
 كليح اآلداب                                                                                                                  جامعح المنصورج 

- 1 - 

 

 (S.I.&GS.Mترنامج المساحح والخرائط ونظم المعلوماخ الجغرافيح )                            مقترح الالئحح الذاخليح لذرجح الليسانس في اآلداب      

 : العمميالمحتوى 
 المستوى الدراسي األول )الفصل الدراسي االول(: 

 (G 101) ساعاخ معتمذج( 3)                                                                        مباديء المساحة 

 تؼزٚف انطالة ثبنًفبْٛى األطبطٛخ نؼهى انًظبدخ ٔارتجبطّ ثبنجغزافٛب ٔانًجالد انؼهًٛخ األسزٖ . -

 ٓى  انطالة إَٔاع يمبٚض انزطى .ف -

 أكظبة انطالة يٓبراد تطجٛمٛخ نًمبٚٛض انزطى . -

 تضرٚت انطالة ػهٗ انزفغ انًظبدٙ انًٛضاَٙ ٔاطتشضاو أصٔاتّ انًشتهفخ. -

 

(G102) ذج(          ساعاخ معتم 3)                                                                       مبادئ نظم المعمومات 

 تؼزٚف انطالة ثبنًفبْٛى األطبطٛخ نُظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ. -

 (Arc view, Arc info, Arc GIS)إثزاس يكَٕبد َظبو انًؼهٕيبد انجغزافٙ يغ انتزكٛش ػهٗ َظبيٙ  -

 لٓى انًجبالد انتطجٛمٛخ نُظى انًؼهٕيبد . -

 

(G103) ساعاخ معتمذج( 3)                                                                 مبادئ االستشعار عن بعد 

 تؼزٚف انطالة ثبإلطبر انُظز٘ ٔانًفبْٛى األطبطٛخ نتمُٛخ االطتشؼبر ػٍ ثؼض ٔٔطبئطٓب. -

 تضرٚت انطالة ػهٗ اطتشضاو انتطجٛمبد انًشتهفخ نتمُٛخ االطتشؼبر ػٍ ثؼض. -

 طتشؼبر ػٍ ثؼض. إكظبة  يؼزفخ انًجبالد انتطجٛمٛخ نُظى اال-

 

(G104 )ساعة معتمدة( 3)                                                               جغرافية طبيعية 
انجغزافٛب انطجٛؼٛخ  يمزرادف انًمزر إنٗ تمضٚى أطبطٛبد انفزع انطجٛؼٙ يٍ ػهى انجغزافٛب كًضسم تزتكش ػهّٛ ضٚٓ -

 ثكبيهٓب.

 ألغهفخ انكزح األرضٛخ )انصشز٘، انًبئٙ، انغبس٘، انذٕٛ٘( ٔانشصبئص ٔانؼًهٛبد     تٕضٛخ األجشاء انزئٛظخ -

 انًشكهّ نٓب ٔانُظى انُبتجخ ػُٓب ٔانؼاللبد انتجبصنٛخ ثُٛٓب.  

 انتزكٛش ػهٗ تٕضٛخ انًفبْٛى ٔانُظٛزاد انذضٚثخ انتٙ تشًهٓب فزٔع انجغزافٛب انطجٛؼٛخ. -

 

( ENG105) ساعح معتمذج( 3)                                                                                      لغة أروبية 

 اٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ انظٕاْز ٔانًؤثزاد انجغزافٛخ ثبنهغخ اإلَجهٛشٚخ. -

 اٌ ٚضرن انطبنت كٛفٛخ انتفكٛز انُبضج ٔانذٕار انؼهًٗ  ثبنغخ أجُجٛخ-

 الَجهٛشٚخ  سبصخ فٗ انتطجٛمبد انجذثٛخ أٌ ٚجٛض انطبنت اطتشضاو انهغخ ا 

 

