبة ذات االهمية الكبرى في العالم  -      

  التعرف عمى سبب تسمية امريكا الشمالية باالنكمو سكسونية ، وامريكا الجنوبية بالالتينية      

 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.



 

 يخزخاخ انتؼهى وطزائك انتؼهيى وانتؼهى وانتمييى .11

  االهذاف انًؼزفيح -أ
  تياٌ انهذف يٍ انذراسح االلهيًيح -1أ

 يىلغ انمارتيٍ ػانًيا تيٍ انذول انصُاػيح وانؼانى انثانج -2أ

 دراسح يُاهح انثحج في انذراساخ االلهيًيح  -3أ
 انتطزق انً انذراسح اندغزافيح انطثيؼيح وانثشزيح نهؼانى اندذيذ -4أ
  

  االهذاف انًهاراتيح انخاصح تانًمزر  -ب 

 ًفاهيى خغزافيح انؼانى اندذيذ الهيًيا تُظيى انتؼهى ن – 1ب

  انتًكٍ يٍ رسى خزائظ دول انمارج االيزيكيح انشًانيح واالَكهى سكسىَيح اندغزافيح – 2ب

 االيزيكتيٍ  انخاصح تدغزافيحوانثحىث  زانتًكٍ يٍ اػذاد انتماري – 3ب

 

 طزائك انتؼهيى وانتؼهى      

 طزيمح  االنماء واالستدىاب وانًُالشح -

 

 وانًحاضزاخ نؼزض االفالو انؼهًيح    Data showاستؼًال انـ  -
 

 

 طزائك انتمييى      

 ـ االختثاراخ انشفهيح انيىييح      

 ىػاخ في خغزافيح انمارتيٍـ انتماريز ػٍ يىض     

 ـ االختثاراخ انتحزيزيح انمصيزج    

 ـ االختثاراخ انتحزيزيح انفصهيح وانُهائيح     

 
 انىخذاَيح وانميًيح االهذاف -ج

 انتخطيظ-1ج

 انتُظيى  -2ج

 انًزالثح-3ج

  انتمىيى -4ج

  

 طزائك انتؼهيى وانتؼهى     

 

 انًُالشح  –االستدىاب  –االنماء  -
-  

 طزائك انتمييى    

 

 االختثاراخ انشفهيح  وانتحزيزيح  

 

 

 انتىظيف وانتطىر انشخصي (. انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهيح -د 

 مارتيٍ الهيًياهًي في خغزافيح انيهاراخ انثحج انؼ -1د

 اػذاد خزائظ ػٍ انظاهزاخ انطثيؼيح وانثشزيح يهاراخ -2د

  



 تُيح انًمزر .11

 انساػاخ األسثىع
يخزخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق 

 أو انًىضىع
 طزيمح انتمييى طزيمح انتؼهيى

1 2 
انًشار انيها في      

انًحىر انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 

لم العالم الجديد تعريف ع
 وامريكا االنكلو سكسونية

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

2 2 = 
اريخي للتركيب التطور الت

 الجيولوجي
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

3 2 = 
مظاهر السطح 

 الطوبوغرافية
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء   المناخ واالقاليم المناخية  = 2 4

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

5 2 = 
الموارد المائية والتربة 

 والنبات الطبيعي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

6 2 = 

السكان وسالالتهم 
  ونموهم وكثافتهم 

 –االنماء 

انًُالشح  

االستدىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

7 2 = 
النشاط الزراعي في  

 القارة واقاليم الزراعة

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

8 2 = 
الصناعة واالقاليم 

 الصناعية 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

9 2 = 
المعادن الفلزية والالفلزية 

 الجغرافيوتوزيعها 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 2 = 
النقل المائي في البحيرات 

 والقنوات المائية
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 2 = 
النقل بسكك الحديد 
  والنقل البري والجوي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

12 2 = 

 –االنماء   اقليم سانت لورنس

انًُالشح  

االستدىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  اقليم كاليفورنيا = 2 13

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  اقليم نيو انكالند = 2 14

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

15 2 = 

اقليم الرعي المنظم وانتاج 
 اللحوم

 

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

االختثاراخ   امتحان الفصل االول = 2 16



 انتحزيزيح

17 2 = 
الموقع الجغرافي ألمريكا 

   الالتينية
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

18 2 = 

سبب تسمية القارة 
 بأمريكا الالتينية

 –االنماء 

انًُالشح  

االستدىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

19 2 = 
التركيب الجيولوجي ونوع 
 الصخور ومراحل تطورها

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

21 2 = 
مظاهر السطح والموارد 

 المائية
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  المناخ واألقاليم المناخية = 2 21

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  والنبات الطبيعيالتربة  = 2 22

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

23 2 = 

السكان وسالالتهم 
واصولهم والهجرة والنمو 

 والتوزيع والكثافة

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

24 2 = 

النشاط الزراعي واالقاليم 
 الزراعية 

 –االنماء 

انًُالشح  

االستدىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

25 2 = 
الصناعة واالقاليم 

    الصناعية 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

26 2 = 
المعادن وانواعها وتوزيعها 

 الجغرافي
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

27 2 = 

النقل المائي وسكك 
الحديد وطرق السيارات 

  والنقل الجوي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

28 2 = 
الدراسة االقليمية 

 جغرافيةوانتخاب اقاليم 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  اقليم األمزون البرازيلي = 2 29

 انًُالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

31 2 = 

 –االنماء  اقليم البمباس االرجنتيني

انًُالشح  

االستدىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

31 2 = 

اقليم الصحراء في اتكاما 
 وبيرو

 –االنماء 

انًُالشح  

االستدىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

   االمتحان = 2 32



  انثُيح انتحتيح  .12

 ــ د.عبداالله رزوقي كربل المدخل الى جغرافية البحار والمحيطات    انكتة انًمزرج انًطهىتح 

 انًزاخغ انزئيسح ) انًصادر (

  د.طلعت احمد ود.حورية محمد      جغرافية البحار والمحيطات

  د.حسن سيد احمد ابو العينين         جغرافية البحار والمحيطات
 د.فتحي عبدالعزيز ابو راضي       اسس الجغرافية الطبيعية

 انكتة وانًزاخغ انتي يىصً تها

  ( 111انتماريز ، ) انًدالخ انؼهًيح ، 
 شبكة االنترنيت -

 

 خطح تطىيز انًمزر .13

 تحذيج انثياَاخ وانًؼهىياخ انخاصح تانثحار وانًحيطاخ

 

 

   

 
 
 
 

  


