انذرش األٔل

األضزبر:ضٕادي ػجذ انرؤٔف

) 1انًٕلغ انفهكً نمبرح أضٍب
رًزذ يب ثٍٍ دائررً ػرض
 ° 10عُٕثب ٔ  81شًبال

يهخص انغغرافٍب نهطُخ انضبٍَخ يزٕضػ

أ)انزٕزٌغ انغٍر ػبدل نهطكبٌ
ان صحبري ٔ انطٕٓل:رمغ ان صحبري غرة انمبرحأًْٓب(انرثغ انخبنً-
صحراء غٕثً) كًب رزًٍس انمبرح ثأكجر انطٕٓل يطبحخ يضم (ضٍجٍرٌب-
يُشٕرٌب-ثالد انرفذٌٍ)
األَٓبر ٔ انجحٍراد ٔ انجحبر:رؼرف أَٓب ػذٌذح أكجرْب انغبَظ 2510كى
ثبالظبفخ انى انجحٍراد يضم (ثبٌكبل ثرٔضٍب) ٔثحبر (كجحر لسٌٍٔ آرال)

ٔثٍٍ خؽً ؼٕل  25شرلب ٔ
 170غرثب

) 2انًٕلغ انغغرافً نمبرح
أضٍب
رمغ فً انُصف
انشًبنً نهكرح
األرظٍخ
ٌحذْب يٍ انشًبل انًحٍػ
انًزغًذ انشًبنً ٔ يٍ
انشرق انًحٍػ ان ٓبدي ٔ يٍ
انغُٕة انًحٍػ ان ُٓذي

ٌفصهٓب ػٍ
أرٔثب عجبل
األٔرال ًْ
أكجر لبراد
انؼبنى
يطبحزٓب 44
يهٌٍٕ كهى2

) 3انًظبْر انزعبرٌطٍخ فً لبرح آضٍب
انغجبل:رزركس انطالضم انغجهٍخ ٔضػ انمبرح نزًزذ
يٍ رركٍب ئنى ان صٍٍ ػهى يطبفخ 8000كهى
آًْب عجبل ان ًٍٓالٌب انزى ثٓب أػهى لًخ فً انؼبنى
آًْب عجبل ان ًٍٓالٌب انزى ثٓب لًخ فً انؼبنى
8848و ٔعجبل ؼٕرٔش.عجبل ثُؽص
أًْٓبعجبل ان ًٓالي
ان ٓعبة :ثٓب ْعبة داخهٍخ راد اررفبع 4500كهى
كٓعجخ انزجذ انى عبَت ْعجخ األَبظٕل.اريٍٍُب.
اٌراٌ.انذكٍْ.عجخ شجّ انغسٌرح انؼر ثٍخ

 - 2انزجبٌٍ انًُبخً ٔ انزعرٌطً ٔ أصرِ ػهى االَطبٌ

 4انًُبخ فً أضٍب

يفٕٓو انًُبخْٕ:
حبنخ انؽمص فً
يُؽمخ يؼٍُخ خالل
ضُخ

انؼٕايم انًإصرح فً انًُبخ:
1ارطبع انمبرح ٔ ايزذادْب
2رأصٍراد انزٍبراد انًحٍؽخ فً خفظ ٔرفغ درعخ
انحرارح

انًُبخٍخ فً انمبرح ٔ يًٍسارٓب
- 5األلبنٍى
ٌزًٍس ثبررفبع درعخ انحرارح ٔ غسارح االيؽبر ؼٕل
االضزٕائً
انطُخ
ٌزًٍس ثًٕضى يًؽٍر صٍفب(ثطجت ْجٕة انرٌبػ
انًٕضًًٍ
انًؽٍرح)
صٍف حبر يًؽر ٔشزبء ثبرد لهٍم االيؽبر
انًذاري
ٌزًٍسثاررفبع درعبد انحراررّ ٔايؽبر َبدرح
ان صحرأي
حبر صٍفب ٔداف ئ شزبءا ٔ يًؽر ؼٕل انطُخ
ان صًٍُ
انجحر األثٍط ٌزًٍس ثبنحرارح ٔ انغفبف صٍفب ٔ انجرٔدح ٔ انرؼٕثخ
شزبء
انًزٕضػ
انزٍغب ٔ انزٍُذرا ٌزًٍس ثشزبء ؼٌٕم لبرش انجرٔدح

