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 املقررات الذراسية 
Department Principal Courses 

 :املواد اإللزامية التخصصية لكبفة  الشعب :  أوًال 
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Course Name 

 

 Principles of Human  2  2 الجشريخالزغرافيب هجبزئ ز د ؽ   101 1

Geography 

 Principles of Physical  3 3 الطجيؼيخالزغرافيب هجبزئ ز د ؽ   102 2

Geography 

رغرافيب الْطي الؼرثي  ز د ؽ  104 3

 

2 2  Geography of Arab World 

تطْرالفكرالزغرافي ز د ؽ  105 4

 

2 2  Geographical Thought 

 Climatic Geography  2 2 الزغرافيب الوٌبذيخ  ز د ؽ 201 5

 Soil Geography  2 2 رغرافيخ الترثخ ز د ؽ 405 6

 Biogeography  2 2 الزغرافيب الحيْيخ  ز د ؽ 301 7

 Population Geography  2 3 رغرافيخ الطكبى  رؾ 401 8

 Regional Geography of  3 3 رغرافيخ ليجيب اإلقليويخ ؽز د  202 9

Libya 

 Principle of Survey   2هجبزئ الوطبحخ  ز د ؽ 205 10

 Geographical Methodology  2 2هٌبُذ الجحج الزغرافي  ز د ؽ  401 11

 Geography of environment  2 2 رغرافيخ الجيئخ ز د ؽ  408 12

 Geographical Terminology  2 2 هصطلحبد رغرافيخ  ز د ؽ 305 13

 Geomorphology  3 3 الزيوْرفْلْريب  ز د ؽ  306 14

 Drought Land  2 2 األراضي الزبفخز د ؽ  402 15

 Urban Planning  2 2الترطيظ الحضرٓ   ز د ؽ 802 16

الوشكالد ّالوربطر الجيئخ   ز د ؽ 406 17

 

2 2  Problems & Environmental 

disasters 

   3 3 الررائظهجبزئ  ز د ؽ 302 18

 Distribution cartography  3 3ذرائظ التْزيؼبد   ز د ؽ 701 19

االضتشؼبر ػي ثؼس  هجبزئ  ز د ؽ  407 20

 

3 3   Principle of Remote Sensing 

21 607 

 

هجبزئ ًظن الوؼلْهبد الزغرافيخ  ز د ؽ 

 

3 

 

3  Principle of GIS 

22 504 

 

 الكويخّاإلحصبئيخالزغرافيب  ز د ؽ

 

2 2  Quantities & statistics 

Geography 

 
 
  

 :املواد اإللزامية غري التخصصية لكبفة الشعب : ثبنيب
 
 
 م.ر

دة
ما

 لل
ز
مي

لم
 ا
قم

ر
ال

دة 
ما

 لل
ز
مي

لم
 ا
ز
رم

ال
 

 
 

 المـــــادة

ت
عا

سا
 ال

دد
ع

ت 
دا
ح
لو

 ا
دد

ع
 

 
متطلبات 

 المادة

 

 

Course Name 

 

 Arabic Language A--  2 2 (أ)اللغخ الؼرثيخ   001 1

 Arabic Language B 001 2 2 (ة)اللغخ الؼرثيخ   002 2

 General Psychology--  1 2ػلن الٌفص الؼبم   50 3

 History of Culture--  1 2تبريد الحضبرح اإلضالهيخ   51 4
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 Islamic Thought--  1 2الخقبفخ اإلضالهيخ   52 5

 Computer (1)--  2 2 (1)حبضت آلي   020 6

 Computer (2) 020 2 2 (2)حبضت آلي   021 7

 English Language A--  2 2 (أ)لغخ إًزليسيخ   010 8

 English Language B 010 2 2 (ة)لغخ إًزليسيخ   011 9

  Statistics 102 2 2هجبزئ اإلحصبء    204 10

 
. (شعبة اجلغرافيب العبمة ):                                            املواد اإللزامية : ثبلثب
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 Economic geography  2 2 الزغرافيب االقتصبزيخ رؾ 501 1

 Geography of Transportation  3 3 رغرافيخ الٌقل ّالتزبرح رؾ 502 2

 Urban geography  3 3 رغرافيخ الؼوراى رؾ 503 3

 Water Geography  3 3 رغرافيخ الويبٍ رؾ 504 4

 Renewable energy  2 2 الطبقبد الوتزسزح رؾ 505 5

 Housing Geography  2 2 اإلضكبىرغرافيخ  رؾ 506 6

 Industrial Geography  3 3 الزغرافيخ الصٌبػيخ رؾ 601 7

 Tourism Geography  2 2 رغرافيخ الطيبحخ رؾ 602 8

 Geography of Services  3 3 رغرافيخ الرسهبد رؾ 603 9

 Agricultural geography  2 3 الزغرافيب السراػيخ رؾ 604 10

 World Geography  4 4 رغرافيخ الؼبلن رؾ 605 11

 Advanced Geographical  3 3 ًظن هؼلْهبد هتقسهَ رؾ 701 12

information System 

 Political Geography  2 2 الزغرافيخ الطيبضيخ رؾ 702 13

 Regional Planning  3 3 اإلقليويالترطيظ  رؾ 704 14

 Graduation Project  2 4 هشرّع التررد رؾ 705 15

 Geography of Physical  4 3 رغرافيخ الوْارز الطجيؼيخ رؾ 801 16

Recourses 

 Behavioral Geography  3 2 الزغرافيب الطلْكيخ رؾ 802 17

 Sustainable Development  2 2 التٌويخ الوطتساهخ رؾ 803 18

 Sea and Ocean geography  2 3 رغرافيب الجحبر ّالوحيطبد رؾ 804 19
 

 
 
 

. (نظم املعلومبت اجلغرافيةشعبة  ):                      املواد اإللزامية  : رابعب
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Course Name 

 

1 501 

 

هصطلحبد التقٌيبد الزغرافيخ  ًوذ

 

2 2  Terminology Of Geographical 

Techniques 

 Space Image treatment  3 3  الورئيبد الفضبئيخهؼبلزخ ًوذ 502 2

 Map Projections  3 3 هطبقظ الررائظ ًوذ 503 3

 Geographical Data Base  3 3 قْاػس الجيبًبد الزغرافيخ  ًوذ 504 4

 Advanced GIS  3 3 ًظن هؼلْهبد رغرافيخ هتقسهًَوذ  505 5

 Planning and Special development  2 2 الترطيظ ّالتٌويخ الوكبًيخ ًوذ 601 6

7 602 

 

رغرافيخ الحسّز ّاألهي  ًوذ

 االضتراتيزي

2 3  Geography of boundaries & 

stratigical security 

 ًظن تحسيس الوْاقغ الؼبلويخ  ًوذ 603 8

GPS 

3 3  Global Positional System 

 Spatial Network Analysis  3 3تحليل الشجكبد الوكبًيخ  ًوذ 604 9

 Digital Maps  3 3الررائظ الرقويخ ًوذ  605 10

 Photographic surveying  3 3 الوطبحخ التصْيريخ ًوذ 701 11

 في الزغرافيب GISتطجيقبد  ًوذ 702 12

 الطجيؼيخ

3 3  GIS Application in Physical 

Geography 

 & GIS application in Environment  3 3 في الجيئخ ّإزارح GISتطجيقبد  ًوذ 703 13
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 disasters management الكْارث

