
 

 
 
    

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

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

eg.edu.rdamanhou@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 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
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 ٠٣١١٤١٤٠٢٦ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية مصر
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٥٢   نظري   :  عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

  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        أن يعرف الطالب  . ٤.أ
 . مصر

 : المهارات الذهنية -ب

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

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

الظواهر المختلفة فى مجال     على   أن يبرهن الطالب  . ٣.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

 .جغرافية مصر 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

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

   .مصر

 : 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 

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

 : محتوي المقرر -٤

عدد  عالموضو 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
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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% 

 %١٠٠المجموع 
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨

:                         مذكرات  -أ
، اإلسكندرية ، جغرافية مصر : اهيم عيسى على إبر 

٢٠٠٢. 

 :                   كتب ملزمة -ب

 األنجلوالمصرية ،يسرى الجوهرى. دمصر، جغرافيا . ١
  .ع .م.ج. ، القاهرة 

 دار ،حزين سليمان 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

دوريات علمية أو  -د
 الخ... نشرات 

  مجلة السياسة الدولي، مؤسسة األهرام ، القاهرة. ١
  .مجلة الجمعية الجغرافية المصرية . ٢
  .مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية . ٣
  . عية الجغرافية السعوديةمجلة الجم. 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 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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 ٠٣١١٤١٤٠٢٧ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية العمران
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٤٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

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

  .من مصادر معرفية متنوعة تحصيل المعلومات . أ.٢
القدرة على تطبيق المنهج العلمى فى الدراسات . أ.٢

  . العمرانية
التفاعل مع المستجدات العالمية فى مجال جغرافية . أ.٢

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

 .الحياة المختلفة 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : والمفاهيم  المعلومات-أ

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

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

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

  . والحضرى الريفى
  .أن يفسر الطالب خرائط استغالل األرض . ٤.أ
العوامل الجغرافيـة الطبيعيـة     أن يدرك الطالب أثر     . ٥.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

والبشرية على أنمـاط المحـالت العمرانيـة الحـضرية          
  .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 أن يــصنف الطالــب. 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
 .والرسوم البيانية فى انتاج خرائط استغالل األرض 

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

 : المهارات العامة -د

 العمل فى فريق بحثى وبخاصـة  يع الطالبأن يستط . ١.د
  فى البحوث المشتركة

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

 فـى  استغالل شبكة المعلوماتأن يستطيع الطالب      . ٣. د
  .الدراسات العمرانية 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

: العمرانجغرافية   .١
تعريفها وتطورها  
ومفهومها ومناهج  

  البحث
3  1  

جغرافية العمران   .٢
الريفــــــى 
ــة  ومورفولوجيـ
المحالت العمرانية  

  الريفية

٦ 2 



 

 
 
    

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

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

eg.edu.rdamanhou@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 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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

 ..ومجتمع مدني

التحــــــضر  .٣
ــضرية  والحــ
ومراحــل النمــو 
ــضرى  الحـــ

  ومظاهره

٢ ٦ 

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

  .الحضرية
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 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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

 ..ومجتمع مدني

  االمتحان الشفوى. ١:                      األساليب المستخدمة -أ
 االمتحان التحريرى .٢

  األسبوع السابع. ١      :                    التوقيت -ب
 ابع عشراألسبوع الر.٢      

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

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

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

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

دوريات علمية أو  -د
 الخ... نشرات 

  .مجالت الجمعية الجغرافية المصرية أعداد متنوعة . ١ 
افية التى تصدرها الجمعية الجغرافية مجلة رسائل جغر. 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  فى شعبانابراهيم مصط .د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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 ٠٣١١٤١٤٠٢٨ 

  :اسم المقرر 
 جغرافية النقل والتجارة

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٣٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية ياالجغراف

 : هدف المقرر -٢

التعرف على ميدان جغرافية النقل ةالتجارة وتطورها . أ.٢
التمكن من فهم العوامل الجغرافية . ب.٢. ومناهجها 

