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 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

                 جغرافيا مصر            مواصفات المقرر /
 نموذج لمواصفات المقرر

 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
 المناهج وطرق التدريس  : قسم  القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر 

   األول تاريخ /الفصل الدراسي /   الثالثة / السنة الدراسية / المستوى
 البرنامج:توصيف تاريخ اعتماد و

 البيانات األساسية : - أ
 Geo412: الكودجغرافيا مصر                            :   العنوان

  ساعات 3: الساعات المعتمدة 
 عيا ساعات أسبو 3 ة : المحاضر

 :   الدروس العممية
  ساعات أسبوعيا3 :   المجموع    :  ساعات اإلرشاد األكاديمي

 البيانات المهنية : - ب
 (األهداف العامة لممقرر  :  1

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 
 (النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر : 2
 األهداف المعرفية :  -أ-2
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 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 
 المهارات الذهنلة  -ب

 التفكير االبداعى  . -1ب

 التفكير الناقد . -2ب
 . التحليل واتخاذ القرار-3ب
 المهارات المهنلة والعمللة  -ت
 .المهارات السلوكية-1ت
 المهارات األدائية .-3ت
 ولة المهارات العامة والمنق -ث
 مهارات اتخاذ القرار. -1ث
 مهارات حل المشكالت. -2ث 

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية
    الفصل االول: الموقع والحدود والمالمح التضاريسية العامة

    الفصل الثانى :جيولوجية مصر
    رالفصل الثالث : االقاليم الجغرافبا ى مص

    الفصل الرابع: مناخ مصر
    الفصل الخامس: الزراعة

    الفصل السادس : مصادر الطاقة
    الفصل السابع: الصناعة

 
 ( 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( -
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 اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم ( -
 الب على التعامل مع ادلواقف (اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الط -    

 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
 
 :  مقترحةكتب  -3
 :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-اطقادلن-:القاراتاجلغرافية التارخيية ادلوسوعة
مسعود -000ج -البلدان-الدول-ادلناطق-:القاراتاجلغرافية التارخيية ادلوسوعة -

 اخلوند

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
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 السعوديو-وزاره التعليم العايل-000-000ج -اإلسالميللعامل  اجلغرافية ادلوسوعة
 السعودية-وزاره التعليم العايل-000ج -سالمياإلللعامل  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  -

          أفلم وثائقية   .                        -
 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 جغرافيةخرائط  -      

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 

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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