
 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       ge.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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  الفرقة الرابعة
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤٢٣٠٤٣ 

  :اسم المقرر 
 مساحة جوية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 عملى  ـ   ٤٥   نظري :    ةعدد الوحدات الدراسي  الخرائط و المساحة

 : 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         
المتعلقة بالغالف المائي، كما أن الطالب سيكتيب القـدرة         

دراسة أقاليم العالم المختلفـة، ومنـاهج تـصنيفها،         على  
والقدرة على إبراز التباينات اإلقليمية وتقييم تلك التباينات        
ومن ثم القدرة على تفهم الصراعات الدولية بين أرجـاء          

 .المعمورة 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

  .  ونظامهأن يتعرف المتعلم المسح الجوي .١.أ
أن يقف الطالب على نشأة علم المساحة التـصويرية       . ٢.أ

 . وتطوره
أن يكون للطالب القدرة من عمل نظم المسح الجوي         . ٣.أ

 .والتفسير والتحليل 
 .أن يتعرف المتعلم المسح الجوي ونظامه . ٤.أ

 : المهارات الذهنية -ب
 أن يكون للطالب القدرة على مراقبة النظم البيئيـة        . ١.ب

  .المحيطة بالمتعلم 
أن يتمكن الطالب  من تحليـل عناصـر النظـام           . ٢.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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .المساحي الجوي على مستويات متعددة 
أن يكون للطالب القدرة مـن المقارنـة والتـدليل          . ٣.ب

والتقييم الشامل لنظام المح التصويري الجوي مع الـنظم          
المساحية األخرى ، والمشكالت الميدانية والمكتبية التـي        

يه، واقتراح السبل المختلفة لـتفهم تلـك المـشكالت          تعتر
  .ووضع حلول 

أن يكون الطالب قادراً على مراقبة النظم البيئيـة         . ٤.ب
 .المحيطة بالمتعلم

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

أن يستطيع الطالب توظيف ما تعلمه عن المسح . ١.ج
شكل التصويري الجوي في مناقشة الطالب داخل الفصل ب

  .راقي قائم على التحليل والتركيب 
أن يتمكن الطالب  من استخدام شبكة االنترنت في . ٢.ج

متابعة التطورات الدقيقة التي ترتبط بنظم المالحة البرية 
والجوية والبحرية ، وإجراء التحليل اإلحصائي الالزم 

 .لتفهم تلك النظم 
أن يستطيع الطالب من وضع الخطط التعليمية . ٣.ج
تحفيز المتعلمين ذوي القدرات المنخفضة في التحصيل ل

 .بناء على اكتشاف أساليب تعلم مفضله 

 : المهارات العامة -د

   ذاته ويحاول فهم اآلخرينيبرز الطالبأن . ١.د
أن يفاضل الطالب بين المتعلمين خاصة فيما يتعلق . ٢.د

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

قدراتهم والتعبير عن ذاتهم بواقعية وتناول المشكالت 
بأسلوب علمي من خالل مجموعات النقاش التي تبث 

 .عالقات اجتماعية إيجابية 
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

نشأة وتطور علـم     .١
المساحة التصويرية  

ة ، ومفهوم المساح  
ــصويرية  التـــ
وعالقتها بـالعلوم   

 األخرى

١ ٣ 

ــوي،  .٢ ــسح الج الم
أقسامه، مكوناتـه،   

 وأهميته
٢ ٦ 

ــربط  .٣ نقـــاط الـ
 ٢ ٦ األرضي وتصميمها

ــوي  .٤ ــضغط الج ال
والرياح وتأثيرهما  
ــات   ــى عملي عل

 التصوير الجوي

٢ ٦ 

 ١ ٣ التخطيط للطيران .٥
  
  
 

التخطيط للطيـران    .٦
في بيئات متنوعـة    

ــ ة وظــروف جوي
 متنوعة

٢ ٦ 

 ٢ ٦ التحقق األرضي .٧
تــصنيف الــصور  .٨

 ١ ٣ المنتجة وتصحيحها

ــاليم المناخيــة  .٩ األق
والنباتية، دراسـة   

 إقليمية وعالمية
١ ٣ 

بعض المـشكالت     .١٠
ــة،  المناخيــــ
ــير،  األعاصـــ
التصحر ، الجراد ،    

١ 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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 السيول