  .المؤثرة فى النقل 
  .التعرف على أنواع النقل المختلفة . ج.٢
 وخصائصها وتوزيعها التعرف على التجارة الدولية. ج.٢

إدراك مدى إهمية هذا الفرع من . د.٢.  ومشكالتها
الجغرافيا فى األختالف بين الدول فى اإلنتاج واألستهالك 
 .وما يتبعه من قيام التجارة وأستخدام وسائل النقل وقيامها 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريات الخاصة بدراسة ى أن يتعرف الطالب عل. ١.أ
  .التجارة و النقل بأنواعة المختلفة 

 من مناهج البحث فى دراسة أن يتمكن الطالب. ٢.أ
  .جغرافية النقل والتجارة 

 بين الخصائص المميزة لكل نوع أن يميز الطالب. ٣.أ
  .من أنواع النقل 

يتعرف الطالب على البعد األقتصادى فى أنواع أن . ٤.أ
 .لفةالنقل المخت

 : المهارات الذهنية -ب

على نشاطى النقل والتجارة وفق أن يستدل الطالب . ١.ب
 .منهج علمى سليم 

 رصد وتشخيص مشكالت النقل أن يجرب الطالب. ٢.ب
  .والتجارة واقتراح الحول مناسبة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

  ول لهايعالج الطالب القدرة المشكالت وإيجاد حلأن . ١.ج
يتمكن من استخدام التقنيات الحديثة فى دراسة أن . ٢.ج

   .النقل والتجارة 

 : المهارات العامة -د

استخدام التقنيات الحديثة فى مجال أن يبرز الطالب . ١.د
  .دراسة النقل والتجارة 

   .العمل ضمن فريق عملأن يفاضل الطالب . ٢.د
  .أن يخطط الطالب لمشروع نقلى محدد . ٣.د

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــرر  .١ ــدان المق مي
وتطوره ومجاالته  
وعالقته بفـروع   
الجغرافيا والعلوم  

  األخرى 

١  ٣  

ــث  .٢ ــاهج البح من
ــشكالت  والمــ

   ومصادر البيانات
١  ٣  

العوامل المـؤثرة    .٣
  ٢  ٦  فى النقل 

  أنواع النقل  .٤
ــرى   ــل الب النق

 الطاقــة,البـدائى (
ــشرية ودواب  الب

ــل  ــرق ,الحم ط
  ) .القوافل

ــل  الطــرق والنق
البرى بالسيارات  

الطرق الممهدة ة   (
الطـرق  ,الترابية
  غيرها, البعيدة 

٢  ٦  

ــسكك  .٥ ــل بال النف
  ١  ٣لمحـة  (الحديدية  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

أنـواع  , تاريخية  
الخطوط الحديدية  

أنماط الـشبكات   ,
بعـض  , الحديدة  

الخطوط الرئيسية  
  )فى العالم 

ــ .٦ ــل بخط وط النق
األنابيب خطـوط   
نقــل الطاقــة   

  الكهربائية 
١  ٣  

 
( النقل النهـرى     .٧

ــة  لمحـــــ
صالحية ,تاريخية

األنهار للمالحـة   
القنـوات  ,وانقل  
المـوانى  ,المالحية
  ) السفن , النهرية

١  ٣  

النقــل البحــرى  .٨
, لمحة تاريخيـة    (

ــسفن ــواع ال , أن
, الموانى البحرية   

الطرق البحريـة   
الرئيسية فى العالم   

نوات الرئسية  ، الق 
  )فى العالم 

١  ٣  

ــوى   .٩ ــل الج النق
لمحـة تاريخيــة  (
نظام النقل الجوى  ,

ويشمل الطـائرة   
والمطار والطريق  

والخطوط ,الجوى
  ) الجوية الرئيسية

١  ٣  

  اقتصاديات النقل   .١٠
ــين   ــسة ب   ١  ٣المناف
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

ــل   ــائل النق وس
مستقبل . المختلفة  

  النقل الدولى 

  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
 %١٠٠المجموع     :   الدرجات  توزيع -جـ

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨

، اإلسـكندرية ،    جغرافيـة مـصر   : عيسى على إبراهيم    :                         مذكرات  -أ
٢٠٠٢. 