(G106)  ساعات معتمدة ( 3)                                                                   قواعد بيانات 
 ان يتعرف الطالب عمى قواعد البيانات االلية  -
 يدرك الطالب مفاىيم قواعد البيانات اآللية -
 انات اآللية.يميز الطالب قواعد البي -
  يفيم المجاالت التطبيقية لقواعد البيانات. -
(G107) ساعات معتمدة ( 3)                                                                       إحصاء 
 تبصير الطالب بأسس المنيج الكمي واألسموب العممي. -
 ة في القياس.إبراز األىمية  الخاصة لمطرق اإلحصائية والرياضي -
 توضيح دور النظريات والقوانين والنماذج في إثراء المعرفة الجغرافية. -
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 المستوى الدراسي األول )الفصل الدراسي الثاني(: 
(G108)-   ( ساعات معتمدة 3)                                                      الخرائط مبادئ 
 ٛمٛخ نؼهى انًظبدخ  ٔارتجبطّ ثبنجغزافٛب ٔانًجالد انؼهًٛخ األسزٖ .تؼزٚف انطالة انًجبالد  انتطج - 

 تضرٚت انطالة ػهٗ انزفغ انًظبدٙ انًٛضاَٙ ٔاطتشضاو أصٔاتّ انًشتهفخ . -

 فٓى  انًجبالد انتطجٛمٛخ انجذثٛخ نهشزائظ. -

 (G109)( ساعات معتمدة 3)                                                             جغرافية بشرية        

 أن يتعرف الطالب عمى النظريات والمدارس الفكرية فى عمم الجغرافيا . -
 أن يتعرف الطالب عمى التطورات العممية فى الجغرافيا البشرية  -
 أن يدرك الطالب مدى التباين بين الظواىر البشرية المختمفة .-
 ة وتخصصاتيا.أ يفيم الطالب طبيعة عمم الجغرافيا البشري -
(G110) ( ساعات معتمدة 3)                                                                      خرائط الطقس والمناخ                                             

 انتؼزف ػهٗ رطى انشزائظ ثكبفخ ػُبصز انطمض ٔانًُبر  -

 يؼزفخ شفزاد انطمض ٔانًُبر. -

 ضاص انُشزاد انجٕٚخ.إػ -

 انتٕلغ ثذبنخ انطمض . -

 تذهٛم ظٕاْز انطمض يٍ سالل انًزئٛبد انفضبئٛخ. -

 

(G111) ساعة معتمدة ( 3)                                                                       البشرية إدارج الموارد 

 تعرف  الطالة  على  علم الموارد الثشريح  -

األسزٖ  انطبنت ثبنٕظبئف األطبطٛخ انتٙ تمٕو ثٓب إصارح انًٕارص انجشزٚخ ٔػاللخ ْذِ اإلصارح ثبإلصارادتؼزف  -

 انًُظًخ.

 صراطخ يشكالد االفزاص ٔانجًبػبد فٙ يٕلؼٓى انٕظٛفٙ. -

 صراطخ انجٕاَت األطبطٛخ انتٙ تؼبنجٓب إصارح انًٕارص انجشزٚخ ْٔٙ انتصًٛى ٔانتذهٛم ٔلٛبص اٜصاء. -
  
 

(G112)      ساعاخ معتمذج ( 3)                                                          صور جويح ومرئياخ  فضائيح 

 معرفة خصائص الصور الجوية وأنواعيا . -
زاحة التشويش من الصور الجوية. -  كيفية تصميم صور الموازيك وا 
 لجوي.التعرف عمى مراحل المسح الجوي وأجيزة التصوير ا -
       .التعرف عمى الظاىرات الجغرافية من الصور الجوية -

 معرفة خصائص المرئيات الفضائية . -
 كيفية تصميم  الصور الجوية. -
   -التعرف عمى مراحل المسح الجوي وأجيزة التصوير الجوي. -
(Law113)  (ساعح معتمذج3)                                                                                  اإلنسانحقوق 

 أٌ ٚؼزف انطبنت دمٕلّ انمبََٕٛخ  ٔيتطهجبتّ -

 ٚضرن انطبنت دمٕلخ انجٛئٛخ - 

 صراطخ انُظزٚخ انؼبيخ نذمٕق االَظبٌ . -

 االلتجبص ( –ٚؼزف انطبنت انذمٕق انفكزٚخ ) انًهكٛخ انفكزٚخ  -

(G114)      ساعاخ  معتمذج( 3)                                                                   جغرافية الوطن العربى 