 Graduation Project  4 4 هشرّع التررد ًوذ 704 14

 ثبلسراضبد GISتطجيقبد  ًوذ 801 15

 الوْرفْهتريخ 

3 3  GIS application in merphomatric 

Studies 

 في الترطيظ GISتطجيقبد  ًوذ 802 16

 ّالؼوراى 

3 3  GIS application in Urban Planning 

 Space Image Explanation  3 3 تفطير الورئيبد الفضبئيخ  ًوذ 803 17

 Design and Production of Maps  3 3 تصوين ّإًتبد الررائظ  ًوذ 804 18

 
. (أاإلقليميالتخطيط احلضري شعبة  ):                 املواد اإللزامية  : خبمسب 
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Course Name 

 

 Principle of Economy  2 2 هجبزئ االقتصبز تد 501 1

 Transportation Planning  3 3 ترطيظ الٌقل ّالوْاصالد تد 502 2

 Urban and Rural Studies  3 3 الؼوراى الحضري ّالريفي تد 503 3

 Engineering drwing  3 3 رضن ٌُسضي تد 504 4

 Urban problems  2 2 هشكالد الوسى تد 505 5

 Urban Housing  2 2  الحضرياإلضكبى تد 602 6

 Special development  2 3 التٌويخ الوكبًيخ تد 603 7

 Planning Standards of services  3 3 الرسهبدّهؼبيير ترطيظ  تد 604 8

 GPS 3 3  Global Positional Systemاألرضيخًظبم الوْاقغ  تد 605 9

 Urban Management  2 2  الحضريخاإلزارح تد 606 10

 Advanced GIS  3 3 ًظن هؼلْهبد رغرافيخ هتقسهَ تد 701 11

 Regional Planning  2 2 اإلقليويالترطيظ  تد 702 12

 Development & Management of  2 2 تٌويخ ّازارح الوْارز الجشريخ تد 703 13

Human Resources 

  Environmental Impact  2 2  الجيئي للوشرّػبداألحرتقيين  تد 704 14

Assessment for projects 

 Graduation Project  4 4 هشرّع التررد تد 705 15

 Population policy  3 3 الطيبضبد الطكبًيخ تد 801 16

 Urban Land Use  3 3 اتبألرضبلحضريخاضترسام تد 802 17

 

الترطيظ الجيئي ّالتٌويخ  تد 803 18

 الوطتساهخ

3 3  Environmental planning 

 Feasibility Study  3 3 زراضخ رسّٓ تد 804 19
 

. (شعبة الذراسبت البيئية ):                                 املواد اإللزامية  : سبدسب
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هصطلحبد ثيئيخ  د ة 501 1

 

2 2 

 

 Environmental terminology 

 Environmental systems  3 3 الٌظن الجيئيخ د ة 502 2

 

3 

 

503 

 

 د ة

 

 الجيئيخ في ليجيب ّاإلزارحالتشريؼبد 

 

 

3 

 

3 

 Environment legislation and 

administration in Libya 

 اإلػالم ّالتخقيف الجيئي د ة 504 4

 

3 2  Environmental culture and 

media 

ًظن هؼلْهبد رغرافيخ هتقسهَ  د ة 505 5

 

3 3  Advanced- GIS 

 ثيئبد صحراّيخ د ة 601 6

 

 3  Desert Ecology 

 الجيئي األحرتقيين  د ة 602 7

 

 3  Environmental Impact  

Assessment 

 Water resource management  3  الوْارز الوبئيخ إزارح د ة 603 8
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االحتجبش الحراري ّهشبكل الجيئخ  د ة 604 9

 

3 3  Global warming and 

Environmental Problems 

الرقبثخ ّالزْزح الجيئيخ  د ة 605 10

 

2 2  Control and environmental 

quality 

التٌويخ الوطتساهخ  د ة 701 11

 

2 2  Sustainable development 

 إزارحّهؼبلزخ الٌفبيبد د ة 702 12

 

3 3  Solid waste management 

 في الجيئخ GISتطجيقبد  د ة 703 13

 

3 3  GIS applications in the 

environment 

 Graduation project  4 4 هشرّع التررد د ة 704 14

 التلْث الجيئي د ة 801 15

 

3 3  Environmental pollution 

 اقتصبزيبد الجيئخ  د ة 802 16

 

3 2  Environmental Economy 

الترطيظ الجيئي  د ة 803 

 

3 3  Environmental Planning 

قضبيب الجيئخ في ليجيب  د ة 804 

 

3 3  environmental Issues in Libya 

 

توصيف املقررات الذراسية لقسم اجلغرافيب أنظم املعلومبت اجلغرافية 
ت، أكؿامها وفغوعها باإلطافت ئلىاؿهاع  هجبزئ الزغرافيب الجشريخ101رؾ  تهخم بضعاؾت مفهىم الجغغافُا البشٍغ

ت وألاوشؼت الاكخصاصًت ألاولُت، . صوع ؤلاوؿان في البِئت الؼبُعُت ت، العمغان البشٍغ صعاؾت الؿيان الؿالالث البشٍغ

 .مغاهؼ العمغان البشغي والجغغافُا الؿُاؾُت وعالكت الجغغافُا بالخسؼُؽ ؤلاكلُمي
 حعٍغف الؼالب بعلم الجغغافُا وفغوعه اإلاسخلفت، الجىاهب ئلىتهضف  هجبزئي الزغرافيب الطجيؼيخ102رؾ 

مع صعاؾت اإلاىار وعىاصغه اإلاسخللت،  (العىامل الباػىت والخاعحُت) ألاعض واليىن، جظاَعـ ؾؼذ ألاعضالؼبُعُت، 

.  وألاكالُم اإلاىازُت والتربت والىباث

 اإلاىكع الجغغافي للىػً ئبغاػأهمُتٌشمل اإلالغع ملضمه في اإلاىهج الجغغافي مع  رغرافيخ الْطي الؼرثي103رؾ 

ت والؿيان، . ، الىباث والحُىان الؼبُعيالتربتالعغبي، والخصاةص الؼبُعُت والؿؼذ، اإلاىار،  والخصاةص البشٍغ

. اإلاىاعص الاكخصاصًت اإلاسخلفت

، الحظاعة الغوماهُت اللضًمت في الحظاعاث الجغغافيتهخم ببضاًاث الفىغ  تطْر الفكر الزغرافي104رؾ 

، والىشىفاث الجغغافُت واإلاضاعؽ الجغغافُت اإلاسخلفت، والاججاهاث وؤلاؾالمُت، الحظاعة العغبُت والُىهاهُت

