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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  الفرقة الثالثة
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٣٠١٧ 

  :اسم المقرر 
 جغرافية البحار والمحيطات

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 عملى  ـ   ٣٦   نظري :    لدراسيةعدد الوحدات ا الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المنظمة 
المرتبطة بالغالف المائي ، وإكسابه مهارات تتعلق بالتنبؤ 

بالتغيرات قصيرة المدى وطويلة المدى، ومن ثم تصبح 
لدى الطالب القدرة على وضع مخططات لممارسة أنشطته 

يومية والفصلية القدرة على تفسير المشكالت البيئية ال
المطروحة باعتبار أن هذا الغالف هو نقطة بداية للنظم 

 .البيئية كافة

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

أن  يتعرف الطالب على الغالف المـائي وأبعـاده          . ١.أ
    .ومكوناته 

   .علم البحار وتطورهأن يعرف الطالب نشأة . ٢.أ
أن يذكر الطالب طبيعة العالقة بين الغالف المـائي         . ٣.أ

  .وبقية النظم البيئية

 : المهارات الذهنية -ب

أن يكتسب الطالب القدرة على تصنيف النظم البيئية    . ١.ب
   .المحيطة بالمتعلم

أن يكون لدى الطالب القدرة على تحليل عناصـر         . ٢.ب
   .ويات متعددةالنظام البيئي على مست

أن يبرهن الطالب ويدلل على شمولية عالقة نظام        . ٣.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

الغالف المائي مع النظم البيئيـة األخـرى، والمـشكالت     
الالتوازنية التي تعتريه، واقتراح السبل المختلفة لتفهم تلك        

 .المشكالت ووضع حلول 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

 عن الغالف المائي في     أن يوظف توظيف ما تعلمه    . ١.ج
مناقشة الطالب داخل الفصل بشكل راقي قائم على التحليل 

  . والتركيب
أن يستخدم الطالب شبكة االنترنـت فـي متابعـة          . ٢.ج

التغيرات الدقيقة التي تعتري النظام البيئي العالمي وإجراء        
  . التحليل اإلحصائي الالزم لتفهم تلك التغيرات

القدرة على وضـع الخطـط    أن يكون لدى الطالب     . ٣.ج
التعليمية لتحفيز المتعلمين ذوي القدرات المنخفـضة فـي        

  .التحصيل بناء على اكتشاف أساليب تعلم مفضله

 : المهارات العامة -د

أن يفاضل الطالب بين المتعلمين خاصة فيما يتعلـق     . ٢.د
  .بفهم النظام البيئي والمحافظة عليه 

تعلمين على اكتـشاف    أن يخطط الطالب لمساعدة الم    . ٣.د
 .قدراتهم والتعبير عن ذاتهم 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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 علم    .١
البحار ، وعالقته   

  بالعلوم األخرى
٦  ٦  

الغالف المـائي،    .٢
أقسامه، مكوناته،  

  وأهميته
٣  ٣  

ــاه   .٣ ــة المي ملوح
ودرجة الحرارة،  

  والكثافة
٦  ٦  

ات المياه في   حرك .٤
  ٦  ٦  البحار، األمواج

  ٣  ٣  المد والجزر .٥
التيارات البحرية،   .٦

  ٦  ٦  األفقية والرأسية
  ٣  ٣  الجليد البحري .٧
تضاريس المنحدر   .٨

القاري والـرف   
ــاع  القــاري والق

  المحيطي
٣  ٣  

الحياة فوق قيعان    .٩
  ٦  ٦  البحار

 
  محاضرات . ١ : أساليب التعليم والتعلم -٥

  عة بحثقا. ٢
 بحث علمى . ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :المحدودة 
 ال يوجد

 : تقويم الطالب -٧



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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
 األسبوع الرابع عشر. ٢      

 :    توزيع الدرجات -جـ
              ٢٥  .١%  

٧٥.  ٢%  
 %١٠٠:المجموع 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

ة البحار والمحيطات ،  دار      جغرافي: جودة حسنين جودة     :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠١المعرفة الجامعية ، 

 :   كتب مقترحة -جـ

جغرافيـة البحـار    : حسن سيد أحمد أبـو العينـين        . ١
ــة والنــشر،     ــة للطباع ــات، دار الجامعي والمحيط

  .١٩٨١بيروت
جغرافية البحـار، مطبعـة     : محمد صبري محسوب    . ٢

  .٢٠٠٩اإلسراء، القاهرة ،
الهيدرولوجيا " ،علم المياه   ١٩٩٥: جهاد على الشاعر  .  ٣
  .منشورات جامعة دمشق، سوريا" 

4. Wilcock, D., 1988. Physical Geography, 
London  
5. Strahler, A. 1970: Introduction to Physical 
Geography, Lond  

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

  التوقيع أستاذ المادة
 لعلميرئيس مجلس القسم ا  

  عالء عزت شلبى.د   ماجد محمد شعلة.د.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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 ٠٣١١٤١٣٠١٨ 

  :اسم المقرر 
 إقليم خاص

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :ص التخص
 عملى  ـ   ٥٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

  . المعاصرةجغرافيا اإلقليميةالالتعرف على مشكالت   : هدف المقرر -٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

