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كلمة
عمید الكلیة/ األستاذ الدكتور

وال . یسعدني

. االجتماعيواألدب والعلم 

.كلھالعربيآداب فى مصر بل فى الوطن 

وإذ نرحب بالطالب الجدد ونجدد الترحیب 

،

.میةكلیتھم ورسالتھا السا

إن ھذ

،ة

الذيا المفھوم ونحسب أن ھذ.والمشاركة البناءة فیھ

.جمیعـًا على أرضھ

.الدراسيعبر العام 

.ھذا الھدفالوسائل المھمة فى تحقیق ىحدإوتعد المكتبة ،على خیر وجھ

،

،علیھا إدارة رعایة الشبابفالتى تشر

" "وفى برنامج ،قطاع البیئة وتنمیة المجتمع
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شيءیمكن أن یستنفذه فى الذيلدیھ بعض الفراغ وقد یجد الطالب أن.والبحثیة

كأن یجلس أمام شاشة الحاسوب فى قاعة االنترنت 

.معلومات تفیده فى دراستھ

وأحسب،المتدفقوالفكري

.یضاف إلى ھذه الكلیة العریقةجدیدجامعيوعاملین من أجل عام وأساتذة

عمید الكلیة

أحمد عبدهللا زاید. د.أ
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لمةك
رئیس قسم الجغرافیا/ األستاذ الدكتور

:ات قسم الجغرافیاأبنائي وبناتي طالب وطالب

اإلسالمكم بتحیة ینحی

 .

ھ ،وااألرض 

.یعیش فیھالذيفى الوسط المحیط اإلنسان

األفاضل من ھذا العلم العریق فقد نھم األساتذة

ل،

 .

أ

،

،

).(

.

،،

ی

،

،
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و. 

:أمثالمن ،عدیدة من الجغرافیین خریجي جامعة القاھرة على وجھ الخصوص

/ ،/ ،/ الدكتور

/ والدكتور،محمد صفي الدین أبو العز/ والدكتور،متولي موسى

...

.شغلوا مناصب سیاسیة بالدولة

،

بما یفید مصرنا الحبیبة، الھدف المنشود من وراء العملیة التعلیمیة

وعلى هللا قصد السبیل، 

.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

رئیس قسم الجغرافیا

جودة فتحي التركماني. د.أ
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سم الجغرافیاق
النشأة والتطور) 1(

قسم الجغرافیا من أعرق األقسام العلمیة بكلیة اآلداب جامعة القاھرة إ

1908

1929.-الجامعة األمریكیة حالیا–الخواجة نستور جناكلیس 

،

.وانتقل إلیھ1983الحرم الجامعى فى عام تشیید مبني قسم الجغرافیا داخل

و 1925مصطفى بك عامر عام األستاذوكان أول من تولى رئاسة القسم ھو 

عبدالمنعم /د .أمحمد عوض محمد  و/ د.أأمثالمن األفاضلاألساتذةتاله مجموعة من 

.  األول/ د .أو ي

/ د.أالثانينصف ال

د .أ/ د0أ/د.

/  د0أمحمد / د.أحمد على اسماعیل و أ/ د.أیوسف عبد المجید فاید و

/  د0أي محسوب و محمد صبر/ د0أثمأمال إسماعیل شاور 

/د 0أواآلنبدایة القرن الواحد والعشرین،

..التركماني

شغل إلىباإلضافةأو وكالء للكلیة اءداء منصب نائب رئیس الجامعة أو عمسو

.المناصب السیاسیة للدولة
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الرؤیة والرسالة واألھداف) 2(

:واألھداف كالتالى

:ةالرؤی

إن علم الجغرافیا یمثل علما 

 .

