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 (( 2015-2014للعام الدراسي  السنوية)) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم حميد علوان محمد 0د

 :البريد االلكتروني  

الفكر الجغرافي    اسم المادة: 

المشداني إبراهيمالفكر الجغرافي د.عبد خليل فصيل ود.  :مقررالفصل 

الفكر الجغرافي والمدارس الفكرية الحديثة في تهدف الى توعية الطالب وتمكينه من فهم ماهية  

في تطور الجغرافية ومساهمة العرب  واإلسالميةدور الحضارات العربية  وإدراكهالجغرافية،

 المسلمين في تطور الجغرافية

 ة:الماد أهداف

الفكر الجغرافي في الحضارة -3الفكر الجغرافي في الحضارات القديمة-2الفكر الجغرافي-1 

الفكر الجغرافي الحديث،المدارس الفكرية الحديثة-4االسالميةالعربية   

التفاصيل االساسيه 

 ة:للماد

.ئلةاألسمع  اإللقاءوعرض المادة بطريقة  االستقرائيتطرح المادة من خالل المنهج التحليلي    ة:الكتب المنهجي 

.الفكر الجغرافي،عبد جليل فضيل وإبراهيم المشهداني-1   

.وطرق البحث،صبري فارس الهيتي وإبراهيم المشهداني ومهدي صالح الفكر الجغرافي-2  

.مناهج البحث في الجغرافية،محمد علي عمر الفرا-3  

.األنصاري،فاضل اإلنسانيةأبحاث في الجغرافية -4  

.الجغرافية في القرن العشرين،جريقت تايلور-5  

.تطور الفكر الجغرافي،شريف محمد شريف-6  

.وف الجغرافية،يسرى الجواهريالفكر الجغرافي والكش-7  

.الجغرافية في مائة عام، ت،فريمان،ترجمة،عبد العزيز طريح شريف-8  

.كويتاتجاهات الفكر الجغرافي الحديث والمعاصر،محمد علي الفرا،نشرة قسم الجغرافية،جامعة ال-9  

.الجغرافية والجغرافيون بين الزمان والمكان،محمد محمود محمدين-10  

.الفكر الجغرافي الحديث،محمد علي عمر الفراالتنظير في -11  

  .1971،2،العدد22دراسات في الفكر الجغرافي،حسن طه نجم،مجلة عالم الفكر،مجلة-12

  .2008مناهج البحث الجغرافي في منظور معاصر،محمد أزهر السماك،-13

.علم الجغرافية،محمد علي الفرا،منشورات قسم الجغرافية،جامعة الكويت-14  

.،قسم الجغرافية،جامعة الكويت19ت في الفكر الجغرافي الحديث،طه محمد جاد،بحث رقم نظرا-15  

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60%    20%   20%  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 األولالفصل الدراسي  – األسبوعيجدول الدروس 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 الفكر الجغرافي)مقدمة جغرافية عامة(  
26/9/  

1 

 مفهوم الجغرافية،حقلها،محتواها،وحدودها الطبيعية  
3/10/  

2 

ظهور الفكر الجغرافي في العراق والوطن العربي وانتشاره الى   

خصائصه وإبراز خراألمناطق العالم   
12/10/  

3 

)في العصور القديمة(اإلسالمالفكر الجغرافي العربي قبل     
17/10  

4 

خصائصه( وإبرازالفكر الجغرافي في العراق)تطوره     
24/10/  

5 

خصائصه( وإبرازالفكر الجغرافي في مصر)تطوره     
31/10  

6 

خصائصه( وإبرازالفكر الجغرافي في مصر)تطوره     
7/11  

7 

األولللفصل  األولاالمتحان     
14/11  

8 

قبل ظهور  المغربيومعالم مشتركة للفكر  الفينيقيالفكر الجغرافي   

واهم حقول الجغرافية العربية اإلسالم  
21/11  

9 

طوره،ابرز خصائصه ومعالم انتشاره وتاإلسالمالفكر الجغرافي في     
28/11  

10 

اإلسالميالرحالت الجغرافي  أدب    

 
28/11  

11 

 ظهور علم الخرائط العربية  

 
28/11  

12 

خصائصه وإبرازالفكر الجغرافي الروماني،تطوره     
5/12  

13 

   

 الفكر الجغرافي الصيني والهندي)تطوره وابرز خصائصه(
12/12  

14 

األولاالمتحان الثاني/الفصل     

 
19/12  

15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

(انيةواإلمكتطور الفكر الجغرافي واهم اتجاهاته)الفلسفة الحتمية     26/12  1 

األلمانيالفكر الجغرافي الوسيط والفكر الجغرافي     2/1  2 

9/1 الفكر الجغرافي البريطاني)االنجليزي(    3 

16/1 الفكر الجغرافي الفرنسي    4 

23/1 المدرسة الجغرافية العربية المعاصرة    5 

ماءالفكر الجغرافي في العرب)الجغرافية الطبيعية،ابرز العل    30/1  6 

12/2/2011-يعيةالعطلة الرب    1/2  7 

12/2 الفكر الجغرافي الغربي/الجغرافية البشرية    8 

للفصل الدراسي الثاني األولاالمتحان     20/2  9 

اإلقليميةالجغرافية     27/2  10 

األوربيةفي النهضة  اإلسالميةاثر الجغرافية العربية     6/3  11 

غرافيةالكشوف الجغرافية/مساهمات العرب في الكشوف الج    13/3/2011  12 

يثةالكشوف الجغرافية الحد أهدافالكشوف الجغرافية الحديثة/    20/3/2011  13 

اتالوصول الى الشرق عن طريق الجنوب/اكتشاف داخلية القار    27/3  14 

أفريقياداخل قارة  اكتشاف    3/4  15 

/10/4 االمتحان الثاني/الفصل الثاني    16 

واكتشاف المناطق القطبية اكتشاف قارة استراليا    17/4  17 

المفاهيم الجغرافية المعاصرة/أوال:المحاوالت األولى منها   

 جغرافية

24/4/  18 

/1/5 الجغرافية كعلم يدرس العالقات المكانية    19 

/8/5 الجغرافية كعلم للتوزيعات    20 

15/5 مراجعة للمناهج الجغرافية المعاصرة    21 

يمية وخصائصهأسس تقسيم اإلقل    22/5  22 

/29/5 مراجعة عامة    23 

 

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                               أ.م.د. حميد علوان محمدتوقيع األستاذ: 