 إبراز المالمح الطبيعية والبشرية في العالم العربي --
 إلقاء الضوء عمى عناصر الوحدة والتكامل بين أقطار الوطن العربي. -
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 بي.إدراك حجم ونوع المشكالت البيئية والسياسية التي تواجو الوطن العر  -
 دراسات الحالة لبعض دول الوطن العربى .  -
 .بأىمية ودراسة  وطنو وأىم معالمة تبصير   -  
 .لدول الوطن العربى إبراز األىمية  الخاصة  -
  معرفة الدور السياسى لدول الوطن العربى وأىم موارده -

 

 

 المستوى الدراسي الثاني )الفصل الدراسي األول(:
(  G201)  ساعاخ معتمذج ( 3)                                                                    متقدمةنظم معمومات 

 تًكٍٛ انطالة يغ انتؼبيم يغ َظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ ثبطتمالنٛخ. -

 تًُٛخ يٓبراد انطالة ػٍ طزٚك تصًٛى ٔتُفٛذ يشزٔع صراطٙ يتكبيم. -

 هٕيبد انًتمضيخ.يؼزفخ انًجبالد انتطجٛمٛخ نُظى انًؼ -

(G202مساحة )       ساعات معتمدة ( 3)                                                      مستوية 
 دراسة العمميات المساحية الخاصة بكيفية رفع المناطق المحدودة المساحة واالمتداد  -
 إنشاء خرائط تفصيمية مساحية ليا بمقياس رسم كبير-
أسس الرفع المساحي واستخدام األجيزة المساحية المناسبة، وكيفية العمل بيا وضبطيا عن  ستخدام وتطبيقا-

 طريق معرفة تركيبيا ووظيفة كل عنصر بيا.

(G203) ساعاخ معتمذج ( 3)                                                                                 خيةجغرافية منا 

 نًُبر ٔانتؼزف ثبنؼٕايم انًؤثزح فّٛ.صراطخ ػُبصز ا -

 صراطخ انضٔرح انٕٓائٛخ ٔيب ٚزتجظ ثٓب يٍ آثبر -

 صراطخ األلبنٛى انًُبسٛخ -

 فٓى انًجبالد انتطجٛمخ نجغزافٛخ انًُبر  -

(G204 ) ساعات معتمدة( 3)                                               نصوص جغرافية بمغة أوربية 

 الطالب عمى الظواىر الجغرافية والمؤثرات المختمفة بمغة أوربيةأن يتعرف  -
 أن يتدرب  الطالب عمى كيفية التفكير الناضج بأسس عممية حديثة وبمغة مختمفة.  -
 .يدرس مدى التباين الجغرافى بمغة أوربية  -

 يؼزفخ أْى انًصطهذبد انجغزافٛخ ثهغخ أجُجٛخ. -

(ARAB205)   ساعح معتمذج (                                                      3)                                                                              لغة عربية 

 تضرٚت انطالنت ػهٗ يٓبراد انتؼجٛز ٔانصٛبغخ انجٛضح. -

 تًكٍٛ انطالة يٍ اجبصح لٕاػض انُذٕ ٔانمزاءح  -

 ٛبغخ انمزاراد  ٔكتبثخ انجًم طهًٛخ يظبػض ح انطالة ػهٗ ص -

(HIST206                                                   تاريخ مصر القذيم )                  (3 )ساعاخ معتمذج 

 معرفة الطالب تطور تاريخ مصر
  التعرف عمى الظروف السياسية التى مرت بيا مصر 

(G207 جغرافية أفريقيا )                                               (3 )ساعات معتمدة 
 لتعرف عمى الموارد الطبيعية والبشرية لقارة أفريقيا-
 عرفة الخصائص الطبيعية والبشرية لقارة أفريقيا.-
 تدريب الطالب رسم خرائط دول حوض النيل وأىم مالمحيا. -
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 (G208 )ساعة معتمدة (3)                             البيئية والمهنية             اتصال رات امه 
 التعرف عمى أىمية التواصل المفظى وغير المفظى -
  معرفة أشكال التواصل وطرق تطبيقة-
 التدريب عمى استخدم احدث الوسائل  المهنية لمهارات االتصال. 
 كيفية استخدام مهارات التواصل فى ادارة االعمال . -
((G209  ساعة معتمدة (3)        مشروعات   مدخل إلى ادارة ال 
 دراسة المراحل المختمفة لالدارة المشروع-
 دراسة عناصر نجاح المشروعات-
 لممشروعات الصغيرة نماذج تطبيقية -

