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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  الفرقة الثانية
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٢٠٠٩   

  :اسم المقرر 
 الجغرافية المناخية والحيوية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  ١٢عملى     ٧٥   نظري :    دات الدراسيةعدد الوح  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المنظمة        
المرتبطة بالغالف الجوي ، وإكسابه مهارات تتعلق بالتنبؤ        
الجوي قصير المدي وطويل المدى، إضافة إلى المعرفـة         

 القـدرة   المتعلقة بالغالف المائي، كما أن الطالب سيكتيب      
على دراسة أقاليم العالم المختلفـة، ومنـاهج تـصنيفها،          
والقدرة على إبراز التباينات اإلقليمية وتقييم تلك التباينات        

  ومن ثم القدرة على تفهم الصراعات
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

أن يتعرف الطالب على الغـالف الجـوي وأبعـاده     . ١.أ
  .ناتهومكو

أن يحدد الطالب نشأة علم األرصاد الجوية وتطوره        . ٢.أ
.  
أن يميز الطالب طبيعة العالقة بين الغالف الجـوي         . ٣.أ

  .وبقية النظم البيئية 
   .أن يفسر الطالب الظاهرات الجوية المختلفة. ٤.أ

  : المهارات الذهنية -ب
أن يكون لدى الطالب القدرة على تصنيف الـنظم         . ١.ب

   المحيطةالبيئية
أن يجرب الطالب تحليل عناصر النظام المنـاخي        . ٢.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  على مستويات متعددة
أن يبرهن الطالب على وجود المشكالت الالتوازنية . ٣.ب

  التي تعتري الغالف الجوي وتؤثر في كوكب األرض
أن يكون لدى الطالب القدرة على تصور المشكالت . ٤.ب

تلك المشكالت ووضع البيئية واقتراح السبل المختلفة لتفهم    
  حلول لها

 

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

توظيف الطالب لشبكة االنترنت في متابعة التغيرات    . ١.ج
الدقيقة التي تعتري النظام المناخي العالمي وإجراء التحليل    

  .اإلحصائي الالزم لتفهم تلك التغيرات 
 في  أن يوظف الطالب ما تعلمه عن الغالف الجوي       . ٢.ج

مناقشة الطالب داخل الفصل بشكل راقي قائم على التحليل 
  .والتركيب 

أن يصمم الطالب الخطط التعليمية لتحفيز المتعلمين       . ٣.ج
ذوي القدرات المنخفضة في التحصيل بناء على اكتشاف         

   .أساليب تعلم مفضله

  : المهارات العامة -د

  .يبرز الطالب ذاته ويحاول فهم اآلخرين . ١.د
أن يفاضل الطالب بين المتعلمين خاصة فيما يتعلـق     . ٢.د

   .بفهم النظام البئي والمحافظة عليه
أن يخطط الطالب لمساعدة المتعلمين على اكتـشاف        . ٣.د

قدراتهم والتعبير عن ذاتهم بواقعية وتنـاول المـشكالت         
بأسلوب علمي من خالل مجموعات النقاش التـي تبـث          

  .عالقات اجتماعية إيجابية 

  :محتوي المقرر  -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

نشأة وتطور علم     .١
األرصاد الجوية،  
ومفهوم الجغرافيا  
المناخية وعالقتها  

 بالعلوم األخرى

٢ ١٠ 

 ١ ٥الغالف الجـوي،     .٢
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أقسامه، مكوناته،  
 وأهميته

اإلشعاع الشمسي،    .٣
 ٢ ١٠ ودرجة الحرارة

الضغط الجـوي     .٤
 ٢ ١٠ والرياح

مظاهر التكـاثف     .٥
 ١ ٥ وتصنيفها

مظاهر التكثف في     .٦
ــو   ــات الج طبق
العليا، الـسحب،   

 البرد ، الثلج، المطر

٢ ١٠  

 
مظاهر التكثف   .٧

السطحية، الضباب 
 ، الشابورة، الندى

١ ٥  

التصنيفات   .٨
 ١ ٥ المناخية

األقاليم المناخية   .٩
والنباتية، دراسة 

 إقليمية وعالمية
٢ ١٠ 

١٠.  

لمشكالت بعض ا
المناخية، 

األعاصير، 
التصحر ، الجراد 

 ، السيول

١ ٥ 

  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات . ١
  قاعة بحث. ٢
  بحث علمى . ٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : 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.  