. و تربطھ بھا بروابط حب لألرض وحب للوطن

و
:نعددھا على النحو التالي 

.و االستشعار عن بعدGISافیةتمكین الطالب من استخدام نظم المعلومات الجغر-1

.تعلیم الطالب استخدام الحاسب اآللي و توظیفھ في خدمة التحلیل الجغرافي-2

.تعلیم الطالب كیفیة إجراء مسح میداني للبیئة الجغرافیة باستخدام األجھزة العلمیة-3

4-

.استخدام ھذه المعلومات في التحلیالت المكانیةو

5-

.تكنولوجیة باستخدام اآلالت مثل الكمبیوتر و األجھزة المساحیة المختلفة
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ادر -6

.متعارف علیھا و منھا ھیئات المساحة

.إعطاء الطالب جرعات علمیة على مستوى عالمي و دولي و إقلیمي-7

.و بشریةأبیئة طبیعیة سواءتعریف الطالب ببیئات جغرافیة متنوعة -8

،م-9

،

.الحكومیة و القطاع الخاص
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یاشروط االلتحاق بقسم الجغراف) 3(
:والدرجات العلمیة التى یمنحھا

ال ،المدرسية عن المجتمع تختلف الحیاة الجامعی

،یتوقف دوره عن تزوید الطالب بالعلم والمعرفة

،

.الجوانب التى تشكل إطار الحیاة الجامعیة

.جدد ویفتح باب االلتحاق بالقسملذا یرحب قسم الجغرافیا بالطالب ال

،

:علىالتاریخ

.اآلليأن یكون ُملمـًا بمبادىء الحاسب -

.إجراء المقابلة الشخصیة للطالبتتم -

.اللغة اإلنجلیزیةھيأن تكون اللغة األوروبیة األولى -

وإذا استوفت ھذه الشروط یقبل الطالب بقسم الجغرافیا،

بشعبةالثالثة ُ یخیر الطالب حینھا فیما أن یكون  ُملتحقـًا بالشعبة العامة أو

،نظًرا للطبیعة العلمیة للقسم

،

.لمواد التخصصیةاألقل تقدیر جید فى ا



."الخرائط " أو "  العامة " ن  إحدى الشعبتی
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.الدكتوراه والتى یمنحھا لھ القسم بعد اجتیازھا



.جتمعیصقل العقل ویھذب الوجدان ویفید الفرد والمالذيأال وھو العلم شيء
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خریجو قسم الجغرافیا فى ظل ضمان الجودة-4
●

وتعمل على توا, بناء التفكیر العلمى المتمیز 

 ,

 .

. فتثمر العلم, الجغرافیة التى یؤسسھا بعض األساتذة ویكون أعضائھا من الطالب 

●

.لدراسیة العلیا المختلفةوالمراكز ا
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شعب القسم-5

خرائط- 2 عامة- 1

لقسمامعامل-6

معمل نظم المعلومات الجغرافیة -3
GIS

المرسم-2 حجرة الخرائط-1

المرسم-أ
ترابیزات مضیئة للرسم-ب ترابیزات للرسم-أ

معمل نظم المعلومات الجغرافیة-ب

شاشة عرض-ب أجھزة الكمبیوتر-أ
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قسم الجغرافیالخریجيمجاالت العمل )7(
.معید بالقسمُ-1

.علیمیةفى مختلف المراحل التسیةالتدریالھیئات والوظائف -2

.الھیئات اإلداریة بالوزارات المختلفة-3

."شركات رسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافیة " القطاع الخاص -4

."مركز نظم المعلومات الجغرافیة " للتعبئة العامة واإلحصاء المركزيالجھاز -5

أقسام نظم المعلومات الجغرافیة بمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -6

."تابع لمبنى المحافظة " المصریة 

.خرائط بشركات البترول والمساحة الجیولوجیةورسام-7

.العمل كموظفین إداریین فى الجامعات المختلفة-8
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القسمأعالمرواد و ) 8(

