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 ة/ المرحلة الثالث  ةجغرافية الصناعاسم المادة : 

 حـــاػـــح انصُــراكٛــٕو ظغــيلٓالمحاضرة : اسم 

Presentation neme : Industry geography concept 

 ٓحـــاػـــح انصُــراكٛــٕو ظغــيل  

 أًَةانٔػٕايةم ذٕنُٓةا ٔذيسٚةس  َشةتذٓاْٙ كرع يٍ كرٔع انعغراكٛةح اقهرصةاةٚح ذٓةرى تسةااةح انصةُاػح يةٍ  ٛةس 

ٔانةسٔنٙ  ٔاإلههًٛةٙصُاػح ػهةٗ انًتةرٕٖ انًيهةٙ ٔةةااح انرٕزٚغ انعغراكٙ نه األهانٛىكٙ انرٕنٍ انصُاػٙ انوائًح 

انصةُاػٙ كةٙ انًاضةٙ ٔانياضةر ٔذيسٚةس انرٕظٓةاخ انًتةروثهٛح نرةٕنٍ انصةُاػح ذيهٛم ٔاهغ انرةٕنٍ  إنٗ تاإلضاكح

 ٔانًشاكم انرٙ ذٕاظٓٓا يغ ذوسٚى انيهٕل انًُااثح نٓا .

 -كرع ظغراكٛح انصُاػح ٔذطٕةِ : َشتخانؼٕايم انرٙ ااًْد كٙ 

ذغٛةر انلكةر تشةكم كثٛةر كةٙ  أاةًٓدانوةرٌ انصةايٍ ػشةر ٔانرةٙ  أٔاخةرير هح اقاركشاكاخ انعغراكٛةح هٛاو  -1

كٙ ذطٕٚر انسةاااخ انعغراكٛةح انًرؼهوةح  أآًدانعغراكٙ ٔذطٕٚر انكٛاَاخ انتٛااٛح ٔاقهرصاةٚح كًا آَا 

 تانرٕزٚغ انًكاَٙ نهًٕاة انخاو انضرٔةٚح نهصُاػح .

تشةةكم كثٛةةر كةةٙ ذطةةٕٚر  أاةةًٓدكةةٙ يُرصةةق انوةةرٌ انصةةايٍ ػشةةر ٔانرةةٙ  أٔةتةةاٙ هٛةةاو انصةةٕةج انصةةُاػٛح كةة -2

انُشةان كةٙ زٚةاةج  عةى  أاةٓىْٔةاا  اٜنةٙانطاتغ  إنٗانصُاػح يٍ خالل اَروانٓا يٍ انطاتغ انٛسٔ٘ انروهٛس٘ 

انخةاو انعغراكٛح انًرؼهوح تانرٕزٚغ انعغراكٙ نهًةٕاة  األتيازذطٕة انسةاااخ أ  إنٗذنك  أةٖانصُاػٙ يًا 

 انصُاػح . إنٛٓاانرٙ ذيراض  األإامٔيُانن  األٔنٛح

ٔانصةةرٔاخ  األٔنٛةةحظٓةةٕة انًُاكتةةح انيةةاةج تةةٍٛ انةةسٔل اقاةةرؼًاةٚح يةةٍ اظةةم انتةةٛطرج ػهةةٗ يُةةانن انخةةاو  -3

 انعغراكٛح يٍ يُانن ذٕاظس ْاِ انصرٔاخ . األتيازكٙ ذٕاغ  أٚضاانًؼسَٛح قاًٛا انثررٔل يًا ااْى ذنك 

قارغالل انتٛااٙ كٙ انكصٛر يٍ يُانن انؼانى قاًٛا هاةاخ اكرٚوٛا ٔااٛا ٔايرٚكا انالذُٛٛةح ذطٕة  ركاخ ا -4

 ٔاقارغالل انتٛااٙ ُْا ٚؼُٙ اقارغالل اقهرصاة٘ ْٕٔ يا ٚؼُٙ هٛاو انرصُٛغ .

 

 



1 
 

 حــــُاػــح انصـــق ظغراكٛــٔظائ  

ٚةةس يتةةرٕٖ انكلةةاتج اقهرصةةاةٚح ٔانًكاَٛةةح كةةٙ ذهةةك ةةااةةح انًٕاهةةغ انصةةُاػٛح ٔانؼٕايةةم انًتةةمٔنح يُٓةةا يةةغ ذيس -1

 انًٕاهغ .

