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  ((  1313نموذج رقم ) نموذج رقم ) 

  

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

  قسم : المناهج وطرق التدريس

 

 اعداد معلم الجغرافياتوصيف برنامج 

 (  2020 /2019) عام  

 
 معلومات أساسية: -أ

 . الجغرافيابرنامج إعداد معلم  :سم البرنامج إ .1

  ثنائي (                ) مشترك()               (√) أحادي  :        طبيعة البرنامج  .2

 : القسم المسئول عن البرنامج .3

 قسم المناهج وطرق التدريس .1.3               

                

 2008/  8/    12   :  قرار البرنامجإتاريخ  .4

 ريخ اعتماد البرنامج :تا .5

 2015/  5 /11( بتاريخ 267مجلس قسم رقم ) -

  2017/  12/  4(  بتاريخ 472لكلية بعد المراجعة رقم ) عتماد مجلس اا -
 

 

 معلومات متخصصة : -ب

 يهدف برنامج اعداد معلم الجغرافيا الى : األهداف العامة للبرنامج : -1
 

 تنمية القدرات األكاديمية الجغرافية لدى الطالب / المعلم. 1.  1  

 المعلم. تنمية القدرات التربوية والمهنية لدى الطالب / 2.  1  

 تنمية الثقافة التربوية والمجتمعية لدى الطالب / المعلم. 3.  1  

   

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -2  

 :بانتهاء دراسة برنامج اعداد معلم الجغرافيا يجب ان يكون الخريج قادرا على ان 
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  :لومات والمفاهيمالمع أ.
 البرنامج يجب أن يكون قادراً على أن: المعلم بشعبة الجغرافيا/بعد دراسة الطالب

 ، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية.        أسس اإلدارة التربوية والتخطيط. يتعرف على 1أ.

  وتطويره. وتقويمه، وبناؤه، مكوناته، : الدراسي المنهج. يستعرض  2أ. 

 .ن يملالمتع نمو مراحلو  وخصائص والتعلم التعليم نظرياتعدد .  ي  3أ. 

 .والتعلم التعليم يجياتترااستعدد .  ي  4أ.

 .اهوتطبيقات يملالتع تكنولوجيا أسسحدد . ي  5أ.

 . ونظرياته التربوي التقويم.  يتعرف 6أ.

 .تهااجييومجاالتها واسترات الخاصة التربية. يتعرف على 7أ.

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتى ونظرياته. عدد . ي  8أ. 
 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية فى مجال التعليم.  . يصف9أ. 
 أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحقوق المعلم وواجباته. . يتعرف 10أ. 
 .األعمال وريادة والنفسى التربوي اإلرشاد نظرياتعدد . ي  11أ.
 بذالمجتم  المرتبطذة الفلسذفيةو  والتاريخيذة، والثقافيذة، السياسذية، :المجتمعيذة األبعذاد. يذذكر 12أ.

 .والتعليم
 .الثقافية الهوية وتعزيز الشخصية بناء مقومات سمي. ي  13أ.
 .واالستقصاء البحث ومنهجيات التفكير اتيجياتر است. يذكر 14أ.
 .المجتمعية والمشاركة فريق فى العمل متطلبات. يتعرف على 15أ.
 .واالعتماد الجودة ونظم مداخل. يتعرف على 16أ.
  .أهمية اللغة العربية وخصائصها. يتعرف على  17.أ
 التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  سترج . ي18أ.
 . تاريخ علم الجغرافيا وتطورهيتعرف على  .19أ.
 .فيها في مجال الجغرافياالعوامل المؤثرة و  الظواهر يتعرف. 20أ.
 .الميداني وأساليبه في مجال الجغرافياأساسيات العمل  ستعرضي. 21أ.
 .في مجال الجغرافيا طرق البحث وعملياتهي حدد . 22أ.
 . تطبيقات علم الجغرافيا في الحياة العمليةيتعرف . 23أ.
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عذذذذرف مبذذذذادي و مفذذذذاهيم الجغرافيذذذذا الطبيعيذذذذة وعالقتهذذذذا بذذذذالظواهر الجيولوجيذذذذة والمناخيذذذذة تي. 24أ.
 .والبيئية 

مفذذاهيم الجغرافيذذا البشذذرية وعالقتهذذا بذذالظواهر السذذكانية كذذالهجرة واألنشذذذطة عذذرف مبذذادي و تي. 25أ.
 االقتصادية والتدهور البيئي. 