 :   كتب مقترحة -جـ

، الجغرافيـا المناخيـة     ٢٠٠٠: جودة حسنين جـودة     . ١
  .والحيوية، دار المعرفة الجامعية 

 أصول الجغرافيا ١٩٨٠:لعينين حسن سيد أحمد أبو ا. ٢
  .المناخية، الدرا الجامعية للنشر، بيروت 

، الجغرافيا المناخية ٢٠٠٨: محمد صبري محسوب . ٣
  .    والحيوية، مطبعة اإلسراء، القاهرة 

ومحمود دياب رياضي، : أمال إسماعيل شاور . ٤. 
  .، الجغرافيا الطبيعية، القاهرة ١٩٩٦

 -، الجغرافيا الطبيعية٢٠٠١: اني جودة فتحي التركم. ٥. 
  . دار الثقافة العربية، القاهرة -أسس ومجاالت

، جغرافية ٢٠٠١: عبد العزيز عبد اللطيف يوسف . ٦. 
  .المناخ والنبات، القاهرة

7. Wilcoc, D., 1988. Physical Geography, 
London.  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

8. Griffiths,J.,1976, Applied Climatology, 
Oxford.  

ريات علمية أو دو -د
  ال يوجد  الخ... نشرات 

 
    التوقيع  أستاذ المادة  

  رئيس مجلس القسم العلمي    
   عالء عزت شلبى.د    ماجد شعله .د.أ           

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

G ٠٣١١٤١٢٠١٠   
  :اسم المقرر 

جغرافية السكان                              
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  ١٢عملى     ٢٧   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمـدارس       . أ.٢
  .ل جغرافية السكان الفكرية فى مجا

  .تحصيل المعلومات من مصادر معرفية متنوعة.  ب.٢
القدرة على تطبيق المنهج العلمى فى الدراسـات         .  ج.٢

  .السكانية 
التفاعل مع المستجدات العالمية فى مجال جغرافيـة        . د.٢

  .السكان 
تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة فى مجـاالت       . و.٢

  .الحياة المختلفة 
  :لمستهدف من تدريس المقرر  ا-٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : المعلومات والمفاهيم -أ

المفاهيم األساسية والنظريات أن يتعرف الطالب على . ١.أ
  .والمدارس الفكرية فى مجال جغرافية السكان 

 المعلومات من مـصادر معرفيـة       أن يحدد الطالب  . ٢.أ
  .متنوعة

 بين المناهج العلمية فى الدراسـات       أن يميز الطالب  . ٣.أ
  .كانيةالس

 العالقة بين جغرافية السكان وعلوم      أن يفسر الطالب  . ٤.أ
   .الديموغرافيا والتخطيط

  : المهارات الذهنية -ب

أنواع األهرامات الـسكانية    أن يستدل الطالب بين     . ١.ب
  .وعالقتها بمراحل التحول الديموغرافى 

يشخص الطالب المشكلة السكانية فـى مـصر        أن  . ٢.ب
  .ة للحالة السكانية فى مصرويضع تساؤالت منهجي

أن يبرهن الطالب على أهمية الدراسات الـسكانية        . ٣.ب
   .بالنسبة لقضايا التنميه المستدامة

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 خرائط التوزيعـات والرسـوم      أن ينشىء الطالب  . ١.ج
  .البيانية فى الدراسات السكانية 

ة للمشكلة الـسكانية     حلول تطبيقي  أن يصمم الطالب  . ٢.ج
  .فى مصر

  : المهارات العامة -د

 بالهيئات المتخصصة للحـصول     أن يتصل الطالب   .١.د
  .على البيانات والمعلومات 

االنترنت للتوصل الـى نتـائج      أن يستخدم الطالب     .٢.د
  .بحثية لمشكالت سكانية فى بيئات مختلفة 

سات األوراق البحثية فى الدراأن يفاضل الطالب بين  .٣.د
   .السكانية

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

مفهوم جغرافيـة     .١
السكان وعالقتهـا   

 بالعلوم األخرى

١ ٣  

ــصادر   .٢ مــــ
المعلومـــــات 

١ ٣ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــى  ــات ف والبيان
 الدراسات السكانية

ــسكان    .٣ ــو ال نم
واالختالفــــات 

 المكانية

١ ٣ 

ــو   .٤ ــات النم مكون
ــسكانى  ( الـــ

 )لوفيات ا-المواليد

١ ٣ 

السكان وقـوانين     .٥
 الهجرة

١ ٣ 

التوزيع الجغرافى    .٦
 مقاييس   -للسكان

ــع   -التوزيـــ
ــل  والعوامـــ
 الجغرافية المؤثرة

١ ٣ 

األبعاد الجغرافية   .٧
للموقع والحدود 

  السياسية
٢ ٨ 

  
  