   .دراسة اإلقليميةمفهوم الأن يتعرف الطالب على . ١.أ
   .علوم ذات العالقة بالتخصصال أن يحدد الطالب. ٢.أ
دراسـة   طرق ومناهج البحث في ال     أن يميز الطالب  . ٣.أ

  .اإلقليمية 
   . اإلقليمية  الظواهرأن يفسر الطالب. ٤.أ

 : المهارات الذهنية -ب
على إتباع المنهج العلمـي فـي       أن يستدل الطالب    . ١.ب

   .التفكير وطرق االستدالل
دراسـة  ال تـشخيص مـشكالت    أن يجرب الطالب  . ٢.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   . واقتراح حلول مختلفة لهااإلقليمية
 على فهمة لطبيعـة المـشكالت       أن يبرهن الطالب  . ٣.ب

   .اإلقليمية
التناول التاريخي للظواهر المختلفـة فـي مجـال         . ٤.ب
   .دراسة اإلقليميةال
  . طرح أسئلة بحثية. ٥.ب

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

   .ءة الخرائط ورسمهاقراأن ينشىء الطالب . ١.ج
 البحوث الميدانية وإجراء المسوح     أن يصمم الطالب  . ٢.ج
  .دراسة اإلقليميةال

 : المهارات العامة -د

استخدام التقنيات الحديثة في إجراء     أن يبرز الطالب    . ١.د
   .التطبيقات العملية

أن يفاضل الطالب بين وسائل المعرفة المـستخدمة        . ٢.د
  .في الدراسة

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

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

دراســة الماهيــة  .١
 ١ ٤ اإلقليمية

 الجغرافـي الفكر   .٢
 ٢ ٨ المعاصر

ــة  .٣ الجغرافيـــ
 ١ ٤ واإلعجاز العلمي

 ٢ ٨ كراتشكوفسكي .٤
الفـدرالي  تحاد  اال .٥

 ١ ٤ والكونفيدرالي

ــسياسات  .٦ الـــ
االقتــــصادية 

 المهيمنة
١ ٤ 

 ١ ٤الشركات متعـددة    .٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 الجنسية
 ١ ٤ المنظمات اإلقليمية .٨
 ١ ٤ الكوميسا .٩
 التكـــــتالت  .١٠

 ٢ ٨ االقتصادية
 

  محاضرات . ١ : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢
 بحث علمى . ٣

يب التعليم والتعلم  أسال-٦
للطالب ذوي القدرات 

 :المحدودة 
 ال يوجد

 : تقويم الطالب -٧
 االمتحان التحريرى :                      األساليب المستخدمة -أ

        األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب
  %١٠٠    :    توزيع الدرجات -جـ
 :لكتب الدراسية والمراجع  قائمة ا-٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 األصول العامة في الجغرافيا السياسية  :محمد رياض  :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٧٤والجيوبولتيكا، دار النهضة العربية، بيروت، 

 :   كتب مقترحة -جـ
، دار "يةبشردراسات في الجغرافيا ال": أبوعيانةفتحي . ١

  .١٩٨٣النهضة العربية، بيروت، 
  . محمد رياض، األصول العامة في الجغرافيا. ٢

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

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

 ى عالء عزت شلب.د  عبد العظيم أحمد عبد العظيم .د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٣٠١٩ 

  :اسم المقرر 
 جغرافيا تطبيقية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

 ٢٨عملى     ٢٨   نظري    : عدد الوحدات الدراسية  :التخصص 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢
التعرف على تطبيقات علم الجغرافيا بفروعه . أ.٢

   .المختلفة
  .دراسة نماذج من الدراسات التطبيقية الجغرافية . ب.٢

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريـات والمـدارس    أن يتعرف الطالب علـى        . ١.أ
  .الجغرافيا التطبيقية  مجال فية الفكري

التطـورات العلميـة واالتجاهـات    أن يحدد الطالب   . ٢.أ
  .الجغرافيا التطبيقية  مجال فيالحديثة 

الظواهر والمؤثرات المختلفـة    أن يميز الطالب بين     . ٣.أ
   . مجال تخصصهفي

العلوم ذات العالقـة بالتخـصص      أن يفسر الطالب    . ٤.أ
 الذيجتماعية أم الطبيعية بالقدر      واال اإلنسانيةسواء كانت   

 .يمكنه من متابعة تخصصه

 : المهارات الذهنية -ب

 التفكيـر   فـي  العلمـي المنهج  أن يستخدم الطالب    . ١.ب
   .وطرق االستدالل

تشخيص المـشكالت واقتـراح     أن يجرب الطالب    . ٢.ب
  .حلول مختلفة لها

 المهارات المهنية -ج
  .رسمهايالخرائط ولطالب أن ينشىء ا. ١.ج :الخاصة بالمقرر 

 : المهارات العامة -د

 الحاسـوب   إمكانـات اسـتخدام   أن يقوم الطالـب ب    . ١.د
 التواصل واالطـالع    في التكنولوجية الحديثة     .والوسائط

  .والبحث عن المعلومات
  . وإدارة الفريقالجماعيالعمل أن يكتسب الطالب . ٢.د

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

دد ع
 المحاضرات

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

  المرتبطة به

١  ٢  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــري  .٢ التطــور الفك
والمنهجــي ألحــد 
فروع الجغرافيـة   
الحديثــة وعالقتــه 

