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اسم المقرر

كود المقررFM105 :

اسم المقرر  :جغرافيا عامة

عدد الساعات 2 :ساعة اسبوعيا

الفرقة  /المستوى :االول

 -1االهداف العامة للمقرر
التذكير بمبادئ عامة عن علم الجغرافيا
التعرف باهمية المعلومات فى الدراسات السياحية
توضيح اهمية بعض الظواهر الجغرافية الطبيعية والخصائص البشرية فى مجال السياحة

 -2نتائج التعليم المستهدفة
يكتسب مهارة التواصل بشرح المناطق السياحية
يستطيع الطالب ان يبتكر بعض طرق التنشيط السياحى فى اقليم جغرافى معين
يستطيع الطالب استنتاج االنشطة السياحية التى يمكن تنميتها فى الدولة

-3المحتوى العلمى
التعريف بعلم الجغرافيا
المعالم الطبيعية لالرض اشكال سطح االرض
الموارد االقتصادية والطبيعية والبشرية والحضارية
تفاعل االنسان مع بيئتة الطبيعية
جغرافيا السكان والتعريف بالدولة
دراسة لبعض الدول السياحية
 -4أساليب التقييم
 -1بحث دورى ()11درجات ،مناقشات ( 11درجة) ،إمتحان اعمال سنة (11درجة) ،إمتحان
نهائى الترم (01درجة) ،إجمالى  111درجة

 -5أهم والمراجع:
م

المـــــؤلف

عنــــوان الكتـــاب

السنـة

دار النشـــــــر

1

الجغرافيا السكانية والموارد البشرية

محمود فوزى حلوه

مكتبة المجتمع العربى

2006

2

الجغرافيا اإلجتماعية

يسرى الجوهرى

مؤسسة شباب الجامعة

2001

3

الجغرافيا السياسية

أحمد حسن إبراهيم

عالم المعرفة

2000

4

الجغرافيا السياسية

حسام الدين جاد الرب

الدار المصرية اللبنانية

2008

1
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البيئة والجغرافية السياسية

عبد العباس فضيخ الغريرى
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2003
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مطابع الطوبجى التجارية

1988
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دار النهضة العربية

1973
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