
 

 تحليل بيانات إحصائية وخرائط كمية 
/                                              تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  الماجستير
  اختيارىأجباري أم اختيارى: 

  ية والتخطيط لتنميتها تقويم الموارد الطبيع : القسم الذي يقدم البرنامج
  تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها  : القسم الذي يقدم المقرر

  الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 الكود:                  تحليل البيانات اإلحصائية والخرائط الكمية العنوان:

: EMO09 
  1المحاضرة: 2لساعات المعتمدة:ا

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 بالجغرافيا الكمية المقصود التعريف ب-1
التي يتم الحصول عليها في صورة  تدريب الطالب على كيفية معالجة المالمح الديموغرافية-2

 وتحليل العالقة بينها وبين المتغيرات البيئية األخرى .  بيانات كمية
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة - 2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
والحقائق  يعرف النظريات 2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

بتقويم الموارد الطبيعية والعلوم المتعلقة 
 .الرتبطة بها البيئة

والحقائق  ف النظرياتيعر 2/1/5
بتقويم الموارد الطبيعية والعلوم المتعلقة 

 . الرتبطة بها البيئة

يتدرب الطالب على كيفية معالجة  2/1/1/1
من بصورة كمية  وتحليل الخصائص البشرية 

 خالل منهج صحيح .
يتدرب الطالب على كيفية الربط بين  -2/1/5/1

تتأثر  ( كيف الكمية  بعض البيانات الديموغرافية
وتؤثر في بعضها وأيضا ، كيف تؤ ثر وتتأثر في 

 جميع المتغيرات الجغرافية في البيئة 

المهارات  -ب
 الذهنية:

 .المعلومات البيئية المختلفة يحلل 2/2/1
 المعلومات البيئية المختلفة تقييم  2/2/2
تقييم الموارد الطبيعية  فى أستخدامةو

  المشكالتوحل 

 
بمعالجة بعض المتغيرات  يقوم الطالب2/2/1/1

التي تمكن من حل بصورة كمية الجغرافية 
اإلشكاليات البيئية في المجتمعات العمرانية 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 .الحضرية والريفية

يقوم الطالب بمعالجة بعض  2/2/2/1
وربطها بطرق إحصائية  المتغيرات البشرية

 ومدى تفاعلها مع المالمح البيئية  والجغرافية .
ب أن يعالج فرضية يستطيع الطال2 /2/2/2

تتعلق بالخصائص ( السمات) البشرية  من  معينة
 خالل المنهج العلمى( الجغرافي ) الصحيح 

المهارات  -ت
 :المهنية والعملية

لتقويم المهارات المختلفة  اتقان -1.3.2
   .التأثيرات البيئية المختلفة

ربط بين بعض البيانات الديموغرافية ي2/3/1/1
أثر وتؤثر في بعضها وأيضا ، الكمية  ( كيف تت

كيف تؤ ثر وتتأثر في جميع المتغيرات 
 )لجغرافية في البيئةا

المهارات  -ث
العامة والقابلة 

 :للنقل

استخدام الوسائل التكنولوجية  2/4/2
الحديثة فى رصد ومعالجة الظواهر البيئية 

 المختلفة.
 البيئيقيادة فريق العمل  2/4/4
لتقييم  يقترح قواعد ومؤشرات2/4/5

 أداء اآلخرين . 

إستخدام الحاسب اآللي بكفائة لتحليل  2/4/2/1
 .الديموغرافيةالكمية البيانات 

العمل في فريق بحثي سواء بالمعمل 2/4/4/1
أو الحقل ( عند القيام بدراسة ميدانية لتسجيل 

الديموغرافية ، أو عمل  اإلحصائية  المالمح
غيرات إستبيان  والقدرة علي التكيف مع المت

 وتعديل الخطط.
الق�������درة عل�������ى تحلي�������ل المتغي�������رات  2/4/5/1

المختلف�ة وربطه�ا   بصور إحصائية  الديموغرافية
أيضا بالمتغيرات الجغرافي�ة األخري�ى ف�ي البيئ�ة و 
إنت��اج الدراس��ات التطبيقي��ة ف��ي البيئ��ات الجغرافي��ة 

 المختلفة
 

 
3 Uالمحتويات: 

 إرشاد/عملي محاضرة عدد الساعات الموضوع
 مة : ماهية الجغرافيا الكمية مقد

 مجاالت الجغرافيا الكمية في الفروع الجغرافيا المختلفة 
 الجغرافيا الكمية والجيومورفولوجيا 

 الجغرافيا الكمية وعلم البيئة 
 الجغرافيا الكمية والجغرافيا الطبيعية 
 .   الجغرافيا الكمية والجغرافيا البشرية 

2 1 2 

 ت السكانية المختلفة  .التعريف بأنواع البيانا
لجغرافيا الكمية هى اسلوب من اساليب البحث العلمى 

 االسلوب الكمى .يسمى

2 1 2 

 مراحل دراسة الظاهرة 
 أوال: مرحلة جمع البيانات 

4 2 4 

وضع الفروض:هى تعنى تحديد الباحث للبيانات  مرحلة ثانياً :
 جمعها فى ضوء ما يؤثر فى الظاهرة المطلوب

2 1 2 

الثا ً: مرحلة اختبار الفروض:تعنى اختبار الفروض التى تم ث
  الظاهرة وضعها من حيث مدى التأثير على

2 1 2 

رابعا ً :مرحلة الحصول على البيانات:هى اسلوب الحصر الشامل 
 او اسلوب المعاينة

6 3 6 

 4 2 4 خامساً :الشروط التى تتبع فى الحصر الشامل او المعاينة؟
 وءثرة في الحصر الكاملالعوامل الم  

الظروف  -إمكانيات الباحث  -طبيعة البيانات  -الدعم المالي 

 المحيطة 

2 1 2 

 4 2 4 خصائص العينة
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4 Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 

 مقدمة : ماهية الجغرافيا الكمية 
 مجاالت الجغرافيا الكمية في الفروع الجغرافيا المختلفة 

 رافيا الكمية والجيومورفولوجيا الجغ
 الجغرافيا الكمية وعلم البيئة 

 الجغرافيا الكمية والجغرافيا الطبيعية 
 .   الجغرافيا الكمية والجغرافيا البشرية 

 االول

2 
 التعريف بأنواع البيانات السكانية المختلفة  .

