
   

 
 
  

  للفرقة األولى بحاث المطلوبة قسم الجغرافيا بكلية اآلداباأل

  برنامج الجيوماتكس

  الموضوعات المقترحة  القائم بالتدريس  المقرر
  أ.د.عواد حامد موسى  الجغرافيا الطبيعية 

  ناقش عالقة كوكب األرض بالمجموعة الشمسية.-١
  خصائص كوكب األرض.-٢
  اكتب األغلفة الطبيعية لكوكب األرض.-٣
أكتب فى خصائص الصخور النارية والرسوبية واسس -٤

  تصنيفها.
ناقش الحركات التكتونية البطيئة التى عملت على تشكيل -٥

  القارات.
ناقش الحركات التكتونية السريعة التى عملت على تشكيل  -٦

  القارات.
التى تمارسها على اكتب فى التجوية وأنواعها والعمليات -٧

  الصخور.
  ناقش التعرية النهرية فى مراحلها المختلفة.-٨
  ناقش االشكال التضاريسية الناتجة عن التعرية الهوائية. -٩

  ناقش االشكال التضاريسية الناتجة عن االرساب الهوائى. - ١٠
 

  

  

  

  



   

 
 

  

  

 الموضوعات المقترحة القائم بالتدريس المقرر
  مبادئ
  الخرائط

 عبد أحمد/د.أ
  على السالم

  أكتب فى موضوع واحد من املوضوعات التالية:
 أمثلة أذكر أنواعها، بين التحويل يتم وكيف الرسم مقاييس أنواع عن موضوعا أكتب- ١

 .البسيط الخطى المقياس يرسم وكيف والفرنسي، اإلنجليزى للنظام
 خطوط خصائص عن موضوع أكتب، الطول خطوط أستخدامات أهم أحد الزمن تحديد- ٢

 أوجد ثم. الزمنية المناطق هى وما الدولى، التاريخ وخط جرينتش خط بين والفرق الطول
 ظهراً عشر الثانية الساعة كانت إذا   غرباً ٧٤ طول خط على الواقعة نيويورك فى الزمن

  .شرقاً ١٤٠ طول خط على الواقعة يوكوهاما فى
 واستخراج الخرائط على المساحات قياس يمكن كيف به توضح موضوعاً أكتب- ٣

 إليضاح أمثلة أستخدم. الخرائط على القياس مشكالت توضيح مع ، الحقيقية المساحات
  .الشرح

 موضوعاً أكتب الخرائط، على الموجودة الرسم مقاييس أهم أحد المقارن المقياس- ٤
 اإلنجليزى النظام أختالف مشكلة على يتغلب وكيف المقياس، هذا أهمية به توضح

 مع الزمنى والمقياس المقياس هذا بين الفرق وضح كذلك. رسمه يتم وكيف والفرنسي،
 .أمثلة ذكر
 لخرائط أمثلة ذكر مع الرسم لمقياس تبعاً الخرائط تصنف كيف يوضح موضوعاً أكتب- ٥
 .األصغر إلى األكبر المقياس من المقاييس هذه رتب ثم. نوع كل
١/٤٠٠٠٠٠٠    -     ١/٣٠٠٠٠     -     ١/٥٠٠٠٠  
١/٢٠٠٠٠٠٠    -    ١/١٠٠٠٠٠     -    ١/١٠٠٠٠  
١/٤٠٠٠٠٠ 
 كان إذا مدينتين بين بالكيلومترات الحقيقية المسافة إيجاد فى الرسم مقياس أستخدم ثم

 .١٧٥٠٠٠/ ١ رسمها مقياس خريطة على سم ٣٠ بينهما البعد
 التوضيح مع.  خريطة كل عليها تحتوى أن يجب التى األساسيات عن موضوعاً أكتب- ٦

 .باألمثلة
 بالدقة علية المسافات وقراءة رسمه يمكن وكيف الشبكى المقياس عن موضوعاً أكتب- ٧

 .أمثلة ذكر مع. المطلوبة
  



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموضوعات المقترحة القائم بالتدريس المقرر
الجغرافيا 
  االقتصادية

  أ.د/عادل شاويش 
 بين الماضي والحاضر والمستقبل . الجغرافيا االقتصادية-١
 الزراعة ودوروها في توفير األمن الغذائي في دول العالم  .-٢
 العاملين بالقطاع  الزراعي في دول العالم المتقدم والنامي  -٣
 التصحر وأثره على التنمية الزراعية .-٤
 شبكات النقل  ودورها في التنمية االقليمية والدولية . -٥
 اعي  .التوطن الصن-٦
 الصناعة والتنمية االقتصادية واالجتماعية مع التطبيق .-٧
  السياحة وأثرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية مع التطبيق .-٨



   

 
 

  

 المقترحة الموضوعات بالتدريس القائم المقرر

 ماهر حمدى عيش. أ.م. د  جغرافيا سياسية
  

 
دولة علي التطبيق مع ومشكالتها السياسية الحدود 

  . عربية
 البحر شرق علي التطبيق مع البحرية الحدود -٢

  . المتوسط
 روسيا في وتطبيقاتها لماكيندر العالم قلب نظرية -٣

  . االتحادية
 السياسي ودورها آسيا في االقليمية المنظمات-٤

  . واالقتصادي
  التطبيق مع ومشكالتها االنهار مع الحدود -٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 
 

  

 

 

  برنامج اجليوماتكس  –كلية اآلداب  املسلسل
  

 

  املشروع البحثي األول

 املشروع البحثي الثاني


 

 املشروع الثالث


 
  املشروع البحثي الرابع

 املشروع البحثي اخلامس
   

 
   

  

  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

  

 المقترحة الموضوعات بالتدريس القائم المقرر

 د. هيثم زينهم   حقوق اإلنسان 
  

 
الحق، ناقش ظهرت ثالثة مذاهب تتعلق بمفهوم -١

 هذه المذاهب، موضحاً وجهة نظرك.
ق عناصر رئيسة ، ناقش هذه العناصر، للح -٢

 موضحاً الفرق بين الحق والقانون.
 اإلنسان وأهم الخصائص. ناقش سمات حقوق-٣
ركزت الرؤية اإلسالمية لحقوق اإلنسان على -٤

 ثالثة جوانب رئيسة، اذكرها بالتفصيل.
الدولية وضح دور االتفاقيات والمواثيق -٥

 واإلقليمية في حقوق اإلنسان.
للغة دور كبير في إثبات الحق وعدم ضياعه،  -٦

  وضح ذلك مستدالً.
  