 المستوى الدراسي الثاني )الفصل الدراسي الثاني(: 
 

-(G210) ساعات معتمدة ( 3)                                           األساليب الكمية والحاسب اآللي 
 إعطاء الطالب فكرة عن بعض استعماالت الحاسوب في الجغرافيا. -
والحزمة اإلحصائية لمعموم  (Ms word)إجراء بعض التدريبات العممية عمى استعمال معالجة النصوص -

 االجتماعية
 نماذج تطبيقية لألساليب الكمية فى الجغرافيا . -
 

(G211)-ساعات معتمدة ( 3)                                                   متقدم عن بعد استشعار 
 تعريف الطالب باإلطار النظري والمفاىيم األساسية لتقنية معالجة الصور الفضائية. -
 تدريب الطالب عمى معالجة اآللية لمصور الفضائية.-
  ية نماذج تطبيقية لالستشعار  عن بعد فى المجاالت الجغراف  -
 (G112)- (                                                            ساعات معتمدة 3جغرافية اقتصادية) 

 أن يتعرف الطالب عمى المدراس الفكرية فى الجغرافية االقتصادية -
 أن يفيم الطالب أقسام وفروع الجغرافيا االقتصادية   -
 لعمل التخطيطيىأن يطبق مناىج الجغرافية االقتصادية فى ا -

 أٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ االتجبْبد انذضٚثخ فٗ ػهى انجغزافٛخ االلتصبصٚخ -      

 أٌ ٚفٓى انطبنت انظٕاْز االلتصبصٚخ انًشتهفخ .         

 صراطخ انًُٓج انجذثٗ نؼهى انجغزافٛخ االلتصبصٚخ -

 (2G213)                                               ساعة معتمدة(3)                  جغرافية سكان 
 أن يتعرف الطالب عمى المدارس الفكرية فى جغرافية السكان -
 أن يعرف الطالب المؤثرات المختمفة ذات الصمة والعالقة بين جغرافية السكان والعموم ذات الصمة . -
 أن يعرف الطالب أساليب حل المشكالت السكانية  -
 مل التخطيطيأن يطبق مناىج السكان فى الع 
(( 2G214 ساعات معتمدة ( 3)                                                    طرق تمثيل كارتوجرافى 
 تنمية ادراك الطالب بأىمية الخريطة كأساس لتمثيل البيانات في شتى فروع الجغرافيا -
 ى الخرائط.تدريب الطالب عمى تمثيل التطبيقات المتقدمة لمبيانات الجغرافية عم -
 تطبيق المنيج الكارتوجرافى فى العمل البحثى. - 
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(G215 )ساعات معتمدة ( 3)                                                           مساحة تاكيومترية 
 دراسة قواعد المساحة التاكيومترية  -
 تعريف الطالب بمفاىيم المساحة التاكيومترية -
 الرأسيةى األجيزة المساحية المتعمقة بالمساحة اآللية تدريب الطالب عم -

 

(G216  )ساعات معتمدة ( 3)                                                           مساحة تصويرية 
 .المساحة التصوريةتحديد أسس ومباديء  -
 تركيب.من حيث الحجم والتوزيع والحركة وال المساحةتعريف الدارسين بموضوعات  -
 .الطبيعية والبشريةفيم العالقات المكانية والزمنية لمظاىرات  -

 

