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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  الفرقة األولىمقررات 
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

G ٠٣١١٤١١٠٠١  
  :اسم المقرر 

 جغرافية التضاريس
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ األولى 
  :التخصص 
  ٢٤عملى     ٤٨   نظري :    دراسيةعدد الوحدات ال  الجغرافيا

تعريف الطالب بأساسيات الجغرافية الطبيعية بمختلف   : هدف المقرر -٢
   فروعها

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣
   . األرضعناصر كوكبأن يتعرف الطالب على  .١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ

  .تكوين أغلفة كوكب األرضكيفية  أن يحدد الطالب .٢. أ
للمظـاهر   أن يميز الطالـب التوزيـع الجغرافـى          .٣ .أ

  .التضاريسية
  .المظاهر التضاريسية الكبرى  أن يفسر الطالب نشأة ٣.أ

أن يستدل الطالب على مالمح األشكال التضاريسية       . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
  .وعوامل نشأتها 

أن يجرب الطالب أساليب تحليل معملية ويجـرى        . ٢.ب
  .انية تجارب ميد

أن يبرهن الطالب على محاكـاة نـشأة االشـكال          . ٣.ب
  .التضاريسية ومراحل تطورها 

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ينشىء الطالب خرائط ومجـسمات للمظـاهر        . ١.ج
  .التضاريسية ومكوناتها 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

أن يصمم الطالب تصور للتكيـف مـع األخطـار          . ٢.ج
  .المختلفة الناجمة عن المظاهر التضاريسية 

النظام البيئي األرضى والمحافظـة     أن يبرز الطالب    . ١.د  : المهارات العامة -د
   .عليه

المظـاهر  أن يفاضل الطالب بين أسـاليب نـشاة         . ٢.د
  .ناجمة عنها وفوائدها خطار ال المختلفة واالالتضاريسية

أن يخطط الطالب أساليب التكيف وتقليل األخطـار        . ٣.د
   .ن الموارد األرضيةوتعظيم االستفادة م

  : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات

تعريف علم   .١
  ٢  ٦  الجغرافية الطبيعية 

النظريات المفسرة   .٢
  ٢  ٦ لنشأة األرض

حركة القشرة   .٣
  ٢  ٦  االرضية

أغلفة كوكب   .٤
  ٤  ١٢   األرض  

  ٤  ١٢  الصخور   .٥
الحركات الباطنية   .٦

  ٢  ٦  السريعة 
الحركات الباطمية   .٧

  ٢  ٦  البطيئة 
العوامل الخارجية   .٨

فى تشكيل سطح 
  األرض

٢  ٦  

األشكال   .٩
التضاريسية 

   االكبرى 
٤  ١٢  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  ٢  ٦  مراجعة  .١٠
  

  محاضرات . ١  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢
  بحث علمى . ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  ال يوجد  :ة المحدود

  : تقويم الطالب -٧
   االمتحان الشفوى. ١:                      األساليب المستخدمة -أ

   االمتحان التحريرى. ٢
  األسبوع السابع. ١      :                    التوقيت -ب

  األسبوع الرابع عشر. ٢      

 :    توزيع الدرجات -جـ
              ٢٥  .١% 

٧٥.  ٢%  
  %١٠٠:المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

، أساسـيات الجغرافيـا الطبيعيـة       محمد مجدى تراب ،         :                   كتب ملزمة -ب
٢٠٠٩.  

س جغرافيـة التـضاريس ،      محمد مجدى تراب ، أس    . ١ :   كتب مقترحة -جـ
  .١٩٩٩اإلسكندرية ، 

محمود محمد عاشور ، أسس الجغرافيـة الطبيعيـة ،         . ٢
 .١٩٩٧دبى ،

 يوسف األنصارى ، الجغرافية الطبيعيـة ، القـاهرة          .٣
،١٩٧٦.  