 

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

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :المحدودة 
 ال يوجد

 : تقويم الطالب -٧
 االمتحان التحريرى :                      األساليب المستخدمة -أ

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

المساحة التـصويرية،   ) : ١٩٨٥( على شكري وزمالؤه   :                   كتب ملزمة -ب
 . منشاة المعارف ، 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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  

 :   كتب مقترحة -جـ

ــالؤه  . ١ ــكري وزم ــى ش ــساحة ):١٩٩٥( عل  الم
  .الطبوغرافية، منشاة المعارف ، االسكندرية 

الجيولوجيـا التـصويرية،   : ١٩٩٩عيسى فرحـان ،   . ٢
  .   مطبوعات جامعة مؤته، األردن

المساحة للجغـرافيين،   :  ١٩٩٦محمد فريد فتحي ،     . ٣ 
  .دار المعرفة الجامعية، االسكندرية 

ـ  : ٢٠٠١جودة فتحي التركماني،    . ٤  -ةالجغرافيا الطبيعي
  . دار الثقافة العربية، القاهرة -أسس ومجاالت

مـساقط الخـرائط، منـشأة      : ١٩٨٥نيقوال ابراهيم،   . ٥
  .المعارف، االسكندرية 

المـساحة الجيوديـسية،    : ١٩٨٥محمد فريد يوسف،    . ٦
  .منشأة المعارف، اإلسكندرية 

 7 - Wilcock, D., 1988. Physical Geography, 
London.  

٨ 8 - Griffiths,J.,1976, Applied Climatology, 
Oxford. 

دوريات علمية أو  -د
 الخ... نشرات 

 مجلة الجمعية الجغرافية المـصرية التـى تـصدرها          .١
  .الجمعية الجغرافية المصرية

مجلة رسائل جغرافية التى تصدرها الجمعية الجغرافية       . ٢
  .الكويتية

يـة  المجلة المصرية للتغير البيئى التـى تـصدرها الجمع        . 
  .المصرية للتغيرات البيئية

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د   ماجد محمد شعلة.د.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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
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 ٠٣١١٤٢٣٠٤٤ 

  :سم المقرر ا
مساقط الخرائط والخرائط 

 البحرية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 عملى  ـ   ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

 : هدف المقرر -٢
  .تعريف الطالب بأساسيات مساقط الخرائط . أ .٢
  . المختلفةأن يستطيع الطالب انشاء ورسم المساقط. ب. ٢
  .أن يستطيع الطالب التعامل مع الخرائط البحرية.  ج. ٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريـات والمـدارس    أن يتعرف الطالب علـى      . ١. أ
  .الفكرية فى مجال مساقط الخرائط والخرائط البحرية 

تجاهـات  لتطورات العلميـة واال    ا أن يحدد الطالب  . ٢. أ
  .الحديثة فى مجال مساقط الخرائط 

الصيغ البحثية الرئيسية  فى مجال       أن يميز الطالب  . ٣. أ
 .علم المساقط ومناهج البحث وأدواته وأساليب القياس 

 : المهارات الذهنية -ب

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

ول مختلفة لتمثيل أى منطقة     حل أن يجرب الطالب  . ٢. ب
  .من العالم 

 على استخدامه ألنواع المساقط     أن يبرهن الطالب  . ٣. ب
 .المختلفة 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

تعـين   أنواع المساقط المختلفة   أن ينشىء الطالب  . ١. ج
  . وإيجاد حلول لها  الخرائطيةعلى دراسة المشكالت

قنيات حديثة فى إنشاء مـساقط      ت أن يصمم الطالب  . ٢. ج
 .الخرائط الجغرافية 
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 : المهارات العامة -د

  .العمل الجماعى وإدارة الفريق  أن يبرز الطالب .١. د
  .العمل الجماعى وإدارة الفريق  أن يبرز الطالب .١. د
صـيل   فى وضـع تمـوذج لتو      أن يخطط الطالب   .٣. د

  .األفكار سواء بصورة مكتوبة أو شفاهة

 :وي المقرر  محت-٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــم   .١ ــف عل تعري
 2 ٤ المساقط

