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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 " الجغرافیة واالستشعار عن بعد المعلوماتتكنولوجیا  دبلوم مھني في "

 رنامج)(توصیف الب

 معلومات أساسیة:  

 " الجغرافیة واالستشعار عن بعد المعلوماتتكنولوجیا  : دبلوم مھني في " اسم البرامج

: البرنامج ال یؤھل الستكمال الدراسات العلیا (مرحلة الماجستیر طبیعة البرنامج
 االكادیمى).

 : قسم مسوح الموارد الطبیعیةالقسم المسئول عن البرنامج

 مقدمة:ال
لب سوق العمل إلى خریج متمیز مھنیًا یستطیع أن یربط بین الدراسة یتط

والتطبیق ونظًرا ال قدام الدولة للمشروعات التنمویة ذات األولویات القومیة والتي 
بمعھد الدراسات  المسوح تتطلب إدارة للموارد الطبیعیة إدارة راشدة كان ال بد لقسم 

أن یواكب ھذا التطور وتلبیة متطلبات سوق  جامعة مدینة السادات –والبحوث البیئیة 
تحدید  مصادر الموارد الطبیعیة و سبل الحفاظ علیھا من خالل العمل في مجال 

استخدام تكنولوجیا النظم البیئیة و تقنیات االستشعار عن بعد التى تقدمت تقدما كبیرا 
ذة تواجد كوادر فنیة مدربة على ھ الضروريواصبح  من االخیرة  اآلونة في

مسوح الموارد یقترح قسم ال .ولسد الفجوة بین الدراسة والتطبیقالتكنولوجیا الحدیثة 
، ھذا المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد تكنولوجیا دبلوم مھني في  الطبیعیة 

 لمعھد الدراسات والبحوث البیئیة البرنامج یتبع الالئحة العامة للدراسات العلیا 
، والبرنامج متاح للخریجین الحاصلین على بكالوریوس العلوم تمدینة السادابجامعة 

و مھندسى  في أي من برامج الجیولوجیا الذین یعملون في مجال المساحة او التخریط
ونظم المعلومات  جغرافیاال تيشعب اآلدابكلیات  خریجيالتخطیط العمرانى وكذلك 

ن وتأھیلھم وتعریفھم حیث یھدف البرنامج إلى توحید معارف الدارسی الجغرافیة
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٣ 

 

وكذلك و التطبیقات الحدیثة  الجغرافیةبنظم المعلومات  GISبالممارسات المتعلقة 
 .لالستشعار عن بعد 

 الفئة المستھدفة:

لخریجین اصمم ھذا البرنامج ألولئك الذین یسعون لبناء مسار مھني ممیز من 
الذین یعملون في الحاصلین على بكالوریوس العلوم في أي من برامج الجیولوجیا 

كلیات  وكذلك خریجي العمراني ومھندسي التخطیط مجال المساحة او التخریط
یعادلھا والوافدین الذین  وما ونظم المعلومات الجغرافیة جغرافیاال تيشعب اآلداب

واالستشعار  المساحة والخرائط یرغبون في تطویر مسیراتھم المھنیة في تخصصات
 بعد.عن 

 : رؤیة البرنامج. ٢

عالیة على التواصل مع المنظمات قدرة  ھخریج ل الى تأھیلالبرنامج یھدف  
بعد عن  وتكنولوجیا االستشعارمجال نظم المعلومات الجغرافیة  العالمیة فيالھیئات و

 المجال.ممثلین على مستوى العالم فى ھذا  ویكون لمصر

 رسالة البرنامج:. ٣

مھرة على درایة  بكوادرالمصریة  الھدف من ھذا البرنامج ھو تزوید سوق العمل
 بعد.عن  واالستشعار GISالخاصة بتقنیتي  كاملة بالعناصر األساسیة بالتطبیقات

 . أھداف البرنامج:٣

 اتإعداد وتدریب وتخریج كوادر مھنیة ذات مھارة عالیة في مجال تطبیق .١
في مجال المساحة بعد  واالستشعار عنتكنولوجیا المعلومات الجغرافیة 

والطرق المساحة  التخطیط العمرانى وھیئات ائط للعمل في مجالوالخر
 الجدیدة.المدن  وھیئات تعمیر

لمساعدة الدارسین  الالزمةالذھنیة  والفھم والمھاراتمعرفة تطویر مھارات ال .٢
تطویر االداء لمستوى ال یقل عن العالمیة والتواصل مع الجھات على 

 . الدوليالمستوى 
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 األحكام العامة:

 ام العامة:األحك

 ): "الدرجة العلمیة"١مادة (

 درجة -والبحوث البیئیة على اقتراح مجلس معھد الدراسات  مجلس جامعة مدینة السادات بناءً  یمنح
للحاصلین على درجة  الجغرافیة واالستشعار عن بعد المعلوماتتكنولوجیا  فيالدبلوم المھني 

س العلوم في أي من برامج الجیولوجیا الذین لخریجین الحاصلین على بكالوریوامن البكالوریوس 
 اآلدابكلیات  خریجيو مھندسى التخطیط العمرانى و كذلك  یعملون في مجال المساحة او التخریط

 والوافدین.یعادلھا  شعبتي الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة وما

 ) "نظام الدراسة"٢مادة (

 الجغرافیة واالستشعار عن بعد المعلوماتجیا تكنولو* مدة الدراسة لنیل دبلومھ مھنیة في 
 ساعة معتمدة. ٣٢عام دراسي واحد بنظام عدد ساعات معتمدة مكثفة قدرھا 

 ساعة عملیة. ١٨ساعة نظریة و ١٤* تشمل الدراسة المقررات التالیة بواقع 

العملیة * یؤدى الطالب امتحانًا تحریریًا في المقررات التي یدرسھا باإلضافة إلى االمتحانات 
 .والدراسات المیدانیة والشفھیة

 ) شروط القید٣مادة (

یشترط لقید الطالب ألي من دبلومات الدراسات العلیا أن یكون حاصالً على درجة البكالوریوس  .١
جامعات جمھوریة مصر العربیة أو على درجة علمیة معادلة لھا من معھد علمي أخر  إحدىمن 

 لس األعلى للجامعات.معترف بھ من لجنة المعادالت بالمج
 الطبیعیة.مسوح الموارد یحدده مجلس قسم  التأھیلي الذي االمتحانرط اجتیاز تشی .٢
 سداد الرسوم المقررة طبقًا لقواعد الجھات المختصة. .٣
 یلزم تفرغ الطالب للدراسة لمدة یومین أسبوعیًا. .٤
دة بالالئحة الداخلیة حصول الطالب على الدرجة العلمیة األدنى بالشروط والنظم الدراسیة الوار .٥

 .معھدلل
الدراسات العلیا والبحوث  الطبیعیة ولجنةمسوح الموارد  قسم الحصول على موافقة مجلس .٦

 .معھدومجلس ال معھدبال
 استكمال جمیع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العلیا وسداد الرسوم الدراسیة. .٧
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السلطات الجامعیة المختصة على القید أو ال تسترد الرسوم بأي حال من األحوال بعد موافقة  .٨
 التسجیل.

 یشترط إال یكون الطالب مقیًدا بالدراسات العلیا في أي جامعة أخرى. .٩
یجوز للطالب التسجیل في الفصل الدراسي األول أو الثاني في مقررات تصل ساعتھا المعتمدة  .١٠

ي الفصل الدراسي كحد أقصى. ویمكن للطالب التسجیل ف ساعة ١٢وساعات كحد أدنى  ٦إلى 
 ساعات. ٦الصیفي في مقررات ال تزید ساعتھا المعتمدة عن 

یضیف شروطًا أخرى یراھا ضروریة لقبول  الطبیعیة أنمسوح الموارد  قسمیجوز لمجلس  .١١
 .معھدطالب جدد وتحدید عدد المقبولین حسب اإلمكانیات المتاحة بالقسم ویقرھا مجلس ال

 
 واإللغاء ) شروط التعدیل واإلیقاف٤مادة (

یجوز للطالب تغییر المقررات بالتبدیل أو بالحذف أو باإلضافة خالل أسبوعین من بدء الدراسة  
  بعد مراجعة المرشد األكادیمي.

أسابیع من بدایة الدراسة أو أربع  ٨یجوز للطالب االنسحاب من المقرر بعذر قھري خالل  
  أسابیع للفصل الصیفي.

 ي أي مقرر رسب فیھ في كل من الفصل األول والثاني.یجوز للطالب إعادة التسجیل ف  
الدراسات  الطبیعیة ولجنةمسوح الموارد  قسمبناء على اقتراح مجلس  معھدیجوز لمجلس ال  

و یجوز  شھًرا ٢٤العلیا والبحوث أن یوقف تسجیل الطالب بالدراسات العلیا لمدة ال تزید عن 
  الطالب.ایضا الغاء قید 

 ) المواظبة٥مادة ( 

الحق في أن یحرم الطالب من التقدم المتحان أي مقرر دراسي إذا لم یحقق نسبة  معھدلمجلس ال -١
من إجمالي الساعات الفعلیة المقرر بعد إنذار الطالب ویكون ذلك بناًءا  %٧٥حضور قدرھا 

على تقریر من أستاذ المادة بعد العرض على مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا 
  ویعتبر ھذا الحرمان رسوبًا للطالب في ھذا المقرر.    معھدوموافقة مجلس الوالبحوث 

تعقد امتحانات الدراسات العلیا طبقًا لنظام الفصلین الدراسیین في المواعید التي یحددھا مجلس   -٢
               ویقرھا مجلس الدراسات العلیا والبحوث بالجامعة. معھدال

 االمتحان) مدة الدراسة ونظام ٦مادة (

الدراسة لنیل أي من دبلومات الدراسات العلیا عام أكادیمي وتقدم المقررات (نظریة أو  مدة-١
تطبیقیة) من خالل ثالثة فصول دراسیة (الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني وفصل 

. دمعھدراسي صیفي) في المواعید المقررة والتي تحددھا مجالس األقسام ویعتمدھا مجلس ال
 دراسي في المقررات التي درسھا. كل فصلویتقدم الطالب لالمتحان في نھایة 
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ساعة معتمدة (بعد أخذ رأي مجلس  ٣٢تتم الدراسة وفقًا لنظام الساعات المعتمدة ویدرس الطالب  -٢
القسم في المقررات الدراسیة). ویجوز للطالب أن یدرس تسع ساعات معتمدة كحد أدنى وما ال 

 ة عشر ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصل الدراسي الواحد.یزید عن خمس

 ).٤تكون المواظبة في الدراسة ونظام االمتحان طبقًا للمادة ( -٣

على  %٥٠یشترط لنجاح الطالب في المقررات الدراسیة أن یكون حاصًال في كل مقرر على  -٤
 األقل من الدرجة الكلیة للمقرر.

مجلس القسم وبعد العرض على لجنة الدراسات العلیا والبحوث  بناء على اقتراح معھد یجوز لل -٥
او ما یناظرة  سبق لھ دراستھا بإحدى دبلومات المعھد التىإعفاء الطالب من دراسة المقررات 
 خالل ثالث سنوات دراسیة  سابقة .

متحان تعقد لجان امتحان لطالب لدبلومات شفھیًا في المقرات المسجل فیھا الطالب وذلك قبل اال -٦
 النظري في موعد تحدده األقسام العلمیة.

 درجات المقرر قرین كل  من طرق التقییم التالیة: إجماليتخصص النسب التالیة من  -٧

 النسبة % التقییمطرق 

 ٤٠ النھائي النظري االختبار

 ١٠ النھائيالشفوي  االختبار

 ٥ الدراسيالشفوي لنصف الفصل  االختبار

 ١٥  الدراسيصف الفصل العملي لن التقییم

 ١٥ الدراسيالعملي لنھایة الفصل  التقییم

 ١٥ تقیم المشاریع والتقاریر والعروض والمناقشات

 %١٠٠ اإلجمالي
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 ) المقررات الدراسیة٧مادة (

تدرس مقررات الدراسات العلیا خالل عام أكادیمي للطالب المقیدین بالدبلوم المھني مقسمة على  -١
األول والثاني والصیفي بكل عام دراسي وتقوم مجالس األقسام المختص  ثالث فصول دراسیة

بإعداد قائمة بالمقررات الدراسیة والساعات المعتمدة المخصصة لھا والقائمین على تدریسھا 
 ویتم اعتمادھا من لجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة.

بوع الثاني من بدایة الفصل الدراسي یحق للطالب أن یحذف/ یضیف أي مقرر قبل نھایة األس  -٢
الربیع) أو نھایة األسبوع األول من فصل الصیف بعد استیفاء الحذف أو اإلضافة في  -(الخریف

استمارة تسجیل المقررات وموقعھ من المرشد األكادیمي دون أن یظھر المقرر الذي تم حذفھ في 
 سجلھ الدراسي. 

على األقل من الساعات التدریسیة  %٧٥إال إذا حضر  ال یسمح للطالب بدخول االمتحان النھائي -٣
خطر یمن مجموع عدد الساعات التدریسیة للمقرر،  %٢٥للمقرر فإذا تجاوزت نسبة غیابھ 

لطالب بحرمانھ من دخول امتحان نھایة الفصل ویرصد لھ في سجلھ الدراسي منسحبًا انسحابًا ا
 إجباریًا من المقرر.

مكتمل إذا تعذر علیھ دخول االمتحان النھائي لمقرر أو إتمام  یحصل الطالب على تقدیر غیر  -٤
بعض متطلباتھ ألسباب قھریة یقبلھا مجلس القسم وتقرھا لجنة الدارسات العلیا ومجلس المعھد 

على األقل من متطلبات المقرر وعلیھ أداء االمتحان  %٧٥شریطة أن یكون قد حضر وأدى 
 لتالي وإال حصل على تقدیر منسحب إجباري.خالل أسبوعین من بدء الفصل الدراسي ا

 ) الساعات المعتمدة٨مادة (

الساعة المعتمدة ھي وحدة قیاس دراسیة تعادل ساعة واحدة نظریة أسبوعیة خالل الفصل  -١
 ساعة عملي أو تطبیقي. ٣-٢الدراسي أو 

 یخصص لكل ساعة عملي خمسون درجة. -٢
ن للمقررات التي تكون ساعتھا المعتمدة مدة االمتحان التحریري لكل ورقة امتحانیھ ساعتی  -٣

 .ساعة أو ساعتین وما یزید عن ذلك تكون مدة االمتحان ثالث ساعات

د دبلوم للحصول على  المهنـى یـدرس الطالـب تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بع
 ساعة معتمدة بیانتها كالتالى: ٢٠
ســاعات معتمــدة للمشــروع البحثــي. وتنقســم  ٦ســاعة معتمــدة مقــررات دراســیة باالضــافة الــى  ١٤

 -ساعات المقررات الدراسیة إلى:
 ساعات معتمدة مقررات أختیاریة. ١٠ -ب        ساعات معتمدة مقررات اجباریة. ٤ -أ
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 ) اإلرشاد األكادیمي٩مادة (

یة العمل طالب للخدماتلكل  امنسقًا أكادیمی ىمجلس علمالبناء على اقتراح  معھدیحدد مجلس ال
 وادراجھا بالیومالتعلیمیة والبحثیة مع عرض للمشكالت التي تصادف الطالب على مجلس القسم و

 .لزم االمر إذاالتصحیحیة  اإلجراءات للقسم لبیان العلمي

 ) المنح١٠مادة (

وذلك  التقنیات البیئیة دبلوم المھني في  معھدبناء على اقتراح مجلس المدینة السادات تمنح جامعة  -١
 تقدیرات التالیة:بال

 الدرجة % عدد النقاط الرمز التقدیر
 %١٠٠إلى  %٩٥من   ٤٫٠ A ممتاز
 %٩٥إلى أقل من  %٩٠من  ٣٫٧ -A ممتاز

 %٩٠إلى أقل من  %٨٥من  ٣٫٣ B جید جًدا
 %٨٥إلى أقل من  %٨٠من  ٣٫٠ -B جید جًدا

 %٨٠إلى أقل من  %٧٥من  ٢٫٣ C جید
 %٧٥ إلى أقل من %٧٠من  ٢٫٠ -C جید

 %٧٠إلى أقل من  %٦٠من  ١٫٠ D مقبول
 %٦٠أقل من  ٠٫٥ F راسب
  - W منسحب

  - I غیر مكتمل
 

 ویحسب نقاط كل مقرر على أنھا عدد ساعاتھ المعتمدة مضروبة في نقاط كل ساعة.