  بالفروع الرئيسية

٢ ٤ 

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

  الجغرافي

٢ ٤  

األنماط الجغرافيـة    .٤
 ٤  ٨  موضع الدراسة

األســاليب الكميــة  .٥
ووسائل القياس في   
الفـرع الجغرافــي   

  الحديث
٢ ٤  

المــــــشكالت  .٦
ــة ذات  الجغرافيـ
العالقة بموضـوع   

  الدراسة
١ ٢ 

  ٢  ٤  الدراسة التطبيقية .٧
  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      

  %٢٥. ١   :    توزيع الدرجات -جـ
              ٧٥. ٢% 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

يـة ، القـاهرة ،      الجغرافيا التطبيق :  زين عبد المقصود     :                   كتب ملزمة -ب
٢٠٠٣.  

 ال يوجد  :   كتب مقترحة -جـ

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

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د   محمد عبد القادر عبد الحميد.د.أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : د معه/ كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٣٠٢٠ 

  :اسم المقرر 
                       جغرافية السياحة

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :التخصص 
 ـعملى     ٤٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمـدارس       . أ.٢
   .الفكرية في مجال جغرافية السياحة

إلقاء الضوء على أبرز المفاهيم المؤثرة في كافـة         . ب.٢
   .المجاالت الجغرافية

وضع الطالب عند العتبة المعاصرة مـن األفكـار         . ج.٢
 .الجغرافية 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 :المفاهيم  المعلومات و-أ

النظريات والمدارس الفكرية   أن يتعرف الطالب على     . ١.أ
   .جغرافية السياحة مجال في

 التطـورات العلميـة واالتجاهـات    أن يحدد الطالب  . ٢.أ
  .السياحة جغرافية مجال فيالحديثة 

 : المهارات الذهنية -ب
أن يستدل الطالب على األقـاليم الحـضارية فـي          . ١.ب

   .ةجغرافية السياح
  .أن يبرهن الطالب على ظاهرة جغرافية السياحة. ٢.ب

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

 جغرافية السياحة أن يحدد الطالب الحدود الجغرافية      . ١.ج
 .من خالل الخصائص الحضارية 

 : المهارات العامة -د
   . في للعالمجغرافية السياحةأن يبرز الطالب مكانة . ١.د
ل الطالب بـين األقـاليم الجغرافيـة فـي          أن يفاض . ٢.د

 . من خالل الخصائص الحضاريةجغرافية السياحة
 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ــف : أوال .١ تعريـ
 ٢  ٨  بجغرافية السياحة

ــا .٢ ــاط : ثاني أنم
 ٢ ٨  السياحة

العوامــل : ثالثـا   .٣
 ٢  ٨الطبيعية المـؤثرة   
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــناعة   ــي ص ف
 السياحة

العوامـل  : رابعا   .٤
البشرية المـؤثرة   
ــناعة   ــي ص ف

  السياحة
٢ ٨ 

أقــاليم : خامــسا  .٥
العرض السياحي  

  العالمي
٢  ٨  

اآلثـار  : سادسا   .٦
االقتــــصادية 
واالجتماعيــــة 

  للسياحة
٢ ٨ 

الـسياحة  : سابعا   .٧
 ٢  ٨  فى مصر

ــف : أوال .٨ تعريـ
 ٢  ٨  بجغرافية السياحة

ــا .٩ ــاط : ثاني أنم
 ٢ ٨  السياحة

العوامــل : ثالثـا    .١٠
الطبيعية المـؤثرة   
ــناعة   ــي ص ف

 السياحة

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
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المتحان التحريرى ا:                      األساليب المستخدمة -أ
       األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب

 %١٠٠   :    توزيع الدرجات -جـ
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

صناعة السياحة من المنظور :  محمد خميس الزوكة  :               كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠٢الجغرافي ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 

منشأة " جغرافية السياحة :  محمد مرسى الحريري  :   كتب مقترحة -جـ
 .١٩٨٣المعارف ، 

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

 
  التوقيع أستاذ المادة

 س مجلس القسم العلميرئي  
  عالء عزت شلبى.د   محمد عبده بدر الدين.د

  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٣٠٢١ 

  :اسم المقرر 
نصوص جغرافية بلغة 

   أوربية 

  :ستوى الم/ الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 ـعملى     ٣٩   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب معرفـة المـصطلحات         
الجغرافية األساسية ، وإكـسابه القـدرة علـى ترجمـة           
النصوص الجغرافية باللغة اإلنجليزية  ، وتمكين الطالـب     

قراءة الواعية لنصوص الجغرافية المكتوبـة باللغـة   من ال 
اإلنجليزية ، واالطالع علـى المراجـع األجنبيـة فـي           
تخصصه وإكسابه مهارات إعداد قاموسه الخـاص مـن         

   .المتعددةخالل قراءاته 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

  .ت العلمية أهمية المصطلحاأن يتعرف الطالب على . ١.أ
أهمية االطـالع علـى المـدارس        الطالبيتفهم  أن  . ٢.أ

  .الجغرافية األجنبية 
القراءة الواعية لنصوص الجغرافية     أن يميز الطالب  . ٣.أ

   .المكتوبة باللغة اإلنجليزية
يتعرف الطالب على ترجمة النصوص الجغرافية      أن  . ٤.أ