لجغرافيا الكمية هى اسلوب من اساليب البحث العلمى 
 الكمىاالسلوب  .يسمى

 الثاني

 مراحل دراسة الظاهرة  3
 أوال: مرحلة جمع البيانات 

 الثالث والرابع

4 
  مرحلةثانياً : 

  وضع الفروض:هى تعنى تحديد الباحث للبيانات المطلوب
 جمعها فى ضوء ما يؤثر فى الظاهرة

 الخامس

5 
ثالثا ً: مرحلة اختبار الفروض:تعنى اختبار الفروض التى تم 

  ث مدى التأثير علىوضعها من حي
 الظاهرة

 السادس

رابعا ً :مرحلة الحصول على البيانات:هى اسلوب الحصر الشامل  6
 او اسلوب المعاينة

 التاسع -الثامن -السابغ 

 الحادي عشر –العاشر  خامساً :الشروط التى تتبع فى الحصر الشامل او المعاينة؟ 7

8 

 العوامل الموءثرة في الحصر الكامل

الظروف  -إمكانيات الباحث  -طبيعة البيانات  -الدعم المالي 

 المحيطة

 الثاني عشر

 الثالث عشر والرابع عشر خصائص العينة 9
 
 
 
5 U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

 المهارات العامة
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/5 

2/2/1 
2/2/2 

 
2/3/1 

2/4/2 
2/4/4 
2/4/5 
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6 Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر  لمقررل مخرجات التعلم
 األول ثانىال الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

 

يتدرب الطالب على كيفية معالجة 
وتحليل الخصائص البشرية من 

 خالل منهج صحيح .
 

 
 

      X 

يتدرب الطالب على كيفية الربط 
بين بعض البيانات الديموغرافية 

كيف تتأثر وتؤثر في بعضها (
وأيضا ، كيف تؤ ثر وتتأثر في 
جميع المتغيرات الجغرافية في 

 . )لبيئةا

 

 

    X X  

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

يقوم الطالب بمعالجة بعض 
المتغيرات الديموغرافية التي تمكن 

من حل اإلشكاليات البيئية في 
 المجتمعات

   
X X 

X   X 

الوصول بالطالب إلى إدراك كيفية 
تحليل العالقات بين المتغيرات 
الجغرافية المختلفة في مجتمع 

 الدراسة  
 )الطبيعية والبشرية ( الظاهرات

من خالل المنهج الجغرافي 
 (البيئي)

 

X X  

  

    

يستطيع الطالب أن يعالج فرضية 
معينة من خالل المنهج 

العلمى(الجغرافي) الصحيح في 
كافة التخصصات البيئية التي 
 تعكس مجتمع منطقة الدراسة

X X  

  

    

ت 
را

مها
ال

ية 
مهن

ال
لية

عم
وال

 

ربط بين بعض البيانات ي
الديموغرافية الكمية  ( كيف 

تتأثر وتؤثر في بعضها وأيضا 
، كيف تؤ ثر وتتأثر في جميع 

 )لجغرافية في البيئةاالمتغيرات 

    

  X 

X X 

وال
مة 

لعا
ت ا

را
مها

ال
ولة

منق
 

إستخدام الحاسب اآللي بكفائة 
لتحليل البيانات الجغرافية التي 

تعكس البيانات السكنية والسكانية 
 في المجتمع

  X X      

العمل في فريق بحثي سواء 
بالمعمل أو الحقل ( عند القيام 

بدراسة ميدانية لتسجيل المالمح 
الخاصة بمجتمع ما   ، أو عمل 

إستبيان  والقدرة علي التكيف مع 
 المتغيرات وتعديل الخطط

 X        

القدرة على تحليل المتغيرات 
الجغرافية  المختلفة وربطها أيضا 

ت الجغرافية األخري  في بالمتغيرا
مجتمع ما و إنتاج الدراسات 

التطبيقية في البيئات الجغرافية 
 المختلفة

X X        
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7 Uق التعليم والتعلم: طر 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
مش

ال
نى كلة
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x  x    x x x     

2/2/5/1 x  x  x x   x   x   

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 x   x x x x     x   

2/2/2/1 x  x  x    x   x   

2/2/2/2 x  x     x x   x   

1/2/3/2 x  x     x x   x   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1 x x  x   x  x x   x  

2/4/4/1   x     x   x  x  

2/4/5/1      x    x  x x  

 
 
8 U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 التقويم طرق

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x  x  x  

2/2/5/1 x x     x 

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 x      x 

2/2/2/1 x    x x x 

2/2/2/2 x  x   x x 

1/2/3/2    x   x 

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/2/1 x x  x   x 

2/4/4/1 x x  x  x x 

2/4/5/1 x x  x x  x 

 
9 U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى
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 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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11- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
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