التطور التاريخى   .٢
 2 ٤ لعلم المساقط

قياس المـسافات    .٣
والمساحات على  

 سطح األرض
٤ 2 

ــصنيف  .٤ أســس ت
 2 ٤ قط الخرائطمسا

 المساقط االتجاهية  .٥
ــسقط (  المـــ

  )المركزى
٤ 2 

 المساقط االتجاهية  .٦
 2 ٤  )االستريوجرافى(

 المساقط االتجاهية  .٧
 2 ٤ )األورثوجرافى (

ــساقط  .٨ المــــ
 2 ٤ االسطوانية

ــساقط  .٩ المــــ
 2 ٤ المخروطية

  2 ٤ المساقط المعدلة  .١٠
  محاضرات . ١ : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢
 بحث علمى . 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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :لمحدودة ا
 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

  .مساقط الخرائط:  ١٩٨٧نقوال ابراهيم ،   :                   كتب ملزمة -ب

 :   كتب مقترحة -جـ
   .ط الجغرافيةمساقط الخرائ:  محمد حسن شرف . ١
  .الجغرافية العملية والخرائط :  أحمد أحمد مصطفى . ٢
  .الخرائط الجغرافيةعلم : يسرى الجوهرى  . ٣

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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  مقرر دراسيتوصيف 

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

 : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

G ٠٣١١٤٢٤٠٢٧ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية العمران
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٤٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

 : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمـدارس       . أ.٢
  .الفكرية فى مجال جغرافية العمران 

  .تحصيل المعلومات من مصادر معرفية متنوعة . أ.٢
القدرة على تطبيق المنهج العلمـى فـى الدراسـات      . أ.٢

  . العمرانية
ال جغرافيـة   التفاعل مع المستجدات العالمية فى مج     . أ.٢

  .العمران 
تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة فـى مجـاالت    . أ.٢

 .الحياة المختلفة 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريات والمدارس الفكرية   أن يتعرف الطالب على     . ١.أ
  .فى مجال جغرافية العمران 

ـ    أن يحدد الطالب  . ٢.أ رى والمنهجـى    على التطور الفك
لجغرافية العمران والمفاهيم االساسية فى جغرافية الحضر       

  .والريف 
أن يميز الطالب بين األنماط السكنية فـى العمـران          . ٣.أ

  .الريفى والحضرى 
  .أن يفسر الطالب خرائط استغالل األرض . ٤.أ
العوامل الجغرافيـة الطبيعيـة     أن يدرك الطالب أثر     . ٥.أ

محـالت العمرانيـة الحـضرية      والبشرية على أنمـاط ال    
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .والريفية 
  . يرصد الطالب مظاهر النمو الحضرى الحديثأن .  ٦.أ
  .  أن يميز الطالب بين التحضر والحضرية.٧.أ

 : المهارات الذهنية -ب

على النظم الحضرية والعالقات    أن يستدل الطالب    . ١.ب
 .الحضرية ـ الريفية والحضرية ـ الحضرية 

 المــدن حــسب الوظــائف بأن يــصنف الطالــ. ٢.ب
 .االقتصادية واالجتماعية والطبيعية والسياسية 

 أن يبرهن الطالب على الفروق الموضوعية بـين       . ٣.ب
 .الموقع والموضع 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

مهارات رسم خرائط التوزيعات    الطالب   يستخدم   أن. ١.ج
 .ألرض والرسوم البيانية فى انتاج خرائط استغالل ا

 البيانـات االحـصائية المتعلقـة       أن يجمع الطالب  . ٢.ج
  .بالدراسات العمرانية من مصادرها المختلفة 

 : المهارات العامة -د

 العمل فى فريق بحثى وبخاصـة  أن يستطيع الطالب . ١.د
  فى البحوث المشتركة

 الرفع الميدانى للظاهرات    أن يجرى الطالب عمليات   . ٢.د
   .العمرانية

 فـى  استغالل شبكة المعلوماتن يستطيع الطالب      أ. ٣. د
  .الدراسات العمرانية 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

: جغرافية العمران  .١
تعريفها وتطورها  
ومفهومها ومناهج  

  البحث
3  1  

جغرافية العمران   .٢
الريفــــــى 
ــة  ومورفولوجيـ
المحالت العمرانية  

  الريفية

٦ 2 

 ٢ ٦لتحــــــضر ا .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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــضرية  والحــ
ومراحــل النمــو 
ــضرى  الحـــ

