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 1. اسم المادة انتخطُظ انحضشٌ

 2. رقم المادة 4032330

 (ح،ػًهُحانغاػاخ انًؼتًذج )َظشَ 0
.3 

 (ح، ػًهُحانغاػاخ انفؼهُح )َظشَ 0
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال َىجذ

 5. اسم البرنامج جغشافُاان

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة انجايؼح اْسدَُح

 8. الكمية اِداب

 9. القسم انجغشافُا

 10. مستوى المادة ياجغتُش

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي انفصم اْول    4302/ 4303

 12. الدرجة العممية لمبرنامج فٍ انجغشافُا ياجغتُش

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة َىجذال 

 14. لغة التدريس انؼشتُح و اإلَجهُضَح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  4302/ 4303
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 

 

 

 يُّغك انًادج .01

 .انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَ: سلى انًكتة، انغاػاخ انًكتثُح، سلى يا َهٍ انشجاء إدساج
 أ . د.  صذلٍ انًىيٍُ

 ( / انطاتك انثانث / لغى انجغشافُا/ يثًُ كهُح اِداب031سلى ) :   يكتة

 اْحذ  +  انثالثاء  +  انخًُظ .   اَاو  4: 33ــ    0: 33انًكتثُح :  انغاػاخ 

 انخًُظ   َىو     2: 03ــــ    0: 03                      

 أو  تًىػذ يغثك حغة انحاجح .                       

 33014301111303هاتف :  

  sedqmom@yahoo.comانثشَذ اإلنكتشوٍَ :   
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 مدرسو المادة .71

 .انشجاء إدساج يا َهٍ: سلى انًكتة، انغاػاخ انًكتثُح، سلى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَ
 . د.  صذلٍ انًىيٍُ أ

 ( / انطاتك انثانث / لغى انجغشافُا/ يثًُ كهُح اِداب031سلى ) :   يكتة

 اْحذ  +  انثالثاء  +  انخًُظ .    اَاو     4: 33ــ    0: 33انغاػاخ انًكتثُح :  

 انخًُظ    َىو     2: 03ــــ    0: 03                      

 تًىػذ يغثك حغة انحاجح .أو                         

 33014301111303هاتف :  

  sedqmom@yahoo.comانثشَذ اإلنكتشوٍَ :   
 

 وصف المادة .71

 .يزكىس فٍ انخطح انذساعُح انًؼتًذج هى كًا
وَتؼشض انًغاق نتاسَخ تطىس انتخطُظ انحضشٌ خالل انمشٌ  تحذد هزِ انًادج انًجاالخ انتٍ تمغ ضًٍ اهتًاياخ انتخطُظ انحضشٌ  .     

كًا تتُاول انًادج اَضا انطشق و اْعانُة انًغتخذيح فٍ انتخطُظ انحضشٌ يغ  انفهغفُح و انًؤعغُح و انًُثىدونىجُح . انؼششٍَ و أتؼادِ

غكاٍَ و نًانح انحضشَح و انتحهُم انذًَىغشافٍ و انتُثؤ اانتشكُض ػهً اْعانُة انًتىفشج نتحهُم انًخططاخ يثم اعانُة انهُكم االلتصادٌ نهؼ

ح ًَارج اعتؼًاالخ اْسض و تخطُظ انُمم و انًُارج انخطُح و أعانُة تىنُذ انًخططاخ و انتمُُى كأعهىب انتىصم إنً انهذف و صفحح انًىاصَ

 انًُفؼح . –انتخطُطُح و ًَارج انثشيجح انخطُح و تحهُم انكهفح 

 

 
 
 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19

 :اْهذاف -أ

انًجاالخ اْعاعُح نهتخطُظ انحضشٌ و ياهُح و أهًُح انتخطُظ انهذف يٍ تذسَظ هزِ انًادج هى تؼشَف انطهثح ػهً أهى انًفاهُى و      

.  وانتثاٍَ اإللهًٍُ فٍ يغتىَاخ انتخضشو تؼشَف انطهثح ػهً االختالفاخ انًكاَُح انحضشٌ ػهً انًغتىي انًحهٍ و اإللهًٍُ و انىطٍُ . 