لتجـارة مـن    جغرافية النقـل وا   : محمد مصيلحى   فتحى   :                   كتب ملزمة -ب
   .)٢٠٠٨( منظور جغرافى 

 :   كتب مقترحة -جـ

القـاهرة  ,"أسس جغرافيـة النقـل      :" سعيد أحمد عبده     .١
)١٩٩٤.(  
أسـس  ,جغرافيـة النقـل     : " فاروق كامل عز الدين      .٢

   .)١٩٨٢(، القاهرة "وتطبيقات 
جغرافيـة التجـارة الدوليـة      :" فؤاد محمد الـصقار      .٣
  .) ١٩٧٣(اإلسكندرية ,"
  ".الجغرافيا األقتصادية :"مد محمود إبراهيم الديب  مح.٤
 –جغرفية المـوارد األقتـصادية   : " نصر السيد نصر  .٥

  .١٩٨٤ القاهرة, " مصر والعالم 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

  عالء عزت شلبى.د  عالء عزت شلبى .د
  
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٤٠٢٩ 

  :اسم المقرر 
الجغرافية الطبيعية للزمن 

 الرابع

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٤٢   نظري :    سيةعدد الوحدات الدرا الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢
يهدف المقرر إلى إكساب الطالب معرفة عن مالمح البيئة         
الطبيعية لـسطح األرض ومـدى اسـتجابتها للتغيـرات          

 .المناخية التى حدثت خالل الزمن الرابع 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

سـطح  تطـور   ب على مظـاهر     أن يتعرف الطال  . ١.أ
  . خالل الزمن الرابع األرض

  مظاهر سطح األرض   تأثركيفية  أن يحدد الطالب    . ٢. أ
  .بالتغيرات المناخية 

أن يميز الطالب التوزيـع الجغرافـى لألشـكال         . ٣. أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  . المتبقية عن المناخ القديم األرضية
   .أن يفسر الطالب نشأة االشكال األرضية. ٤. أ
كيفية التأقلم مع التغيرات المعاصرة فـى     أن يدرك   . ٥. أ

 .البيئة الطبيعية 

 : المهارات الذهنية -ب

أن يستدل الطالب على عوامل تطـور المظـاهر         . ١. ب
  . االرضية 

أن يجرب الطالب أساليب تحليل معملية لعينـات        . ٢. ب
  .من الرواسب والصخور ويجرى تجارب ميدانية

 المهارات المهنية -ج
 :قرر الخاصة بالم

كرونولوجية لمظـاهر   أن ينشىء الطالب خرائط     . ١. ج
 إعتماد على   سطح  األرض وتطورها خالل الزمن الرابع      
  .الرفع األرضى وتفسير المرئيات والخرائط 

أن يصمم الطالب نماذج لمحاكاة التغيرات المناخية       . ٢. ج
 –وتغير مستوى سطح البحر وتاثيره على حياة اإلنـسان          

  .دراسة حالة 

 : المهارات العامة -د

النظـام  تأثير التغير المناخى على     أن يبرز الطالب     .١. د
   .البيئي

اإلحتمـاالت المـستقبلية   أن يفاضل الطالب بـين    .٢. د 
  .للتغير المناخى 

أن يخطط الطالب أساليب التكيف وتقليل األخطـار        .٣. د
   .الناجمة عن التغيرات المناخية المعاصرة

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــة  .١ ــح العام المالم
 فـى   للزمن الرابع 

