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 تشؽثٖ ِٕٙػ تٌؽغًتف١ث

 ػٍٝ تػصثج تٌمًْ تٌفثنٞ ٚتٌؼ٠ًٕٓ

 
 

 ن . ًِٝ ل١ًٍ تٌؼًّأ .                                                                     

 

 تىغئت  -1
 

٠فصٛٞ ِؼٍِٛثز ٚـمثبك ٚ ِفث١ُ٘ ِٕظّر فٟ تٌهيتِٟ  تٌّٕٙػ وثْ ينؾ ِٓ تٌٍِِٕٓى         

ر ٌِٛػر ػٍٝ ِٕٟ تٌهيتِر ًِٚتـٍٙاث   ٚوٌاه  ْ تٌّاثنذ تٌهيتِا١ر وثٔاس ١ِٛتن نيت١ِغر ٘

توصّاثج  ِؽًن( فثٌٙهف وثْ 1999  9ٟ تٌغث٠ر ٚت١ٌٍِٛر فٟ تْ ٚتـه . ) تٌٍمثٟٔ ١ٌٍِٚٗ   ٘

تلصٙااً ت ِااً ػٍااٝ ػ١ٍّاار تٌففاا  ٌااىت تٌّٕٙؽااٟ .  تٌؼٍّااٟ ت ػااهتن تٚ تٌصي١٘ااً ِؼًفاار ٌٚاا١ُ

 ٚت ِصظٙثي نْٚ غ١ًّ٘ث ِٓ تٌؼ١ٍّثز تٌى١ٕ٘ر ت لًٜ تٌصٟ شؽؼً ٌٍصؼ١ٍُ ِصؼر ِٚؼٕٝ .

تِث تٌٕظًذ تٌصٟ تػمداس وٌاه   ـّاح يأٞ ي٠اثْ   فصاًٜ تْ تٌّإٙػ ٠صٝآّ واً لداًتز      

تٌص١ٍّى تٌصٟ شٕظّٙث تٌّهيِر ٚشًٕف ػ١ٍٙث ِٛتء تشمىز شٍاه تٌمداًتز ِىثٔٙاث نتلاً ؼاهيتْ 

تٌّهيِر تٚ لثيؼٙث . فثٌّٕٙػ ١ٌُ ِؽًن ٔا ٠صؼٍّٗ تٌص١ٍّاى   ٌٚا١ُ ِؽاًن توصّاثج ٌٍصاًتض 

تٔٗ  ل١ّر ٌٗ فٟ وتشٗ   خاً ٘اٛ ِٚا١ٍر ٌٚا١ُ غث٠ار   ٠ٚؽاح تْ ٠ٕظاً تٌدًٕٞ   وّث تٌّؼًفٟ 

  7ت١ٌااٗ خٙااىت ت ػصدااثي ٌصؽٕااح ت ل ااثء تٌصااٟ ٠مااغ ف١ٙااث تٌىع١ااًْٚ ػٕااه تٌصفى١ااً ف١ااٗ . ) ي٠ااثْ  

1991.) 

٘ااىت ِااث تٔااثيز ت١ٌااٗ تٌىصااح تٌّؼ١ٕاار خثٌّٕٙااثغ تٌٙااثني لاا ي ػمااه تٌعّث١ٕ١ٔااثز ِاآ تٌمااًْ       

ٌت  ػٍٝ تٌفاثي ٔفّاٗ ِث تْ ِٕٙػ ِثنذ تٌؽغًتف١ث ٠ًٞٚمر شهي٠ّٙث ٌٗ تٌّثٜٟ   ِّٚث ٠ؤِف 

تْ ٌاُ شصؼّاك ٚشصّاغ   ٌتٌاس وّاث ٘اٟ  ِاثنْٚ شغ١١ً فٟ تٌمًْ تٌفثنٞ ٚتٌؼ٠ًٕٓ . فثٌّٕثوً 

 ٚشيلى خؼهت ٚشيظ١ًت تودً .

 

 انًشبكم انتً تىاخه تسرٌس اندغرافٍب  -2
ِٕٙث ِإٙػ ِاثنذ تٌؽغًتف١اث ٠ًٞٚمار شهي٠ّاٙث فاٟ ـًٙ تخًٌ تٌّٕثوً تٌصٟ ٠ؼثٟٔ  خثإلِىثْ        

ٌٝ ِٕٙث ِدثٔاًذ   ٚخّدغ ِٕى ز تِث١ِٗ   ت يخغ ت   ٚتٌؼه٠ه ِٓ خٍهتْ ٕٕٚٞث تٌؼًخٟ   تٌؼًتق 

 . تِااث تٌّٕااى ز تٌااع ض ت ل١ااًذ فااثْ تٌاادؼٛ ٚ٘ااٟ ِصهتلٍاار خٕااىً ود١ااً ؼااهت ِٚىٍّاار ٌدؼٝااٙث 

فٟ تٌٛيلر . ٠ؼًٚ تٌٕىً  ح شصثخغ ٚيٚن٘ثـّتٌدؼٛ شي ظ١ً٘ث غ١ً ِدثًٔ ٟٚ٘ شٙح خدؼٝٙث 

شىاًي ٔفّاٙث ٚشؼّاً ٞدماث ٌماثْٔٛ  Cycleـٍم١ار  تًٌّفك ٘ىٖ تٌؼ لر ٚفك شٙٛي تٌدثـاط واهٚيذ 

تٌصٟ شىدً وٍّث تِصًّز فٟ تٌصهـًغ نْٚ تْ ٠ٛلفٙث ػاثيٚ   Snow ballوًذ تٌعٍػ تٌّصهـًؼر 

 ٍ٘ح .

 

 ( االػساز انًُهدً 1-2
ل ٌصصٕثِاح ِاغ ِاٛق تٌؼّاً ٌٍما٠ًؽ١١ٓفٟ تٌهٚي تٌّصمهِر ٠ؼثن    ٠ٚؼ اٝ  تٌٕظً فٟ تٌّٕٙاثغ نٚي٠اث

. فثٌّٕٙاثغ تنتذ شىا٠ٛٓ ١ِٕٙار شمااهَ  ٌٍ ثٌاح ـ٠ًار تلص١اثي شمٙٙاٗ تٌؼٍّاٟ ١ٌفاهن ٠ٛ٘صاٗ ت١ٌّٕٙار

و١ٍر  –تٌّؽصّغ ٚشؤً٘ تخٕثءٖ ألوعً ِٓ ٚظ١فر ٚتـهذ فٟ تٌٛلس ٔفّٗ  ٠ٚؤً٘ ٍٞدر لُّ تٌؽغًتف١ث 

. فثٌصمٙٗ    )شثي٠ك  ؼغًتف١ث  شًخ١ر ١ٕٞٚر( ١ىٛٔٛت ِهيِٟ ِثنذ تؼصّثػ١رتٌصًخ١ر فٟ تٌؼًتق ٌ

 .يب١ّر   ِٚؼًفٟ خهيؼر  تٌؼٍّٟ تٌهل١ك غ١ً ِصىثًِ تٌؽٛتٔح
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 ( غرٌمت انتسرٌس2-2
  )يُِ لاًتبٟ ٚلًتبصٙاث  تٌهيتِار ت١ٌّهت١ٔار فاٟ  تٌؽغًتف١ث ػٍُ ِدٕٟ ػٍٝ تٌصهي٠ح تٌؼٍّٟ         

غًتف١ث  تٌصف١ًٍ تٌىّٟ  ت ِصٕؼثي ػٓ خؼه  تٌفثِٛج .....تٌك(  ٚوٌاه ألْ وً فًع ِٓ فًٚع تٌؽ

 تٌف١ثذ ػ١ٍّر خ د١ؼصٙث  ٚتٌؽغًتف١ث شهيَ تٌصٕظ١ُ تٌّىثٟٔ ٌؼٕثً٘ تٌف١ثذ  ػٕثً٘ تٌد١ةر تٌصٟ ٠ف١ث

. ٚ  شظاُ ِفاًنتز ِإٙػ تٌؽغًتف١اث ػٍاٝ ِمصٍاف تًٌّتـاً تٌهيتِا١ر )ِآ ت خصهتب١اار ٙاث ت ّٔاثْ خ

ثِؼ١ار(ػٍٝ ت٠ار ٔٙااٖٛ ٘ا٠ًفر تٚ تٔاثيتز ٜا١ّٕر شااهي ػٍاٝ ٜاًٚيذ تٌم١اثَ خ٠ٍااثذ ٚـصاٝ تٌؽ

 ٌّفًنتز ِٕٙػ تٚ ش١ٜٛفث ٌّث ٚين فٟ تٌىصح تٌّهي١ِر. ـم١ٍر تٚ نيتِر ١ِهت١ٔر تِصىّث 

ٚتِصىّث ُ ٌٙىت ١ٌُ ٕ٘ثن ِثنذ شهيَ فٟ تلّثَ تٌؽغًتف١اث شفاس ػٕاٛتْ نيتِار ١ِهت١ٔار  ٚتْ       

فاٟ تٌغثٌاح ٠ٌاثيذ ـم١ٍار ٌٚا١ُ نيتِار شفم١ماٗ فٙاٛ خّٕدر ػث١ٌر ؼهتل  ِٚث ٠اصُ ٚؼهز فئٙث ٔظ٠ًر 

١ِهت١ٔر ٚتٌفًق ٔثِغ خ١ٓ ت ظ١ٕٓ  ِّٚث ٠ٍ٠ه ِٓ تٌ ١ٓ خٍر وّث ٠مثي فيْ ِٓ ٠مَٛ خصاهي٠ح تٌ ٍدار 

ل فاٟ تٌغثٌاح فماه ٠ىاْٛ و١ّ١ ل تٚ فاٟ أٞ ثػٍٝ ًٞتباك شاهي٠ُ تٌؽغًتف١اث ٌا١ُ ؼغًتف١اث ل  تٚ ٌغ٠ٛاث ب١اث

ػٍّٟ تلً. ٚتْ تٌصهي٠ح ػٍٝ تٌصّىٓ ِٓ ًٞتباك شاهي٠ُ تٌؽغًتفاٟ ٠ص ٍاح تْ ٠ىاْٛ تلصٙثٖ 

ل فٍّفر تٌؽغًتف١ث ِٚصّىٓ ِآ شم١ٕ شٙاث واٟ ٠ماَٛ خٛتؼداٗ خٙاٛيذ ٘اف١فر  ثتٌّهيج ٔفّٗ ِّصٛػدث

 ٚت  فيْ تٌٕص١ؽر غ١ً لثف١ر ػٍٝ تـه.

 

 ( لصر انُظر انؼه3-2ًً
ش١ّااٍز تٌؽغًتف١ااث ػاآ تٌؼٍااَٛ ت لااًٜ خٕظًشٙااث تٌٕاا١ٌّٛر ٌؽ١ّااغ ػٕث٘ااً تٌف١ااثذ ػٍااٝ ِاا غ      

ٖ ِٕٙؽٙث تٌٕظثِٟ فٟ شف١ًٍ تٌؼ لر خ١ٓ ػٕث٘اً ٘اى ٌٝ وٌهتت يٚ  تٌ د١ؼ١ر ٚتٌد٠ًٕر  تٜثفر 

ل تٌد١ةر د١ؼ١ار ففًٚع تٌؽغًتف١ث تٌ  ’ . ٌٚىٓ ػٕه ٌٚىٓ ػٕه شهي٠ُ ِثنذ تٌؽغًتف١ث ٠صُ شؽثٌٚ ٘ىت و١ٍث

فٙاٍر ٕتٔٙاث تٔاؽثي ِ   ػ لر ٌٙث خفًٚع تٌؽغًتف١ث تٌد٠ًٕر  ٚت ل١اً شاهيَ خّؼاٍي ػآ ت ٌٚاٝ

 ٙاث ٘اٍر تٌصؽاثٚي تٌّىاثٟٔ ٌٚا١ُ تٌٕظاثِٟ تٌد١ةاٟ تٌاىٞ ٠فىّٙاث ٠ٚاؤًٞ خشًتٌدؼٛ ػٓ خؼٝٙث 

  . ـم١مصٙث ٚؼًٛ٘٘ث

١ار ٚتٌصاٟ ٠ماَٛ خصهي٠ّاٙث ٠ّٚصًّ ٘ىت تٌمٙٛي فٟ تٌٕظً تٌاٝ شاهي٠ُ تٌصم١ٕاثز ٚتٌّاٛتن تٌصى١ٍّ     