مصطفى بك عامر. أ

محمد عوض محمد/ د.أ

يعبد المنعم الشرقاو/ د.أ

موسىوليمتمحمد / د.أ

أحمد رزقانةإبراھیم/ د.أ

عز الدین فرید/ د.أ

محمد صفى الدین أبو العز/ د0أ

جمال حمدان/ د .أ

صبحي عبد الحكیممحمد / د.أ

یوسف عبد المجید فاید/د.أ

محمد محمد سطیحة/ د.أ

أحمد على اسماعیل/ د.أ

محمد حجازي محمد/د.أ

السید السید الحسیني/ د.أ

مال إسماعیل شاورآ/ د.أ

محمد صبري محسوب/ د.أ

أحمد حسن إبراھیم/ د.أ

محمد محمد  زھرة/ د.أ

محمود دیاب راضي/ د.أ
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الشخصیات التى عملت بالقسم) 9(
ورحلت عن دنیانا أو نقلت إلى أماكن أخرى

.)توفى( محمد السید غالب/ د.أ

.)توفى( محمد محمد سطیحة/ د.أ

.)توفى( سماعیلأحمد على ا/ د . أ

.)توفى( محمدحجازيمحمد / د . أ

.) توفى( محمد محمد یوسف زھرة/ د . أ

.)توفى( محمود دیاب راضى / د . أ

).یعمل بجامعة أخرى(فتحي مصیلحي خطاب / د.أ

).یعمل بجامعة أخرى(حمدي الدیب / د.أ

.)أخرىیعمل بجامعة ( طلعت محمد عبده/ د

.ىماھر عبد الحمید اللیث/د

.)توفى( جمال حمدان/د

.)توفى( محمود جالل الدین الجمل/د

.)توفى( محمد المعتصم مصطفى / د

.)توفى( الھاديعبد المنعم على عبد / د
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و 1925عام إنشائھرؤساء القسم منذ ) 10(
على الترتیباآلنحتى 

إلىمن

1925أول رئیس للقسم عام مصطفى بك عامر/ ا

--عوض محمدمحمد / د .أ

--عبد المنعم الشرقاوى/ د .أ

19601963موسىمتوليمحمد / د .أ

19631969أحمد رزقانةإبراھیم/ د .أ

محمد صبحي عبد الحكیم/ د .أ
1970

1975

1972

1978

19721974محمد صفى الدین أبو العز/  د0ا

یوسف عبد المجید فاید/د.أ
1974

1981

1975

1987

19781981محمد محمد سطیحة/ أ د

19871993أحمد على اسماعیل/ أ د

19931997محمدحجازيمحمد / أ د

19972000أمال إسماعیل شاور/  د0ا

20002005محمد صبري محسوب/ د0ا

20052007سمیر سامى محمود/  د0ا

حتى اآلن2007جودة فتحي التركماني/د 0ا
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قائمین بالتدریس والاألساتذة) 11(
والبحث حالیا

.د محمد صفي الدین أبو العز.أ

.عبد الحكیمصبحيد محمد .أ

.د یوسف عبد المجید فاید.أ

.د عبد العال عبد المنعم الشامي.أ

.الحسینيالسیدد السید.أ

.شاورإسماعیلد آمال .أ

.د محمد صبري محسوب.أ

.د أحمد حسن إبراھیم.أ

.يالتركماند جودة فتحي .أ

.د سمیر سامى محمود.أ

.د أحمد السید الزاملى0أ

.سید أحمد طلبھشحاتةد .أ

.صادقمحمود فوزیة . د

)معار(.عبد الوھابإبراھیم محمد سامح . د

عاطف معتمد عبد الحمید. د

.عوض عبد المعبود سالم. د

.عبدهعلي أشرف . د

)أجازة خاصة(.عبدالعزیزمتولي عبد الصمد. د

)معار(.يالبھنساوأحمد محرم. د

.عویسأحمد محمود . د

.نرمین أحمد شكري. د
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.زیادةعبد الغني عبد العزیز. د