  .المكتوبة بلغة إنجليزية

 : المهارات الذهنية -ب

المعاجم الجغرافية االساسية   على  أن يستدل الطالب    . ١.ب
  .الطبيعية والبشرية 

البدائل المطروحـة لترجمـات      أن يجرب الطالب  . ٢.ب
  .النصوص الجغرافية

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

ــة أن . ١.ج ــة لترجم ــصطلحات الجغرافي يوظــف الم
  .النصوص 

التقنيات الحديثة فـى  يتمكن الطالب من استخدام    أن  . ٢.ج
  .الحصول على الترجمة المناسبة

استخدام تكنولوجيا المعلومات فـى     أن يبرز الطالب    . ١.د : المهارات العامة -د
   .مجال التخصص
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

جمع وعرض المعلومـات    أن يفاضل الطالب  بين      . ٢.د
   .بالطريقة المناسبة

 .للتعبير فى عبارات موجزة أن يخطط الطالب . ٣.د

 :ي المقرر  محتو-٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

التعريف بالمعاجم   .١
األساســـــية 
للمـــصطلحات 

  الجغرافية
١  ٣  

عرض مجموعـة    .٢
ــصطلحات  مــ
ــي   ــارة  ف مخت
  الجغرافيا الطبيعية

١  ٣  

عرض مجموعـة    .٣
ــصطلحات  مــ
مختــارة فــي  

  الجغرافيا البشرية
١  ٣  

عرض مجموعـة    .٤
ــصطلحات  مــ
مختــارة فــي  

 الخرائط

١  ٣  

عرض مجموعـة    .٥
ــصطلحات  مــ
مختارة في نظـم    
المعلومـــــات 

 الجغرافية

١  ٣  

التعامل مع شبكة    .٦
المعلومات العالمية  
فــي ترجمـــة  

 النصوص

١  ٣  

عرض ومناقـشة    .٧
  ٢  ٣نص في الجغرافيا   
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 الطبيعية
 
 

عرض ومناقـشة    .٨
نص في الجغرافيا   

 البشرية
٢  ٦  

عرض ومناقـشة    .٩
  ١  ٣ نص في الخرائط

 
  محاضرات . ١ :ليب التعليم والتعلم  أسا-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

 لرابع عشر      األسبوع ا:                    التوقيت -ب
 %١٠٠   :    توزيع الدرجات -جـ
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

  ال يوجد  :                   كتب ملزمة -ب

 :   كتب مقترحة -جـ

- 1. Gaber, M.M ., Dictionary of 
Geographical and Environmental 
Terminology ,2006.  

- 2. Clark ,A.N., Longman Dictionary of 
Geography : Human and Physical Terms 
Explained . Longman .1989 .  

دوريات علمية أو  -د
 ال يوجد الخ... نشرات 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

  عالء عزت شلبى.د  عزت شلبى عالء .د
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٣٠٢٢ 

  :اسم المقرر 
    جغرافية تاريخية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 ـعملى     ٣٩   نظري :    د الوحدات الدراسيةعد الجغرافيا

  
استيعاب النظريات والمدارس الفكرية فى مجال الجغرافيا        : هدف المقرر -٢

 التاريخية

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريـات فـى مجـال      أن يتعرف الطالب علـى      . ١.أ
  .الجغرافيا التاريخية 

 المفاهيم المؤثرة فى كافة المجاالت      د الطالب أن يحد . ٢.أ
  .الجغرافية 

 بين المفاهيم األساسية فـى مجـال        أن يميز الطالب  . ٣.أ
  .الجغرافيا التاريخية 

 . األفكار الجغرافية المعاصرة أن يفسر الطالب. ٤.أ
المفـاهيم األساسـية فـى      أن يستدل الطالب على     . ١.ب : المهارات الذهنية -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .                        لتاريخية الجغرافيا ا
 تشخيص المـشكالت واقتـراح      أن يجرب الطالب  . ٢.ب

   .حلول مختلفة لها
 التنـاول التـاريخى للظـواهر       أن يبرهن الطالب  . ٣.ب

  .المختلفة فى مجال تخصصه

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

 إجـراء  التقنيات الحديثـة فـى       أن يستخدم الطالب  . ١.ج
   .طبيقات العمليةالت
 .  الخرائطأن يصمم الطالب. ٢.ج

  : المهارات العامة -د

ــب. ١.د ــرز الطال ــات أن يب ــائط إمكان  الحاســوب والوس
   . التواصلفيالتكنولوجية الحديثة 

 األفكار سـواء بـصورة مكتوبـة أو         أن يوصل الطالب  . ٢.د
   .شفاهة

   . لغة أجنبية واحدة على األقلأن يستخدم الطالب. ٣.د
  .  بكفاءةمؤسسي إطار في أساليب حل المشكالت أن يستخدم الطالب. ٤.د

