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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
             بشرية جغرافيا مواصفات المقرر /

 صفات المقررنموذج لموا
 التاريخ:إعداد معمم  البرنامج والبرامج التي تقدم من خالل المقرر

 :رئيسيا المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة لمبرنامج
  الجغرافيا: قسم  القسم العممي المسئول عن البرنامج

 : قسم المناهج وطرق التدريس   القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر 
   الثانى تاريخ /الفصل الدراسي /   األولى / ة الدراسية / المستوىالسن

 البرنامج:توصيف تاريخ اعتماد و

 البيانات األساسية : - أ
 Geo113: الكود            بشرية جغرافيا :   العنوان

 :  الساعات المعتمدة 
 ساعات أسبوعيا 3 ة : المحاضر

 :   الدروس العممية
  ساعات أسبوعيا3 :   المجموع    :  ساعات اإلرشاد األكاديمي

 البيانات المهنية : - ب
 (األهداف العامة لممقرر  :  1

مظررا ر الحلررراة ال اررررلف الم الفرررف  لهررلا الررر  الاعررررا ملررر      
وأثار ررا ومررلث اهثلر ررا  ال لبررف الل لعلررف الاررف  ررف أ ررا  لاف ررلر 
مظا ر الناال ال اري مل   لح األرض ، ثم للر  اتن اج فف 
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ات الم الفف والاوزلع ال غرافف ل كاج العرالم وحركرف ال ركاج ال لب
 والعالقف  لج اإلن اج والموارل اتقاصاللف .

 
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 

 (النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر : 2
 األهداف المعرفية :  -أ-2

ة لحمختلفاة أثاهرراه أما   ٌتعرف على مظاهرر لحيٌاها لحريارٌ -
تأاٌرره رهحرٌئة لحطرٌعٌة لحتً رً ثسهس حتفسٌر مظهرر لحنيهط 

 لحريري على سطح لألرض.
 ٌتعرف على لحرٌئهت لحمختلفة. -
ٌتعرف على لحتأزٌع لحجغرلفً حسااه  لحعاهحو أيرااة لحسااه   -

 ألحعالقة رٌ  لإلنسه  ألحمألر  لالقتصه ٌة .
 المهارات الذ نلف  -ب
 فاٌر لالر لعى  .لحت -1ب
 لحتفاٌر لحنهق  . -2ب
 . لحتيلٌل ألتخهذ لحقرلر-3ب
 المهارات المهنلف والعمللف  -ت
 لحمههرلت لحسلأاٌة.-1ت
 لحمههرلت لأل لئٌة .-2ت
 المهارات العامف والمنقولف  -ث
 مههرلت لتخهذ لحقرلر. -1ث
 مههرلت يل لحمياالت. -2ث 

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  ضرةمحا عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية
                ريرٌةلحجغرلفٌه تمهٌ  أتعرٌف رهح

    الفصل االول :االنسان والبيئة
    الفصل الثانى :السكان

    الفصل الثالث : العمران الريفى والحضرى 
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    الفصل الرابع : من الطريق الى الدولة

 
 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 ادلباريات  -احملاضرة                                 -
 متثيل االدوار  -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -العصف الذىىن                         -

 أساليب تقييم الطلبة :
 (كتابة تقارير                   )لتقييم قدرة الطالب على توظيف ادلعلومات -
 اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم ( -
 اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الطالب على التعامل مع ادلواقف ( -    

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 :                     األسبوع :التاسع    2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 فتحي حممد ابو عيانو-مدخل ايل التحليل االحصائي يف اجلغرافيا البشريو -
 :  مقترحةكتب  -3

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=016027.pdf
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 وقيابراىيم الدس-خمتصر اجلغرافيا -
 ابراىيم امحد سعيد-اسس اجلغرافيو البشريو و االقتصاديو -
 :مجالت دورية  -4

 حممد امساعيل الشيخ-ىيلدبرت ازنار-احليز اجلغرايف -
 السعودية-وزاره التعليم العايل-000-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة -
 السعودية-وزاره التعليم العايل-000-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة -

 مسعود اخلوند-000ج -البلدان-الدول-ادلناطق-:القاراتاجلغرافية لتارخييةا ادلوسوعة
مسعود -000ج -البلدان-الدول-ادلناطق-:القاراتاجلغرافية التارخيية ادلوسوعة -

 اخلوند
 السعوديو-وزاره التعليم العايل-000-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة

 السعودية-وزاره التعليم العايل-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة -
 السعودية-وزاره التعليم العايل-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة -
 السعودية-وزاره التعليم العايل-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة -
 بعض مواقع االنترنت :   

- www.bostan-ss.com 

- www.wikipedia.org 
- http://www.moe.gov.eg 
 www.google.comموقع  -

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
معمللللل  اسللللد الللللى لتللللدريد الطلللللد عمللللى ان لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i001200.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=010837.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=001118.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=000685.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=009636.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=000926.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=001366.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=001366.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=016931.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=018549.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=019168.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=015446.pdf
http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 ائقية   .                              أفلم وث  -
 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 جغرافيةخرائط  -      

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 
 
 

 

 