-(    (G217      ساعات معتمدة( 3)                                              جغرفية النقل والتجارة 
 .فى جغرافية النقل والتجارةتزويد الطالب ببعض المفاىيم  -
 .النقمية منماذجتعريف الطالب باألسس العامة ل -
 .الشبكية لشبكات النقل تنمية ميارات استخدام الحاسب اآللي في التحميالت  -
(G218 (                                                                  جغرافية أورسيا )3) ساعات معتمدة 

 تزويد الطالب بأىم الخصائص الطبيعية والبشرية  لألورسيا . -
 عالقات المكانية والزمنية لدول أورسيا فيم ال-

 المستوى الدراسي الثالث )الفصل الدراسي األول(:
(G301 )ساعات معتمدة( 3)                                                                 جيمورفولوجيا 
 التعرف بالمفاىيم األساسية والمصطمحات الجيومورفولوجية. -
عادة تشكيل سطح األرض.دراسة العمميا -  ت الخارجية التي تقوم بتشكيل وا 

 صراطخ أْى أشكبل ططخ األرض  ٔيضٖ انتجبٍٚ ثُٛٓب . -
 

(G302)ساعات معتمدة( 3)                                                                             الخرائط الكنتورية 

  نتورية وتفسيرىا وتحميميا.تعريف الطالب كيفية رسم الخرائط الك -
 رسم القطاعات التضاريسية المختمفة -
 التعرف عمى الظاىرات األرضية المختمفة من الخرائط الكنتورية.  -

(G303)دة (ساعة معتم3)                                                                               نصوص جغرافية                                              

-ييدف المقرر إلى تزويد الطالب بالقدرة عمى قراءة النصوص الجغرافية بالمغة اإلنجميزية وفيميا والقدرة عمى  -
 ترجمة معاني المصطمحات الجغرافية الواردة فييا إلى المغة العربية.

 التعرف عمى ثقافات جغرافية مختمفة . -
 (G304) ساعح معتمذج ( 3)                                                                               لتخطيط االقميمىا 

 التعرف عمى المجاالت التطبيقية  لعمم التخطيط اإلقميمي. -
 التعرف  عمى أسس تقييم الموارد و اإلمكانيات الطبيعية والبشرية عمى المستوى اإلقميمي. -
 كشاف الخيارات التنموية األنسب الستغالل الموارد الطبيعية والبشرية في اإلقميم بشكل التعرف بأساليب است -
 يحقق التوازن بين تنمية الموارد وصيانتيا.   
 .دراسات حالة لممجاالت التخطيطة المختمفة فى مصر وخارج مصر -
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 انتؼزف ػهٗ انًفبْٛى األطبطٛخ نإللهٛى ٔانتشطٛظ اإللهًٛٙ. -

 أطبنٛت تمٛٛى انًٕارص ٔ اإليكبَبد انطجٛؼٛخ ٔانجشزٚخ ػهٗ انًظتٕٖ اإللهًٛٙ.انتؼزف ثأطض ٔ -

 انتؼزف ثأطبنٛت اطتكشبف انشٛبراد انتًُٕٚخ األَظت الطتغالل انًٕارص انطجٛؼٛخ ٔانجشزٚخ فٙ اإللهٛى ثشكم  -

 ٚذمك انتٕاسٌ ثٍٛ تًُٛخ انًٕارص ٔصٛبَتٓب.   

 طٛظ االلهًٛٗيؼزفخ يظبْى انجغزافٗ  فٗ يجبل انتش  -

(G305 (                                                              خرائط التوزيعاخ الثشريح )3 )ساعاخ معتمذج 

 ن يتعمم الطالب ميارات رسم الخرائط .-
 ن يتدرب الطالب عمى استخام أقالم  التحبير -
 .عمى الخرائط ن يطبق الطالب تمارين لرسم الظاىرات الطبيعية والبشرية-

(G306) ساعات معتمدة( 3)                                  .                                 الجغرافية الطبية           

 أن يتعرف الطالب عمى أنواع األمرض البيئية  -
 أن يفيم الطالب أىم العوامل الجغرافية المؤثرة عمى  األمراض -
 ج التى تساعد عمى عمم انتشار األمراض أن يدرك  أىم البرام-
 

-(G307 )ساعات معتمدة( 3)                                                                   جغرافية الجريمة           