  ومظاهره
نظريات الموقـع    .٤

  1  3  والترتيب الحجمى 
 1 3  بيئة المدينة .٥
 1 3  اقليم المدينة .٦
وظــائف المــدن  .٧

النظريات وطرق  
  .التصنيف

٢  ٦  

 
ــتخدامات   .٨ اســ

األرض فى المدن   
ــات  النظريـــ

  .والتطبيق
٢ ٦ 

مشكالت المـدن     .٩
ــز  والمراكـــ

  .يةالحضر
٢  ٦  

: جغرافية العمران   .١٠
تعريفها وتطورها  
ومفهومها ومناهج  

  البحث
3  1  

 
  محاضرات . ١ : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢
 بحث علمى . 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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  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% 

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

جغرافية العمران ، ، مكتبة األنجلو : محمد مدحت جابر  :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠٠٩المصرية ، القاهرة ، 

جغرافية المدن ، ، دار المعرفة : عيسى على ابراهيم  :   كتب مقترحة -جـ
  .٢٠٠٨ية ، االسكندرية الجامع

دوريات علمية أو  -د
 الخ... نشرات 

  .مجالت الجمعية الجغرافية المصرية أعداد متنوعة . ١ 
مجلة رسائل جغرافية التى تصدرها الجمعية الجغرافية . ٢ 

   .الكويتية
المجلة المصرية للتغير البيئى التى تصدرها الجمعية . ٣ 

  . المصرية للتغيرات البيئية
  .٤ ..  Geographical Review    
  .٥ . Geographical Journal.   

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د  ابراهيم مصطفى شعبان .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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

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

 :ت المقرر  بيانا-١
  :الرمز الكودي 

G ٠٣١١٤١٤٠٢٦ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية مصر
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

  
  المعاصرةمصرجغرافية التعرف على  : هدف المقرر -٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

خصائص مصر من حيـث     أن يتعرف الطالب على     . ١.أ
    .الموقع والموضع والفرائد

 التطـورات العلميـة واالتجاهـات    أن يحدد الطالب  . ٢.أ
  .جغرافية مصر الحديثة فى 

الصيغ البحثية الرئيـسية فـى       بين   أن يميز الطالب  . ٣.أ
  . جغرافية مصر مجال

 العلـوم ذات العالقـة بجغرافيـة        لبأن يعرف الطا  . ٤.أ
 . مصر

 : المهارات الذهنية -ب

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

 جغرافيـة    تشخيص مـشكالت   أن يجرب الطالب  . ٢.ب
  . واقتراح حلول لها مصر

الظواهر المختلفة فى مجال     على   أن يبرهن الطالب  . ٣.ب
 .جغرافية مصر 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

   . جغرافية مصر خرائط أن ينشىء الطالب. ١.ج
فـي جغرافيـة     البحوث الميدانية    أن يصمم الطالب  . ٢.ج
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   .مصر

 : المهارات العامة -د

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

ائل المعرفة المـستخدمة    أن يفاضل الطالب بين وس    . ٢.د
  .في الدراسة 

  .أن يخطط الطالب إلجراء أبحاث مصغرة . ٣.د
   .استخدام إمكانات الحاسوب والوسائط التكنولوجية. ٤.د

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

الجغرافية  .١
 ٢ ٤ التاريخية لمصر

التركيب  .٢
 ١ ٤ الجيولوجي

 ١ ٤ التضاريس .٣
 ١ ٤ المناخ .٤
 ٢ ٤ السكان في مصر .٥
 ٢ ٤ الهجرة ومعدالتها .٦
 ١ ٤ )الزراعة ( .٧
 ١ ٤ )الصناعة (  .٨
 ١ ٤ )التعدين(  .٩
النظم السياسية  (  .١٠

 ١ ٤ )واإلدارية
 

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

 أساليب التعليم والتعلم -٦
الب ذوي القدرات للط

 :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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  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% 

 %١٠٠المجموع 
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨

، اإلسكندرية ، جغرافية مصر : عيسى على إبراهيم  :                         مذكرات  -أ
٢٠٠٢. 

