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 حضاريةجغرافيا 
                                          قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  الدكتوراه 
  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

 أجباري أم اختيارى: أختيارى
                                             ارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها تقويم المو : القسم الذي يقدم البرنامج

                                          تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها  : القسم الذي يقدم المقرر
  الدكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 األساسية (أ) البيانات
  EE024الكود:   الجغرافيا الحضارية  العنوان:

  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

   . الحضارية بالمقصود بمضمون ومنهج الجغرافيا التعريف  •
 في مجال الدراسات البيئية . الحضارية ية لعلم الجغرافيا عريف باألبعاد التطبيقالت •
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 الحقائقنظريات و ال   2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

والعلوم علوم البيئة المتعلقة ب
وما استحدث األخرى ذات العالقة 

 .عليها
 

يتع��رف الطال��ب عل��ى  2/1/1/1
بع��ض المش��كالت الت��ي يع��اني 
منه��ا المجتم��ع والت��ي تتض��من 
مش���كالت العم���ران الحض���ري 

 .في مصر
يتعرف الطالب على   2/1/1/2

بع���ض الس���مات والخص���ائص 
الس��كنية والس��كانية الت��ي تمي��ز 
 المجتمعات الحضرية والريفية 

في المعلومات البيئية  تحليل 2/2/1 المهارات الذهنية: -ب
 الموارد الطبيعية تقويمجال م

 والظواهر البيئية.

 
يقوم الطالب  2/2/1/1
معالجة بعض المتغيرات ب
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
الجغرافية التي تمكن من حل 

في  اإلشكاليات البيئية
المجتمعات العمرانية 
 الحضرية والريفية .

الوصول بالطالب  2/2/1/2
إلى إدراك كيفية تحليل 

العالقات بين المتغيرات 
ختلفة في مجتمع الجغرافية الم

 الدراسة  
( الظاهرات الطبيعية 

والبشرية )من خالل المنهج 
 .الجغرافي ( البيئي ) .

يستطيع الطالب أن  2/2/1/3
يعالج فرضية معينة من خالل 

المنهج العلمى( الجغرافي ) 
الصحيح في كافة التخصصات 

البيئية التي تعكس مجتمع 
 منطقة الدراسة
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المهارات المهنية  -ت
 :عمليةوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -----------------------------

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

استخدام  2/4/2
بما تكنولوجيا المعلومات 

يخدم تطوير الممارسة 
 .المهنية

 

الحاس�����ب  اس�����تخدام 2/4/2/1
اآلل��ي بكفائ��ة لتحلي��ل البيان���ات 

لتي تعك�س البيان�ات الجغرافية ا
 السكنية والسكانية في المجتمع  

 
الذاتي  التقييم  2/4/4

 والتعلم المستمر .
 

الق���درة عل���ى تحلي���ل  2/4/4/1
المتغيرات الجغرافية  المختلف�ة 
وربطه�����ا أيض�����ا ب�����المتغيرات 

في مجتم�ع   األخرىالجغرافية 
ما و إنتاج الدراس�ات التطبيقي�ة 

ة في البيئات الجغرافي�ة المختلف�
الت�ي يك�ون له�ا م�ردود إيج�ابي 

 واضح في خدمة المجتمع  .
 العمل في فريق  2/4/6

وقيادة فريق  بحثي 
 العمل.