. الجغغافُت اإلاعاصغة

حشمل ملضمه عً علم اإلاىار، الغالف الجىي وميىهاجه وػبلاجه، عىاصغ اإلاىار،  الزغرافيخ الوٌبذيخ201رؾ 

اح بأكؿامها، الغػىبت والخيازف والدؿاكؽ، والخصيُفاث أإلاىازُت، ؤلاشعاع  الشمس ي والحغاعة، الظغؽ الجىي والٍغ

 ؤلاإلاام وعىامله، مع ألاعض باإلاىار والخصيُف اإلاىاخي وألاكالُم اإلاىازُت، الخغحراث اإلاعاصغة في مىار ؤلاوؿانعالكت 

. بالجاهب العملي في هظا اإلاجاٌ

ب ئلىتهضف  هجبزئ الوطبحخ ّالررائظ202رؾ   صعاؾت مفهىم اإلاؿاخت وأهمُتها في الضعاؾاث الجغغافُت، مع جضٍع

ؼت وػغق عفع الـاهغاث مً الؼبُعت في شيل أؾالُبالؼالب على  دي لعلم الخغاةؽ، . زٍغ  في وأهمُتهاالخؼىع الخاٍع

ؼتالضعاؾاث الجغغافُت،  ب الؼالب على زؼىاث اوشاء أؾاؾُاجالخٍغ ، ملاًِـ الغؾم، الخىبحر والخصغحر، وجضٍع

ؼت في اإلاُضان ؼت وكغاءتها وجدلُلها، وػغق اللُاؽ واؾخسضاماث الخٍغ . الخٍغ

 الىمُت وؤلاخصاةُت للجغغافُحن، مصاصع البُاهاث ألاؾالُبتهخم بضعاؾت  الزغرافيخ الكويخ ّاإلحصبئيخ203رؾ 

ت واؾخسضامها في الجغغافُا، العُىت، الهغم الؿياوي، وأهىاعهاالجغغافُت  ت وملاًِـ الجزعت اإلاغهٍؼ ، الجضاٌو الخىغاٍع
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ملاًِـ الدشدذ والترهؼ والاعجباغ، ازخباع الفغوض، والازخالف اليؿبي ومغبع واي، الخىػَعاث الاخخمالُت وجىػَعاث 

ب الؼالب على اؾخسضام بغهامج الخدلُل  . (spss)ؤلاخصاتياإلاعاًىت مع جضٍع

يهضف اإلالغع الى صعاؾت اإلاصؼلحاث طاث العالكت بعلم الجغغافُا بفغوعه  الوصطلحبد الزغرافيخ204رؾ 

ب الؼالب على هُفُت الخعامل مع  اإلاسخلفت، جغحمت هصىص حغغافُت مخىىعت في مجاٌ الجغغافُا والخىمُت، وجضٍع

ت . الىخب الجغغافُت الاهجلحًز

 صعاؾتها، وأهمُتتهخم بضعاؾت عالكت الجغغافُا بالعلىم البُئُت، حعٍغف البِئت وميىهاتها،  رغرافيخ الجيئخ301رؾ 

ت اإلاإزغة في الىـم البُئُت، وأهىاعهاالىـم البُئُت ميىهاتها   ئصعان والخىاػن والخىىع، العىامل الؼبُعُت والبشٍغ

.  بالبِئت، مع صعاؾت اإلالىزاث هخلىر اإلااء والهىاء والتربه، واإلاسلفاث، البِئت في لُبُاؤلاوؿانعالكت 

ؼت الخىػَعاث، الخغاةؽ الىمُت والىىعُت، الغمىػ  ذرائظ التْزيؼبد302رؾ  ، وأهىاعهاتهخم صعاؾت مفهىم زٍغ

ل اإلااصة العلمُت الى صىعة مغةُت باؾخسضام ػغق الخىػَع الىىعُت والىمُت، الخؼىغ  الخعغف على هُفُت جدٍى

ب الؼالب على  ؼت، مع جضٍع وألاشياٌ والضواةغ البُاهُت والخعغف على الؼغق الخاصت بخصمُم وعؾم هظه الخٍغ

اطُت لت باؾخسضام مسخلف الؼغق الفىُت وؤلاخصاةُت والٍغ . جؼبُلاث مخىىعت ليل ػٍغ

ت، مجاالتها ألاؾاؾُتتهخم بضعاؾت اإلافاهُم  الزغرافيخ الحيْيخ303رؾ  ، مع جىطُذ وأهمُتها للجغغافُا الحٍُى

اث ألاكالُم الىباجُت الحُىاهُت وجىػَعها الجغغافي، ألاكالُمعىاصغ الغالف الحُىي لألعض وجدضًض  ت، هـٍغ  الحٍُى

. ، مإشغاث جضهىع اإلادُؽ الحُىي لألخُاءوجؼىع الياةىاث الحُت واإلاساػغ التي جىاحهها، الظىابؽ الؼبُعُت 

، مفهىم هـم آلالُتجضعؽ ملضمه عً عً جؼىع الحاؾباث  هجبزئ ًظن الوؼلْهبد الزغرافيخ304رؾ 

 البُاهاث الجغغافُت الىصفُت ئصزاٌاإلاعلىماث وجؼىعها وميىهاتها الغةِؿُت، الخعغف على البرامج اإلاؿخسضمت والُت 

. والىمُت

 اإلاسخلفت والعملُاث اإلاؿئىلت عً حشىُلها وجؼىعها، ألاعضتهخم بضعاؾت مـاهغ ؾؼذ ريْهْرفْلْري305رؾ 

ت والؿاخلُت ت والصحغاٍو ت النهٍغ . زصاةص العىاصغ واإلاعاصن والصخىع، الترهُب الصخغي وبيُت الؼبلاث، الخعٍغ

ش الاؾدشعاع عً بعض  االضتشؼبر ػي ثؼس306رؾ  الىهغومغىاػِؿُت وميىهاث هـام ألاشعت، وأهمُخهٌشمل جاٍع

ت والفظاةُت، جفؿحر وجدلُل صىع ومىا  ئهخاجع الاؾدشعاع عً بعض، ؾالاؾدشعاع عً بعض، زصاةص الصىع الجٍى

ت والؼبُعُت والخلىُت،  اؾخسضاماث  زغاةؽ مً اإلاغةُاث الفظاةُت، معالجت اإلاشىالث الىاججت مً عىامل الجٍى

ت والخسؼُؽ الؿياوي . الاؾدشعاع عً بعض في جسؼُؽ اإلاضن والخيبإاث الجٍى

تهخم بضعاؾت ماهُت حغغافُت الؿـيان وأهمُتهـا، بعع اإلافاهُم الضًمىغغافُت  رغرافيخ الطكبى401رؾ 

جغهُب - الهجغة-الخصىبت–، طىابؽ الىمى الؿياوي اإلاإزغة فُهأألؾاؾُت، جىػَع الؿيان في العالم والعىامل 

الؿُاؾاث الؿياهُت مع هماطج جؼبُلُت ليل مً الضٌو الىامُت واإلاخلضمت بشيل - جىػَع الؿيان-  الىشافت-الؿيان