 :                   كتب ملزمة -ب

 األنجلوالمصرية  ،جوهرىيسرى ال . دمصر،  جغرافيا  . ١
  .ع .م.ج. ، القاهرة 

 دار ،حـزين  سـليمان  حضارة مصر أرض الكنانة،. ٢
  الشروق

  جغرافيا مصر ، جمال حمدان، دار الهالل،. ٣

 :   كتب مقترحة -جـ
  . جغرافيا مصر :  ياسر السيد. ١
  .جغرافيا مصر : على الخفيف. ٢
 .جغرافيا مصر: محمد محمدين .  ٣

لمية أو دوريات ع -د
 الخ... نشرات 

  مجلة السياسة الدولي، مؤسسة األهرام ، القاهرة. ١
  .مجلة الجمعية الجغرافية المصرية . ٢
  .مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية . ٣
  . مجلة الجمعية الجغرافية السعودية. ٤

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د    عبد العظيم أحمد عبد العظيم.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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
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 ٠٣١١٤١٤٠٤٦ 

  :اسم المقرر 
صور جوية واستشعار عن 

 بعد

  :المستوى / الفرقة 
 سالليسان/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٦٠   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

  
يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المنظمة          : هدف المقرر-٢

المرتبطة بالتصوير الفضائي ، وإكسابه مهـارات تتعلـق    
بالتفسير العلمي للمرئيات الفضائية ، وانجـاز العمليـات         

والخرائطية المختلفة، ومن ثـم تـصبح لـدى         المساحية  
الطالب القدرة على وضع مخططات مكتبية يمكن التحقق        
منها ميدانيا بهدف انجاز العمل في أقل وقت ممكن وبأقل          
مجهود اليومية والقدرة على تفـسير المـشكالت البيئيـة          

 .المطروحة
 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يكتسب الطالب معرفـة علميـة منظمـة عـن            . ١.أ    : المعلومات والمفاهيم -أ
 .االستشعار عن بعد ونظامه 

 أن يلم الطالب بنشأة االستشعار عن بعد وتطوره. ٢.أ
أن يكون الطالب قادرا على التعايش مع االستشعار         . ٣.أ

 .عن بعد ،التفسير والتحليل 
 الـنظم البيئيـة     ينمي الطالب قدراته في مراقبـة     . ١.ب :   المهارات الذهنية -ب

 .المحيطة بالمتعلم 
أن يصبح لدى الطالب القدرة على تحليل عناصـر       . ٢.ب

 .نظام االستشعار عن بعد على مستويات متعددة 
أن يتمكن الطالب من المقارنة والتـدليل والتقيـيم         . 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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

الشامل لنظام المسح التصويري الفـضائي مـع الـنظم           
ية والمكتبية التـي    المساحية األخرى ، والمشكالت الميدان    

تعتريه، واقتراح السبل المختلفة لـتفهم تلـك المـشكالت          
  .ووضع حلول

 المهارات المهنية -جـ
 :الخاصة بالمقرر 

أن يستطيع الطالب توظيف ما تعلمه عـن المـسح          . ١.ج
التصويري الفضائي في مناقشة الطالب داخـل الفـصل         

 .بشكل راقي قائم على التحليل والتركيب 
 يتمكن الطالب من استخدام شبكة االنترنت فـي    أن. ٢. ج

متابعة التطورات الدقيقة التي ترتبط بنظم المالحة البريـة       
والجوية والبحرية ، وإجراء التحليل اإلحـصائي الـالزم         

  .لتفهم تلك النظم 
أن ينمي الطالب قدراته في وضع الخطط التعليمية        . ٣.ج

التحـصيل  لتحفيز المتعلمين ذوي القدرات المنخفضة في       
  .بناء على اكتشاف أساليب تعلم مفضله 

 : المهارات العامة -د

  .فهم الذات وفهم اآلخرين . ١.د
مساعدة اآلخرين على فهم النظام البئي والمحافظـة        . ٢.د

  .عليه 
مساعدة المتعلمين على اكتشاف قـدراتهم والتعبيـر       . ٣.د

عن ذاتهم بواقعية وتناول المشكالت بأسلوب علمي مـن         
 مجموعات النقاش التي تبـث عالقـات اجتماعيـة       خالل

  .إيجابية

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــم   .١ ــور عل ــشأة وتط ن
االستشعار عـن بعـد ،     
  وعالقته بالعلوم األخرى