 عرف مبادي جغرافية الخرائط وأنواعها ومقاييس الرسم . تي. 26أ.

عذذرف خصذذائص جغرافيذذة مصذذر وحذذوض النيذذل وتكويناتهذذا الجيولوجيذذة والعوامذذل المذذؤثرة تي. 27أ.
 عليها .

  . مبادي  جغرافية الوطن العربي الجيولوجية والمناخية والسكانية واالقتصادية دحدي  . 28أ.
قذذارتي أوروبذذا و,سذذياة وقذذارة أفريقيذذا والعذذالم لمبذذادي الجغرافيذذا اإلقليميذذة ر القذذارات    يتعذذرف. 29أ.

  الجديد راألمريكتين .
 ت البحثية.عرف مبادي  نظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها في المجاالتي. 30أ.

عرف مبادي الجيمورفولوجيذا والظذواهر المرتبطذة بالبنيذة والتشذكيل وتطبيقاتهذا االقتصذادية تي. 31أ.
 والعسكرية والبيئية.   

 مبادي  جغرافية البيئات وتطبيقاتها البحثية والعملية. يتعرف. 32أ.

 ي حدد معالم التاريخ الفرعوني والدولة المصرية. . 33أ.

 دي وتطبيقات الدراسات العلمية في مجال األرصاد الجوية.مبا ي سمي.34أ.

 عرف مبادي وتطبيقات الجغرافية العملية في مجال المساحة والخرائط.تي. 35أ.
باألنشذطة  ةعرف مبادي الجغرافيذا االقتصذادية وعالقذة الظذواهر الجيولوجيذة والمورفولوجيذتي. 36أ.

 رة والصيد وغيرها.االقتصادية كالتعدين والصناعة والزراعة والتجا
 معالم التاريخ اإلسالمي وتطور الدولة اإلسالمية. صفي. 37أ.
 أوروبا.قارة يحدد معالم تاريخ . 38أ.
 عرف معالم تاريخ العرب الحديث منذ الفتح العثماني واالستعمار األوروبي وحتى الحذربتي. 39أ.

 العالمية.

 رنسية وأسرة محمد على واالحتاللمعالم تاريخ مصر الحديث منذ الحملة الفيصف  . 40أ.
 البريطاني.

 عرف مبادي ومفاهيم جغرافيا المدن وتطبيقاتها.تي. 41أ.

 عرف مبادي ومفاهيم الجغرافيا السياسية وتطبيقاتها في مجاالت العالقات الدولية تي. 42أ.
 واإلقليمية. 

 عرف مبادي ومفاهيم الجغرافيا التاريخية وتطبيقاتها.تي . 43أ.
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 . يستعرض مجاالت التكامل بين العلوم .44أ.
 . يستخدم ويتواصل الى المستجدات العلمية بلغة اجنبية 45أ . 

  :الذهنية لمهاراتا -ب
 بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الجغرافيا البرنامج يجب أن يكون قادراً على أن:

 جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسى.  قدم أفكارا  . ي  1ب.

 حلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير. ي   .2ب.

 وم أداءه وأداء اآلخرين. ق  . ي  3ب.

 . المختلفة  . يتفهم السياسات والنظم التعليمية4ب.

 . يختار المناسب من بين البدائل فى المواقف الحياتية المختلفة. 5ب.

 دراسة القضايا والظواهر الجغرافيةيتب  المنهج العلمي في التفكير وطرق االستدالل في  .6ب.

 . المختلفةالظواهر الجغرافية سباب حدوث أي شخص  .7ب.

يستنبط المفاهيم والنتائج والدروس المستفادة من األحداث التاريخية والظواهر الجغرافية في  .8ب.
 فهم الحاضر واستشراف المستقبل

 ين المنطقيةي فسر الظواهر الجغرافية باستخدام األدلة والبراه .9ب.
 . يحلل الكتابات الجغرافية بلغات مختلفة 10ب . 