كما یحسب مجموع النقاط التي حصل علیھا الطالب في أي مرحلة على أنھا مجموع نقاط كل 
 ي درسھا.المقررات الت

یحسب متوسط نقاط أي مرحلة على أنھ ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل علیھا في المرحلة 
مقسوم على مجموع ساعات المقرر، طبقًا لالئحة الساعات المعتمدة والمطبقة بالكلیة والخاصة 

 .GPAبالمعدل التراكمي 
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٩ 

 

 حساب المتوسط التراكمي للدرجات: -٥

 نقاط المقرر. Xدد الساعات المعتمدة للمقرر نقاط تقدیر المقرر= ع -أ

لكل فصل دراسي (ألقرب ثالثة أرقام عشریة) وفقًا  GPAالمتوسط التراكمي للدرجات  -ب
 للمعادلة:

GPA مجموع الساعات ] ٢] + [نقاط تقدیر المقرر ١= [نقاط تقدیر المقرر /............... +
 الطالب في الفصل الدراسي المعتمدة لكل المقررات الدراسیة التي أكملھا

 وفقًا للمعادلة: CGPAیتم حساب متوسط نقاط التقدیر التراكمي للدرجات  -ج

CGPA مجموع نقاط تقدیر جمیع المقررات التي أكملھا الطالب/ مجموع الساعات المعتمدة لكل =
 المقررات الدراسیة التي أكملھا الطالب

CGPA =  Sum of points of credit hours of all completed courses  
                Sum of numbers of credit hours of all completed courses 

 ) متطلبات الدراسة١١مادة (

الجغرافیة  المعلوماتتكنولوجیا إجمالي عدد الساعات المعتمدة لدرجة الدبلوم المھني في  -١
  ساعة معتمدة. ٣٢ واالستشعار عن بعد

ص بتحدید مقررات دراسیة متقدمة وتدریبات على وسائل البحث واستقراء یقوم القسم المخت  -٢
ال تقل  المعھد بحیثالنتائج للطالب والتي تالئم التخصص من بین المقررات المعتمدة من مجلس 

ساعة معتمدة موزعة على ثمانیة مقررات في العام األكادیمي الواحد بواقع أربعة  ١٦عن 
  .معھدوموافقة مجلس ال القسم العلمىعلى اقتراح مقررات لكل فصل دراسي بناء 

   
الجغرافیة  المعلوماتتكنولوجیا تعقد لجان امتحانات شفویة لطالب الدبلوم المھني في  -٣

المقررات المسجل فیھا الطالب وذلك قبل االمتحان النظري في  في بعدعن  واالستشعار
 حدده القسم العلمي.یموعد 
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١٠ 

 

 یة المال الالئحة) ١٢مادة (

الدبلومة ذلك للسادة  مواردمن  %٤٠ سنویا بواقعالمالیة  الالئحةبنود  العلميیحدد مجلس القسم 
اعضاء ھیئة التدریس طبقا للساعات التدریسیة الفعلیة كما یتم تحدید مكافئات للسادة الخبراء 

 على مجلس المعھد للموافقة.  المعاونین ویعرضواالداریین 

 )٣١مادة (

فیما لم یرد بھ في نص في ھذه  ١٩٧٢لسنة  ٤٩التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم یرجع لالئحة 
 الالئحة.

  G تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد : كود برنامج      المقررات: .٣
 Oاالختیارى :  B كود المقرر  االجبارى:  Qكود الدبلوم : 

 

 Compulsory courses اجباریة    مواد

كود 
ساعة معتمدة  اسم المقرر المقرر

 (أسبوعیًا)

 الدرجات
ساعات 
االمتحان 
 النظري

ش+ أعمال فصلیة  ع ن
 "میدتیرم"

GQB1 الجیولوجیا العامة 
General Geology ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQB2 نظم المعلومات الجغرافیة 
Geographic information systems (GIS) ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQB3 مبادئ االستشعار عن بعد 
Principles of Remote Sensing ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQB4 العامة الجیومرفولوجیة 
Instrumental and Lab Management ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQB5 تخطیط عمراني 
Urban Planning ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQB6 جغرافیة مصر 
Geography of Egypt ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

 ملحوظة: [ن نظري ع: عملي   ش: شفوي]
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١١ 

 

 Elective courses المقررات االختیاریة

 كود المقرر

ساعة معتمدة  اسم المقرر
 (أسبوعیًا)

ساعات االمتحان  الدرجات
 النظري

ش+ أعمال فصلیة  ع ن 
  "میدتیرم"

GQO1 تطبیقات المساحة والخرائط  
Applications of Surveying and Mapping ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQO2  تطبیقات االستشعار عن بعد  
Applications of  Remote Sensing ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQO3 
 تطبیقات الحاسب  في المساحة والخرائط

Computer Applications in Surveying&  
Mapping and Remote Sensing 

٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQO4 االستشعار عن بعد و انظمة  مساحیةالجھزة اال 
Field and Remote Sensing equipment ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQO5 مشروع بحثي 
Research Project ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

GQO6 تدریب میداني 
Field Training ٢ ٢٠ ٢٠ ٦٠ )١+٢(٣ 

 

 

 المراجع الداخلى                                                           منسق البرنامج          

 د اسماعیل على اسماعیل                       الحطاب                          محمد  ممدوحد /   

 استاذ الجغرافیا البشریة المساعد  االستشعار عن بعد المساعد                                استاذ 
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١٢ 

 

 
 المقررات اإلجباریةتوصیف 
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١٣ 

 

 )(GQB1 الجیولوجیا العامةتوصیف مقرر 
 

تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة  المھني في بلومدال :یقدم من خاللھ المقرر الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم البرنامج

 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :سم الذي یقدم المقررالق
 الدبلوم المھني :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 GQB1 الكود: الجیولوجیا العامة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 ب) البیانات المھنیة(
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 . الجیولوجیا وأھمیتھ وأھم مجاالتھ وتطوره على مدى العصور المختلفةتعریف الطالب بعلم  
 .أھم المعادن والصخور بالبیئات المختلفة، وأھم خصائصھاتعرف الطالب على   
 .نشأتھاتشوه األرض ونظریات تكونھا وأھم نظریات تقییم الطالب  

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یعرف نظریات و أساسیات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

تطور علم الجیولوجیا على مدى 
 .العصور المختلفة

 

  الجیولوجیاعلم  یعرف ١/ ٢/١/١

دد  ٢/١/١/٢ ات یح م النظری أھ
 القدیمة والحدیثة لتطور األرض

رف  ٢/١/١/٣ ازات یع اإلنج
  الجیولوجیة خالل القرن العشرین

 المھارات الذھنیة: -ب
أھم الخواص یحدد  ٢/٢/١

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
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١٤ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
ة لل الفیزیائیة للمعادن ى المختلف ادا عل ادن اعتم مع

 ھا الفیزیائیةمواصفات
تعرف على ظروف تكون ی ٢/٢/٢

 .المعادن والصخور
ة  ٢/٢/٢/١ روف المالئم یم الظ یق

 لتكون المعدن أو الصخر
خور  ٢/٢/٣ واع الص یم أن یق

 المختلفة بالطبیعة
واع  ٢/٢/٣/١ ى األن رف عل یتع

 الرئیسیة للصخور بالطبیعة.
تعرف على دورة الصخور ی ٢/٢/٤

بالزمن في الطبیعة وعالقتھا 
 الجیولوجي

خور  ٢/٢/٤/١ درس دورة الص ی
ى  ا عل والرواسب المختلفة وتطورھ

 مدى العصور المختلفة
 المھارات المھنیة  -ت

یطبق المھارات المھنیة في  ٢/٣/١
 الجیولوجیا المجاالت المختلفة لعلوم
 من خالل طبیعة عملھ.

 

ة  ٢/٣/١/١ زة متنوع تخدم أجھ یس
ات  ي عملی ات ف ة نوعی دراس

 ور والمعادنالصخ
طرق جدیدة لتحدید یبتكر  ٢/٣/١/٢

 عمر الصخور
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 الحقلي للخامات لعملیات الكشف

یستخدم التقنیات الحدیثة في  ٢/٣/٢
في  الجیولوجیةتحلیل المشكالت 

 بیئة العمل.

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
 المخاطر الجیولوجیة

یم ال ٢/٣/٢/٢ ة یق اریر المھنی تق
 ألقرانھ

المیدانیة  المسوح یجري ٢/٣/٣
 بیانات لھا. قواعد ویعد

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ي  تخدمة ف ح واالدوات المس المس

 ویعمل على تطویرھا الجیولوجي
المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال مع  ٢/٤/١
والمجتمعیة المؤسسات العلمیة 

 . المختلفة

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 المؤسسات الصناعیة المختلفة

 الذاتيیستطیع التقییم  ٢/٤/٢
تحدید احتیاجاتھ التعلیمیة و

 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ي رب ة ف اإللكترونی

ي  خور الجغراف ات والص للخام
 وإمكانیات استغاللھا

یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣
ات والمصادر المختلفة المعلوم

للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 .ومھاراتھ

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 
 

 :المحتویات -٣
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١٥ 

 

/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع
 ٢ ١ ٢ الجیولوجیامقدمة في علم 

 ٢ ١ ٢ تھاأھمیة دراسة الجیولوجیا وأھم مجاال
(عصر الیونان، الرومان،  نظرة تاریخیة عن تطور األرض

 العرب، الشعوب األوروبیة حدیثا، .....)
٦ ٣ ٦ 

 ٢ ١ ٢ اإلنجازات الجیولوجیة خالل القرن العشرین
 ٤ ٢ ٤ ظروف تكونھا) –المعادن (الخواص الفیزیائیة 

 ٢ ١ ٢ الصخور (أنواعھا وطرق تكونھا بالطبیعة)
 ٢ ١ ٢ تجویة المختلفة للصخورعملیات ال

 ٢ ١ ٢ دورة الصخور في الطبیعة
 ٢ ١ ٢ نظریات تكون األرض

 ٤ ٢ ٤ أھم طرق دراسة تكون األرض 
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول الجیولوجیامقدمة في علم  ١
 الثاني أھمیة دراسة الجیولوجیا وأھم مجاالتھا ٢

(عصر الیونان، الرومان،  نظرة تاریخیة عن تطور األرض ٣
 العرب، الشعوب األوروبیة حدیثا، .....)

 الخامس -الثالث 

 السادس اإلنجازات الجیولوجیة خالل القرن العشرین ٤

 السابع ظروف تكونھا) –المعادن (الخواص الفیزیائیة  ٥

 نالثام الصخور (أنواعھا وطرق تكونھا بالطبیعة) ٦
 التاسع عملیات التجویة المختلفة للصخور ٧
 العاشر دورة الصخور في الطبیعة ٨
 الحادى عشر والثانى عشر نظریات تكون األرض ٩
 الثالث عشر والرابع عشر أھم طرق دراسة تكون األرض  ١٠
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١٦ 

 

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

ارات الذھنیةالمھ
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  يللبرن  والت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٤ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى متخصصةالمواد ال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 
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١٧ 

 

 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
رف ١/ ٢/١/١  م  یع عل

   x x x    x x  الجیولوجیا

دد  ٢/١/١/٢ ات یح م النظری أھ
          x x القدیمة والحدیثة لتطور األرض

رف  ٢/١/١/٣ ازات یع اإلنج
رن  الل الق ة خ الجیولوجی

  العشرین
   x    x   

المھارات الذھنیة
 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
ة لل ى المختلف ادا عل ادن اعتم مع

 زیائیةمواصفاتھا الفی
  x x x x     

روف  ٢/٢/٢/١ یم الظ یق
دن أو  ون المع ة لتك المالئم

 الصخر
    x x x  x  

واع  ٢/٢/٣/١ ى األن رف عل یتع
      x   x  الرئیسیة للصخور بالطبیعة.

یدرس دورة الصخور  ٢/٢/٤/١
ا  ة وتطورھ ب المختلف والرواس

 على مدى العصور المختلفة
  x   x x    

ت ال
المھارا

مھنیة 
 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
ات  ي عملی ة ف ة متنوع دراس

 نوعیات الصخور والمعادن
   x  x  x x  

ر  ٢/٣/١/٢ دة یبتك رق جدی ط
 x     x     لتحدید عمر الصخور

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
ات الكشف ة لعملی ي  مختلف الحقل

 للخامات
       x x  

یكتب تقاریر فنیة عن  ٢/٣/٢/١
 x     x x x   لوجیةالمخاطر الجیو

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
           ألقرانھ

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ي  المسح واالدوات المستخدمة ف

وجي ى  الجیول ل عل ویعم
 تطویرھا

     x x x   

ع  ٢/٤/١/١لا ة م ل بفاعلی  x    x x    یتواص
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١٨ 

 

 المؤسسات الصناعیة المختلفة
د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس

ط  ي رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ي  ع الجغراف ات التوزی للخام

 والصخور وإمكانیات استغاللھا

   x       

یمارس تعلیم اآلخرین  ٢/٤/٣/١
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
   x   x x   

 
 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
رة
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

 

لم 
لتع
ا

نى
او
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

یة
علم

ض 
رو
ع

 

یة
دان
می

لة 
رح

 

الة
 ح
سة

درا
یة 

اع
ابد

بة 
كتا

 

بة
جر
ت

 

 و الفھم ةالمعرف
٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٤/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     
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١٩ 

 

 :م المستھدفةنواتج التعلطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 

 ةھنیالمھارات الذ

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٤/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 

 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن ٣  فصل الدراسىالتقویم العملي لنصف ال
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٢٠ 

 

 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعي ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 
 قائمة المراجع -١١

  وبحوث ضروریة كتب -١-١١

 وجیا العامة): قواعد الجیول١٩٧٩محمد ابراهیم فارس، محمد یوسف حسن، مراد ابراهیم یوسف ( -
 القاهرة.والتطبیقیة. دار النهضة العربیة 

) : أساسیات علم الجیولوجیا. دار جون ١٩٨٣محمد یوسف حسن ، عمر الشریف ، عدنان النقاش ( -
 وایلى وأبنائه لیمتد، نیویورك.

 ،إنجلترا ،هدالوأو یليوا ونجر: لناشا ،جیاولولجیا معل تساسیا، أ)٢٠٠٢(رونخوآ فسوی دمحم ن،حس -
  .٣٤٨ص

 القاهرة. –): محاضرات فى الجیولوجیا. دار المعارف ١٩٨١محمد فتحى عوض اهللا ( -

 ): الجیولوجیا الطبیعیة والتاریخیة. جامعة االسكندریة.١٩٧٨یحیى محمد أنور، محمد العربى فوزي ( -

 
- Carlson D.H, Plummer C.C and Hammersley L (2011), Physical Geology Earth 

Revealed. Ninth edition.  McGraw-Hill Companies, Inc., 670 p. 

- Encyclopedia of the Geological Sciences, NY, 1978, pp.406-407. 

- Evans, A. M. (1986). An Introduction to ore geology, Blackwell scientific 
publications. P. 230. 

- Kenneth Pye & Haim Tsoar, (2009). Aeolian Sand and Sand Dunes, Springer 
Publisher, P.453. 

- TARBUCK E.J, LUTGENS F.K and TASA D, (2014); Earth: An Introduction to 
Physical Geology, 11th edition, Pearson Education Inc. 904 p. 
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٢١ 

 

- TARBUCK E.J, LUTGENS F.K and TASA D, (2012); 
Essentials of Geology. 11th edition. Pearson Education, Inc. 578 p. 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢
 

اراتامكانات مادیة -دعم طباعة –أجھزة ووسائل عرض  ة للزی ةأجھزة القیاسات -المیدانی ة  الجیولوجی المختلف
 ).GPSمثل البوصلة والجي بي إس (

 
 

 
 ممدوح محمد الحطاب/ .د منسق المقرر:

 
 عزازىفتحي محمد  د/ رئیس القسم:                                         

  /       / التاریخ:  
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٢٢ 

 

 )(GQB2توصیف مقرر نظم المعلومات الجغرافیة  
 

المھني في تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة  بلومالد :یقدم من خاللھ المقرر الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :ي یقدم البرنامجالقسم الذ

 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر
 الدبلوم المھني :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 GQB2 الكود:نظم المعلومات الجغرافیة   العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ عات المعتمدة:السا
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 تعریف الطالب بعلم نظم المعلومات الجغرافیة  مجاالتھ. وأھمیتھ . 
جغرافیة القیا بھا تعرف الطالب على أھم التحلیالت المكانیة التي تستطیع برمجیات نظم المعلومات ال 
. 
 .تقییم الطالب تشوه األرض ونظریات تكونھا وأھم نظریات نشأتھا 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢
 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن:        

 

 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
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٢٣ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 
 
 
 
 :والفھم ةالمعرف -أ

 
ات ٢/١/١ ى النظری رف عل یتع

م  م نظ ة بعل یات المتعلق واألساس
 المعلومات الجغرافیة . 

ین  ٢/١/٢ ادل ب أثیر المتب دد الت یح
ى  ھا عل ة  وانعكاس رات البیئی المتغی

 البیئة . 

یتدرب الطالب على ١/ ١/ ٢/١
برنامج من برامج نظم المعلومات 
الجغرافیة  التي تجعلھ قادرا على 

سیة للبیانات وتخلیق صنع القاعدة األسا
)  spatial dataالبیانات المكانیة (

التي ترتبط باإلحداثیات الجغرافیة 
(خطوط الطول ودوائر العرض) 
 وربط ھذه البیانات بالبیانات الجدولیة

    

یتعرف الطالب علي  ١/ ٢/١/٢
المدخالت التي سوف تتم معالجتھا 
مثل أنواع الخرائط ومدى مالئمتھا 

ل الدراسة باإلضافة إلي للموضوع مح
صور األقمار الصناعیة اعتمادا على 
المراجع العلمیة المختلفة في مجال 

 الدراسة.

ل ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب ة  یحل ات البیئی المعلوم
 .المختلفة

یقوم الطالب بمعالجة بعض ١/ ٢/٢/١
المتغیرات الجغرافیة التي تمكن من 

 حل اإلشكالیات البیئیة

ة یقی٢/٢/٢ ة المختلف م المعلومات البیئی
ویستخدمھا في حل المشاكل البیئیة مع 

 عدم توافر بعض المعطیات . 

