كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :الجغرافيا
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة للبرامج :رئيسياً

العام الدراسي 0200/0202م

القسـم الذي يتبعه البرنامج الجغرافيا

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

القسم الذي يتبعه المقرر التاريخ
أ -معلومات أساسية:

اسم المقرر :الجغرافيا السياسية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

الفرقة :الثالثة
-

4

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
أن يتؼشف الطالبة ػلب مفهبم البذمذ تبال التباسيل غالزيشا,ابا مبل
 -1أهداف المقرر Aims
خ ب م مؼش,ببح الؼ لببح تببال البغببان غالثا ببح اللضاطببح غ ضلا ب أ ب
اللشببت خ الغااعبباح ,ببك المببا ل ػثببش التبباسيل مببغ مضاغلببح التببشاس
صلمم ػللاح لثؼعها .
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر :بنهاية هذا المقرر الدراسي ينبغي ان يكون الطالب قاد ار عمي
أن :
Intended Learning Outcomes
أ.1.يتؼشف ػلك الذغلح غمتمبا ها
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge and Understandingأ.2.يصف الضذغد الغااعاح غمشت ها
أ.3.يؼال الؼ لاخ الذغلاح غيضللها
ب.1.يفشق تال الضذغد الغااعاح المميح غالعؼافح
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsب .2.يفص تال الزيشا,اا الغااعاح للثضش غالااتغح
ب .3.يفغش اللشت خ الغااعاح التك نشأ تال الذغم غأعثاتها
غبتائزها
د .1.يؼاذ تناء خشيطح الؼال الغااعاح تناء ػلك ا اللشت خ
جـ -المهارات المهنية
اللمرمدج ,ك الؼال
Professional Skills
د .2.يتتشف العثاب الزم شيح ,ك اللشت خ الغااعاح غ
ك مشت خ اسيخاح ا مشت خ ,شظتها الثا ح الزيشا,اح غاللملغ
د.1.يؼل ,ك ,شيك
د -المهارات العامة
General Skills
د .2.يغتخذ ضلا الخشائػ للؼش,ح الصذاث غاللشت خ الغااعاح
د .3.يتؼل افاح التماص الشفمي غالتتاتك
 -3مضتمي اللمشس Syllabus
العاتاغ
ػذد الغاػاخ
اللمظمع
ممذمح ,ك الزيشا,اا الغااعاح
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الذغلح -ما اتها غ صنافها

8

الضذغد الغااعاح الثشيح

8
8

الزيشا,اا الغااعاح للثضش

12

الزامتملاتتا – ؼشيفها

الخابك
غالخالج
الشاتغ
غالخامظ
الغادط
غالغاتغ
الخامل
غالتاعغ
غالؼاشش

غبظشيا ها
12

الؼ لاخ الذغلاح اللؼاصشج

6
الزيشا,ااالغااعاح للضشب
غالغ

الضادي
غالخابك
غالخالج
ػشش
الشاتغ
غالخامظ
ػشش

.4أ .اللضاظشاخ
 -4أعالاة التذسيظ غالتؼل
Teaching
and
learning
methods
.4ب .احشاء اللنالشاخ غالضماس الؼللك أحناء اللضاظشج
.4د .تلاف الط ب تزلغ مؼلمماخ اسيخاح غريشا,اح ػل مناغك
الذساعح التطثاماح
.5أ.اظا,ح عاػاخ متتثاح له
 -5أعالاة التذسيظ غالتؼل للط ب رغي
.5ب .التماص مؼه ػللاا تشت مغتلش
المذساخ اللضذغدج
Teaching and Learning methods
for disables
 -6أعالاة التذسيظ غالتؼل للط ب اللتلاضيل .6أ.الؼصف الز نك
.6ب.امذاد تاللشارغ الؼللاح التك نالش لعايا عااعاح
غريشا,ك
 -7ماا الط ب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools
Time schedule
ب -التوقيت
ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات Grading

االمتحان التحريري لقياس مهارة الطالب عمي التحميل والتفكير
نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي

111

%

منتصف الفصل الدراسي

% 1

االمتحان الشفوي

% 1

االمتحان العممي

% 1

أعمال فصمية

% 1
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system

جيد جدا 17-16
جيد 15-13

مقبول 12-11
 -8لائلح التتة الذساعاح غاللشارغ :List of references
إ,شاد ػضب :مضاظشاخ ,ك الزيشا,اا الغااعاح غاش منشمس لاح
Course notes
أ -مذكرات
اآلداب رامؼح تنها.
ص س ػثذ الزاتش ػاغك :أعظ الزيشا,ابا الغااعباح
ب -كتب ممزمة
التم . 2002
)Required books (Text books
مببا ش صلببذي ػبباش الزيشا,اببا الغااعبباح غالنظببا الزامتملببم اتك
اللؼاصش داس المحائك 2010
غ 3شبثال

ج -كتب مقترحة
Recommended books
اللزلح االتاسيخاح اللصشيح الزلؼاح اللصشيح للذساعاخ التاسيخاح.
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
مزلح الزلؼاح الزيشا,اح اللصشيح :صذس ػل الزلؼاح الزيشا,اح.
 -1زهاض الماػاخ الذساعاح تالمعائ التمناح الضذيخح مخ ’
 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم
رهاص الؼشض DATA SHOW
 -2ذسية الط ب ػلك سع خشائػ لتمظاش تؼط مشت خ
الضذغد الغااعاح ,ك الؼال
رلببام صلببذان :شخصبباح مصببش دساعببح ,ببك ػثمشتاببح اللتببان د3
ػال التتة . 1984

تن هناقشت التىصيف وإعتواده بوجلس القسن الونعقد بتاريخ
هنسق الوقرر(أستاذ الوادة):
أ.د.م /هسعد بحيري
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