الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

نموذج رقم ( ) 31
جامعة  /أكاديمية  :حلوان
كلية  /معهد  :التربية
قسم  :المناهج وطرق التدريس

توصيف برنامج اعداد معلم الجغرافيا
( عام ) 1027 / 1026

 :برنامج إعداد معلم الجغرافيا
√

 .3.1قسم المناهج وطرق التدريس
1008 / 8 / 21
 يجهظ قغى سقى ( )762ثتبسيخ 7115 / 5 /11 -اػتًبد يجهظ انكهيخ ثؼذ انًشاجؼخ سقى (  )227ثتبسيخ 7112 / 17 / 2

 -2األهداف العامة لمبرنامج  :ييدف برنامج اعداد معمم الجغرافيا الى :

 -2املخرجات التعليمية املستهدفة من الربانمج:

ابنتهاء دراسة برانمج اعداد معلم اجلغرافيا جيب ان يكون اخلريج قادرا على ان :
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أ .المعمومات والمفاهيم:
بعد دراسة الطالب/املعلم بشعبة اجلغرافيا الربانمج جيب أن يكون قادراً على أن:
أ .2.يتعرف عمى أسس اإلدارة التربوية والتخطيط  ،وتصميم البيئات التعميمية  /التعممية.
أ . 1 .يستعرض المنيج الدراسي  :مكوناتو ،وبناؤه ،وتقويمو ،وتطويره.
أ .3 .يعدد نظريات التعميم والتعمم وخصائص ومراحل نمو المتعممين .
أ .4.يعدد است ارتيجيات التعميم والتعمم.
أ .5.يحدد أسس تكنولوجيا التعميم وتطبيقاتيا.
أ .6.يتعرف التقويم التربوي ونظرياتو.
أ .7.يتعرف عمى التربية الخاصة ومجاالتيا واستراتيجياتيا.
أ .8 .يعدد أساليب التنمية المينية والتعمم الذاتى ونظرياتو.

أ .9 .يصف مصادر ومتطمبات العالقات المينية فى مجال التعميم.

أ .20 .يتعرف أخالقيات مينة التعميم والتشريعات المنظمة ليا وحقوق المعمم وواجباتو.

أ .22.يعدد نظريات اإلرشاد التربوي والنفسى وريادة األعمال.

أ .21.يذذكر األبعذاد المجتمعيذة :السياسذية ،والثقافيذة ،والتاريخيذة ،والفمسذفية المرتبطذة بذالمجتم
والتعميم.

أ .23.يسمي مقومات بناء الشخصية وتعزيز اليوية الثقافية.

أ .24.يذكر استراتيجيات التفكير ومنيجيات البحث واالستقصاء.

أ .25.يتعرف عمى متطمبات العمل فى فريق والمشاركة المجتمعية.
أ .26.يتعرف عمى مداخل ونظم الجودة واالعتماد.

أ .27.يتعرف عمى أىمية المغة العربية وخصائصيا.
أ .28.يسترج التطورات العممية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.
أ .29.يتعرف عمى تاريخ عمم الجغرافيا وتطوره .

أ .10.يتعرف الظواىر والعوامل المؤثرة فييا في مجال الجغرافيا.

أ .12.يستعرض أساسيات العمل الميداني وأساليبو في مجال الجغرافيا.
أ .11.يحدد طرق البحث وعممياتو في مجال الجغرافيا.

أ .13.يتعرف تطبيقات عمم الجغرافيا في الحياة العممية .
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أ .14.يتعذ ذذرف مبذ ذذادي و مفذذذاىيم الجغرافيذذذا الطبيعيذ ذذة وعالقتيذذذا بذ ذذالظواىر الجيولوجي ذذة والمناخيذ ذذة
والبيئية .

أ .15.يتعذذرف مبذذادي ومفذذاىيم الجغرافيذذا البش ذرية وعالقتيذذا بذذالظواىر السذذكانية كذذاليجرة واألنشذذطة
االقتصادية والتدىور البيئي.

أ .16.يتعرف مبادي جغرافية الخرائط وأنواعيا ومقاييس الرسم .
أ .17.يتعذذرف خصذذائص جغرافيذذة مصذذر وحذذوض النيذذل وتكويناتيذذا الجيولوجيذذة والعوامذذل المذذؤثرة
عمييا .