انذرش انضبًَ

- 1انزُٕع انزعبرٌطً ٔ انًُبخً

رحزٕي انمبرح األضٌٕخ يؼظى االلبنٍى انًُبخٍخ انؼبنًٍخٌٕعذ فً لبرح اضٍب أػهى ْعجخ فً انؼبنى (انزجذ )رؼرف انمبرح يطبحبد زراػٍخ ٔاضؼخ-ضالضم عجهٍخ راد لًى يررفؼخ كبنًٍٓالٌب انزى ثٓب أػهى لًخ ئٌفرضذ

حٍش رؼرف انمبرح يُبؼك ثٓب رركس ضكبًَ ٔكضبفخ
كجٍرح فً حٍٍ ثؼط انغٓبد ركبد ركٌٕ غٍر
يإْٔنخ ثبنطكبٌ خصبد فً ان صحبري ٔ انغجبد
ة)ركٍف االَطبٌ االضٍٕي يغ ثئزّ
حٍش رمٕو انحٍبح االعزًبػٍخ فً انًُبؼك ان صحرٌٔخ ػهى
انرػً ٔ انزرحبل ايب انفالحخ فًٓ رمزصر ػهى ان ٕاحبد فً
حٍٍ ٌؼزًذ انطكبٌ انًُبؼك انجبردح ػهى ان صٍذ
َ- 3ظبو انًؽر فً انًُبخ انًٕضًًٍ
َظبو انًؽر ْٕ :رٕزٌغ انشٓري أٔ انفصهً نكًٍخ األيؽبر انًزطبلؽخ
ػهى كم ال هٍى
رطجت انرٌبػ انًٕضًٍخ فً اررفبع
خصبئصّ فً انًُبخ انًٕضًًٍ:
درعخ انحرارح ثذاٌخ افرٌم ٔ رغهت انرٌبػ انًٕضًٍخ انرؼجخ ايؽبر
غسٌرح يٍ يبي انى اكزٕثر يًب ٌإدي انى حذس فٍبظبَبد
اصرِ فً انًغبل انغغراف ً
انُجبد ٔ انحٍٕاٌ :رخزهف انحٍبح انُجبرٍخ فً اإللبنٍى انًٕضًً حطت
كًٍخ األيؽبر انًزطبلؽخ يٍ غجبد كضٍمخ دائًخ انخعرح فً حٍٍ رؼرف
صراء حًٍَٕ يضم انؽٍٕر ثإَٔػٓب ٔ انسٔاحف ٔ اكالد ان هحٕو ٔ انؼشت
انُشبغ انجشريٌ :زًٍس االلهٍى ثعغػ ضكبًَ كجٍر % 60يٍ ضكبٌ انؼبنى
ًٌٔبرش صهضً ضكبَّ انسراػخ خبصخ زراػخ األرز انزى رُبضت انًُبخ انرضًً
ثبالظبفخ انى زراػخ انشبي ٔ ررثٍخ االثمبر فً انُٓذ ٔ رٕنٍذ انؽبلخ انكرٔيبئٍخ

الفياضانات
االيٕاط
اررفبع يُطٕة رٔثبٌ كًٍبد
اسبابها
انًؼرٔفخ
انًٍبِ فً االَٓبر كجٍرح يٍ
ثزطَٕبيً
انضهٕط
خطبئر يبدٌخ ٔ ارالف انًحصٍم رذيٍر انجُى
اثارها
انزحزٍخ
انسراػٍخ
ثشرٌخ
ثُبء حٕاعس
مواجهة االنسان اضزخذاو االلًبر ثُبء انطذٔد
ثحرٌخ
ٔخسَبد يبئٍخ
ان صُؼٍخ نهزُجإ
للفياضانات