  ال يوجددوريات علمية أو  -د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  الخ... نشرات 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    
   عالء عزت شلبى.د    جدى ترابمحمد م .د.أ

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١١٠٠٢  

  :اسم المقرر 
   أسس الجغرافيا البشرية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  ٢٤عملى     ٤٨   نظري :    دد الوحدات الدراسيةع  الجغرافيا

  التعرف على مدارس الجغرافيا البشرية المختلفة  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣
النظريـات والمـدارس   أن يتعرف الطالب علـى     . ١ .أ  : المعلومات والمفاهيم -أ

  .الجغرافيا البشرية الفكرية فى مجال 
التطورات العلميـة واالتجاهـات     دد الطالب   أن يح  .٢. أ

  .الجغرافيا البشرية الحديثة فى مجال 
الظواهر والمؤثرات المختلفـة    يميز الطالب بين     أن. ٣ .أ

   .فى مجال تخصصه
المنهج العلمـى فـى التفكيـر       أن يستخدم الطالب    . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

   . وطرق االستدالل
المـشكالت واقتـراح    تشخيص  أن يجرب الطالب    . ٢.ب

   .حلول مختلفة لها
 أن يستدل الطالب    التفكير الناقد أن يمارس الطالب    . ٣.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  .على مالمح األشكال التضاريسية وعوامل نشأتها 
 المهارات المهنية -ج

  :الخاصة بالمقرر 
   .رسمهايالخرائط وأن ينشىء الطالب . ١.ج
سوح البحوث الميدانية وإجراء الم   أن يصمم الطالب    . ٢.ج

 أن ينشىء الطالب خرائط ومجسمات للمظـاهر       الجغرافية
  .التضاريسية ومكوناتها 

اسـتخدام امكانـات الحاسـوب      أن يقوم الطالـب ب    . ١.د  : المهارات العامة -د
والوسائط التكنولوجية الحديثة فى التواصـل واالطـالع        

  والبحث عن المعلومات
   .يقالعمل الجماعى وإدارة الفر أن يكتسب الطالب ٢.د
توصيل األفكار سواء بصورة    أن يقدر الطالب على     . ٣.د

النظام البيئي األرضى   أن يبرز الطالب     مكتوبة أو شفاهة  
   .والمحافظة عليه

  : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات

مفهوم الجغرافية   .١
البشرية وعالقتها 

  بالعلوم األخرى
١  ٤  

فروع الجغرافية   .٢
 ١ ٤  شرية الب

جغرافية السكان   .٣
النمو التوزيع 

  التركيب
٢  ٨  

األنشطة   .٤
 ٣ ١٢  االقتصادية

الموارد   .٥
  ٣  ١٢  االقتصادية

 المراكز العمرانية  .٦
 ٢  ٨/ النوع والتوزيع 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

/ الوظائف 
  التخطيط والتنظيم

المشكالت / 
  والحلول

األبعاد الجغرافية   .٧
للموقع والحدود 

  السياسية
٢ ٨ 

فهوم الجغرافية م  .٨
البشرية وعالقتها 

  بالعلوم األخرى
١  ٤  

فروع الجغرافية   .٩
 ١ ٤  البشرية 

  
  محاضرات. ١  : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   متحان شفوىاال.١ :                      األساليب المستخدمة-أ

  متحان التحريرىاال. ٢
  األسبوع السابع. ١      :                    التوقيت -ب

  األسبوع الرابع عشر. ٢      

 :    توزيع الدرجات -جـ
              ٢٥  .١% 

٧٥.  ٢%  
  %١٠٠:المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

فتحى محمد أبو عيانة ، أسس الجغرافيا البشرية ، دار  :                   كتب ملزمة -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

   .٢٠٠٠المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

بحوث فى الجغرافية : يسرى عبد الرازق الجوهرى  :   كتب مقترحة -جـ
  . ١٩٨٣لبشرية منشاة المعارف االسكندرية ا

دوريات علمية أو  -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    
   عالء عزت شلبى.د    محمد عبدالقادر عبد الحميد .د.أ