  فٍٙصٙث فٟ تٌؽغًتف١ث وْٛ ٍٞدصٙث فٟ ألّثَ تٌؽغًتف١ث ٌٚا١ُ تٔٙاث تنٚتز ِٚاٛتن  غ١ً تٌؽغًتف١١ٓ

ػ١ٍّر ٠ؼصّه٘ث تٌؽغًتفاٟ فاٟ فٙاُ تٌٛتلاغ ٚشف١ٍٍاٗ ٚشفّا١ًٖ. فّاث ٘اٟ تٌؼ لار خا١ٓ تٌّاٛتين تٌّثب١ار 

ت لصٙااثن ٚؼغًتف١ااث تٌّااىثْ  ٚ٘ااً ٕ٘ااثن ػ لاار خاا١ٓ ػٍااُ ؟  خٕاا٠ًر( -ٚؼغًتف١اار تٌّااهْ )ٞد١ؼاار

ِٚاث ٘اٟ  ؟ ٞد١ؼاٟ( -ِٚث ٟ٘ تٌؼ لر خا١ٓ ػٍاُ تٌّٕاثق ٚتٌغ اثء تٌٕداثشٟ )ٞد١ؼاٟ خًٕٞ( -)خًٕٞ

 –ٞد١ؼااٟ  -) خٕااًٞ ؟ تٌّٕااى ز تٌد١ة١اار –تٌصدااثن ز تٌّٕثل١اار  –تٌؼ لاار خاا١ٓ تٌٕٕااثٞ تٌٙاإثػٟ 

تٌصف١ٍاً –تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر  –ِٕث٘ػ تٌدفط تٌؼٍّٟ  –ٍ٘ر خ١ٓ ػٍُ تٌمًتبٟ خًٕٞ( ؟ ًٚ٘ ٕ٘ثن 

تإلؼثخار ػٕٙاث ِاٍٙر  أْ ؟ ٚ٘ىٖ تألِةٍر  ٠ؽه تٌىع١ً ِٓ ٍٞدر تٌؽغًتف١اث  تٌفىً تٌؽغًتفٟ –تٌىّٟ 

 ِغ ٔه٠ه ت ِف. 

 

 ر انىسبئم انتؼهًٍٍت( تىف4-2
أوااهز تٌهيتِاار تٌصًخ٠ٛاار ػٍااٝ أ١ّ٘اار تِااصمهتَ تٌِٛااثبً تٌصؼ١ّ١ٍاار تٌّّااثٔهذ ِعااً تٌمااًتبٟ        

ٌصٕااه و٘اآ تٌ ثٌااح ٌٍّااثنذ ٚشؽؼٍااٗ ٠صفثػااً ِؼٙااث. ٌٚىاآ تٌٙااف١ر ٚتٌ ٘ااف١ر َ ٚتٌٕٕااثٞثز ٚتًٌِااٛ

ل تْ ٠ّصمهَ ِهيَ  ٠ ـ  تٌٕمٗ تٌىد١ً فٟ شٛفً ٘ىٖ تٌّّصٍٍِثز فٟ تٌّهتيَ  ٚله ت٘دؿ غ٠ًدث

ل ِااث شىااْٛ تٌمااًتبٟ له٠ّاار ٚفااٟ تٌّمااٍْ نْٚ ـفاا  ٚشؽه٠ااه تٌؽغًتف١ااث  لثيٞاار فااٟ تٌٙااف  فغثٌدااث

ٓ ٠ّصمهَ تٌّدٛيذ ًٌُِ ِم ٟ ش١ٜٛفٟ ٚػٕه شؼ١ٍك تٌمثيٞر شدمٝ فٟ ِٕيٜ ١يِٚل١ًٍ ِٓ تٌّه

 ػٓ ت٠هٞ تٌص ١ِى  تِث ت ف َ ت١ٌّّٕثب١ر فئٙث شؼٛن تٌٝ توعً ِٓ ٔٙف لًْ.

 

     

 ( االيتساز االفمً زوٌ انؼًىزي5-2



3 

 

فٟ تٌى١ٍثز   شغ اٟ ٔص١ؽر ٌص ٛي ػٍُ تٌؽغًتف١ر فٟ تٌؼه٠ه ِٓ تٌهٚي  فيْ ت لّثَ تٌؼ١ٍّر          

ؼٛٔدااٗ تٌّصًت١ِاار  ٌااىٌه شٕااىٍس تلّااثَ شااهيَ ٚخؼّااك خؼااٛ شمٙٙااثشٗ  ِعااً لّااُ تٌؽغًتف١ااث 

وّااث ش ااٛيز خؼاا  ت لّااثَ ٌصٕااىً تٌّاا٠ٛه٠ر.  Lund Universityفااٟ ؼثِؼاار ٌٛٔااه  رت ؼصّثػ١اا

وّث فٟ ؼثِؼار خًِٕىٙاثَ فاٟ  School of Geographyِهتيَ شمٙٗ فٟ شهي٠ُ تٌؽغًتف١ث 

ِؼ١ٕار خفاًٚع  ثشظاُ تلّاثِ Facultyتٔىٍصًت ٚفٟ ي١ِٚث شاهيَ تٌؽغًتف١اث خٙا١غر و١ٍاثز لث٘ار 

شؤًٔ ٘ىٖ تٌفثٌر نيؼر تٌص ٛي تٌىٞ ًٚ٘ ت١ٌٗ ٘ىت تٌؼٍُ ِٚهٜ ت ـّثَ خي١ّ٘صٗ . ًتف١ث غػٍُ تٌؽ

ِصمٙٙار  ِعاً ًِواٍ    ٚخؼٛ ت لّثَ ش١ٝف ت١ٌٙث ٚـاهتز ًِٚتواٍ خفاطتٌّصمهِر فٟ تٌهٚي 

 تٌصم ١ٟ تٌفًٝٞ   ٚـهتز تٌهيتِر تٌّىث١ٔر   ٚغ١ً٘ث تٌىع١ً.

ِٚث ٠ٙؿ ػٍٝ تٌؽغًتف١ث ٠ىْٛ وىٌه ػٍٝ تٌؼٍَٛ ت لًٜ ٚله شٕدٙاس خؼاٛ ت ل اثي تٌٕث١ِار       

تٌٙاغ١ًذ تٌّّااثـر ٚل١ٍٍاار تٌّااىثْ) نٚي تٌمٍاا١ػ تٌؼًخااٟ ػٍاٝ ِااد١ً تٌّعااثي   تٌفٙااً ( تٌااٝ ٘ااىٖ 

ٍااس ػٍااٝ شؽ١ّااغ تٌهيتِااثز تٌؼ١ٍااث ػٍااٝ ِمصٍااف ت لصٙث٘ااثز فااٟ و١ٍااثز تٚ ِؼث٘ااه تٌفم١ماار فؼّ

ل ٌصىع١ف تٌؽٙٛن ٚت ِصفثنذ تٌىثٍِر فٟ تٌصمٙٙثز تٌؼ١ٍّار تٌهل١مار ـ١اط   ٜٚاٛ  ؾلث٘ر شفم١مث

ف١١ٓ فاٟ ػاهن ل١ٍاً ِآ تٌ لصٙث٘ثز ت  ِٓ ل ي فٍّافر ت لصٙاثٖ. تْ فٍّافر شؽ١ّاغ تٌؽغاً

ذ ِفثن٘ااث تْ ٘ااىت تٌصؽّااغ ٠ّااثػه فااٟ شدٍااٛي تٌصمٙٙااثز تٌؼ١ٍّاار تٌهل١ماار ت لّااثَ ِد١ٕاار ػٍااٝ لثػااه

 لهِاار ٌٍؼٍااُ ٚتٌدٍااه. فؼٜٛااث ػاآ وٜااثػر تٌؽٙااٛن ٚشٕااصس تألفىااثي ٚت٢يتء ٠ٚااؤنٞ تٌااٝ ش ٛي٘ااث 

٠ٕفًٙ تٌصفى١ً تٌؼٍّٟ ػٍٝ ِؼ ١ثز ِفهنذ ٠صُ شهيتِٙث خؼّاك ٚي٠ٚار  شىاْٛ ِفٙاٍصٙث تٌٕٙثب١ار 

تفىاثيٖ  ٚخثٌصاثٌٟ شؼاثظُ تِاصفثنذ تٌدٍاه ِآ ٘اىت تٌؼٍاُ خّمصٍاف ش ٛي ت لصٙثٖ ٚشؼ١ّك ٚشؽى٠ً 

 فًٚػٗ ٚشمٙٙثشٗ تٌهل١مر.

٠مثخً ٘ىت ت شؽثٖ تٌؼٍّٟ ش١ِٛغ تفمٟ فٟ تلّاثَ تٌؽغًتف١اث فاٟ تٌم اً  ٚتِاصفهتض تٌهيتِاثز        

ٟ ِّاث تٌؼ١ٍث فٟ تلّثَ ـه٠عر تٌصى٠ٛٓ  ٚشهي٠ُ ِٛتن توعً ِّث ٠ّّؿ خاٗ لاثْٔٛ ٌٚتيذ تٌصؼٍا١ُ تٌؼاثٌ

٠ااؤنٞ تٌااٝ شٕااصس ؼٙااه تٌصهي٠ّااٟ ٚلٍاار ت٘صّثِااٗ خثٌّااثنذ تٌهيتِاا١ر تٌصااٟ ٠ؼ ١ٙااث ٌ ٍدصااٗ  ٚخثٌصااثٌٟ 

ل ػٍاٝ ِصثخؼصاٗ ٌٙاُ فاٟ تخفاثظُٙ ٕٚٔاثٞثشُٙ تٌ ٘اف١ر ٚػٍاٝ ش ا٠ًٖٛ  تٌٙاف١ر ٚ تٔؼىُ وٌاه ِاٍد١ث

ل.  ٌٕفّٗ ت٠ٝث

 

 ستراتٍح انبحثً( غٍبة اال6-2
ت فمٟ فٟ ت لّثَ تٌؼ١ٍّر   ٚلٍر تٌصٛؼٗ ٔفٛ تًٌّتوٍ تٌدفع١ر   ٚخّدح  ٔص١ؽر ١ِثِر ت شّثع      

ٜؼف يتخ ر تٌؽثِؼر خثٌّؽصّغ   ٚلٍر شٛؼٗ نٚتبً تٌهٌٚر تٌٝ تٌؽثِؼثز ٌصىْٛ ِىثشح تِصٕاثي٠ر 

تٌٝ شصثخغ تٌصماهَ فاٟ ِٕفاٝ ػٍّاٟ ِفاهن .  ١ٞؤنٌغ١ً ِٛؼٗ  ثٌٙث   فمه خمٝ تٌصٛؼٗ تٌدفعٟ تػصدث١ٞ

خّٕٙؽٙث تٌدفعٟ   تٚ شصُّ خّ ِؿ ِهيِر فى٠ًار فر ٌُ شصدٍٛي ٔم١ٙثز ػ١ٍّر ِؼًٌّٚدح ٌٚٙىت ت

ِؼ١ٕر . فٕٙثن تِّثء نْٚ تْ ٠ىْٛ ٌٙث ظً ػٍٝ تيٚ تٌؼٍُ   نْٚ ٍٞدر ٠صدؼْٛ تٌّٕٙػ ٚ ت فىثي 

ٚتٌّٛؼار ػار ٍٕذ تٌنتٌٝ ١ِثؼٛن تٌٝ ػهَ ٚؼٛن يؼثي توفثء   خً . تْ غ١ثج ِعً ٘ىٖ تٌظثً٘ذ   ش

 ِصًتش١ػ تٌدفعٟ .ر ٚغ١ثج ت تٌّصدؼ

 

  ( االَتًبء انفكري7-2
تيشدٟ تُِ تٌؽفًتف١اث فاٟ تٌؼه٠اه ِآ تٌؽثِؼاثز فاٟ تٌؼاثٌُ تٌّصماهَ   ٚٞدماث ٌ د١ؼار تٌصٛؼٙاثز       

    Geo-Sciencesِااغ توعااً ِاآ ِؽّٛػاار ػ١ٍّاار ٚتـااهذ ِٕٙااث ػٍااُ ت يٚ  تٌؼ١ٍّاار تٌّااثبهذ  

.  Environmental Sciences  ٚتٌؼٍاَٛ تٌد١ة١ار   Social – Sciencesتٌؼٍاَٛ ت ؼصّثػ١ار  