أ .18.يحدد مبادي جغرافية الوطن العربي الجيولوجية والمناخية والسكانية واالقتصادية .

أ .19.يتعذذرف مبذذادي الجغرافيذذا اإلقميميذذة ر القذذارات لقذذارتي أوروبذذا و,سذذيا ،وقذذارة أفريقيذذا والعذذالم
الجديد راألمريكتين .

أ .30.يتعرف مبادي نظم المعمومات الجغرافية واستخداماتيا في المجاالت البحثية.
أ .32.يتعذرف مبذادي الجيمورفولوجيذا والظذواىر المرتبطذة بالبنيذة والتشذكيل وتطبيقاتيذا االقتصذادية
والعسكرية والبيئية.

أ .31.يتعرف مبادي جغرافية البيئات وتطبيقاتيا البحثية والعممية.
أ .33.يحدد معالم التاريخ الفرعوني والدولة المصرية.

أ.34.يسمي مبادي وتطبيقات الدراسات العممية في مجال األرصاد الجوية.
أ .35.يتعرف مبادي وتطبيقات الجغرافية العممية في مجال المساحة والخرائط.

أ .36.يتعرف مبذادي الجغرافيذا االقتصذادية وعالقذة الظذواىر الجيولوجيذة والمورفولوجيذة باألنشذطة
االقتصادية كالتعدين والصناعة والزراعة والتجارة والصيد وغيرىا.

أ .37.يصف معالم التاريخ اإلسالمي وتطور الدولة اإلسالمية.
أ .38.يحدد معالم تاريخ قارة أوروبا.

أ .39.يتعرف معالم تاريخ العرب الحديث منذ الفتح العثماني واالستعمار األوروبي وحتى الحذرب

العالمية.

أ .40.يصف معالم تاريخ مصر الحديث منذ الحممة الفرنسية وأسرة دمحم عمى واالحتالل
البريطاني.

أ .42.يتعرف مبادي ومفاىيم جغرافيا المدن وتطبيقاتيا.

أ .41.يتعرف مبادي ومفاىيم الجغرافيا السياسية وتطبيقاتيا في مجاالت العالقات الدولية
واإلقميمية.

أ .43.يتعرف مبادي ومفاىيم الجغرافيا التاريخية وتطبيقاتيا.
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أ .44.يستعرض مجاالت التكامل بين العموم .

أ  . 45 .يستخدم ويتواصل الى المستجدات العممية بمغة اجنبية

ب -المهارات الذهنية:
بعد دراسة الطالب املعلم بشعبة اجلغرافيا الربانمج جيب أن يكون قادراً على أن:
ب .2.يقدم أفكا ار جديدة لمقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسى.
ب .1.يحمل نتائج تقويم المتعممين من أجل التحسين والتطوير.
ب .3.يقوم أداءه وأداء اآلخرين.
ب .4.يتفيم السياسات والنظم التعميمية المختمفة .
ب .5.يختار المناسب من بين البدائل فى المواقف الحياتية المختمفة.
ب .6.يتب المنيج العممي في التفكير وطرق االستدالل في دراسة القضايا والظواىر الجغرافية
ب .7.يشخص أسباب حدوث الظواىر الجغرافية المختمفة .

ب .8.يستنبط المفاىيم والنتائج والدروس المستفادة من األحداث التاريخية والظواىر الجغرافية في
فيم الحاضر واستشراف المستقبل

ب .9.يفسر الظواىر الجغرافية باستخدام األدلة والبراىين المنطقية

ب  . 20 .يحمل الكتابات الجغرافية بمغات مختمفة

ج .مهارات مهنية وعممية:
بعد دراسة الطالب املعلم بشعبة اجلغرافيا الربانمج جيب أن يكون قادراً على أن:
ج .2.يخطط لمدرس فى ضوء نواتج التعمم المستيدفة.
ج .1.يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم.
ج .3.يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعممين ومحققا نواتج التعمم.
ج .4.يوظف تكنولوجيا التعميم فى عمميتى التعميم والتعمم.
ج .5.يستخدم استراتيجيات متنوعة لمتعميم والتعمم واألنشطة الصفية والالصفية.
ج .6.يستخدم أساليب التقويم التربوى وأدواتو.
ج .7.يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة.
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ج .8.يستخدم ميارات التعمم الذاتى فى نموه المينى طوال الحياة.
ج .9.يوظف أسس اإلرشاد التربوى والنفسى وريادة األعمال.
ج .20.يوظف خبراتو الميدانية فى تحسين المناخ المدرسى.
ج .22 .يحمل الوثائق والبيانات مستخدما الطرق الكمية والكيفية وينفذىا .
ج .21 .يصمم أدوات قياسية مختمفة في مجال الجغرافيا.
ج .23 .يجي ذذد توقيذ ذ المع ذذالم الجغرافي ذذة عم ذذى الخذ ذرائط ويذ ذربط بيني ذذا وب ذذين الظذ ذواىر الجيولوجي ذذة
والمناخية .