 

مفهوم الجغرافية   .٨
البشرية وعالقتها 

  بالعلوم األخرى
١  ٤  

فروع الجغرافية   .٩
 ١ ٤  البشرية 

  

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

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

      األسبوع الرابع عشر :                    التوقيت -ب
  %١٠٠                 :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

الـسكان مـن منظـور      : عالء سيد محمود وآخـرون       :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠١٠غرافى، ، مكتبة السالم طنطا، ديموج

 :   كتب مقترحة -جـ

جغرافية الـسكان ، دار المعرفـة       :  فتحى أبو عيانة     .١
   .٢٠٠٨الجامعية، االسكندرية 

الـسكان  :  محمد صـبحى عبـد الحكـيم وآخـرون         .٢
ديموغرافيا وجغرافيا ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة        

 ،٢٠٠٨.   
دوريات علمية أو  -د
  ال يوجد  الخ... شرات ن

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    
   عالء عزت شلبى.د    إبراهيم مصطفى شعبان .د.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

 G٠٣١١٤١٢٠١١  
  :اسم المقرر 

  الجغرافيا الكمية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  ١٢عملى     ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢
  .تعريف الطالب بأساسيات الجغرافية الكمية . أ.٢
التعرف على ميدان الجغرافية الكميـة وتطورهـا        . ب.٢. 

  .ومناهجها
  . التعرف على أنواع األساليب اإلحصائية المختلفة .ج.٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

أن يتعرف الطالب على النظريات والمدارس الفكرية       . ١.أ
  . فى مجال الجغرافيا الكمية

لتطـورات العلميـة واالتجاهـات     اأن يحدد الطالب  . ٢.أ
 .غرافيا الكمية الحديثة فى مجال الج

الصيغ البحثية الرئيسية فى مجـال       أن يميز الطالب  . ٣.أ
  .الجغرافيا الكمية ومناهج البحث وأدواته وأساليب القياس 

  : المهارات الذهنية -ب

المنهج العلمى فى التفكير وطرق     أن يستدل الطالب    . ١.ب
  .االستدالل 

 .حلول مختلفة للمشكالت الكمية  أن يجرب الطالب. ٢.ب
 على استخدامه لمعامالت كميـة      أن يبرهن الطالب  . ٣.ب

  . معينة

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

تعين على   كمية   بيانات  مصفوفة   أن ينشىء الطالب  . ١.ج
  .دراسة المشكالت وإيجاد حلول لها 

تقنيات حديثة فى إجراء التحليالت  أن يصمم الطالب. ٢.ج
   .الكمية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :امة  المهارات الع-د

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

تطـــور علـــم   .١
 ٢ ٤ الجغرافيا الكمية

 مفهوم الجغرافية    .٢
 . الكمية  

٢ ٤ 

ــات   .٣ ــع البيان جم
وطرق إعـدادها   

 .للتحليل الكمى
٢ ٤  

أساليب أخذ العينة     .٤
 ٢ ٤ من المجتمع 

مقاييس النزعـة     .٥
 ٢ ٤ .المركزية

راف مقاييس االنح   .٦
 ٢ ٤ والتشتت

مؤشرات التركـز     .٧
االلتـــــواء  (

 )والتفرطح
٢ ٤ 

العرض البيـانى     .٨
ــات  للبيانــــ

 اإلحصائية
٢ ٤ 

 معامالت قيـاس     .٩
 ٢ ٤ الشكل

ــهولة    .١٠ ــاس س قي
لوصـــــول ا

 واالتصال 
٢ ٤ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

م  أساليب التعليم والتعل-٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

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

         األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب
  %١٠٠               :    توزيع الدرجات -جـ
  :اجع  قائمة الكتب الدراسية والمر-٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

األساليب الكمية فـى الجغرافيـا      : عيسى على إبراهيم       :                   كتب ملزمة -ب
،٢٠٠٨.   