  :ج. مهارات مهنية وعملية
 بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الجغرافيا البرنامج يجب أن يكون قادراً على أن:

 خطط للدرس فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة.. ي  1ج.

 علم. صمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والت. ي  2ج.

 نواتج التعلم.  الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا   دير الصف مراعيا  . ي  3ج.

 ى التعليم والتعلم. يتوظف تكنولوجيا التعليم فى عمل. ي  4ج.

 . يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. 5ج.

 . . يستخدم أساليب التقويم التربوى وأدواته6ج.

 . يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة. 7ج.
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 . يستخدم مهارات التعلم الذاتى فى نموه المهنى طوال الحياة. 8ج.

 وظف أسس اإلرشاد التربوى والنفسى وريادة األعمال. . ي  9ج.

 وظف خبراته الميدانية فى تحسين المناخ المدرسى. . ي  10ج.

  . انات مستخدما  الطرق الكمية والكيفية وين فذهايائق والب. ي حلل الوث11ج. 

 .صمم أدوات قياسية مختلفة في مجال الجغرافياي  . 12 ج.

يجيذذذد توقيذذذ  المعذذذذالم الجغرافيذذذة علذذذذى الخذذذرائط ويذذذذربط بينهذذذا وبذذذذين الظذذذواهر الجيولوجيذذذذة . 13 ج.
 والمناخية . 

جرة السذذذذكانية واألنشذذذذطة االقتصذذذذادية يذذذذربط الظذذذذواهر الجغرافيذذذذة بذذذذالظواهر البشذذذذرية كذذذذاله. 14ج.
 والتدهور البيئي والحروب. 

 يجيد رسم الخرائط بأنواعها وبمقاييس رسم ورموز صحيحة. . 15 ج.

يحذذذدد المعذذذالم الجغرافيذذذة لمصذذذر وحذذذوض النيذذذل ويذذذربط بينهذذذا وبذذذين العوامذذذل الجيولوجيذذذة . 16ج.
 والمورفولوجي. 

ي ويربطهذذذا بذذذالظواهر الجيولوجيذذذة والمناخيذذذة والسذذذكانية يحذذذدد المعذذذالم الجغرافيذذذة للذذذوطن العربذذذ. 17ج. 
 واالقتصادية. 

يحذذذذذدد المعذذذذذالم الجغرافيذذذذذة اإلقليميذذذذذة لقذذذذذارتي أوروبذذذذذا و,سذذذذذيا وقذذذذذارة أفريقيذذذذذا والعذذذذذالم الجديذذذذذد . 18ج.
 راألمريكتين . 

 يستخدم نظم المعلومات الجغرافية في المجاالت البحثية والتطبيقية. . 19ج.
لجيمورفولوجيذذا فذذي تفسذذير بعذذض الظذذواهر المرتبطذذة بالبنيذذة والتشذذكيل ة يوظذذف مبذذادي ا. 20ج. 

 وتطبيقاتها االقتصادية والعسكرية والبيئية. 
 يطبق مبادي ومفاهيم جغرافية البيئات في األغراض البحثية والعملية. . 21ج. 
مذن القضذايا  يوظف معرفته بمعالم التاريخ الفرعوني والدولة المصرية في تكوين موقذف حضذاري. 22ج. 

 والتحديات المعاصرة. 
 يوظف مبادي وتطبيقات الدراسات العلمية في مجال األرصاد الجوية . . 23ج.
 يوظف مبادي وتطبيقات الجغرافيا العملية في مجال المساحة والخرائط . . 24 ج.
يطبذذذذق مبذذذذادي الجغرافيذذذذا االقتصذذذذادية علذذذذى بعذذذذض الظذذذذواهر الجيولوجيذذذذة والمورفولوجيذذذذة . 25ج.
 مرتبطة باألنشطة االقتصادية كالتعدين والصناعة والزراعة والتجارة والصيد . ال

يوظذف معرفتذه بمعذالم التذاريخ اإلسذالمي وتطذور الدولذة اإلسذالمية لصذالح موقذف الذذذات . 26 ج.
 الموضوعية الراهنة .  رالعربية في مواجهة اإلدعاءات غي
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كذذذذوين موقذذذذف موضذذذذوعي مذذذذن اآلخذذذذر يوظذذذذف معرفتذذذذه بمعذذذذالم تذذذذاريخ أوروبذذذذا الحذذذذديث لت. 27ج.
 األوروبي. 