الوصول بالطالب إلى  ٢/٢/٢/١
إدراك كیفیة تحلیل العالقات بین 

المتغیرات الجغرافیة المختلفة 
(الظاھرات الطبیعیة والبشریة) من 

 خالل المنھج الجغرافي (البیئي).

ین ٢/٢/٣ ربط ب ة  ی واھر البیئی الظ
 .المختلفة لحل المشاكل المتعلقة بالبیئة

یستطیع الطالب أن یعالج ١/ ٢/٢/٣
لعلمي افرضیة معینة من خالل المنھج 

الجغرافي) الصحیح في كافة (
التخصصات البیئیة التي تعكس مجتمع 

 منطقة الدراسة

یتقن كتابة وتقییم التقاریر ٢/٣/٢ المھارات المھنیة  -ت
المتعلقة بمخرجات نظم المھنیة 

یستطیع الدارس  أن یحصل  ٢/٣/٢/١
على بیانات جغرافیة من الحقل وأن 

) في inputsیستخدمھا كمدخالت (
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٢٤ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 برامج نظم المعلومات الجغرافیة .المعلومات الجغرافیة.

یستطیع الطالب أن یقوم  ٢/٣/٢/٢
) للحصول على gbsباستعمال ال( 

بقات بیانات مكانیة یوظفھا على الط
)layers. المعلوماتیة  ( 

یدرك الفرق بین  برامج  ٣/ ٢/٣/٢
نظم المعلومات الجغرافیة وأمكانیاتھا  

والطرق التقلیدیة  القدیمة مع اإللمام 
 بكلیھما.

المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

ات  ٢/٤/٢ ا المعلوم تخدم تكنولوجی یس
ى  ول عل ة للحص ادر المختلف والمص

ات والمع دم المعلوم ا یخ ارف بم
 .الممارسة المھنیة

إستخدام الحاسب اآللي بكفائة ٢/٤/٢/١
ة التي تعكس  لتحلیل البیانات الجغرافی

المجتمع البیانات السكنیة والسكانیة في 

یستطیع التقییم الذاتي وتحدید ٢/٤/٣
 احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة . 

العمل في فریق بحثي سواء  ٢/٤/٣/١
ام بدراسة  بالمعمل أو الحقل ( عند القی

ة  ح الخاص جیل المالم ة لتس میدانی
تبیان  ل اس ا   ، أو عم ع م بمجتم
رات  ع المتغی ف م ي التكی درة عل والق

 وتعدیل الخطط .

یتمكن من التعلم الذاتي  ٢/٤/٤
 لمستمر وإدارة الوقت بكفاءة. ا

القدرة على تحلیل  ٢/٤/٤/١
المتغیرات الجغرافیة المختلفة وربطھا 

المتغیرات الجغرافیة األخرى أیضا ب
في مجتمع ما و إنتاج الدراسات 
التطبیقیة في البیئات الجغرافیة 
المختلفة التي یكون لھا مردود إیجابي 

 .واضح في خدمة المجتمع  

 
 
 
 
 
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع
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٢٥ 

 

مقدمة عن ماھیة نظم المعلومات الجغرافیة ، 
 وأنواعھا .. وإمكانیاتھا

٢ ١ ٢ 

التعریف بنظم  المعلومات الجغرافیة الخطیة 
 .VECTOR GIS(االتجاھیة) 

٢ ١ ٢ 

التعرف على أنواع مساقط الخرائط 
 )PROJECTIONSال(

٦ ٣ ٦ 

 GCP  (GROUNDكیفیة وضع نقاط التحكم األرضیة  (
CONTROL POINTS . وإنشاء المساقط ( 

٢ ١ ٢ 

 ٤ ٢ ٤ ) إزالة الزیادات. Sub setالقیام بعملیة ال ( 

)  mosaicإنشاء تولیفة اللوحات من عدة خرائط   ( 
 . Erdas Imagine8.5بواسطة برنامج 

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ . new layersتخلیق طبقات جدیدة 

 ٢ ١ ٢ عملیة البناء الطبولوجي .

استخدام خرائط التوزیعات في التعرف على كیفیة اعداد 
 مفتاح الخریطة 

٢ ١ ٢ 

 ٤ ٢ ٤ االخراج النھائي للخرائط 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع
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٢٦ 

 

١ 
مقدمة عن ماھیة نظم المعلومات الجغرافیة ، 

 وإمكانیاتھا وأنواعھا ..
 االول

٢ 
التعریف بنظم  المعلومات الجغرافیة الخطیة( 

 .VECTOR GISاإلتجاھیة) 
 الثاني

٣ 
رف على أنواع مساقط الخرائط التع
 )PROJECTIONSال(

 الخامس -الثالث 

٤ 

  GCPكیفیة وضع نقاط التحكم األرضیة  (
(GROUND CONTROL POINTS  وإنشاء (

 المساقط .

 السادس

 السابع ) إزالة الزیادات. Sub setالقیام بعملیة ال (  ٥

٦ 
) mosaicتولیفة اللوحات من عدة خرائط   (إنشاء 
 . Erdas Imagine9.3ة برنامج بواسط

 الثامن

 التاسع . new layersتخلیق طبقات جدیدة  ٧

 العاشر عملیة البناء الطوبولوجي . ٨

٩ 
استخدام خرائط التوزیعات في التعرف على كیفیة 

 اعداد مفتاح الخریطة 
 الحادى عشر والثانى عشر

 الثالث عشر والرابع عشر االخراج النھائي للخرائط  ١٠
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 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  يللبرن  والت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٤ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 اإلجمالي العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ -  %٣٥ %٦٥ % 
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٢٨ 

 

 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع ثالثال الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

یتدرب الطالب على ١/ ١/ ٢/١
برنامج من برامج نظم المعلومات 
الجغرافیة  التي تجعلھ قادرا على 
صنع القاعدة األساسیة للبیانات 

 spatialوتخلیق البیانات المكانیة (
data  التي ترتبط باإلحداثیات (
فیة ( خطوط الطول ودوائر الجغرا

العرض ) وربط ھذه البیانات 
 باالبیانات الجدولیة

    

x x x    x x   

یتعرف الطالب علي  ١/ ٢/١/٢
المدخالت التي سوف تتم معالجتھا 
مثل أنواع الخرائط ومدى مالئمتھا 
للموضوع محل الدراسة باإلضافة 
إلي صور األقمارالصناعیة 

علمیة إعتمادا على المراجع ال
 المختلفة في مجال الدراسة  .

x x   x       

یتدرب الطالب على ١/ ٣/ ٢/١
برنامج من برامج نظم المعلومات 
الجغرافیة  التي تجعلھ قادرا على 
صنع القاعدة األساسیة للبیانات 

 spatialوتخلیق البیانات المكانیة (
data  التي ترتبط باإلحداثیات (

ودوائر الجغرافیة ( خطوط الطول 
العرض ) وربط ھذه البیانات 

 باالبیانات الجدولیة

   x    x   

المھارات 
الذھنیة

یقوم الطالب بمعالجة ١/ ٢/٢/١ 
بعض المتغیرات الجغرافیة التي 
 تمكن من حل اإلشكالیات البیئیة

  x x x x     
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٢٩ 

 

الوصول بالطالب إلى  ٢/٢/٢/١
إدراك كیفیة تحلیل العالقات بین 

جغرافیة المختلفة ( المتغیرات ال
الظاھرات الطبیعیة والبشریة )من 
 خالل المنھج الجغرافي ( البیئي )

    x x x  x  

یستطیع الطالب أن ١/ ٢/٢/٣
یعالج فرضیة معینة من خالل 

المنھج العلمى( الجغرافي ) 
الصحیح في كافة التخصصات 

البیئیة التي تعكس مجتمع منطقة 
 الدراسة

 x   x      

یقوم الطالب بمعالجة ١/ ٢/٢/٤
بعض المتغیرات الجغرافیة التي 
 تمكن من حل اإلشكالیات البیئیة

  x   x x    

ت المھنیة 
المھارا

 

یستطیع الدارس  أن  ٢/٣/٢/١
یحصل على بیانات جغرافیة من 
الحقل وأن یستخدمھا كمدخالت 

)inputs في برامج نظم (
 المعلومات الجغرافیة .

   x  x  x x  

یستطیع الطالب أن یقوم  ٢/٣/٢/٢
) للحصول على gbsباستعمال ال( 

بیانات مكانیة یوظفھا على 
 )  المعلوماتیة .layersالطبقات (

    x x x   x 

یدرك الفرق بین  برامج  ١/ ٢/٣/٢
نظم المعلومات الجغرافیة 

وأمكانیاتھا  والطرق التقلیدیة  
 القدیمة مع اإللمام بكلیھما.

       x x  

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ي ٢/٤/٢/١ ب اآلل تخدام الحاس إس
ة  ات الجغرافی ل البیان ة لتحلی بكفائ
كنیة  ات الس س البیان ي تعك الت

 والسكانیة في المجتمع .
    x    x x 

ي  ٢/٤/٣/١ ق بحث ي فری ل ف العم
د  ل ( عن ل أو الحق واء بالمعم        x   س
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٣٠ 

 

جیل  ة لتس ة میدانی ام بدراس القی
ا   ، أو المالمح الخاصة بمجت مع م

عمل إستبیان  والقدرة علي التكیف 
 مع المتغیرات وتعدیل الخطط .

القدرة على تحلیل  ٢/٤/٤/١
المتغیرات الجغرافیة  المختلفة 
وربطھا أیضا بالمتغیرات 
الجغرافیة األخرى  في مجتمع ما 
و إنتاج الدراسات التطبیقیة في 
البیئات الجغرافیة المختلفة التي 
یكون لھا مردود إیجابي واضح في 

 خدمة المجتمع  .

   x   x x   

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨
 

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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 و الفھم ةالمعرف
٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٤/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة
٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       

 المھارات العامة و المنقولة
٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
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٣١ 

 

 
 

 :تج التعلم المستھدفةنواطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 
 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 

 ةارات الذھنیالمھ

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٤/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       

 المھارات العامة والمنقولة
٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   

 
 یموبي لكل تقالوزن النسالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 شرالسادس ع ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
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٣٢ 

 

تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 
 أسبوعي ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 

  :    قائمة المراجع -١١
 مقترحةال و البحوث كتب -١-١٠

،القاھرة ، دار المنظومة ، أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة   محمد على بھجت الفاضلي    -

٢٠٠٢. 

ة ، أساسیات وتطبیقات للجغرافیین ،الطبعة محمد الخزامي عزیز: نظم المعلومات الجغرافی -

 م .٢٠٠٤الثالثة ،منشأة المعارف باإلسكندریة ، 

محمد صبحي عبد الحكیم :  أساسیات الخرائط الجغرافیة ، القاھرة ، دار المعرفة الجامعیة ،   -

١٩٧٨   . 

أة المعارف منش محمد محمد اللیثي   أساسیات مساقط الخرائط الجغرافیة  ، القاھرة ،  -    
،١٩٨٦. 

خلف حسین علي الدلیمي : نظم المعلومات الجغرافیة _ أسس وتطبیقات. عمان ، دار صفاء  -    
 م .٢٠٠٦للنشر والتوزیع ،

- clarke,c, G., getting started with geographic information systems ,new 
jersey, third edi. prentic hall, 2002. 

- Carter,h., the study of urban geography. London, prentice hall, 2004. 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢
 
ة  –أجھزة ووسائل عرض  - ات الجغرافی رامج اصلیة للتعامل مع البیان از  –ب جھ

 .A3ماسح ضوئي  –طابعة  –خرائط ورقیة  –عرض ( داتا شو) 
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٣٣ 

 

 
 د./ إسماعیل علي إسماعیل  منسق المقرر:

 
 د/  محمد فتحي عزازى :  القسم مجلس  رئیس

 
 

     /      /    :     التاریخ
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٣٤ 

 

 )(GQB3 مبادئ االستشعار عن بعدتوصیف مقرر 
 

تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة  المھني في بلومدال :یقدم من خاللھ المقرر الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :البرنامج القسم الذي یقدم

 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر
 الدبلوم المھني :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 GQB3 الكود:                 مبادئ االستشعار عن بعد العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

تاریخ تطور وأساسیات االستشعار عن بعد من أقمار صناعیة ومجسات وأھم التطبیقات التعریف ب 
 التي یتم االستعانة باالستشعار عن بعد بھا.

أنواع صور األقمار الصناعیة أحدث تقنیات االستشعار عن بعد و المعارف عناب الطالب بعض كسإ 
 .حساب التغیراتلرصد الظواھر البیئیة المختلفة و ھاتحلیلالمختلفة وطرق 

رصد ومعالجة خاصة بتحلیل صور األقمار الصناعیة بغرض البرامج الأحدث التدریب على أحد  
 وتحلیل المتغیرات. البیانات البیئیة المكانیة

المختلفة بیئیة الظواھر ال معرفة ورصدتمكین الطالب من توظیف تقنیات االستشعار عن بعد في  
 وكیفیة تحلیل الصور والتعرف علي األغطیة األرضیة وتحدیدھا.

إكساب الطالب مھارات التواصل بفاعلیة والقدرة على العمل ضمن فریق العمل فى الظروف  
 المختلفة.

 
 تج التعلیمیة المستھدفة:النوا -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 
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٣٥ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

 ةالمعرف -٢/١
 :والفھم

ات  ٢/١/١ رف النظری یع
ة  یات المتعلق م واألساس بعل

االستشعار عن بعد وتحلیل الصور 
 الفضائیة

ن  ٢/١/١/١ رف ع ار یع ة وتصنیف األقم الخصائص الفیزیائی
یة  عة الكھرومغناطیس ین األش اعالت ب واع التف ناعیة وأن الص

  وسطح األرض
ب  ٢/١/١/٢ رف الطال وانینیع ات والق ادئ  النظری ن   مب ع

 االستشعار عن بعد وأنواع األقمار الصناعیة
ة األلیات التي تتم في یصف الطرق و ٢/١/١/٣ ل ومعالجة كیفی تحلی
 ور األقمار الصناعیةص

ین  ٢/١/٢ ادل ب أثیر المتب دد الت یح
ى  ھا عل ة وانعكاس ة المھنی الممارس

 البیئة.

دھا في  یحدد تطبیقات ١/ ٢/١/٢ ة وفوائ د المختلف االستشعار عن بع
 ات الرصد ومراقبة التغیراتلِدراسات البیئیة وخاصة في عملیا

ة  ٢/١/٣ ورات العلمی رف التط یع
ي ال  ف ار مج ناعیة األقم الص

 .ومعالجة الصور الفضائیة

المنشورات العلمیة الحدیثة بالمكتبة الورقیة  علىاالطالع  ٣/١/ ٢/١
ر ة وعب ن    واإللیكترونی ت ع ات األنترن ات والمجس دث التقنی أح
  والتطبیقات بالمجال

 

٢/٢- 

المھارات 
 الذھنیة:

 

 

ل ٢/٢/١ ور  یحل ر الص ویفس
 .الفضائیة

 

صور الفضائیة المختلفة ویفسر الصور ن الیمیز الطالب بی ٢/٢/١/١
 الفضائیة یدویا اعتمادا على بعض العناصر كاللون والنسیج والموقع.

ة  ٢/٢/١/٢ ن دراس بة م رة المكتس الل الخب ن خ اره م اء أفك د بن یعی
 بعض تطبیقات االستشعار عن بعد المختلفة

ة یصنف  ٢/٢/١/٣ واھر البیئی دد أنسب الظ ناویح ار الص عیة األقم
 رصدھا والمجسات في 

 

٢/٣- 

 

المھارات 
المھنیة 
 :والعملیة

ة  ٢/٣/١ ارات المھنی تقن المھ ی
ة  یة والحدیث ياألساس ال  ف ل مج تحلی

 .ومعالجة الصور الفضائیة رقمیا

 فضائیةتحلیل ومعالجة الصور ال فيااللي  یوظف الحاسب ٢/٣/١/١
 وتحدید ورصد الطواھر البیئیة

ة وتق ٢/٣/٢ تقن كتاب اریر ی یم التق ی
 المھنیة.

ن  ٢/٣/٢/١ ي ع ر علم دم تقری ة الصور یق ل ومعالج وات تحلی خط
رات و د التغی ة رصدوتحدی اریر  كیفی یم تق د ویق ة وینق الطواھر البیئی

 زمالئھ

یم  ٢/٣/٣ ور ویق رق الص الط
ل واألدوات المستخدمة في مجال  تحلی

 ومعالجة الصور الفضائیة

ین ی ٢/٣/٣/١ ارن ب ور المختلق ة والص ة الدق رق ف واالدوات الط
 تحلیلھا ومعالجتھا في المستخدمة

ورة  ٢/٣/٤ ة متط وث بیئی رح بح یقت
 المشكالت البیئةرصد تواكب العصر ل

ول٢/٣/٤/١ ل ح ة عم دم ورق رح ویق ر  یقت تخدام صور قم ة اس كیفی
ر البیئیة و حدى الطواھرصناعي معین لرصد إ حساب معدالت التغی
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٣٦ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

 لھا. .ومراقبة التغیر

٢/٤-   

المھارات 
العامة والقابلة 

 :للنقل

ع  ٢/٤/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ة  ات العلمی ة المؤسس والمجتمعی

 .المختلفة

ة یشارك  ٢/٤/١/١ بكافة ألنشطة المتعلقة بالمجال من دورات تدریبی
 .ومؤتمرات وكذلك اجتماعات جمعیات خدمة المجتمع والبیئة

تخدم  ٢/٤/٢ ا الیس ة تكنولوجی الحدیث
ة ب ل الصور متمثل رامج تحلی دث ب أح

 بما یخدم الممارسة المھنیة.