 :   كتب مقترحة -جـ

 ، مقدمـة  ٢٠٠٤: فتحى عبـد العزيـز أبوراضـى        .١
  . فيااألساليب الكمية فى الجغرا

 ، مدخل الى التحليـل      ١٩٨١: فتحى محمد أبو عيانه      .٢
   .االحصائى فى الجغرافيا

التحليل االحـصائى للبيانـات     : فتحى عبد اهللا فياض      .٣
 .االحصائية 

، بعض أساليب القياس    ١٩٨٨: محمد خميس الزوكه     -٤
   .الكمية المستخدمة فى الجغرافيا

دوريات علمية أو  -د
  يوجدال   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

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

G ٠٣١١٤١٢٠١٢     
  :اسم المقرر 

آسيا                       جغرافية 
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  عملى  ـ   ٥٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس . أ.٢
  .                     الفكرية فى مجال جغرافيا آسيا 

إلقاء الضوء على أبرز المفاهيم المؤثرة فى كافة . ب.٢
 .المجاالت الجغرافية 

وضع الطالب عند العتبة المعاصرة من األفكار . ج.٢
  . الجغرافية 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريات والمدارس الفكرية   أن يتعرف الطالب على     . ١.أ
  .  قليمية الجغرافية االفى مجال 

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

أن يميز الطالب بين األقاليم المناخية والنباتيـة فـى        . ٣.أ
 .آسيا قارة 

  .آسيا أن يفسر الطالب النمو الحضارى لقارة . ٤.أ

ب على األقاليم الحضارية فى قارة      أن يستدل الطال  . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
 .آسيا 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 آسـيا  أن يحدد الطالب الحدود الجغرافية لخريطـة       . ١.ج
  .من خالل الخصائص الحضارية 

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

  : المهارات العامة -د
 فـى التجـارة     آسـيا أن يبرز الطالب مكانة القارة       .١.د

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

  .  خالل الخصائص الحضاريةآسيا

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ــف : أوال  .١ تعريـ
 ٢ ٨ يابقارة آس

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

 االقتصادي
٢ ٨ 

دراسـة  : سابعا    .٧
ــة إلحــدى  إقليمي

 الدول اآلسيوية
٢ ٨ 

  

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

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

        األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب
  %١٠٠   :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

جغرافية آسيا ، اإلسكندرية ، دار      :  محمد خميس الزوكة     :                   كتب ملزمة -ب
  .  ٢٠٠٢المعرفة الجامعية ، 

دار المعرفـة   " جغرافيـة آسـيا     : محمد ابراهيم حـسن         : كتب مقترحة -جـ
   .٢٠٠٨الجامعية 

دوريات علمية أو  -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

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / لية ك  

  الجغرافيا: قسم  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

 G ٠٣١١٤١٢٠١٣  
  :اسم المقرر 

نصوص جغرافية بلغة 
                      أوروبية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  عملى  ـ  ٣٩   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المنظمة 
المرتبطة بأغلفة كوكب االرض ، وإكسابه مهارات تتعلق 
بالتنبؤ الجوي قصير المدي وطويل المدى، ومن ثم تصبح 
لدى الطالب القدرة على وضع مخططات لممارسة أنشطته 

   .اليومية والفصلية
  : المقرر  المستهدف من تدريس-٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

أن يتعرف المتعلم أغلفة كوكب األرض وأبعادها . ١.أ
  .ومكوناتها 

   .أقلمة الكرة األرضية. ٢.أ
تعلم طبيعة العالقة بين النظم البيئية التي يتشكل منها         . ٣.أ

   .كوكب األرض وعالقته بالنظم الخارجية

  : المهارات الذهنية -ب

طالب على تصنيف النظم البيئية  أن يستدل ال١.ب
  .المحيطة بالمتعلم 

أن يجرب الطالب تحليل عناصر النظام المناخي . ٢.ب
 .على مستويات متعددة 

أن يبرهن الطالب على وجود المشكالت الالتوازنية . ٣.ب
 .التي تعتري الغالف الجوي وتؤثر في كوكب األرض 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

شكالت أن يكون لدى الطالب القدرة على تصور الم. ٤.ب
الجوية واقتراح السبل المختلفة لـتفهم تلـك المـشكالت          

   .ووضع حلول لها

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

توظيف الطالب لشبكة االنترنت في متابعة التغيرات    . ١.ج
الدقيقة التي تعتري النظام المناخي العالمي وإجراء التحليل    

  .اإلحصائي الالزم لتفهم تلك التغيرات 
أن يوظف الطالب ما تعلمه عن الغالف الجوي في         . ٢.ج

مناقشة الطالب داخل الفصل بشكل راقي قائم على التحليل 
  .والتركيب 

أن يصمم الطالب الخطط التعليمية لتحفيز المتعلمين . ٣.ج
ذوي القدرات المنخفضة في التحصيل بناء على اكتشاف 