ج .24.ي ذ ذربط الظ ذ ذواىر الجغرافيذ ذذة بذ ذذالظواىر البش ذ ذرية كذ ذذاليجرة السذ ذذكانية واألنشذ ذذطة االقتصذ ذذادية
والتدىور البيئي والحروب.

ج .25 .يجيد رسم الخرائط بأنواعيا وبمقاييس رسم ورموز صحيحة.

ج .26.يح ذذدد المع ذذالم الجغرافي ذذة لمص ذذر وح ذذوض الني ذذل ويذ ذربط بيني ذذا وب ذذين العوام ذذل الجيولوجي ذذة
والمورفولوجي.

ج .27 .يحذذدد المعذذالم الجغرافيذذة لم ذذوطن العرب ذي ويربطيذذا ب ذذالظواىر الجيولوجيذذة والمناخيذذة والس ذذكانية
واالقتصادية.

ج .28.يحذ ذذدد المعذ ذذالم الجغرافيذ ذذة اإلقميميذ ذذة لقذ ذذارتي أوروبذ ذذا و,سذ ذذيا وقذ ذذارة أفريقيذ ذذا والعذ ذذالم الجديذ ذذد

راألمريكتين .

ج .29.يستخدم نظم المعمومات الجغرافية في المجاالت البحثية والتطبيقية.

ج .10 .يوظذذف مبذذادي الجيمورفولوجيذذا فذذي تفسذذير بعذذض الظ ذواىر المرتبطذذة بالبنيذذة والتشذذكيل ،
وتطبيقاتيا االقتصادية والعسكرية والبيئية.

ج .12 .يطبق مبادي ومفاىيم جغرافية البيئات في األغراض البحثية والعممية.

ج .11 .يوظف معرفتو بمعالم التاريخ الفرعوني والدولة المصرية في تكوين موقف حضذاري مذن القضذايا
والتحديات المعاصرة.

ج .13.يوظف مبادي وتطبيقات الدراسات العممية في مجال األرصاد الجوية .
ج .14 .يوظف مبادي وتطبيقات الجغرافيا العممية في مجال المساحة والخرائط .

ج .15.يطبذ ذذق مبذ ذذادي الجغرافيذ ذذا االقتصذ ذذادية عمذ ذذى بعذ ذذض الظ ذ ذواىر الجيولوجيذ ذذة والمورفولوجيذ ذذة

المرتبطة باألنشطة االقتصادية كالتعدين والصناعة والزراعة والتجارة والصيد .

ج .16 .يوظف معرفتذو بمعذالم التذاريخ اإلسذالمي وتطذور الدولذة اإلسذالمية لصذالح موقذف الذذات
العربية في مواجية اإلدعاءات غير الموضوعية الراىنة .
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ج .17.يوظذ ذذف معرفتذ ذذو بمعذ ذذالم تذ ذذاريخ أوروبذ ذذا الحذ ذذديث لتكذ ذذوين موقذ ذذف موضذ ذذوعي مذ ذذن اآلخذ ذذر

األوروبي.

ج .18.يوظذذف معرفتذذو بمعذذالم تذذاريخ العذذرب الحذذديث منذذذ الفذذتح العثمذذاني واالسذذتعمار األوروبذذي
حتذذى الح ذذرب العالميذذة لص ذذالح موقذذف ال ذذذات العربي ذذة فذذي مواجي ذذة اإلدعذذاءات غي ذذر الموض ذذوعية

الراىنة.

ج .19.يوظذ ذذف معرفتذ ذذو بمعذ ذذالم تذ ذذاريخ مصذ ذذر الحذ ذذديث منذ ذذذ الحممذ ذذة الفرنسذ ذذية وأس ذ ذرة دمحم عمذ ذذى
واالحتالل البريطاني لتكوين صورة موضوعية لمذات المصرية .