ٚؼ١ّؼٙث ٘ف١ؿ . فثٌؽغًتف١ث ػٍُ ٠هيَ ت يٚ وّٛٞٓ ٌ ّٔثْ ٌىت فثٔٙث شٕصًن ِغ تٌؽ١ٌٛٛؼ١ث 

ْ وىاثبٓ تؼصّاثػٟ ٌٚا١ُ ٖ فٟ تػّثق ت يٚ . ٚ٘اٟ شاهيَ ت ّٔاثٛفٟ ِثنذ تٌهيتِر نْٚ تٌغ

 ت لصٙاااثن ٚتٌؼٍاااَٛ ت١ٌّثِااا١ر فاااٟ تٌهيتِااارىت شٕاااصًن ِاااغ ػٍاااُ ت ؼصّاااثع ٚػٍاااُ واااثفًتن   ٌٚٙااا

. ٚ ٔٙث شهيَ ِٛٞٓ ت ّٔثْ ٚ تٌصيظ١ً تٌّصدثني خ١ٓ ت ّٔاثْ ِٕٚٛٞاٗ   ٌاىت فثٔٙاث  ٚتٌّٜٛٛػثز
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ٚتٌد١ةاار تٌدٕاا٠ًر ٚ ػٍااُ خ١ةااٟ . فثٌؽغًتف١ااث ػٍااُ ٠ااهيَ تٌصٕظاا١ُ تٌّىااثٟٔ ٌؼٕث٘ااً تٌد١ةاار تٌ د١ؼ١اار 

 . تٌصيظ١ًنٌر ثِٚصد ٙث تٌدؼٛ ِغ خؼٝ شفثػٍٙث

٠ؼًٚ تٌؽهٚي تنٔثٖ تٌفًق خ١ٓ تْ شىْٛ ٌٕث ٔمٙا١ر ػ١ٍّار ِآ ػاهِٙث   ٚتوت واثْ ِّاّٛـث      

 ْ ٔدمٝ خهْٚ ٔم١ٙر ٚتٜفر تٌّؼثٌُ فٟ تٌمًْ تٌّثٜٟ   فيْ وٌه ًِفٛٚ فاٟ ٌِآ تٌصفاهٞ 

 ت١ًٌّٙٞ   فٟ ػًٙ تٌؼٌّٛر ٚت١ٌّٕٙر ت ٠ًِى١ر ػٍٝ تٌؼثٌُ تلصٙثن٠ث ١ِٚث١ِث ٚشم١ٕث ٚػ١ٍّث  .

 

 ِٕٙث تٌىع١ً غ ٔم١ٙر   ٠صٛل                      ٍمُّ ًٌٔتز ِ ِؿ تٌٕم١ٙر تٌفى٠ًر ِؤ

   ٍٔلر ذ  غ١ً ِّصمً ذِصًنن خىٚي ش ٛي ّٚٞٛؾ ِصمه

 ػهَ ٜٚٛؾ تٚ ٔٝػ ت ٘هتف ِٚمث٘ه ٚتٜفر أ٘هتف

 ت١ٌّثِثز تٌصٕف١ى٠ر ٚتٜ ًتخٙث ٚشؼثي ٚتألغًتٚ تأل٘هتفػ٠ٍّر ٌصفم١ك 

 شفم١ك ؼٍبٟ تٚ ِٕٖٛ ٌأل٘هتف تٌفى٠ًر ٚش ً٘ثخًٌٚ تٌّ ِؿ 

ش ٠ًٛ تلصٙثٖ ػٍّٟ نل١ك ٚشٕى١ً 

 ِؤِّثز خفع١ر ِصمٙٙر

ش ٠ًٛ ّٔدٟ ِغ ـىي ٚلٛف ِٓ وً ؼه٠ه   

 ت١ًٌّ تٌٝ تٌصهي٠ُ نْٚ خفط

تِصٕفثق تفثق تٌؽه٠ه ٚتٌغٖٛ فٟ تػّثق تٌفىً 

   ِغ تخصىثي ٚتخهتع

 ٟ ّٚٔ ١ر تٌصفى١ً ن١ْٚت ١ّٔثق ٚيتء تٌدّ

 تٌصؽه٠ه

ٌ٘ث ٛظٙٛي ِهيِر فى٠ًر ٌٙث ِ ِؿ ٚيِ

 ٚٔمٛ٘ٙث ٚفٍّفصٙث ت١ٌٍّّذ

ت١ٌٝثع فٟ ِصث٘ثز ِ ثٌح تٌف١ثذ ت١ِٛ١ٌر 

 ٚتٍٔٚتء خؼ١هت ػٓ تًٌوح تٌفٝثيٞ

  
 

 زورة يشبكم تسرٌس اندغرافٍب  -3
ِٕثوً تٌصهي٠ُ فٟ ت٠ار ٔم ار فاٟ تٌٕظاثَ تٌصؼ١ٍّاٟ   ٚفاٟ تٌغثٌاح شداهأ   Cyeleله شدهأ نٚيذ       

صفؽؽااْٛ خمٍاار تٚ ػااهَ شااٛف١ً تٌصؽ١ٙااٍتز ٠خصماا٠ًػ ِؼٍّاا١ٓ تٚ ِهيِاا١ٓ غ١ااً واافء   ٚ٘ااٛ ء 

  تٌااٝ تٌ ٍداار . ٚلااه خٙااٛيذ ٘ااف١فر ِٚاا١ٍّر تٌّّااثػهذ ٚتٌمااًتبٟ فااٟ تٌّهيِاار  ٠ٙااثي تٌّااثنذ 

)تٌصًخٛٞ ( فمٟ   خً ٚفٟ تٌّثنذ تٌؼ١ٍّر )تٌؽغًتف١ث ( ت٠ٝاث  فٟ تٌؽثٔح تٌّٕٟٙ ذىفثء٠ٌىْٛ ٔمٗ ت

تْ ٌاُ ٠ىآ لاثٞا . ٚخّاث تْ فثلاه   ٚغ١اً ٚتٜاؿ تٌّؼاثٌُ   ِّث ٠ؼٕٟ تْ فُٙ تٌؽغًتف١ث غ١اً نل١اك

ٌمٙاً تٌٕظاً ػٍاٝ  تٌٕا  ٠ؼ ١ٗ   ٌىت فثٌؼ١ٍّر تٌصؼ١ّ١ٍر شىْٛ غ١اً ٔثؼفار ػ١ٍّاث ٚشًخ٠ٛاث ٚوٌاه

  ٚشؼ٠ٛاه تٌ ٍدار ػٍاٝ ـفا   ؽغًتف١ث   ٚتشدثع ٠ًٞمر شهي٠ُ خدغث٠ٚرؼٛتٔح تـثن٠ر فٟ ِفًنتز تٌ

غ١دٟ نْٚ فُٙ ٚػهَ تِصمهتَ ِّثػهتز تٌصؼ١ٍُ تٌّّؼ١ر ٚتٌد٠ًٙر فٟ ش١ٜٛؿ ًٚٔؾ تٌّٜٛاٛع 

. ـ١اط   ٠مصٍاف شاهي٠ُ  تٌّىٍّار ٌٍّإٙػ    ٚػهَ تِصمهتَ تٌمثيٞار تٚ تػ اثء تٌٛتؼداثز تٌد١ة١ار

  فٙااٟ ؼ١ّؼااث ػدااثيذ ػاآ ٔٙااٖٛ  ٚـمااٛق ت ّٔااثْٟ تٌصااثي٠ك ِااثنذ تٌؽغًتف١ااث ػاآ شااهي٠ُ ِااثنش

 ِىصٛخر تٌّ ٍٛج ـفظٙث فٟ تٌىتوًذ   غ١ً .

شّاصًّ ٚتٌصفى١اً ٚتٌصف١ٍاً    ػٍٝ  تْ ػهن تٌ ٍدر تٌى٠ٓ ٠فهْٚ تٌٝ تٌصؼ١ٍُ تٌؽثِؼٟ غ١ً ِؼصثن      

١ٍااً ِاآ شًو١ااح شفى١ااًُ٘ فااٟ ٚلااس ٌااُ ٠دااك ت  تٌم ػااثنذ ـااثٌُٙ ٘ىااىت ـ١ااط  ِؽااثي ٚ  ٚلااس 

تٌصهي١ّ٠ٓ تٌاى٠ٓ ٌاه٠ُٙ ِعاً ٘اىت ت ٘صّاثَ ٚتٌفاًٖ . ٌماه شٕاثلٗ ػاهن ٘اىت تٌٕاٛع ِآ تٌّهيِا١ٓ 

خثٌصِٛغ ت فمٟ فٟ تلّثَ تٌؽغًتف١ث   ـ١ط وٍاف تٌصهي٠ّا١ْٛ فاٟ تٌؽثِؼار خصغ ١ار ِاٛتن ِٚاثػثز 

ث  ٠دماٝ ٌاٗ توعً ِّث ٠ّّؿ خٗ لثْٔٛ ٌٚتيذ تٌصؼ١ٍُ تٌؼثٌٟ   ِّث ٠ؼٕٟ شف١ًّ تٌصهي٠ّٟ ػدةث ٚظ١ف١

فً٘ر ٌص ٠ًٛ ٔفّٗ خثٌمًتءذ ٚ تٌّصثخؼر ٚشف١ًٝ ِفثظًتز شّٕؽُ ِاغ ِّاصٜٛ تٌؽثِؼار ٚ  ِاغ 

ِّاث ٠ؽاح   ٚتلاً ِآ يغدصاٗ ٚلهيشاٗ  أنّٔٝٞٛـثشٗ تٌىتش١ر   ٚخىٌه ٠صمًغ ٍٞدٗ خّّصٜٛ ػٍّٟ 

 فٟ تٌٛلس ٔفّٗ . 
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 ِم ٟ نٚيذ ِٕثوً شهي٠ُ تٌؽغًتف١ث

 تٌهٚيذ تٌّدثًٔذ –أ 

 

 لًٙ ٔظً ػٍّٟ                                                   تٌٙهف ِؼًفٟ ٠ؼصّه تٌصٍم١ٓ            

 

 

 

 تٌّٕٟٙ تإلػهتنتٌصؼ١ّ١ٍر                                                    ٔمٗ فٟ  تٌِٛثبًغ١ثج      

 

 

 

 غ١ً ِدثًٔذ تٌهٚيذ –ج 

 تألفمٟت ِصهتن 

 

 

  

 ِصًتش١ػ تٌدفعٟثج ت غ١

 

 

 

 ٜؼف ت ٔصّثء تٌفىًٞ ٚ ػهَ شدٍٛيٖ

 

 

ش١ٍّ تٌصهي٠ُ تٌؽثِؼٟ خفًو١ر ٚش ا٠ًٛ ِّاصًّ   خ١ّٕاث ٠صّاُ تٌصؼٍا١ُ تٌعاثٔٛٞ خثِاصمًتي٠صٗ         

ٌٍٝغٛٞ تٌؼث١ٌر تٌصٟ ٜٚاؼس ػٍاٝ تٌصهي٠ّا١ٓ فاٟ تٌؽثِؼاثز فماه ٘ادٟ ِّاصٜٛ  ٚٔص١ؽرٚخّٕ ١صٗ 

  ـ١اط   ِٚاثبً شؼ١ّ١ٍار   ٚ  ّٔ ١ث ِمٕٕاث  في٘دؿِّصٜٛ تٌصؼ١ٍُ تٌعثٔٛٞ  وٌٝتٌصهي٠ُ تٌؽثِؼٟ 

)فاٟ نيتِر ١ِهت١ٔر   ٚخهْٚ شؽه٠ه فٟ تٌّٜٛٛػثز ٚتٌ ًٚـثز   ٚتػصّثن وصاثج ِٕٙؽاٟ ٚتـاه 

 أـّٓ تألـٛتي( . 