ـاث طاث العالكت . عام ولُبُا بشيل زاص، الؿُاؾاث الؿياهُت،  الؿيان والخىمُت وبعع الىـٍغ

تهخم بالخعٍغف بمفهىم وأؾباب الجفاف والخصحغ، وجىطُذ الخىػَع الجغغافي للمىاػم  الزبفخاألراضي 402رؾ 

ت للمىاػم الجافت.الجافت في العالم  والخعغف على اجفاكُاث ميافدت .والخعغف على الخصاةص الؼبُعُت والبشٍغ

الجفاف والخصحغ، والخعغف على ؤلامياهاث اإلاخاخت لخىمُت اإلاىاػم الجافت مع صعاؾت أوطاع اإلاىاػم الجافت في 

. لُبُا

صعاؾت مفهىم مشيلت البدث، فغطُاث البدث وصُاغتها، مفهىم العُىت  هٌبُذ الجحج الزغرافي403رؾ 

لت ازخُاعها ، الضعاؾت اإلاُضاهُت الفعليزؼىاث البدث . مىاهج البدث اإلاخبعت في الجغغافُت بفغوعها اإلاسخلفت. وػٍغ

لت جدلُل البُاهاث ب الؼالب على هُفُت . وػٍغ ت وجضٍع غهؼ على الغبؽ بحن ملغعاث الجغغافُت الخؼبُلُت والىـٍغ ٍو

غ عً اإلاىؼلت اإلاضعوؾت طاث عالكت بالخسؼُؽ والخىمُت والبِئتئعضاص .   جلاٍع

ت وصوعها في اإلقليويخ رغرافيخ ليجيب 404رؾ  ٌشمل مىكع لُبُا وأهمُخه والحضوص الؿُاؾُت واإلاىاػم ؤلاصاٍع

ـ واإلاىار والتربت: الهُئاث واإلاىـماث الضولُت، الخصاةص الؼبُعُت والىباجاث  وحشمل البيُت الجُىلىحُت والخظاَع
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ت.الؼبُعُت واإلاُاه في والحظغي والؼعاعت والثروة:  الخصاةص البشٍغ الحُىاهُت  وحشمل الؿيان والعمغان الٍغ

. وخماًت البِئت، الحضوص الؿُاؾُت والثروة اإلاعضهُت والصىاعت والىلل والاجصاالث والؿُاخت والخسؼُؽ والخىمُت

ً أهىاعها، التربتحشمل مفهىم الترثخ رغرافيخ405رؾ   في اإلاإزغة، العىامل التربت، جلؿُمها، جىػَعها، جيٍى

ً، كؼاع  ت والاهجغاف، التربتالخيٍى ت، التربت الصالحت للخىمُتأهىاع، الخعٍغ .  الخعٍغ

 أهىاعًف اإلاشاول واليىاعر البُئُت وعالكتها بالجغغافُا، عٌشمل اإلالغع حع الوشكالد ّالكْارث الجئيئخ406رؾ 

ت   الخيبإ باليىاعر، مع صعاؾت ئمياهُاث، أهىاعها، جىػَع مىاػم اليىاعر خؿب وأؾبابهااليىاعر الؼبُعُت والبشٍغ

. لبعع الىماطج وػغق ميافدتها

يهخم بضعاؾت مفهىم الخسؼُؽ الحظغي وزصاةصه، وأؾباب ؿهىعه، أهضافه  الترطيظ الحضري407رؾ 

اث الىمى الحظغي  أهماغ مً . الخسؼُؽ الحظغي، والعىامل اإلاإزغة فُه، جؼىع همى اإلاضن عبر العصىع وأهم هـٍغ

ت، جسؼُؽ اؾخعماالث ألاعاض ي مع الترهحز على صعاؾت جؼبُلُت لىماطج ئؾتراجُجُت. اإلاضن وجسؼُؼها  الخىمُت الحظٍغ

ت في لُبُا  .مً اإلاضن اللُبُت والخىمُت الحظٍغ

 

  العبمةمقررات شعبة اجلغرافيبتوصيف 
 

اتها وعالكتها  الزغرافيب االقتصبزيخ501رؾ  ف الؼالب بأهمُت الجغغافُا الاكخصاصًت، ومجاالتها وهـٍغ حعٍغ

ضعؽ اإلالغع اإلاىاعص  ت اإلاإزغة في اليشاغ الاكخصاصي، ٍو بالعلىم ألازغي، هما ًضعؽ اإلالغع العىامل الؼبُعُت والبشٍغ

ويهخم بخصيُف اليشاػاث الاكخصاصًت اإلاخمشلت في الصُض والغعي . الاكخصاصًت وأهماغ جىػَعا وػغق اؾدشماعها

.  والؼعاعت والخعضًً والخجاعة والصىاعت والخضماث وجىػَعها الجغغافي

 ّالتزبرح رغرافيخ الٌقل 502رؾ 

دي، أهمُت كؼاع الىلل وصوعه في الخسؼُؽ والخىمُت، العىامل الجغغافُت  مفهىم الىلل وجؼىعه الخاٍع

ت)اإلاإزغة في الىلل  اث طاث العالكت بالىلل، (الؼبُعُت والبشٍغ .  الىلل اإلاسخلفتأهىاع، اكخصاصًاث الىلل، هـٍغ

، للخجاعةأهماغ الخىػَع اإلاياوي )الخجاعة الضولُت . اإلاشاول الغةِؿُت للىلل في اإلاضن العغبُت، هماطج للىلل في لُبُا

.  والضولُتؤلاكلُمُت، مىـماث الخجاعة (ججاعة ألخجؼةه

في، أؾـتهخم بضعاؾت العمغان في الٍغف والحظغ،  رغرافيخ الؼوراى503رؾ   جصيُف مغاهؼ العمغان الٍغ

ت، حعٍغف اإلاضًىت ووؿاةفها  اإلاضًىت  ت، والخىػَع الجغغافي إلاغاهؼ العمغان هـاهغةمفهىم الضعاؾاث الحظٍغ  خظٍغ

ت وعالكت اإلاضًىت  اث الترهُب الضازلي للمضن، جدلُل البِئت الحظٍغ . باكلُمهامً خُث الخباعض واإلاىكع، هـٍغ

ٌشمل اإلالغع العالكت بحن الجغغافُا وعلم اإلاُاه، الضوعة وػغق كُاؽ وجلضًغ ميىهاتها،  رغرافيخ الويب504ٍرؾ 

 العامت للخدلُل اإلاعملي لخصاةص اإلاُاه ألاؾـمصاصع اإلاُاه اإلاسخلفت، مشيلت اإلاُاه العظبت في العالم، 

وجخظّمً ،  أؾاؾُاث مصاصع الؼاكت اإلاخجّضصة اإلاسخلفت على صعاؾتهظا اإلالغع ٌشخمل الوتزسزح الطبقبد 505رؾ 

اح(أمىاج اإلادُؽ وجضفم اإلااء(الؼاكت الشمؿُت، وػاكت اإلااء  :مصاصع الؼاكت اإلاخجّضصة ومضي ، ، وػاكت الٍغ