ج .30.يطبذذق مفذذاىيم جغرافيذذا المذذدن عمذذى بعذذض الحذذاالت مظي ذ ار أىميتيذذا فذذي التخطذذيط العم ارنذذي
والحضاري.

ج .32.يطبذ ذذق مب ذ ذذادي ومفذ ذذاىيم الجغرافي ذ ذذا السياس ذ ذذية عمذ ذذى بع ذ ذذض حذ ذذاالت الن ازع ذ ذذات السياس ذ ذذية
والعالقات الدولية.

ج .31.يطبق مبادي ومفاىيم الجغرافيا التاريخية عمى بعض الحاالت في مصر والوطن العربي.

د .المهارات العامة :
بعد دراسة الطالب املعلم بشعبة اجلغرافيا الربانمج جيب أن يكون قادراً على أن:
د .2.يعمل بكفاءة ضمن الفريق.
د .1.يستخدم قدراتو الشخصية والوسائط التكنولوجية لمتواصل والبحث عن المعمومات.
د .3.يتعامل بإيجابية م ضغوط مينة التدريس/التعميم.
د .4.يتواصل بمغة أجنبية.
د .5.يشارك فى بحث القضايا العامة لممجتم مقترحا حموال ليا.
د .6.يتوافق م اآلخر ويتقبمو.

د .7.يجد حموال لبعض المشكالت المينية والحياتية و البيئية و يطبق مبادي العموم العامة
عمييا.

د .8.يدير الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد .
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 -3المعايير األكاديمية لمبرنامج :

أولا  :المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج كمية التربية بعامة:

3/ 1
() 1

 -4العالمات املرجعية :

ال تنطبق

 -5هيكل مكوانت الربانمج :
أ -مدة البرنامج  :أربع سنوات – ثمانى فصول دراسية
ب -هيكل الربانمج
 -عدد الساعات  /عدد الوحدات :

 939نظري
297

 917عملى

إلزامي

 -مقررات العلوم األساسية املهنية الرتبوية :

-

 -التدريب امليداين:

توزيع المقررات

النسب

29

انتقايل

 -مقررات من علوم أخري (حقوق اإلنسان ولغة عربنية ولغة إجنليزية حاسب آيل)

( )

246

اختياري

% 22.56

55.5

 -مقررات علوم التخصص :

إمجايل

8.5

972

69.92

8

3.25

توزيع المقررات وفقا

بالبرنامج وفقا لالئحة

لممعايير األكاديمية

الكمية

NARS

3.45
%

النسب

 1جًهىسيخ يظش انؼشثيخ :انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتؼهيى واالػتًبد ،انًؼبييش انقىييخ األكبديًيخ انًشجؼيخ قطبع
كهيبد انتشثيخ ،االطذاس األول ،إثشيم  7112ص ص 11 - 17
 انتشثيخ انؼًهيخ طجقب ً نالئحخ انكهيخ يكىٌ أعبعي يٍ يكىَبد ثشَبيج اػذاد يؼهى انجغشافيب ،حيج يخظض نهب يوىو دساعوي
كبيم يٍ كم أعجىع وأعجىع دساعي كبيم في َهبيخ كم فظم دساعي نهتذسيت ثأحذ انًذاسط اإلػذاديخ ثبنفشقخ انخبنخخ وأحذ
انًذاسط انخبَىيخ ثبنفشقخ انشاثؼخ
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%55.22

األساسية % 15 - % 25

العموم

المهنية والتربوية
العموم

%29.95

التخصصية % 57 - % 43

والمساندة
تطبيقات الحاسب فى % 7 - % 5

%5..2

التخصص
%5.52

التدريب الميدانى

% 28 - % 21

العموم الثقافية

%7-%3

عموم التميز

%7-%2

ال ينطبق √

ج -مستوايت الربانمج ( يف نظام الساعات املعتمدة ) :
د .مقررات الربانمج :

أ -إلزامي :