:الھیئة المعاونة: ثانیا
"مدرس مساعد".حسانینمحمد أحمد علي. أ

"مدرس مساعد"یوسفسلیمان عدلي أنیس. أ

"مساعدمدرس "صالح محمد دالیا محمد . أ

"مدرس مساعد".محمدرضا القط. أ

"مدرس مساعد. "محمد إبراھیم محمد خطاب.أ

".مدرس خرائط" عزت متولي أحمد . أ

"معید"بھاء فؤاد مبروك سلیمان . أ

"معید"محمود عبد الفتاح محمود . أ

" معید"وفاء محمد محمد عبد الجواد . أ

"معید"أبو بكر شعبان حجاج . أ

" عیدم"مھا سعید . أ

" معید"حسینأسماء كمال الدین . أ

"معید"مني سید . أ

:الھیئة اإلداریة: ثالثا
.)القسمةسكرتیر( هللا عبدسید صباح.أ

.)أمینة وحدة نظم المعلومات الجغرافیة( عواطف على محمود .أ
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عبد المنعم الشرقاوي. د.أ-3محمد عوض محمد. د.أ-2مصطفى بك عامر. أ-1

الحكیممحمد صبحي عبد . د.أ- 6إبراھیم أحمد رزقانة. د.أ-5محمد متولي موسى. د.أ-4

محمد محمد سطیحة. د.أ-9یوسف عبد المجید فاید. د.أ-8محمد صفي الدین أبو العز. د.أ- 7

م1925منذ إنشائھ في عام الجغرافیا صور رؤساء قسم 
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آمال إسماعیل شاور. د.أ-12محمد حجازي محمد. د.أ-11أحمد علي إسماعیل. د.أ-10

جودة فتحي التركماني. د.أ- 15سمیر سامي محمود. د.أ-14محمد صبري محسوب.د.أ-13
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وائز التفوق و التمیز الممنوحة ج) 31(
ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم

:القسم  على جوائز متنوعة و منھمأساتذةحصل بعض 
:إبراھیم أحمد رزقانة. د.أ

.1992جائزة الدولة التقدیریة في العلوم االجتماعیة في عام 
:محمد صفى الدین أبو العز .د.أ

.1995ماعیة تاالججائزة الدولة التقدیریة فى العلوم
: محمد صبحي عبد الحكیم / د0.أ

.1963جائزة الدولة التشجیعیة فى الجغرافیا 
.1984ماعیة تجائزة الدولة التقدیریة فى العلوم االج

.1964,1983) مرتین (األولىوسام العلوم والفنون من الطبقة 
.1985األولىوسام االستحقاق من الطبقة 

.1987وشاح النیل 

: السید السید الحسیني/ د0أ

.2006اإلنسانیةجائزة الجامعة التقدیریة للعلوم 
:أمال إسماعیل شاور/  د0أ

/د .ھاب اسماعیل والمخصصة باسم أإی/ د.جائزة أ
.2005الحكیم

:محمد صبري محسوب/ د0أ
محمد / د .اسماعیل والمخصصة باسم أھاب إی/ د.جائزة أ
.2004الحكیم

: سمیر سامى محمود/  د0أ
.1988جائزة الدولة التشجیعیة فى الجغرافیا 

.2006اإلنسانیةالعلوم فى العلميجائزة جامعة القاھرة للتفوق 
/د .اسماعیل والمخصصة باسم أھاب إی/ د.جائزة أ
.2006الحكیم 

أعضاء ھیئة التدریس بالقسم  على جائزة أحمأغلبوقد حصل 
الشعبة العامة وشعبة الخرائط: فى الجغرافیا التى تمنح ألول القسم فى الشعبتین

دور قسم الجغرافیا فى كشف وتنظیم) 14(
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حفائر المعادى حتى التسلیم

،

،،

،عاتقھم عبء البحث و التنقیب المبدئي

،،األثري

.أھمیة دورھا الطلیعي حینما كانت ھمزة الوصل الخارجي و الداخلي

و ،1929

،

،

العلمیة بأن قامت بتكوین ھیئة من 

.على آثار عصر ما قبل التاریخ

و ،/ د.قد وافق أو

إالفى ھذا المجال ال یسعنا 

،

.شغل كرسي الجغرافیا بجامعة القاھرة

.عن حفائر معادى ما قبل التاریخ

/ و ذاك تحت إشراف األستاذ ،1948إلى عام 1930بدایة من عام 

/ د.وقد شاركھ فى اإلشراف مساعدة أ

.عشر
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لمدة أكثر من نصف ،فائر المعادىوقد تولى إبراھیم رزقانة األشراف على ح