يوظذذف معرفتذذه بمعذذالم تذذاريخ العذذرب الحذذديث منذذذ الفذذتح العثمذذاني واالسذذتعمار األوروبذذي . 28ج.
حتذذذى الحذذذرب العالميذذذة لصذذذالح موقذذذف الذذذذات العربيذذذة فذذذي مواجهذذذة اإلدعذذذاءات غيذذذر الموضذذذوعية 

 الراهنة. 
حملذذذة الفرنسذذذية وأسذذذرة محمذذذد علذذذى يوظذذذف معرفتذذذه بمعذذذالم تذذذاريخ مصذذذر الحذذذديث منذذذذ ال. 29ج.

 واالحتالل البريطاني لتكوين صورة موضوعية للذات المصرية . 
يطبذذق مفذذاهيم جغرافيذذا المذذدن علذذى بعذذض الحذذاالت مظهذذرا  أهميتهذذا فذذي التخطذذيط العمرانذذي  .30ج.

 والحضاري. 
يطبذذذذذق مبذذذذذادي ومفذذذذذاهيم الجغرافيذذذذذا السياسذذذذذية علذذذذذى بعذذذذذض حذذذذذاالت النزاعذذذذذات السياسذذذذذية . 31ج.

 والعالقات الدولية. 
 .يطبق مبادي ومفاهيم الجغرافيا التاريخية على بعض الحاالت في مصر والوطن العربي. 32ج.
 

  : د. المهارات العامة
 بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الجغرافيا البرنامج يجب أن يكون قادراً على أن:

 يعمل بكفاءة ضمن الفريق. . 1د.

 ية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. يستخدم قدراته الشخص. 2د.

 التعليم. التدريس/.  يتعامل بإيجابية م  ضغوط مهنة 3د.

 . يتواصل بلغة أجنبية. 4د.

 لها.  حلوال   . يشارك فى بحث القضايا العامة للمجتم  مقترحا  5د.

 . يتوافق م  اآلخر ويتقبله. 6د.

 المهنية والحياتية و البيئية و يطبق مبادي العلوم العامة عليها.. يجد حلوال  لبعض المشكالت 7د.

 . . ي دير الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد8د.

 يمارس مهارات التعلم الذاتى والتعلم التعاونى 9د.

 مهارات ريادة األعمال والتوظيفيوظف  10د.
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 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3
  :بعامة قومية األكاديمية القياسية لخريج كلية التربية: المعايير ال أولا 
 ، اإلصممدار  قطمماك كليممات التربيممة -تممم تبنممم المعممايير القوميممة األكاديميممة المرجعيممة  3/1

  ( 2013 /11/  18)  ( بتاريخ  242بمجلس الكلية رقم  )   ( 1) 2013األول إبريل 

 ال تنطبق    العالمات المرجعية : -4

 نات البرنامج : هيكل مكو  -5
 ثمانى فصول دراسية  –مدة البرنامج : أربع سنوات    -أ

                                             هيكل البرنامج -ب

 إمجايل                عملى             عدد الساعات / عدد الوحدات :                 نظري      -

                                         
 إلزامي                انتقايل             اختياري                                                      

 

 %                    مقررات العلوم األساسية املهنية الرتبوية :                                        -

  حاسب آيل( ية ولغة إجنليزيةنن ولغة عربحقوق اإلنسا)مقررات من علوم أخري  -

                                                   %                     مقررات علوم التخصص :                                                       -

    (•) التدريب امليداين: -

 
توزيع المقررات 

بالبرنامج  وفقا لالئحة 
 كليةال

توزيع المقررات وفقا  النسب
للمعايير األكاديمية 

NARS 

 النسب

                                                           
 ة مصر العربية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، المعايير القومية األكاديمية المرجعية قطاع يجمهور  1