تخدم ٢/٤/٢/١ امج  یس ذلك برن ناعیة وك ار الص ور األقم دث ص أح
رات و ل ورصد التغی دراسة لتحلیل ومعالجة األقمار الصناعیة لتحلی

 الطواھر البیئیة 

 
 
 
 
 

 :المحتویات -٣
 

عملي محاضرةساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ عن بعد ومراحل تطوره وأھم التطبیقات التي یستخدم بھا مقدمة تاریخیة عن علم االستشعار .١

 ٢ ١ ٢ التفاعالت المختلفة بین األشعة الكھرومغناطیسیة واألغطیة األرضیة. .٢

 ٤ ٢ ٤ طریقة التشغیل. –االرتفاع  –تصنیف أنظمة االستشعار عن بعد اعتمادا على الموقع  .٣

 ٢ ١ ٢ ، وعرض أمثلة ألقمار صناعیة تمثل كل نوعأنواع دقة المجسات المختلفة لألقمار الصناعیة .٤

 ٢ ١ ٢ تطبیقات االستشعار عن بعد المختلفة وفوائدھا في الِدراسات البیئیة .٥

 ٤ ٢ ٤ الطریقة الیدویة لتحلیل وتفسیر صور األقمار الصناعیة، وعناصر التحلیل المختلفة. .٦

 التحلیل الرقمي لصور األقمار الصناعیة: .٧
  إزالة الشوائب) –حلیل (التصحیح الھندسي الت لعملیات ما قب .أ

 التصنیف بأنواعھ من غیر مراقب ومراقب) –عملیات التحلیل (الفالتر  .ب
 الدمج الطیفي) – GIS –عملیات ما بعد التحلیل (حساب الدقة  .ت

 

8 

 

4 

 

8 

 4 2 4 لتحلیل وتصنیف صور األقمار الصناعیة.  ERDAS Imagineالتدریب على برنامج  .٨

 
 
 
 

 الزمنى لموضوعات المقرر: الجدول -٤
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٣٧ 

 

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

مقدمة تاریخیة عن علم االستشعار عن بعد ومراحل تطوره  ١
 وأھم التطبیقات التي یستخدم بھا

 االول

التفاعالت المختلفة بین األشعة الكھرومغناطیسیة واألغطیة  ٢
 األرضیة.

 الثاني

 –ا على الموقع تصنیف أنظمة االستشعار عن بعد اعتماد ٣
 طریقة التشغیل. –االرتفاع 

 الخامس -الثالث 

أنواع دقة المجسات المختلفة لألقمار الصناعیة، وعرض أمثلة  ٤
 ألقمار صناعیة تمثل كل نوع

 السادس

تطبیقات االستشعار عن بعد المختلفة وفوائدھا في الِدراسات  ٥
 البیئیة

 السابع

صور األقمار الصناعیة، الطریقة الیدویة لتحلیل وتفسیر  ٦
 وعناصر التحلیل المختلفة.

 الثامن

 التاسع التحلیل الرقمي لصور األقمار الصناعیة ٧

 العاشر  إزالة الشوائب) –التحلیل (التصحیح الھندسي  لعملیات ما قب ٨

٩ 
التصنیف بأنواعھ من غیر مراقب  –عملیات التحلیل (الفالتر 

 ومراقب)
 الدمج الطیفي) – GIS –(حساب الدقة عملیات ما بعد التحلیل 

 الحادى عشر والثانى عشر

لتحلیل وتصنیف   ERDAS Imagineالتدریب على برنامج  ١٠
 صور األقمار الصناعیة.

 الثالث عشر والرابع عشر
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 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 

 المعرفة والفھم

 

 المھارات الذھنیة

 

المھارات المھنیة 
 والعملیة

المھارات العامة 
 والقابلة للنقل

امج  ة للبرن اییر األكادیمی المع
 ٢/١/١ یقوم المقرر بتحقیقھا والتي

٢/١/٢ 

٢/١/٣ 

٢/٢/١ 

٢/٣/١ 

٢/٣/٢ 

٢/٣/٣ 

٢/٣/٤ 

٢/٤/١ 

٢/٤/٢ 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى لعلوم األخرىا المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 



 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
 قسم مسوح الموارد الطبیعیة

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

٣٩ 

 

 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل
 عاشر تاسع ثامن سابع السادس الخامس الرابع الثالث الثانى األول

رف
مع
ال

 ة
ھم
الف
و

 

ن -٢/١/١/١ ة وتص ات البیئی ن البیان رف ع یفھا یع
 وأھمیة وكیفیة ربطھا باإلحداثیات األرضیة 

X  X  X      

وانین عن  -٢/١/١/٢ یعرف الطالب النظریات  والق
 X X      X X X مبادئ االستشعار عن بعد وأنواع األقمار الصناعیة

ة یصف الطرق و - -٢/١/١/٣ ي كیفی تم ف األلیات التي ت
 X   X  X X X X X دیثة)رصد للبیانات البیئیة (التقلیدیة والح

ة ١/ ٢/١/٢ د المختلف عار عن بع ات االستش دد  تطبیق یح
ة رصد  ي عملی وفوائدھا في الِدراسات البیئیة وخاصة ف

 البیانات

 
X 

 

  

 
X 

     

ع ١/ ٣/ ٢/١ ىیطل ة  عل ة الحدیث ورات العلمی المنش
ة  ة الورقی ربالمكتب ة وعب ن  واإللیكترونی ت ع األنترن

 البیئیة وطرق رصدھا انواع البیانات 
X  X   X X    

الم
نیة

ذھ
 ال
ات
ھار

 

ة والطرق  –٢/٢/١/١ ین الطرق التقلیدی ز الطالب ب یمی
 الحدیثة فى الرصد ومعالجة بعض المتغیرات البیئیة

     
X 

X X X X 

رة المكتسبة  --٢/٢/١/٢ یعید بناء أفكاره من خالل الخب
د الم ات االستشعار عن بع ة من دراسة بعض تطبیق ختلف

 الظواھر البیئیةفى الكشف عن 
X   

 

X      

ار ویحدد أنسب الظواھر البیئیة یصنف  -٢/٢/١/٣ األقم
 رصدھا الصناعیة والمجسات في 

  X X X 
 

X 
   

لیة
عم
وال

یة 
مھن

 ال
ت
را
مھا

ال
 

ب-٢/٣/١/١ ف الحاس ي  یوظ ياالل ة  ف ل ومعالج تحلی
  X    واھر البیئیةظالصور الجویة وتحدید ورصد ال

 
X X X X 

د  ٢/٣/٢/١ ة رص ن كیفی ي ع ر علم دم تقری دى یق اح
 البیئیة وینقد ویقیم تقاریر زمالئھ الظواھر

    X X X 
   

رق ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب تخدمةیق ى  واالدوات المس ف
 واھر البیئیة ظرصد ال

    
X X X X X X 

 إحدى الظواھریقترح ویقدم ورقة عمل حول ٢/٣/٤/١
    X  X     دھاالبیئیة وكیفیة رص

عام
 ال
ات
ھار

الم
قل
للن

لة 
قاب
وال

ارك ٢/٤/١/١ ةیش ن  بإیجابی ھ م كالت وطن ل مش ي ح ف
الل التواص ة خ ات العلمی ع المؤسس ة م ل بفاعلی

    X    X  X المجتمعیة المختلفة.و
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٤٠ 

 

تخدم-٢/٤/٢/١ ات  یس د البیان ةقواع  اإللیكترونی
رف والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعا

 دراسة  في
 X X X X  X X X X 

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨
 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

رة 
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
عاو

الت
لم 
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

ع
میة

عل
ض 

رو
 

نیة
یدا
 م
حلة

ر
 

الة
 ح
سة

درا
عیة 

بدا
ة ا
تاب
ك

 

ربة
تج

 

      x x x x  x   x ٢/١/١/١ و الفھم المعرفة

 

٢/١/١/٢ x x x 
 

 x         

٢/١/١/٣ x x x x     x      

٢/١/٢/١ x  x  x x   x   x   

٢/١/٣/١ x x  x  x x  x x  x   

   x   x x x x     x ٢/٢/١/١ الذھنیةالمھارات 

 

٢/٢/١/٢ x   x x  x  x      

٢/٢/١/٣ x    x x x     x   

 x   x  x x x x x   x  ٢/٣/١/١ المھارات المھنیة

 

٢/٣/٢/١   x x     x      

٢/٣/٣/١  x  x  x x  x x     
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٤١ 

 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

رة 
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
عاو

الت
لم 
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

ع
میة

عل
ض 

رو
 

نیة
یدا
 م
حلة

ر
 

الة
 ح
سة

درا
عیة 

بدا
ة ا
تاب
ك

 

ربة
تج

 

٢/٣/٤/١   x x x x   x    x x 

  x  x   x  x x   x  ٢/٤/١/١ المھارات العامة و المنقولة

 
٢/٤/٢/١  x  x   x  x x   x  

 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

رى
حری

الت
ر 
تبا
الخ

ا
 

وى
شف
 ال
بار

خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار

خت
اال

 

 أعمال السنة

تقیم 
 تقریر

تقیم 
 مشروع

تقیم 
 عروض

 

 مناقشات

 المعرفھ و الفھم

٢/١/١/١ x x x x  x  

٢/١/١/٢ x x     x 

٢/١/١/٣ x x      

٢/١/٢/١ x x      

٢/١/٣/١ x x   x   

 المھارات الذھنیھ

٢/٢/١/١ x     x x 

٢/٢/١/٢ x  x     

٢/٢/١/٣  x      

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x   x  

٢/٣/٢/١    x x   

٢/٣/٣/١    x    
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٤٢ 

 

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

رى
حری

الت
ر 
تبا
الخ

ا
 

وى
شف
 ال
بار

خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار

خت
اال

 

 أعمال السنة

تقیم 
 تقریر

تقیم 
 مشروع

تقیم 
 عروض

 

 مناقشات

٢/٣/٤/١    x x   

 ت العامة والمنقولةالمھارا
٢/٤/١/١    x x  x 

٢/٤/٢/١ x   x   x 

 
 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ٥ االختبار الشفوي النھائى

 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن ١٠  لتقویم العملي لنصف الفصل الدراسىا

 السادس عشر ٣ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
 أسبوعي ٧ تقویم المشاریع والتقاریر والعروض والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى
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- Arthur P. Cracknell and Ladson Hayes, Introduction to Remote Sensing, 2007. 
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- John R. Jensen, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 
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Interpretation, 1994. Third Ed. By John Wiley and Sons, Inc. New York, USA. 
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 والبحوث المقترحة كتبال-٢-١٠

- Bennett, R.J. and R.J. Chorley (1978). Environmental Systems; Philosophy, 
Analysis, and Control. Part II, Soft systems (Decision Making Systems), Printed 
University Press, Princeton, New York. 

-... John R. Jensen, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 
Perspective, 2000.  Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 

 

 مجالت دوریة، مواقع إنترنت، إلخ -٣-١٠

Environmental Geology 
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences 

Remote Sensing of Environment 
WWW.ERDAS.Com 

 :اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٣
  للتطبیقات المختلفةلالستشعار عن بعد ومعمل ، قاعة للتدریس بجھاز عرض وحاسب آلي

 ة وخرائط) وبوصلGPSجھاز تحدید المواقع (

 

   ممدوح محمد محمــد الحطاب د/ منسق المقرر:

محمد فتحي د/  رئیس القسم:                                                                         
 العزازي

 /         التاریخ:  /
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 )(GQB4  العامة الجیومرفولوجیةتوصیف مقرر 
 

المھني في تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة  بلومالد :مقرریقدم من خاللھ ال الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر

 لوم المھنيالدب :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 GQB4 الكود:   العامة الجیومرفولوجیة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١
a. وأھم الظاھرات الجیومورفولوجیة .ولوجیاالتعریف بالمقصود بعلم الجیومورف. 
b. نظم المعلومات الجغرافیة واإلستشعارأحدث تقنیات  المعارف عنكساب الطالب بعض إ 

 أنواع الصور الفضائیة  صور األقمار الصناعیة المختلفة وطرق و  عن بعد من بعد  
 .حساب التغیراتلرصد الظاھرات الجیومورفولوجیة  المختلفة و ھاتحلیل  

c. تدریب الطالب على التعرف على الظاھرات الجیمورفولوجیة المختلفة من خالل دراسة ا 
تشكلھا ( كیف تشكلت تلك لمالمح الطبوغرافیة لتلك األشكال والعملیات الجیومورفولجیة التي أدت إلي 

 .) األشكال
 

 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢
 ادًرا علي أن: من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب ق

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

ن  ٢/١/١/١على أھم الظاھرات  یتعرف  ٢/١/١ -٢/١ رف ع ح الجیومرفولوجیع م المالم ة ألھ ة العام ی
  األشكال الجیومرفولوجیة في البیئات الصحراویة الحارة . 
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 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

 ةالمعرف
 :والفھم

ة و رامج أحدثالجیومرفولوجی  الب
ین التي ى تع  صور معالجة عل

ار ناعیة األقم یر  الص وتفس
 الظاھرات الجیومرفولوجیة.

ادئ  النظریات والقوانینیعرف الطالب  ٢/١/١/٢ م عن   مب عل
ات  ل العملی ي تحلی ب ف تخدمھا الطال ي یس ا الت الجیومورفولوجی

 الجیومرفولوجیة . 

ین  ٢/١/٢ ادل ب أثیر المتب دد الت یح
ة الت رات المختلف ى المتغی ؤثر عل ي ت

اھرات  م الظ كیل معظ تش
 الجیومورفولوجیة . 

دھا في  یحدد تطبیقات ١/ ٢/١/٢ ة وفوائ د المختلف االستشعار عن بع
راتالِدراسات البیئیة وخاصة في عملی ة التغی في  ات الرصد ومراقب

 الظاھرات الجیومورفولوجیة 

 

٢/٢- 

المھارات 
 الذھنیة:

 

 

ل ٢/٢/١ ة  یحل ور الجوی ر الص ویفس
وي وال ي تح ائیة الت ات ر الفض مرئی

 .ظاھرات جیمورفولوجیة مختلفة 

 

ین  ٢/٢/١/١ ب ب ز الطال ى یمی ة عل اھرات الجیومورفولوجی الظ
ة  ة ویفسر الالخرائط الورقیة والصور الجوی صور الفضائیة المختلف

اللون والنسیج  الصور الفضائیة یدویا اعتمادا على بعض العناصر ك
 والموقع.

ة  الظواھر یصنف  ٢/٢/١/٢ ة الجیومورفولوجی دد أنسب البیئی ویح
اھرات  ك الظ ف تل ین مختل اعالت ب ة والتف ات البیئی رز اإلختالف ویب

 الجیومورفولوجیة .

 

٢/٣- 

 

المھارات 
المھنیة 
 :والعملیة

یة  ٢/٣/١ ة األساس ارات المھنی تقن المھ ی
ة  يوالحدیث ال ف زة  مج ع األجھ ل م التعام

ل ومعالجة تحلی التي تتیح التعرف على و
اھرات  وي ظ ي تح ائیة الت ور الفض الص

 .جیومورفولوجیة 

 فضائیةتحلیل ومعالجة الصور ال فيااللي  یوظف الحاسب ٢/٣/١/١
واھر  د الط د ورص ة  وتحدی ة المختلف اھرات الجیومورفولوجی الظ

 الحادثة لھا   البیئیةودراسة التغیرات 

اریر  ٢/٣/٢ یم التق ة وتقی تقن كتاب ی
ة ارئ التي المھنی داد الق أنھا إم ن ش م

ور  ل الص ن تحلی ة ع ات وافی بمعلوم
اھرات  وي ظ ي تح رائط  الت والخ

 .جیومورفولوجیة 

ن  ٢/٣/٢/١ ي ع ر علم دم تقری ة الصور یق ل ومعالج وات تحلی خط
رات و د التغی دوتحدی ة رص واھر  كیفی ة الط د  الجیمورفولوجی وینق
 ویقیم تقاریر زمالئھ

رح  ٢/٣/٣ وعا لیقت وث بیئیموض ة بح
ةرصد متطورة ل ة  المشكالت البیئ ومراقب

اھرات  بعض الظ ة ل رات الحادث التغی
 .الجیومورفولوجیة 

دم ١ ٢/٣/٣/١ ة استخدام صور قمر  حول دراسات یقترح ویق كیفی
واھر دى الط د إح ین لرص ناعي مع ة  ص ة المختلف الجیومورفولوجی

 حساب معدالت التغیر لھا.البیئیة و
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٤٦ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

٢/٤-   

المھارات 
العامة 

قابلة وال
 :للنقل

ات  ٢/٤/١ ع المؤسس ة م ل بفاعلی یتواص
 .والمجتمعیة المختلفةالعلمیة 

ة یشارك  ٢/٤/١/١ بكافة ألنشطة المتعلقة بالمجال من دورات تدریبی
 .ومؤتمرات وكذلك اجتماعات جمعیات خدمة المجتمع والبیئة

الحدیثة متمثلة تكنولوجیا الیستخدم  ٢/٤/٢
علم ما یخدم ببأحدث برامج تحلیل الصور 

ره التطبیقي  الجیومورفولوجیا ویوظف أث
 .لخدمة المجتمع 

تخدم ٢/٤/٢/١ امج  یس ذلك برن ا  وك ات والتكنولوجی دث التقنی أح
اھرات  ة للظ رات الحادث د التغی ل ورص ة  لتحلی ل ومعالج لتحلی

  الجیومورفولوجیة . 

