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 معلومات المقرر:

 اسم المقرر  إقليم خاص 

 رقم المقرر  جغر-723

-يهتم مقرر إقليم خاص بدراسة إقليم معين . وقد تم في هذا الفصل اختيار إقليم أمريكا الشمالية )األنجلو أمريكا 

( . وتم اختيار هذا اإلقليم نظراً لما يمثله من ثقل سياسي واقتصادي على -المقصود بها الواليات المتحدة وكندا

 مستوى العالم . 

يخ اكتشاف القارة. ومن ثم دراسة بنيتها الجيولوجية متطرقين بعد ذلك لدراسة ومن خالل مقررنا سنتطرق إلى تار

تضاريسها وأهم األقاليم المناخية وأقاليم التربة وعلى أساسهم سيتم تقسيم األقاليم النباتية في القارة األمريكية الشمالية 

ف على شبكة المواصالت في القارة وأهم . بعد ذلك سنتطرق لدراسة السكان وأنشطتهم االقتصادية . كما سيتم التعر

   المدن الكبرى فيها .

 توصيف المقرر 

مثله من ثقل سياسي توما  اوتطوره انشأته اكتشافها و و التعرف على االنجلو امريكا  مهارة المعرفة : -1

 العالم واقتصادي على مستوى

 اعداد التكاليف الفردية -

   المهارة اإلدراكية :  -2

القاليم تطورا من ا جعلته من أكثروالعوامل التي  ونموهالطالبة للعوامل المؤثرة في نشأة هذا اإلقليم  دراكا -

 الناحية االقتصادية واالقوى من الناحية السياسية

 مناطق اإلنتاج المعدني والصناعي القدرة على استخدام الخريطة وتوقيع اهم المعالم التضارسية عليها وتوزيع  -

القدرة على المناقشة والحوار داخل المحاضرة.، والنقد البناء والمالحظة عالقات الشخصية والمسئولية : مهارة ال-3 

 واالبداع في استشفاف المعلومة .

 مهارة  التواصل والتعاون بين الطالبات في البحث عن المعلومة وكيفية طرحها وعرضها. -

 يمية القدرة على اعداد التقارير والتكاليف و العروض التقد -

 التعلم الذاتي من خالل القراءات المطلوبة والبحث عن المعلومة -

: االتصال الشفهي من خالل المشاركة  مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية )العددية( -4 

لفهم أراء الطالبات حول دراستنا لقارة أمريكا الشمالية وتطورها وتفوقها  والحوار والنقاش  والقدرة على االلقاء 

 .على الكثير من قارات العالم القديم 

 استخدام التقنية واألجهزة الموجود في القاعات في عملية عرض المعلومات

 .استخدام الحاسب في البحث عن المعلومة وعرضها واستخدام قواعد البيانات وشبكات المعلومات

نواتج التعلم )المنصوص  

عليها في توصيف 

 (المقرر

 م.1891أبو عيانه ، فتحي ، الجغرافيا اإلقليمية ،بيروت ، دار النهضة العربية ، -

 م.1884أبوعيانة ، فتحي، بكير، محمد ، جغرافية األمريكيتين ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  - 

 م.1889هـ ، 1418محمد ، جغرافية العالم اإلقليمية ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،  جابر ، -

جادهللا.حورية ، عبده.طلعت، في جغرافية القارات دراسة طبيعية في النشأة والتكوين ، الرياض، دار الخريجي  -

 م.1881 -هـ 1411للنشر والتوزيع ، 

المحيط الهادي )دراسة إقليمية مقارنه( ،الجزء األول ،اإلسكندرية ،  حسن ،محمد ، جغرافية األمريكيتين وعالم -

 م2222مركز اإلسكندرية للكتاب، 

 الكتب الرئيسية  

 م .1881موسى ، علي ، جغرافية العالم اإلقليمية ،دمشق ، دار الفكر،  -

            م.1889جغرافية القارات ، إربد ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، المؤمني .محمد، الخفاف.  عبداللطيف ، -

)إن  التكميليةالمراجع  

 وجد(
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 طرق التقييم:

 تاريخ التغذية الراجعة  

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات

 النوع م الدرجاتيتقس               تاريخ التقييم  

  

 سبوعأبعد تسليم الواجب ب

 

 

 

بعد إجازة منتصف  الفصل   

 الدراسي الثاني

خريطة ألهم التضاريس في القارة األمريكية 

 درجات . 12الشمالية : 

 رجات د 12اتتقرير عن بعض الوالي 

 درجات9عرض ألهم المعالم السياحية في القارة  

 جبات االو

 اختبارات قصيرة   اختبار المعادن     35/3/3476  22/3/3476

  6/3476/ 31االثنين   

 

  3/3476/ 35االثنين  

  

  5/3476/ 25 االثنين 

 

  3/3476/ 8 االثنين 

 

 درجة    11االختبار الفصلي األول : 

 درجة  11االختبار الفصلي الثاني : 

  اختبارات فصلية

 نهائياختبار  الفترة االولى      35/8/3476  ثالثاءال                درجة    42اإلختبار النهائي :

 مذكرة إضافية )مثال: شروط إعادة االختبارات(

االلتزام بمواعيد تسليم الواجبات وفي حالة عدم تسليمها في وقتها المحدد سيتم انقاص الدرجة الرئيسية -  

   لن يتم إعادة أي اختبار اال بعذر - 

(34)األسبوع   سيتم إعادة االختبارات جميعها في نهاية الفصل الدراسي    -   

 

 من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار. %92على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

 الخطة األسبوعية:

 األسبوع العـنـوان                                                      

 3 مقدمة  

 2 اكتشاف القارة األمريكية الشمالية  وسبب تسميتها بهذا االسم  . 

 7 الموقع والمساحة والبنية الجيولوجية 

 4 تضاريس القارة األمريكية الشمالية 

 5 تابع التضاريس 

 6 األقاليم المناخية في القارة األمريكية الشمالية 

 3 أنواع التربة . 

 8 أهم الحيوانات بها. أهم النطاقات التي تتوزع فيها أهم أقاليم النباتات في أمريكا الشمالية إضافة  لدراسة 

 9 االستيطان البشري في القارة األمريكية الشمالية . 

 31 النشاط البشري ) الزراعة ( 

 33 الثروة الحيوانية ( -3استغالل الغابات +  -2ع النشاط البشري ) بتا 

 32 التعدين ( - 4) 

 37 الصناعة( -5)  

 34 طرق النقل والمواصالت + أهم المدن   

 أسبوع المراجعة 

 

  )مثال: السرقة األدبية، سياسة الحضور(: القـوانـيـن

 االلتزام بحضور المحاضرات في وقتها ولن يتم تحضير أي طالبة بعد مرور ربع ساعة من بدء وقت المحاضرة