النطاقـات   مختلف
المناخية على وجه   

  األرض 

٢  ٣  

التغيرات المناخيـة    .٢
  ٢  ٣  والبيئية

ــذب   .٣ ــباب تذب أس
  ٢  ٣ مستوى سطح البحر

  ٢  ٣األدلــــــــة  .٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

ــة  الجيومورفولوجي
لتغير مستوى سطح   

  الموجبة : البحر
دلة البيولوجيـة   األ .٥

لتغير مستوى سطح   
  البحر

٢  ٣  

ــة المغمــورة  .٦ األدل
لتغير مستوى سطح   

  البحر
٢  ٣  

األدلة األركيولوجية   .٧
لتغير مستوى سطح   

  البحر
٢  ٣  

دراسات تطبيقيـة    .٨
على سواحل البحر   

 المتوسط
٢  ٣  

دراسات تطبيقيـة    .٩
على سواحل الخليج   
ــيج  ــى وخل العرب

  عمان
٤  ٦  

بيقيـة  دراسات تط   .١٠
ــسواحل   ــى ال عل

  المصرية
٢  ٣  

 
  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:                   يت  التوق-ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

 :                   كتب ملزمة -ب

ستوى سطح محمد مجدى تراب وآخرون ، تغيرات م. ١
  .٢٠٠٥البحر ، اإلسكندرية 

 دار – الجيومورفولوجيا ١٩٩٦جودة حسنين جودة . ٢
  .المعرفة الجامعية اإلسكندرية 

مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث . ٣
 بهدف تدريب الطالب  وشبكة إنترنتالمنشورة بالدوريات

  .على استخدام المكتبات  فى جمع المعلومات 
  ال يوجد   :   ب مقترحةكت -جـ

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

 المجلة المصرية للتغير البيئى التى تصدرها الجمعيـة         .٣
  .للتغيرات البيئيةالمصرية 

 
  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

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

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 ٠٣١١٤١٤٠٣٠ 
  :لمقرر اسم ا

 موضوع خاص
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى      ٥٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

  

 : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمـدارس       . أ.٢
  .الفكرية فى مجال الجغرافيا

  .نوعة تحصيل المعلومات من مصادر معرفية مت. ب.٢
  .القدرة على تطبيق المنهج العلمى . ج.٢
 .التفاعل مع المستجدات العالمية فى مجال الجغرافيا . د.٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

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

لتطور الفكرى والمنهجى ألحـد      ا أن يحدد الطالب  . ٢. أ
  .فروع الجغرافية الحديثة 

 الفروع الجغرافيـة الحديثـة      أن يميز الطالب بين   . ٣. أ
  .بفروع الجغرافيا األخرى

 : المهارات الذهنية -ب

األنماط الجغرافيـة التـى     أن يستدل الطالب على     . ١. ب
  .يبرزها أحد فروع الجغرافية الحديثة 

المـشكلة الجغرافيـة التـى      يشخص الطالب   أن  . ٢. ب
 .يعالجها الفرع الحديث 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

 مهــارات رســم خــرائط  الطالــبيــستخدمأن . ١. ج
  .التوزيعات والرسوم البيانية فى الدراسات الجغرافية 

يصيغ الطالـب حلـول تطبيقيـة للمـشكالت         أن  . ٢. ج
   .الجغرافية التى يعالجها الموضوع فى مصر
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

 : المهارات العامة -د

دور االتجاهـات الحديثـة فـى       أن يبرز الطالب    . ١. د
الجغرافية فى مواكبة المـشكالت والقـضايا والتقنيـات         

  .الحديثة والمستجدة  
ببـين الهيئـات المتخصـصة      أن يفاضل الطالب    . ٢. د

  .للحصول على البيانات والمعلومات 
لـى نتـائج     ان يستخدم الطالب االنترنت للتوصل ا      .٣. د

  .بحثية لمشكالت جغرافية معاصرة فى بيئات مختلفة 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــى  .١ ــوم العلم المفه
ألحـــد فـــروع 
الجغرافية الحديثـة   
والنظريات العلمية  