 18 - 12ص ص   2013بريل كليات التربية، االصدار األول، إ

التربية العملية طبقاً لالئحة الكلية مكون أساسي من مكونات برنامج اعداد معلم الجغرافيا، حيث يخصص لها يوو  دراسوي  • 

وأحد بالفرقة الثالثة  عداديةللتدريب بأحد المدارس اإل كامل  من كل أسبوع وأسبوع دراسي كامل في نهاية كل فصل دراسي

 الرابعةانوية بالفرقة المدارس الث

139 107 246 

217 - 29 

55.5 22.56 

3.45 8.5 

172 69.92 

8 3.25 
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العلوم األساسية  % 23 
 المهنية والتربوية 

15  %- 25  % 

العلوم التخصصية  70% 
 والمساندة 

43  %- 57  % 

تطبيقات الحاسب فى  3.5% 
 التخصص 

5  %- 7  % 

 %  18 -%  12 التدريب الميدانى  3.5% 

 %  7 -%  3 لثقافية العلوم ا  

 %  7 -%  1 علوم التميز   

 

 

 د. مقررات البرنامج : 
 :  يإلزام -أ

 مقررات البرنامج: -

 الفصل الدراسي: األول                                   الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى             -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عاتعدد السا

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog 111 2 - 2  الجغرافيا الطبيعية 

Geog112 2 - 2  مبادئ الخرائط 

Geog113 2 - 2  الجغرافيا البشرية 

Eco 111 1 - 2  مبادئ االقتصاد 

H122 2 - 2  تاريخ إسالمي 

H111 2  حضارة فرعونية - - 

ED111 2  التربية وقضايا العصر - - 

  ال ينطبق                 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                  -ج

√ 
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A111 2  اللغة العربية - - 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                              الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog121 2 - 2  الجغرافيا االقتصادية 

Stat121 2 - 2  إحصاء 

Geog122 
فريقيا االقليمية وحوض أجغرافية 

 النيل
 2 - 2 

Geog123 1 - 2  أرصاد جوية 

Geog124 1 - 2  جغرافيا تاريخية 

ED121 2  المعلم ومهنة التعليم - - 

Eng121 2 - 2  اللغة االنجليزية 

Men.H.121 2 - 2  علم نفس النمو 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 في البرنامج : الثانية                              الفصل الدراسي: األول الفرقة الدراسية -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog211 2 - 2  الجغرافيا الزراعية 

Geog212 2 - 2  الجغرافيا المناخية 

Geog213 2 - 2  جغرافية أوراسيا االقليمية 

Geog214 2 - 2  مساحة وخرائط 

H412 

H423 
 1 - 2  تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر
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Curr211 (1مهارات تدريس وتدريس مصغر)  2 - 1 

Curr412 2  المناهج - - 

Psy211 (1سيكولوجية التعلم)  1 - 2 

 الفصل الدراسي: الثاني                        الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية       -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog221 2 - 2  الجغرافيا الحيوية 

Geog222 2 - 2  جغرافية التعدين والصناعة 

Geog223 2 - 2  جغرافية السكان 

Geog224 2 - 2  طبيعية -ميدانيةالدراسات ال 

Curr221 (2مهارات تدريس وتدريس مصغر)  2 - 1 

(TC) ( 1تكنولوجيا تعليم)  2 - - 

Psy222 ( 2سيكولوجية التعلم)  2  2 

 - - 2  حقوق االنسان 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 
 الدراسي: األول الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                            الفصل -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

H411 2 - 2  18، 17تاريخ العرب الحديث ق 

H422  1 - 2  20، 19تاريخ العرب الحديث ق 

Geog312 2 - 2  الجيومورفولوجيا 
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Geog313 2 - 2  جغرافيا العالم الجديد 

Geog314 2 - 2  خرائط التوزيعات 

Cuur311 ( 1طرق تدريس عامة)  1 - 2 

TC 312 

Curr313 

 (2تكنولوجيا تعليم التخصص )