،1998حتى عام 1947قرن من عام 

.إستقدم فیھ الكثیر من البعثات العلمیة الستمرار أعمال الحفائر بالمنطقة،فیھ حیاتھ

/ / د.أوبعد وفاة 

،

.و خاض فى سبیل ھذا صراعات عدیدة،الحفر

/ یوسف فاید الحفائر لھیئة اآلثار من قبل لجنة ثالثیة ترأسھا د / د .وقد سلم أ

.....معادىال

،

.2005و أجبر على كتابة نھایتھا عام ،1928الجغرافیا منذ عام 



24

للمقررات الدراسیة يالمحتوى العلم) 51(
بالقسم

:جغرافیا عامة-1

-

–( : –الجوانب الطبیعیة 

 (– ) (

،

.األنشطة االقتصادیة–و أنماط العمران العالم 

: البنیة والتضاریس-2

،ھتم بدراسة بنیة األرض و أشكالھا التضاریسیة على مستوى قارات العالمتو

،

.بأنواعھا المختلفة) السھول ،الھضاب،الجبال( العالم 

:المساحةئمباد-3

،

.صورة خریطة

: جغرافیة السكان-4

--–

.نماذج تطبیقیة لكل من الدول المتقدمة و النامیة

:الخرائط ئمباد-5
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،

،،

.الخریطة في المیدان

:جغرافیة األمریكتین-6

) –( الوالیات المتحدة للطالبوتدرس

–( أمریكا الالتینیة –و أقالیم الوالیات المتحدة 

.األوضاع البشریة و التطبیق على عدد من الدول

: حاسب آلي -7

– ) (–

–نظام تشغیل الوندوز –نظام تشغیل الدوس –) الھارد ویر ( الحاسب اآللي 

–ي–

.الخ

: جغرافیة اقتصادیة-8

الطالب ویدرس 

،،،

.وحركة التبادل التجاري

: جغرافیة أوروبا-9

-،وفی

--–

.دراسة حالة لعدد من دول القارة–االقتصادي و السیاسي للقارة 

: خرائط طبیعیة-10

 :

نظم –األسطح الجیودیسیة –مفھوم الخریطة من اإلنتاج الیدوي إلى الخرائط الرقمیة 



26

––

.نظم المعلومات الجغرافیة و إنتاج الخرائط–الخرائط 

:جغرافیة المناخ-11

ى وتحتوي عل

–––

.ثم المناخ و اإلنسان،المناخیة

:البحار و المحیطات-12

–و خ

–

–

.و المحیطاتالموارد االقتصادیة بمیاه و قیعان البحار 

:جغرافیة الشرق األقصى و استرالیا-13

––السكان –الطبیعي 

.التطبیقیة

: جغرافیة المیاه العذبة-14

––ویتم تدریس 

–محاوالت اإلنسان للتدخل في الدورة المائیة 

––––––

-–بخار الماء –الماء الحیوي 
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–المیاه الجوفیة –األنھار كحدود سیاسیة –استخدامات میاه األنھار 

.مشكلة المیاه في العالم–) التحلیة و التكریر ( الموارد المائیة غیر التقلیدیة –

:جیاالجیومورفولو-15

،وھي 

،

.النھریة و الصحراویة و الساحلیة

:مناھج البحث و الدراسة المیدانیة-16

الربط بین مقررات الجغرافي الطبیعیة النظومجالھا 

،

،،

.المنطقة التي تمت دراستھا

: موضوع خاص-17

وانب الجغرافیة الطبیعیة أو دراسة أحد الموضوعات ذات األھمیة في الجویتم 

.أخرى وموضوعات یتم اختیارھا

:)جغرافیة طبیعیة ( ة اإلنجلیزیة نصوص باللغ-18

تدریب الطالب على –) اإلنجلیزیة ( تعریف الطالب بالكتابة الجغرافیة وتھتم ب

،

.و یراعى أن تكون الموضوعات المختارة متعددة،الجغرافیة الطبیعیة

: جغرافیة العالم العربي-19
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ي ج اإلمقدمة في المنھویدرس الطالب 

