
م
كود 

المادة
اسم المـــــــــــادة

. تعريفات الجفاف وأنواعه1

ي2
 
غراف

ُ
.أسباب الجفاف والقحولة والتوزيــــع الج

افة والقاحلة3
َ
ي األقاليم الج

 
.المالمح الجيوموفولوجية ف

افة والقاحلة4
َ
ي األقاليم الج

 
.السمات الُمناخية وموارد المياه ف

ي األقاليم الجافة والقاحلة5
 
.البيئة الحيوية ف

.تعريف الخريطة الكنتورية وأهميتها ومراحل إنتاجها1

.تعريف الخريطة الكنتورية وخصائص خطوط الكنتور وأنواعها2

.قراءة األشكال التضاريسية من الخريطة الكنتورية3

.القطاعات التضاريسية من الخريطة الكنتورية4

.القطاعات المساحية البيانية واإلنحدار من الخريطة الكنتورية5

ايد1 ي المت  
 
النمو السكان

ي غتر المتوازن للسكان2
 
التوزيــــع الجغراف

انخفاض خصائص السكان3

عية4 تطور هجرة المرصيير  غتر الشر

عية5 مسارات هجرة المرصيير  غتر الشر

ي1 تكتونية اإللواح وتشكيل مظاهر السطح الكتر

اشكال سطح اإلرض الناتجه عن التجويه الكميائيه2

ي النظم النهريه3
 
العمليات الجيومورفولوجيه ف

اشكال سطح األرض الناتجه عن عمل الرياح4

ي النظم الساحلية5
 
العمليات الجيومورفولوجيه ف

افة
َ
ي الج

جغرافية األراض  211 1

قضايا سكانيه3225

الخرائط الكنتورية212 2

بيان موضوعات أبحاث  التعليم المفتوح لمقررات

حة الموضوعات المقت 

الجيوموروفولوجيا4311

ي ـ   يوليو  (قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية-كلية اآلداب) برنامج 
 
م اإلساسي والدور الثان 2020ـ التتر



م
كود 

المادة
اسم المـــــــــــادة

افة
َ
ي الج

جغرافية األراض  211 1

بيان موضوعات أبحاث  التعليم المفتوح لمقررات

حة الموضوعات المقت 

ي ـ   يوليو  (قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية-كلية اآلداب) برنامج 
 
م اإلساسي والدور الثان 2020ـ التتر

الخريطة بير  الحالة الرقمية والتناظرية1

ي البيئة الرقمية2
 
ي ف

 
دور خريطة كأداة اتصال بيان

النمذجة الكارتوجرافية المفهوم والتطور3

ي انتاج الخرائط الرقمية4
 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية ف

ي الخرائط الرقمية5
 
ي استخدام األلوان ف

 
اإلبعاد الكارتوجرافية ف

اشكال السطح والتضاريس1

المناخ2

به و النبات الطبيعي3 الت 

السكان4

اإلنشطه اإلقتصادية5

ي اليابان1
 
.الصناعة ف

ي الصير 2
 
.أشكال السطح ف

ي الصير 3
 
.الزراعة ف

ي الصير 4
 
ي ف

 
.النمو السكان

اليا5 ي است 
 
.البنية وأشكال السطح ف

.المقومات الطبيعية للعرض السياحي مع التطبيق عىل احدى الدول1

ية للعرض السياحي مع التطبيق عىل احدى الدول2 المقومات البشر

.المقومات الجغرافية للطلب السياحي مع التطبيق عىل احدى الدول3

 العالم 4
 
.حركة السياحة الوافدة والمغادرة من واىل دولة من الدول السياحية الرئيسية ف

5
مثل السياحة  )المقومات الجغرافية لنمط من انماط السياحة مع التطبيق عىل مرص 

فيهية،  الخ....العالجية، السياحة الدينية، السياحة الت 

جغرافية السياحة321 8

الخرائط الرقمية 5

إقليم خاص315 7

جغرافية الوطن العرنر6314

313
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ي نظم المعلومات الجغرافية 1
 
انواع البيانات الوصفية ف

ي 2  Topologyقواعد الطبولوحر

طرق تمثيل الظاهرات الجغرافيه بنظام الفيكتور3

مزايا وعيوب نظام الراست  4

ي 5
 
Surfaceادوات التحليل الطبوغراف

خريطة التوزيــــع بالنقطة 1

خريطة التوزيــــع باألسهم اإلنسيابية 2

خرائط التظليل النسبر 3

خريطة األشكال الهندسية النسبية4

الخرائط غتر الكمية 5

ي الجيومورفولوجيا1
 
.ف

ي التبخر 2
 
ف

صور التكاثف 3

موضوعات الجغرافيا الطبيعية4

runoffالجريان السطحي للمياه  5

.تطور الخدمات وتصنيفها ومواقعها وخصائص ومستويات تخطيطها1

 للخدمات واسس توزيــــع الخدمات2
 
.التوزيــــع المكان

.ومعايير تخطيطها واقامتها الخدمات التعليمية تصنيفها3
ب4 ب وتوزيعها واستهالكها ومشكالت توفتر مياه الشر .انتاج مياه الشر

.الخدمات الصحية أنواعها وتوزيعها والمعدإلت التخطيطية لتوزيعها5

.الخصائص الجغرافية الطبيعية ؤلقليم وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم1

قية2 .الخصائص الجغرافية الطبيعية ؤلقليم الصحراء الشر

.الخصائص الجغرافية الطبيعية ؤلقليم الصحراء الغربية3

.الخصائص الجغرافية الطبيعية ؤلقليم شبه جزيرة سيناء4

ي مرص5
 
.األخطار الجيومورفولوجية ف

جغرافية الخدمات12325

جغرافية مرص الطبيعية13411

11324

ية  (1 )نصوص جغرافية باللغة اؤلنجلتر 

ية او من الكتاب المقرر فيما إل يزيد   إخت  موضوعا  من الكتب اإلنجلتر 

عن ثالث صفحات وترجم هذا النص إىلي  اللغة العربية

خرائط التوزيعات10323

نظم المعلومات الجغرافية 9322
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التصنيف غتر الموجه للمرئيات الفضائية1

طرق التصنيف الموجه للمرئيات الفضائية2

إنشاء مصفوفة الخطأ3

دقة طرق تصنيف المرئيات الفضائية4

مشكالت عملية التصنيف5
ية1 .موضوعات الجغرافيا البشر

ي العالم 2
 
ي توزيــــع السكان ف

 
.ف

.المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية3

ي انواع  الزراعة 4
 
ف

الرعي وتربية الحيوان5

ية 1 نظرية القوة التر

.نظرية القوة البحرية 2

نظرية القوة الجوية3

.مبادرة الحزام والطريق الصينية واثرها عىل قوة الصير  السياسية4

(كارل هوسهوفر_ كلير - راتزل)اكتب بحث عن شخصية واحدة مما يىلي5

 العالم16415
 
جغرافية القوى العظىم ف

(2)استشعار عن بعد 14412

15414

ية  (2)نصوص جغرافية باللغة اؤلنجلتر 

ية او من الكتاب المقرر فيما إل يزيد  إخت  موضوعا  من الكتب اإلنجلتر 

عن ثالث صفحات وترجم هذا النص إىلي  اللغة العربية