خّدح ػهَ شٛفً ٚلس وثف ٌٍصف١ًٝ ٚش١ٙةر تٌّفثًٜتز ٚيفغ تٌّّصٜٛ تٌؼٍّاٟ فماه تٔؼىاُ      

فاٟ شفم١اك ت٘اهتف ت١ٔار  حدث ػٍٝ ِّصٜٛ ت خفثض   ٚت٘دؿ ت١ًٌّ تٌٝ وصثخثز ٠ًِؼر شٙاوٌه ٍِ

ِصًتش١ػ خفعٟ ػٍٝ تٌّّصٜٛ تٌٕمٟٙ تٚ ت لّاثَ تٌؼ١ٍّار تٚ ول١ًٙذ تٌّهٜ ف  ـثؼر تٌٝ ٚؼٛن 

ٌػ ٘ىتتٌمًٍ ِٓ ل ي ٔظثَ تٌؽٛتبٍ تٌصفف٠ٍ١ر ٚتٌصى٠ًّثز   ِٚٓ ل ي شٕاؽ١غ ٛ. ٚله ػ تٌؽثِؼر

ًّتوااٍ تٌدفع١اار   ت تْ ت ِااً ٠ص ٍااح توعااً ِاآ وٌااه . ٠ص ٍااح شمفاا١ٛ تٌؼااحء ػٍااٝ شيِاا١ُ تٌ

 تٌصهي٠ّٟ   ٜٚٚغ ١٘غر ٌص ٠ًٛ تٌىثني تٌّٛؼٛن ٚتٔصٕثٌٗ ِٓ ـثٌر تٌ  تٔصّثء ٚتٌ ّٞٛؾ . 

ٌٌٕاث خؼ١اه٠ٓ ػٕاٗ فاٟ ِثت ٔصّثء تٌفىًٞ تػٍٝ ًِتـاً تٌٕٝاػ تٌؼٍّاٟ ٚتٌاٛػٟ ت ؼصّاثػٟ   ٚ    

ٚت ٔصّااثء تٌفىااًٞ ٠ّااُٙ خفثػ١ٍاار فااٟ ٜٚااٛؾ ت ٘ااهتف   ٠ٌٚٛااه . ٍااٝ ت لااً  ِؽااثي تٌؽغًتف١ااث ػ

مًؼاثز ١ٕ٠ًّٚ تٌهيج  لص١ثي تٌِٛثبً تٌصٕف١ى٠ر ٌٙث   ٠ّٚصٕدٟ ِآ تٌٕصاثبػ ٚتٌتٌؼ٠ٍّر ٌصفم١مٙث   

٠ٚؼّك تٌفٍّافر تٌف١ثش١ار   ٚخثٌّفٙاٍر تٌٕٙثب١ار ت١ٌّثِا١ر . خثٌّمثخاً   فايْ  ِٖث ٠ؼٌٍ تٌفىً ٠ٚ ٛي

ؾ ت ٘هتف   ٠ّثػه فٟ شٕف١ى٘ث   ٠ُّٚٙ فاٟ تٌصاًنن ٚتٌصًتؼاغ ػآ شٕف١اى٘ث ػٕاه ٚؼاٛن ػهَ ٜٚٛ

أٞ ِؼااٛق ٚػااثيٚ . ٚخااهْٚ شفم١ااك تٌ ّٛـااثز تٌّٕااًٚػر   ٚخصىااًتي ـااث ز ت لفااثق ١ّ٠ااً 

ٍّث ًٌٍتـار   ـ١اط   ش اٛي ٚ شماهَ   ٚ  ِٕاثوً ّات ّٔثْ تٌٝ تًٌشثخر ٚتٌّٕ ١ار فاٟ ـ١ثشاٗ ِّص

  ٚشّاصًّ ـثٌار تٌصًتؼاغ ٚت لفاثق ِصٙاثػهذ ِاغ خاهأزتٌهٚيذ ـ١اط ت شٕصٟٙ شٙهع تًٌأَ   ٚخٙى

ع نـًؼر وًذ تٌعٍػ ) تٌصمٍاف تٌؼٍّاٟ ٚ تٌٕفّاٟ (   يوً ل ٛذ ٠صمهَ خٙث تٌغ١ً تٌٝ ت ِثَ . ٚخصّث
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ع ل ٟ ت ل٠ًٓ تٌٝ ت ِثَ شٍنتن تٌفؽٛذ خ١ٕٕاث ٚخا١ٓ تٌؼاثٌُ ت لاً   فصاٍنتن ١ّٕ٘صاٗ ٠ٚصفاثلُ يٚشّث

 شٍّ ٗ ػٍٝ ِٙثبًٔث ِٚٛتينٔث تٌ د١ؼ١ر ٚتٌد٠ًٕر . 

 

 يُهح اندغرافٍب فً بؼط اندبيؼبث  -4
١ٌُ ِٓ تًٌٝٚيٞ   ٚ  ِٓ تٌّؼمٛي شغ ١ر ػهن ود١ً ِٓ ّٔثوغ ِٕٙثغ تٌؽغًتف١ث فٟ        

وصفٟ خدٝغ ّٔثوغ ِٓ ث فٟ ٚيلر ػًّ . ػٜٛث ػٓ وٌه   ِيز تٌؼثٌُ تٌّمصٍفر ٌؼًٜٙثِؼؼث

( ٠ؼًٚ ِٕث٘ػ لّّر تلّثَ ؼغًتف١ث   شُ تٌفٙٛي ػ١ٍٙث ػٓ 1ؼثِؼثز نٌٚر ِصمهِر . تٌٍّفك ) 

٠ًٞك تٌٕدىر تٌه١ٌٚر ) ت ٔص١ًٔس( . ٌمه وثْ تٌصًو١ٍ فٟ ِٕث٘ػ ٘ىٖ تٌؽثِؼثز   تٌّمصثيذ 

ِٜٛٛػثز خ١ة١ر خٕىً ٚتٜؿ   ٚفٟ تلث١ٌُ ِؼ١ٕر   تٜثفر تٌٝ وٌه   ٠ىْٛ  ػٕٛتب١ث   ػٍٝ

شهي٠ح تٌ ٍدر ػٍٝ تٌصم١ٕثز خثػصّثن خ١ثٔثز ػٓ وٌه تٌصمٙٗ تٌد١ةٟ ٚتٌّىثٟٔ . فث ٌصهي٠ح ٠ؤًٔ 

 تٌّٕفٕٟ تٌؼٍّٟ تٌص د١مٟ ٌٍّٕٙػ ٠ٚؤنٞ تٌغًٚ ِٕٗ .

ؼثٌُ خؼه ِمٛٞ ت شفثن تٌّٛف١صٟ   ٠ٚ ـ  تْ تٌصده ز ت١ٌّث١ِر تٌصٟ له ًٞأز ػٍٝ تٌ     

ٚتٌصغ١ًتز ت ؼصّثػ١ر تٌّصّثيػر تٌفثٍ٘ر فٟ خؼٛ ت٘مثع تٌؼثٌُ له غ١ًز ِٓ خؼٛ 

ت ٘صّثِثز تٌّىث١ٔر . فثٌّٜٛٛػثز تٌؽغًتف١ر تٌّ ًٚـر ٌٍ ٍدر شمصٍف وع١ًت ػٓ ِث وثْ ِمهِث 

 ( .1تٌٍّفك يلُ ) لدً ػمه ِٓ تٌٍِثْ . تنٔثٖ ل ٘ر  خًٌ ِ ِؿ ٘ىٖ تٌّٕث٘ػ . ٠ٕظً

 

 ( يُهح اندغرافٍب فً خبيؼت او كسفىرز 1-4
 شٕىً تٌؽغًتف١ث فٟ ؼثِؼر تٚوّفٛين ِهيِر ٚشًشدٟ خثٌد١ةر ـ١ط شؼًف خثُِ :       

School of  Geography &  the Environment ( SoGe )    ٖ٠ٚمصثي تٌ ٍدر ت لصٙث

 (15تٌىٞ ٠ً٠هٚٔٗ ِٓ ١ٞف ٚتِغ ِٓ تٌّٛتن تٌؽغًتف١ر . ّٜس لثبّر تٌّٛتن تٌهيت١ِر )

( ِٜٛٛػث ـه٠عث ٠ٝثف تٌٝ تٌّٛتن تٌؽغًف١ر تٌصم١ٍه٠ر 17ِٜٛٛػث وت ػ لر ِدثًٔذ خثٌد١ةر   ٚ )

ِٜٛٛػثز تٌؽغًتف١ث ( ِٜٛٛػث وت ٞثخغ ِىثٟٔ ) ِٓ غ١ً 15( ِٛتن شم١ٕر   ٚخّٕٝٙث )9  ٚ ) 

ت ل١ّ١ٍر تٌصم١ٍه٠ر ( . شمصٗ تٌّهيِر خثٌّٜٛٛػثز تٌد١ة١ر   ٚتٌد١ة١ر ت ؼصّثػ١ر ػٍٝ ٚؼٗ 

تٌمٖٙٛ فٟ تف٠ًم١ث   ٚ ي١ِٚث ٚ تٚيخث تًٌٕل١ر خؼه ت١ٙٔثي ت شفثن تٌّٛف١صٟ . ٚشمصٗ ت٠ٝث 

 ًتف١ث تٌصثي٠م١ر ٌد٠ً ث١ٔث . خثٌؽغ

 

 ٍفىرٍَب ( يُهح اندغرافٍب فً خبيؼت كبن2-4
 , California state , University شهيَ ؼثِؼر ٚ ٠ر و١ٍفٛي١ٔث فٟ ٔٛيظًغ       

Northridge   ( ٟ14( ِثنذ   ِغ شًو١ٍ ػٍٝ تٌصم١ٕثز )13تٌّٜٛٛػثز تٌد١ة١ر ف  ) ِثنذ 

( ِٜٛٛػثز ـه٠عر وتز شمٙٗ ِىثٟٔ ) ِٓ غ١ً تٌؽغًتف١ث ت ل١ّ١ٍر ( . ت ٘صّثَ 11ٚ )  

١ُ تٌٛظ١فٟ ٌٍؽثِؼر ٚؼٕٛج ًٔق ت١ِث . ٚ ٌهيتِر ت لٍِٕٙح ػٍٝ تٌدفً تٌىثي٠دٟ  تٌّىثٟٔ ٕ٘ث

( ِٜٛٛػثز . ٚ شمثْ تٌصم١ٕثز ت١ّ٘ر لث٘ر   ـ١ط 3ج)  صٗ) وث١ٌفٛي١ٔث ( ـٙر شُ شغ ١

 ٟ ِمثخً وً ِثػر ٔظًٞ .ٍلٙٙس ِس ِثػثز شهي٠ح ػّ

 

 ( يُهح اندغرافٍب فً خبيؼت شًبل استرانٍب ، 3-4
 ِغ نيتِثز تٌد١ةر تٌّهتي٠ر فٟ ِهيِر ٚتـهذ تيشد س تٌؽغًتف١ث فٟ ؼثِؼر ؼ١ُّ وٛن       

School of Tropical Environmet Studies  Geography – James Cook 

University  ( ِٜٛٛػث ػٓ تٌد١ةر   15ٚ  ٌٚٙىت تٌّدح وثْ ٕ٘ثن )(9)  ِٛتن شمص١ر   ِٚعٍٙث

ـه٠عر ِٓ غ١ً تٌّٜٛٛػثز تٌصم١ٍه٠ر فٟ تٌؽغًتف١ث . ظّثٟٔ ِٛتن وتز ٞد١ؼر ِىث١ٔر ِٜٛٛػثز 

فٟ تٌصهي٠ُ  blockِٓ غ١ً ِٜٛٛػثز تٌؽغًتف١ث ت ل١ّ١ٍر . ٚشؼصّه ٠ًٞمر تٌّؽث١ِغ 

تٌّؽّٛػر ) تٌدٍٛن ( خؼدثيذ تلًٜ   ٠ىْٛ تٌصهي٠ح  خ١ٙغر شصهتيَتٌصٟ ٌصمٙٙثز تٌهل١مر ت
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ن يّمث ِغ ـثؼر وً ِؽّٛػر نْٚ تٌمدًذ تٌؽغًتف١ر فٟ تنتيذ تٌّٛتتٌؼٍّٟ ػٍٝ تٌصم١ٕثز ِص

 تٌ د١ؼ١ر ١٘ٚثٔر تٌد١ةر ٚـّث٠صٙث .

 

 ( يُهح انسراسبث انحعرٌت فً خبيؼت يُسىتب 4-4
ٚتٌّإٙػ ل١ااثيتز ٚتِااؼر ش ًـٙااث تلّااثَ تٌؽغًتف١ااث تِااثَ ٍٞدصٙااث  لص١ااثي تٌّٕثِااح ٌٍّّااصٜٛ       

ػٓ ِاٛتن تٌهيتِاثز  ثتلهَ ّٔٛوؼ. فىًٞ ٚتٌص ٍغ تٌّٕٟٙ ٌٍ ثٌح ٠ٚصٛتفك ِغ تٌصٛؼٗ تٌٌُٙ تٌؼٍّٟ 

  تٌفٝاااا٠ًر تٌصااااٟ ػًٜااااٙث لّااااُ تٌؽغًتف١ااااث فااااٟ ؼثِؼاااار ِّٕااااٛشث فااااٟ تٌٛ ٠ااااثز تٌّصفااااهذ .