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

ماهية الجغرافيـا    .١
  ٢ ٦  التاريخية

ــاً .٢ ــور : ثاني تط
ــا  الجغرافيـــ

  التاريخية
٢ ٦  

  ٢ ٦ الحضارات القديمة .٣
الحضارات فـى    .٤

  ٢ ٦  قارات العالم
ــاهيم  .٥  المفـــ

ــات  والنظريــ
  األساسية

٢ ٦  

النظريات : سادساً   .٦
  ٢ ٦  األساسية

  ١ ٣مستقبل الجغرافيا   .٧



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  التاريخية
ماهية الجغرافيـا    .٨

  ٢ ٦  التاريخية
ــاً .٩ ــور : ثاني تط

ــا  الجغرافيـــ
  التاريخية

٢ ٦  

  ٢ ٦ الحضارات القديمة  .١٠
الحضارات فـى     .١١

  ٢ ٦  قارات العالم
ــاهيم   .١٢  المفـــ

ــات وال نظريــ
  األساسية

٢ ٦  

النظريات : سادساً    .١٣
  ٢ ٦  األساسية

 
  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
 متحان التحريرى اال:                      األساليب المستخدمة -أ

        األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب

 %١٠٠             :    توزيع الدرجات -جـ
 %١٠٠المجموع 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨

  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

الجغرافيـا التاريخيـة ، منـشأة       :  وهيبة   حعبد الفتا . ١                   : كتب ملزمة -ب
   .المعارف ، اإلسكندرية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

الجغرافيـا التاريخيـة ، منـشأة       : يسري الجوهري   . ٢
   .المعارف ، اإلسكندرية

 :   كتب مقترحة -جـ

الجغرافيـا التاريخيـة ، منـشأة       :  وهيب   حعبد الفتا . ١
   .المعارف ، اإلسكندرية

الجغرافيـا التاريخيـة ، منـشأة       : يسري الجوهري   . ٢
   .المعارف ، اإلسكندرية

الجغرافيا التاريخيـة ، دار  : محمد الفتحى بكير محمد    . ٣
   .المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية

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

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د  م أحمد عبد العظيمعبد العظي .د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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 ٠٣١١٤١٣٠٢٣ 

  :اسم المقرر 
                         جغرافية أوربا

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 ـعملى     ٤٢   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

استيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمـدارس       . أ.٢
.                                                    الفكريــة فــي مجــال الجغرافيــا التاريخيــة     

وء على أبرز المفاهيم المؤثرة في كافـة        إلقاء الض . ب.٢
  .المجاالت الجغرافية 

وضع الطالب عند العتبة المعاصرة مـن األفكـار         . ج.٢
 .الجغرافية 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

النظريات والمدارس الفكرية   أن يتعرف الطالب على     . ١.أ
  .  الجغرافية اإلقليمية  مجال في

 التطـورات العلميـة واالتجاهـات    أن يحدد الطالب  . ٢.أ
  .  الجغرافية اإلقليمية  مجال فيالحديثة 

أن يميز الطالب بين األقاليم المناخية والنباتيـة فـي        . ٣.أ
  .قارة أوربا 

 . أن يفسر الطالب النمو الحضاري للقارة األوربية. ٤.أ

 : المهارات الذهنية -ب
 األقاليم الحضارية في قارة     أن يستدل الطالب على   . ١.ب

  .أوربا 
 . أن يبرهن الطالب على ظاهرة أوربة العالم. ٢.ب

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

أن يحدد الطالب الحدود الجغرافية لخريطة أوربـا        . ١.ج
  .من خالل الخصائص الحضارية 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 حضارى مقترح   -أن يصمم الطالب نموذج إقليمى      . ٢.ج
 .لعالم على غرار القارة األوربية إلحدى قارات ا

 : المهارات العامة -د

أن يبرز الطالب مكانة القارة األوربية فى التجـارة         . ١.د
  الدولية للعالم

أن يفاضل الطالب بين األقاليم الجغرافية فى قـارة         . ٢.د
 أوربا من خالل الخصائص الحضارية

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 ضراتالمحا

ــف : أوال .١ تعريـ
  2  8  بقارة أوربا

البنيــة : ثانيــا .٢
 ٢ ٨  والتضاريس

األنظمــة : ثالثــا  .٣
 ٢  ٨ المناخية

النبــات : رابعــا  .٤
 2 8  الطبيعي

  2  8  السكان: خامسا  .٥
النـشاط  : سادسا   .٦

 ٢ ٨  االقتصادي

دراسـة  : سابعا   .٧
إقليميــة إلحــدى 

  الدول األوربية
٢  ٨  

 
  محاضرات . ١ :عليم والتعلم  أساليب الت-٥

  قاعة بحث. ٢
 بحث علمى . ٣

 أساليب التعليم والتعلم -٦
للطالب ذوي القدرات 

 :المحدودة 
 ال يوجد

 : تقويم الطالب -٧



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 االمتحان التحريرى :                      األساليب المستخدمة -أ
 عشر       األسبوع الرابع :                    التوقيت -ب

 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

جغرافيـة أوربـا اإلقليميـة      : حسن سيد أبـو العنـين          :                   كتب ملزمة -ب
   . ٢٠١٠اإلسكندرية ، منشأة المعارف 

 :   كتب مقترحة -جـ

بيروت " الجغرافيا اإلقليمية   :  فتحي محمد أبو عيانة      . ١
   .٢٠٠٨دار النهضة العربية 

جغرافية أوربا ، دار المعرفـة      :  جودة حسنين جودة     .٢
   .٢٠٠٨الجامعية ، اإلسكندرية ، 