 مؿاهمتهم فى جللُل العبئ على اإلاىاعص الغحر مخجضصة

فياإلضكبى رغرافيخ 506رؾ  . جدىاٌو مفهىم أإلؾيان، العىامل الجغغافُت اإلاإزغة على الؿىً الحظغي والٍغ

ل، )الخعغف على مفهىم  صعاؾت اؾتراجُجُاث ؤلاؾيان في لُبُا، واكع كؼاع . (، اإلالىُتألاهماغالعغض، ألؼلب، الخمٍى

ل اإلاشغوعاث ؤلاؾياهُت. العام والخاص في لُبُا والصعىباث التي جىاحههؤلاؾيان البيُت .  مإؾؿاث ئصاعة وجمٍى

ؾُاؾاث وزؼؽ كؼاع ؤلاؾيان في لُبُا، اإلاعاًحر الخسؼُؼُت لإلؾيان في . الفىُت والاحخماعُت للخجمعاث ؤلاؾياهُت

اعة ألخض اإلاشغوعاث  .   التي جدذ الخىفُظؤلاؾياهُتلُبُا والبضاةل اإلالترخت للؿُاؾاث اإلاؿخلبلُت لإلؾيان مع ٍػ
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ت زصاةصها  الصْر الزْيخ ّاالضتشؼبر ػي ثؼس507رؾ  ـ الؼالب الصىع الجٍى  وأهىاعهاتهخم بخضَع

ت  والخعٍغف باالؾدشعاع عً بعض وميىهاجه، والخعغف على هُفُت اإلاغةُاث الفظاةُت في صعاؾت البِئاث الحظٍغ

فُت  .والٍغ

 ألاكالُمتهخم بضعاؾت ملضمت عامت عً الصىاعت، عىامل الخىػحن الصىاعي،  رغرافيخ الصٌبػخ601رؾ 

. الصىاعُت، الخسؼُؽ الصىاعي مع صعاؾت جؼبُلُت لبعع اإلاىاػم الصىاعُت في لُبُا

مفهىم حغغافُت الؿُاخت، جؼىع الؿُاخت، اإلالىماث الجغغافُت للجظب الؿُاحي،  رغرافيخ الطيبحخ602رؾ 

أهماغ الؿُاخت، آلازاع الاكخصاصًت والاحخماعُت للؿُاخت، اإلاىـىع الجغغافي لخسؼُؽ اإلاىاػم واللؼاعاث 

 .الؿُاخُت، هماطج جؼبُلُت للمىاػم الؿُاخُت العاإلاُت، ملىماث الجظب الؿُاحي بلُبُا

تهضف للخعٍغف بجغغافُت الخضماث، مىاهج البدث في الخضماث، عىامل جىػحن  رغرافيخ الرسهبد603رؾ 

 الخدخُت البنيالخضماث، الخعغف على اإلاعضالث الخسؼُؼُت واإلاعاًحر الالػمت للخضماث اإلاسخلفت، صعاؾت زضماث 

، الخضماث الخعلُمُت، الخجاعةمُاه الشغب، الصغف الصحي، الخسلص مً اإلاسلفاث، زضماث )والاحخماعُت مشال 

الخىػَع . والخعغف على معاًحر جسؼُؽ للخضماث اإلاسخلفت (الخضماث الصحُت، الخضماث الؿُاخُت والتروٍدُت 

اعاث مُضاهُت لبعع .  في الخىمُتوئزغهاالجغغافي للخضماث في لُبُا  .  الخضماثأهىاعمع ٍػ

 الؼعاعت والعىامل أهماغحشمل اإلالغع على مفهىم الجغغافُت الؼعاعُت وجؼىعها،  الزغرافيب السراػيخ604رؾ 

اث الخىػحن الؼعاعي، هماطج للمداصُل الؼعاعُت في لُبُا، مىكف الغظاء العالمي،  .  الغظاتيألامًاإلاإزغة فيها، هـٍغ

اث الجغغافُت طاث العالكت  باالؾدُؼان صعاؾت الاؾدُؼان الؼعاعي مً الىاخُت الجغغافُت، والىـٍغ

فُت في مىاػم الاؾخصالح الؼعاعيواؾخعماالجاألعاض ي .  الؼعاعُت، جصيُف اإلادالث العمغاهُت الٍغ

ـ الؼالب الخصاةص الجغغافُت لللاعاث الشيل واإلاىكع واإلاؿاخت،  رغرافيخ الؼبلن605رؾ  تهخم بخضَع

ؿها وزصاةص   اإلاىازُت والىباجُت والحُىان الؼبُعي والتربت، الجغغافُا الؼبُت لللاعاث، مشىالث ألاكالُموجظاَع

ت باللاعاث مع صعاؾت خالت الؿيان وجىػَع وأهىاعالبِئت   أهم الاكخصاصًت ومىاكشت ألاوشؼت الؿالالث البشٍغ

.  اإلاشىالث اإلاعاصغة

حشمل هـم اإلاعلىماث الجغغافُت واإلاعلىماجُت ومجاالث جؼبُلها،  هتقسهَ رغرافيخ ًظن هؼلْهبد701رؾ 

الجىاهب الدشغُلُت لىـم اإلاعلىماث الجغغافُت، البُاهاث الجغغافُت وػبُعتها، مصاصعها، جغكُمها وهماطج وكىاعض 

. البُاهاث، الىمظحه والخدلُل في هـم اإلاعلىماث الجغغافُت، جؼبُلاث هـم اإلاعلىماث الجغغافُت

، .تهخم بضعاؾت مفهىم الجغغافُا الؿُاؾُت، وشأتها، جؼىعها، عالكتها بالعلىم ألازغي  الزغرافيب الطيبضيخ702رؾ 

  في الجغغافُا الؿُاؾُت،ومىهج البدث

اتها،العاصمت الؿُاؾُت للضولت، أهىاعها وأهمُتها، مىكعها وصوعها و مفهىم الضولت وميىهاتها، ووشأتها، وهـٍغ

ت والاكخصاصًت للضولت،  الخىـُمي والؿُاس ي،عىاصغ كىة الضولت،اإلالىماث الؼبُعُت والبشٍغ

فها، أهىاعها، أهمُتها الضولُت مشىالث الحضوص الؿُاؾُت - جصيُفهاوجىػَعهاوأهمُتها،الحضوص الؿُاؾُت للضولت، حعٍغ

ؼت الجغغافُت الؿُاؾُت العاإلاُت، العالكاث الؿُاؾُت الضولُت،  ، وجأزحراتها ؤلاكلُمُت والضولُت، الخٍغ بحن الضٌو

. الجغغافُا والخىخالث الؿُاؾُت ؤلاكلُمُت والضولُت، هبظة عً الجغغافُا الؿُاؾُت للُبُا

. ألاكالُمىأهىاعها، ملىماث وزصاةص ؤلاكلُميًدىاٌو هظا اإلالغع مفهىم الخسؼُؽ اإلقليوي الترطيظ 703رؾ 