  المرتبطة به

4  1  

ــرى  .٢ التطــور الفك
والمنهجــى ألحــد 
فروع الجغرافيـة   
الحديثــة وعالقتــه 

  بالفروع الرئيسية

٤ 1 

مصادر المعلومات   .٣
ــى   ــات ف والبيان
الدراسات الجغرافية  
ــالفرع  ــة ب المتعلق

  .الجغرافى

4 1 

األنماط الجغرافيـة    .٤
  2  8  موضع الدراسة

األســاليب الكميــة  .٥
ووسائل القياس فى   
الفـرع الجغرافــى   

  حديثال
٤ 1 

المــــــشكالت  .٦
ــة ذات  الجغرافيـ
العالقة بموضـوع   

  الدراسة
٣ ١٢ 

  2  ٨  الدراسة التطبيقية .٧
مستقبل الدراسـات    .٨

 1 4الجغرافية فى ظـل    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

ــرى  التطــور الفك
والمنهجى للفـرع   

  الجغرافى الحديث
ــى  .٩ ــوم العلم المفه

ألحـــد فـــروع 
الجغرافية الحديثـة   
والنظريات العلمية  

  المرتبطة به

4  1  

ــرى   .١٠ التطــور الفك
والمنهجــى ألحــد 
فروع الجغرافيـة   
الحديثــة وعالقتــه 

  بالفروع الرئيسية

٤ 1 

 
  محاضرات . ١ : أساليب التعليم والتعلم -٥

 قاعة بحث . ٢

 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% 

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

الجغرافية االجتماعية، مطابع جامعة : فتحى مصيلحى  :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠٨المنوفية 

 ال يوجد :   كتب مقترحة -جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

  يعالتوق 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
  :الكودي ٤الرمز 

G ٠٣١١٤١٠٣٢ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية العام الجديد
  :وى المست/ الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٦٠   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

  .اإلقليمية جغرافية الالطالب بأساسيات . أ.٢  : هدف المقرر-٢
  .التعرف على جغرافية العالم الجديد . ب.٢
 طبيعية  –تحديد دور العناصر الجغرافية المختلفة      .  ج.٢

يل كل من قاراتى أمريكـا الـشمالية         في  تشك   –وبشرية  
  .والجنوبية

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب على النظريات والمدارس . ١. أ     : المعلومات والمفاهيم -أ
  .الجغرافية اإلقليميةالفكرية فى مجال 

لتطورات العلمية واالتجاهات  اأن يحدد الطالب. ٢. أ
  .رافية اإلقليمية للعالم الجديدالحديثة فى مجال الجغ

الصيغ البحثية الرئيسية فى مجال  أن يميز الطالب. ٣. أ
الجغرافية اإلقليمية ومناهج البحث وأدواته وأساليب 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  .القياس
المنهج العلمى فى التفكير   علىأن يستدل الطالب. ١. ب :   المهارات الذهنية -ب

  .وطرق االستدالل
ل مختلفة للمشكالت حلو أن يجرب الطالب. ٢. ب

  .االقليمية
 على استخدامه لوسائل تحديد أن يبرهن الطالب. ٣. ب

 .األقاليم المختلفة
 المهارات المهنية -جـ

 :الخاصة بالمقرر 
تعين  إقليمية بيانات مصفوفة  أن ينشىء الطالب. ١. ج

  .على دراسة المشكالت وإيجاد حلول لها
ساعد على تحديد تتقنيات حديثة  أن يصمم الطالب. ٢. ج