و ،-و الظروف الطبیعیة مثل السطح و المناخ ،للعالم العربي

.)األنشطة االقتصادیة المختلفة –الموارد االقتصادیة –السكان ( الظروف البشریة 

: جغرافیة العمران-20

––أسس تصنیف مراكز العمران وتھتم بعمل 

ایكولوجیة –الموقع –الحجم –و التوزیع الجغرافي لمراكز العمران من حیث التباعد 

.المدن اإلقلیمیة

:جغرافیة البیئة-21

-وتھتم ب

و العو-،: 

--تلوث الماء -تلوث الھواء : و أھم مشكالت البیئة ،البیئیة

.أنواع التلوث األخرى-

:جغرافیا تاریخیة-22

و دراسة موضوعات ،تعریفھا و أھدافھا و مصادر دراستھاوتدرس من حیث 

-من جغرافیة مصر البشریة مثل 

و --

.الطرق و المسالك في مصر خالل العصر الوسیط

:خرائط التوزیعات-23

-( باستخدام طرق 
(،،

.و الریاضیة
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:جغرافیة مصر الطبیعیة-24

،،مصر

.المصریة ومناخ مصريراضالتي تنقسم إلیھا األ

: جغرافیة مصر البشریة-25

-

و ،،ي،یة و سكان مصرالسیاس

.)الزراعة و الصناعة و السیاحة في مصر و النقل و التجارة ( النشاط االقتصادي 

:جغرافیة أفریقیا و حوض النیل-26

و،ھاوتعني بدراسة ال

،،طبیعي و التربة ومشاكلھا في أفریقیامناخ والنبات الال

.النیل و مائیتھ

:تخطیط اقلیمى-27

-وھي 
و ،،العامة

-

.و تخطیط األقالیم الكبرى-اإلقلیمیة 

:اآللي و نظم المعلومات الجغرافیةتطبیقات الحاسب -28

،مقدمة عن الحاسب اآللي و تطورهوتدرس 

.و إدخال البیانات الجغرافیة بنوعیھا-یة و مكونات نظم المعلومات الجغرافیة الرئیس

:فكر جغرافي-29
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،

،،

.ثم دراسة االتجاھات الجغرافیة المعاصرة،الجغرافیة

:سیاحةجغرافیة ال-30

،-

-

.السیاحي

): جغرافیة بشریة ( نصوص باللغة اإلنجلیزیة -31

أن تشمل أحد األ،المقصود بنصوص في الجغرافیة البشریة

،،

،

.التركیز على المصطلحات و المعدالت و المفاھیم الخاصة بعلم جغرافیة السكان

: جغرافیة االراضى الجافة-32

-و
-

.بالجفاف

:جغرافیا سیاسیة-33

، :-

و ----ادیة 

.و مشكالت الحدود-المنظمات السیاسیة 

: طرق فنیة-34



31

،

.نبذة مختصرة عن صور األقمار الصناعیةالجویة مع 

:ریاضة ومساقط-35

-

و المعادالت و القوانین الریاضیة التي تخدم المعالجة -أغراض استخداماتھا المختلفة 

.الجغرافیة للعدید من القضایا الطبیعیة و البشریة

:تطبیقاتھ الجغرافیة وستشعار من بعد اال-36

-مفھوم تقنیة االستشعار من بعد یتم عرض

--الفضائیة 

.تحلیل الصور الفضائیة الرقمیة

: صور جویة -37

الكامیرا و ،الطائرات و ارتفاعات التصویر( ت التصویر و یتم فیھا تعلم تقنیا

 (- )،. . (-
--

.الظاھرات الجغرافیة

: خرائط جیولوجیة -38

،

.و عمل القطاعات الجیولوجیة و اإلفادة منھا،رموزھا

:خرائط كنتوریة -39
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ني وتدخل الخریطة الكنتوریة في استخدامات

