جامعة قاريونس
كلية اآلداب
قسم الجغرافيا

مقررات الدراســـــات العليا
اجلغرافيا الطبيعية
المواد األساسية [ اإللزامية ]رقم التسلسل
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عدد الساعات
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تاريخ الفكر اجلغرايف
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 املواد االختيارية  .وخيتار منها الطالب ما ال يقل عن مقررين (  8ساعات )رقم التسلسل
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شعبة اجلغرافيا البشرية
المواد األساسية [ اإللزامية ]رقم التسلسل

املادة

عدد الساعات
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تاريخ الفكر اجلغرايف

4

2

اجلغرافيا البشرية املتقدمة

4

3

مناهج البحث يف اجلغرافيا البشرية

4

4

األساليب الكمية يف اجلغرافيا البشرية
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مشكالت سكانية
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نصوص ومصطلحات يف اجلغرافيا البشرية
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خرائط التوزيعات البشرية
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مقررات الدراسات العليا

شعبة اجلغرافية الطبيعية

تاريخ الفكر الجغرافي :
تتناول هذه املادة دراسة تطور الفكر اجلغرايف  ،وتتبع تطور اجلغرافيا الطبيعية والبشرية
وأهم اإلسهامات اجلغرافية .
يف ميادين اجلغرافيا املختلفة  ،على أن يركز كل جانب منها الطبيعي والبشري على أهم
التطورات التارخيية منذ احلضارات القدمية مروراً بالعصور القدمية والوسطى واحلديثة وانتهاء بالفرتة
املعاصرة .
الجغرافيا الطبيعية المتقدمة :
هتدف هذه املادة إىل دراسة أهم األغلفة اليت تتكون منها الكرة األرضية ( الغالف
الصخري  ،والغالف املائي  ،والغالف اجلوي ) من خالل عدة موضوعات تتعلق باملظاهر
الطبيعية لألرض وغالفها اجلوي واملائي كما تتناول هذه املادة دراسة الغالف احليوي ( احمليط
احليوي ) الذي يتكون من احتاد األغلفة الثالثة السابقة الذكر .
مناهج البحث في الجغرافيا الطبيعية :
هتتم هذه املادة يتعلم الطالب أساليب البحث ومنهجية يف جمال اجلغرافيا الطبيعية
مبختلف فروعها ( اجليومورفولوجيا – اجلغرافية املناخية  ،واجلغرافية احليوية  ،وجغرافية البحار
واحمليطات ) كما هتدف هذه املادة إىل تدريب الطالب على جوانب البحث امليدانية  ،والفنية يف
كتابة البحوث اجلغرافية .

األساليب الكمية في الجغرافيا الطبيعية :
تتناول هذه املادة دراسة األساليب الكمية يف فروع اجلغرافيا الطبيعية مثل املعامالت
املورفومرتية  ،وشكل الشبكات  ،وكثافة التصريف واالحندارات الشبكية الطولية  ،ومعامالت
القيمة الفعلية للمطر  ،والصيف املناخ  ،باإلضافة إىل األساليب األخرى يف اجلغرافيا املناخية
واحليوية والبحار واحمليطات .
الجيومورفولوجيا المتقدمة :
هتتم هذه املادة بدراسة الظاهرات األرضية السطحية  ،وأهم العوامل اليت سامهت يف
تشكيلها مثل التجوية والتعرية  ،كما تتناول هذه املادة دراسة تأثري اجملاري النهرية واملياه اجلوفية
وأثرمها يف تشكيل الظاهرات السطحية باإلضافة إىل البحر ودورة يف تشكيل الظاهرات الساحلية
.
نصوص ومصطلحات في الجغرافيا الطبيعية
يهدف هذا املقرر إىل التعريف باملصطلحات اإللجليزية املستخدمة يف فروع اجلغرافيا
الطبيعية من خالل مناقشة نصوص الجليزية خمتارة من موضوعات اجلغرافيا الطبيعية هبدف تدريب
الطالب على قراءة نصوص اجلغرافيا الطبيعية كما ترد يف الكتب والدوريـات اإللجليزية .