ذٌ وتؼشَف انطهثح ػهً أتشص االختالفاخ انًكاَُح تٍُ انشَف وانحضش وَشؤ انًذٌ وتطىسها وانتثاٍَ اإللهًٍُ فٍ يغتىَاخ انتحضش ووظائف انً

ػهً انخطىاخ اإلجشائُح نهتخطُظ  واعتؼًاالخ اْسض فُها. وكزنك ، إكغاب انطهثح انًهاساخ انكافُح نتىظُف يحتىي انًادج فٍ أنتؼشف

 انحضشٌ ، و أهى انىعائم انكًُح راخ انصهح تانًحتىي، تًا َتُاعة يغ أهذاف ويغتىي انًادج انتؼهًٍُ.
 
 أٌ: ػهً ا  َكىٌ لادس أٌانًادج  إَهاءَتاجاخ انتؼهّى: َتىلغ يٍ انطانة ػُذ  -ب

. وانمذسج ػهً اعتخذاو انحاعىب فٍ إػتًادا ػهً انًؼاَُش انؼهًُح نهتخطُظ انحضشٌ جشاء دساعاخ يُذاَُح تطثُمُح ػهً انًذٌلذسج انطهثح ػهً إ

 انتؼايم يغ انؼذَذ يٍ انثشيجُاخ راخ انصهح تًحتىي وطثُؼح انًادج .
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 

 أعانُة انًشاجغ

 انتمُُى
َتاجاخ انتؼهّى 

 انًحتىي اْعثىع انًذّسط انًتحممح

 و  ( 0000ػالو )

 يحاضشاخ انًذسط
انًشاسكح و 

ايتحاٌ 

يُتصف 

 انفصم

تىطٍ يؼشفح كُفُح 

ى ثويٍ االَغاٌ 

 ظهىس انًذٌ

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

اْول  +  

+   انثاٍَ

 انثانث

ػشض تاسَخٍ و 

ػشض ْهى 

انًصطهحاخ راخ 

 انصهح
( و 0020اْشؼة )

 ( و0021انجاتشٌ )

 انًذسطيحاضشاخ 

انًشاسكح 

وايتحاٌ 

يُتصف 

 انفصم

تًُُض يؼشفح كُفُح ان

 تٍُ انمشَح وانًذَُح

وكُفُح انتؼشف ػهً 

 إلهُى انًذَح و حذودِ

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

انشاتغ و 

 انخايظ 
و  نحضشٌاانُظاو 

انتفاػم 

انًكاٍَ و 

 إلهُى انًذَُح
Catanese 

(1991) 
 يحاضشاخ انًذسطو

انًشاسكح 

وايتحاٌ 

 يُتصف

 انفصم

كُفُح االعتفادج يؼشفح 

يٍ َظشَح انًكاٌ 

فٍ  انًشكضٌ

وفهى يؼًُ  انتخطُظ

انًذَُح كًكاٌ 

 يشكضٌ

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

+  انغادط

 انغاتغ
َظشَح انًكاٌ 

انًشكضٌ و 

ػاللتها تانتخطُظ 

 انحضشٌ

Levy (2005)    و 

 يحاضشاخ انًذسط
انًشاسكح 

وايتحاٌ 

يُتصف 

 انفصم

يؼشفح اعتخذاياخ 

اْسض 

انًختهفح  و أثش 

انتخطُظ 

انحضشٌ  فٍ 

 انتىصَغ

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

تخطُظ   انثايٍ

اعتؼًاالخ 

 اْسض

Meyer & Miller 
 و      (1984)

 يحاضشاخ انًذسط

انًشاسكح 

وايتحاٌ 

يُتصف 

 انفصم

هًُح انُمم فٍ يؼشفح ا

انًذَُح وإكتغاب 

ثح فٍ فاانًهاساخ انك

 كُمُح حم انًشكالخ

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

 تخطُظ انُمم انتاعغ 

Catanese 
 و   (1991)

 يحاضشاخ انًذسط

انًشاسكح 

وايتحاٌ 

يُتصف 

 انفصم

اكتغاب انًهاساخ 

انًُاعثح فٍ كُفُح 

اَجاد انتىصَغ اْيثم 

 نهًشافك انؼايح

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

انؼاشش  + 

 انحادٌ

 ػشش

تخطُظ يشافك 

 انخذياخ انؼايح

 

Krueckeberg 
(1984) and 

Wilson (1980) و 

 يحاضشاخ انًذسط

انًشاسكح 

وايتحاٌ 

يُتصف 

 انفصم

اكتغاب انًهاساخ 

انكافُح العتخذاو 

انًُارج انشَاضُح و 

انىعائم انكًُح فٍ 

 تخطُظ انًذٌ

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

انثاٍَ + 

انثانث + 

انشاتغ 

 ػشش

أهى انًُارج و 

انىعائم انكًُح 

راخ انصهح 

تانًحتىي و 

 انهذف

يُالشح وحىاس يغ 

 انًذسط

 

 

االيتحاٌ 

 انُهائٍ
انتأكذ يٍ فهى 

انًحتىي و انمذسج 

 انفؼهٍ ػهً انتطثُك 

 أ . د .