 
 

 :المحتویات -٣
 

عملي محاضرةساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ ود بعلم الجیومورفولوجیامقدمة للتعریف بالمقص .١

 ٢ ١ ٢ التعرف على  أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة . .٢

والعملیات التي أدت إلي  أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في البیئة الصحراویة  .٣
 . تشكلھا

٤ ٢ ٤ 

دراسة أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في البیئة الساحلیة   والعملیات  .٤
 أدت إلي تشكلھا   . الجیمورفولوجیة التي 

٢ ١ ٢ 

دراسة أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في البیئة الفیضیة    والعملیات  ٥ 
الجیمورفولوجیة التي أدت إلي تشكلھا 

٢ ١ ٢ 

دور الریاح في تشكیل سطح األرض وأھم الظاھرات الجیمورفولوجیة بسبب  النحت  -٦
 وجیة التي أدت إلي تشكلھا . واإلرساب بواسطة الریاح  والعملیات الجیمورفول

٤ ٢ ٤ 

  .معالجة مشكلة سفي الرمال وظاھرة تحرك الكثبان الرملیة -٧

8 

 

4 

 

8 

الصور والمرئیات الفضائیة   والتعرف على الظاھرات  لتحلیل المختلفة الطرق -٨
 واستخدام جھاز االستریوسكوب .  الجیومورفولوجیة المختلفة

4 2 4 
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 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع
 االول مقدمة للتعریف بالمقصود بعلم الجیومورفولوجیا ١

 الثاني التعرف على  أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة . ٢

دراسة أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في البیئة  ٣
 الصحراویة  والعملیات التي أدت إلي تشكلھا .

 الخامس -الثالث 

٤ 
دراسة أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في البیئة 
الساحلیة   والعملیات الجیمورفولوجیة التي أدت إلي 

 تشكلھا   

 السادس

دراسة أھم الظاھرات الجیومورفولوجیة في البیئة الفیضیة  ٥
 والعملیات الجیمورفولوجیة التي أدت إلي تشكلھا   

 السابع

٦ 
اح في تشكیل سطح األرض وأھم الظاھرات دور الری

الجیمورفولوجیة بسبب  النحت واإلرساب بواسطة الریاح 
 والعملیات الجیمورفولوجیة التي أدت إلي تشكلھا

 والتاسع -الثامن

 العاشر .معالجة مشكلة سفي الرمال وظاھرة تحرك الكثبان الرملیة ٧

 ائیة  والمرئیات الفضصور ال لتحلیل المختلفة الطرق ٩
 والتعرف على الظاھرات الجیومورفولوجیة المختلفة

 الحادى عشر والثانى عشر

استخدام اإلستریوسكوب في التعرف على  التدریب على ١٠
 الظاھرات الجیمورفولوجیة 

 الثالث عشر والرابع عشر

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 

 المعرفة والفھم

 

 المھارات الذھنیة

 

المھارات المھنیة 
 والعملیة

المھارات العامة 
 والقابلة للنقل
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امج  ة للبرن اییر األكادیمی المع
 ٢/١/١ یقوم المقرر بتحقیقھا والتي

٢/١/٢ 

٢/١/٣ 

٢/٢/١ 

٢/٣/١ 

٢/٣/٢ 

٢/٣/٣ 

٢/٣/٤ 

٢/٤/١ 

٢/٤/٢ 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى لمواد المتخصصةا العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٠ - %٤٠ % 
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 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل
 عاشر تاسع ثامن سابع السادس الخامس الرابع الثالث الثانى األول

رف
مع
ال

 ة
ھم
الف
و

 

ن  ٢/١/١/١ رف ع ة المالمیع ح الجیومورفولوجی
ات  ي البیئ ة ف م األشكال الجیومورفولوجی ة ألھ العام

  الصحراویة الحارة . 
X  X  X      

ب  ٢/١/١/٢ رف الطال وانینیع ات والق ن  النظری ع
علم الجیومورفولوجیا التي یستخدمھا الطالب مبادئ 

 في تحلیل العملیات الجیومورفولوجیة . 
X X      X X X 

اتی ١/ ٢/١/٢ ة  حدد تطبیق د المختلف االستشعار عن بع
ي عملی ة ف ة وخاص ات البیئی ي الِدراس دھا ف ات وفوائ

رات ة التغی د ومراقب اھرات  الرص ي الظ ف
 الجیومورفولوجیة 

X   X  X X X X X 

ن  ٢/١/١/١ رف ع ة یع ح الجیومورفولوجی المالم
ات  ي البیئ ة ف م األشكال الجیومورفولوجی ة ألھ العام

  رة . الصحراویة الحا

 
X 

 

  

 
X 

     

ب  ٢/١/١/٢ رف الطال وانینیع ات والق ن  النظری ع
علم الجیومورفولوجیا التي یستخدمھا الطالب مبادئ 

 في تحلیل العملیات الجیومورفولوجیة . 
X  X   X X    

الم
نیة

ذھ
 ال
ات
ھار

 

الظاھرات الجیومورفولوجیة یمیز الطالب بین  ٢/٢/١/١
صور الفضائیة الور الجویة على الخرائط الورقیة والص

ى  ادا عل دویا اعتم ائیة ی ور الفض ر الص ة ویفس المختلف
 بعض العناصر كاللون والنسیج والموقع.

     

X 

X X X X 

نف  ٢/٢/١/٢ واھر یص ة  الظ ة الجیومورفولوجی البیئی
ین ویحدد أنسب  اعالت ب ة والتف ات البیئی رز اإلختالف ویب

 ة .مختلف تلك الظاھرات الجیومورفولوجی
X   

 

X      

الظاھرات الجیومورفولوجیة یمیز الطالب بین  ٢/٢/١/١
صور الفضائیة العلى الخرائط الورقیة والصور الجویة 

ى  ادا عل دویا اعتم ائیة ی ور الفض ر الص ة ویفس المختلف
 بعض العناصر كاللون والنسیج والموقع.

  X X X 

 

X 

   

 
ر
ھ

یة 
مھن

ال
لیة
عم
وال

ف ال ٢/٣/١/١ بیوظ ي  حاس ياالل ة  ف ل ومعالج تحلی
ائیةالصور ال واھر  فض د ورصد الط اھرات  وتحدی الظ

رات  ة التغی ة ودراس ة المختلف ةالجیومورفولوجی  البیئی
 الحادثة لھا  

   X  

 

X X X X 
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٥٠ 

 

خطوات تحلیل ومعالجة یقدم تقریر علمي عن  ٢/٣/٢/١
رات و د التغی ور وتحدی دالص ة رص واھر  كیفی الط

 وینقد ویقیم تقاریر زمالئھ الجیمورفولوجیة 
    X X X 

   

دم ١ ٢/٣/٣/١ ة استخدام  حول دراسات یقترح ویق كیفی
واھر دى الط د إح ین لرص ناعي مع ر ص ور قم  ص

ة  ة المختلف ة والجیومورفولوجی دالت البیئی اب مع حس
 التغیر لھا.

    

X X X X X X 

ب ٢/٣/١/١ ف الحاس ي  یوظ ياالل ة  ف ل ومعالج تحلی
االصور ال واھر  ئیةفض د ورصد الط اھرات  وتحدی الظ

رات  ة التغی ة ودراس ة المختلف ةالجیومورفولوجی  البیئی
 الحادثة لھا  

    X  X    

مة
لعا
ت ا

ارا
مھ
ال

 
لنق
ة ل
ابل
الق
و

ارك  ٢/٤/١/١ ن یش ال م ة بالمج طة المتعلق ة ألنش بكاف
ات  ات جمعی ذلك اجتماع ؤتمرات وك ة وم دورات تدریبی

 .خدمة المجتمع والبیئة
X    X  X    

ذلك  یستخدم ٢/٤/٢/١ ا  وك ات والتكنولوجی أحدث التقنی
برنامج لتحلیل ومعالجة  لتحلیل ورصد التغیرات الحادثة 

  للظاھرات الجیومورفولوجیة . 
 X X X X  X X X X 

 
 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨

 والتعلم أنشطة التعلیم طرق التعلیم والتعلم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

رة 
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
عاو

الت
لم 
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

میة
عل

ض 
رو
ع

 

نیة
یدا
 م
حلة

ر
 

الة
 ح
سة

درا
عیة 

بدا
ة ا
تاب
ك

 

ربة
تج

 

      x x x x  x   x ٢/١/١/١ و الفھم المعرفة

 

٢/١/١/٢ x x x 
 

 x         

٢/١/٢/١ x x x x     x      

   x   x x x x     x ٢/٢/١/١ الذھنیةالمھارات 
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 والتعلم أنشطة التعلیم طرق التعلیم والتعلم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

رة 
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
عاو

الت
لم 
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

میة
عل

ض 
رو
ع

 

نیة
یدا
 م
حلة

ر
 

الة
 ح
سة

درا
عیة 

بدا
ة ا
تاب
ك

 

ربة
تج

 

 
٢/٢/١/٢ x   x x  x  x      

 x   x  x x x x x   x  ٢/٣/١/١ المھارات المھنیة

 

٢/٣/٢/١   x x     x      

٢/٣/٣/١  x  x  x x  x x     

  x  x   x  x x   x  ٢/٤/١/١ المھارات العامة و المنقولة

 
٢/٤/٢/١  x  x   x  x x   x  

 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

رى
حری

الت
ر 
تبا
الخ

ا
 

وى
شف
 ال
بار

خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار

خت
اال

 

 أعمال السنة

تقیم 
 تقریر

تقیم 
 مشروع

تقیم 
 عروض

 

 مناقشات

 المعرفھ و الفھم

٢/١/١/١ x x x x  x  

٢/١/١/٢ x x     x 

٢/١/٢/١ x x      

 المھارات الذھنیھ
٢/٢/١/١ x     x x 

٢/٢/١/٢ x  x     

 المھارات المھنیة
٢/٣/١/١   x   x  

٢/٣/٢/١    x x   
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 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

رى
حری

الت
ر 
تبا
الخ

ا
 

وى
شف
 ال
بار

خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار

خت
اال

 

 أعمال السنة

تقیم 
 تقریر

تقیم 
 مشروع

تقیم 
 عروض

 

 مناقشات

٢/٣/٣/١    x    

 المھارات العامة والمنقولة
٢/٤/١/١    x x  x 

٢/٤/٢/١ x   x   x 

 
 یموالوزن النسبي لكل تقزمنى للتقویم والجدول ال -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ٥ االختبار الشفوي النھائى

 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن ١٠  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى

 السادس عشر ٣ لفصل الدراسىالتقویم العملي لنھایة ا
 أسبوعي ٧ تقویم المشاریع والتقاریر والعروض والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 
 قائمة المراجع -١١

 
 . ٢٠٠٠أحمد أبو العنین . أصول الجیومورفولوجیا . اإلسكندریة ، منشأة المعارف ،  -
سكندریة ،منشأ ة المعارف ، كنیث والطون . األراضي الجافة . ( ترجمة ) على عبد الوھاب شاھین .اإل -

١٩٩٦ . 
أشكال سطح األرض، اإلسكندریة ، مؤسسة الثقافة  –عبد العزیز طریح شرف . الجغرافیا الطبیعیة  -

 .٢٠٠٩الجامعیة ،
- .J., Steors”the unstable earth “ London.2006 -  
- B.W.,Spark, “ Geomorphology”London”.2008. 
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- F.J.,Monkhouse, “ principles of  physical geomorphology  “ London, 
2000. 

- A.N., Strahler, “ physical geography, Newyork. 2009. 
- W.D.,Thornbury” principles of geomorphology” New York,1999. 

 

 :اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -

المعلومات لالستشعار عن بعد ونظم معمل ، قاعة للتدریس بجھاز عرض وحاسب آلي
 الجغرافیة لدراسة الظاھرات الجمورفولوجیة المختلفة .

 

   إسماعیل علي إسماعیل محمد  د/ منسق المقرر:

 محمد فتحي العزازيد/  القسم: مجلس رئیس 

    /      التاریخ:  /
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 )(GQB6توصیف مقرر جغرافیة مصر 
 

كنولوجیا المعلومات الجغرافیة المھني في ت بلومالد :یقدم من خاللھ المقرر الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھني :السنة الدراسیة/ المستوى
 :لمواصفاتتاریخ اعتماد ا

 (أ) البیانات األساسیة
 GQB6 الكود:جغرافیة مصر   العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 تعریف الطالب ببعض الظاھرات الجغرافیة الطبیعیة والبشریة في مصر .  
ریب الطالب على التعرف على بعض الظاھرات الجغرافیة الطبیعیة في المیدان مع تد 

 الفھم لكیفیة تكونھا
 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢
 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن:        

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 
 
 
 

 :فھموال ةالمعرف

 
یعرف المعلومات الالزمة عن    ٢/١/١

ماھیة اإلقلیم وتصنیف األقالیم الطبیعیة 
 والبشریة بمصر .

 . 

یدرك الطالب المقصود(  ٢/١/١/١
ى  ي عل اییر الت اإلقلیم) والمع ب
أساسھا یتم التحدید الجغرافي لإلقلیم 

 المصریة.   

ب  ٢/١/١/٢ رج الطال أن یخ
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
ن بعض  ة ع ة وافی یلة معرفی بحص

 قالیم الجغرافیة بمصر.األ

یتعرف الطالب على  ٣/ ٢/١/١
بعض أمثلة للظاھرات البیئیة 

التلوث  –البشریة مثل ، العمران 
 الحدود السیاسیة ...الخ . –البیئي 

 
 
 
 
 
 

 المھارات الذھنیة:

تخدم    ٢/٢/١ ز ویس ر ویمی یفس
 النظریات والنماذج والمفاھیم البیئیة.

 الوصول بالطالب إلى ٢/٢/١/١
إدراك كیفیة تحلیل العالقات بین 
المتغیرات الجغرافیة المختلفة 

( الظاھرات الطبیعیة والبشریة ) 
من خالل المنھج الجغرافي ( البیئي 
) والتي من خاللھا یتمكن الطالب 
من إستنباط أو الخروج بتحدید 
أقالیم جغرافیة مستحدثة في البیئة 
.المصریة

معلومات یحلل ویقیم وینقد ال   ٢/٢/٢
 البیئیة في البیئة المصریة .

یستطیع الطالب أن یعالج  ٢/٢/٢/١
فرضیة معینة من خالل المنھج 
العلمى           ( الجغرافي ) 
تتعرض لمتغیر أو ظاھرة طبیعیة 

( أوبشریة في البیئة المصریة 
الظاھرات الطبیعیة والبشریة )من 
خالل المنھج الجغرافي ( البیئي ) 

..

یجري الدراسات البحثیة    ٢/٢/٣
المتخصصة في استدامة البیئة المصریة  

 ویقیمھا.

یستطیع الطالب أن یعالج ٢/٣/١/ ٢
فرضیة معینة من خالل المنھج 
العلمى( الجغرافي ) الصحیح في 
كافة التخصصات البیئیة التي 
تعكس مجتمع منطقة الدراسة

  
یم نظم اإلدارة البیئیة یتقن تصم   ٢/٣/١

إستخدام الحاسب اآللي ١/ ٢/٣/١
بكفائة وتوظیفھ للتعامل مع مختلف 
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 
 

 المھارات المھنیة
 و 

 العملیة

 وتقییم األثر البیئي في البیئة المصریة .
یتمكن من كتابة وتقییم التقاریر    ٢/٣/٢

البیئیة التي تساھم  في تفعیل خطط  
 التنمیة والمحافظة علي البیئة.المصریة 

یدیر العدید من اللقاءات العلمیة    ٢/٣/٣
والندوات وورش العمل لنشر ثقافة 

 لبیئیة في مصر .االستدامة ا

الظاھرات الطبیعیة والبشریة في 
األقالیم الجغرافیة المختلفة في 
مصر .

العمل في فریق بحثي ١/ ٢/٣/٢   
سواء بالمعمل أو الحقل  والقدرة 
علي التكیف مع المتغیرات وتعدیل 
الخطط.

القدرة على تحلیل ١/ ٢/٣/٣  
المتغیرات الجغرافیة المختلفة و 
إنتاج الدراسات التطبیقیة في 

باألقالیم  البیئات الجغرافیة المختلفة
الجغرافیة بمصر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
المھارات العامة  -ث

 :منقولةوال
 

ات  ٢/٤/١ ا المعلوم تخدم تكنولوجی یس
ى  ول عل ة للحص ادر المختلف والمص

ارف ب ات والمع دم المعلوم ا یخ م
 .الممارسة المھنیة

ي ٢/٤/١/١ ب اآلل تخدام الحاس إس
ة  ات الجغرافی ل البیان اءة لتحلی بكف
كنیة  ات الس س البیان ي تعك الت

 والسكانیة في المجتمع .