٨  2  

المـــسح الفـــضائي،  .٢
ــه،   ــسامه، مكونات أق

  وأهميته
٤  1  

  2  ٨  مصادر الطاقة  .٣
ة مع الغالف تفاعل األشع .٤

  2  ٨  الجوي
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــي   .٥ ــصحيح الهندس الت
  1  ٤  للمرئيات

  2  ٨  التصحيح الراديومتري .٦
  1  ٤  التحقق األرضي .٧
تصنيف الصور المنتجة    .٨

  1  ٤  وتصحيحها
انتاج الخرائط النهائيـة     .٩

وتحديثها مـن الـصور     
  الفضائية

٨  2  
 

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

 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
 لرابع عشراألسبوع ا.٢      

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

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

، االستشعار عن بعد    ٢٠١٠ فتحي عبد العزيز أبوراضي،    :                   كتب ملزمة -ب
  .، أسس وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية 

 :   كتب مقترحة -جـ
، االستشعار عـن بعـد      ١٩٨٧يحيي عيسى فرحان ،   . ١

  .وتطبيقاته، الجزء األول، الصور الجوية، عمان ، األردن
، المساحة التصويرية،   )١٩٨٥( على شكري وزمالؤه  . ٢
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 يحيي عيسى فرحـان ،      -٣سكندرية  منشاة المعارف ، اال   
، الجيولوجيا التصويرية، مطبوعات جامعة مؤته،      ١٩٩٩

  .    األردن 
، المساحة للجغرافيين، دار    ١٩٩٦محمد فريد فتحي ،     . ٣

  .المعرفة الجامعية، االسكندرية 
، مـساقط الخـرائط، منـشأة       ١٩٨٥نيقوال ابراهيم،   . ٥

 .المعارف، االسكندرية 
 أو دوريات علمية -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

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
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 ٠٣١١٤٢٣٠٤٧ 
  :اسم المقرر 

 خرائط التوزيعات البشرية 
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 عملى  ـ   ٣٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

 : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس . أ.٢
  .الفكرية فى مجال خرائط التوزيعات 

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

  .التوزيعات البشرية واالجتماعية 
التفاعل مع المستجدات العالمية فى التقنيات المختلفة . د.٢

 .فى  صناعة وانتاج الخرائط 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 :ت والمفاهيم  المعلوما-أ

المفــاهيم األساســية أن يتعــرف الطالــب علــى . ١. أ
والنظريات والمدارس الفكرية فى مجال خرائط التوزيعات 

.  
أن يحدد الطالب دور نظم المعلومات الجغرافية فى        . ٢. أ

  .تطور خرائط التوزيعات البشرية 
أن يميز الطالب بين الرسـوم البيانيـة الوصـفية          . ٣. أ

 .والتحليلية 

 : المهارات الذهنية -ب

أن يستدل الطالب على نماذج مختلفة من رمـوز         . ١. ب
  .الموضع النوعية 

أن يجرب الطالب استخدام رموز الموضع الكمية       . ٢. ب
.  

أن يبرهن الطالب على الطـرق المناسـبة عنـد          . ٣. ب
 .استخدام  النقطة كرمز 
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

ء الطالب أنماط مختلفة من الخرائط حسب أن ينشى. ١. ج
  . التصنيفات المختلفة

أن يصمم الطالب نمـاذج مختلفـة مـن خـرائط        . ٢. ج
 .الكوروبلث 

 : المهارات العامة -د

أن يبرز الطالب دور نظم المعلومات الجغرافية عند        .١. د
  . إنشاء خرائط التوزيعات

الخرائط أن يفاضل الطالب بين األنواع المختلفة من        .٢. د
 .عند انشائها بواسطة البيانات المكانية 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

خرائط التوزيعـات    .١
مفهومها وعالقتهـا   :

ــرائط   ــأنواع الخ ب
 والعلوم األخرى

8 2 

ــوز   .٢ ــواع الرم  أن
ــة  ــة والكمي النوعي
ــى   ــستخدمة ف الم
 خرائط التوزيعات 

٢ ٨ 

ط أنـــواع خـــرائ .٣
 ٢ ٨ التوزيعات 

 التقنيــة الحديثــة و  .٤
 4 16 خرائط التوزيعات 

أســتخدام الحاســب  .٥
اآللى فـى تـصميم     
ورســم خــرائط  

 التوزيعات

16 4 

خرائط التوزيعـات    .٦
مفهومها وعالقتهـا   :