،و

.الخ.. .الفیضانات و السیول

: مشروع كارتوجرافى -40

،

و ،

.وفقا لمعاییر یحددھا أستاذ المادة

: بند الرحلة العلمیة * 

ی

،الجغرافیا

،

.القاھرة
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المقررات الدراسیة) 61(
الفرقة األولى

المواد الممتدة
المـــــادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

)نحو وتعبیر(لغة عربیة  - 2

لغة إنجلیزیة - 2

جغرافیة عامة - 2

المجتمع المصري - 2

الساعات مجموع عدد 

أسبوعیا

- 8

"مواد منتھیة " الفصل الدراسي األول 

المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

أعمال (البنیة والتضاریس 

)سنة

- 4

مبادئ المساحة 2 4

تاریخ الشرق األدنى القدیم - 4

جغرافیة السكان - 4

مجموع عدد الساعات 

أسبوعیا

2 16
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"مواد منتھیة " الثانييالدراسالفصل 
المادة عدد ساعات التدریبات عدد ساعات 

المحاضرات

علم االجتماع - 4

)أعمال سنة(مبادئ الخرائط  2 3

جغرافیة األمریكتین - 4

حاسب آلي 2 3

مجموع عدد الساعات 

أسبوعیا

4 14

الفرقة الثانیة
المواد الممتدة

المادة عدد ساعات 

التدریبات

دد ساعات ع

المحاضرات

)نحو وتعبیر(لغة عربیة  - 2

لغة إنجلیزیة - 2

جغرافیة اقتصادیة - 2

التفكیر العلمي - 2

مجموع عدد الساعات 

أسبوعیا
- 8



35

"مواد منتھیة " األول الدراسيالفصل 
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

جغرافیة أوروبا - 4

عیةخرائط طبی - 4

جغرافیة المناخ 2 3

اقتصاد - 4

مجموع عدد الساعات 

أسبوعیا

2 15

"مواد منتھیة " الفصل الدراسي الثاني 
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات المحاضرات

البحار والمحیطات - 4

تاریخ مصر في العصور 

الوسطي
- 4

جغرافیة الشرق األقصى 

وأسترالیا

- 4

ة المیاه العذبةجغرافی - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 16
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)شعبة عامة ( الفرقة الثالثة 
المواد الممتدة

المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات المحاضرات

الجیومورفولوجیا - 2

مناھج البحث والدراسة 

المیدانیة

- 2

موضوع خاص - 2

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 6

"مواد منتھیة " األول الدراسيالفصل 
المادة عدد ساعات التدریبات عدد ساعات 

المحاضرات

جغرافیة (نصوص باللغة اإلنجلیزیة 

)طبیعیة

- 4

تاریخ مصر الحدیث - 4

جغرافیة العالم العربي - 4

جغرافیة العمران - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 16
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"مواد منتھیة " الفصل الدراسي الثاني
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

جغرافیة البیئة - 4

جغرافیة تاریخیة - 4

خرائط التوزیعات - 4

اإلحصاء - 4

مجموع عدد الساعات 

أسبوعیا

- 16

.غرافیة داخل مصرالج

)شعبة الخرائط ( الفرقة الثالثة 
المواد الممتدة

المادة عدد ساعات التدریبات عدد ساعات المحاضرات

الجیومورفولوجیا - 2

مناھج البحث والدراسة المیدانیة - 2

طرق فنیة - 2

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 6
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"مواد منتھیة " األول الدراسيالفصل 
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