صذلٍ 

 انًىيٍُ

 انخايظ +

انغادط 

 ػشش

 يشاجؼح ػايح
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انتانُح: واالعتشاتُجُاخ انتذسَغُحانُشاطاخ تطىَش َتاجاخ انتؼهى انًغتهذفح يٍ خالل  َتى

يُذاَُح وانمذسج ػهً تحهُم وتفغُش خشائظ اعتؼًاالخ اْسض فٍ انًذَُح. ولذسج انطهثح ػهً إجشاء تحث يُذاٍَ وتماسَش إجشاء دساعاخ 

 تطثُمٍ فٍ انًذٌ.تخطُطٍ 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمُُى وانًتطهثاخ انتانُح: أعانُةخالل يٍ  انًغتهذفح َتاجاخ انتؼهى تحمكإثثاخ  َتى
 .واَجاص تماسَش فٍ يجاالخ انتخطُظ انحضشًٌشاسكح ـ   ⁒ 03ــ     0  

 ايتحاٌ يُتصف انفصم .   ⁒ 03ـــ    4   

 االيتحاٌ انُهائٍ .   ⁒ 23ـــ    0   
 
 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 .:   تخصيص قسم من عالمات المشاركة لمحضور والغياب مع إعطاء حوافز لمطمبة قميمي الغيمب  والغياب سياسة الحضور -أ

يتم إجراء امتحان تكميمي لمغياب بعذر مقبول مع تأثير سمبي في عالمات  :  الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 .و حوافز في حالة تسميم الواجبات في الوقت المحددالمشاركة لعدم تسميم الواجبات في الوقت المحدد 

 .بة في محتويات القاعةوعدم عبث الطم:  تفقد القاعة التدريسية ومنع التدخين و األكل و الشرب داخل القاعة  والصحة إجراءات السالمة -ج

 صول .:  تطبيق األنظمة والتعميمات المعمول فيها حسب األ  الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 :  يتم إعالم الطمبة بعالماتهم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وحسب األصول .  إعطاء الدرجات -ه

 :  مختبرات القسم والكمية و مكتبة الجامعة و الساعات المكتبية لممدرس .  تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 مختبر انظمة المعلومات الجغرافية في القسم .   -- 1

 مختبر االستشعار عن بعد في القسم .  -- 2

 مختبرات الحاسوب والبرمجيات .   --  3
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 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات المطموبة، والقراءالكتب  - أ
 المرجع الرئيسي :

 انشَاض. انًذٌ. داس َاصش نهُشش و انتىصَغ،( . تخطُظ 0000أحًذ ػالو ) ــ 0

 جايؼح تغذاد. خطُظ االإلهًٍُ وانتًُُح انشايهح.( . الهُى انًذَُح تٍُ انت0020خانص اْشؼة ) ــ 4

 ( . انتخطُظ انحضشٌ . جايؼح تغذاد .0021)يظفش انجاتشٌ  ــ 0

( . "انتىلؼاخ انغكاَُح واإلحتُاجاخ انغكُُح نهًذٌ اْسدَُح،" انًجهح اْسدَُح 4330يىعً عًحح ) ــ 2

 . ػًاٌ، اْسدٌ . 4، انؼذد  43نّداب ، انًجهذ 
5 . Catanese, A.J. and J. Snyder (1991). Introduction to Urban Planning. McGraw-Hill Book 

Company, New York , U.S.A. 

6 . Krueckeberg, D. and A. L. Silvers (1984). Urban Planning Analysis: Methods and Models. 

John wiley & Sons, New York, U.S.A. 

7 . Levy, J. M. (2005). Contemporary Urban Planning. Prentice Hall, New Jersey, U.S.A. 

8 .  Wilson, A. G. & M. J. Kirkby (1980). Mathematics for Geographers and Planners. Oxford 

Uni. Press, New York, U.S.A. 

9 .   Meyer, M. and E. Miller (1984) . Urban Transportation Planning. McGraw- Hill Book              

Company, New York, U.S.A. 

 

 

 حاضشاخ يذسط انًادج.ي ــ 5

 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

---اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -----------------أ . د . صدقي المومني  --منسق المادة: مدرس أو 
----------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة---------------
--------------- 

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