   .األقاليم

 : المهارات العامة -د

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

والوسائط التكنولوجية الحديثة فى التواصل واالطالع 
  .والبحث عن المعلومات 

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

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

التعريف بمفهـوم    .١
  2  ٤  العالم الجديد

تحديد مالمح إقليم    .٢
ــد ــالم الجدي : الع

الموقع واالمتـداد   
  .والمساحة

٤  2  

البنية والتركيـب    .٣
الجيولوجى للعالم  

  الجديد
٤  2  

السطح فى  مظاهر   .٤
ــا   ــارة أمريك ق

  الشمالية 
٤  2  

  2  ٤مظاهر السطح فى    .٥
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

ــا   ــارة أمريك ق
 الجنوبية

األحوال المناخية   .٦
قارة أمريكـا   فى  

  الشمالية
٤  2  

األحوال المناخية   .٧
قارة أمريكـا   فى  

  الجنوبية
  2  

التربــة والنبــات  .٨
الطبيعى فى قارة   
امريكا الـشمالية   

  والجنوبية
٤  2  

ــصائص  .٩ الخــ
ــة الد يموجرافيـ

ــالم   ــسكان الع ل
  الجديد

٤  2  

ــشاط    .١٠ النــــ
دي فـى   االقتصا

  العالم الجديد
٤  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 التحريرى                    :   األساليب المستخدمة -أ

        األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال   ال يوجد:                         مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  .٢٠٠٩  جغرافية األمريكتين  ، محمد الفتحى بكير ، .١              :      كتب ملزمة -ب

 :   كتب مقترحة -جـ

  .٢٠٠٦ناظم عيسى ، جغرافية القارات ، الرياض ، .  ١
دولت أحمد صادق وعبد الفتاح صـديق، الجغرافيـة        -٢

  .٢٠٠٦اإلقليمية للعالم الجديد ، الرياض ، 
ا اإلقليميـة، دار    محمد محمود الصياد، مدخل للجغرافي     .٣

  .م١٩٧٢النهضة العربية، بيروت، 
محمد عبد الغني سعودي، شخصية األقاليم ، القاهرة ،          .٤

 .م١٩٧٦
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 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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 ٠٣١١٤١٤٠٣٣ 
  :اسم المقرر 

 جغرافية سياسية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى      ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : 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
 .التعرف على نظريات قوة الدولة  . د.٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 :ات والمفاهيم  المعلوم-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
يتعرف الطالب على أنماط من المشكالت أن . ٤. أ

  .مالسياسية التى يواجهها العال

 : 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
 :الخاصة بالمقرر 

يقدر الطالب على جمع البيانات المنشورة أن . ١. ج
لميدانيةالتى تعين على دراسة المشكالت وإيجاد حلول وا
   .لها
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
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

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

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

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــة  .١ ــدخل لدراس م
  الجغرافيا السياسية

  
١  ٣  

ــة  .٢ ــوم الدول مفه
  ١  ٣  الحديثة

المقومات الطبيعية   .٣
  ١  ٣  للدولة

المقومات البشرية   .٤
ية  واالقتــــصاد

  للدولة
  

٢  ٦  

الحدود الـسياسية    .٥
للدولـة ومياههـا   

  اإلقليمية
٢  ٦  

ــات  .٦ النظريـــ
  الجيوستراتيجية

  
٢  ٦  

ــام   .٧ ــل النظ هيك
  ١  ٣  العالمى الجديد

القوى الكبرى فى    .٨
  ١  ٣  العالم

ــشكالت  .٩   ١  ٣المـــ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

السياسية فى العالم   
  العربى 

نمـــاذج مـــن   .١٠
ــشكالت  المـــ
  السياسية عالمية  

٢  ٦  
 

  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
 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  :                    ملزمةكتب -ب
٢٠١٠.   

 :   كتب مقترحة -جـ

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

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

 –أسس الجغرافيا السياسية : على أحمد  هارون . ٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
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
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
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 الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

مـدارس  استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات وال     . 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

 : المعلومات والمفاهيم -أ

المفـاهيم األساسـية    أن يتعرف الطالـب علـى       . ١. أ
ت والمدارس الفكريـة فـى مجـال التخطـيط          والنظريا
  .االقليمى 

 المعلومات من مصادر معرفيـة      أن يحدد الطالب  . ٢. أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  .متنوعة 
 بين المناهج العلمية فى الدراسات      أن يميز الطالب  . ٣. أ