 مقررات الربانمج: الفرقة الدراسية يف الربانمج  :األوىلكىد أو
سقى انًقشس

الفصل الدراسي :األول
ػذد انغبػبد

أعى انًقشس

األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

Geog 111

انجغشافيب انطجيؼيخ

Geog112

يجبدئ انخشائظ

َظشي تًبسيٍ ػًهي
7
7
7
7

Geog113

انجغشافيب انجششيخ

7

-

7

Eco 111

يجبدئ االقتظبد

7

-

1

H122

تبسيخ إعاليي

7

-

7

H111

حضبسح فشػىَيخ

7

-

-

ED111

انتشثيخ وقضبيب انؼظش

7

-

-
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انهغخ انؼشثيخ

A111

7

 -الفرقة الدراسية يف الربانمج  :األوىل

-

-

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انغبػبد

كىد أو

أعى انًقشس

سقى انًقشس

األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ

ػًهي

Geog121

انجغشافيب االقتظبديخ

7

-

7

Stat121

إحظبء

7

-

7

Geog122

جغشافيخ أفشيقيب االقهيًيخ وحىع
انُيم

7

-

7

Geog123

أسطبد جىيخ

7

-

1

Geog124

جغشافيب تبسيخيخ

7

-

1

ED121

انًؼهى ويهُخ انتؼهيى

7

-

-

Eng121

انهغخ االَجهيضيخ

7

-

7

Men.H.121

ػهى َفظ انًُى

7

-

7

اتبـ ـ ــع  :أ – إلزامي :
 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثانيةكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

الفصل الدراسي :األول
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ

ػًهي

Geog211

انجغشافيب انضساػيخ

7

-

7

Geog212

انجغشافيب انًُبخيخ

7

-

7

Geog213

جغشافيخ أوساعيب االقهيًيخ

7

-

7

Geog214

يغبحخ وخشائظ

7

-

7

تبسيخ أوسوثب انحذيج وانًؼبطش

7

-

1

H412
H423

-9-
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Curr211

يهبساد تذسيظ وتذسيظ يظغش()1

1

-

7

Curr412

انًُبهج

7

-

-

Psy211

عيكىنىجيخ انتؼهى()1

7

-

1

 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثانيةكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ

ػًهي

Geog221

انجغشافيب انحيىيخ

7

-

7

Geog222

جغشافيخ انتؼذيٍ وانظُبػخ

7

-

7

Geog223

جغشافيخ انغكبٌ

7

-

7

Geog224

انذساعبد انًيذاَيخ -طجيؼيخ

7

-

7

Curr221

يهبساد تذسيظ وتذسيظ يظغش()7

1

-

7

)(TC

تكُىنىجيب تؼهيى ()1

7

-

-

Psy222

عيكىنىجيخ انتؼهى ()7

7

حقىق االَغبٌ

7

7
-

-

اتبـ ـ ــع  :أ – إلزامي :
 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثالثةكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

الفصل الدراسي :األول
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ

ػًهي

H411

تبسيخ انؼشة انحذيج ق11 ،12

7

-

7

H422

تبسيخ انؼشة انحذيج ق 71 ،11

7

-

1

Geog312

انجيىيىسفىنىجيب

7

-

7

-11-
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Geog313

جغشافيب انؼبنى انجذيذ

7

-

7

Geog314

خشائظ انتىصيؼبد

7

-

7

Cuur311

طشق تذسيظ ػبيخ ()1

7

-

1

TC 312

تكُىنىجيب تؼهيى انتخظض ()7

Curr313

حبعت آني في انتخظض

1

تشثيخ ػًهيخ

7

-

7

يىو دساعي كبيم ثبنًذسعخ

اتبـ ـ ــع  :أ – إلزامي :
 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثالثةكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ

ػًهي

Geog321

جغشافيخ انُقم وانتجبسح

7

-

7

Geog322

جغشافيخ انجحبس وانًحيطبد

7

-

7

Geog323

جغشافيخ انؼًشاٌ

7

-

7

Geog324

َظى انًؼهىيبد انجغشافيخ

7

-

7

Ed321

انفكش انتشثىي وتطجيقبته انتؼهيًيخ

7

-

-

7

-

-

7

-

-

عيكىنىجيخ روي االحتيبجبد انخبطخ
Men.H.321
وتؼهيًهى
Curr321

طشق تؼهيى انكجبس
تشثيخ ػًهيخ

يىو دساعي كبيم ثبنًذسعخ

اتبـ ـ ــع  :أ – إلزامي :
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الفصل الدراسي :األول