Urban Studies at University of Minnesota   ٘إف تٌّاٛتن شفاس تيخؼار ِّاثيتز

( ِاثنذ   56٘اىٖ تٌّّاثيتز ) ٚوثْ ِؽّٛع تٌّٛتن تٌصم١ٙٙر تٌصٟ شىٛٔس ِٕٙث Tracksيب١ّ١ر 

 ٠ؼٕاٟ ٘اىت  .( ِثنذ ٠فصثؼٙث تٌ ثٌح  وصّثج ٚش ٠ًٛ تٌمداًذ فاٟ تٌدفاط تٌؽغًتفاٟ 41شدؼصٙث ) 

 ث ٔمٙا١ص٠ٗدٕاٟ خٙاٚ٘اىٖ تٌّاٛتن   خاً تٔاٗ ـاً فاٟ ت لص١اثي ١ٌٕصماٟ ِٕٙاث  ؽ١ّاغخٍِاٍَ تْ تٌ ثٌح 

 (2تٌٍّفك يلُ ) تٌؼ١ٍّر ٠ٚؼده ٍِّىٗ تٌّٕٟٙ خّث ٠فصثؼٗ ِٓ ِٛتن نيت١ِر . ٠ٕظً

 

  ( انتىخهبث انؼهًٍت فً يُهح اندغرافٍب5-4

تٌّااٛتن تٌهيتِاا١ر  لّااثَ تٌؽغًتف١ااث فااٟ تٌؽثِؼااثز تٌّااىوٛيذ ِااثخمث ٠صٝااؿ تْ  ػااًٚخؼااه       

 -تٌصٛؼٙثز له تلىز تٌّّثي ت شٟ :

د١ةار ٘هف تٌهيتِر تٌؽثِؼ١ار ٘اٛ ش ا٠ًٛ لداًذ تٌ ثٌاح فاٟ تٌصف١ٍاً تٌؽغًتفاٟ ٌؼٕث٘اً تٌ (1

ر تٌؽغًتف١اار . ٚتٌمدااًذ  شاايشٟ خااثٌؼٍُ تٌٕظااًٞ   خااً ِؽااًن شِٛااغ نتبااًذ تٌّؼًفااٌٚاا١ُ 

خثٌصااهي٠ح ٚتٌّّثيِاار تٌؼ١ٍّاار .ٌااىت يخ ااس تٌّااٛتن تٌصى١ٍ١ّاار خااثٌّٛتن تٌصمٙٙاا١ر خٕااىً 

( ِاثػثز  6-3ٟ )فٟ تٌّمصدً تٚ ت١ٌّاهتْ ( خا١ٓ )ٍش د١مٟ ػٍّٟ .ٚله تػ ٝ تٌؽثٔح تٌؼّ

 .ظًٞ ٌٔىً شهي٠ُ 

ةر ّٜٓ تل١ٍُ تٌؽثِؼر ِٚؽثي ١هيت١ِر ِصصثغّث ِغ شٕٛع ػٕثً٘ تٌدٌّٛتن تٌمه ؼثء شٕٛع تٌ (2

ِّث تػ ٝ تٌ ثٌح ـ٠ًر  ْ ٠مصثي ِّصمدٍٗ تٌّٕٟٙ ِٓ  ِ وٙث تٌصهي٠ّٟ ٚتٌدفعٟ ت٘صّثَ

 .ل ي ٞد١ؼر تٌّٛتن تٌصٟ ٠صمٙٗ فٟ نيتِصٙث 

ٟ شؽاًٞ ٟ ٚتٜفر ِٓ ل ي ٞد١ؼر تٌّٛتن تٌّ ًٚـار ٚت ِاثوٓ تٌصاٍّتٌؼٔم١ٙر تٌمُّ  (3

نيتِاصٙث ؼغًتف١اث فىاً لّاُ ٌاٗ ِاث ١ّ٠ااٍ ػآ غ١اًٖ ِآ تأللّاثَ تٌؽؼًتف١ار فاٟ تٌؽثِؼااثز 

 ٍٙث تلّثَ ِصمٙٙر فٟ تٌّٜٛٛع ٚفٟ تٌّىثْ )تًٌلؼر تٌؽغًتف١ر تٌصاٟ شًوأت لًٜ . ت

 ػٍٝ نيتِصٙث ( فٟ ٚلس ٚتـه .

٘ر تودً تٌصمٙٗ تٌؼٍّٟ تٌهل١ك ٠دهأ ِٓ تٌهيتِر تٌؽثِؼ١ر ت ١ٌٚر   ٠ٚؼ ٟ ٘ىت فً (4

ٌٍصؼّك فٟ تٌصمٙٗ ٚ شّثع تٌّؼًفر ٚتٌمدًذ ف١ر   ِٛتء ٌٍ ثٌح تٚ ٌٍّ ن تٌصهي٠ّٟ 

 .ٚتٌدفعٟ 

ٔص١ؽر شمٙٗ تٌمُّ خّٜٛٛػثز ِؼ١ٕر فمه ًٞـس ِٛتن نيت١ِر خثٌغر تٌهلر   ٚ ؼًٜ  (5

 .٠ٛفٟ ٘ىٖ تٌّٛتن ِص ٍدثز تٌدفط ف١ٙث شهي٠ح تٌ ٍدر ػٍٝ تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر خّث 

ػٕه نيتِر تأللث١ٌُ  زز ت١ٌّث١ِر تٌفثٍ٘ر فٟ تٌؼثٌُ فٟ ٔظً ت ػصدثيتتلىز تٌصده  (6

 تٌؽغًتف١ر .

تنلٍس تٌّٜٛٛػثز ٚتٌصٛؼ١ٙثز تٌؼ١ٍّر تًٌتٕ٘ر فٟ ت ػصدثي ٚتلًز ٌٙث ِٛتن نيت١ِر  (7

 شمٙٙٗ .

ِٛتن تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث ِصمٙٙر خهيؼر ود١ًذ   ِّصٕهذ ػٍٝ تٌصمٙٙثز تٌؼ١ٍث تٌهل١مر  (9

 . ت ١ٌٚٗ ِٚ ٛيذ ِٚؼّمر ٌٙث ٌٍهيتِر تٌؽثِؼ١ر

تٌؼه٠ه ِٓ تٌّٛتن تٌهيت١ِر ًِشد ر و١ٍث خثٌّؽصّغ ٚلهِصٗ ِدثًٔذ   فثٌّؽصّغ ٘ٛ تٌٙهف    (9

 ٚت١ٌٍِٛر ٟ٘ تٌصث١ً٘ تٌؼٍّٟ ٌٍ ثٌح.
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( تٔصًتن توعً ِٓ شمٙٗ ػٍّٟ ٚتـه فٟ نيتِر ِٜٛٛع ِؼ١ٓ تٚ يلؼر ؼغًتف١ر 11

 تٌهيتِر   ٚلهِر تٌّؽصّغ .ِفهنذ . ٚخٙىت ٠صفمك تٌصىثًِ تٌؼٍّٟ فٟ 

 

  تدسٍر انفدىة( 5
تٌٙٛذ ود١ًذ خ١ٓ ِٕٙػ تٌؽغًتف١ث فٟ ؼثِؼثز تٌم ً ٚٔظًتبٗ فٟ تلّثَ تٌؽغًتف١ث فٟ تٌؽثِؼثز     

تٌغًخ١ر  ٚ٘ىٖ تٌٙٛذ شٍنتن ِؼر ٚػّمث ِغ ًِٚي ت ٠ثَ   ٚخثًٌّػر تٌصٟ ٠صمهَ خٙث تٌؼثٌُ تٌغًخٟ 

 ْٚ ظٛيذ ظمثف١ر ـم١م١ر فٟ تٌّٕٙثغ ًٚٞق تٌصهي٠ُ .ٔهٚي فٟ ـٍمر ِفًغر نٚٔدمٝ ف١ٙث 

ثي ًِـثْ تٌٝ تْ تٌّٕث٘ػ تٌفه٠عر شٍؽي تٌٝ ت يشفثع خهتيِر تٌد١ةر تٌٝ تلٙٝ ـه ِّىٓ ٌٔمه ت     

. ٚشّصمهَ تٌّهتيَ فٟ ِد١ً شفم١ك ٘ىت تٌّدهأ تٌصًخٛٞ ١ٍِٚص١ٓ تِث١ِص١ٓ : شؼصّه تٚ ّ٘ث ػٍٝ 

ِهتيُِٙ ػٓ ٠ًٞك تٌؼ١ٕثز ٚتٌّٕثق ٚتٌٙٛي ٚت لث١ٌُ ٚغ١ً وٌه ِٓ  شمه٠ُ تٌد١ةر تٌٝ تٌص ١ِى فٟ

ت ِث١ٌح تٌصىٍٕٛؼ١ر تٌفه٠عر . ٚشؼصّه ظث١ٔصّٙث ػٍٝ تٔصمثي تٌص ١ِى خثٔفُّٙ تٌٝ تٌد١ةر ػٓ ٠ًٞك 

  تٌٕٕثٞ تٌمثيؼٟ فٟ تٌد١ةر  أِث١ٌحتًٌـ ز ٚتٌؽٛ ز ٚتٌّؼّىًتز تٌهيت١ِر ٚغ١ً وٌه ِٓ 

ٙث ٚت ّٞةٕثْ ت١ٌٙث ٚتشمثو٘ث ِمصدًأ ود١ً ٠ٍٚن ِؼتٌّؼًفر خثٌد١ةر   ٚت ٌفر تٌىٞ ٠ّصٙهف ٠ٌثنذ 

فصهتبٙث توت ٌٍَ ت ًِ خىً ِث ِٛت٘ٗ تت ّٔثْ خثٌمدًذ ٚتٌؼٍُ   ٠ٍ٠ٚه ِٓ ٍ٘صٗ خٙث ٚـدٗ ٌٙث   ٚ

 ( . 1993  71)ًِـثْ   

١هذ ت ػهتن ٟ٘ ى١ً تِصًتش١ؽ١ثز ل١ِٛر ٚػث١ٌّر ِصٛت٠ٌر ٚؼشٕٚـّح يتٞ وِٛدٍ فيْ         

ٚت ِثَ ٌّؼثٌؽر تٌِر تٌصؼ١ٍُ فٟ ػثٌّٕث تٌّؼثً٘ ٚتٌده٠ً ٌٙىٖ ت ِصًتش١ؽ١ثز ٘ٛ تٌصؼعً تألً٘ 

فٟ ِّصمدً شؼ١ٍّٟ ل ٛيشٗ ٚتٜفر ٚت١ًٌّ خغ١ً ل٠ً ر ِٓ أٞ ٔٛع شٙه٠ٕث تٌ ٠ًك تٌٙف١ؿ 

تٌهٚيتْ فٟ نتبًذ صؽٗ ٚيخّث تنٜ ٘ىت خٕث تٌٝ شً ِغ ت٠ًٌؿ ـ١ط ١خف١ط ّٔص١م  وً ٘دثؾ ٌّٕ

( . 1992  159ٌٕٕصٟٙ ِٓ ـ١ط خهأٔث تٚ تٌٝ ػهَ ِدثيـصٕث ٌّىثٕٔث ػٍٝ ت ٞ ق ) تٌٛو١ً  

ػ١ٍّث   ِٓ تًٌٝٚيٞ  ثِصمهِ ثِٛلؼ ٛءًٌٚتج تٌٙهع   ٚتٌٍفمثق خثًٌوح تٌفٝثيٞ   ٚشد

 تػصّثن تٌّفىثز ت ش١ر ٌصىْٛ ِؼ١ثيت ٌٍؽغًتف١ث وؼٍُ ـ١ٛٞ وٞ فثبهذ   ٟٚ٘ :.