یستطیع التقییم الذاتي وتحدید ٢/٤/٢
 احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة . 

ي  ٢/٤/٢/١ ق بحث ي فری ل ف العم
ند القیام سواء بالمعمل أو الحقل ( ع

ح  جیل المالم ة لتس ة میدانی بدراس
ل  ا   ، أو عم ع م ة بمجتم الخاص
ع  ف م ي التكی درة عل تبیان  والق اس

 المتغیرات وتعدیل الخطط .

یتمكن من التعلم الذاتي المستمر  ٢/٤/٣
 وإدارة الوقت بكفاءة . 

القدرة على تحلیل  ٢/٤/٣/١
المتغیرات الجغرافیة  المختلفة 

متغیرات وربطھا أیضا بال
الجغرافیة األخري  في مجتمع ما و 
إنتاج الدراسات التطبیقیة في 
البیئات الجغرافیة المختلفة التي 
یكون لھا مردود إیجابي واضح في 
خدمة المجتمع المصري   .
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 :المحتویات -٣
 

/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع
مقدمة  :عن المقصود بعلم الجغرافیة والفروع 

لفة التي تندرج تحت( مسمى الجغرافیا المخت
 الطبیعیة والجغرافیا البشریة ).

وكیف تسھم الجغرافیا في الخروج بأبحاث بیئیة 
 .تطبیقیة تخدم المجتمع  

٢ ١ ٢ 

 المقصود بمصطلح اإلقلیم الجغرافي

والذي یجب أن یؤخذ في اإلعتبار أن الطالب  في 
 األغلب األعم متخصص في علوم تنظیمة أصولیة

بالمقصود بمصطلح اإلقلیم   -غیر الجغرافیا 
الجغرافي وماھي األسس التي على أساسھا یتم 
الخروج بالحدود الجغرافیة لإلقلیم في البیئة 

 المصریة 

٢ ١ ٢ 

 األقالیم الجغرافیة المصریة الطبیعیة .

تعریف الطالب بأقالیم مصر (المورفولوجیة) كمثال 
لمالمح العامة الممیزة لألقالیم الجغرافیة الطبیعیة وا

 لكل إقلیم  

٦ ٣ ٦ 

 وادي النیل كاحد أقالیم مصر المرفولوجیة 

مع اإلشارة المبدئیة للمقصود بالوادي ومجري 

النھر والسھل الفیضي والھضاب المشكلة لجانبي 

الوادي . التعرض بشكل تفصیلي   لمالمح مجري 

نھر النیل من حیث اإلمتداد واإلتجاه واإلنحدار 

عرض والمنعطفات والجزر النیلیة معي شرح وال

٢ ١ ٢ 
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العوامل التي تؤدي إلى تكون بعض الظاھرات 

الطبیعیة في اإلقلیم مثل الجزر النھریة والبحیرات 

 وإختالف عروض المجري . المتقطعة

 دلتا النیل كأحد اقالیم مصر المورفولوجیة .

دراسة تفصیلیھ لدلتا النیل كجذء مكون لإلقلیم 
ولوجي األول مع شرح للبناء الجیولوجي المورف

للدلتا ، فروع الدلتا القدیمة ، تفسیر زوال أفرع 
الدلتا القدیمة ، مرفولوجیة الدلتا ، األشارة إلي 

 بعض الظاھرات الطبیعیة الموجودة في الدلتا مثل

 (  ظھور السالحف) وكیفیة تكونھا .

٤ ٢ ٤ 

لیم دراسة أقالیم مصر المناخیة كمثال آخر ألقا

الجغرافیة في مصر ذات المالمح الطبیعیة  مع 

 -التطرق لآلتي :

 العوامل المؤثرة في مناخ مصر . 
 التحدید الفلكي والجغرافي لكل إقلیم . 
 السمات العامة لكل إقلیم . 

٢ ١ ٢ 

 موضوعات دیموغرافیة ( سكان مصر ) وتشمل :

 نمو السكان  -
 توزیع السكان  -
 تركیب السكان  -

٢ ١ ٢ 

 العمرانیة في مصر  المالمح

 العمران الحضري 

٢ ١ ٢ 

 المالمح العمرانیة في مصر 

   العمران الریفي

٢ ١ ٢ 
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 ٤ ٢ ٤ بعض مشكالت التلوث البیئي في مصر  

 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

١ 

مقدمة  :عن المقصود بعلم الجغرافیة والفروع 
ج تحت مسمى الجغرافیا الطبیعیة المختلفة التي تندر
 .والجغرافیا البشریة

 االول

 الثاني المقصود بمصطلح اإلقلیم الجغرافي ٢

 الرابع  –الثالث  األقالیم الجغرافیة المصریة الطبیعیة . ٣

 الخامس والسادس وادي النیل كاحد أقالیم مصر المرفولوجیة. ٤

 السابع . دلتا النیل كأحد اقالیم مصر المورفولوجیة ٥

٦ 
دراسة أقالیم مصر المناخیة كمثال آخر ألقالیم 

 .الجغرافیة في مصر ذات المالمح الطبیعیة  
 الثامن

 التاسع والعاشر  موضوعات دیموغرافیة ( سكان مصر )  ٧

 المالمح العمرانیة في مصر  ٨
 العمران الحضري

 الحادي عشر 

٩ 
 المالمح العمرانیة في مصر 

  العمران الریفي

 الثانى عشر

 الثالث عشر والرابع عشر بعض مشكالت تلوث البیئة في مصر  ١٠
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 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  يللبرن  والت
وم ی رر المق ق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - %٥ %٢٠ %٧٥ % 
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 : مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

یدرك الطالب  ٢/١/١/١
المقصود( باإلقلیم) 
والمعاییر التي على أساسھا 
یتم التحدید الجغرافي 

 لإلقالیم المصریة.   

x x x    x x   

أن یخرج  ٢/١/١/٢
الطالب بحصیلة معرفیة 
وافیة عن بعض األقالیم 

 الجغرافیة بمصر     .

x x          

یتعرف الطالب  ٣/ ٢/١/١
على بعض أمثلة للظاھرات 
البیئیة البشریة مثل ، 

 –التلوث البیئي  –العمران 
 الحدود السیاسیة ...الخ .

       x x x 

المھارات الذھنیة
 

إلى  لوصولا ٢/٢/١/١
إدراك كیفیة تحلیل 
العالقات بین المتغیرات 
الجغرافیة المختلفة 

الظاھرات الطبیعیة (
) من خالل المنھج والبشریة

البیئي والتي من خاللھا 
یتمكن الطالب من إستنباط 
أو الخروج بتحدید أقالیم 
جغرافیة مستحدثة في البیئة 

 .المصریة

  x x x x     

ب یستطیع الطال ٢/٢/٢/١
أن یعالج فرضیة معینة من 
خالل المنھج العلمي لمتغیر 

بشریة  أو ظاھرة طبیعیة أو
من  في البیئة المصریة

    x x x  x  
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 .خالل المنھج الجغرافي.
یستطیع الطالب ٢/٣/١/ ٢

أن یعالج فرضیة معینة من 
 خالل المنھج العلمى
الصحیح في كافة 
التخصصات البیئیة التي 
تعكس مجتمع منطقة 

 الدراسة

 x   x      

ت المھنیة 
المھارا

 

إستخدام الحاسب ١/ ٢/٣/١
اآللي بكفائة وتوظیفھ 
للتعامل مع مختلف 
الظاھرات الطبیعیة 
والبشریة في األقالیم 
الجغرافیة المختلفة في 

 مصر .

   x  x  x x  

العمل في ١/ ٢/٣/٢   
فریق بحثي سواء بالمعمل 
أو الحقل  والقدرة علي 

ع المتغیرات التكیف م
 وتعدیل الخطط.

    x   x x x 

القدرة على ١/ ٢/٣/٣  
تحلیل المتغیرات الجغرافیة 
المختلفة و إنتاج الدراسات 
التطبیقیة في البیئات 

 الجغرافیة المختلفة
 باألقالیم الجغرافیة بمصر. 

       x x  

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
العمل في فریق  ٢/٤/٢/١ 

معمل أو بحثي سواء بال
الحقل ( عند القیام بدراسة 
میدانیة لتسجیل المالمح 
الخاصة بمجتمع ما   ، أو 
عمل إستبیان  والقدرة علي 
التكیف مع المتغیرات 

 وتعدیل الخطط .

    x    x x 
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القدرة على  ٢/٤/٣/١
تحلیل المتغیرات الجغرافیة 
المختلفة وربطھا أیضا 
بالمتغیرات األخرى  في 

إنتاج مجتمع ما و 
الدراسات التطبیقیة في 
البیئات الجغرافیة المختلفة 
التي یكون لھا مردود 
إیجابي واضح في خدمة 

 المجتمع المصري   .

   x       

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم  -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
رة
ض
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 و الفھم ةالمعرف
٢/١/١/١ x x   x  x  x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   

 ةذھنیالمھارات ال

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       

 المھارات المھنیة
٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١ x x  x  x       x  
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٦٤ 

 

 
 

 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩
 

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 الفھمو  ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x  x     

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 

 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠
 

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى
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٦٥ 

 

 الثامن ٣  الفصل الدراسى التقویم العملي لنصف
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعي ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 

  :    قائمة المراجع -١١
 

 مقترحةال و البحوث كتب 

رفولوجیة . القاھرة دراسة جیومو –السید السید الحسیني . نھر النیل منحنیاتھ و جزره    -
 م ١٩٩١، مركز النشر لجامعة القاھرة ، 

 . ١٩٨٩جمال حمدان . شخصیة مصر ( الجزء األول ) . القاھرة ، دار الھالل ،  -

 . ١٩٨٩جمال حمدان . شخصیة مصر ( الجزء الثاني ) . القاھرة ، دار الھالل ،   -

 .١٩٨٩دار الھالل ، جمال حمدان . شخصیة مصر ( الجزء الثالث ) . القاھرة ،  -

 .١٩٨٩جمال حمدان . شخصیة مصر ( الجزء الرابع ) . القاھرة ، دار الھالل ،  -

ة ،  - ة الجامعی كندریة ، دار المعرف ة . اإلس ر الطبیعب ة مص وده . جغرافی نین ج ودة حس ج
 م٢٠٠٠

  .١٩٩٣فتحي محمد مصیلحي . بحوث في جغرافیة مصر . القاھرة ، دار النھضة العربیة ،  -

 . ١٩٨٨نصر السید نصر . جغرافیة مصر الزراعیة . القاھرة ، مكتبة سعید رأفت ،  -    

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢
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٦٦ 

 

ة  –أجھزة ووسائل عرض  - ات الجغرافی رامج اصلیة للتعامل مع البیان از  –ب جھ
 عرض ( 

 .A3ماسح ضوئي  –طابعة  –خرائط ورقیة  –داتا شو)  -
 
 
 
 

 د./ إسماعیل علي إسماعیل  :منسق المقرر
 

 د/  محمد فتحي عزازى :  القسم مجلس  رئیس
 
 

     /      /    :     التاریخ
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٦٧ 

 

 
توصیف المقررات 

 االختیاریة
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٦٨ 

 

 )(GQO2 تطبیقات االستشعار عن بعدتوصیف مقرر 
 

فیة تكنولوجیا المعلومات الجغرا المھني في بلومدال :یقدم من خاللھ المقرر الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھني :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 ساسیة(أ) البیانات األ
 GQO2 الكود:                 تطبیقات االستشعار عن بعد العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

a. ةر عن بعد من أقمار صناعیاالستشعاھم تطبیقات تاریخ تطور وأالتعریف ب. 
b. لرصد  ھاتحلیلأنواع صور األقمار الصناعیة المختلفة وطرق  المعارف عنكساب الطالب بعض إ

 .حساب التغیراتالظواھر البیئیة المختلفة و
c.  رصد ومعالجة خاصة بتحلیل صور األقمار الصناعیة بغرض البرامج الأحدث التدریب على أحد

 البیانات البیئیة المكانیة وتحلیل المتغیرات.
d. المختلفة بیئیة الظواھر ال معرفة ورصدالطالب من توظیف تقنیات االستشعار عن بعد في  تمكین

 األغطیة األرضیة وتحدیدھا. علىوكیفیة تحلیل الصور والتعرف 
e.  إكساب الطالب مھارات التواصل بفاعلیة والقدرة على العمل ضمن فریق العمل فى الظروف

 المختلفة.
 
 

 
 :النواتج التعلیمیة المستھدفة -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 



 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
 قسم مسوح الموارد الطبیعیة

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

٦٩ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

 ةالمعرف -٢/١
 :والفھم

ات  ٢/١/١ رف النظری یع
ة  یات المتعلق م واألساس بعل

االستشعار عن بعد وتحلیل الصور 
 الفضائیة

ن  ٢/١/١/١ رف ع ة وتصیع ار الخصائص الفیزیائی نیف األقم
یة  عة الكھرومغناطیس ین األش اعالت ب واع التف ناعیة وأن الص

  وسطح األرض
ب  ٢/١/١/٢ رف الطال وانینیع ات والق ادئ  النظری ن   مب ع

 االستشعار عن بعد وأنواع األقمار الصناعیة
ة األلیات التي تتم في یصف الطرق و ٢/١/١/٣ ل ومعالجة كیفی تحلی

 صور األقمار الصناعیة

ین  ٢/١/٢ ادل ب أثیر المتب دد الت یح
ى  ھا عل ة وانعكاس ة المھنی الممارس

 البیئة.

دھا في  یحدد تطبیقات ١/ ٢/١/٢ ة وفوائ د المختلف االستشعار عن بع
 ات الرصد ومراقبة التغیراتلِدراسات البیئیة وخاصة في عملیا

ة  ٢/١/٣ ورات العلمی رف التط یع
ي ال  ف ناعیة مج ار الص األقم

 .الفضائیة ومعالجة الصور

المنشورات العلمیة الحدیثة بالمكتبة الورقیة  علىاالطالع  ٣/١/ ٢/١
ر ة وعب ن    واإللیكترونی ت ع ات األنترن ات والمجس دث التقنی أح
  والتطبیقات بالمجال

 

٢/٢- 

المھارات 
 الذھنیة:

 

 

ل ٢/٢/١ ور  یحل ر الص ویفس
 .الفضائیة

 

لفة ویفسر الصور صور الفضائیة المختیمیز الطالب بین ال ٢/٢/١/١
 الفضائیة یدویا اعتمادا على بعض العناصر كاللون والنسیج والموقع.

ة  ٢/٢/١/٢ ن دراس بة م رة المكتس الل الخب ن خ اره م اء أفك د بن یعی
 بعض تطبیقات االستشعار عن بعد المختلفة

ة یصنف  ٢/٢/١/٣ واھر البیئی دد أنسب الظ ناعیة ویح ار الص األقم
 رصدھا والمجسات في 

 

٢/٣- 

 

المھارات 
المھنیة 
 :والعملیة

ة  ٢/٣/١ ارات المھنی تقن المھ ی
ة  یة والحدیث ياألساس ال  ف ل مج تحلی

 .ومعالجة الصور الفضائیة رقمیا

 فضائیةتحلیل ومعالجة الصور ال فيااللي  یوظف الحاسب ٢/٣/١/١
 وتحدید ورصد الطواھر البیئیة

اریر  ٢/٣/٢ یم التق ة وتقی تقن كتاب ی
 المھنیة.

ن  ٢/٣/٢/١ ي ع ر علم دم تقری ة الصور یق ل ومعالج وات تحلی خط
رات و د التغی ة رصدوتحدی اریر  كیفی یم تق د ویق ة وینق الطواھر البیئی

 زمالئھ

یم  ٢/٣/٣ ور ویق رق الص الط
ل واألدوات المستخدمة في مجال  تحلی

 ومعالجة الصور الفضائیة

ین ی ٢/٣/٣/١ ارن ب ة وق ة الدق ور المختلف رق الص ات واالدوالط
 تحلیلھا ومعالجتھا في المستخدمة

ورة  ٢/٣/٤ ة متط وث بیئی رح بح یقت
 المشكالت البیئةرصد تواكب العصر ل

ول٢/٣/٤/١ ل ح ة عم دم ورق رح ویق ر  یقت تخدام صور قم ة اس كیفی
ر البیئیة و حدى الطواھرصناعي معین لرصد إ حساب معدالت التغی
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٧٠ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند

 لھا. .ومراقبة التغیر

٢/٤-   

المھارات 
القابلة العامة و

 :للنقل

ع  ٢/٤/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ة  ات العلمی ة المؤسس والمجتمعی

 .المختلفة

ة یشارك  ٢/٤/١/١ بكافة ألنشطة المتعلقة بالمجال من دورات تدریبی
 .ومؤتمرات وكذلك اجتماعات جمعیات خدمة المجتمع والبیئة

تخدم  ٢/٤/٢ ا الیس ة تكنولوجی الحدیث
ل الصور رامج تحلی دث ب ة بأح  متمثل

 بما یخدم الممارسة المھنیة.