  .أساليب تعلم مفضله 

  : المهارات العامة -د

  . ذاته ويحاول فهم اآلخرين يبرز الطالب. ١.د
أن يفاضل الطالب بين المتعلمين خاصة فيما يتعلـق     . ٢.د

  .بفهم النظام البئي والمحافظة عليه 
أن يخطط الطالب لمساعدة المتعلمين على اكتـشاف        . ٣.د

عن ذاتهم بواقعية وتنـاول المـشكالت       قدراتهم والتعبير   
بأسلوب علمي من خالل مجموعات النقاش التـي تبـث          

  .عالقات اجتماعية إيجابية 

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

١.  The earth ٢ ٦ 
٢.  Lithosphere ١ ٣ 
٣.  Hydrosphere ٢ ٦ 
٤.  Biosphere ١ ٣ 
٥.  Main region 

of the world 
١ ٣ 

٦.  Main region 
of the world ٢ ٦ 

٧.  Main region 
of the world ١ ٣ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

٨.  Africa  ١ ٣ 
٩.  Asia ٢ ٦ 
١٠.  Australia 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
   %١٠٠                :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                    مذكرات  -أ

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

 :   كتب مقترحة -جـ

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

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

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    ماجد شعلة. د.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : عهد م/ كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

 G ٠٣١١٤١٢٠١٤  
  :اسم المقرر 

  الجيومورفولوجيا
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  ٢٠عملى    ٦٠   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢

لطالب المعرفة المنظمة يهدف المقرر إلى إكساب ا
المرتبطة بمظاهر سطح األرض ، وإكسابه مهارات تتعلق 

بالقدرة على تحليل البعد الثالث لسطح األرض ومن ثم 
تصبح لدى الطالب القدرة على تمثيل البعد الثالث بأساليب 

ووسائل متنوعة تفيد فى المجاالت الهندسية المختلفة 
جيا المحتملة وكيفية وكيفية دراسة األخطار الجيومورفولو

  .مواجهتها 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

  .أن يتعرف الطالب على مظاهر سطح األرض . ١.أ
 كيفية تشكيل مظاهر سطح األرضأن يحدد الطالب . ٢.أ
. 
 أن يميز الطالب التوزيع الجغرافى لألشكال األرضية. ٣.أ
. 
  .نشأة االشكال األرضيةأن يفسر الطالب . ٤.أ
   .أن يدرك األخطار الجيومورفولوجية. ٥.أ

  : المهارات الذهنية -ب
أن يستدل الطالب على االشكال األرضية المتشابه . ١.ب

   .فى المظر إال أنها تختلف فى عوامل نشأتها 
أن يجرب الطالب أساليب تحليل معملية ويجرى . ٢.ب

  .تجارب ميدانية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

طالب على محاكـاة نـشأة المظـاهر        أن يبرهن ال  . ٣.ب
   .األرضية ومراحل تطورها

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ينشىء الطالب خرائط جيومورفولوجية إعتماد . ١.ج  
   .على الرفع األرضى وتفسير المرئيات والخرائط

أن يصمم الطالب أساليب مقترحة لحماية سطح . ٢.ج
   .ولوجية المحتملةاألرض من األخطار الجيومورف

  : المهارات العامة -د

النظام البيئي األرضى والمحافظة أن يبرز الطالب  .١.د
   .عليه

أن يفاضل الطالب بين أساليب نشاة سطح األرض  .٢.د
  .خطار التى تهددهاالمختلفة واال

أن يخطط الطالب أساليب التكيف وتقليل األخطـار         .٣.د
   .رضيةوتعظيم االستفادة من الموارد األ

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ــم    .١ ــف عل تعري
 الجيومورفولوجيا 

٢ ٦ 

التجوية وحركات    .٢
ــى   ــواد عل الم

  المنحدرات  
٤ ١٢ 

 ٤ ١٢ التعرية النهرية   .٣
 ٤ ١٢ فعل السواحل   .٤
 ٢ ٦  التعرية بالرياح   .٥
 ٢ ٦ الكارست   .٦
 ٢ ٦ الجليد   .٧
األخطـــــار    .٨

 ٤ ١٢  الجيومورفولوجيا 

   ٢ ٦ مراجعة  .٩

  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
   حريرىمتحان التاال:                      األساليب المستخدمة -أ

        األسبوع الرابع عشر :                    التوقيت -ب
   %١٠٠                :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