 أن يعرف الطالب  المنيج العممى فى  معالجة بعض الجرائم -
 ان يعرف الطالب أىم أسباب الجرائم  -
 الطالب التوزيع الجغرافى لمجرائمأن يفيم  -
 أن يفيم الطالب  كيفية معالجة بعض المشكالت البيئية . -
 

( .G308)  ساعات معتمدة( 3)                                                                          إدارة األزمات           

 أن يعرف الطالب أسس إدارة األزمة  -
 أسباب حدوث األزمات .أن يفيم  -
 أن يعرف الطالب كيفية ادارة األزمات  -
 معرفة األزمات الطبيعية والبشرية . -
 ( دراسة حالة ) مجاالت جغرافية تطبيقية -

(G309)-ساعات معتمدة( 3)                                                                           الموارد الطبيعية           

 أن يعرف حصر لمموارد الطبيعة فى العالم  -
 أن يفيم أىمية الموارد الطبيعية فى التخطيط االقميمى -
 أن يدرك كيفية استغالل ىذه الموارد-
 دراسات حالة.-

 المستوى الثالث )فصل دراسي ثاني(
(G310مس )ساعات معتمدة( 3)                                                          اقط الخرائط والخرائط البحرية           

 تحديد مفيوم االسقاط والمسقط في الخرائط –
 معرفة كبفبة رسم المساقط الرئيسية -
 التعرف عمى خصائص المساقط الرئيسية -
 .دراسة تطبيقية لبعض انواع المساقط واستخداماتيا-
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(G311(          ساعات معتمدة 3)                                                                جغرافية العمران 

 تعريف الطالب بالمفاىيم األساسية لجغرافية العمران. -
 إبراز نشأة المدن ومواقعيا وتطورىا وتوزيعيا. -
 إلقاء الضوء عمى تركيب المدن ووظائفيا وأحجاميا وأقاليميا وعالقتيا ببعضيا البعض. -
 ألنماط العمرانية المختمفة .فيم  الطالب  ا -
 

-(G312خرائط جيولوج )ساعات معتمدة( 3)                                                           ية           

 إكساب الطالب المعرفة العممية المرتبطة بالخرائط الجيولوجية -
 لمسح.معرفة تحميل وتفسير الخرائط الجيولوجية المنتجة من عمميات ا -
 فيم البيانات الجيولوجية وتفسيرىا وتحميميا. -

G313))-ساعات معتمدة( 3)                                                                              الدراسة الميدانية           

 أٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ انًضارص انفكزٚخ  فٗ ػهى انتضرٚت انًٛضاَٙ -

 نت كٛفٛخ تششٛص انًشكالد ٔالتزاح دهٕل يشتهفخ نّأٌ ٚفٓى انطب-

 أٌ ٚتًكٍ انطبنت يٍ انتؼبيم يغ انًشكالد انًجتًؼٛخ يٍ يُظٕر ػهًٙ ٔأساللٙ-

 

G314) )  : ساعات معتمدة(3)                                                           التنمية البشرية 
 نجشزٚخ أٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انتًُٛخ ا -

 اٌ ٚتضرة ػهٗ يؤشزاد انتًُٛخ انجشزٚخ -

 صراطبد دبنخ نًظتٕٚبد انتًُٛخ فٗ صٔل انؼبنى  -

(G315                                                                        جغرافيح السياحح )      (3)ساعاخ معتمذج 

 أٌ ٚؼزف انطبنت  يفٕٓو جغزافٛخ انظٛبدخ  -

 نت ػهٗ انًؼبنى انظٛبدٛخ فٗ انؼبنى أٌ ٚتؼزف انطب -

 أللبنٛى انجغزافٛخ انًشتهفخ ٛخ انتًُٛخ انظٛبدٛخ نأٌ ٚضرن انطبنت كٛف - -

(G316                                                                     جغرافيح الخذماخ )        (3)ساعاخ معتمذج 