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  جغرافياال: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١١٠٠٣  

  :اسم المقرر 
 علم الخرائط          مبادىء

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  ٢٤عملى     ٤٨   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

 

ت والمدارس الفكرية استيعاب المفاهيم األساسية والنظريا  : هدف المقرر -٢
  .فى مجال علم الخرائط 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

 النظريات والمدارس الفكرية    أن يتعرف الطالب على   . ١.أ
  .فى مجال علم الخرائط 

التطور الفكرى والمنهجـى لعلـم      أن يحدد الطالب    . ٢.أ
  .الخرائط 

ق القياس المختلفة من على      بين طر  أن يميز الطالب  .  ٣.أ
   .الخرائط
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : المهارات الذهنية -ب

الخـرائط حـسب   أن يستدل الطالب علـى نـوع        . ١.ب
  .التقسيمات الكارتوجرافية المختلفة 

 بين أنواع الخرائط مـن حيـث        أن يقارن الطالب  . ٢.ب
  .الغرض وأسلوب اإلنشاء 

على أهمية دور الخـرائط فـى        أن يبرهن الطالب  . ٣.ب
  . المختلفة بتكنولوجيا االتصال والمعلومات الوسائط

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 الرموز واالصطالحات الموجـودة     أن يقرأ الطالب  . ١.ج
  .على الخرائط 

 برامج السوفت ويـر الخاصـة       أن يستخدم الطالب  . ٢.ج
  .بصناعة الخرائط 

  : المهارات العامة -د

ة البيانات واإلحصاءات   معالجأن يتمكن الطالب من     . ١.د
المكانية باستخدام برامج السوفت وير المتخصـصة فـى         

   .إنشاء وتصميم الخرائط
 فى  بين محركات البحث الشهيرة   أن يفاضل الطالب    . ٢.د

    .مجال الخرائط

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

صناعة الخـرائط     .١
نشأتها وحاضرها  

  ومستقبلها
٢ ٨ 

نظام اإلحـداثيات     .٢
ــد  الفلكيــة وتحدي
االتجاهات علـى   

  سطح األرض
٢ ٨ 

ــة   .٣  -الخريطــ
 ٢ ٨ المفهوم والعمليات

المراجــــــع   .٤
ــسية  الجيوديــ
ــة  العالميــــ

٢ ٨ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

ومــــستويات 
  المقارنة

مساقط الخـرائط     .٥
 ٢ ٨  الجغرافية

ــم   .٦ أدوات الرسـ
 ٢ ٨  التقليدية واآللية

التقنيات الحديثـة     .٧
 ٢ ٨  ائطوعلم الخر

  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   متحان شفوىاال.١:                      األساليب المستخدمة -أ

  متحان التحريرىاال. ٢
  األسبوع السابع. ١                         : التوقيت -ب

  األسبوع الرابع عشر. ٢      

 :    توزيع الدرجات -جـ
              ٢٥  .١% 

٧٥.  ٢%  
  %١٠٠:المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

 :                   ملزمةكتب  -ب
علم : عالء عزت شلبى ، ابراهيم مصطفى شعبان 

التطبيقات، ، مكتبة - االستخدام -الخرائط ؛ األسس
  .٢٠١٠الرائد، 

الجغرافية العملية ومبادىء الخرئط ، ، : أحمد مصطفى  :   كتب مقترحة -جـ
   .٢٠٠٩دار المعرفة الجامعية، االسكندرية 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 أو دوريات علمية -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    إبراهيم مصطفى شعبان .د
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١١٠٠٤    

  :اسم المقرر 
   جغرافية أفريقية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  ٢٤عملى     ٤٨   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

 

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس الفكرية        : هدف المقرر -٢
  فى مجال جغرافية أفريقيا

  :قرر  المستهدف من تدريس الم-٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريـات والمـدارس    أن يتعرف الطالب علـى      . ١.أ
  .الجغرافية االقليمية الفكرية فى مجال 

