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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
                        مبادئ الخرائط 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

 دريس  : قسم المناهج وطرق الت القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر 
   الثاني تاريخ /الفصل الدراسي /   األولى / السنة الدراسية / المستوى

 البرنامج:توصيف تاريخ اعتماد و

 البيانات األساسية : - أ
 Geo112: الكود                       مبادئ الخرائط :   العنوان

 :  الساعات المعتمدة 
 ساعات أسبوعيا 3 ة : المحاضر

 :   الدروس العممية
  ساعات أسبوعيا3 :   المجموع    :  اعات اإلرشاد األكاديميس

 البيانات المهنية : - ب
 (األهداف العامة لممقرر  :  1

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 
اطرررور ملرررم ال،رررراوط ا ومفطررروم ال،رلطرررس ومتونااطرررا واق رررلمااطا لاعررررل ملررر              

ح ررا  و ررا القلرراا  ا ررا،لامطام بأنوامررا العلللررس وال،طلررس وانثرراوطا  ررم اومقلرراا الر رر
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الاعررل ملر   والم احات مل  ال،راوط بأنوامطا الم،الفس وا ا،لام البالنلملار لطرذا الررر  
ثتا  طح األر  واق لمااا ب،طوط الطوا ولواور العر   م ح ا  الم احات مل   رطح 

 اتر  .

 دفة لممقرر : (النتائج التعميمية المسته2
 األهداف المعرفية :  -أ-2

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 
 لاعرل مل  اطور ملم ال،راوط . -
 لاعرل مل  مفطوم ال،رلطس ومتونااطا واق لمااطا . -
 را  ا را،لامطالاعرل مل  مقلاا الر م بأنواما العلللس وال،طلس وانثاوطا  م  -

 القلاا .
لاعرل مل  تلفلس ح ا  الم احات مل  ال،رراوط بأنوامطرا الم،الفرس وا را،لام  -

 البالنلملار لطذا الرر  
لاعرل ملر  ثرتا  رطح األر  واق رلمااا ب،طروط الطروا ولواورر العرر   رم  -

 ح ا  الم احات مل   طح اتر  .

 المطارات الذهنلس  - 
 .  الجغرافيالتفكير  -1ب
 التفكير الناقد . -2ب
 . لتحليل واتخاذ القرارا-3ب
 المطارات المطنلس والعمللس  -ت
 المهارات السلوكية.-1ت
 علم الخرائطتنمية الوعي بقيمة -2ت
 المهارات األدائية .-3ت
 المطارات العامس والمنقولس  -ث
 مهارات اتخاذ القرار. -1ث

 (المحتويات 3مهارات حل المشكالت -2ث 
رشاد دروس ساعات إ محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية
    اوال : مفهوم الخريطة وتطورها

    ثانيا : مقومات الخريطة
    ثالثا : مقياس الرسم 

    رابعا : طرق قياس االطوال عمى الخريطة.
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    خامسا : طرق قياس المساحات عمى الخريطة.
    سادسا :تصنيف الخرائط

 
 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 ادلبرضاريرضات  -رضاة ة                              احمل   -
 متثيل االدوار  -احلوار والنقرضاش وتبرضادل االراء           -
 دراسة احلرضالة -العصف الذىىن                         -

 أساليب تقييم الطلبة :
 كترضابة تقرضاري                    )لتقييم قدرة الطرضالب على توظيف ادلعلومرضات( -
 برضار شفوى                 )لتقييم االستيعرضاب والفهم (اخت -
 اختبرضار مواقف                  )لتقييم قدرة الطرضالب على التعرضامل 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 عبد العزيز ابو راةي-اجلغ افيو العمليو و مبرضاديء اخل ائط -

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=012251.pdf
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 يس ي اجلوى ي-اخل ائط اجلغ افيو -
 :  مقترحةكتب  -3
 :الت دورية مج -4

 حممد امسرضاعيل الشيخ-ىيلدب ت ازنرضار-احليز اجلغ ايف -
 السعودية-وزاره التعليم العرضايل-000-000ج -اإلسالميللعرضامل  اجلغ افية دلوسوعةا -
 السعودية-وزاره التعليم العرضايل-000-000ج -اإلسالميللعرضامل  اجلغ افية ادلوسوعة -

 مسعود اخلوند-000ج -البلدان-الدول-ادلنرضاطق-:القرضاراتاجلغ افية الترضارخيية ادلوسوعة
مسعود -000ج -البلدان-الدول-ادلنرضاطق-:القرضاراتاجلغ افية الترضارخيية ادلوسوعة -

 اخلوند
 السعوديو-وزاره التعليم العرضايل-000-000ج -اإلسالميللعرضامل  اجلغ افية ادلوسوعة

 السعودية-وزاره التعليم العرضايل-000ج -اإلسالميللعرضامل  اجلغ افية ادلوسوعة -
 السعودية-وزاره التعليم العرضايل-000ج -اإلسالميللعرضامل  اجلغ افية ادلوسوعة -
 السعودية-وزاره التعليم العرضايل-000ج -اإلسالميللعرضامل  اجلغ افية ادلوسوعة -
 مواقع االنترنت : بعض   

- www.bostan-ss.com 

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
الطلللللب عمللللى انضللللق العللللرو  التقديميللللة  معمللللل  اسللللب الللللى لتللللدريب -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=016404.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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 أفلم وثائقية   .                                -
 داتا ضو    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 جغرافيةخرائط  -      

 رئيس القسم منسق المقرر :                                     
 
 
 
 
 
 

 

 