ــرائط   ــأنواع الخ ب
 والعلوم األخرى 

8 2 

أنــواع الرمــوز   .٧
ــة  ــة والكمي النوعي
ــى   ــستخدمة ف الم

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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 خرائط التوزيعات
أنـــواع خـــرائط  .٨

 ٢ ٨ التوزيعات 
ــة و  .٩ ــة الحديث التقني

 4 16 خرائط التوزيعات 

أســتخدام الحاســب   .١٠
اآللى فـى تـصميم     
ورســم خــرائط  

 التوزيعات
16 4 

 

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

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :لمحدودة ا
 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 
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

 خرائط التوزيعات البشرية واالجتماعية ، : فايز العيسوى  :                   كتب ملزمة -ب
  . االسكندرية٢٠١٠دار المعرفة الجامعية ،

, "علم الخرائط : " محمد صبحى عبد الحكيم وماهر الليثى        :   كتب مقترحة -جـ
 ).١٩٩٩(مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة

دوريات علمية أو  -د
 الخ... نشرات 

htt://arabic.arabia.msn.com/book/books.asp   

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د   مصطفى شعبان إبراهيم .د.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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
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 ٠٣١١٤١٤٠٣٣ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية سياسية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى      ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

 : هدف المقرر -٢

التعرف على ميدان جغرافية السياسية وتطورها . أ.٢
  .ومناهجها 

التمكن من فهم العوامل الجغرافية المؤثرة فى . ب.٢
  .سياسات الدول 

  .مفهوم الدولة على التعرف . ج.٢
 . قوة الدولة  التعرف على نظريات. د.٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريات الخاصة بدراسة أن يتعرف الطالب على . ١. أ
  .قوة الدولة 

يتفهم الطالب دور العوامل الجغرافية فى قوة أن . ٢. أ
  .الدولة 

  . بين مفهوم الدولة الحديثة أن يميز الطالب. ٣. أ
 الطالب على أنماط من المشكالت يتعرفأن . ٤. أ

  .السياسية التى يواجهها العالم

 : المهارات الذهنية -ب

على المشكال ت الجغرافية أن يستدل الطالب . ١. ب
  .السياسية وفق منهج علمى سليم 

 على رصد المواطن ضعف و قوة أن يقدر الطالب. ٢. ب
 .الدولة الجغرافية 

 المهارات المهنية -ج
 :لمقرر الخاصة با

يقدر الطالب على جمع البيانات المنشورة أن . ١. ج
والميدانيةالتى تعين على دراسة المشكالت وإيجاد حلول 

   .لها
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

يتمكن الطالب من استخدام التقنيات الحديثة فى أن . ٢. ج
   .دراسة المشكالت الجغرافية السياسية

 : المهارات العامة -د

 الحديثة فى مجال دور التقنياتأن يبرز الطالب . ١. د
  .دراسة النقل والتجارة 

   .العمل ضمن فريق عملأن يفاضل الطالب . ٢. د
  .أن يخطط الطالب لدراسة مشكلة سياسية . ٣. د

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــة  .١ ــدخل لدراس م
  ١  ٣  الجغرافيا السياسية

ــة  .٢ ــوم الدول مفه
  ١  ٣  الحديثة

قومات الطبيعية  الم .٣
  ١  ٣  للدولة

المقومات البشرية   .٤
واالقتــــصادية  

  للدولة
٢  ٦  

الحدود الـسياسية    .٥
للدولـة ومياههـا   

  اإلقليمية
٢  ٦  

ــات  .٦ النظريـــ
  ٢  ٦  الجيوستراتيجية

ــام   .٧ ــل النظ هيك
  ١  ٣  العالمى الجديد

القوى الكبرى فى    .٨
  ١  ٣  العالم

ــشكالت  .٩ المـــ
السياسية فى العالم   

   العربى
١  ٣  

  ٢  ٦نمـــاذج مـــن   .١٠
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــشكالت  المـــ
   السياسية عالمية  

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

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :المحدودة 
 ال يوجد

 : تقويم الطالب -٧

  تحان الشفوىاالم. ١:                      األساليب المستخدمة -أ
 االمتحان التحريرى .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

 –الجغرافيا السياسية فى عالم متغير      : صبرى محمد حمد     :                   كتب ملزمة -ب
٢٠١٠.   