 التطورات العلميـة واالتجاهـات      أن يحدد الطالب  . ٢.أ
  .الجغرافية االقليمية الحديثة فى مجال 

أن يميز الطالب بين األقاليم المناخية والنباتية فـى         . ٣.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 .                       أفريقيا رة قا

أن يستدل الطالب على األقاليم الحضارية فى قارة        . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
 .                        أفريقيا 

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن يحدد الطالب الحدود الجغرافية لخريطة أوربـا        . ١.ج
  من خالل الخصائص الحضارية

 حضارى مقترح -أن يصمم الطالب نموذج إقليمى . ٢.ج
 إلحدى قارات العالم على غرار القارة األوربية

  : المهارات العامة -د
فـى التجـارة   أفريقيـا  أن يبرز الطالب مكانة قارة  . ١.د

  .الدولية للعالم
أن يفاضل الطالب بين األقاليم الجغرافية فى قـارة         . ٢.د

  .الحضارية من خالل الخصائص أفريقيا 

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ــف : أوال  .١ تعريـ
 ٢ ٨  بقارة أفريقيا

البنيــة : ثانيــا  .٢
 ٢ ٨  :والتضاريس 

األنظمــة : ثالثــا   .٣
 ٢ ٨ المناخية

النبــات : رابعــا   .٤
 ٢ ٨  الطبيعي

 ٢ ٨  السكان : خامسا   .٥
النـشاط  : سادسا    .٦

 ٢ ٨  االقتصادي

دراسـة  : سابعا    .٧
ــة إلحــدى  إقليمي

  الدول االفريقية
٢ ٨ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   ان شفوىمتحاال.١:                      األساليب المستخدمة -أ

  متحان التحريرىاال. ٢
  األسبوع السابع. ١      :                    التوقيت -ب

  األسبوع الرابع عشر. ٢      

 :    توزيع الدرجات -جـ
              ٢٥  .١% 

٧٥.  ٢%   
  %١٠٠:المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                        مذكرات  -أ

جغرافية أفريقيا ، اإلسكندرية ، دار :  محمد الفتحى بكير  :                   كتب ملزمة -ب
  .  ٢٠٠٢المعرفة الجامعية ، 

دار المعرفة " جغرافية افريقيا : فتحى محمد ابوعيانة   :   كتب مقترحة -جـ
   . ٢٠٠٨الجامعية 

ة أو دوريات علمي -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    
   عالء عزت شلبى.د    محمد عبده بدرالدين .د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
 G ٠٣١١٤١١٠٠٥  

  :سم المقرر ا
  جغرافية العالم العربى

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   ٣٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

 

  .التعرف على جغرافية العالم العربى  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

عرف الطالب على النظريات والمدارس الفكرية      أن يت . ١.أ
  .الجغرافية اإلقليمية فى مجال 

لتطـورات العلميـة واالتجاهـات     اأن يحدد الطالب  . ٢.أ
  .الحديثة فى مجال الجغرافية اإلقليمية 

الصيغ البحثية الرئيسية فى مجـال       أن يميز الطالب  . ٣.أ
 الجغرافية اإلقليمية ومناهج البحـث وأدواتـه وأسـاليب        

  .القياس

  : المهارات الذهنية -ب

المنهج العلمى فى التفكيـر       على أن يستدل الطالب  . ١.ب
  .وطرق االستدالل 

  حلول مختلفة للمشكالت االقليمية أن يجرب الطالب. ٢.ب
 على استخدامه لوسـائل تحديـد     أن يبرهن الطالب  . ٣.ب

  .األقاليم المختلفة 

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

تعـين   اقليمية   بيانات  مصفوفة   أن ينشىء الطالب  . ١.ج
  .على دراسة المشكالت وإيجاد حلول لها 

تساعد على تحديـد    تقنيات حديثة    أن يصمم الطالب  . ٢.ج
  .األقاليم 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : المهارات العامة -د

