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 أ(4ممحق )
 

 ية التربية ببنها جامعة بنها                                    كم
                                                طبيعيةجغرافيا  مواصفات المقرر /

 نموذج لمواصفات المقرر
 معمم ال:إعداد  البرنامج والبرامج التي تقدم من خالل المقرر

 :رئيسيا المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة لمبرنامج
  الجغرافيا: قسم  ل عن البرنامجالقسم العممي المسئو

 : قسم المناهج وطرق التدريس   القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر 
   األول                                                /الفصل الدراسيتاريخ /األولى / السنة الدراسية / المستوى

 البرنامج:توصيف تاريخ اعتماد و

 :البيانات األساسية  - أ
                                                طبيعية : جغرافيا  :   العنوان
 Geog111: الكود

  أربع ساعات: الساعات المعتمدة 
 ساعتان ة : المحاضر

  2:  الدروس العممية
  ساعات أسبوعيا3 :   المجموع    :  ساعات اإلرشاد األكاديمي

 البيانات المهنية : - ب
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 ة لممقرر  :  (األهداف العام1

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 
و األنظمرر   او رردوده اوامتررداده االمكانيرر  ومسررا ته اوعالقاتهررالجغرافيررا الطبيعيرر  يتعرررع عمررى  

 هاالمناخي  والعوامل المؤثرة وعناصر 
 ياه العذب  وطرق  تنميتها.المناخي  وموارد المياه العذب  ومشكالت الم واألقاليمالمناخ  
 (النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر : 2
 األهداف المعرفية :  -أ-2

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لممقرر قادرا عمى أن : 
الجغرافيررا الطبيعيرر  وعالقاتهررا المكانيرر  ومسررا تها وامترردادها و رردودها و األنظمرر  يتعرررع عمررى  

 المؤثرة وعناصرها المناخي  والعوامل
 المناخي   واألقاليميتعرع عمى األنظم  المناخي  والعوامل المؤثرة وعناصر المناخ  -
 يتعرع عمى موارد المياه العذب  ومشكالت المياه العذب  وطرق  تنميتها. -
 المهارات الذهنلة  -ب
 التفكير االبتكارى. -1ب
 حل المشكالت  . -2ب
 . التحليل واتخاذ القرار-3ب
 المهارات المهنلة والعمللة  -ت
 المهارات االجتماعية.-1ت
 المهارات العقلية.-2ت
 المهارات العامة والمنقولة  -ث
  مهارات القيادة-1ث
 مهارات اتخاذ القرار . -2ث

 (المحتويات 3
 

ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع
 اكاديمية/عممية
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 مفهوم الجغرافيا الطبيعية      

 الجبال والسهول ( –اريس )الهضاب تضال

 األنظمة المناخية والعوامل المؤثرة وعناصر
 المناخية. واألقاليمالمناخ  

مووووارد الميووواب العذبوووة ومشوووكالت الميووواب العذبوووة 
 وطرق  تنميتها.

 التربة والنبات الطبيعى 

 اإلنتاج الزراعي والحيواني 

 الموارد المعدنية 

 النقل والتجارة 

 ل االقتصادى التكام
 

   

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

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

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

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -



أ( نموذج لمواصفات المقررر    لللرا اتمامرال ونرماج ال رول   ر  4الملحق )
 الاعللم العال     مصر

 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 ترمجو:امحد زكي-فريدريك شوالبك-مصر و اجلغرافيا -
 كمال موريس شربل-وطن العريبادلوسوعو اجلغرافيو لل -
 :  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-ادلناطق-:القاراتاجلغرافية التارخيية ادلوسوعة
مسعود -000ج -البلدان-الدول-ادلناطق-:القاراتاجلغرافية التارخيية ادلوسوعة -

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

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

- www.bostan-ss.com 

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

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i001106.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=000925.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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 www.google.comموقع  -

 م والتعمم ( اإلمكانات المطموبة لمتعمي7
 المكتب    . -       
معمررررل  اسررررد الررررى لترررردريد الطررررالد عمررررى انشرررر  العرررررو  التقديميرررر   -

 وتصميم البرامج التعميمي  . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

 أفالم وثائقي    .                                -
 داتا شو    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 جغرافي خرائط  -      

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 
 
 

 