توأؾؿه بعلم الجغغافُا ؤلاكلُميعالكخه الخسؼُؽ  اث الخسؼُؽ .  الؼبُعُت والبشٍغ صعاؾت . ؤلاكلُميصعاؾت هـٍغ

في، الصىاعي، الؿُاحي، البئيئ) الخسؼُؽ أهىاعبعع  ججاعب بعع الضٌو في مجاٌ الخسؼُؽ  (الخسؼُؽ الٍغ

.  في لُبُاؤلاكلُمي وهـم اإلاعلىماث الجغغافُت، الخسؼُؽ ؤلاكلُمي، الخسؼُؽ ؤلاكلُمي

ت،   هشرّع التررد704رؾ  ًخم زالله ازخُاع مىؼلت حغغافُت مدضصة لضعاؾتها مً الىىاحي الؼبُعُت والبشٍغ

 اللؿم حشمل حؿاؤالث حشمل الىىاحي الؼبُعُت باشغافأؾاجظة اؾدباهه ئعضاصبشيل مباشغ في الحلل خُث ًخم 

ت وجىػَعها على الؿيان واإلاؿإولحن باإلاىؼلت اإلاعىُت جدذ  ت والعمغاهُت والخىمٍى  هُئت أعظاء وجىحُه ئشغافوالبشٍغ
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بها وجدلُلها باؾخسضام الخلىُاث اإلاخاخت هبرهامج هـم اإلاعلىماث الجغغافُت  ـ باللؿم ومً زم ججمُعها وجبٍى الخضَع

GIS الاخصاتى وبغهامج الخدلُلSPSS ًم اإلاشغوع مجمىعت م .  اإلاسخصحنألاؾاجظة، زم جلٍى

جغبه، هباث، مُاه، مصاصع )ألاعضتهخم بضعاؾت اإلاىاعص الؼبُعُت ليىهب  رغرافيخ الوْارز الطجيؼيخ801رؾ 

 . اإلاىاعص الؼبُعُت والخىمُت. ، العىامل الجغغافُت اإلاإزغة اإلاىاعص الؼبُعُت وجىػَعها الجغغافي(، اإلاىاعص اإلاعضهُتالؼاكت

 ؿهىع الجغغافُا الؿلىهُت واججاهاتها الغةِؿُت، وصىع أؾباب الترهحز على ئلىتهضف  الزغرافيب الطلْكيخ802رؾ 

 البُئُت والخغاةؽ الظهىُت، والظغىغ وئصعاناللغاع وهمىطج خاعؽ البىاب وهمىطج الاهدشاع، والخفظُل اإلاياوي 

ت ومشىالث الحظغ، واليىاعر الؼبُعُت  متالحظٍغ .  والاهدغافوالجٍغ

يهضف اإلالغع ئلى حعٍغف الضاعؽ بمفهىم وعىاصغ الخىمُت اإلاؿخضامت والظىابؽ  التٌويخ الوطتساهخ803رؾ 

الخدضًاث التي جىاحه الخىمُت اإلاؿخضامت في الضٌو العغبُت، اإلاشيلت الؿياهُت وكظُت . الجغغافُت للخىمُت اإلاؿخضامت

 للخىمُت وبغهامج ألاهضافاأللفُتاإلاىاعص الؼبُعُت، الؿُاؾاث الخسؼُؼُت للمدافـت على ميىهاث البِئت في لُبُا، 

.  الخىمُت اإلاؿخضامت وصوع الخعلُم في طلًأهضاف اإلاخدضة في جدلُم ألامم

ف الؼالب بمجاالث حغغافُت البداع واإلادُؼاث ومُاصًنها وصلتها  رغرافيخ الجحبر ّالوحيطبد  805رؾ  حعٍغ

ت، والخصاةص الىُمُاةُت  اتها، صعاؾت اإلاـاهغ الؼبُعُت للمىاػم البدٍغ بالعلىم ألازغي وأهم مفاهُمها وهـٍغ

واإلاض والجؼع )والؼبُعُت والبُىلىحُت إلاُاه البداع واإلادُؼاث، الـاهغاث اإلاخعللت بدغهت مُاه البداع واإلادُؼاث 

ت ت وكُعان اإلادُؼاث، اإلاشىالث . (وألامىاج والخُاعاث البدٍغ ـ الؿاخلُت وألاعصفت واإلاىدضعاث اللاٍع الخظاَع

  جلُُم مشيلت 
ً
عاث والاجفاكُاث، أهماغ اؾدشماع البداع واإلادُؼاث وأزحرا اإلاؿخلبلُت للبداع واإلادُؼاث، الدشَغ

.  جلىر مُاه البداع واإلادُؼاث وػغق اإلادافـت على مُاه البداع واإلادُؼاث

 

 

 مقررات شعبة نظم املعلومبت اجلغرافية
فاث باللغت  هصطلحبد التقٌيبد الزغرافيخ501ًوذ  يهضف اإلالغع الى حعلُم الؼالب اإلاصؼلحاث والخعٍغ

ت طاث الصلت بالخلىُاث الجغغافُت اإلاسخلفت، ومؿاعضتهم في جغحمت هصىص مخىىعت هـم اإلاعلىماث  الاهجلحًز

. الجغغافُت والياعجىغغافُا

 هؼبلزخ الورئيبد الفضبئيخ 502ًوذ 

 واإلاؿلؽ في الخغاةؽ، ػغق عؾم اإلاؿاكؽ ؤلاؾلاغٌشمل اإلالغع جدضًض مفهىم  هطبقظ الررائظ503ًوذ 

.  اإلاؿاكؽ واؾخسضاماتهاأهىاعالغةِؿُت، زصاةص اإلاؿاكؽ الغةِؿُت، صعاؾت جؼبُلُت لبعع 

ًخظمً اإلالغعكىاعض البُاهاث الجغغافُت، مفهىم البُاهاث، اإلاعلىماث، مفهىم  قْاػس الجيبًبد الزغرافيخ504ًوذ 

كاعضة البُاهاث ، اإلاعلىماث، أهىاع البُاهاث واإلاعلىماث، جصيُف البُاهاث، جمشُل البُاهاث، الخىػَع اإلاياوي للبُاهاث 

. على الخغاةؽ

حشمل هـم اإلاعلىماث الجغغافُت واإلاعلىماجُت ومجاالث جؼبُلها،  ًظن هؼلْهبد رغرافيخ هتقسه505ًَوذ 

الجىاهب الدشغُلُت لىـم اإلاعلىماث الجغغافُت، البُاهاث الجغغافُت وػبُعتها، مصاصعها، جغكُمها وهماطج وكىاعض 

. البُاهاث، الىمظحه والخدلُل في هـم اإلاعلىماث الجغغافُت، جؼبُلاث هـم اإلاعلىماث الجغغافُت

مفهىم . ، ملىماثوالخىمُتًدىاٌو هظا اإلالغع مفهىم الخسلف، الىمى،  الترطيظ ّالتٌويخ الوكبًيخ601ًوذ 