 

العم�����ل ف�����ي فري�����ق  2/4/6/1
بحثي س�واء بالمعم�ل أو الحق�ل 
( عن���د القي���ام بدراس���ة ميداني���ة 
لتس�����جيل المالم�����ح الخاص�����ة 

  استبيانبمجتمع ما   ، أو عمل 
والق�����درة عل�����ي التكي�����ف م�����ع 

 تغيرات وتعديل الخطط .الم
 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

وماهية الظاهرات  الحضارية مقدمة تشمل المقصود بالجغرافيا 
والمتغيرات التي يمكن معالجتها عند التعرض للمنهج الصحيح 

 . الحضارية في دراسة ومعالجة الجغرافية

2 1 2 

 ختلفة المالمح العامة للحضارت الم
 اللغة 

 العادات والتقاليد 
 الفنون 

 اآلالت والمعدات 
 أنماط التصميم العمراني 

2 1 2 

 الحضاره اإلغريقية 
 للغة 

 العادات والتقاليد 
 الفنون 

4 2 4 
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 اآلداب
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني
 الحضارة الرومانية 

 اللغة 
 اآلداب 

 العادات والتقاليد 
 الفنون 

 اآلالت والمعدات 
 أنماط التصميم العمراني

2 1 2 

 الحضارة الفارسية 
 اللغة 

 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني

2 1 2 

 اإلسالمية في األندلس الحضارة
 اللغة 

 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 العمرانيأنماط التصميم 

6 3 6 

 الحضارةاألوروبية الحديثة 
 اللغة 

 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني

4 2 4 

 2 1 2  العوامل الجغرافية لقيام الحضارت وإندثارها 
 4 2 4 نظريات نمو المدن . 

 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 
وماهية  الحضارية مقدمة تشمل المقصود بالجغرافيا 

الظاهرات والمتغيرات التي يمكن معالجتها عند التعرض 
 . الحضارية للمنهج الصحيح في دراسة ومعالجة الجغرافية

 االول

2 

 المالمح العامة للحضارت المختلفة 
 اللغة 

 العادات والتقاليد 
 الفنون 

 اآلالت والمعدات 
 م العمرانيأنماط التصمي

 الثاني

3 

 الحضاره اإلغريقية 
 للغة 

 العادات والتقاليد 
 الفنون 
 اآلداب

 اآلالت والمعدات 
 أنماط التصميم العمراني

 الثالث والرابع

 الحضارة الرومانية  4
 اللغة 

 الخامس
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 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني

5 

 الفارسية  الحضارة
 اللغة 

 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني

 السادس

6 

 الحضارةاإلسالمية في األندلس 
 اللغة 

 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني

 التاسع -السابغ 

7 

 ة الحضارةاألوروبية الحديث
 اللغة 

 اآلداب 
 العادات والتقاليد 

 الفنون 
 اآلالت والمعدات 

 أنماط التصميم العمراني

 الحادي عشر –العاشر 

 الثاني عشر العوامل الجغرافية لقيام الحضارت وإندثارها   8

العوامل جغرافية لسقوط الحضارة اإلسالمية بعد حروب اإلسترداد  9
 . 

 الثالث عشر والرابع عشر
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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

 ــــــــــ 2/2/1 2/1/1
2/4/2 
2/4/4 
2/4/6 

6- Uات المقرر:مكون 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

0% 100% 0% - 100 % 

 
 

U7- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

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

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

 

يتعرف الطالب عل�ى بع�ض 2/1/1/1
المشكالت الت�ي يع�اني منه�ا المجتم�ع 
والت���ي تتض���من مش���كالت العم���ران 

 .الحضري في مصر

 
 

      X 

يتع������رف الطال������ب عل������ى   2/1/1/2
بعض الس�مات والخص�ائص الس�كنية 
والس����كانية الت����ي تمي����ز المجتمع����ات 

 الحضرية والريفية 

 
 

     X  

مها
ال

نية
ذه

 ال
ات

ر
 

يقوم الطالب بمعالجة  2/2/1/1
بعض المتغيرات الجغرافية التي 

تمكن من حل اإلشكاليات البيئية في 
المجتمعات العمرانية الحضرية 

 والريفية .

   

X  

   X 

الوصول بالطالب إلى  2/2/1/2
إدراك كيفية تحليل العالقات بين 

المتغيرات الجغرافية المختلفة في 
 ة  مجتمع الدراس

( الظاهرات الطبيعية والبشرية )من 
 .خالل المنهج الجغرافي ( البيئي ) .