 ضيبد اٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ يُبْج جغزافٛخ انش -

 اٌ ٚضرن انطبنت اًْٛخ جغزافٛخ انشضيبد ٔيجبالنتٓب انتطجٛمٛخ.  -

 (2G317)-ساعات معتمدة(           3)                                                            جغرافية الكوارث 
 أن يعرف الطالب  مفهوم الكارثة . -
 أن  يفيم الطالب  أسباب الكوارث الطبيعية .- 
 ان  يتعمم الطالب  كيفية التعامل مع الكوارث . -
 أن يتعرف الطالب عمى كيفية تفادى الكوارث . -
 دراسات حالة ومجاالت تطبيقية لمناطق الكوارث فى العالم . -
(G318 ) ساعات معتمدة (3)                                                              جغرافية البيئة 
 الطالب مفيوم جغرافية البيئة  أن يعرف-
 تو بيا ان أثار العوامل البيئية عمى اإلنسان وعالق -
 . رىا المختمفةماىى تاثيرات البيئة وعناص -
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 المستوى الرابع )فصل دراسي أول( 
(G401)-ساعة معتمدة (3)                                                                                     تحميل نظم                                             

 تزويد الطالب ببعض المفاىيم عن  كيفية التحميل الجغرافي لنتائج نظم المعمومات  -
 تعريف الطالب باألسس العامة لمنماذج التحميمية . -
 تنمية ميارات  التحميالت  والتفسيرات والتوقعات  المتقدمة والنماذج. -

G402))-ساعة معتمدة (3)                                                            مساحة جيوديسية                                                                                   
 إكساب الطالب المعرفة العالمية المرتبطة بالمسح الجيوديسي. -
 عمق بإنشاء شبكات المثمثات بمختمف درجاتيا.إكسابو ميارات تت -
 قدرة الطالب عمى وضع مخططات مكتبية يمكن التحقق منيا  ميدانيا. -
 .القدرة عمى المشاركة في المشاريع اليندسية -
 

G403) ) معتمذج (  ساعح3)                   المائيح                                                   جغرافيح الموارد                                            
 التعرف بأىم الموارد المائية ومصادرىا واىميتيا في التنمية  -
 التعريف بكيفية التخطيط الستغالل وتنمية ىذه المصادر والتدريب عمى التقنيات المتاحة. -
 في استغالل ىذه الموارد.تطبيق طرق ترشيد المياه واستخدام نظم المعمومات الجغرافية  -

 

1G404)  ساعة معتمدة (3)                                                          مصر        جغرافية     

  أٌ  ٚتؼزف انطبنت يٕلغ يصز ٔأًْٛتّ ثبنُظجخ نهؼبنى 

  أٌ ٚضرن انطبنت أيكبَٛبد يصز االلتصبصٚخ ٔانجشزٚخ  -

                                        ئص يصز انطجٛؼٛخ ٔانجشزٚخ أٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ أْى سصب -

G405)) - ساعة معتمدة (3)                                                               حضارة مصر                                             

 ان يتعر ف الطالب  مالمح شخصية مصر الحضارية- 
 يعرف الطالب  كيفية االستفادة من  التطور الحضارى لمصر ان  -
 دراسة بعض المشكالت التى تواجو المجتمع المصرى  فى الماضى والحاضر 
 دراسة حالة لمحافظات مصر-
(G406 (                                                     تاريخ مصر الحديث )3)ساعات معتمدة 
 طور تاريخ مصران يتعرف الطالب  ت-
 ان يتعرف الطالب عمى  اىمية دراسة تاريخ  مصر  الحديث والمعاصر - 
 ان يعرف الطالب   يحمل الطالب اىم األحداث التى مرت بيا مصر -

 

 (G407)- ساعة معتمدة (3)                                         فى الجغرافيا تطبيقات الحاسب األلى                                             
 أن يعرف الطالب مفاىيم الحاسوب الجغرافية

 أن يتدرب الطالب عمى ميارات التعمم عن بعد
  أن يتدرب الطالب عمى المجاالت التطبيقية لعمم الحاسوب فى الجغرافيا 
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(G408)-ساعة معتمدة (3)                        التكامل بين االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية                                             

