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 اسم المقرر
 FM105 :كود المقرر    جغرافيا عامة              :   اسم المقرر 

 ساعة اسبوعيا 2: عدد الساعات                       االول :المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
 عامة عن علم الجغرافياالتذكير بمبادئ 

 التعرف باهمية المعلومات فى الدراسات السياحية   

 توضيح اهمية بعض الظواهر الجغرافية الطبيعية والخصائص البشرية فى مجال السياحة   
 
 نتائج التعليم المستهدفة -2 

 يكتسب مهارة التواصل بشرح المناطق السياحية
 التنشيط السياحى فى اقليم جغرافى معينيستطيع الطالب ان يبتكر بعض طرق 

 يستطيع الطالب استنتاج االنشطة السياحية التى يمكن تنميتها فى الدولة          

 المحتوى العلمى-3
 التعريف بعلم الجغرافيا

 ية لالرض اشكال سطح االرض  عالمعالم الطبي
 الموارد االقتصادية والطبيعية والبشرية والحضارية  

 االنسان مع بيئتة الطبيعيةتفاعل 
 جغرافيا السكان والتعريف بالدولة

 دراسة لبعض الدول السياحية
 أساليب التقييم -4

، إمتحان (درجة11)، إمتحان اعمال سنة (درجة 11)درجات، مناقشات (11)بحث دورى  -1

 درجة 111جمالى إ، (درجة01)نهائى الترم 

   
 :والمراجعأهم  -5
 
 

 السنـة دار النشـــــــر المـــــؤلف الكتـــابعنــــوان  م

 2006 مكتبة المجتمع العربى محمود فوزى حلوه الجغرافيا السكانية والموارد البشرية 1

 2001 مؤسسة شباب الجامعة يسرى الجوهرى الجغرافيا اإلجتماعية 2

 2000 عالم المعرفة أحمد حسن إبراهيم الجغرافيا السياسية 3

 2008 الدار المصرية  اللبنانية حسام الدين جاد الرب الجغرافيا السياسية 4
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 2003 دار صفاء للنشر والتوزيع عبد العباس فضيخ الغريرى البيئة والجغرافية السياسية 5

 2001 مكتبة لبنان  موسوعة كوكب األرض الشاملة موسوعة كوكب األرض الشاملة 6

 1995 مؤسسة شباب الجامعة .عبد العزيز طريح شرف الجغرافيا الطبيعيةالبيئة وصحة اإلنسان فى  7

 1998 مكتبة اإلشعاع الفنية آرثر استريهلر  النبات الجزء الثانى -التربة  -المناخ : الجغرافيا الطبيعية  8

 2006 مكتبة المجتمع العربى محمد محمود مصطفى جغرافيا الوطن العربى 9

 2006 مكتبة المجتمع العربى خلف حسين على الدليمى  أسس وتطبيقات: الجغرافيةنظم المعلومات  11

 1999 دار المعرفة الجامعية جوده حسنين جوده الطبيعية والحيوية: جغرافية البحار والمحيطات 11

 1998 الجامعية دار المعرفة فتحى محمد أبو عيانه دراسة لبعض األقاليم الكبرى فى العالم: الجغرافيا األقليمية  12

 2007 مكتبة المجتمع العربى للنشر والتوزيع محمد محمود دهبية الجغرافيا  السياحية 13

باااااااين النظريااااااة المعرفياااااااة وعلاااااام المااااااانه  : الجغرافيااااااا البشاااااارية  14
  الجغرافى

 1988 مطابع الطوبجى التجارية فتحى محمد مصيلحى

 1973 دار النهضة العربية محمد سطيحهمحمد   وقراءة الخرائط: الجغرافيا العملية  15

مااااع : األصااااوع العامااااة فااااى الجغرافيااااا والسياسااااة والجيوبولوتيكااااا 16
 دراسة تطبيقية على الشرق األوسط

 1990 دار النهضة العربية محمد رياض

 1973 دار النهضة العربية محمد محمد سطيحه وقراءة الخرائط: الجغرافيا العملية  17

 2003  ن. د  صالح عبد الجابر عيسى الميدانية فى الجغرافياالدراسة  18

 1996 دار المعرفة الجامعية جوده حسنين جوده  دراسة فى الجغرافيا األقليمية: العالم العربى  19

دراساااات "قضاااايا وتحااديات وحلااوع : البيئااة والتنميااة المسااتدامة  21
 االوعالجزء " وبحوث فى االنثروبولوجيا االيكولوجية 

 2006 البيطاش سنتر للنشر والتوزيع يسري دعبس

 1995 مؤسسة شباب الجامعة عبد العزيز طريح شرف البيئة وصحة اإلنسان فى الجغرافيا الطبيعية 21

 2004 ن. د  سعدية عاكوع الصالحى (التغيرات المناخية: )البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية  22

 2004 نزيه جرجس جرجسنزيه  البيئة والطبيعة 23

 2001 ن. د حسن أحمد شحاتة البيئة و المشكلة السكانية 24

 2003 دار الشروق للنشر والتوزيع .أيمن سليمان مزاهرة البيئة والمجتمع 25
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 1974 المعهد العربى إلنماء المدن مجموعة دراسات وأبحاث المؤتمر الرابع البيئة الصحية فى المدن العربية 26

 2004 دار المعارف للنشر رجب سعد السيد البيئة وصحة االنسان 27

 2001 دار المعارف الجامعية جوده حسنين جوده دراسة فى الجغرافيا اإلقليمية: شبه الجزيرة العربية 28

29 Introduction to geography Getis, Arthur McGraw - Hill Higher 

Education 

2006 

31 Cultural geography: critical concepts in the 

social sciences 

Thrift ,  Nigel Routledge 2004 

31 Human geography: culture, society, and space De Blij, Harm J Wiley 1999 

32 Human geography: a history for the 21st 

century 

Benko Georges Arnold ; Distributed in the 

US by Oxford University 

Press 

2004 

33 An introduction to human geography : issues 

for the 21st century 

Daniels,Peter. Prentice Hall 2005 

34 Human geography in action Kuby, Michael Wiley 2004 

35 Places and regions in global context : human 

geography 

Knox, Paul L Prentice Hall 2001 

36 Human geography Norton, William, 1944 Oxford University Press 1995 

37 Encyclopedia of human geography Pitzl, Gerald R. (Gerald 

Rudolph), 1933 

Greenwood Pub 2004 

38 Political geography Blacksell, Mark, 1942 Routledge 2005 

39 An introduction to political geography : space, 

place and politics 

Jones, Martin, 1970 Routledge 2004 

41 Economic geography Wheeler . James O John Wiley & Sons 1998 

41 Biogeography : an ecological and evolutionary 

approach 

Cox, C. Barry (Christopher 

Barry), 1931 

Blackwell Pub 2005 

42 Biogeography Lomolino, Mark V., 1953 Sinauer Associates 2006 

43 Human geography : landscapes of human 

activities 

Fellmann, Jerome Donald, 1926 McGraw-Hill Higher Education 2005 

44 Family encyclopedia. : astonomy Geography 

natural history science and technology sport 

art music and literature famous 

geddes & grosset children`s leisure products 

limited 

1998 
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45 Companion encyclopedia of geography : the 

environment and humankind 

Douglas,Ian Routledge 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدرس المقرر

  منسق المقرر

  رئيس القسم

  :التاريخ
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