 :                   كتب ملزمة -ب

 أشـكال ســطح األرض ،  :محمـد مجـدى تــراب   . ١
  .٢٠٠٨اإلسكندرية 

 دار  –  الجيومورفولوجيـا      :جودة حـسنين جـودة    . ٢
  .١٩٩٦المعرفة الجامعية اإلسكندرية ، 

ــين   . ٣ ــو العين ــد أب ــيد أحم ــسن س ــول :ح   أص
   .١٩٩٥ ،اإلسكندرية الجيومورفولوجيا ، منشأة المعارف ،

ى المـصورة    أشكال الـصحار   :محمد مجدى تراب    . ٤
  .١٩٩٦،اإلسكندرية ، 

 أشـكال الـسواحل المـصورة       :محمد مجدى تراب    . ٥
  .١٩٩٨،اإلسكندرية ، 

 ال يوجد :   كتب مقترحة -جـ
دوريات علمية أو  -د

  ال يوجد  الخ... نشرات 
 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    محمد مجدى تراب. د.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

 G ٠٣١١٤١٢٠١٥  
  :اسم المقرر 

   المستويةالمساحة
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  ٣٠عملى    ٦٠   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

  : هدف المقرر -٢

  .تعريف الطالب بأساسيات علم المساحة .  أ.٢
أن يستطيع الطالب تقسيم أي مساحة مـن األرض         . ب.٢

  .باستخدام األجهزة المساحية المختلفة  
أن يستطيع الطالب إجراء عملية الرفع والتوقيع ألى . ج.٢

   .منطقة
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  :ومات والمفاهيم  المعل-أ

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

لتطـورات العلميـة واالتجاهـات     ا أن يحدد الطالب  . ٢.أ
 .الحديثة فى فى مجال المساحة  

الصيغ البحثية الرئيسية فى مجـال       أن يميز الطالب  . ٣.أ
  .ليب القياس علم المساحة ومناهج البحث وأدواته وأسا

  : المهارات الذهنية -ب

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

حلـول مختلفـة للمـشكالت       أن يجرب الطالـب   . ٢.ب 
 .المساحية 

 على اسـتخدامه لطـرق رفـع        أن يبرهن الطالب  . ٣.ب
   .مساحى معينة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

تعين  مساحية   بيانات  مصفوفة   أن ينشىء الطالب  . ١.ج  
  .على دراسة المشكالت وإيجاد حلول لها 

تقنيات حديثة فى مـسح ورفـع        أن يصمم الطالب  . ٢.ج
  .المناطق المختلفة 

  : المهارات العامة -د

 .العمل الجماعى وإدارة الفريق  أن يبرز الطالب .١.د
ت الحاسـوب   استخدام امكانا  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

ــف   .١ ــمتعري  عل
 ٢ ٥ المساحة

خى التطور التاري   .٢
ــرائط  ــم الخ لعل

 والمساحة
٢ ٥ 

ــاس   .٣ أدوات القيـ
المــستخدمة فــى 

 الرفع المساحى
٢ ٥ 

ــع    .٤ ــرق الرف ط
 ٢ ٥ المساحى المختلفة

 قياس المـسافات    .٥
علــى ســطح  

 األرض
٢ ٥ 

 المـساحات  قياس  .٦
علــى ســطح  

 األرض
٢ ٥ 

المساحة باستخدام    .٧
 ٢ ٥ الشريط

المساحة باستخدام    .٨
 ٢ ٥ جهاز البوصلة

قياس االنحرافات    .٩
ــات  واالتجاهــ
للمضلع الرئيسى   

٢ ٥ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 للخريطة
المساحة باستخدام    .١٠

 ٢ ٥ جهاز الميزان
المساحة باستخدام    .١١

 ٢ ٥ جهاز التيودوليت
ــذ   .١٢ ــوات تنفي خط

المساحة المستوية  
 للمناطق

٢ ٥ 
  

 أساليب التعليم والتعلم -٥
:  

  محاضرات. ١
  قاعة بحث. ٢
  عمل أبحاث. ٣

اليب التعليم والتعلم  أس-٦
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال يوجد

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

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

  األسبوع الرابع عشر . ٢      

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

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

  ٢٠٠٨ياسر أحمد السيد ، علم المساحة ،  :                   كتب ملزمة -ب

 :   كتب مقترحة -جـ

محاضـرات فـى المـساحة      : د أحمد مـصطفى   أحم .١
    .٢٠٠٤المستوية ، 

الجغرافية العملية والخـرائط ،     : أحمد أحمد مصطفى     .٢
٢٠٠٦.  