المشكالت البيئية المتقدمة :
هتدف هذه املادة إىل تعريف الطالب باملشكالت البيئية املعـاصرة اليت يتعرض هلا احمليط
احليوي ( الكرة احلية ) وما ينتج عنها من آثار وأضرار على األنظمة البيئية ، Ecosystem
كما هتدف إىل تشخيص كل مشكلة من املشكالت البيئية مثل مشكلة الغذاء والنمو السكاين
 ،ومشكلة التلوث بأنواعه وتأثرياته البيئية واملتمثل يف االحتباس احلراري واألمطار احلامضية ،
وفجوة األوزون وغريها  ،باإلضافة إىل دراسة مشكالت اجلفاف والتصحر واستنزاف املوارد
الطبيعية .
خرائط التوزيعات الطبيعية :
يتناول هذا املقرر دراسة وحتليل خرائط التوزيعات الطبيعية وذلك بتمثيل الظواهر الطبيعية
وإجراء التحليل التضاريسي للخريطة واستخدام خطوط التساوي يف متثيل اإلشكال التضاريسية
لسطح األرض  ،كما تتناول دراسة اخلرائط املناخية وخرائط الطقس  ،وخرائط النباتات الطبيعية.
الجغرافيا الحيوية المتقدمة:
هتتم بدراسة احمليط احليوي  ،وتوزيع الكائنات احلية  ،مثل النباتات الطبيعية واحليوانات
الربية وحتديد العوامل املتحكمة يف توزيعها وعالقة كل ذلك باإلنسان .
الجغرافيا الطبيعية للزمن الرابع:
هتتم بدراسة التغريات البيئية اليت تعرضت هلا الكرة األرضية  ،كالتغريات املناخية  ،مع
عرض لألدلة عن املناخات القدمية  ،واملناخ الذي ساد يف العصور ما قبل اجلليد وإثناءه وما بعده
مع دراسة التسجيالت الرصدية للمناخات اليت سادت يف املاضي ومظاهرها الطبيعية والبيئية .
المواد الطبيعية :

هتدف هذه املادة إىل دراسة املوارد الطبيعية واملتمثلة يف مكونات البيئة الطبيعية مثل موارد
املياه وموارد الرتبة واملوارد النباتية واحليوانية  ،وموارد الطاقة  ،وكيفية استثمارها واستغالهلا اقتصادياً
من قبل اإلنسان .
الجغرافية المناخية المتقدمة :
تتناول هذه املادة معاجلة الظاهرات املناخية باعتبارها نظماً جوية مرتابطة  ،وكذلك
التغريات املناخية اليت تتعرض هلا األنظمة البيئية فضالً عن التقلبات املناخية وذلك من خالل
البيانات والتسجيالت املناخية لعناصر املناخ .
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:
هتدف هذه املاد إىل تدريب الطالب على تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية باستخدام
الربامج  Softwareومكونات احلاسوب  ، Hardwareومن خالهلا يتم دراسة نظم
املعلومات اخلطية واملساحية  ،وأسس تصميم قواعد املعلومات اجلغرافية ومتطلباهتا وكيفية
تصميمها مع تطبيق مناذج عن موارد املياه  ،والتصحر والنبات الطبيعي والرتبة والتلوث  ،والنقل
واملواصالت باالستعانة بوسائل االستشعار عن بعد املتمثلة يف الصور اجلوية والفضائية  ،وتدرس
هذه املادة بالشعبتني الطبيعية والبشرية .
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مناهج البحث في الجغرافيا البشرية

هتتم هذه املادة بدراسة أساليب البحث يف فروع اجلغرافيا البشرية املتعددة مثل اجلغرافية
الزراعية والسياسية وجغرافية النقل وجغرافية السكان وجغرافية املدن  ،مع الرتكيز على خطوات
البحث يف اجلغرافيا البشرية وذلك من خالل حتديد املشكلة وصياغة الفروض وإبراز األهداف
وحتديد املصادر واألدوات وأساليب مجع البيانات  ،فضالً عن النواحي الفنية يف كتابة البحوث
يف اجلغرافيا البشرية .
الجغرافيا البشرية المتقدمة :
يتناول مقرر هذه املادة أنشطة اإلنسان يف البيئة الطبيعية كمرج جغرايف للعديد من
الظواهر البشرية واملتمثلة يف توزيع السكان ومنوهم ونشاطهم االقتصادي ودورهم األساسي
واالسرتاتيجي يف الدولة  ،كما تركز هذه املادة احتياجها باملدينة ووظائفها وأنواعها  ،فضالً عن
اهتمامها بالنقل واملواصالت كأحد أنشطة اإلنسان يف احليز اجلغرايف .
مشكالت سكانية :
تركز هذه املادة اهتمامها بطرح موضوعات على شكل مشكالت تتعرض هلا الكتلة
السكانية مثل مشكلة املواليد ومشكلة الوفيات ومشكلة النمو السكاين ومشكلة اهلجرة فضالً
عن مشكالت أخرى تتعلق بالرتكيب السكاين كاالحتالل يف الرتكيب العمري والنوعي
واالقتصادي والتعليمي  ،وأخرى تتعلق بالتوزيع اجلغرايف كالتوزيع العام والكثافة السكانية .