 لي في التخصصآحاسب 
 1 - 

2 

2 

 يو  دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 

 
 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 الفصل الدراسي: الثاني                الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                 -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog321 2 - 2  جغرافية النقل والتجارة 

Geog322 2 - 2  جغرافية البحار والمحيطات 

Geog323 2 - 2  جغرافية العمران 

Geog324 2 - 2  الجغرافية نظم المعلومات 

Ed321 2  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية - - 

Men.H.321 
سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

 وتعليمهم
 2 - - 

Curr321 2  طرق تعليم الكبار - - 

 يو  دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 
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 الرابعة                            الفصل الدراسي: األولالفرقة الدراسية في البرنامج :  -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog 411 2 - 2  الجغرافيا السياسية 

Geog412 2 - 2  جغرافية مصر الطبيعية 

Geog413 2 - 2  جغرافية الوطن العربي 

Geog 414 2 - 2  دراسة ميدانية بشرية 

Geog421 2 - 2  خرائط  طبوغرافية 

Geog422 2 - 2  جغرافية مصر البشرية 

Curr411 (2طرق تدريس نوعية)  1 - 2 

Men.h.411 2 - 2  صحة نفسية وارشاد نفسي 

Ed211 2  دارة المدرسية والصفيةاإل - - 

 يو  دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 الفصل الدراسي: الثاني                         فرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة    ال -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog423  1 - 2  نجليزيةإنصوص جغرافية بشرية بلغة 

Geog424 2 - 2  سالميجغرافية العالم اإل 

H415 2 - 2  تاريخ مصر الحديث 

H424 2 - 2  تاريخ مصر المعاصر 

Psy421 1 - 2  الفروق الفردية والقياس النفسي 

Ed411 2  نظا  التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة - - 

 يو  دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 ب ـ انتقائى : ال يوجد 
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 كود أو
عدد  اسم المقرر  رقم المقرر

 الوحدات 

 عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوي
الفصل 
 الدراسي

 عملي متارين نظري 

        

 اختياري  : -ج

 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                          الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 عيةاألسبو

 عملي تمارين نظري

Geog114 جغرافيا إقليمية عامة  

2 - 1 Geog116 ( 1مشكالت بيئية)  

Geog115 جغرافيا فلكية  

 

Curr111 

Curr112 

Phil 

Curr113 

Curr 

Psy 

Tc 

Curr 

 

 (:1مقرر ثقافي اختياري)

 الثقافة العلمية

 التربية البيئية

 التفكير الفلسفي والعلمي

 لصحيةالتربية ا

تنميوووووووة التووووووو وق والتربيوووووووة 

 الجمالية

 تنمية التفكير

 التربية االعالمية

 التربيةاالقتصادية

 العولمة والخصوصية الثقافية

الفنوووون الشوووعبية فوووي مصووور 

 والعالم

 2 - - 

 الفصل الدراسي: الثاني                        الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى         -

 كود أو

 قرررقم الم
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري
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Geog127 ( 2مشكالت بيئية)  

2 - 2 Geog125 التراث الجغرافي العربي  

Geog126 جغرافية السياحة  

 اختياري  : -جتابع  

 الفصل الدراسي: األول                      الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية            -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog215 موضوع خاص في الجغرافيا  

2 - 1 Geog216 الجغرافيا الطبية  

Geog217 األراضي الجافة  

 

 الفصل الدراسي: الثاني                  الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية             -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog225 جغرافية العالم النامي  

2 - 1 Eco221 المشكالت االقتصادية  

Geog226 جغرافية الخدمات  

 الفصل الدراسي: األول          ثالثة                   الفرقة الدراسية في البرنامج : ال -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog311 نصوص جغرافيا طبيعية  

2 - - Geog315 الصور الجوية  

Geog316 جغرافية الجريمة  
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Geog317 إقليم خاص  

Ed322 

Ed323 

Ed222 

Ed221 

Men.H.222 

Men.H.223 

Men.H.224 

Curr 

Curr 

Curr 

Tc 

 (2مقرر ثقافي اختياري)