 -الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الرابعة

ػذد انغبػبد

كىد أو

أعى انًقشس

سقى انًقشس

األعجىػيخ

ػذد انىحذاد
َظشي

Geog 411

انجغشافيب انغيبعيخ

7

تًبسيٍ
-

ػًهي
7

Geog412

جغشافيخ يظش انطجيؼيخ

7

-

7

Geog413

جغشافيخ انىطٍ انؼشثي

7

-

7

Geog 414

دساعخ ييذاَيخ ثششيخ

7

-

7

Geog421

خشائظ طجىغشافيخ

7

-

7

Geog422

جغشافيخ يظش انجششيخ

7

-

7

Curr411

طشق تذسيظ َىػيخ()7

7

-

1

Men.h.411

طحخ َفغيخ واسشبد َفغي

7

-

7

Ed211

اإلداسح انًذسعيخ وانظفيخ

7

-

-

يىو دساعي كبيم ثبنًذسعخ

تشثيخ ػًهيخ

الفصل الدراسي :الثاين

 -الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الرابعة

ػذد انغبػبد

كىد أو

أعى انًقشس

سقى انًقشس

األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ ػًهي

Geog423

َظىص جغشافيخ ثششيخ ثهغخ إَجهيضيخ

7

-

1

Geog424

جغشافيخ انؼبنى اإلعاليي

7

-

7

H415

تبسيخ يظش انحذيج

7

-

7

H424

تبسيخ يظش انًؼبطش

7

-

7

Psy421

انفشوق انفشديخ وانقيبط انُفغي

7

-

1

7

-

-

َ Ed411ظبو انتؼهيى في يظش واالتجبهبد انًؼبطشح
تشثيخ ػًهيخ

يىو دساعي كبيم ثبنًذسعخ

ب ـ انتقائى  :ال يوجد
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الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

كود أو
رقم المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

عدد
الوحدات

الفرقة

األسبوعية
نظري

متارين

والمستوي

عملي

ج -اختياري :
 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :األوىلكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

Geog114

جغشافيب إقهيًيخ ػبيخ

Geog116

يشكالد ثيئيخ ()1

Geog115

جغشافيب فهكيخ

Curr111
Curr112
Phil
Curr113
Curr
Psy
Tc
Curr

الفصل الدراسي :األول
ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7

يقشس حقبفي اختيبسي(:)1
انخقبفخ انؼهًيخ
انتشثيخ انجيئيخ
انتفكيش انفهغفي وانؼهًي
انتشثيخ انظحيخ
تًُيوووووووخ انتوووووووزوق وانتشثيوووووووخ
انجًبنيخ
تًُيخ انتفكيش
انتشثيخ االػالييخ
انتشثيخاالقتظبديخ
انؼىنًخ وانخظىطيخ انخقبفيخ
انفُوووىٌ انشوووؼجيخ فوووي يظوووش
وانؼبنى

7

 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :األوىلكىد أو
سقى انًقشس

ػذد انغبػبد
األعجىػيخ
ػًهي
1

-

-

-

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انىحذاد

أعى انًقشس

ػذد انغبػبد
األعجىػيخ
َظشي تًبسيٍ

-13-

ػًهي

الفصل
الدراسي

الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

Geog127

يشكالد ثيئيخ ()7

Geog125

انتشاث انجغشافي انؼشثي

Geog126

جغشافيخ انغيبحخ

7

7

-

اتبع ج -اختياري :
الفصل الدراسي :األول

 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثانيةكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

Geog215

يىضىع خبص في انجغشافيب

Geog216

انجغشافيب انطجيخ

Geog217

األساضي انجبفخ

ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7

 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثانيةكىد أو
سقى انًقشس

اعى انًقشس

Geog225

جغشافيخ انؼبنى انُبيي

Eco221

انًشكالد االقتظبديخ

Geog226

جغشافيخ انخذيبد

ػًهي
1

-

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7

 -الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثالثة

ػًهي
1

-

الفصل الدراسي :األول

كىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

Geog311

َظىص جغشافيب طجيؼيخ

Geog315

انظىس انجىيخ

Geog316

جغشافيخ انجشيًخ

ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7
-14-

-

ػًهي
-
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إقهيى خبص

Geog317
Ed322
Ed323

يقشس حقبفي اختيبسي()7
تؼهيى انكجبس أطىنه ويُبهجه
انًذسعخ وانًجتًغ

Ed222

انتشثيخ انذونيخ

Ed221

اإلششاف انتشثىي

Men.H.222
Men.H.223
Men.H.224

ػهى انُفظ االجتًبػي

7

عيكىنىجيخ انًىهجخ وانُفىق
تقىيى انًُهج

Curr
Tc

-

عيكىنىجيخ انشخظيخ

Curr
Curr

1

تذسيظ انًفبهيى
تخطيظ انًُبهج وتطىيشهب
انتكُىنىجيب في انتؼهيى

اتبع ج -اختياري :
 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الثالثةكىد أو
سقى انًقشس