" جغرافيا اوراسيا اإلقليميـة  : "  محمد خميس الزوكة    -٣
   .٢٠٠٩لجامعية ، اإلسكندرية دار المعرفة ا

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

 
  التوقيع أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  
  عالء عزت شلبى.د   إبراهيم مصطفى شعبان .د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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  

  
 :يانات المقرر  ب-١

  :الرمز الكودي 
G ٠٣١١٤١٣٠٢٤ 

  :اسم المقرر 
خرائط التوزيعات 

                         الجغرافية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 ـعملى     ٥٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

ية والنظريات والمـدارس    استيعاب المفاهيم األساس  . أ.٢
 .الفكرية في مجال خرائط التوزيعات 

  .تحصيل المعلومات من مصادر معرفية متنوعة . ب.٢
القدرة على تطبيق المنهج العلمي في إنشاء خرائط        . ج.٢

  .التوزيعات البشرية واالجتماعية 
التفاعل مع المستجدات العالمية في التقنيات المختلفة       . د.٢

 .ج الخرائط في  صناعة وإنتا

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

المفاهيم األساسية والنظريات ن يتعرف الطالب على أ. ١.أ
  .والمدارس الفكرية في مجال خرائط التوزيعات 

أن يحدد الطالب دور نظم المعلومات الجغرافية في        . ٢. أ
   .تطور خرائط التوزيعات البشرية

 يميز الطالب بين الرسـوم البيانيـة الوصـفية          أن. ٣. أ
 .والتحليلية 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 : المهارات الذهنية -ب

أن يستدل الطالب على نماذج مختلفة مـن رمـوز    . ١.ب
  .الموضع النوعية 

  .أن يجرب الطالب استخدام رموز الموضع الكمية . ٢.ب
أن يبرهن الطالب على الطـرق المناسـبة عنـد          . ٣.ب

 .استخدام  النقطة كرمز 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

أن ينشىء الطالب أنماط مختلفة من الخرائط حسب        . ١.ج
  .التصنيفات المختلفة 

أن يصمم الطالب نمـاذج مختلفـة مـن خـرائط           . ٢.ج
 .الكوروبلث 

 : المهارات العامة -د

أن يبرز الطالب دور نظم المعلومات الجغرافية عند        . ١.د
  .ت إنشاء خرائط التوزيعا

أن يفاضل الطالب بين األنواع المختلفة من الخرائط        . ٢.د
 .عند انشائها بواسطة البيانات المكانية 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

خرائط التوزيعات   .١
ــا : مفهومهـــ

وعالقتها بـأنواع   
الخرائط والعلـوم   

  األخرى

8 2 

ــوز  .٢ ــواع الرم أن
النوعية والكميـة   
المــستخدمة فــي 
  خرائط التوزيعات

٢ ٨ 

ــرائط  .٣ ــواع خ أن
 ٢ ٨  التوزيعات

التقنية الحديثـة و     .٤
 خرائط التوزيعات

16 4 

استخدام الحاسب    .٥
اآللي في تـصميم    
ــرائط  ــم خ ورس

16 4 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 التوزيعات
خرائط التوزيعات   .٦

مفهومهـــــا : 
وعالقتها بـأنواع   
الخرائط والعلـوم   

 األخرى

8 2 

ــوز  .٧ ــواع الرم أن
النوعية والكميـة   
المــستخدمة فــي 
 خرائط التوزيعات

٢ ٨ 

ــرائط  .٨ ــواع خ أن
 التوزيعات

٢ ٨ 

التقنية الحديثـة و     .٩
 4 16 خرائط التوزيعات

 
استخدام الحاسب     .١٠

اآللي في تـصميم    
ــرائط  ــم خ ورس

  التوزيعات
16 4 

خرائط التوزيعات    .١١
ــا : مفهومهـــ

وعالقتها بـأنواع   
الخرائط والعلـوم   

  األخرى

8 2 

ــوز   .١٢ ــواع الرم أن
النوعية والكميـة   
المــستخدمة فــى 
  خرائط التوزيعات

٢ ٨ 

ــرائط   .١٣ ــواع خ أن
 ٢ ٨  التوزيعات
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  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:                     ألساليب المستخدمة  ا-أ
 االمتحان التحريرى .٢

  األسبوع السابع. ١      :                    التوقيت -ب
 األسبوع الرابع عشر.٢      

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

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

 :                   كتب ملزمة -ب
خرائط التوزيعات البشرية : فايز العيسوى . ١

واالجتماعية ، ،دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 
،٢٠١٠.  