 ان يعرف الطالب كيف يتخذ قرار بعد تجميع البيانات  -
 ان يطبق أحدث األساليب التقنية فى حل المشكالت . -
 أن يتعمم  الطالب معالجة وتخزين وتوزيع المعمومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منيجي . -
 

 (G409) ساعة معتمدة (3)                                                   تطبيقات  نظم االستشعار عن بعد                                             

أن  يتعرف الطالب  عمى عمم استخالص المعمومات والبيانات عن سطح األرض والمسطحات المائية باستخدام  -
 ومجاالت تطبيقيا  . صورة ممتقطة من أعمى

 أن يفيم الطالب كيفية تسجيل األشعة الكيرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح األرض.  -
 أن يدرك أىمية االستشعار عن بعد لمقوة  البشرية . -
 . المجاالت التطبيقية االستشعار عن بعد -

                                                                                          

(G410  مناهج الثحث )ساعاخ معتمذج ( 3)                                                               الجغرافي 

 العلميأن يتعرف الطالة على أساسياخ الثحث  -

 . أن يطثق مناهج الثحث الجغرافي -

(G411)  ساعة معتمدة(3)                                       التخرج                        مشروع                                                                                     
 العمميأن يتعرف الطالب عمى ميارات البحث -
 بسوق العمل  درسوان يربط الطالب ما -
 . الجماعيان يتعرف عمى مميزات العمل  -
 . األمور الحياتية في العممييطبق الطالب المنيج  أن-

 

 (G412) ( ساعة معتمدة4)                                                                                  تصميم خرائط                                                                                  

 نطالة ثبإلطبر انُظز٘ ٔانًفبْٛى األطبطٛخ نؼهى انشزائظ.تؼزٚف ا -

 أٌ ٚؼزف انطبنت ػهٗ إَاع انشزائظ . -

 أٌ ٚؼزف أطض تصُٛف انشزائظ . -

 تضرٚت انطالة ػهٗ تًثٛم انجٛبَبد انجغزافٛخ ٔاإلدصبئٛخ ٔانزٚبضٛخ ػهٗ انشزائظ. -

 

(2G413)- ساعات معتمدة(           3)                       المعمومات                        تطبيقات في نظم 
 المجال العممي فيتمكين الطالب مع التعامل مع نظم المعمومات الجغرافية  -
 تنمية ميارات الطالب عن طريق تصميم وتنفيذ مشروع دراسي متكامل -
 مصر والعالم . فيدراسات حالة لنماذج مكانية مختمفة  -
 (G414جغرافية العالم )  (                                                      3الجديد ) ساعات معتمدة 
 أن يتعرف الطالب    الخصائص الطبيعية لدول العالم  الجديد - 
 أن يتعرف الطالب عمى الخصائص البشرية لدول العالم الجديد . -
(G415                                  جغرافية حوض النيل )                       (3 ) ساعات معتمدة 

 أن يتعرف عمى الخصائص الطبيعة لدول حوض النيل  -
  العربيأن يدرك الطالب أىمية النيل بالنسبة لمعالم  -
 أن يعرف الطالب مشكمة المياه وكيفية حموليا . -
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(G416) ساعة معتمدة (3)                                                            التنمية االقتصادية                                             
 أٌ ٚؼزف انطبنت يفٕٓو انتًُٛخ االلتصبصٚخ  -

 أٌ ٚفٓى أطض انتًُٛخ االلتصبصٚخ -

 اٌ ٚفٓى َظزٚبد انتًُٛخ االلتصبصٚخ ٔيجبالد تطجٛمٓب  -

 (صراطبد نذم انًشكالد االلتصبصٚخ ) صراطبد دبنخ -
 (G417)ساعة معتمدة (3)                                                                 صادعمم االقت                                             

 ٔيفبًّْٛأٌ ٚتؼزف انطبنت ػهٗ  تبرٚز ػهى االلتصبص  -

 أٌ ٚفٓى انطبنت َظزٚبد ػهى االلتصبص  -

 اٌ ٚؼزف ػاللخ ػهى االلتصبص ثؼهى انجغزافٛب  -

 انؼبنى . فٙ االلتصبصيجبالد ٔصراطبد دبنخ نؼهى   -