المـساحة المـستوية ،   : عبد الهادى سيد عبد العـال        .٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .١٩٩٩الجزء األول 
مبـادىء الخـرائط والمـساحة      : محمد مجدى تراب     .٤
،١٩٩٩ .. 

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

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   عالء عزت شلبى.د    محمد محمود الشرقاوى. د.أ
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

 G ٠٣١١٤١٢٠١٦  
  :ر اسم المقر

  الجغرافيا االقتصادية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  عملى  ـ  ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الجغرافيا

 المعالجة الجغرافية  ودراسة الموارد االقتصادية فى العالم  : هدف المقرر -٢
  للموارد االقتصادية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  :لمعلومات والمفاهيم  ا-أ
أن يتعرف الطالب علـى  النظريـات والمـدارس          . ١.أ

   .الفكرية فى مجال الجغرافيا البشرية
أن يحدد الطالب التطـورات العلميـة واالتجاهـات      . ٢.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

  .فى مجال تخصصه
 أن يفسر الطالب العلوم ذات العالقـة بالتخـصص          .٤.أ

سواء كانت االنسانية واالجتماعية أم الطبيعية بالقدر الذى        
  . يمكنه من متابعة تخصصه

  : المهارات الذهنية -ب

أن يستخدم الطالب المنهج العلمـى فـى التفكيـر          . ١.ب
   .وطرق االستدالل

أن يجرب الطالب تشخيص المـشكالت واقتـراح        . ٢.ب
  .ل مختلفة لهاحلو
   .أن يمارس الطالب التفكير الناقد. ٣.ب

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  .الخرائط ويرسمها أن ينشىء الطالب . ١. جج
البحوث الميدانية وإجراء المسوح    أن يصمم الطالب    . ٢.ج

   .الجغرافية

  : المهارات العامة -د

حاسـوب  أن يقوم الطالـب باسـتخدام امكانـات ال         .١.د
والوسائط التكنولوجية الحديثة فى التواصـل واالطـالع        

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

   .مكتوبة أو شفاهة

  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

١.  
ــض مون  مـــ

ــا  الجغرافيـــ
 االقتصادية

٢ ٤ 

ــوارد   .٢ المــــ
 ٢ ٨ االقتصادية

 ٢ ٨ االنتاج االقتصادى  .٣
 ٢ ٨ الموارد الزراعية  .٤
االنتاج الحيـوانى     .٥

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

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 ٢ ٨ الموارد الغابية  .٦
   ٢ ٨ االنتاج المعدنى  .٧

  : 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
   متحان التحريرىاال:                      األساليب المستخدمة -أ

        األسبوع الرابع عشر :                    التوقيت -ب
   %١٠٠                :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   ال يوجد :                         مذكرات  -أ

 :                   كتب ملزمة -ب
 الجغرافيـا اإلقتـصادية ، دار       : محمد خميس الزوكة     .١

   .٢٠٠٠المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 
 الجغرافيـا االقتـصادية ، دار       : محمد الفتحى بكيـر      .٢

  .٢٠٠٦المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 الجغرافيا االقتصادية ، مكتبة االنجلو :محمد محمود الديب    :   كتب مقترحة -جـ
.٢٠٠٨ المصرية ، القاهرة ،   

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

 
    التوقيع  أستاذ المادة

   العلميرئيس مجلس القسم    
   عالء عزت شلبى.د    محمد عبد القادر عبد الحميد. د.أ

  



 
 
 

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

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

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

 H ٠٣١١٣١٢٠١٨  
  :اسم المقرر 
  تاريخ وسيط

  )    أوروبي –إسالمي (
  :ى المستو/ الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  عملى  ـ  ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  التاريخ

  : هدف المقرر -٢

دراسة فترة مهمة من التاريخ اإلسالمي  وهو فـي          . أ.٢
طور النشأة وصدر اإلسالم والتاريخ الـسياسي للدولـة         

 وكذلك التاريخ األوروبـي     اإلسالمية علي مر عصورها   
   .الوسيط

تحصيل وتحليل واستنتاج معلومات مهمـة عـن         . ب.٢
الدولة اإلسالمية من قيامها حتى نهاية الخالفة اإلسـالمية         

   .                              التاريخ األوروبي الوسيط
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  : المعلومات والمفاهيم -أ

أن يعرف الطالب النظريات العلميـة فـي مجـال          . ١.أ
)  أوروبي –إسالمي  ( تاريخ وسيط التخصص وفي قراءة    