اعى انًقشس

Geog325

االعتشؼبس ػٍ ثؼذ

Geog327

أخطبس انجيئخ

Geog326

انًشكالد انًُبخيخ

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7

ػًهي
1

-

اتبع ج -اختياري :
 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الرابعةكىد أو
سقى انًقشس

اعى انًقشس

Geog415

انفكش انجغشافي ()1

الفصل الدراسي :األول
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7
-15-

-

ػًهي
1

الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

Geog417

أَخشثىنىجي

Geog416

جغشافيخ يظش انتبسيخيخ

 الفرقة الدراسية يف الربانمج  :الرابعةكىد أو
سقى انًقشس

أعى انًقشس

Geog425

انفكش انجغشافي()7

Geog428

يشكالد عيبعيخ

Geog427

انتخطيظ االقهيًي

الفصل الدراسي :الثاين
ػذد انغبػبد
األعجىػيخ

ػذد انىحذاد

َظشي تًبسيٍ
7

 -5حمتوايت املقررات :

-

ػًهي
1

راجع استمارات توصيف املقررات

 -6متطلبات االلتحاق ابلربانمج :
يشرتط اللتحاق وقيد الطالب بربانمج إعداد معلم اجلغرافيا ( وفقا للمادة رقم " "5بالئحة الكلية) ما يلي:
 أن يكون مستوفياً لشروط القبول اليت حيددىا اجمللس األعلى للجامعات أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادهلا من بالد أخرى أن يكون ُمتفرغاً للدراسة ابلكلية . أن جيتاز إختبارات التحقق من لياقتو ملهنة التعليم اليت جتريها الكلية ،ومنها: اختبارات املقابلة الشخصية اختبارات االستعداد للعمل مبهنة التعليم اليت حيددىا جملس الكلية -اجتياز الكشف الطيب لبيان لياقتو الطبية ملمارسة مهنة التعليم

 -7القواعد املنظمة الستكمال الربانمج :
حددت الئحة الكلية القواعد املنظمة الستكمال الربانمج وفقاً للمواد التالية:
مادة ()7

 تنقسم الدراسة ابلكلية اىل مرحلتني :املرحلة األوىل :وتشمل الفرقتني األوىل والثانية .
املرحلة الثانية  :وتشمل الفرقتني الثالثة والرابعة .
 وال يُنقل الطالب املعلم من املرحلة األوىل اىل املرحلة الثانية إال إذاكان انجحاً يف مجيع املقررات الدراسية .-16-

الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 ويُنقل الطالب املعلم من الفرقة األوىل إىل الثانية ،وكذلل مذن الفرقذة الثالثذة اىل الرابعذة ،إذا كذان انجحذاً يف مجيذعاملقررات ،أو كان راسباً يف مقررين على األكثر ،على أن يؤدي االمتحان فيما رسب يف الفرقة اليت نُقل اليها .

مادة ( : )9املواظبة:

وحي ذذرم
 يلتذذزم الطالذذب املعلذذم ذذور ( )%75علذذى األقذذل مذذن انار ذرات النظريذذة والعمليذذة لكذذل مقذذرر دراسذذيُ ،الطالب من دخول االمتحذان للمقذرر إذا قلذس نسذبة ح ذوره عذن ىذله النسذبة بقذرار مذن جملذس الكليذة بنذا علذى
تقرير أستاذ املادة وموافقة جملس القسم املختص .
 ويوقذذف قيذذد الطالذذب إذا انقطذذع عذذن الدراسذذة لسذذبب مررذذي أو غذذله مذذن األسذذبا املقبولذذة ،بنذذا علذذى شذذهاداتموثقة تُربر سبب االنقطاع ،ويكون ايقاف القيد بقرار من جملس الكلية .