جغرافیة (نصوص باللغة اإلنجلیزیة 

)طبیعیة
- 4

ریاضة ومساقط - 4

جغرافیة العالم العربي - 4

جغرافیة العمران - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 16

"مواد منتھیة " الفصل الدراسي الثاني 
المادة عدد ساعات 

تالتدریبا

عدد ساعات 

المحاضرات

جغرافیة البیئة - 4

االستشعار من بعد وتطبیقات 

الجغرافیة

- 4

خرائط التوزیعات - 4

اإلحصاء - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 16

.الجغرافیة داخل مصر
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)شعبة عامة ( ة الرابعة الفرق
المواد الممتدة 

المادة عدد ساعات التدریبات عدد ساعات المحاضرات

جغرافیة مصر الطبیعیة - 2

جغرافیة مصر البشریة - 2

جغرافیة أفریقیا وحوض النیل - 2

مجموع عدد الساعات أسبوعیا - 6

"مواد منتھیة " الفصل الدراسي األول 
المادة ساعات عدد

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

تخطیط إقلیمي - 4

تطبیقات الحاسب اآللي ونظم 

المعلومات الجغرافیة

2 3

فكر جغرافي - 4

جغرافیة السیاحة - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا 2 15
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"مواد منتھیة " الفصل الدراسي الثاني 
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

لمحاضراتا

جغرافیة (نصوص باللغة اإلنجلیزیة 

)بشریة

- 4

جغرافیة األراضي الجافة - 4

جغرافیة سیاسیة 2 3

دراسة میدانیة - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا 2 15

)شعبة الخرائط ( الفرقة الرابعة 
المواد الممتدة

المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

غرافیة مصر الطبیعیةج - 2

جغرافیة مصر البشریة - 2

جغرافیة أفریقیا وحوض 

النیل
- 2

مجموع عدد الساعات 

أسبوعیا

- 6
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"مواد منتھیة " الفصل الدراسي األول 
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

تخطیط إقلیمي - 4

تطبیقات الحاسب اآللي ونظم المعلومات 

غرافیةالج

2 3

صور جویة 2 3

خرائط جیولوجیة - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا 4 14

"مواد منتھیة " الفصل الدراسي الثاني 
المادة عدد ساعات 

التدریبات

عدد ساعات 

المحاضرات

جغرافیة (نصوص باللغة اإلنجلیزیة 

)بشریة

- 4

خرائط كنتوریة - 4

مشروع كارتوجرافي 2 3

یدانیةدراسة م - 4

مجموع عدد الساعات أسبوعیا 2 15
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فھرس المحتویات
رقم الالموضوع

1.عمید الكلیة/ كلمة األستاذ الدكتور

3.رئیس قسم الجغرافیا/ األستاذ الدكتورلمةك

5.قسم الجغرافیا النشأة والتطور) 1(

6.الرؤیا و الرسالة واألھداف ) 2(

8.والدرجات العلمیة التى یمنحھاق بقسم الجغرافیاشروط االلتحا) 3(

10قسم الجغرافیا فى ظل ضمان الجودةخریجو)4(

11.شعب القسم)5(

11.معامل القسم) 6(

12.مجاالت العمل لخریجي قسم الجغرافیا) 7(

13.رواد و أعالم القسم) 8(

14.قلت إلى أماكن أخرىالشخصیات التى عملت بالقسم ورحلت عن دنیانا أو ن) 9(

15.و حتى اآلن على الترتیب1925رؤساء القسم منذ إنشائھ عام ) 10(

16.األساتذة والقائمین بالتدریس والبحث حالیا) 11(

1925.18صور رؤساء قسم الجغرافیا منذ إنشائھ في علم ) 12(

20.سمجوائز التفوق والتمیز الممنوحة ألعضاء ھیئة التدریس بالق) 13(

21.دور قسم الجغرافیا فى كشف وتنظیم حفائر المعادى حتى التسلیم) 14(

23.المحتوى العلمي للمقررات الدراسیة بالقسم) 15(

32.المقررات الدراسیة) 16(


