
 جايعت دٌانى

   كهٍت انتربٍت نهعهىو االنسانٍت

 قسى انجغرافٍت

                              / انًرحهت انثانٍت يفرداث يادة ينهج انبحث انعهًً          7102/7102

هذخل الى هىضىع هٌهج الجحش الؼلوً ٌزضوي الزؼزٌف ثبلوىضىع والهذف  -

واهذافه والجحش الؼلوً وهٌبهجه هٌه وهى رؼزٌف الطبلت ثبلؼلن وطوبره 

وادواره وصىال ثبلطبلت الى هؼزفخ هٌهج الجحش الؼلوً وطزٌمخ وكٍفٍخ كزبثخ 

 الجحش الؼلوً الجغزافً.

 (11اطبر الزفكٍز الؼلوً) الجطٍحً ص  -

 هبهى الؼلن ؟ رؼزٌف الؼلن -

 هبلفزق ثٍي الؼلن والوؼبرف الؼبدٌخ -

 مخ الؼلوٍخ،الوجذأ الؼلوً، الزؼوٍن(هفبهٍن اطبطٍخ ) الٌظزٌخ، المبًىى، الحمٍ -

 11؟ الجطٍحً صهبهى الزفكٍز الؼلوً -

 11هجبدئ الزفكٍز الؼلوً)هجذأٌي( الجطٍحً ص -

 (11-11طوبد الؼلن والزفكٍز الؼلوً)الجطٍحً ص -

 ( 11-11هؼىلبد الؼلن )الجطٍحً ص  -

 11-11اهذاف الؼلن الجطٍحً ص -

 (11اًىاع الزحلٍل الجغزافً )الجطٍحً ص -

 11طئلخ الزً ٌجٍت ػٌهب الزحلٍل الجغزافً؟ الجطٍحً صهبهً اال -

 هبهى الجحش الؼلوً؟ -

 اًوبط الجحىس الؼلوٍخ ) الٌظزي والزطجٍمً( -

 (11-11صفبد او طوبد الجبحش الؼلوً ) الجطٍحً ص -

 رؼزٌف هٌهج الجحش الؼلوً -

 

 هٌبهج الجحش الؼلوً -

 اض خطىاد كل هٌهج هغ الززكٍش ػلى الوٌهج الىصفً(ز)اطزؼ -

 الوٌهج الزبرٌخً -

 الوٌهج الىصفً -

 الوٌهج الزجزٌجً -

 الجحش الجغزافً -

 (111-113، خٍز صانتىزٌع وانعالقاثاطلىة الجحش الجغزافً ) -

)هذخل فً هحبضزح واحذح ٌزضوي  خطىاد او هزاحل الجحش الجغزافً -

شزح اولً اجوبلً لوزاحل الجحش الظزخ وكزبثزهب لكً ٌكىى الطبلت ػلى ثٌٍخ 

 ه فً هظٍزح كزبثخ الجحش.دائوب هي هىلؼ

 انشعىر بانًشكهتالوزحلخ االولى  -

) رزضوي الوشكلخ والهذف  تصًٍى االطار اننظري نهبحثالوزحلخ الضبًٍخ  -

 والفزضٍخ وهٌهجٍخ الجحش والحذود والذراطبد الظبثمخ .........الخ(



هصبدر الجٍبًبد  )رزضوي اًىاع جًع انبٍاناث وانًعهىياثالوزحلخ الضبلضخ  -

 والوؼلىهبد واطبلٍت جوؼهب وكٍفٍخ كزبثخ الهىاهش والوصبدر(

 انفصم االولنهاٌت    -

)رزضوي اهن اطبلٍت الؼزض  عرض وتنظٍى انبٍاناثالوزحلخ الزاثؼخ  -

: انعرض انجذونً وانعرض انبٍانً وانعرض وهً والزٌظٍن الوؼزوفخ 

 (762-772انكارتىكرافً ،صفىح خٍر ص 

ادواد الزحلٍل الجغزافً هً )الخزٌطخ،  ، وتحهٍم انبٍاناثالخبهظخ الوزحلخ  -

الزحلٍل االحصبئً ، ًظن الوؼلىهبد الجغزافٍخ، الصىر الجىٌخ ، االطزشؼبر 

 ػي ثؼذ(.

انجناح وهوب: دراستجناحً انتحهٍم انجغرافً هزحلخ الزحلٍل  رزضويو  -

االحصبئٍخ الزً رظزخذم ؼًٌ رحذٌذ االًوبط واهن االدواد وٌ االول انتىزٌع

ورطجٍمبرهوب  همبٌٍض الٌشػخ الوزكشٌخ وهمبٌٍض الزشزذ لهذا الغزض 

طرٌقت تحهٍم االولى وٌذرص ثطزٌمزٍي  انعالقاث وانجناح انثانً،الوكبًٍخ

 (111-311، ٌٌظز صفىح خٍز صاالرتباط وانثانٍت طرٌقت انًقارنت

-  

)وضوٌهب فمزاد الجحش  اننتائج وكتابت انتقرٌراستخالص الوزحلخ الظبدطخ  -

 هي الىاجهخ صن االٌخ صن االهذاء وصىال الى لبئوخ الوصبدر (

 هٌبلشخ الجحىس -

 هٌبلشخ الجحىس -

 هٌبلشخ الجحىس -

-  

 

 

 

 

 

 

 

 الوصبدر:

 هطجؼخ طبهً ػشٌش ػجبص الؼزجً ودمحم ٌىطف الهٍزً،هٌهج الجحش الؼلوً، -1

               ،3111. 

ر الفكز ، ثٍزود صفىح خٍز، الجغزافٍخ هىضىػهب وهٌبهجهب واهذافهب،دا -3

 .3113دهشك،و

ػجذ الزساق الجطٍحً، طزائك الجحش الجغزافً، دار الكزت للطجبػخ والٌشز،  -1

 .1311جبهؼخ الوىصل،

 