مادة (  : )91نظام التقومي واالمتحاانت:

 .1النهاية العظمى لكل مقرر (51درجة) لكل ساعة نظرية 25( ،درجة) لكل ساعة مناقشة أو تطبيقات عملية ،وتوزع
على النحو التايل:
 املقذررات النظريذذةُ :خيصذص ( )%31مذذن درجذذة املقذرر للتقذذور املسذذتمر حذالل الفصذذل الدراسذذي ( أعمذال السذذنة مبذذاتشذذملو مذذن تكليفذذات وامتحذذاانت) الذذلي تنظمذذو جمذذالس األقسذذام العلميذذة )%71( ،مذذن درجذذة املقذذرر لالمتحذذان
النهائي .
 املقذذررات الذذيت تتذذوزع سذذاعانا بذذني النظذذري والعملذذيُ ،خيصذذص ( )%15مذذن درجذذة املقذذرر ألعمذذال السذذنة ()%15لالمتحان العملي )%71( ،لالمتحان التحرير النهائي .
 .2يعتذذرب الطالذذب الغائذذب يف االمتحذذان التحريذذري غائبذاً يف املقذذرر كلذذو ،وعليذذو أن يذذؤدي مجيذذع امتحاانتذذو إذا كذذان مذذن حقذذو
دخول االمتحان .
 .3مدة االمتحان التحريري يف هناية الفصل الدراسي ألي مقرر دراسي جبميع فرق الربانمج ،يكون على النحو التايل:
 ساعتان للمادة اليت التزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً . ثالث ساعات للمادة اليت تزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً . .4يُعقد امتحان ك ل شهر سبتمرب لطال الفرقتني الثانية والرابعة الراسينب يف مقررين اثنني على األكثر .
 .5يبقى الطالب الراسب يف التدريب امليداين ابملدارس لإلعادة فيو إرافة إىل ما رسب فيو من مقررات أخرى
 .6ال يعترب الطالب انجحاً يف أي مقرر إال إذا حصل على ( )%61على األقل من النهاية العظمى لدرجة ىلا املقرر.
مادة ( )99التدريب امليداين:
-

التذدريب امليذذداين مكذون أساسذذي مذن مكذذوانت بذرانمج إعذذداد معلذذم اجلغرافيذا ،وىذذو البوتقذة الذذيت تنصذهر فيهذذا املكذذوانت
األخرى التخصصية والرتبوية .
التدريب امليداين ابلفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعياً ،وأسبوعني كاملني يف هناية العام الدراسى .
التدريب امليداين ابلفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعياً ،وأسبوعني كاملني يف هناية العام الدراسى .
النهاية العظمى لدرجات التدريب امليداين ( 111درجة) ابلفرقتني الثالثة والرابعة ،تُ اف إىل اجملموع الكلي لدرجات
الطالب املعلم يف هناية العام الدراسي

 -8طرق وقواعد تقييم امللتحقني ابلربانمج :
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الطريقة
 -1اختبارات حتريرية

ما تقيسو من املخرجات التعليمية املستهدفة

أ - 2.أ – 4.أ – 11.أ – 16.أ – 23.أ – 25.أ– 26 .
أ – 27.أ – 31.أ -33 .أ -34 .أ - 35 .أ - 36 .أ.
 -37أ 41 .أ - 42 .أ-6 . -4. -1 . -43 .
9. - 8.

 -2اختبارات عملية
 -3اعمال السنة تكليفات دراسية (أوراق
العمل)

ج.ا -ج - 2.ج - 3.ج -4 .ج -5 .ج 6 .ج - 11 .ج12 .
أ – 5 .أ – 13.أ – 14 .أ – 18 .أ – 21 .أ– 34.

 – 9 . -8 . - 7 . - 3. ، 2.ج– 2 .
ج – 5 .ج- 7 .ج- 8.ج - 9 .ج -11 .ج–11 .
ج - 19 .ج – 21 .ج – 25 .ج -31 .

ج -31 .ج32.
 -9طرق تقومي الربانمج :
القائم ابلتقور
 -1طال الفرقة النهائية

الوسيلة

العينة

استطالع رأي

الفرقة الرابعة

طرق أخري

منسق البرنامج:

م.د /ياسر دمحم عبد الهادي
التوقيع .:ياسر دمحم عبدالهادى

التاريخ 5112/ 15 / .

اعضاء الفريق
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د  /حمدى احمد حامد

د  /ياسر دمحم عبدالهادى

رئيس القسم
أ.د  /والى احمد عبدالرحمن
التوقيع (:
التاريخ
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