 :   كتب مقترحة -جـ

علم : "صبحي عبد الحكيم وماهر الليثى  محمد .١
  .١٩٩٩مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ، , "الخرائط

خرائط التوزيعات :  فتحي عبد العزيز أبو راضى .٢
دار المعرفة الجامعية ، , "االجتماعية واالقتصادية 

   .٢٠١٠اإلسكندرية
دوريات علمية أو  -د

 ال يوجد الخ... نشرات 

 
  توقيعال أستاذ المادة

 رئيس مجلس القسم العلمي  



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  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 ٠٣١١٤١٣٠٢٥ 

  :اسم المقرر 
 جغرافية المياة والطاقة

  :المستوى / رقة الف
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 ـعملى     ٤٨   نظري :    عدد الوحدات الدراسية الجغرافيا

 : هدف المقرر -٢

إن يستوعب الطالب  المفاهيم األساسية والنظريـات       . أ.٢
  . والمدارس الفكرية فى مجال جغرافية الطاقة 

اقـة  إن يتعرف الطالب على المصادر المختلفة للط      . ب.٢
  .وتطورها عبر العصور 

إن يتعرف الطالب على الدول المختلفـة المنتجـة         . ج.٢
   .والمستهلكة للطاقة 

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ
النظريات والمدارس الفكرية   أن يتعرف الطالب على     . ١.أ

   .جغرافية الطاقةفى مجال 
العلميـة واالتجاهـات    التطـورات  أن يحدد الطالب  . ٢.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

.                        جغرافية المياه والطاقة الحديثة فى مجال 
 بين المـصادر المختلفـة للطاقـة        أن يميز الطالب  . ٣.أ

   .وتطورها
العلـوم ذات العالقـة      علـى    أن يتعرف  الطالـب    . ٤.أ

 واالجتماعية أم الطبيعية    اإلنسانيةبالتخصص سواء كانت    
جغرافية المياه والطاقة                          من متابعة  يمكنهالذيبالقدر 

 : المهارات الذهنية -ب

على المفـاهيم األساسـية فـى       أن يستدل الطالب    . ١.ب
  .خرائط التوزيعات الجغرافية  للطاقة 

تشخيص المـشكالت واقتـراح      أن يجرب الطالب  . ٢.ب
  .حلول مختلفة لها 

ر مـن المـشكالت      على أن كثي   أن يبرهن الطالب  . ٣.ب
.                       الموجودة في العالم اآلن هي بسبب مصادر الطاقة 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

أن ينشىء الطالب  ملف انجاز لجميع األنشطة التي         . ١.ج
من رسم الخـرائط وتجميـع المعلومـات     قام بها الطالب    

  .المختلفة الخاصة بالمقرر 
مم الطالب  استمارات االستبيان التي تستخدم     أن يص . ٢.ج

 . تطبيق البحوث الميدانية وإجراء المسوح الجغرافيةفي 

 : المهارات العامة -د

 الحاسـوب   إمكانـات استخدام  أن يبرز الطالب في       .١.د
 التواصـل واالطـالع     فيوالوسائط التكنولوجية الحديثة    

 . والبحث عن المعلومات
وإدارة   الجمـاعي العمـل   ن    أن يفاضل الطالب بي   .٢.د

   . ومزايه  وبين العمل الفردي  وعيوبه الفريق
أن يخطط الطالب لكيفية تطوير ذاته وإمكانياته فـي           .٣.د

  .توصيل األفكار سواء بصورة مكتوبة أو شفاهة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
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

فروعها ومجاالت   .١
  ١  ٤  االهتمام

مـصادر الطاقـة    .٢
  ١  ٤  المختلفة وتطورها 

  ١  ٤  الفحم  .٣
  ١  ٤  البترول .٤
  ١  ٤  الغاز الطبيعي  .٥
مـصادر الطاقـة    .٦

  ١  ٤  المتجددة 
 مشكالت الطاقة     .٧

ــي  ــستقبلها ف وم
  العالم 

١  ٤  

  ١  ٤  الدورة المائية  .٨
  ١  ٤  البحار  .٩
  ١  ٤  األنهار  .١٠
  ١  ٤  البحيرات  .١١
  ١  ٤  المحيطات  .١٢
استغالل المياه في     .١٣

  ١  ٤  توليد الطاقة
 

  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

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 االمتحان التحريرى :                      األساليب المستخدمة -أ
       األسبوع الرابع عشر:                    التوقيت -ب

 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد  :                         مذكرات  -أ

  . فية الطاقة جغرا: محمد خميس الزوكة . ١ :                   كتب ملزمة -ب
  .محمد خميس الزوكه جغرافية المياه . ٢

  . جغرافية الطاقة :  جمعة طتيش  :   كتب مقترحة -جـ
دوريات علمية أو  -د

 الخ... نشرات 
 ال يوجد

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

  عالء عزت شلبى.د  محمد عبده بدرالدين .د
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  الجغرافيا: قسم  

  
 : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H ٠٣١١3١٣٠٢٨ 

  :اسم المقرر 
 مصر الحديث  تاريخ 

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة

  :التخصص 
 ـعملى     ٥٦   نظري :    عدد الوحدات الدراسية التاريخ



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .الوقوف على معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر. أ.٢ : المقرر  هدف-٢
  .أهمية مصر للدولة العثمانية والغرب. ب. ٣

 : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 : المعلومات والمفاهيم -أ

أن يكون لدى الطالب القدرة على دراسـة أوضـاع       . ١.أ
  . ١٩٥٢مصر من الفتح العثماني حتى ثورة يوليو 

  . وقائع الفتح العثماني لمصر يتعرف الطالب عليأن. ٢.أ
 أن يكون لدى الطالب المقدرة على دراسة األوضاع         .٣.أ

  .االجتماعية واالقتصادية لمصر في العصر الحديث 
أن يتعرف الطالب على العلوم ذات الـصلة كعلـم          . ٤.أ