   .العمل الجماعى وإدارة الفريق أن يبرز الطالب. ١.د
 الحاسـوب   استخدام امكانات  فى   أن يفاضل الطالب  . ٢.د

والوسائط التكنولوجية الحديثة فى التواصـل واالطـالع        
   .والبحث عن المعلومات

صيل األفكار   فى وضع تموذج لتو    أن يخطط الطالب  . ٣.د
   .سواء بصورة مكتوبة أو شفاهة 

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ــم    .١ ــوم عل  مفه
  ٢  ٣   اإلقليميةالجغرافية 

تحديد مالمح إقليم     .٢
: الوطن العربـي  

الموقع واالمتـداد   
  .واألهمية

٢  ٣  

البنية والتركيـب     .٣
الجيولوجى للعالم  

  العربى
٢  ٣  

تضاريس العـالم     .٤
  ٢  ٣  العربى األفريقى

تضاريس العـالم     .٥
  ٢  ٣ العربى األسيوى

  ٢  ٣  مناخ العالم العربى  .٦
التربــة والنبــات   .٧

  ٢  ٣  الطبيعى  
ــالم    .٨ ــكان الع س

  ٢  ٣  العربى
ــشاط    .٩ النــــ

االقتـصادي فـى   
  العالم العربى

٢  ٣  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

الجغرافيـــــا    .١٠
سية للعــالم الــسيا
  العربى

٢  ٣  
  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  :ب  تقويم الطال-٧
   متحان التحريرىاال:                      األساليب المستخدمة -أ

 
        األسبوع الرابع عشر :                    التوقيت -ب

   %١٠٠                :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

  .٢٠١٠ جغرافية العالم العربى  :محمد محمود الشرقاوى  :                   كتب ملزمة -ب

 :   كتب مقترحة -جـ

جغرافية العالم العربي ، دار : محمد خميس الزوكة  .١
  .م ١٩٩٩المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 دراسة فى الوطن العربى ، : ياسر أحمد السيد. ٢
  .٢٠٠٧  ، الشخصية اإلقليمية

دوريات علمية أو  -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    محمد محمود الشرقاوى .د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
 G ٠٣١١٤١١٠٠٦  

  :اسم المقرر 
تطبيقات الحاسب اآللى فى 

  الجغرافيا
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   ٣٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  .  تخدامه التعرف على الحاسب اآللى وضرورة اتقان اس  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

   .مكونات الحاسب اآللىأن يتعرف الطالب على . ١.أ
 من استخدام أحـد بـرامج رسـم         أن يتمكن الطالب  . ٢.أ

  .الخرائط 
 الفـرق بـين بـرامج التحليـل         أن يميز الطالـب   . ٣.أ

  .اإلحصائى

  : المهارات الذهنية -ب
  .على برامج رسم الخرائط يستدل الطالب أن . ١.ب
 البرامج االنسب لرسم االشـكال      أن يجرب الطالب  . ٢.ب

  .البيانية 
 المهارات المهنية -ج

  :الخاصة بالمقرر 
 الطالب الخرائط واألشكال    أن يعالج ويحفظ ويحدد   . ١.ج

  .البيانية على الحاسب اآللى
   .الخرائط  بالحاسب اآللى أن يصمم الطالب . ٢.ج

  : المهارات العامة -د

استخدام التقنيات الحديثة فى مجال     أن يبرز الطالب    . ١.د
  .التطبيقات الجغرافية 

  .العمل ضمن فريق عمل أن يفاضل الطالب . ٢.د
صيل األفكار   فى وضع تموذج لتو    أن يخطط الطالب  . ٣.د

   .سواء بصورة مكتوبة أو شفاهة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  اتالساع

عدد 
  المحاضرات

أهميــة الحاســب   .١
ــم   ــى لرس اآلل
الخرائط وتحليلها  
ورسم األشـكال   
البيانية والمعالجة  