 تعليم الكبار أصوله ومناهجه

 المدرسة والمجتمع

 التربية الدولية

 شراف التربوياإل

 علم النفس االجتماعي

 سيكولوجية الموهبة والنفوق

 سيكولوجية الشخصية

 تقويم المنهج

 هيمتدريس المفا

 تخطيط المناهج وتطويرها

 التكنولوجيا في التعليم

 2 - 1 

 اختياري  : -جتابع  

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                        الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog325 ستشعار عن بعداال  

2 - 1 Geog327 أخطار البيئة  

Geog326 المشكالت المناخية  

 اختياري  : -جتابع 

 الفصل الدراسي: األول                    الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة          -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين ينظر

Geog415 ( 1الفكر الجغرافي)  1 - 2 
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Geog417 أنثربولوجي  

Geog416 جغرافية مصر التاريخية  

 الفصل الدراسي: الثاني               الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة                     -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات سم المقررأ

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog425 (2الفكر الجغرافي)  

2 - 1 Geog428 مشكالت سياسية  

Geog427 التخطيط االقليمي  

 محتويات المقررات  :   -5 
       

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6
 " بالئحة الكلية( ما يلي:5مادة رقم "عداد معلم اجلغرافيا ) وفقا للإيشرتط اللتحاق وقيد الطالب بربنامج 

 أن يكون مستوفياً لشروط القبول اليت حيددها اجمللس األعلى للجامعات -

 أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادهلا من بالد أخرى -

 . أن يكون ُمتفرغاً للدراسة بالكلية -

 يت جتريها الكلية، ومنها:أن جيتاز إختبارات التحقق من لياقته ملهنة التعليم ال -

 اختبارات املقابلة الشخصية -

 اختبارات االستعداد للعمل مبهنة التعليم اليت حيددها جملس الكلية -

 اجتياز الكشف الطيب لبيان لياقته الطبية ملمارسة مهنة التعليم -
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

 ل الربنامج وفقاً للمواد التالية:حددت الئحة الكلية القواعد املنظمة الستكما
 (7مادة )
 : تنقسم الدراسة بالكلية اىل مرحلتني -

 . املرحلة األوىل: وتشمل الفرقتني األوىل والثانية

 . : وتشمل الفرقتني الثالثة والرابعة املرحلة الثانية

 . اً يف مجيع املقررات الدراسيةوال يُنقل الطالب املعلم من املرحلة األوىل اىل املرحلة الثانية إال إذاكان ناجح -

 راجع استمارات توصيف المقررات
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ويُنقل الطالب املعلم من الفرقة األوىل إىل الثانية، وكذلك منن الفرقنة الثالثنة اىل الرابعنة، إذا كنان ناجحناً يف مجينع  -
 . املقررات، أو كان راسباً يف مقررين على األكثر، على أن يؤدي االمتحان فيما رسب يف الفرقة اليت نُقل اليها

 المواظبة: ( :9مادة )
%( علنننى األقنننل منننن انارنننرات النظرينننة والعملينننة لكنننل مقنننرر دراسننني، وحُينننرم 75يلتنننزم الطالنننب املعلنننم   نننور ) -

الطالب من دخول االمتحنان للمقنرر إذا قلنس نسنبة ح نوره عنن هنذه النسنبة بقنرار منن جملنس الكلينة بننا  علنى 
 . تقرير أستاذ املادة وموافقة جملس القسم املختص

الطالننب إذا انقطننع عننن الدراسننة لسننبب مررنني أو غننمله مننن األسننباى املقبولننة، بنننا  علننى شننهادات  ويوقننف قينند -
 . موثقة ُتربر سبب االنقطاع، ويكون ايقاف القيد بقرار من جملس الكلية

 ( : نظام التقويم واالمتحانات:10مادة ) 
ة مناقشننة أو تطبيقننات عمليننة، درجننة( لكننل سنناع 25درجننة( لكننل سنناعة نظريننة، )50النهايننة العظمننى لكننل مقننرر ) .1