 . نإلههٛىانرٕنٍ انصُاػٙ انوائًح ضًٍ انيٛس انًكاَٙ  أًَانذيهٛم  -2

كةٙ انًاضةٙ ٔانياضةر يةغ ذيسٚةس انرٕظٓةاخ انًتةروثهٛح نرةٕنٍ  اإلههةٛىةةااح ٔاهغ انرٕنٍ انصُاػٙ انوائى كةٙ  -3

 . اإلههٛىانصُاػح كٙ 

 ٙ نهًسٌ يغ ذيسٚس انؼالهح انًرثاةنح تٍٛ انُشان انصُاػٙ ٔانًراكس انيضرٚح .ةةااح انرركٛة انصُاػ -4

 ٔذيسٚس انيهٕل انًُااثح نٓا . اإلههٛىذيهٛم انًشاكم انرٙ هس ذٕاظّ انصُاػح كٙ  -5

 .نإلههٛىُاػح ضًٍ انيٛس انًكاَٙ انرًُٕٚح انرٙ ًٚكٍ اٌ ذررذة ػهٗ ذٕنٍ انص اٜشاةذيٛس  -6

 ٔانسٔنٙ . ٔاإلههًٛٙراكٙ نهصُاػح ػٍ انًترٕٖ انًيهٙ ةةااح ٔاهغ انرٕزٚغ انعغ -7

 حــح انصُاػــراكٛـغــيُاْط انثيس كٙ ظ  

اػرًةةسخ انسةااةةاخ كةةٙ ظغراكٛةةح انصةةُاػح كةةٙ انثساٚةةح ػهةةٗ انًةةُٓط انةةٕظٛلٙ أ انٕاةةلٙ شةةى تؼةةس ذطةةٕة انسةااةةاخ 

 اإل صةائٛحانكًٛةح أ  األاةانٛةاة ػهةٗ انعغراكٛح كٙ ْاا انًعال ذةى اقػرًةاة ػهةٗ انًةُٓط انكًةٙ يةٍ خةالل اقػرًة

ٔترايط انيااة اقنكررَٔٙ كٙ ذيهٛم انظاْرج انصُاػٛح تاػرثاةْا ذؼةس َشةان يرطةٕة ٔيرتةاةع يةٍ  ٛةس انرغٛٛةر 

 ًٔٚكٍ انرؼثٛر ػُّ كًٛا .

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 اإلههٛىذٕنُٓا ضًٍ  ٔأًْٛح ٔأاُاكٓاانصُاػح  َشتخ . 

 اإلَتةاٌكاَةد  ٛةاج كلةٙ انثساٚةح  اإلَتةاٌيرا ةم ذطةٕة  ٛةاج  إنةٗر انصُاػح يٍ خالل انُظ َشتخًٚكٍ ذرثغ ذطٕة 

 األاةاشٔكةاٌ ير هةح اقاةروراة ضةًٍ هةرٖ أ يتةرٕنُح ةٚلٛةح  إنةٗاقنروان شى اَروم تؼس ذنةك ٔذؼرًس ػهٗ انعًغ 

تؼةس  اقهرصاة٘ نّ ْٕ انُشان انسةاػٙ انُثاذٙ ٔانيٕٛاَٙ ةٌٔ أ٘ ٔظٕة خالل ْاِ انًر هح ق٘ َشان اُاػٙ نكٍ

انسةاػٙ كظٓرخ كٙ ذنك انصُاػاخ انيركٛح ٔكاٌ  اإلَراض إلغراضٔازةٚاة  اظٛاذّ كٙ انثٛد أ  اإلَتاٌااروراة 

. انُوهح انُٕػٛح كٙ ذطٕة انصُاػح  سشد ػُسيا انٓسف يُٓا ذيوٛن اقكرلات انااذٙ ةٌٔ اٌ ٚكٌٕ نٓا ػٕائس اهرصاةٚح 

اقهرصةاة٘ نةّ ٚرًصةم تانُشةان انصةُاػٙ  األاةاش أاةث ضرٚح  ٛةس انٗ اقاروراة كٙ يترٕنُاخ   اإلَتاٌاَروم 

  -ٔانخسيٙ ٔازةاةخ ػالهح اقةذثان تٍٛ انصُاػح ٔانريضر قػرثاةٍٚ :

كٙ ظاب انصُاػح ٔذطٕةْةا يةٍ خةالل ااةرلاةج انصةُاػح يةٍ انًساٚةا يتاًْح انًُانن انيضرٚح أ انًسٌ  -: األٔل

 ٔاقإام .. انخ .ثُٗ اقةذكازٚح انرٙ ذؼرًسْا انًسٌ نهصُاػح كخسياخ ان

ػهٗ اػرثةاةاخ اٌ انصةُاػح ذتةٓى  أ عايٓااقهرصاة٘ نهًسٌ ٔزٚاةج  األااشيتاًْح انصُاػح كٙ ذطٕٚر  -: انصاَٙ

اقهرصاةٚح ٔانخسيٛح كٙ انًسُٚح ٔذتاْى كٙ ذٕكٛر كرص ػًم اكصر نهتكاٌ ذؼًم ػهٗ ااروطاب  األَشطحكٙ ذطٕٚر 