توأؾؿهالخسؼُؽ  اث الخسؼُؽ، ومغاخل .  الؼبُعُت والبشٍغ تؤلاكلُمُت الخؼت ئعضاصوجىفُظصعاؾت هـٍغ .  الخىمٍى

في، الصىاعي، الؿُاحي، البئيئ) الخسؼُؽ أهىاعمعاًحر الخىمُت، صعاؾت بعع  ججاعب بعع الضٌو في  (الخسؼُؽ الٍغ

اإلافهىم، )صعاؾت الخىمُت اإلاياهُت . مجاٌ الخسؼُؽ ، الخسؼُؽ وهـم اإلاعلىماث الجغغافُت، الخسؼُؽ في لُبُا

. وئؾتراجُجُت الخىمُت اإلاياهُت في لُبُا (والؿُاؾاث
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يهخم اإلالغع بضعاؾت مفهىم الحضوص الؿُاؾُت والؼبُعُت  رغرافيخ الحسّز ّاالهي االضتراتيزي602ًوذ 

اث الؿُاؾُت  ت والؿُاؾُت، ؤلاؾتراجُجُت،وؤلاؾتراجُجُتوالاصؼىاعُت، الىـٍغ  العاإلاُت والاكخصاصًت والعؿىٍغ

. وؤلاؾتراجُجُت والخىخالث والخجمعاث الؿُاؾُت ألاكالُماإلؾتراجُجُت

ًدخىي اإلالغع  الخعٍغف بىـم جدضًض اإلاىاكع ومفاهُمها العلمُت GPS ًظبم تحسيس الوْاقغ الؼبلوي 605ًوذ 

 بالخغاةؽ GPSباإلطافت الى صعاؾت عالكت . والخعغف على ألاحهؼة وشبىت ألاكماع الصىاعُت اإلاغجبؼت بالىـام. والخلىُت

ب الؼالب على الاؾخسضاماث والخؼبُلاث اإلاسخلفت لىـم .وهـم اإلاعلىماث الجغغافُت والاؾدشعاع عً بعض جضٍع

. جدضًض اإلاىاكع في اإلاجاالث اإلاسخلفت

  تحليل الشجكبد الوكبًيخ604ًوذ 
 الخدلُل اإلاياوي، مباصب جدلُل الشبياث اإلاياهُت، جدلُل الشبياث في هـم اإلاعلىماث، جؼبُلاث أؾـٌشمل اإلالغع 

. جدلُل الشبياث اإلاياهُت

يهضف اإلالغع الى حعٍغف الؼالب بالخغاةؽ الغكمُت واهىاعها والبرامج والىـم التي حعمل  الررائظ الرقويخ605ًوذ 

ت Auto cad/Map infoعلى اهخاج الخغاةؽ الغكمُت مشل  ل الخغاةؽ الُضٍو  ، الؼغق والبرامج التي ًخم بىاؾؼها جدٍى

. الى زغاةؽ عكمُه او اهخاج زغاةؽ عكمُت حضًضة اطافت الى الخعغف على احهؼة اإلاسح الظىب واؾخسضامها

 الوطبحخ التصْيريخ 701ًوذ 

 تطجيقبد ًظن الوؼلْهبد الزغرافيخ في الزغرافيب الطجيؼيخ 702ًوذ 

 الكْارث ّإزارح في الجيئخ GIS تطجيقبد 703ًوذ 

 الظىطاةِباإلاؿاهً واإلاضاعؽ جؼبُلاث وبىاء بغامج اإلاىطىعاث الخالُت الخلىر ٌشمل اإلالغع 

 حؿىهامي، البدغي ، اإلاض (الخصحغ في بعع اإلاىاػم في لُبُا )والجامعاجىاإلاؿدشفُاث، الخدلُل اإلاياوي للخضهىع البُئي 

.  الحمظُتألامؼاع، الاخخباؽ الحغاعي، ألاعطُتالاهؼالكاث 

ًخم زالله ازخُاع مىؼلت او ؿاهغة حغغافُت مدضصة لضعاؾتها مً الىىاحي الؼبُعُت  هشرّع التررد704ًوذ 

ت، بشيل مباشغ في الحلل خُث ًخم   اللؿم حشمل حؿاؤالث حشمل الىىاحي باشغافأؾاجظة اؾدباهه ئعضاصوالبشٍغ

ت وجىػَعها على الؿيان واإلاؿإولحن باإلاىؼلت اإلاعىُت جدذ  ت والعمغاهُت والخىمٍى  وجىحُه ئشغافالؼبُعُت والبشٍغ

ـ باللؿم مع ججمُع  بعع البُاهاث مً الحلل ومً زم ججمُعها وجدلُلها باؾخسضام جلىُاث أعظاء  هُئت الخضَع

م اإلاشغوع مً مجمىعت مً SPSSالاخصاتى وبغهامج الخدلُل GISهـم اإلاعلىماث الجغغافُت   ألاؾاجظة، زم جلٍى

. اإلاسخصحن

يهضف هظا اإلالغع ئلى حعٍغف الؼالب بىُفُت خؿاب  في السراضبد الوْرفْهتريخGIS تطجيقبد 801ًوذ 

ت عكمُا وطلً مً زالٌ بغمجُاث هـم اإلاعلىماث الجغغافُت  اإلاعاصالث و الخصاةص اإلاىعفىمتًر

 في الترطيظ ّالؼوراى GIS تطجيقبد 802ًوذ 

 تفطير الورئيبد الفضبئيخ 803ًوذ 
 

 تصوين ّاًتبد الررائظ 804ًوذ 

ٌشمل اإلالغع على الىؾاةل والؼغق الفىُت لخصمُم الخغاةؽ، الخؼؽ والؼغق اإلاسخلفت التي ًخم بها اهخاج الخغاةؽ 

ؼتوفلا لىىع  ت او عكمُت، ملُاؽ عؾم أغغاطها، الخٍغ ؼت، ػغق الغؾم ًضٍو -، وؾاةل عغض الخغاةؽ الىعقيالخٍغ

. ألاعطُت، وؾاةل عغض مجؿماث الىغة ألابعاص، الشالسي - الالىترووي
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 مقررات شعبة التخطيط احلضري أاإلقليمي
 الترطيظ االقتصبزي ّاالرتوبػي   501تد 

ٌشمل اإلالغع جسؼُؽ شبياث الىلل البري والبدغي والجىي، العىامل اإلاإزغة  ترطيظ الٌقل ّالوْاصالد502تد 

 .في الىلل، اكخصاصًاث الىلل، ازغ الىلل على الخىمُه

 جصيُف مغاهؼ أؾـتهخم بضعاؾت العمغان في الٍغف والحظغ،  رغرافيخ الؼوراى الريفي ّالحضري 503تد 

ت، والخىػَع الجغغافي  ت، حعٍغف اإلاضًىت ووؿاةفها  اإلاضًىت هـاهغة خظٍغ في، مفهىم الضعاؾاث الحظٍغ العمغان الٍغ