 وتوزع على النحو التايل:
%( منن درجنة املقنرر للتقنوس املسنتمر حنالل الفصنل الدراسني ) أعمنال السننة مبنا 30املقررات النظرينة: ُخصنص ) -

%( مننن درجننة املقننرر لالمتحننان 70تشننمله مننن تكليفننات وامتحانننات( الننذي تنظمننه جمننالس األقسننام العلميننة، )
 . النهائي

%( 15%( مننن درجننة املقننرر ألعمننال السنننة )15رات الننيت تتننوزع سنناعااا بننني النظننري والعملنني، ُخصننص )املقننر  -
 . %( لالمتحان التحرير النهائي70لالمتحان العملي، )

يعتننرب الطالننب الغائننب يف االمتحننان التحريننري غائبنناً يف املقننرر كلننه، وعليننه أن يننؤدي مجيننع امتحاناتننه إذا كننان مننن حقننه  .2
 . حاندخول االمت

 مدة االمتحان التحريري يف هناية الفصل الدراسي ألي مقرر دراسي جبميع فرق الربنامج، يكون على النحو التايل: .3
 . ساعتان للمادة اليت التزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً  -
 . ثالث ساعات للمادة اليت تزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً  -

 . ل شهر سبتمرب لطالى الفرقتني الثانية والرابعة الراسينب يف مقررين اثنني على األكثركمتحان  يُعقد ا .4
 ىل ما رسب فيه من مقررات أخرىإرافة إعادة فيه يبقى الطالب الراسب يف التدريب امليداين باملدارس لإل .5
 .لنهاية العظمى لدرجة هذا املقرر%( على األقل من ا60ال يعترب الطالب ناجحاً يف أي مقرر إال إذا حصل على ) .6

 ( التدريب الميداني:11مادة )
عننداد معلنم اجلغرافينا، وهنو البوتقنة النيت تنصنهر فيهنا املكونننات إالتندريب املينداين مكنون أساسني منن مكوننات برننامج  -

 . األخرى التخصصية والرتبوية

 العام الدراسى .يف هناية  نيلكام  نيالتدريب امليداين بالفرقة الثالثة ملدة يوم أسبوعياً، وأسبوع -

 وأسبوعني كاملني يف هناية العام الدراسى .التدريب امليداين بالفرقة الرابعة ملدة يوم أسبوعياً،  -

ىل اجملموع الكلي إدرجة( بالفرقتني الثالثة والرابعة، ُت اف  100النهاية العظمى لدرجات التدريب امليداين ) -
 عام الدراسيلدرجات الطالب املعلم يف هناية ال

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8
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 ما تقيسه من املخرجات التعليمية املستهدفة الطريقة 

 26أ.  – 25أ. – 23أ. – 16أ. – 10أ. – 4أ. -  2أ. اختبارات حتريرية -1
 - 36أ.  - 35أ.  -34أ.  -33أ.   – 31أ. – 27أ. –
ى.  -4ى.  -1ى.  -43أ.  - 42أ.   41أ.  -37أ. 
  9ى.  - 8ى. -6

 12ج.  - 10ج.  6ج.  -5ج.  -4ج.  - 3ج. - 2ج. -ج.ا اختبارات عملية  -2

)أوراق  تكليفات دراسيةاعمال السنة  -3
 العمل(

 – 34أ. – 21أ.  – 18أ.  – 14أ.  – 13أ. – 5. أ
 – 2ج.  – 9ى.  -8ى.  - 7ى.  - 3، ى. 2ى.
 –11 ج. -10ج.  - 9ج. - 8ج.- 7ج.  – 5ج. 
 -30ج .  – 25ج.  – 21ج.  - 19ج. 
 32ج. -31ج. 

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقوس

  الفرقة الرابعة استطالع رأي طالى الفرقة النهائية -1

 استطالع رأي طرق أخري
املستفيدين من خرجيى الربنامج ) مدرا  

 املدارس احلكومية واخلاصة(

 لطالى من الفرقة االوىل اىل الرابعة الية التعليمية قياس الفع 

 منسق البرنامج:

    عبد الهادي محمد ياسرم.د/ 

 رئيس القسم

 امير القرشىأ.د /                                                       