 ٔصّثء تٌٝ تٌد١ةر ٠ؼ ٟ تٌؽغًتف١ث ل١ّصٙث ت١ِٛ١ٌر . ثتف١ث ػٍُ خ١ٕٟ   فتٌؽغً (1

ػصدثي٘ث ػٕثً٘ خ١ة١ر ثٚ ٠ىْٛ تًٌخٟ ـم١م١ث ت ِٓ ل ي شهي٠ُ تٌّٜٛٛػثز خ

 .ِغ تِعٍر ٚٔٛت٘ه ِٓ تٌٛتلغ تٌّفٍٟ 

تٌد١ةر تٌؼًتل١ر ِٙهي ـ١ثشٕث ٚتٌٙثِٕث   فٟٙ تٌّثنذ ٚتٌّؽثي تٌىٞ ٔهيَ ٚٔهيج  (2

ٍٝ نيتِصٗ ٚفّٙر ٚتِص١ؼثخٗ   ٚوٌه ِٓ ل ي تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر ٍٞدصٕث ػ

ًنتز تٌّٕٙػ تٌهتيِٟ   ٚػٍٝ ِمصٍف تًٌّتـً فتٌّدًِؽر ٚتًٌّشد ر خّ

 .تٌصؼ١ّ١ٍر 

تػثنذ ١٘ثغر ِٕٙػ تٌؽغًتف١ث ػٍٝ ًِتـً تٌصؼ١ٍُ ؼ١ّؼٙث خف١ط شىْٛ تٌهيتِر  (3

فر ػٕثً٘ تٌد١ةر ت١ٌّهت١ٔر ؼٍء تِث١ِث ِٕٙث   ٚخٕىً شؤنٞ تٌٝ شىثًِ ِؼً

تٌّف١ٍر ّٜٓ تلث١ٌُ تٌّهتيَ ٚتٌؽثِؼثز   ٚخّث ٠ؼٌٍ ت ٔصّثء  –تٌؼًتل١ر 

تٌٕٟٛٞ ػ١ٍّث . ٚـّح شؼد١ً تٌٛو١ً ٚـ١ط تٕٔث ٔؼ١ٓ فٟ ػًٙ ٠ ٍك ػ١ٍٗ 

ػًٙ تٌؼٍُ ٚتٌصىٍٕٛؼ١ث   ٚـ١ط تْ تٌهٌٚر تٌٕث١ِر شدىي ت ْ لٙثي ؼٙه٘ث ٌٍفثق 

ٛتٌٔر خ١ٓ تٌؽثٔح تٌٕظًٞ ٚتٌؽثٔح تٌؼٍّٟ خًوح ٘ىت تٌؼًٙ فيْ تػثنذ ٔظً ٌٍّ

أٞ شفه٠ه نٚي وً ؼثٔح ِٓ ٘ىٖ تٌؽٛتٔح  أًِ   ِٕثٖ ِٕٗ.ٌٍّثنذ تٌهيت١ِر 

  (1992  42ِٚصٝ ٠مهَ ٚو١ف ٠مهَ ٚو١ف١ر تًٌخٟ خ١ّٕٙث ) تٌٛو١ً   

شٛف١ً ِّصٍٍِثز تٌهيت١ِر ت١ٌّهت١ٔر تًٌٝٚي٠ر ػٍٝ ِمصٍف تٔٛتػٙث   ٌٚؽ١ّغ  (4

 ر .تًٌّتـً تٌصؼ١ّ١ٍ

 شٛف١ً تٌمًتبٟ ٚت ٞثٌُ ٌؽ١ّغ تٌ ٍدر ٌّٚمصٍف تًٌّتـً تٌصؼ١ّ١ٍر . (5

ين تٌّثب١ر   تٌصٍٛض   ٚ شٛف١ً ِمصدًتز شف١ًٍ تٌصًخر   تٌؽ١ِٛٛيفٌٛٛؼ١ث   تٌّٛت (6

   فٟ ؼ١ّغ تلّثَ تٌؽغًتف١ث ِف ر ي٘ه ؼٛٞ شؼ١ّ١ٍر   ِٚمصدً ـثِدر 
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ف١ث   ِغ شٛف١ً شٛف١ً ِمصدً يُِ )٠هٚٞ ٚآٌٟ ( فٟ ؼ١ّغ تلّثَ تٌؽغًت (7

 ِّصٍٍِثشٗ ت ِث١ِر . 

ل   فٟ  (9 شي١ُِ ِمصدًتز ٔظُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر   ٚشفه٠ط شؽ١ٍٙتشٙث نٚي٠ث

 ؼ١ّغ تلّثَ تٌؽغًتف١ث . 

شٕى١ً ٚـهتز خفع١ر ِصمٙٙر شثخؼر تٌٝ تلّثَ تٌؽغًتف١ث   شؼٕٟ خـ : تٌّىثْ    (9

 ن تٌٛظ١فٟ فٟ تٌصم ١ٟ   تٌد١ةر     تٌصفُّ تٌٕثبٟ   ٚـّح ت٘صّثِثز تٌّ

 ت لّثَ 

( يتوح ٌىً لُّ ؼغًتف١ث  ِصمهتِٙث فٟ ت٠ٌٍثيتز 24 -11شٛف١ً ١ِثيذ ) (11

 ٚتٌهيتِثز  ت١ٌّهت١ٔر. 

 ت٠ٙثي تلّثَ تٌؽغًتف١ث خثٌٕدىر تٌه١ٌٚر ) ت ٔصًٔس (   ٚشفه٠ه ِٛلغ  ظثخس ف١ٙث  (11

ز ثثفر ِٜٛٛػٜ%( إل25تػ ثء ت لّثَ ـ٠ًر تٌٕظً فٟ تٌّٕث٘ػ ) خّٕدر  (12

ؼه٠هذ ٚشهي٠ُ ِٛتن شصؼٍك خإل١ٍّٙث تٌٛظ١فٟ   ٚخّث ٠فمك ٔم١ٙصٙث تٌؼ١ٍّر . 

 ٚت ِصفثنذ ِٕٙث فٟ نيتِر ِٕ مصٙث . 

تٌٍتَ تٌى١ٍثز ٚتٌؽثِؼثز خصدثني ِ دٛػثشٙث ِٓ تٌىصح ِٚؽ ز ػ١ٍّر نْٚ  (13

ـًٙ ش٠ٌٛؼٙث ٌّٓ ٌه٠ٗ خفط ِٕٕٛي فمٟ . فثٌىع١ً ِٓ تٌٕصثغ تٌؼٍّٟ له نفٓ فٟ 

 ْٚ ت ِصفثنذ ِٕٗ لٍتٔثز ن

ش١ٕٕٟ تٌؽّؼ١ر تٌؽغًتف١ر تٌؼًتل١ر   ٚنفؼٙث ٌصي١ُِ فًٚع ٌٙث فٟ تٌؽثِؼثز  (14

ت ل١ّ١ٍر   ٚنػّٙث وٟ شّص ١غ تٌم١ثَ خثٌّٙثَ تٌّٕثٞر خٙث . ِٓ ِؤشًّتز ٚـٍمثز 

 ٔمث١ٔر ًٕٚٔ ػٍّٟ . 

شهي٠ُ ِثنذ تٌفثِدر فٟ تلّثَ تٌؽغًتف١ر   أليخغ ِٕٛتز ٚيخٟ ِفًتنتز  (15

 خثٌؽغًتف١ث ِٚص ٍدثشٙث . تٌّثنذ 

فٟ وً و١ٍر  ـصٝ ٠ّثيَ ف١ٙث تٌ ٍدر شهي٠دثشُٙ ػٍٝ ـثِٛج تز ًت٠ؽثن ِمصد (16

تِصمهتَ تٌفثِدر ٚشم١ٕثشٙث لثيغ تٌّثػثز تٌصهي١ّ٠ر خٙهف ش ٠ًً ِٙثيتشُٙ 

 ٚشؼ٠ٍٍ لدًتشُٙ تٌصم١ٕر . 

شهي٠ُ ِثنذ ًٞتبك شهي٠ُ تٌؽغًتف١ث ِٓ لدً تٌؽغًتف١١ٓ تٌّصم١ٙٙٓ  (17

 شهي٠ُ تٌؽغًتف١ث ـًٙتل نْٚ غ١ًُ٘ . خ ًتبك 

ولثِر نٚيتز ِىعفر ٌّهيِٟ ِثنذ تٌؽغًتف١ث فٟ تٌعث٠ٛٔثز لث٘ر خثٌهيتِر  (19

ت١ٌّهت١ٔر   ِٚدً ت ِصفثنذ ِٓ تٌد١ةر تٌّف١ٍر فٟ فُٙ ِٜٛٛػثز تٌؽغًتف١ث ّٜٓ 

 تٌّٕٙػ تٌّمًي. 

٠ح ػٍٝ تلثِر نٚيتز ِىعفر ٌٍصؼ٠ًف خصم١ٕثز ٔظُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر ٚتٌصهي (19

تِصمهتِٙث   وىٌه شم١ٕثز تٌصفُّ تٌٕثبٟ   ٌٍؽغًتف١١ٓ ٚغ١ًُ٘ ِٓ تلصٙث٘ثز 

 وتز تٌؼ لر . 

  ِٓ ـ١ط تًٌخٟ  ز تٌؽغًتف١ث ثتػصّثن تٌّٕٙػ تٌٕظثِٟ ػٕه شهي٠ُ ِٜٛٛػ (21

تٌّٜٛٛػٟ خ١ٓ ػٕثً٘ تٌد١ةر تٌ د١ؼ١ر ٚتٌد٠ًٕر فٟ وً فًع ِٓ فًٚع 

 . تٌؽغًتف١ث 

 

 ٚتٌّٙثني ؼغ تتًٌّ -6

  1993ًِـثْ   تٌهًِنتْ ػده تٌف١ّه  -

 تٌّٕث٘ػ تٌّؼثً٘ذ   ِىصدر تٌف ؾ   تٌى٠ٛس .   

  1991ي٠ثْ   فىًٞ ـّٓ   -

 شم ١ٟ تٌّٕث٘ػ تٌهيت١ِر ٚش ٠ًٛ٘ث  

 1999تٌٍمثٟٔ   تـّه ـ١ّٓ   ٚتخٛ ١ِٕٕر   ػٛنذ ػده تٌؽٛتن    -

 شم ١ٟ تٌّٕٙػ ٚش ٠ًٖٛ   تٌهتي ت ١ٍ٘ر   ػّثْ  -
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 1992  ـٍّٟ تـّه   تٌٛو١ً  -

 ش ٠ًٛ تٌّٕث٘ػ : تِدثخٗ   تِّٗ   تِث١ٌدٗ   ل ٛتشٗ   ِؼٛلثشٗ -

 ِىصدر ت ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر   تٌفثً٘ذ . 

 تٌصٙفؿ ػدً تٌٕدىر تٌه١ٌٚر ) ت ٔصًٔس (  -

www. School of geography .com  

 

 (1ٍِفك )

 ِٕث٘ػ تٌؽغًتف١ث فٟ ػهن ِٓ تٌؽثِؼثز تٌغًخ١ر

 ٔٛيض يغ -ؼثِؼر وث١ٌفٛي٠ٕث ِٕٙػ تٌؽغًتف١ث فٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي

ن

ح

ق

 

(

1

) 

ي

َ

ا

ه

ج

 

ا

ن

خ

غ

ر

ا

ف

ٌ

ا

 