ت وعالكت اإلاضًىت  اث الترهُب الضازلي للمضن، جدلُل البِئت الحظٍغ إلاغاهؼ العمغان مً خُث الخباعض واإلاىكع، هـٍغ

. باكلُمها

الخعغف على اصواث الغؾم واؾخعماالجه، اللىاعض الاؾاؾُت للغؾم الهىضس ي، الاؾلاػاث  الرضن الٌِسضي504تد 

اإلاسخلفت، الغؾم الحغ، الىىخىع 

ت باإلاضن،  هشكالد الوسى505تد   اإلاإصًت للمشاول باإلاضن، ألاؾبابٌشمل اإلالغع الخعغف على اإلاشىالث الحظٍغ

 .هماطج مً اإلاشاول باإلاضن العغبُت، مشاول اإلاضن اللُبُت والحلٌى اإلاىاؾبت لها
 اإلاؿاهً، أهماغ الحظغي، العىامل اإلاإزغة في الؿىً، ؤلاؾيانٌشمل اإلالغع مفهىم  الحضرياإلضكبى 601تد 

.  في لُبُاؤلاؾيان ومشاول كؼاع ئصاعةللمضن اللُبُت، واكع الؿىً اللاةم باإلاضن اللُبُت، ؤلاؾياويالخؼؽ 

 الخىمُت، أهضافمفهىم الخىمُت وملاًِؿها، العالكت بحن الخىمُت والخسؼُؽ والجغغافُا،  التٌويخ الوكبًي602تد 

 الخىمُت اإلاياهُت في لُبُا ئؾتراجُجُتالبعض اإلاياوي للخىمُت، هماطج لؿُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت في بعع الضٌو العغبُت، 

ت جىػحن الخضماث، اهىاع الخضماث اإلاسخلفت هماطج مً  ترطيظ الرسهبد603تد  صعاؾت مفهىم الخضماث،  هـٍغ

، والخعغف على معاًحر جسؼُؽ  لُبُا، معاًحر الخضماث اإلاسخلفت، هماطج مً اإلاعاًحر الخسؼُؼُت لبعع الضٌو

شمل . للخضماث اإلاسخلفت اعاث مُضاهُت لبعع اهىاع الخضماثهظلً جىفُظَو .  ٍػ

ًدخىي اإلالغع الخعٍغف بىـم جدضًض اإلاىاكع ومفاهُمها العلمُت GPS ًظبم تحسيس الوْاقغ الؼبلويخ604تد 

 بالخغاةؽ GPSباإلطافت الى صعاؾت عالكت . والخعغف على ألاحهؼة وشبىت ألاكماع الصىاعُت اإلاغجبؼت بالىـام. والخلىُت

ب الؼالب على الاؾخسضاماث والخؼبُلاث اإلاسخلفت لىـم .وهـم اإلاعلىماث الجغغافُت والاؾدشعاع عً بعض جضٍع

. جدضًض اإلاىاكع في اإلاجاالث اإلاسخلفت

ت، جؼىع اإلاضن وألاكالُم في لُبُا، اصعاة جىفُظ اإلاسؼؼاث  الحضريخاإلزارح 701تد  مفهىم الاصاعة الحظٍغ

عاث اصعاة اإلاضنأؾالُبالعمغاهُت،  .  اصعاة اإلاضن اللُبُت، حشَغ

حشمل هـم اإلاعلىماث الجغغافُت واإلاعلىماجُت ومجاالث جؼبُلها،  ًظن الوؼلْهبد الزغرافيخ الوتقسه702َتد 

الجىاهب الدشغُلُت لىـم اإلاعلىماث الجغغافُت، البُاهاث الجغغافُت وػبُعتها، مصاصعها، جغكُمها وهماطج وكىاعض 

. البُاهاث، الىمظحه والخدلُل في هـم اإلاعلىماث الجغغافُت، جؼبُلاث هـم اإلاعلىماث الجغغافُت

. ألاكالُمىأهىاعها، ملىماث وزصاةص ؤلاكلُميًدىاٌو هظا اإلالغع مفهىم الخسؼُؽ اإلقليوي الترطيظ 702تد 

تؤلاكلُميعالكخه الخسؼُؽ  اث الخسؼُؽ .  بعلم الجغغافُا وأؾؿه الؼبُعُت والبشٍغ صعاؾت . ؤلاكلُميصعاؾت هـٍغ

في، الصىاعي، الؿُاحي، البئيئ) الخسؼُؽ أهىاعبعع  ججاعب بعع الضٌو في مجاٌ الخسؼُؽ  (الخسؼُؽ الٍغ

 . في لُبُاؤلاكلُمي وهـم اإلاعلىماث الجغغافُت، الخسؼُؽ ؤلاكلُمي، الخسؼُؽ ؤلاكلُمي

الخعغف على عىاصغ اإلاىار اإلاسخلفت، واوعياؾاتها على الخسؼُؽ، الاكالُم اإلاىازُت في  الوٌبخ ّالؼوراى703تد 

.   اإلاسخلفتاإلايشاثالعالم، عىاصغ اإلاىار وأزغها على 

 ، صعاؾت الازاع اإلاترجبت على الياةىاث الحُت اإلاسخلفت ألازغالبُئيمفهىم  تقيين االحر الجيئي للوشرّػبد704تد 

هدُجت اإلاشغوع الخىمىي، الضعاؾاث التي جبحن الازاع البُئُت للمشغوعاث، ػغق كُاؾها الازغ، وطع الحلٌى واإلاعالجت 

. البِئت الؿلبُت للمشغوعاث على آلازاعالالػمت للخسفُف مً 
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ت  هشرّع التررد705تد  ًخم زالله ازخُاع مىؼلت او مضًىت مدضصة لضعاؾتها مً الىىاحي الؼبُعُت والبشٍغ

ت لها، مً زالٌ ججمُع البُاهاث واإلاعلىماث عنها   ومً زم ججمُعها وجدلُلها باشغاف اخضألاؾاجظةواكتراح زؼت جىمٍى

م اإلاشغوع مً مجمىعت مً SPSSالاخصاتىباؾخسضام جلىُاث الجغغافُت اإلاسخلفت وبغهامج الخدلُل  ، زم جلٍى

.  اإلاسخصحنألاؾاجظة

في، هماطج مً  التٌويخ الريفيخ801تد  اث الخسؼُؽ الٍغ فُت، هـٍغ اث الخىمُت الٍغ فُت، هـٍغ مفاهُم الخىمُت الٍغ

فُت في لُبُا . الخىمُت الٍغ

مفهىم الخسؼُؽ البئي، عىاصغه، اإلاشىالث البُئُت واوعياؾاتها على  الترطيظ الجيئي ّالتٌويخ الوطتساهخ802تد 

اإلادافـت و، للخىمُت اإلاؿخضامت اإلاؿخضامت، الظىابؽ الجغغافُتمفهىم الخىمُتالخسؼُؽ، صعاؾت العىاصغ البُئُت، 

. لُبُا والخىمُت اإلاؿخضامت.وىهاث البُئُتالمعلى 
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