  اإلحصائية

١  ٤  

مكونات الحاسب    .٢
البـرامج  ( اآللى  
  )وعتاد

١ +٤ 
  ١  عملى

تعريف ببرنـامج     .٣
Photoshop  ١  ١+ ٤  

ــامج أدوات   .٤ ببرن
Photoshop  ١  ١+٤  

ــم   .٥ ــوات رس خط
الخريطــة دخــل 
ــامج  ببرنــــ

Photoshop  
٢  ٢+٨  

التعريف ببرنامج    .٦
Excel   ١  ١+٤  

مقدمة فى استخدام     .٧
ــامج    Excelبرن

فــى التحليــل  
  اإلحصائى

١  ١+٤  

إعــداد االشــكال   .٨
  ١  ١+٤  البيانية

الـــربط بـــين   .٩
ــامجى  برنـــ

Photoshop  و
١  ١+٤  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

Excel  
  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  ل أبحاثعم. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   االمتحان الشفوى.١:                      األساليب المستخدمة -أ

   متحان التحريرىاال. ٢
  األسبوع السابع. ١      :                    التوقيت -ب

  ابع عشر األسبوع الر. ٢      

 :    توزيع الدرجات -جـ
٢٥ .١%  
٧٥. ٢%  

  %١٠٠المجموع 
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

تطبيقات الحاسب اآللى فى : عالء عزت شلبى وأخرون  :                   كتب ملزمة -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  .٢٠١٠ والتوزيع المكانى التحليل

التحليل المكانى باستخدام نظم : محمد إبراهيم شرف  :   كتب مقترحة -جـ
   .٢٠٠٨المعلومات الجغرافية 

دوريات علمية أو  -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    عالء عزت شلبى .د
  
  
  

  مقرر دراسيتوصيف 
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
 G ٠٣١١٤١١٠٠٧  

  :اسم المقرر 
الكشوف الجغرافية والفكر 

  الجغرافى
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   ٣٩   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

 

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس الفكرية   : هدف المقرر -٢
  .فى مجال الكشوف الجغرافية 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ
المفاهيم المؤثرة فى كافـة     أن يتعرف الطالب على     . ١.أ

   .المجاالت الجغرافية
والعودة بها إلى   ,  مدركاته المعرفية  دد الطالب أن يح . ٢.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  .أصولها الفكرية 
 فروع الجغرافية البشرية والطبيعية     أن يتابع الطالب  . ٣.أ

  .واالقتصادية 
 المفاهيم المؤثرة فى كافة المجاالت      أن يفسر الطالب  . ٤.أ

  .الجغرافية 

  : المهارات الذهنية -ب

العلمـى فـى    على اتباع المنهج    أن يستدل الطالب    . ١.ب
  .التفكير وطرق االستدالل 

دراسـة  التـشخيص مـشكالت      أن يجرب الطالب  . ٢.ب
   .اإلقليمية

 على فهمة لطبيعـة المـشكالت       أن يبرهن الطالب  . ٣.ب
  .اإلقليمية 

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

   .قراءة الخرائط ورسمهاأن ينشىء الطالب . ١.ج
لميدانية وإجراء المسوح    البحوث ا  أن يصمم الطالب  . ٢.ج
   . دراسة اإلقليميةال

  : المهارات العامة -د

استخدام التقنيات الحديثة فى اجراء     أن يبرز الطالب    . ١.د
  . التطبيقات العملية

أن يفاضل الطالب بين وسائل المعرفة المـستخدمة        . ٢.د
  .في الدراسة 

صيل األفكار   فى وضع تموذج لتو    أن يخطط الطالب  . ٣.د
   .صورة مكتوبة أو شفاهة سواء ب

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ــدان : أوالً   .١ الميـ
واألهمية وعالقته  
بفروع الجغرافية  

  والعلوم 
٢ ٣  

تطور الفكر  : ثانياً  .٢
الجغرافــى غبــر 

  العصور
٢ ٣  

ــاً   .٣ ــل : ثالث   ١ ٣عوام
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