  .التخطيطية 
أن يفسر الطالب العالقة الوثيقة بـين الجغرافيـا         . ٤. أ

 .والمناهج التخطيطية 

 :نية  المهارات الذه-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 

أن يبرهن الطالـب علـى دور التخطـيط فـى           . 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
أن يبرز الطالب اهمية النظرة االقليمية عند التخطيط     .١. د

  .ة للمشكالت الجغرافية الراهن
  .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 المقومـــ
ساسية للتخطيط  األ

  اإلقليمى
8 2 

  2  8جوانب التخطـيط     .٥
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  الحضرى
جوانب التخطـيط    .٦

 ٢ ٨  الريفى  

سمات التخطـيط    .٧
  ٢  ٨  اإلقليمى

أهمية التخطـيط    .٨
اإلقليمى وعالقته  

  بالعلوم األخرى
8  2  

أهمية التخطـيط    .٩
اإلقليمى وعالقته  

  بالعلوم األخرى
8  2  

المفاهيم األساسية    .١٠
ــى الت ــيط ف خط
  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

التخطيط اإلقليمى ، دار : محمد خميس الزوكة . ١ :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠١٠رفة الجامعية ، االسكندرية المع

نحو نظرية جغرافية :"  عمر الفاروق السيد رجب .١ :   كتب مقترحة -جـ
   .٢٠٠٧كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، , للتخطيط 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

دوريات علمية أو  -د
 وجدال ي 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 ٠٣١١٤١٤٠٣٥ 

  :اسم المقرر 
   بعداالستشعار من

 فى الجغرافيا

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الرابعة

  :التخصص 
 ـعملى     ٦٠   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المنظمة          : هدف المقرر-٢
المرتبطة بالتصوير الفضائي ، وإكسابه مهـارات تتعلـق    

لمرئيات الفضائية ، وانجـاز العمليـات       بالتفسير العلمي ل  
المساحية والخرائطية المختلفة، ومن ثـم تـصبح لـدى          
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
 :تدريس المقرر  المستهدف من -٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

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 
ينمي الطالب قدراته في مراقبـة الـنظم البيئيـة          . ١.ب :  لذهنية  المهارات ا-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

ـ        ع الـنظم    الشامل لنظام المسح التصويري الفـضائي م
المساحية األخرى ، والمشكالت الميدانية والمكتبية التـي        
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         
 .كل راقي قائم على التحليل والتركيب بش
أن يتمكن الطالب من استخدام شبكة االنترنت فـي    . ٢. ج

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

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

لتحفيز المتعلمين ذوي القدرات المنخفضة في التحـصيل        
  .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

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

  .إيجابية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

نشأة وتطور علـم     .١
االستشعار عن بعد   
، وعالقته بـالعلوم    

  األخرى
٨  2  

المسح الفـضائي،    .٢
أقسامه، مكوناتـه،   

  تهوأهمي
٤  1  

  2  ٨  مصادر الطاقة  .٣
تفاعل األشعة مـع     .٤

  2  ٨  الغالف الجوي
التصحيح الهندسي   .٥

  1  ٤  للمرئيات
ــصحيح  .٦ التــــ

  2  ٨  الراديومتري
  1  ٤  التحقق األرضي .٧
تــصنيف الــصور  .٨

  1  ٤  المنتجة وتصحيحها
ــرائط   .٩ ــاج الخ انت

النهائية وتحـديثها   
مـــن الـــصور 

  الفضائية
٨  2  

 
  محاضرات . ١ : التعليم والتعلم  أساليب-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
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

 األسبوع الرابع عشر.٢      

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

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

، االستشعار عن بعد    ٢٠١٠فتحي 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
 يحيي عيسى فرحـان ،      -٣منشاة المعارف ، االسكندرية     

، الجيولوجيا التصويرية، مطبوعات جامعة مؤته،      ١٩٩٩
  .    األردن 

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

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

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

 
  التوقيع أستاذ المادة

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

  
  

  


