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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
 6ساعات
 5ساعات
4ساعات
 7ساعات
 8ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يبدأ المقرر بشرح العمليات اإلحصائية التي تقتضيها المنهجية العلمية في البحث الكمي ،ويتناول عددا من األساليب
اإلحصائية كاالقتران والتوافق ،واالنحدار الخطي البسيط والمتعدد ،والسالسل الزمنية ،والتحليل العاملي ،واالختبار التائي
وتحليل التباين األحادي والمتعدد .ويختتم بمقدمة في نظرية االحتماالت .ويركزا لمقرر على التمارين التطبيقية باستخدام
البرامج الحاسوبية المناسبة مثل SPS
 .2الهدف الرئيس للمقرر
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر– :
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تعريف الطالب ببعض أنواع األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل الظاهرات الجغرافية والمهارات اإلحصائية
الالزمة إلجراء وفهم البحث الكمي الجغرافي المعاصر ،ووصف الخطط التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير
وتحسين المقرر )مثال :االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة االنترنت،
والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال (:المراجعة الدورية من قبل لجنة الخطط
الدراسية بالقسم وتحديث المحتوى بما يتناسب مع التطور الجديد .وتكثيف اطالع الطالب على دراسات جغرافية استخدمت
األساليب اإلحصائية والكمية التي يتناولها المقرر وذلك من خالل البحث في االنترنت والمجالت العلمية المطبوعة؛ لتقوية
الجوانب التطبيقية لديهم وتحديث المراجع.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح األساليب اإلحصائية المستخدمة في دراسة الظاهرات الجغرافية.
يسرد كيفية تطبيق هذه األساليب في وصف وتحليل الظاهرات الجغرافية
يبين استخدام برامج الحاسب اآللي الستخراج نتائج تطبيق األساليب اإلحصائية في التنمية
يذكر وصف وتفسير نتائج استخدام األساليب اإلحصائية
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين أنواع األساليب اإلحصائية المستخدمة لوصف وتحليل الظاهرات
يحلل تطبيق تلك األساليب باستخدام برامج الحاسب اآللي .
يفسر كتابة نتائج ومخرجات تطبيق األساليب اإلحصائية-

2-2
1-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً عرضيا ً مع زمالئه عن العمليات اإلحصائية في البحث الجغرافيا
يقدم ملخصا ً عن تحليل التباين األحادي والمتعدد
يقوم مع زمالئه عملية االنحدار الخطي البسيط والمتعدد
ّ

1-3
2-3
3-3

1-1
2-1
3-1
4-1

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1

العمليات اإلحصائية في البحث الجغرافيا
بعض العالقات الثنائية بين المتغيرات  :معامل االقتران والتوافق ) مربع كاي(  ،معامل ارتباط سبيرمان
،معامل ارتباط بيرسون. .
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد
تحليل السالسل الزمنية
التحليل العاملي
االختبار الثاني.

2
3
4
5
6
7
8

تحليل التباين األحادي والمتعدد
مقدمة في نظرية االحتمال وتطبيقاتها الجغرافية
المجموع

ساعات
االتصال

3
6
4
3
4
4
2
4
 30ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححححححححح األسححححححححاليب اإلحصححححححححائية
1.1
المسحححتخدمة فحححي دراسحححة الظحححاهرات
الجغرافية.
يسرد كيفية تطبيق هذه األساليب فحي
1.2
وصف وتحليل الظاهرات الجغرافية
يذكر وصف وتفسحير نتحائج اسحتخدام
1.3
األساليب اإلحصائية
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقحححارن بحححين أنحححواع األسحححاليب
2.1
اإلحصححائية المسححتخدمة لوصححف
وتحليل الظاهرات
يحلل تطبيق تلك األسحاليب باسحتخدام
2.2
برامج الحاسب اآللي.
يفسر كتابة نتائج ومخرجات تطبيق
2.3
األساليب اإلحصائية-
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير ححوارا ً عرضحيا ً محع زمالئحه عحن
3.1
العمليححححات اإلحصححححائية فححححي البحححححث
الجغرافيا
يقححححدم ملخصححححا ً عححححن تحليححححل التبححححاين
3.2
األحادي والمتعدد
ححوم محححع زمالئحححه عمليحححة االنححححدار
يقح ّ
…
الخطي البسيط والمتعدد
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
تمارين واجبات تكاليف
اختبار شهري أول
اختبار شهري ثاني
اختبار نهائي

طرق التقييم

الحوار والمحاضرة ،المناقشة

االختبارات القصيرة الفصلية،
بطاقة المالحظة

الحوار والمحاضرة ،المناقشة

االختبارات القصيرة الفصلية

المحاضرة

االختبارات القصيرة

التعلم التعاوني

االختبارات القصيرة الفصلية
الفرديححححححححححة

حل المشكالت
العصف الذهني والمناقشات

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

14/13/9/7/5/3
12/6
15

تقححححححححححديم العححححححححححرو
والجماعية،
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة

بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%30
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ : 3ساعة /أسبوعيا ً.
أمين المعمل : 35ساعة /أسبوعيا ً
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أبو  -صالح ،محمد صبحي )  2211ه (  " ،مقدمة في اإلحصاء " مركز الكتب األردني ،
عمان
الصالح ،ناصر عبدهللا ،ومحمد السرياني )  3410ه( " ،الجغرافيا الكمية واإلحصائية:
أسس وتطبيقات باألساليب الحاسوبية الحديثة" ،العبيكان ،الريا
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع ومنتديات علم االجتماع على الشبكة الدلية للمعلومات (االنترنت)برنامج spss

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برانمج مايكروسوفت ورد.
برانمج الباوربوينت
برانمج اكسل

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر

المباني

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعات احملاضرات الذكية معمل احلاسب اآليل ابلقسم.
اجهزة الحاسب اآللي بالمعمل.
اللوحة الذكية وجهاز العر والتجهيزات والبرمجيات المتاحة بالمعمل.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
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المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

أشكال سطح األرض

رمز المقرر:

 277جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
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 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
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و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30ساعة
4ساعات
5ساعات
7ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر جغرافية أشكال سطح األرض) الجيومرفولوجية (ومفاهيمها وصلتها بالعلوم األخرى وأساليب البحث فيها
ومجاالتها والنظريات ذات العالقة ،كما يهدف المقرر إلى تحديد أثر ليثولوجية الصخر ونظام بنيته ،وإبراز دور العمليات
الجيومرفولوجية السريعة والبطيئة في تشكيل مظاهر سطح األرض .فيتناول المقرر دراسة الزالزل ،والبراكين ،وااللتواءات
واالنكسارات ،وعمليات التجوية والتعرية .ويختتم المقرر بدراسة نماذج في جيومورفولوجية الرمال واألحواض النهرية
والسواحل وأراضي الكارست (الكلسية) في البيئة الصحراوية الحارة .يحتوي المقرر على أمثلة تطبيقية وتمارين تغطي
محاور المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
دعم المهارات المعرفية المتعلقة بمفاهيم الجيومورفولوجيا وصلتها بالعلوم األخرى و توضيح العمليات المرتبطة بتشكل
مظاهر السطح الطبيعية والعالقات فيما بينها .توضيح أشكال سطح األرض وتحديد أنماطها والعمليات التي شكلتها من خالل
التحليل والقياس وتنمية القدرات على استخدام المعرفة الجيومرفولوجية في التطبيقات الجغرافية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين المصطلحات والمفاهيم الجيومرفولوجية.
يوضح الجيومرفولوجية والظواهر الناجمة عنها.
يسرد التقنيات المعملية والميدانية المناسبة الستقصاء وتحليل الظواهر الجيومرفولوجية

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مكونات القشرة األرضية الصخرية
يحلل العوامل الباطنية المؤثرة في أشكال التضاريس
يقارن بين األحواض المائية وخصائصها التضاريسية
يوظف وسائل التقنية في البحث عن أشكال سطح األرض بالمناطق الجافة

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن طرق تقييم التعرية الحالية المؤثرة على أشكال التضاريس
يقوم مع زمالئه تأثيرات التعرية الحالية على بيئية التضاريس (دراسة تأثيرات السيول)
يقدم ملخصا ً تأثيرات التعرية الحالية على بيئية التضاريس (دراسة تأثيرات الرياح(

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قائمة الموضوعات

التعريف بجغرافية أِشكال سطح األرض وصلتها بالعلوم األخرى
أهم النظريات المفسرة لنشأة أشكال سطح األرض الحالية
مكونات القشرة األرضية الصخرية
العوامل الباطنية المؤثرة في أشكال التضاريس
العوامل الخارجية المؤثرة في أشكال التضاريس (اختبار منتصف الفصل)
أشكال سطح األرض بالمناطق الجافة
األحواض المائية وخصائصها التضاريسية
طرق تقييم التعرية الحالية المؤثرة على أشكال التضاريس
تأثيرات التعرية الحالية على بيئية التضاريس (دراسة تأثيرات السيول)
تأثيرات التعرية الحالية على بيئية التضاريس (دراسة تأثيرات الرياح(

ساعات
االتصال

4
4
2
4
2
2
4
2
4
2

4

(اختبار منتصف الفصل )
المجموع

30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبيييييييييييييييين المصيييييييييييييييطلحات والمفييييييييييييييياهيم
الجيومرفولوجية.
يوضييح الجيومرفولوجييية والظييواهر الناجميية
عنها.
يسييرد التقنيييات المعملييية والميدانييية المناسييبة
الستقصاء وتحليل الظواهر الجيومرفولوجية
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مكونات القشرة األرضية الصخرية