ــر   ــور الفك تط
 الجغرافى 

رابعاً ك حركـة      .٤
كــــــشوف ال

ــى  ــة ف الجغرافي
  القارات المختلفة

٢ ٣  

المفاهيم : خامساً    .٥
ــات  والنظريــ

  األساسية
٢ ٣  

النظريات : سادساً    .٦
  ١ ٣  األساسية 

النتائج المترتبـة     .٧
ــة   ــى حرك عل
الكــــــشوف 

  الجغرافية
١ ٣  

ــدان : أوالً   .٨ الميـ
واألهمية وعالقته  
بفروع الجغرافية  

  والعلوم 
٢ ٣  

فكر تطور ال : ثانياً  .٩
الجغرافــى غبــر 

  العصور 
٢ ٣  

  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

   متحان التحريرىاال:                      األساليب المستخدمة -أ
        األسبوع الرابع عشر  :                    التوقيت-ب

  %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

لجغرافيـة،  الكـشوف ا  : عبد العظيم أحمد عبد العظـيم        :                   كتب ملزمة -ب
  . اإلسراء، اإلسكندرية

تطور علـم الجغرافيـا ،      : " محمد صفى الدين أبو العز       :   كتب مقترحة -جـ
  .القاهرة ، معهد البحوث والدراسات اإلسالمية 

دوريات علمية أو  -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د  عبد العظيم  عبد العظيم أحمد  .د
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
 H ٠٣١١٣١١٠٠٨  

  :اسم المقرر 
تاريخ مصر حتي العصر 

  اإلسالمي   
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ األولى 

  :ص التخص
  عملى  ـ   ٣٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  التاريخ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

الوقوف علي عصور التاريخ اإلسالمي وأهم أحداثه   : هدف المقرر -٢
  التاريخية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ
أن يعــرف الطالــب علــي النظريــات التوســعية . ١.أ

  . اإلسالميوالمدارس الفكرية في العصر 
أن يزاوج الطالب بين الفكر اإلسالمي والتطـورات        . ٢.أ

   .العلمية واالتجاهات التوسعية الحديثة

  : المهارات الذهنية -ب

أن يمارس الطالب المنهج العلمـي فـي التفكيـر          . ١.ب
  .وطرق االستدالل

أن يتعرف الطالب علي مـشاكل الفـتن الطائفيـة      . ٢.ب
  .وكيفية حلها

 الطالب كيفية النقد والقدرة علي الدفاع       أن يمارس . ٣.ب
   .عن التاريخ اإلسالمي

أن يحضر الطالب أسئلة بحثية من خالل قراءتـه         . ٤.ب
   .في التاريخ اإلسالمي

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

جمع وتحليل واستخدام المعلومـات المختلفـة       . ١. ١. ج
  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

) الكميـة والكيفيـة   (جمع البيانـات الواقعيـة      . ٢. ١. ج
    .والتاريخية وتحليلها، وإعداد تقارير عنها

  : المهارات العامة -د

أن يقوم الطالب باسـتخدام الحاسـوب والوسـائط         . ١.د
التكنولوجية الحديثة في التواصل واإلطالع والبحث عـن        

  .المعلومات
 .إدارة الفرق أن ينفذ الطالب العمل الجماعي و. ٢.د
أن يقوم الطالب باستخدام لغة أجنبية واحـدة علـي          . ٤.د

  .األقل
أن يدعم أساليب حل المشكالت، سواء بين األفـراد         . ٥.د

  .أو في إطار مؤسسي بكفاءة



 

 
 
   

=========================================================  

===========================================================================                
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات                    

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

مصادر التـاريخ     .١
  ١  ٤  اإلسالمي

ــاريخ    .٢ ــة الت بداي
  ١  ٤  مياإلسال

ــاريخ   .٣ ــسام الت أق
  ١  ٤  اإلسالمي

المدينة اإلسالمية    .٤
ومراكزهـــــا 

  الحضارية
١  ٤  

نظـــم الحكـــم   .٥
  ١  ٤  واإلدارة

ــي   .٦ ــون ف الحرفي
  ١  ٤  العصر اإلسالمي

  ١  ٤  الفكر اإلسالمي  .٧
  ١  ٤  الفن اإلسالمي  .٨
ــي    .٩ ــساجد ف الم

  العصر اإلسالمي
١  ٤  

  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
   محاضرات.١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   متحان التحريرىاال:                      األساليب المستخدمة -أ