  .بصورة صحيحة 
التطورات العلميـة واالتجاهـات     أن يحدد الطالب    .  ٢.أ

  .)أوروبي –إسالمي ( تاريخ وسيطالحديثة في دراسة 
 الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي      أن يذكر الطالب   .٣.أ

  . مجال

  : المهارات الذهنية -ب
المنهج العلمـي فـي التفكيـر       الب  ن يستخدم الط  أ. ١.ب

  .واالستدالل لتنمية القدرة على الدراسة و المقارنة 
بالمـشكالت والقـضايا العلميـة      ن يتنبأ الطالب    أ. ٢.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

، واقتراح  )أوروبي –إسالمي  ( الوسيطالشائكة في تاريخ    
الحلول لها بحيث إذا أعطى الطالب نصا فبإمكانه التميـز          

  .بين الحقائق والفرضيات فيه 

 المهارات المهنية -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
ن ينظم الطالب جمـع وتحليـل واسـتخدام          أ .١. ١. ج

المختلفة من خالل تنكـو لوجيـا المعلومـات          المعلومات
الحديثة بحث اذا عطي الطالب نصا تاريخيا فأنه يستطيع         

  .تحليله وتحديد فرضياته
جع الطالب  جمـع البيانـات الواقعيـة       ن يرا أ. ٢. ١. ج

  .والكميه والكيفيه والتاريخية وتحليلها واعداد تقارير عنها
 :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 التعامل مع الوثائق والمصادر أن يولف الطالب. ١. ٢. ج

 .التاريخية المختلفة 
ممارسة الـصف التـاريخي     أن ينظم الطالب     .٢. ٢. ج

 .ع التاريخية وتحليلها لإلحداث والوقائ
 استخدام النماذج التاريخيـة     أن يراجع الطالب   .٣. ٢. ج

  .           في التعامل مع الظواهر المختلفة  

  : المهارات العامة -د

 أن يقدر الطالب علي استخدام التكنولوجيات الحديثة        .١.د
في التواصل واالطالع والبحـث     ) الحاسوب والوسائط   (

  .عن المعلومات 
أن يكتسب الطالب القدرة علـي العمـل الجمـاعي           .٢.د

 وادارة الفريق
أن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبـة او          .٣.د

 –إسالمي  ( شفاهية من خالل ما تعلمه في تاريخ الوسيط       
 .)أوروبي

أن يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة واحـدة         . ٤.د
   .نبيةعلي األقل لقراءة المصادر التاريخية األج

  : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
١.  

 ١ ٤أحوال العرب قبل 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

مصادر (اإلسالم
وجغرافیة بالد 

 )الحجاز
 ١ ٤ الدعوة النبوية  .٢
قيام دولة اإلسالم     .٣

 ١ ٤ في المدينة المنورة

السياسة الداخليـة     .٤
 ١ ٤ لدولة الرسول

 
السياسة الخارجية    .٥

 ١ ٤ الرسوللدولة 

 ١ ٤  الخلفاء الراشدين    .٦
 ١ ٤ قيام الدولة األموية  .٧
 ١ ٤ الدولة العباسية  .٨
ــة   .٩ اإلمبراطوريـ

 ١ ٤ الرومانية

 ١ ٤ الجرمان  .١٠
السلطة والسياسة    .١١

 ١ ٤ في غرب أوروبا

ــة   .١٢ اإلمبراطوريـ
   ١ ٤ الكارولينجية 

  : 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                :    توزيع الدرجات -جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

وذلك من خالل المستوى األكادیمي و المؤسسي 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

 :                   كتب ملزمة -ب
تـاريخ   : علي احمد السيد ، إبراهيم محمد مرجونـة          .١

ـ  مكتبة الرائد ،   ،)  أوروبي –إسالمي  (وسيط   ،  وردمنه
  .م٢٠١٠

 :   كتب مقترحة -جـ

،مؤسسة  تاريخ الدولة العربية: السيد عبد العزيز سالم     . ١
  م٢٠٠٠شباب الجامعة ، اإلسكندرية،

الفخري في اآلداب الـسلطانية والـدول   : ابن طباطبا  . ٢
  .هـ١٢١٧اإلسالمية ،القاهرة 

حضارة أوروبا في العـصور      : محمود سعيد عمران  . ٣
  .م١٩٩٥لمعرفة الجامعية، اإلسكندرية ،الوسطى ،دار ا

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

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    على أحمد السيد. د.    أ
   عالء عزت شلبى.د    إبراهيم محمد مرجونه.  د

  
  

  