 :   كتب مقترحة -جـ

اسس الجغرافيا الـسياسية    : محمد عبد المجيد عامر       . ١
   .١٩٩٣واألوضاع العالمية الجديدة 

 –الجغرافيا الـسياسية    :  إبراهيم الديب     محمد محمود  .٢
   .٢٠٠٦_ منظور معاصر 

 –أسس الجغرافيـا الـسياسية      : على أحمد  هارون     . ٣



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       ge.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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

١٩٩٨.   
دوريات علمية أو  -د

 ال يوجد الخ... نشرات 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

  عالء عزت شلبى.د   عالء عزت شلبى.د
  
  
  
  
  

  دراسيتوصيف مقرر 
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

 : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

G ٠٣١١٤١٤٠٣٤ 
  :اسم المقرر 

 تخطيط إقليمى
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٥٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية  الخرائط و المساحة

 : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمـدارس       . أ.٢
  .الفكرية فى مجال التخطيط اإلقليمى 

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

 .التخطيطية 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 :لمفاهيم  المعلومات وا-أ
المفــاهيم األساســية أن يتعــرف الطالــب علــى . ١. أ

والنظريات والمدارس الفكرية فى مجال التخطيط االقليمى       
.  
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

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

ة الوثيقـة بـين الجغرافيـا       أن يفسر الطالب العالق   . ٤. أ
 .والمناهج التخطيطية 

 : المهارات الذهنية -ب

أن يستدل الطالـب علـى المعالجـة الجغرافيـة          . ١. ب
  .للموضوعات التخطيطية 

أن يجرب الطالب التخطيط االقليمى على مشكالت  . ٢. ب
  .جغرافية فى اإلقليم الجغرافى المباشر 

طـيط فـى    أن يبرهن الطالـب علـى دور التخ       . ٣. ب
 .الدراسات االقليمية

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

أن ينشىء الطالب نموذج تخطيطى لمـشكلة فـى         . ١. ج
  .االقليم الجغرافى المباشر 

أن يعالج الطالب احدى المشكالت القوميـة فـى         . ٢. ج
  .مصر من منظور التخطيط االقليمى 

 : المهارات العامة -د
ب اهمية النظرة االقليمية عند التخطيط   أن يبرز الطال  .١. د

  .للمشكالت الجغرافية الراهنة 
  .أن يفاضل الطالب بين مناهج التخطيط الحديثة .٢. د

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

أهمية التخطـيط    .١
اإلقليمى وعالقته  

  بالعلوم األخرى
8  2  

المفاهيم األساسية   .٢
ــيط  ــى التخط  ف

  اإلقليمى
٢ ٨ 

مستويات التخطيط   .٣
 ٢  ٨ اإلقليمى

ــات  .٤  2 8المقومـــ
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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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

األساسية للتخطيط  
  اإلقليمى

جوانب التخطـيط     .٥
  2  8  الحضرى

جوانب التخطـيط    .٦
 ٢ ٨  الريفى  

سمات التخطـيط    .٧
  ٢  ٨  اإلقليمى

أهمية التخطـيط    .٨
اإلقليمى وعالقته  

  بالعلوم األخرى
8  2  

 المفاهيم األساسية  .٩
ــيط   ــى التخط ف

  اإلقليمى
٢ ٨ 

 
  محاضرات . ١ : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢
 بحث علمى . ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :المحدودة 
 ال يوجد

 : تقويم الطالب -٧
 االمتحان التحريرى:                      األساليب المستخدمة -أ

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

ار التخطيط اإلقليمى ، د: محمد خميس الزوكة . ١ :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠١٠المعرفة 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 

 األعتماد اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 :   كتب مقترحة -جـ

نحو نظرية جغرافية :"  عمر الفاروق السيد رجب .١
   .٢٠٠٧كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، , للتخطيط 

عالء سيد محمود وآخرون ، التخطيط االقليمى ، دار . ٢
 . طنطا ٢٠٠٩السالم 

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

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

  عالء عزت شلبى.د  إبراهيم مصطفى شعبان .د
  
  

  

  

  

  