تخدم ٢/٤/٢/١ امج  یس ذلك برن ناعیة وك ار الص ور األقم دث ص أح
رات و ل ورصد التغی دراسة لتحلیل ومعالجة األقمار الصناعیة لتحلی

 الطواھر البیئیة 

 
 

 :المحتویات -٣
 

عملي محاضرةساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ البیئیة تطبیقات االستشعار عن بعد المختلفة وفوائدھا في الِدراسات .٩

 ٢ ١ ٢ الطریقة الیدویة لتحلیل وتفسیر صور األقمار الصناعیة، وعناصر التحلیل المختلفة. .١٠

 ٤ ٢ ٤ التحلیل الرقمي لصور األقمار الصناعیة: .١١

 ٢ ١ ٢  إزالة الشوائب) –التحلیل (التصحیح الھندسي  لعملیات ما قب .١٢

 ٢ ١ ٢ ر مراقب ومراقب)التصنیف بأنواعھ من غی –عملیات التحلیل (الفالتر  .١٣

 ٤ ٢ ٤ الدمج الطیفي) – GIS –عملیات ما بعد التحلیل (حساب الدقة  .١٤

 ٤ ٢ ٤ لتحلیل وتصنیف صور األقمار الصناعیة.  ERDAS Imagineالتدریب على برنامج  .١٥

 ٨ ٤ ٨ تنفیذ عدد من المشروعات العملیة الخاصة بعدد من التطبیقات البیئیة المختلفة .١٦

 
 

 نى لموضوعات المقرر:الجدول الزم -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

تطبیقات االستشعار عن بعد المختلفة وفوائدھا في الِدراسات  ١
 البیئیة

 االول

الطریقة الیدویة لتحلیل وتفسیر صور األقمار الصناعیة،  ٢
 وعناصر التحلیل المختلفة.

 الثاني
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٧١ 

 

 الخامس -الثالث  التحلیل الرقمي لصور األقمار الصناعیة: ٣

 السادس  إزالة الشوائب) –التحلیل (التصحیح الھندسي  لعملیات ما قب ٤

التصنیف بأنواعھ من غیر مراقب  –عملیات التحلیل (الفالتر  ٥
 ومراقب)

 السابع

 الثامن الدمج الطیفي) – GIS –عملیات ما بعد التحلیل (حساب الدقة  ٦

یل وتصنیف لتحل  ERDAS Imagineالتدریب على برنامج  ٧
 صور األقمار الصناعیة.

 العاشر-التاسع

تنفیذ عدد من المشروعات العملیة الخاصة بعدد من التطبیقات  ٨
 البیئیة المختلفة

 الرابع عشر–اإلحدى عشر 

 
 
 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 

 المعرفة والفھم

 

 المھارات الذھنیة

 

ھنیة المھارات الم
 والعملیة

المھارات العامة 
 والقابلة للنقل

امج  ة للبرن اییر األكادیمی المع
 ٢/١/١ یقوم المقرر بتحقیقھا والتي

٢/١/٢ 

٢/١/٣ 

٢/٢/١ 

٢/٣/١ 

٢/٣/٢ 

٢/٣/٣ 

٢/٣/٤ 

٢/٤/١ 

٢/٤/٢ 

 
 مكونات المقرر: -٦

 الجمالىا العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 
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٧٢ 

 

 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل
 عاشر تاسع ثامن سابع السادس الخامس الرابع الثالث الثانى األول

رف
مع
ال

 ة
ھم
الف
و

 

نیفھا  -٢/١/١/١ ة وتص ات البیئی ن البیان رف ع یع
 یفیة ربطھا باإلحداثیات األرضیة وأھمیة وك

X  X  X      

وانین عن  -٢/١/١/٢ یعرف الطالب النظریات  والق
 X X      X X X مبادئ االستشعار عن بعد وأنواع األقمار الصناعیة

ة یصف الطرق و - -٢/١/١/٣ ي كیفی تم ف األلیات التي ت
 X   X  X X X X X رصد للبیانات البیئیة (التقلیدیة والحدیثة)

ة ١/ ٢/١/٢ د المختلف عار عن بع ات االستش دد  تطبیق یح
ة رصد  ي عملی وفوائدھا في الِدراسات البیئیة وخاصة ف

 البیانات

 
X 

 

  

 
X 

     

ع ١/ ٣/ ٢/١ ىیطل ة  عل ة الحدیث ورات العلمی المنش
ة  ة الورقی ربالمكتب ة وعب ن  واإللیكترونی ت ع األنترن

 صدھا انواع البیانات البیئیة وطرق ر
X  X   X X    

الم
نیة

ذھ
 ال
ات
ھار

 

ة والطرق  –٢/٢/١/١ ین الطرق التقلیدی ز الطالب ب یمی
 الحدیثة فى الرصد ومعالجة بعض المتغیرات البیئیة

     
X 

X X X X 

رة المكتسبة  --٢/٢/١/٢ یعید بناء أفكاره من خالل الخب
ة  د المختلف ات االستشعار عن بع من دراسة بعض تطبیق

 الظواھر البیئیةعن  فى الكشف
X   

 

X      

ار ویحدد أنسب الظواھر البیئیة یصنف  -٢/٢/١/٣ األقم
 رصدھا الصناعیة والمجسات في 

  X X X 
 

X 
   

لیة
عم
وال

یة 
مھن

 ال
ت
را
مھا

ال
 

ب-٢/٣/١/١ ف الحاس ي  یوظ ياالل ة  ف ل ومعالج تحلی
  X    واھر البیئیةظالصور الجویة وتحدید ورصد ال

 
X X X X 

د  ٢/٣/٢/١ ة رص ن كیفی ي ع ر علم دم تقری دى یق اح
 البیئیة وینقد ویقیم تقاریر زمالئھ الظواھر

    X X X 
   

رق ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب تخدمةیق ى  واالدوات المس ف
 واھر البیئیة ظرصد ال

    
X X X X X X 

 إحدى الظواھریقترح ویقدم ورقة عمل حول ٢/٣/٤/١
    X  X     البیئیة وكیفیة رصدھا

عام
 ال
ات
ھار

الم
قل
للن

لة 
قاب
وال

ارك ٢/٤/١/١ ةیش ن  بإیجابی ھ م كالت وطن ل مش ي ح ف
الل التواص ة خ ات العلمی ع المؤسس ة م ل بفاعلی

    X    X  X المجتمعیة المختلفة.و
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٧٣ 

 

 
 
تخدم-٢/٤/٢/١ ات  یس د البیان ةقواع  اإللیكترونی

والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 
 دراسة  في

 X X X X  X X X X 

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨
 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

رة 
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
عاو

الت
لم 
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

میة
عل

ض 
رو
ع

 

رح
نیة

یدا
 م
لة

 

الة
 ح
سة

درا
عیة 

بدا
ة ا
تاب
ك

 

ربة
تج

 

      x x x x  x   x ٢/١/١/١ و الفھم المعرفة

 

٢/١/١/٢ x x x 
 

 x         

٢/١/١/٣ x x x x     x      

٢/١/٢/١ x  x  x x   x   x   

٢/١/٣/١ x x  x  x x  x x  x   

   x   x x x x     x ٢/٢/١/١ الذھنیةالمھارات 

 

٢/٢/١/٢ x   x x  x  x      

٢/٢/١/٣ x    x x x     x   

 x   x  x x x x x   x  ٢/٣/١/١ المھارات المھنیة

 

٢/٣/٢/١   x x     x      

٢/٣/٣/١  x  x  x x  x x     



 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
 قسم مسوح الموارد الطبیعیة

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

٧٤ 

 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

رة 
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
عاو

الت
لم 
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

میة
عل

ض 
رو
ع

 

رح
نیة

یدا
 م
لة

 

الة
 ح
سة

درا
عیة 

بدا
ة ا
تاب
ك

 

ربة
تج

 

٢/٣/٤/١   x x x x   x    x x 

  x  x   x  x x   x  ٢/٤/١/١ المھارات العامة و المنقولة

 
٢/٤/٢/١  x  x   x  x x   x  

 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

ر 
تبا
الخ

ا
ري

حری
الت

 

ر 
تبا
الخ

ا
وي

شف
ال

 

ر 
تبا
الخ

ا
لي
عم
ال

 

 أعمال السنة

تقیم 
 تقریر

تقیم 
 مشروع

تقیم 
 عروض

 

 مناقشات

 و الفھم المعرفة

٢/١/١/١ x x x x  x  

٢/١/١/٢ x x     x 

٢/١/١/٣ x x      

٢/١/٢/١ x x      

٢/١/٣/١ x x   x   

 الذھنیةالمھارات 

٢/٢/١/١ x     x x 

٢/٢/١/٢ x  x     

٢/٢/١/٣  x      

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x   x  

٢/٣/٢/١    x x   

٢/٣/٣/١    x    
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٧٥ 

 

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

ر 
تبا
الخ

ا
ري

حری
الت

 

ر 
تبا
الخ

ا
وي

شف
ال

 

ر 
تبا
الخ

ا
لي
عم
ال

 

 أعمال السنة

تقیم 
 تقریر

تقیم 
 مشروع

تقیم 
 عروض

 

 مناقشات

٢/٣/٤/١    x x   

 منقولةالمھارات العامة وال
٢/٤/١/١    x x  x 

٢/٤/٢/١ x   x   x 

 
 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظري النھائي
 السادس عشر ٥ االختبار الشفوي النھائي

 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسي
 الثامن ١٠  ي لنصف الفصل الدراسيالتقویم العمل

 السادس عشر ٣ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسي
 أسبوعي ٧ تقویم المشاریع والتقاریر والعروض والمناقشات

  %١٠٠ اإلجمالي

 
 

 
 قائمة المراجع -١١

 
- Arthur P. Cracknell and Ladson Hayes, Introduction to Remote Sensing, 2007. 

Taylor and Francis Group. 

- John R. Jensen, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 
Perspective, 2000.  Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 

- Thomas M., Lillesand ; and Ralph W. Kiefer, Remote Sensing and Image 
Interpretation, 1994. Third Ed. By John Wiley and Sons, Inc. New York, USA. 
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٧٦ 

 

- John R. Jensen, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 
Perspective, 2000.  Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 

- R.A. Schowengerdt, Remote Sensing Models and Methods for Image Processing 
(Second Edition), 1997. Academic Press, University of Arizona Tucson, Arizona, 
USA. 

 والبحوث المقترحة كتبال-٢-١٠

- Bennett, R.J. and R.J. Chorley (1978). Environmental Systems; Philosophy, 
Analysis, and Control. Part II, Soft systems (Decision Making Systems), Printed 
University Press, Princeton, New York. 

-... John R. Jensen, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource 
Perspective, 2000.  Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 

 

 مجالت دوریة، مواقع إنترنت، إلخ -٣-١٠

Environmental Geology 
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences 

Remote Sensing of Environment 
WWW.ERDAS.Com 

 :اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٤
  للتطبیقات المختلفةلالستشعار عن بعد ومعمل ، قاعة للتدریس بجھاز عرض وحاسب آلي

 ) وبوصلة وخرائطGPSجھاز تحدید المواقع (

   ممدوح محمد محمــد الحطاب د/ سق المقرر:من

محمد فتحي د/  رئیس القسم:                                                                         
 العزازي

 /         التاریخ:  /
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٧٧ 

 

 )(GQB3توصیف مادة  تطبیقات الحاسب في المساحة والخرائط  
 

المھني في تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة  بلومالد :المقرریقدم من خاللھ  الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر

 دبلوم المھنيال :السنة الدراسیة/ المستوى
 

 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 GQB3 الكود:تطبیقات الحاسب في المساحة والخرائط   العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

أھم (التحلیالت المكانیة) التي تستطیع برمجیات الحاسب اآللي  القیام بھا في تعرف الطالب على  
 مجالي الدراسات المساحیة وإنشاء الخرائط والدراسات الكارتوجرافیة .

 
 
 
 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢
      

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن:   
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٧٨ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل تعلممخرجات ال البند 
 
 
 
 
 :والفھم ةالمعرف -أ

 
یتعرف على البرامج الرئیسیة ٢/١/١

یالت  القادرة على إجراء بعض التحل
احة  الي المس ي مج ة ف المكانی

 والدراسات الكارتوجرافیة 
دخالت  ٢/١/٢ ة الم ى كاف یتعرف عل

ي  ي والت ي الحاسب اآلل المستخدمة ف
ات ي عملی تخدم  ف یالت  تس التحل

 المكانیة والدراسات المساحیة  . 

یتعرف الطالب على   ١/ ١/ ٢/١
برنامج من برامج نظم المعلومات 
الجغرافیة  التي تجعلھ قادرا على 

صنع القاعدة األساسیة للبیانات وتخلیق 
)  spatial dataالبیانات المكانیة (

التي ترتبط باإلحداثیات الجغرافیة ( 
العرض )  خطوط الطول ودوائر

 وربط ھذه البیانات بالبیانات الجدولیة

یتعرف الطالب علي  ١/ ٢/١/٢
المدخالت التي سوف تتم معالجتھا 
مثل أنواع الخرائط ومدى مالئمتھا 

للموضوع محل الدراسة باإلضافة إلي 
صور األقمارالصناعیة والخرائط 

الرقمیة وغیرھا من المدخالت 
لى الوصفیة والمكانیة   إعتمادا ع

المراجع العلمیة المختلفة في مجال 
 الدراسة  .

 
 
 
 
 
 
 
 المھارات الذھنیة: -ب

ل ٢/٢/١ ات  یحل ة المعلوم المكانی
ي  ك باستخدام الحاسب اآلل المختلفة وذل

 لكل برنامج . المختلفة تبعا للقدرات 

یقوم الطالب بمعالجة بعض ١/ ٢/٢/١
المتغیرات الجغرافیة التي تمكن من 

 البیئیة حل اإلشكالیات

ة ٢/٢/٢ ة المختلف یقیم المعلومات المكانی
ة مع  ویستخدمھا في حل المشاكل البیئی

 عدم توافربعض المعطیات . 

الوصول بالطالب إلى  ٢/٢/٢/١
إدراك كیفیة تحلیل العالقات بین 
المتغیرات الجغرافیة المختلفة ( 

الظاھرات الطبیعیة والبشریة )من 
ئي ) خالل المنھج الجغرافي ( البی

بحیث تعكس التطبیقات المختلفة 
 دراسات تطبیقیة تخدم المجتمع  .

یربط بین الظواھر  ٢/٢/٣
البیئیةالمختلفة لحل المشاكل 

 المتعلقةبالبیئة . 

یستطیع الطالب أن یعالج ١/ ٢/٢/٣
فرضیة معینة من خالل المنھج 

العلمى( الجغرافي ) الصحیح في كافة 
مجتمع التخصصات البیئیة التي تعكس 

 منطقة الدراسة
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٧٩ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل تعلممخرجات ال البند 
 
 
 
 
 
 المھارات المھنیة  -ت

یتقن كتابة وتقییم التقاریر المھنیة ٢/٣/٢
المتعلقة بتطبیقات الحاسب األلي وذلك 
بھدف دراسة وحل العدید من الدراسات 
البیئیة  .

یستطیع الدارس  أن یحصل  ٢/٣/٢/١
على بیانات جغرافیة من الحقل وأن 

) inputsیستخدمھا كمدخالت (
تستخدم في العدید من تطبیقات 

الحاسب األلي بھدف اجراء العدید من 
التحلیالت المكانیة التي تخدم تطبیقات 

 الحاسب االلي 

یستطیع الطالب أن یقوم  ٢/٣/٢/٢
) للحصول على gbsباستعمال ال( 

بیانات مكانیة یوظفھا على الطبقات 
)layers المعلوماتیة  تستخدم في  (

 سب األلي .تطبیقات الحا

یدرك الفرق بین  قدرات ٣/ ٢/٣/٢
برامج  الحاسب األلي  وأمكانیاتھا  
والطرق التقلیدیة  القدیمة مع اإللمام 

 بكلیھما.

 
 
 
 
 
 
 
 
المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

ات  ٢/٤/٢ ا المعلوم تخدم تكنولوجی یس
ى  ول عل ة للحص ادر المختلف والمص
دم  ا یخ ارف بم ات والمع المعلوم

ة لممارسة المھنیةا التي توظف في النھای
ة  یالت المكانی س التحل ات تعك كتطبیق

 بالحاسب االلي .

إستخدام الحاسب اآللي بكفائة ٢/٤/٢/١
ة التي تعكس  لتحلیل البیانات الجغرافی
البیانات السكنیة والسكانیة في المجتمع 

. 

یستطیع التقییم الذاتي وتحدید ٢/٤/٣
 صیة . احتیاجاتھ التعلیمیة الشخ

العمل في فریق بحثي سواء  ٢/٤/٣/١
ام بدراسة  بالمعمل أو الحقل ( عند القی
ة  ح الخاص جیل المالم ة لتس میدانی
تبیان  ل إس ا   ، أو عم ع م بمجتم
رات  ع المتغی ف م ي التكی درة عل والق

 وتعدیل الخطط .

 

یتمكن من التعلم الذاتي المستمر  ٢/٤/٤
 وإدارة الوقت بكفاءة . 

قدرة على تحلیل ال ٢/٤/٤/١
المتغیرات الجغرافیة  المختلفة وربطھا 

أیضا بالمتغیرات الجغرافیة األخري  
في مجتمع ما و إنتاج الدراسات 
التطبیقیة في البیئات الجغرافیة 
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٨٠ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل تعلممخرجات ال البند 
المختلفة التي یكون لھا مردود إیجابي 

 واضح في خدمة المجتمع  .