   

 X 

    

يستطيع الطالب أن يعالج  2/2/1/3
فرضية معينة من خالل المنهج 

العلمى( الجغرافي ) الصحيح في 
كافة التخصصات البيئية التي تعكس 

 مجتمع منطقة الدراسة

   

  

 X   

ت 
را

مها
ال

ية 
مهن

ال
عم

وال
 لية

 ال يوجد 
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المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

الحاس������ب  اس������تخدام 2/4/2/1
اآلل���ي بكفائ���ة لتحلي���ل البيان���ات 
الجغرافي��ة الت��ي تعك��س البيان��ات 
 السكنية والسكانية في المجتمع  

  X       

الق����درة عل����ى تحلي����ل  2/4/4/1
المتغي��رات الجغرافي��ة  المختلف��ة 
وربطه�����ا أيض�����ا ب�����المتغيرات 

ف�ي مجتم�ع   األخ�رى الجغرافية
م��ا و إنت��اج الدراس��ات التطبيقي��ة 
ف��ي البيئ��ات الجغرافي��ة المختلف��ة 
الت��ي يك��ون له��ا م��ردود إيج��ابي 

 واضح في خدمة المجتمع  .

 X        

العمل في فريق بحثي  2/4/6/1
س��واء بالمعم��ل أو الحق��ل ( عن��د 
القي��ام بدراس��ة ميداني��ة لتس��جيل 
المالمح الخاصة بمجتمع م�ا   ، 

والق��درة عل��ي   اس��تبيانعم��ل  أو
التكي��ف م��ع المتغي��رات وتع��ديل 

 الخطط .

X X        

 
 
 
 
 
 
 

U8-  :طرق التعليم والتعلم 

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
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

 

مش
علم

الت
ت 

عا
رو

 

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     

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

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x x x x     x   

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

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

                المهارات المهنية

المهارات العامة 
 و المنقولة

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

2/4/4/1   x     x   x  x  

2/4/6/1      x    x  x x  
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U9-  نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

اال
رى

حري
الت

ر 
تبا

خ
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  

2/1/1/2 x x     x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x      x 

2/2/1/2 x    x x x 

2/2/1/3 x  x   x x 

         المهارات المهنية

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

2/4/4/1      x  

2/4/6/1    x x   

U10-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 فوي لنصف الفصل الدراسىاألختبار الش
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

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

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
U11- قائمة المراجع 

 مقترحةال و البحوث كتب -11-1
بد المقصود  ، سياسة المجتمعات والمدن الجديدة  في مصر ، المركز القومي سيد محمد ع  -

 . 1986للبحوث اإلجتماعية والجنائية ، 
 

محمد على بهجت الفاضلي . دراسات في جغرافية العمراني الحضري ، دار المعرفة    
 .م  2000الجامعية ، 

المالمح والمشكالت ، مطبعة  –السيد محمد الحسيني . التحضر في األقطار النامية -     
 .م   1992الطوبجي، القاهرة ،

 
-Carter,H., The study of urban Geography, London, 1975 
-Garnnier.B. ,Geography of population  , London ,1969 
-.Lee. R.H., ital. Economy and society, London,1981. 
- Ford, C.D., The city : urbanization and urbanizm, Chicago, 1955.  
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Berry .L., The  impact  of  expanding  metropolitan  communities 
upon  the central place hierarchy ,  

. 
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-3

. Berry .L., The  impact  of  expanding   
metropolitan  communities upon  the central place hierarchy , 
A.A.A.G., vol ,60 p112-116. 

 
 

U12- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 الميدانية للزياراتامكانات مادية  -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           

 
 

 د/ اسماعيل على اسماعيل  منسق المقرر:
 

 د/ محمد أحمد الحويطى رئيس القسم:
 

     /     اريخ:  /الت


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

