
                                                               
  
  

   الجغرافيا الطبيعيةموضوعي فيدليل 
    
  :ملخص

 بهدف فهم الظواهر الطبيعية على ، الذي يدرس شكل األرض من تضاريس وماء وغالف جويهو العلم 
  .سطح األرض

  
  :الكلمات المفتاحية

  : الكلمات المفتاحية التالية لموضوع البحثاستخدامعند البحث في الفهرس اآللي الخاص بالمكتبة يمكن 
  .لجغرافيا الطبيعية ا -
 .الجيومورفولوجيا  -
 .التضاريس -
- Physical Geography 
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  :المواقع اإللكترونية 
  
   منها في البحث عن موضوعاالستفادةقائمة ببعض المواقع الموجودة على شبكة اإلنترنت والتي يمكن  
  :بعضها باللغة العربية وأخرى باإلنكليزية "  الجغرافيا الطبيعية "

  
1.  " INCARTA " موسوعة الكترونية عامة مزودة بإيضاحات متعددة.     
    
      .حات في شتى المجاالت المعرفية موسوعة الكترونية مزودة بإيضا "  ويكيبيديا" .2
  
3 .com.answer.www     المختلفة المجاالتاالستفساراتدليل موسوعي عام لإلجابة على .  
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