  .الجغرافيا وفلسفة التاريخ 
 تـاريخ   أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية فـي       . ٥.أ

 .مصر الحديث  ومناهج البحث وأدوات وأساليب القياس 

 : المهارات الذهنية -ب

أن يكون لدي الطالب المقـدرة علـى تـشخيص          . ٢.ب
المشكالت ومنها الصعوبات التي واجهت محمد علي عند        

  . توليه حكم مصر واقتراح حلول مختلفة لها  
 قيـام  أن يستخدم الطالب التفكير الناقد في أسـباب    . ٣.ب

   .الثورة العرابية
أن يستخدم أسئلة بحثية في دراسة أوضاع مـصر         . ٤.ب

   .١٩١٩عقب ثورة 

 المهارات المهنية -ج
 :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١.ج
أن يؤلف الطالب بين جمع وتحليل واسـتخدام        . ١. ١. ج

المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات عـن       
  .أسباب تدهور الوجود العثماني في مصر 

الكمية (أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعية        . ٢. ١. ج
نظم الحكم واإلدارة فـي مـصر فـي      التاريخية عن   ) والكيفية

  . وتحليلها و إعداد تقارير عنهاالعصر العثماني
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
ـ      . ١. ٢. ج ائق والمـصادر   أن يتعامل الطالب مـع الوث

  .التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر الحديث و المعاصر
أن يتمكن الطالب من متابعة التطور التاريخي       . ٢. ٢. ج

 .لخلفاء محمد علي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 : المهارات العامة -د

أن يستخدم الطالب إمكانات الحاسـوب والوسـائط        . ١.د
التكنولوجية الحديثة فى التواصل واالطالع والبحث فيمـا        

  . بمدي نشر وثائق تاريخ مصر الحديثيتعلق
أن  يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة أجنبية         . ٤.د

واحدة على األقل للقدرة علي ترجمة وثـائق الخارجيـة          
 .البريطانية 

 : محتوي المقرر -٤

عدد  الموضوع م
 الساعات

عدد 
 المحاضرات

مــصادر تــاريخ  .١
مــصر الحــديث 
والمعاصــــر  
ومدارسه ومناهج  

  ستهدرا

١  ٤  

أوضــاع مــصر  .٢
الــــــسياسية 
واالقتــــصادية 
واالجتماعية فـى   

  ١٦مطلع القرن 

٢  ٨  

نظـــم الحكـــم  .٣
واإلدارة في مصر  
فــى العــصر  

  العثماني
٢  ٨  

المجتمع المصري   .٤
في ظـل الحكـم     

أوضاعه :العثماني 
االقتــــصادية 

  واالجتماعية 

١  ٤  

الحملة الفرنسية على    .٥
مـــصر ونتائجهـــا 

صادية السياسية واالقت 
  واالجتماعية والفكرية 

٢  ٨  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  
 

مصر فـي عهـد     .٦
محمــد علــى  
واالنفتــاح علــى 

  الغرب
٢  ٨  

مصر فـي عهـد     .٧
خلفاء محمد على   
واالنفتــاح علــى 

  الغرب
١  ٤  

الثورة العرابيـة     .٨
واالحـــــتالل 
  البريطاني لمصر 

٢  ٨  

ــورة   .٩ ثـــــ
ــور ١٩١٩ وتطـ

الحركة الوطنيـة   
  ١٩٥٢حتى ثورة 

٢  ٨  

مصر فـي عهـد      .١٠
لثورة والتحوالت  ا

الــــــسياسية 
واالقتــــصادية 

  واالجتماعية 

١  ٤  

مــصادر تــاريخ   .١١
مــصر الحــديث 
والمعاصــــر  
ومدارسه ومناهج  

  دراسته

١  ٤  

أوضــاع مــصر   .١٢
الــــــسياسية 
واالقتــــصادية 

٢  ٨  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

واالجتماعية فـي   
  ١٦مطلع القرن 

نظم الحكم واإلدارة     .١٣
فــي مــصر فــي 

  العصر العثماني

٢  ٨  

  
  محاضرات . ١ :ليم والتعلم  أساليب التع-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

  ال يوجد              :      كتب ملزمة -ب

 :   كتب مقترحة -جـ

تـاريخ مـصر الحـديث      : عمر عبد العزيز عمـر      . ١
  .١٩٩٥والمعاصر ،اإلسكندرية ،

دراسات في تـاريخ مـصر      : صالح أحمد هريدى    .  ٢
  ٢٠٠٥،  ٢٠٠٣ القاهرة ٢،ج ١الحديث والمعاصر ،ج 

) ١٨٤٠ -١٨٠٥(تاريخ مصر الحديث    : جالل يحيى   . ٣
  .١٩٨٢اإلسكندرية ،

تاريخ مصر السياسي من   : أحمد عبد الرحيم مصطفى     . ٤



 

 
 
   

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

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

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستو
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .١٩٧٦االحتالل إلى المعاهدة ، القاهرة ، 
دوريات علمية أو  -د

 ال يوجد الخ... نشرات 

  التوقيع أستاذ المادة
 رئيس مجلس القسم العلمي  

  عالء عزت شلبى.د  فايزة محمد ملوك .د
  