 انًسٌ . أ عاوانًتروراخ انرٚلٛح يًا ٚمة٘ ذنك انٗ زٚاةج انتكاٌ يٍ انًُانن أ 

 

 اخــانصُاػ افــُـــأا  

 تؼًهٛاخ انرؼسٍٚ كاارخراض انًٕاة انخاو اقٔنٛح أ انُلط ... انخ .ذرًصم  -انصُاػاخ اقارخراظٛح : -: أق

أ كًٛٛأٚح ػهٗ انخاياخ نريٕٚهٓا انٗ  ػًهٛاخ ذيٕٚهٛح يٛكاَٛكٛح إةخالذؼُٙ ػًهٛح  -انصُاػاخ انريٕٚهٛح : -: شاَٛا

 -ةئٛتح : أاُافشالشح  إنَٗلؼا ٔذصُق انصُاػاخ انريٕٚهٛح  أكصريُرعاخ ذكٌٕ 

يصةةم اةةُاػح انًةةٕاة انغاائٛةةح ٔانًشةةرٔتاخ ٔاْةةى يةةا ذًرةةاز تةةّ ْةةاِ انصةةُاػاخ اٌ  -انصةةُاػاخ اقاةةرٓالكٛح : -1

 سخم كٙ اَراض اُاػاخ اخرٖ .%( 37ٚيٍ اَراظٓا ٚترٓهك يٍ هثم اقَتاٌ يواتم )%( 77)

ذترخسو يٍ هثةم اةُاػاخ ذرًصم تانصُاػاخ انرٙ ذوٕو تاَراض يُرعاخ غٛر كايهح انصُغ  -انصُاػاخ انٕاٛطح : -2

اخرٖ كٙ اَراظٓا انُٓائٙ ٔانصُاػاخ انرٙ ذُرط خٕٛن انُتةٛط انرةٙ ذتةرخسو كةٙ ير هةح اخةرٖ كةٙ انصةُاػاخ 

 يٕاة انتٛاةاخ ذترخسو كًٛا تؼس اُاػح ذعًٛغ انتٛاةاخ .انُتٛعٛح أ انصُاػاخ انرٙ ذوٕو تاَراض 

%( 77ْٔٙ انرٙ ذُرط ٔاائم اقَراض ٔاْى يةا ذًرةاز تةّ يُرعةاخ ْةاِ انصةُاػاخ اٌ ) -انصُاػاخ انرااًانٛح : -3

  .أخرٖاُاػاخ  إَراضٚسخم كٙ  إَراظٓايٍ 
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 ًْٛىــاإلههٍٛ ــح ضًــٍ انصُاػــذٕن حــأ . 

 -: اٜذٛحٔكوا نالػرثاةاخ  اإلههٛىح تشكم كثٛر كٙ ذطٕٚر يترٕٚاخ انرًُٛح انًكاَٛح ضًٍ انصُاػٛ األَشطحذتاْى 

 انؼٕائس اقهرصاةٚح انرٙ ذيووٓا . إنٗ تاإلضاكحانصُاػٛح كٙ ذهثٛح انتكاٌ انًرُٕػح  األَشطح إآاو -1

ا ٚتةاػس ذنةك ػهةٗ ذةٕكٛر يًة اإلههةٛىكةٙ نهًةمْالخ انرًُٕٚةح انًرا ةح  األيصمانصُاػٛح اقارغالل  األَشطحذيون  -2

 . نإلههٛىكرص ػًم اكثر ٔزٚاةج انسخٕل انًريووح 

يُرعاذٓا كٙ انرعةاةج انخاةظٛةح  إآاوذهؼة انصُاػح ةٔةا كثٛرا كٙ ذطٕٚر انٓٛكم اقهرصاة٘ نالههٛى يٍ خالل  -3

 . نإلههٛىانٗ ظاب اقارصًاةاخ انرًُٕٚح  تاإلضاكحْٔاا ٚتاػس ػهٗ ذيوٛن ػٕائس اهرصاةٚح كثٛرج 

انرغٛةراخ انرًُٕٚةح انتةرٚؼح  إ ةسازاقهرصاةٚح انرٙ ذًهك انوةسةج ػهةٗ  األَشطح أكصرانصُاػٛح يٍ  األَشطحذؼس  -4

 . األخرٖكٙ اقههٛى ٔذنك يٍ خالل انؼالهاخ انٕظٛلٛح انرٙ ذيووٓا انصُاػح يغ اقَشطح اقهرصاةٚح ٔانخسيٛح 

انلةٕاةم انرًُٕٚةح ػهةٗ يتةرٕٖ  إزانةحيرٕازٌ َتثٛا كةٙ انصُاػٛح قاًٛا ذهك انرٙ ذرٕزع تشكم  األَشطح إآاو -5

 انٕا س أ تٍٛ انرٚق ٔانًسُٚح . اإلههٛىيُانن 

 