 ف

ِهلً ٌؼٍُ تٌّؼٍِٛثز 

 تٌؽغًتف١ر

 ِمصدً تٌؽغًتف١ث تٌ د١ؼ١ر تٌد١ةر تٌ د١ؼ١ر

تٌؽغًتف١ث تٌفٝثي٠ر ٌٍؼثٌُ  ِهلً تٌٝ تٌدفط تٌؽغًتفٟ

 تٌعثٌط

 ِمصدً تٌ مُ

 تٌ مُ شيظ١ً ت ّٔثْ ػٍٝ تٌد١ةر ثٞر ٚشف١ًّ٘يلًتءذ تٌمث

 ٔدثشثز ٚشًج تٌؼثٌُ تٌفٝثي٠رتٌؽغًتف١ث  ِمصدً تٌمًتبٟ ٚتًٌُِ

ت١ٌِٟٛ ٌؼٍُ تٌّؼٍِٛثز 

 تٌؽغًتف١ر

 تٌؽ١ّٛيفٌٛٛؼ١ث ؼغًتف١ر تٌّمثًٞ تٌد١ة١ر

 ِٕثق تٌؼثٌُ ِٕثق تٌ دمثز تٌفهٚن٠ر شف١ًّ تٌٙٛي تٌؽ٠ٛر

 ي تًٌِٛخ١ثزٛؼ١ّ تٌّٕثق تٌصفثشٟ تٌؽغًتف١ث تٌى١ّر

شم١ٕثز تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر 

 ِٚمصدً تٌؽغًتف١ث تٌ د١ؼ١ر

ؼ١ّٛي تٌؼًٙ تٌؽ١ٍهٞ  تٌّٕثق تٌّثبٟ

 ِٚث لدٍٗ

تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر فٟ 

 تٌؽغًتف١ث

 ؼ١ّٛي ت يتٜٟ تٌؽثفر شٍٛض تٌٙٛتء

ِصمهَ ػٍُ تٌّؼٍِٛثز 

 تٌؽغًتف١ر

 ؼ١ّٛي تٌّٛتـً ِٕثق ت يٚ تٌّصدهي

 ؼغًتف١ر تٌؼثٌُ ين تٌ د١ؼ١رت١٘ثٔر تٌّٛ ت ِصٕؼثي ػٓ خؼه

ش د١مثز ػٍُ تٌّؼٍِٛثز 

 تٌؽغًتف١ر

نيتِثز فٟ تٌصيظ١ًتز 

 تٌد١ة١ر

 تٚيخث

 ت٠ًِىث تٌ ش١ٕ١ر (wineؼغًتف١ر تًٌٕتج ) تٌمًتبٟ تًٌل١ّر

 ت١ٌٙٓ تٌؽغًتف١ث تٌ د١ر شف١ًٍ ِٚمثئثز ِىث١ٔر

ش د١مثز ؼغًتف١ر فٟ 

 تٌىِٛد١ٛشً

 تٌّى١ّه تٌؽغًتف١ث تٌصثي٠م١ر

 ؼٕٛج غًج تٌدثِف١ه تٌفىً تٌؽغًتفٟ وث١ٌفٛي١ٕ٠ث

 ت١ِث تٌدث١ِف١ى١ر تٌؽغًتف١ث ت لصٙثن٠ر ِصًٚخ١ٌٛصثْ ٌَٛ تٔؽٍُ

ؼغًتف١ر تٌصؽثيذ تٌه١ٌٚر  نيتِر ِّصمٍر

 ٚت١ٌّثـر ٚتٌص١ّٕر

 تٌٛ ٠ثز تٌّصفهذ

ي١ِٚث ِٚث ٠ؽثٚي٘ث فٟ 

 ت شفثن تٌّٛف١صٟ تٌّثخك

 ؼٕٛج ًٔق ت١ِث ؼغًتف١ر تٌّىثْ

 تف٠ًم١ث ؼغًتف١ر تٌٕمً ١رٍنيتِثز ػّ

شم ١ٟ تِصؼّث ز  تٌفًٝٞتٌصًو١ح 

 ت يٚ تٌفًٝٞ

 تٌٕظُ تٌف٠ًٝر
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 اَكهترا –يُهح اندغرافٍب فً خبيؼت اوكسفىرز 

 

 تٌد١ةر تٌؽثفر تلصٙثن٠ثز ؼغًتف١ر ؼ١ّٛي ت يتٚ

تٌؽغًتف١ث تٌف١ثش١ر : تٌصٕٛع 

 ٚتٌص٠ٌٛغ

تٌؽغًتف١ر ت١ٌّث١ِر ٌٍصىثًِ 

 ت ٚيخٟ

 ٚتٌّؽصّغ فٟ تف٠ًم١ثتٌد١ةر 

 

 فٛي ٍٔن ؼ١ٛوًتفٟ ؼغًتف١ر تٌٕمً تٌصده ز ٚتٌصغ١ًت ز تٌّٕثل١ر

Forensic geography 

 ِٛتن تٌؽغًتف١ث تٌصثي٠م١ر تٌّؽصّؼثز ت ٔصمث١ٌر ن٠ٕث١ِر ت ـٛتٚ ت٠ًٌٕٙر

 ؼغًتف١ث ي١ِٚث خؼه ت١ٌٕٛػ١ر تٌؼٍي ت ؼصّثػٟ تٌفًٝٞ ؼ١ّٛي خ١ةٟ

ؼغًتف١ر ِٟٚ ًٚٔق تٚيخث  ِؽصّؼثز تف٠ًم١ر تٔصمث١ٌر ِٕثق ِ ؿ ت يٚ

 خؼه ت ٔصًتو١ر

ؼغًتف١ر تٌؼٍي ٚتػثنذ  ِؽصّؼثز تٌىثي٠دٟ تٌصًو١ح تٌد١ةٟ تًٌخثػٟ

 تٌصًو١ح فٟ ؼٕٛج تف٠ًم١ث

ٌص١ّٕر تتٌصىثًِ ت ل١ٍّٟ ٚ ت٠ًٌف ت ٚيخٟ ػٍُ تٌّٕثق

 تٌم١ِٛر فٟ ؼٕٛج تف٠ًم١ث

 تٌٕظُ تٌّىث١ٔرتٔىثي  ِىثْ تٌؼثٌُ ؼ١ّٛيفٌٛٛؼٟ

تِصؼّثي تٌّٙثني ٚؼغًتف١ر  ِّصمًتز خ٠ًٕر ٘ث٠هيٌٚٛؼٟ

 ت ٔصٕثي تٌصمٕٟ

ػٍُ ت ّٔثْ  –ٌٛٛؼٟ ٕتظ تٌصثي٠ك ت١ٌّثِٟ تٌٕظُ تٌدة١١ر

 تٌّمثيْ

 ٔظُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر ِهلً ٌؼٍُ ت ؼصّثع خ١ةر تٌٕدثز

 تٌصم١ٕثز تٌؽغًتف١ر تٌفثِدر ت ـٙثء

١ًٌِٚث تٌمًتبٟ تًٌل١ّر 

 ٚتٚيخث تًٌٕل١ر

 تٌؽغًتف١ث تٌصثي٠م١ر ٌد٠ً ث١ٔث

1651- 1911 

تٌؽغًتف١ر تٌصثي٠م١ر : ت ٘هتف 

 ٚتٌِٛثبً

تٌؽغًتف١ث تٌف١ثش١ر ٌٍؽٍي  ت ِصٕؼثي ػٓ خؼه تٌؽغًتف١ر ت٠ًٌث١ٜر

 تٌد٠ً ث١ٔر ١٘ٚثٔصٙث

 ت ٔصمث١ٌرتٌٙؽًذ ٚتٌّؽصّؼثز  تٌؽغًتف١ر ت لصٙثن٠ر ٌٍٕمً ؼغًتف١ر تٌٕمً تٌفًٝٞ
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 شًبل استرانٍبخبيؼت يُهح اندغرافٍب فً 
 

 تٌؽغًتف١ر تٌ د١ؼ١ر ٚتٌد١ةر تٌّؽصّغ   تٌّؽثي ٚتٌد١ةر تُِ تٌهيتِثز تٌد١ة١ر

 ِهلً ٌؼٍُ تٌد١ةر تٌمٛت١ٔٓ ٚت١ٌّثِر تٌد١ة١ر ت١ٌّثـر ٚتٌد١ةر

ػ١ٍّثز ش ٠ًٛ تٌظ١ًٙ 

 ت يٜٟ  ِصًت١ٌث

 ِهلً  ِصٕؼثي تٌد١ةر ػٓ خؼه ػٍُ تٌّٕثق ٚتٌؽغًتف١ر تٌف١ثش١ر

 تٌؽغًتف١ث تٌف١ثش١ر ؼغًتف١ر تٌفًٝ ٚتٌصٙث١ُِ ِهلً تٌٝ تلصٙثن٠ثز تٌد١ةر

تٌٕظُ تٌّٕثل١ر ٚتٌصده ز 

 تٌّٕثل١ر

تٌؼ١ٍّثز تٌ د١ؼ١ر ِٓ تٌغثخثز 

 تٌّ ٠ًر تٌٝ ؼًف تٌمثيٞ

 تنتيذ ٚشم١١ُ ِٕ مر تٌصغى٠ر

ِهلً ٌٕظُ تٌّؼٍِٛثز 

 تٌؽغًتف١ر

ًٔق ت١ِث ؼغًتف١ر ؼٕٛج 

 ٚتٌدثِفه

 تٌّٕثق تٌصف١ٍٟٙ

 شم١١ُ ت ظثي تٌد١ة١ر تٌصم ١ٟ ت ل١ٍّٟ ٚتٌد١ةٟ تٌّمثًٞ تٌد١ة١ر

١٘ثٔر تٌغثخثز تٌّهتي٠ر  ١٘ثٔر تٌف١ثذ تٌد٠ًر ٚتٌدف٠ًر تنتيذ تٌّٙثني تٌّىث١ٔر

 تٌّ ١ًذ

ٔظُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر  ؼ١ّٛي تٌؽًف تٌمثيٞ ِّثبً ِؼثً٘ذ فٟ تٌّىثْ

 ٚت يٚ

تٌؽغًتف١ث تٌف١ثش١ر ٚتٌد١ةر  يتػر تٌغثخثز تٌّهتي٠رٌ

 ت ِصًت١ٌر تٌؽثفر تٌّث١ٜر

نيتِثز شىث١ٍِر ٌٕظُ 

 تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر

ٕ٘ثػر تٌمًيتز تٌد١ة١ر فٟ 

 تِصًت١ٌث تٌّهتي٠ر

ت نتيذ تٌد١ة١ر ت ١ٍ٘ر فٟ 

 تِصًت١ٌث تٌّهتي٠ر

 تنتيذ تٌٕ ثلثز تٌّثـ١ٍر

تنتيذ ٚؼ١ّٛي تٌٕٛتٞا 

 ِٕٚثٞك تٌصغى٠ر

تٌصيظ١ًتز ت ؼصّثػ١ر ِّٚثبً 

 شم ١ ١ر

تٌهتيتِثز ت١ٌّهت١ٔر ٌٍؽ١ّٛي 

 تٌّهتيٞ

ٌد١ةر تٌظ١ًٙ  GISش د١مثز 

 ت يٜٟ

GIS ِٟٜٛٛع لثٖ ٌٍصف١ًٍ تٌد١ة 

تِصمهتَ لٛتػه تٌّؼٍِٛثز 

 ت ؼصّثػ١ر ٌٍصم ١ٟ

 ِهلً ٌٍؽغًتف١ث تٌد٠ًٕر تٌصده ز تٌد١ة١ر تًٌخثػ١ر

 يػث٠ر تٌدٍه تٌؽغًتف١ث ت لصٙثن٠ر ٚتٌّىثْ تٌّىث١ٔر ِهلً ٌٍهيتِثز
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 خُىة استرانٍب –يُهح اندغرافٍب فً خبيؼت يهبىرٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٌصده ز تٌد١ة١ر تِصًت١ٌث فٟ آ١ِث ٌُ تٌّؼثً٘ثتٌّؽثػر ٚتٌؼ

تٌؽغًتف١ث تٌف١ثش١ر ٚخ١ةر 

 تأليٚ

 تٌص١ّٕر ٚتٌؼثٌُ تٌعثٌط ؼغًتف١ر تٌفًٝ ت لصٙثن٠ر 

 ؼ١ِٛٛيف١ٌٛؽ١ث  تٌّؽصّغ ٚتٌد١ةر  تٌظ١ًٙ تأليٜٟ ٚتٌٍّ ر 

 تٌص١ّٕر ٚتٌد١ةر تٌف٠ًٝر  ت١ٌّثِر ٚتإلنتيذ تٌد١ة١ر  تٌصفًٝ ٚتٌص١ّٕر تٌف٠ًٝر 

ٚتٌصفُّ تٌٕثبٟ فٟ  GIS ت١ٌٙٓ ت ٔصمث١ٌر 

 تٌؽغًتف١ث 

 تٌصٕٛع تٌف١ثشٟ خث٠ٛن٠فًِصٟ

تٌؼثٌُ تٌّصٕمً : تٌٙؽًذ 

 ٚت١ٌّثـر 

 أ –تٌٙث٠هيٌٚٛؼ١ث تٌد١ة١ر  تٌص١ّٕر تٌّّصهتِر 

تٌد١ةثز ت ِصًت١ٌر فٟ  ػٍُ تٌد١ةر تٌص د١مٟ

 تًٌخثػٟ 

 ج –تٌٙث٠هيٌٚٛؼ١ث تٌد١ة١ر 

 ًِٕٚع خفط ١ِهتٟٔ  تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر ت١ٕ١ٌٙر  تٌهيتِر ت١ٌّهت١ٔر تٌد١ة١ر 