األساليب الكمية في الجغرافيا البشرية :

هتدف هذه املادة إىل تزويد الطالب وتدريبه على األساليب الكمية يف جماالت
وموضوعات اجلغرافيا البشرية  ،مثل جغرافية السكان واجلغرافية االقتصادية  ،وجغرافية املدن ،
واجلغرافية السياسية  ،ومن أهم هذه األساليب الفرضيات اإلحصائية  ،ومنحي التوزيع املعتدل ،
وأساليب املقارنة البارامرتية وغري البارامرتية  ،وحتليل االرتباط واالحندار والسالسل الزمنية .
نصوص ومصطلحات في الجغرافيا البشرية :
يهدف مقر هذه املادة إىل تزويد الطالب بأهم املعاميني واملصطلحات يف موضوعات
متعددة ضمن فروع اجلغرافيا البشرية باللغة اإللجليزية  ،ومتثل هذه املفاهيم والنصوص يف اجلغرافية
السكان  ،واجلغرافية االقتصادية  ،وجغرافية املدن  ،واجلغرافية السياسية .
الجغرافية الحضرية المتقدمة :
هتتم هذه املادة بدراسة النظام احلضرية  ،ونظريات املدن ومشاكل املدن  ،ومورفولوجية
املدينة ومنط ختطيطها  ،مع استعراض لتجارب الدول املختلفة يف جمال أنشاء املدن اجلديدة .

تاريخ الفكر الجغرافي [ شعبة الجغرافية البشرية ]
هتدف هذه املادة إىل توسيع مدارك الطالب وتعميق فهمهم للقضايا الفكرية والفلسفية
املطروحة يف الفكر اجلغرايف عرب مراحله التارخيية املختلفة  ،وتدرس هذه املادة على هيأة حلقة
نقاش يتم فيها استعراض األدبيات اجلغرافية يف كل مرحلة من املراحل التارخيية ومناقشة املفاهيم
واملثل والنماذج واملناهج املتبعة يف كل مرحلة من املراحل .

إدارة الموارد :
هتدف هذه املادة إىل دراسة املوارد من وجهة نظر جغرافية وذلك من خالل مناقشة
ودراسة االجتاهات الفكرية يف إدارة املوارد وتصنيف املواد وتعريفها  ،ومفاهيم اإلدارة ووظائفها
وتطبيقاهتا ومشكالهتا .
الجغرافيا السياسية المتقدمة :
يهتم هذه املادة بدراسة الظاهرات السياسية وإبعادها املساحية  ،كما هتتم بدراسة
الوحدات السياسية للدول ومشكالهتا  ،فضالً عن ذلك تتناول هذه املادة أهم النظريات املتعلقة
بقلب األرض وتأثري العوملة يف اجلغرافيا السياسية وذلك وفق ما شهده العا م من أحداث
ومستجدات .
خرائط التوزيعات البشرية :
هتدف هذه املادة إىل إعداد الطالب وتأهيله يف جمال أعداد اخلرائط وحتليلها ودراسة
أسسها وقراءهتا وتفسريها واإلملام بإعداد اخلريطة املوضوعية وحتديد مفهومها وتطور حمتواها وطرق
التعبري عن الظاهرات البشرية كما ونوعاً  ،ذلك بالرتكيز على خرائط السكان والعمران والنقل
واخلرائط االقتصادية وغريها .
التخطيط إلقليمي المتقدم :
هتتم هذه املادة بدراسة عمليات التخطيط وعالقتها باإلقليم اجلغرايف أي البعد املكاين
للتخطيط  ،ويتم ذلك عن طريق دراسة التخطيط عامة والتخطيط اإلقليمي خاصة  ،ودور
اجلغرايف يف عمليات التخطيط وتوضيح العناصر واخلصائص الفنية واملعنوية خلطة النامجة فضالً

عن دراسة التخطيط القطاعي على املستوي اإلقليمي وكيفية حتقيق التوازن من خالل حتليل قوى
التباين داخل اإلقليم وبني األقاليم .
الجغرافيا االقتصادية المتقدمة :
هتتم هذه املادة بدراسة املوارد االقتصادية وتوزيعها اجلغرايف بصفة عامة  ،ومن أهم
املوضوعات األخرى اليت تتناوهلا دراسة اإلنتاج الزراعي والرعوي والنشاط الصناعي وموضوع
الطاقة ومصادرها وأمناط توزيعها ودورها يف العالقات الدولية كما هتتم أيضا بدراسة املوارد املائية
وتوزيعها وأمهيتها االقتصادية واحلضرية والسياسية والعسكرية والتجارية  ،مع الرتكيز على األمن
املائي وعالقته باألمن الغذائي .
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية [ شعبة الجغرافيا البشرية ]
يتناول مقرر املادة أنواع نظم املعلومات اجلغرافية اخلطية واملساحية وأنواع قواعد
املعلومـات اجلغرافية  ،مع دراسـة مناذج تطبيقية يف جماالت اجلغرافية البشريـة مثل دراسـة
استخدامات األرض  ،ودراسة شبكة النقل واملواصالت  ،ويتم ذلك بإتبـاع منط تطبيقي
باستخدام احلاسـوب وبرامـج  Soft Wareاألمر الذي ميكن من إنتاج اخلرائط والرسوم
البيانية واجملسمات والصور واجلدول .