         األسبوع الرابع عشر :                    التوقيت -ب
  %١٠٠ :   درجات  توزيع ال-جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

   .تاريخ مصر الفرعونى: فايزة صقر . ١ :                   كتب ملزمة -ب
  .تاريخ مصر القديم : حسن بكر  .١ :   كتب مقترحة -جـ

 علمية أو دوريات -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    فايزة محمود صقر .د
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
 G ٠٣١١٤١١٠٠٨  

  :اسم المقرر 
نصوص جغرافية بلغة 

  أوروبية
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   ٤٨   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

 

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المنظمة          : هدف المقرر -٢
  .  المرتبطة بالنصوص األجنبية المختلفة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

أن يستطيع الطالب أن يتعرف علـى المـصطلحات         . ١.أ
الجغرافية التي تهمه في المراحل األولـى مـن دراسـته           

  .الجامعية
   .أن يكون له القدرة على أقلمة الكرة األرضية. ٢.أ
ئية التي  أن يتعلم الطالب طبيعة العالقة بين النظم البي       . ٣.أ

  .يتشكل منها كوكب األرض وعالقته بالنظم الخارجية 

  : المهارات الذهنية -ب

أن يكون للطالب القدرة على تصنيف النظم البيئية        . ١.ب
  .المحيطة بالمتعلم 

أن يكون له القدرة على تحليـل عناصـر النظـام     . ٢.ب
  .المناخي على مستويات متعددة 

يل والتقييم الشامل لنظام    يكون الطالب قادراً  والتدل    . ٣.ب
الغالف الجوي مع النظم األخرى، والمشكالت الالتوازنية       
التي تعتريه، واقتراح السبل المختلفة لتفهم تلك المشكالت        

  . ووضع حلول 
 المهارات المهنية -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن يستطيع الطالب توظيف ما تعلمه عن الغـالف         . ١.ج

ل الفصل بشكل راقي قائم     الجوي في مناقشة الطالب داخ    
  .على التحليل والتركيب 

  : المهارات العامة -د
استخدام التقنيات الحديثة فى مجال     أن يبرز الطالب    . ١.د

  التطبيقات الجغرافية
  .العمل ضمن فريق عملأن يفاضل الطالب . ٢.د
  .أن يخطط الطالب لمشروع خرائطى . ٣.د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  اعاتالس

عدد 
  المحاضرات

١.  The earth ١  ٦  

٢.  
Lithosphere 

& 
Hydrosphere 

١  ٣  

٣.  Biosphere ٢  ٦  
٤.  Human 

Gegraphy ٢  ٦  

٥.  Main region 
of the world ٢  ٦  

٦.  Main region 
of the world ١  ٣  

٧.  Main region 
of the world ٢  ٦  

٨.  Geographical 
terms ١  ٣  

٩.  Geographical 
terms 

١  ٣  
  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   متحان التحريرىاال:                      األساليب المستخدمة -أ

         األسبوع الرابع عشر :                   التوقيت -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

 Reading in geography, compiled by .1 :                   كتب ملزمة -ب
the staff of geography department  

 :   كتب مقترحة -جـ

1. Wilcock, D., 1988. Physical Geography, 
London. 
2. Griffiths,J.,1976, Applied Climatology, 
Oxford. 
3. Stamp, D., 1965, World Geography, 
London . 

دوريات علمية أو  -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

    التوقيع  أستاذ المادة
   مجلس القسم العلميرئيس    

   عالء عزت شلبى.د    ماجد محمد شعلة .د.أ
  
  
  

  