 ػٕٛتْ ِفٍٟ  تٌّىثْ ٚتٌصٍّه  ٔظُ تإلنتيذ تٌد١ة١ر 

 ًٞتبك ش١ُّٙ تٌدفط شم١١ُ تٌصيظ١ًتز ت ؼصّثػ١ر  ؼ١ّٛي تٌّٛتـً 

تٌ ًتبك ت١ٌّهت١ٔر ٚشم١١ُ  ش١ُّٙ ٚونتيذ ًِٕٚع  ١ر تِص١ؼثج تٌصّٕ

 تًٌّٕٚع 

 ونتيذ تٌّٛتـً ونتيذ تألًٔٙ  ونتيذ تٌٕظُ تٌد١ة١ر ت ِصًت١ٌر 

ونتيذ تإليض ٚتٌد١ةر  ِّثبً تٌؽٕهي فٟ تٌص١ّٕر 

 تٌفٝثي٠ر 

تٌص١ّٕر تٌف٠ًٝر فٟ ِهْ 

 آ١ِث

 تٌؽغًتف١ث تٌفٝثي٠ر  تٌص١ّٕر ت لصٙثن٠ر تإلل١ّ١ٍر  ػٍُ تٌد١ةثز تٌمه٠ّر 

تٌدؼه ت ؼصّثػٟ ٌٍّٕى ز 

 تٌد١ة١ر 

شيظ١ً تإلّٔثْ ػٍٝ تٌد١ةر  ػٍُ تٌد١ةر تٌّثب١ر 

 تٌ د١ؼ١ر
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 استرانٍب –يُهح اندغرافٍب انتطبٍمٍت فً خبيؼت ٍَىسىث وٌهز 
 

 

 انًسٌُت االسترانٍت  1 –تحهٍم انبٍبَبث اندغرافٍت  هٍت محانتمٍُبث ان

 انًُبخ االسترانً وانُببث انطبٍؼً انبٍئت انحعرٌت وااللتصبز اإللهٍى ، انًصبزر وانُظى انًكبٍَت 

أشكبل األرض وبٍئت سطح األرض 

 االسترانٍت 

 يسذم نُظى انًؼهىيبث اندغرافٍت  يسذم نهتحسس انُبئً 

 يىظىع ذبص انًصبزر انطبٍؼٍت االسترانٍت  2-اندغرافٍت تحهٍم انبٍبَبث 

بث و االستبٍبَبث فً حانًسى

 اندغرافٍب 

 خغرافٍت انسكبٌ  انًكبٌ وسٍبست انتؼرٌف

 خغرافٍت انترة اندغرافٍت انحٍبتٍت  انُمم واستؼًبالث األرض

تطبٍمبث انتحسس انُبئً وتحهٍم  انتبسالث انًُبذٍت  خٍىيىرفىنىخٍب

 انًرئٍبث انرلًٍت 

 تمٍٍى انتأثٍراث انبٍئٍت  انررائػ فً انكىيبٍىتر  تطبٍمبث َظى انًؼهىيبث اندغرافٍت 

 انًًبرست انًهٍُت فً اندغرافٍب انؼًم انحمهً إلغراض استشبرٌت  إزارة انًصبزر انسبحهٍت 

 تسًَ انترة وانصٍبَت  فً اندغرافٍب انطبٍت انتحهٍم  األغروحت فً اندغرافٍب انتطبٍمٍت 

تمٍُبث يتمسيت فً االستشؼبر ػٍ 

 بؼس 

تطبٍمبث َظى انًؼهىيبث اندغرافٍت 

 فً انُمم 

 إزارة انُببث انطبٍؼً
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 (2ٍِفك )

 تٌّٛتن تٌهيت١ِر ت٠ٌّٕٛٝر شفس ػٕٛتْ  نيتِثز ـ٠ًٝر فٟ ؼثِؼر ِّٕٛشث
 ت لصٙثن ت١ٌّثِٟ تٌفًٝٞ تٌصفص١ر تٌف٠ًٝر ٚتٌد١ة١رتٌدٕٝ  
 تلصٙثن٠ثز تأليٚ ٚتٌّثء ِدثنئ تٌص١ُّٙ ٚتٌظ١ًٙ تٌفًٝٞ 1
 شف١ًٍ ت لصٙثن تإلل١ٍّٟ ٕ٘هِر تًٌّٚي 2
تٌمهِثز تٌؼثِر تٌّف١ٍر ٚتإلل١ّ١ٍر  ٕ٘هِر تٌٕمً 3

 ِٚث١ٌصٙث
 ١ِثِر تإلِىثْ شم ١ٟ تٌٕمً تٌفًٝٞ 4
 تلصٙثن٠ثز تٌؼًّ تٌد١ةرتلصٙثن٠ثز  5
تٌص١ُّٙ تٌد١ةٟ ٚتٌّّْٝٛ تٌف١ٛٞ  6

 ٚتٌؼًّتٟٔ

 ِٛق تإلِىثْ ٚت١ٌّثِر تٌؼثِر

 تلصٙثن٠ثز تٌفًٝ ش١ّٕر تٌّٛتين ٚتلصٙثن٠ثز تٌد١ةر 7
تٌص١ُّٙ تٌد١ةٟ ٚتٌّّْٝٛ ت ؼصّثػٟ  8

 ٚتٌفٝثيٞ

 ت لصٙثن٠ثز تٌؼثِر

 تِصؼّثي تأليٚ ٚتٌظ١ًٙ تأليتٜٟ ِٕظٛي شثي٠مٟ 9

 ٚتٌمثْٔٛ
 ِٚثبً ت ِصمٙثء تٌفًٝٞ ١٘ثٔر تٌّدثٟٔ تٌصثي٠م١ر 11
 تٌص١ّٕر ت١ٌّث١ِر تٌدفط فٟ تٌّدثٟٔ تٌصثي٠م١ر ٚشٛظ١مٙث 11
 ِهلً ٌصف١ًٍ تٌّثِر تٌؼثِر تٌمثْٔٛ ٚتِصؼّث ز تأليٚ تٌف٠ًٝر 12
 تٌصم ١ٟ تٌفًٝٞ ٚتإلل١ٍّٟ تٌصم ١ٟ تٌد١ةٟ 13
 ِهلً ٌٍصم ١ٟ تٌفًٝٞأنتيذ تٌصده ز ٚتٌّٕٛ  14
 تٌمثْٔٛ ٚتِصؼّث ز تأليٚ تٌف٠ًٝر ١ِثِر تٌٕمً ٚتٌصم ١ٟ 15
 ِصًتش١ؽ١ثز تٌص١ّٕر تٌّّصهتِر :و 16

 تٌٕظ٠ًر ٚتٌص د١ك 

 ِهلً ٌصم ١ٟ تِصؼّث ز تأليٚ

 ش١ّٕر تٌم ثع تٌمثٖ ت١ٌّثِثز تٌد١ة١ر ٚتلصٙثن٠ثز تٌّٙثني 17
 لصٙثن٠ر ٌٍّؽصّغ تٌّفٍٟتٌص١ّٕر ت  تِص١ؼثج تٌد١ةر تٌف٠ًٝر 18

 انشكم وانًدتًغ  انحعري انحعبري نهحٍبة انحعرٌت  –انتحهٍم االختًبػً  ث

  

 انتبرٌد انًؼًبري انتًٍز انؼرلً واأللهٍبث  -1

 اإلسكبٌ وانًدتًغ انًحهً انتبسالث  وانتطىراث فً انًدتًغ انًحهً  -2

 انحعريسذم ندغرافٍت  اإلسكبٌ وانبٍئت االختًبػٍت  -3

 انتبسالث فً شكم انًسٌُت  استٍطبٌ األلهٍبث  -4

 يُظىر خغرافً نهترطٍػ اندغرافٍب انتبرٌرٍت نهًسٌ  -5

 يسٌ : أوربٍت ، صٍٍُت ، إساليٍت ، افرٌمٍت  يسذم نؼهى انُفس االختًبػً -6

 انسٍبست االختًبػٍت  -7

 انفمر وػسو انًسبواة وانسٍبست انؼبيت  -8

 انحعريانًدتًغ  -9

 يسبئم راهُت فً انسٍطرة ػهى اندرًٌت  -11

 االتصبل انحعبري : انُظرٌت وانتطبٍك  -11

 ػًهٍبث االتصبل انحعبري -12

 بست انؼبيت ٍانًرأة وانس -13

 حعبرة انًرأة انؼبيهت  14
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 يىاز زراسٍت يطهىبت نتًٍُت انربرة انبحثٍت فً انسراسبث انحعرٌت

 

 

 

 ت شٙث١ٌر  ًٞتبك ألًٜ 

 ِهلً ٌ شٙث١ٌر فٟ تٌّؽث١ِغ تٌٙغ١ًذ  ِٚثبً ت ِصمٙثء تٌؽغًتفٟ 

 ِهلً ٌ شٙث١ٌر خ١ٓ تٌّٕظّثز  تٌّصمهَ فٟ ػٍُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر 

 خفٛض فٟ ت شٙث١ٌر خ١ٓ تٌّؽث١ِغ تٌٙغ١ًذ  تٌصف١ًٍ تٌؽغًتفٟ ٌٍٕظُ تٌد١ة١ر 

 ت شٙث١ٌر خ١ٓ تٌّٕظّثز تٌد٠ًٕر  تٌهيتِر تٌفم١ٍر 

 خفٛض تٌص٠ّٛك

 ت نتيذ تٌّث١ٌر ٌٍّؤِّثز تٌؼثِر ٚغ١ً تًٌخف١ر 

 تٌص١ّٕر ت لصٙثن٠ر ٌٍّؽصّغ تٌّفٍٟ

 تٌدفٛض تٌّّف١ر ٚؼّغ تٌّؼٍِٛثز 

 شم ١ٟ تٌص١ّٕر ٚ شف١ًٍ ت١ٌّثِر تٌؼثِر 
 

 

 

 

 

 

 

 

ِهلً وٌٝ تإلـٙثء فٟ 

 تٌؽغًتف١ث

تٌّصِٟٛ فٟ تإلـٙثء 

 ٚتٌصف١ًٍ تٌىّٟ 

ش د١مثز وـٙثب١ر ٚش١ُّٙ تٌدفط 

 تٌىّٟ 

 ش د١مثز تٌفثِح فٟ تٌٕٙهِر تٌّه١ٔر  تٌّصمهَ فٟ ػٍُ تٌمًتبٟ  تإلـٙثء تألِثِٟ ٚتٌص د١مٟ 

 ِهلً       ٌٍ ًتبك تإلـٙثب١ر 

 

ِدثنئ ػٍُ تٌّؼٍِٛثز 

 ٌؽغًتف١ر 

 لًتبٟ            ِصؼهنذ ت شٙث١ٌر 

ػٍُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر  ِدثنئ يُِ تٌمًتبٟ 

 ٚتٌصف١ًٍ أٌمًتب ٟ 

ػٍُ تٌّؼٍِٛثز تٌؽغًتف١ر تٌف٠ًٝر 

 ٚشف١ٍٍٙث 

 ًٞتبك و١ّر فٟ تٌدفط تٌصثي٠مٟ  شف١ًٍ تٌد١ثٔثز  شف١ًٍ يلّٟ ِىثٟٔ 

 تٌصف١ًٍ تٌىّٟ فٟ تٌؼٍَٛ ت١ٌّث١ِر  ( 1ٔظ٠ًر تإلـٙثء ) شف١ًٍ شؽ٠ًدٟ 

 تلصٙثن٠ثز شف١ًٍ ت١ٌّثِر ٚتٌصم ١ٟ ( 2ٔظ٠ًر تإلـٙثء ) ِهلً ٌإلـٙثء 

شف١ًٍ تٌّؽصّؼثز تٌّف١ٍر ٚشم١ٕثز  تٌصف١ًٍ تإلـٙثبٟ  ًٞتبك تٌدفط ت ؼصّثػٟ 

 تٌصم ١ٟ 

ًٞتبك تلى تٌؼ١ٕثز فٟ  تإلـٙثء ت ؼصّثػٟ تألِثِٟ 

 تٌّؽصّغ تٌّفهن 

ًٞتبك ش د١م١ر ِصؼهنذ  ِهلً ٌٍصف١ًٍ تإلـٙثبٟ 

 تٌّصغ١ًتز 

 شف١ًٍ تٌد١ثٔثز تٌّؽهٌٚر  ِهلً ٌ ـصّث١ٌر ٚتإلـٙثء 