 
 

 :المحتویات -٣
 

لي/عمإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع
 ٢ ١ ٢ التطبیق األول: عمل ترقیم لخریطة مساحیة  

 ٢ ١ ٢ التطبیق الثاني : إجراء تحلیالت طبوغرافیة 

 ٦ ٣ ٦ التطبیق الثالث : إجراء تحلیالت ھیدرولوجیة 

 ٢ ١ ٢ التطبیق الرابع : إجراء تحلیالت النطاق المحیط

 ٤ ٢ ٤ التطبیق الخامس : حساب معدل األمطار السنوي 

طبیق السادس : تخطیط طریق من وسط المدینة الت
 . إلي مكان معین 

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ التطبیق السابع : إیجاد أنسب المواقع لبناء مستشفى 

 ٢ ١ ٢ التطبیق الثامن  : إیجاد أنسب المواقع لبناء مدرسة  

التطبیق التاسع : اختیار أنسب األراضي للبناء علیھا 
 وفقاً لمعاییر معینة . 

٢ ١ ٢ 

 ٤ ٢ ٤ تنبؤ بمسار عاصفة وتتبع مساراتھاالتطبیق العاشر : ال

 

 
 
 
 
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
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 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول التطبیق األول: عمل ترقیم لخریطة مساحیة   ١

 الثاني التطبیق الثاني : إجراء تحلیالت طبوغرافیة  ٢

 الخامس -الثالث  حلیالت ھیدرولوجیة التطبیق الثالث : إجراء ت ٣

 السادس التطبیق الرابع : إجراء تحلیالت النطاق المحیط ٤

 السابع التطبیق الخامس : حساب معدل األمطار السنوي  ٥

٦ 
التطبیق السادس : تخطیط طریق من وسط المدینة 

 . إلي مكان معین 
 الثامن

٧ 
ء التطبیق السابع : إیجاد أنسب المواقع لبنا

 مستشفى 
 التاسع

٨ 
التطبیق الثامن  : إیجاد أنسب المواقع لبناء 

 مدرسة  
 العاشر

٩ 
التطبیق التاسع : إختیار أنسب األراضي للبناء 

 علیھا وفقاً لمعاییر معینة . 
 الحادى عشر والثانى عشر

١٠ 
التطبیق العاشر : التنبؤ بمسار عاصفة وتتبع 

 مساراتھا . 
 رالثالث عشر والرابع عش
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٨٢ 

 

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  يللبرن  والت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٤ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - %٢٠ %٥ %٧٥ % 

 



 

 جامعة مدینة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة
 قسم مسوح الموارد الطبیعیة

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

٨٣ 

 

 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

یتعرف الطالب على  ١/ ١/ ٢/١
برنامج من برامج نظم المعلومات 
الجغرافیة  التي تجعلھ قادرا على 
صنع القاعدة األساسیة للبیانات 

 spatialوتخلیق البیانات المكانیة (
data  التي ترتبط باإلحداثیات (

الجغرافیة ( خطوط الطول ودوائر 
ھذه البیانات العرض ) وربط 

 باالبیانات الجدولي.

x x x    x x   

یتعرف الطالب علي  ١/ ٢/١/٢
المدخالت التي سوف تتم معالجتھا 
مثل أنواع الخرائط ومدى مالئمتھا 
للموضوع محل الدراسة باإلضافة 
إلي صور األقمارالصناعیة 

ھا من والخرائط الرقمیة وغیر
المدخالت الوصفیة والمكانیة 
إعتمادا على المراجع العلمیة 

 المختلفة في مجال الدراسة  .

x x   x       

یقوم الطالب بمعالجة ١/ ٢/٢/١
بعض المتغیرات الجغرافیة التي 
 تمكن من حل اإلشكالیات البیئیة

   x    x   

المھارات الذھنیة
 

یقوم الطالب بمعالجة ١/ ٢/٢/١
المتغیرات الجغرافیة التي بعض 

 تمكن من حل اإلشكالیات البیئیة
  x x x x     

الوصول بالطالب إلى  ٢/٢/٢/١
إدراك كیفیة تحلیل العالقات بین 
المتغیرات الجغرافیة المختلفة ( 

الظاھرات الطبیعیة والبشریة )من 
خالل المنھج الجغرافي ( البیئي ) 
بحیث تعكس التطبیقات المختلفة 

    x x x  x  
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٨٤ 

 

 ات تطبیقیة تخدم المجتمع  .دراس

یستطیع الطالب أن ١/ ٢/٢/٣
یعالج فرضیة معینة من خالل 

المنھج العلمى( الجغرافي ) 
الصحیح في كافة التخصصات 

البیئیة التي تعكس مجتمع منطقة 
 الدراسة

 x   x      

ت المھنیة 
المھارا

 

یستطیع الدارس  أن  ٢/٣/٢/١
غرافیة من یحصل على بیانات ج

الحقل وأن یستخدمھا كمدخالت 
)inputs تستخدم في العدید من (

تطبیقات الحاسب األلي بھدف 
اجراء العدید من التحلیالت 
المكانیة التي تخدم تطبیقات 

 الحاسب االلي 

   x  x  x x  

یستطیع الطالب أن یقوم  ٢/٣/٢/٢
) للحصول على gbsباستعمال ال( 

لى بیانات مكانیة یوظفھا ع
)  المعلوماتیة  layersالطبقات (

تستخدم في تطبیقات الحاسب األلي 
. 

    x x x   x 

یدرك الفرق بین  ٣/ ٢/٣/٢
قدرات برامج  الحاسب األلي  
وأمكانیاتھا  والطرق التقلیدیة  

 القدیمة مع اإللمام بكلیھما.
       x x  

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
ب اآل٢/٤/٢/١  تخدام الحاس ي إس ل

ة  ات الجغرافی ل البیان ة لتحلی بكفائ
كنیة  ات الس س البیان ي تعك الت

 والسكانیة في المجتمع .
    x    x x 

العمل في فریق بحثي  ٢/٤/٣/١
سواء بالمعمل أو الحقل ( عند 
القیام بدراسة میدانیة لتسجیل 

المالمح الخاصة بمجتمع ما   ، أو 
عمل إستبیان  والقدرة علي التكیف 

   x       
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٨٥ 

 

 تغیرات وتعدیل الخطط .مع الم

القدرة على تحلیل  ٢/٤/٤/١
المتغیرات الجغرافیة  المختلفة 

وربطھا أیضا بالمتغیرات 
الجغرافیة األخري  في مجتمع ما 

و إنتاج الدراسات التطبیقیة في 
البیئات الجغرافیة المختلفة التي 

یكون لھا مردود إیجابي واضح في 
 خدمة المجتمع  .

   x   x x   

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
رة
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 و الفھم ةالمعرف
٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/٢/١ x             x 
٢/٢/١/١     x    x   x   

 ةالمھارات الذھنی
٢/٢/١/١ x x   x x  x    x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       

 المھارات المھنیة
٢/٣/٢/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/٢/٢   x x  x x   x     
٢/٣/٢/٣  x      x       

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/٢/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٣/١  x  x   x     x   
٢/٤/٤/١  x x   x  x  x x   x 

 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 طرق التقویم قررللمنواتج التعلم المستھدفة 
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 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/٢/١     x   
٢/٢/١/١    x  x x 

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٢/٣ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/٢/١   x x    
٢/٤/٣/١ x   x x   
٢/٤/٤/١ x x x  x x  

 
 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ تبار النظرى النھائىاالخ

 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى
االختبار الشفوي لنصف الفصل 

 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعي ١٥ توالمناقشا

  %١٠٠ األجمالى

  :    قائمة المراجع -١١
 مقترحةال و البحوث كتب -١-١٠
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٨٧ 

 

العملیة ومبادئ الخرائط. بیروت، دار النھضة العربیة  فتحي عبد العزیز أبو راضي . الجغرافیا -
 .٢٠٠٣للطباعة والنشر ، 

دار المنظومة ، أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة   محمد على بھجت الفاضلي ،القاھرة ،    -

٢٠٠٢. 

محمد الخزامي عزیز: نظم المعلومات الجغرافیة ، أساسیات وتطبیقات للجغرافیین ،الطبعة الثالثة  -

 م .٢٠٠٤،منشأة المعارف باإلسكندریة ، 

 . ١٩٧٨محمد صبحي عبد الحكیم :  أساسیات الخرائط الجغرافیة ، القاھرة ، دار المعرفة الجامعیة ،   -

 .١٩٨٦د اللیثي   أساسیات مساقط الخرائط الجغرافیة  ، القاھرة ،  منشأة المعارف ،محمد محم -    

اء للنشر خلف حسین علي الدلیمي : نظم المعلومات الجغرافیة _ أسس وتطبیقات. عمان ، دار صف -    
م .٢٠٠٦والتوزیع ،  

- clarke,c, G., getting started with geographic information systems ,new 
jersey, third edi. prentic hall, 2002. 

- Carter,h., the study of urban geography. London, prentice hall, 2004. 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢
 
ة  –أجھزة ووسائل عرض  - ات الجغرافی رامج اصلیة للتعامل مع البیان از  –ب جھ

 .A3ماسح ضوئي  –طابعة  –خرائط ورقیة  –عرض ( داتا شو) 
 

 د./ إسماعیل علي إسماعیل  منسق المقرر:
 د/  محمد فتحي عزازى :  القسم مجلس  رئیس                                       

 
     /      /    :     التاریخ
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٨٨ 

 

 ) (GQO4و انظمة االستشعار عن بعد مساحیةالجھزة االتوصیف مقرر 
 

تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة  المھني في بلومدال :ھ المقرریقدم من خالل الذي   البرنامج
 واالستشعار عن بعد

 إجباري أم اختیاري: إجباري
  النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیة مسوح الموارد الطبیعیة في :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھني :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 GQO4 الكود: و انظمة االستشعار عن بعد مساحیةالجھزة اال العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 . وتطورھا على مدى العصور المختلفة أحدث أنظمة المساحة واالستشعار عن بعدالب بتعریف الط 
 .أھم طرق المسح المساحي، وأھم خصائصھاتعرف الطالب على   
 .لطرق رسم الخرائط المتخصصة ومصادر بیاناتھاتقییم الطالب  

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 الب قادًرا علي أن: من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الط

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یعرف بأحدث أنظمة  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

المساحة واالستشعار عن بعد 
وتطورھا على مدى العصور 

 المختلفة.
 

  علم المساحةیعرف  ١/ ٢/١/١

دد  ٢/١/١/٢ ع یح رق الرف م ط أھ
 المساحي األرضي والبحري

رف  ٢/١/١/٣ تخدام یع زات اس ممی
 صور األقمار الصناعیة في الرصد

واع  ٢/٢/١/١أنسب األجھزة یحدد  ٢/٢/١  ین األن ز ب یمی
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٨٩ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 
 المھارات الذھنیة: -ب

ع  المساحیة للرصد زة الرف رق وأجھ ة لط المختلف
 المساحي

تعرف على طرق عمل ی ٢/٢/٢
 األجھزة المساحیة

اس األجھز ٢/٢/٢/١ ائج قی ة یقیم نت
 المساحیة

یقیم أنواع أنظمة االستشعار  ٢/٢/٣
 عن بعد

واع  ٢/٢/٣/١ ى األن رف عل یتع
 الرئیسیة ألنظمة االستشعار

یطبق المھارات المھنیة في  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
من خالل استخدام أجھزة المساحة 

 طبیعة عملھ.

ة  ٢/٣/١/١ زة متنوع تخدم أجھ یس
 متنوعةفي عملیات 

ر  ٢/٣/١/٢ دة یبتك رق جدی ط
 للرصد والرفع المیداني

ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص
 للزیارات المیدانیة

یستخدم التقنیات الحدیثة في  ٢/٣/٢
 .البیئیة المختلفةتحلیل المشكالت 

 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
 عملیات الرصد

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
 ألقرانھ

المیدانیة  المسوح یجري ٢/٣/٣
 بیانات لھا. قواعد ویعد

 

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ي  تخدمة ف ح واالدوات المس المس

 ویعمل على تطویرھا الحقلي

المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال مع  ٢/٤/١
والمجتمعیة المؤسسات العلمیة 

 . المختلفة

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 یة المختلفةالمؤسسات الصناع

 الذاتيیستطیع التقییم  ٢/٤/٢
تحدید احتیاجاتھ التعلیمیة و

 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ي رب ة ف اإللكترونی

ي  خور الجغراف ات والص للخام
 وإمكانیات استغاللھا

یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣
المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 

لمعارف لتطویر معارفھ وا
 .ومھاراتھ

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
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٩٠ 

 

 :المحتویات -٣
عدد  الموضوع

 الساعات
/عمليإرشادمحاضرة

 ٢ ١ ٢ مقدمة في علم االستشعار عن بعد
 ٢ ١ ٢ أھم أجھزة االستشعار عن بعد وممیزاتھا

رضي والبحري وممیزاتھا وأھم أجھزة الرفع المساحي األ
 تطبیقاتھا 

٦ ٣ ٦ 

 ٢ ١ ٢ تصنیف أنظمة وأجھزة االستشعار عن بعد
 ٤ ٢ ٤ أمثلة من المجسات والمنصات الفضائیة

 ٢ ١ ٢ طرق قیاس االرتفاعات التقلیدیة والمساحیة الحقلیة
 ٢ ١ ٢ استخدام الصور الراداریة في رسم خرائط االرتفاع الكنتوریة 

 ٢ ١ ٢ ) لرصد البیانات المكانیة GPSم أجھزة تحدید المواقع (استخدا
 ٢ ١ ٢ مشروع عملي الستخدام أجھزة المساحة واالستشعار عن بعد

 ٦ ١ ٤ تقییم للمشروع العملي وتلخیص الدروس المستفادة
 

 
 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع
 االول عن بعد مقدمة في علم االستشعار ١
 الثاني أھم أجھزة االستشعار عن بعد وممیزاتھا ٢

أجھزة الرفع المساحي األرضي والبحري وممیزاتھا وأھم  ٣
 تطبیقاتھا 

 الخامس -الثالث 

 السادس تصنیف أنظمة وأجھزة االستشعار عن بعد ٤

 السابع أمثلة من المجسات والمنصات الفضائیة ٥

 الثامن لتقلیدیة والمساحیة الحقلیةطرق قیاس االرتفاعات ا ٦
 التاسع استخدام الصور الراداریة في رسم خرائط االرتفاع الكنتوریة  ٧
 العاشر) لرصد البیانات المكانیة GPSاستخدام أجھزة تحدید المواقع ( ٨
 الحادى عشر والثانى عشر مشروع عملي الستخدام أجھزة المساحة واالستشعار عن بعد ٩
 الثالث عشر والرابع عشر للمشروع العملي وتلخیص الدروس المستفادة تقییم ١٠
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٩١ 

 

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  يللبرن  والت
وم ی رر ق المق
 یقھاتحقب

٢/١/١ 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٤ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

٩٢ 

 

 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
   x x x    x x  علم المساحةیعرف  ١/ ٢/١/١ 

ع یحدد  ٢/١/١/٢ أھم طرق الرف
 x x         x المساحي األرضي والبحري

رف  ٢/١/١/٣ زات یع ممی
ار  ور األقم تخدام ص اس

  الصناعیة في الرصد
   x    x   

المھارات الذھنیة
واع  ٢/٢/١/١  ین األن ز ب یمی

ع  زة الرف رق وأجھ ة لط المختلف
 المساحي

  x x x x     

اس  ٢/٢/٢/١ ائج قی یم نت یق
  x x x  x     األجھزة المساحیة

واع  ٢/٢/٣/١ ى األن رف عل یتع
      x   x  شعارالرئیسیة ألنظمة االست

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
  x  x  x x    متنوعةمتنوعة في عملیات 

ر  ٢/٣/١/٢ دة یبتك رق جدی ط
 x     x     للرصد والرفع المیداني

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
  x x        مختلفة للزیارات المیدانیة

یكتب تقاریر فنیة عن  ٢/٣/٢/١
 x  x   x x x   عملیات الرصد

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
           ألقرانھ

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ي  المسح واالدوات المستخدمة ف

 ویعمل على تطویرھا الحقلي
    x  x x   

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 x    x x     المؤسسات الصناعیة المختلفة

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ي رب ة ف ات اإللكترونی البیان

ي  ع الجغراف ات التوزی للخام
 والصخور وإمكانیات استغاللھا

   x   x    

یمارس تعلیم اآلخرین  ٢/٤/٣/١
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
    x  x x   
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٩٣ 

 

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم تعلیم والتعلمطرق ال
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 و الفھم ةالمعرف
٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x    x  x    x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x     x  

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x      x 
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x    x 
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x     x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x    x 

 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 للمقررستھدفة نواتج التعلم الم

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
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٩٤ 

 

 للمقررستھدفة نواتج التعلم الم

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 ٢/١/١/٣    x  x x 

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٤/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x   x 
٢/٤/٢/١ x      x 
٢/٤/٣/١      x x 

 
 
 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظري النھائي
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائي

 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسي
 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسي

 السادس عشر ٧ لعملي لنھایة الفصل الدراسيالتقویم ا
 أسبوعي ١٥ تقویم المشاریع والتقاریر والعروض والمناقشات
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢

 
ة -دعم طباعة –أجھزة ووسائل عرض  ات مادی اراتامكان ة للزی ة  المساحیةأجھزة القیاسات -المیدانی المختلف

 ).GPSوغیرھا من أجھزة القیاسات الحقلیة مثل البوصلة والجي بي إس (
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