طرق التقييم

الحيييييييييييييييوار والمناقشييييييييييييييية االختبييييارات القصيييييرة وبطاقيييية
المالحظة
والمحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
الحوار والمناقشة

االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة
العصف الذهني
2.1
االختبارات الفصلية
المناقشات
تقييييييييديم العييييييييروض الفردييييييييية
يحليييل العواميييل الباطنيييية الميييؤثرة فيييي أشيييكال حل المشكالت
2.2
والجماعية
التضاريس
يقيييارن بيييين األحيييواض المائيييية وخصائصيييها اليييييتعلم التعييييياوني والخيييييرائط االختبارات القصيرة الفصلية
2.3
المفاهيمية
التضاريسية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ييييدير حيييوارا ً أميييام زمالئيييه عييين طيييرق تقيييييم
3.1
تقييم األقران
العمل الجماعي
التعرييييييية الحالييييييية المييييييؤثرة علييييييى أشييييييكال
تقييم ذاتي
التعليم التعاوني
التضاريس
بطاقة المالحظة
يقوم مع زمالئه تأثيرات التعريية الحاليية عليى
3.2
بيئية التضاريس (دراسة تأثيرات السيول)
يقدم ملخصا ً تأثيرات التعرية الحالية على
…
بيئية التضاريس (دراسة تأثيرات الرياح(
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%10
االسبوع السابع
 1اختبار شهري أول
. 2اختبار شهري ثاني
%10
االسبوع الرابع عشر
. 3تدريبات عملية
%20
كل أسبوع
 4اختبار نهائي
%60
االسبوع الخامس
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ  4ساعات  /أسبوع.
التواصل عبر الهاتف أو عبر ( النت) باالتفاق

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

بحيري  ،محمد صالح الدين  ،اشكال األرض  ،دمشق  ،دار الفكر  1995 ،م.
أبو العينين  ،حسن سيد  ،أصول الجيومورفولوجيا  ،اإلسكندرية  ،مؤسسة الثقافية
الجامعية  1993 ،م.
جودة  ،حسنين جودة  ،معالم سطح األرض اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  1994،م.
عمان  ،دار المسية للنشر والطبع والتوزيع  2004 ،م .سالمة  ،حسين رمضان  ،أصول
الجيومورفولوجيا ،
الدليمي  ،خلف حسين  ،الجيومرفولوجيا التطبيقية  :علم شكل األرض التطبيقي  ،عمان ،
األهلية للنشر والتوزيع  2001 ،م.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
ArcGIS
ERDAS
SPSS
Excel
Microsoft Word
Power Point

المصادر اإللكترونية

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
مختبر المياه والتربة بالقسم.
معمل الحاسب اآللي..
حلةااربجم ززب حلا زبكز حل
أجهز احلاسب ززعحلل واززوحلةاالذكز حلاا ز حلةجهززباحلااوززالحلةاازاه ز ا حل

المرافق

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ل واو.
أجهزة GPS
الخرائط كبيرة المقياس .25000/ 1
.المرئيات الفضائية
نمولج اإلرتفاعت الرقمية .DEM
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ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

األراضي الجافة

رمز المقرر:

 310جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر مفهوم األراضي الجافة وبيئاتها وأنواعها وتوزيعها الجغرافي على سطح األرض ،وطرق تصنيفها المناخية
والجيومرفولوجية والحيوية .ويبين أصنافها الرئيسة في العروض الوسطى والعروض شبه المدارية القارية والساحلية،
ويدرس أسباب تشكلها وخصائصها ومواردها الطبيعية ،والمشاكل البيئية التي تعاني منها بسبب الظروف المناخية الجافة
والنشاطات البشرية والرعوية والزراعية ،وبخاصة مشكلة استنزاف الموارد المائية ،وكيفية معالجتها .ويبين المقرر أنواع
األنشطة البشرية التقليدية في األراضي الجافة وتنوعها الحيوي أ وهميتها االقتصادية وضرورة المحافظة عليها كمورد بيئي
مستدام .ويقدم المقرر بعض نماذج مختارة من البيئات الجافة على المستوى المحلي والعالمي والمقارنة بينها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف األراضي الجافة وأنواعها وتوزيعها الجغرافي و توضيح أسباب تشكل األراضي الجافة ،والتعريف بالطرق المناخية
والكمية المستخدمة في تحديد وتصنيف األراضي الجافة .وتسليط الضوء على أهمية األنشطة التقليدية والدور االقتصادي
لألراضي الجافة في االقتصاد العالمي ،وضرورة المحافظة عليها والتعريف بالمشاكل البيئية التي تتعرض لها األراضي
الجافة ودراسة بعض النماذج من األراضي الجافة..
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أصناف األراضي الجافة وبيئاتها المختلفة وتوزعها الجغرافي واسباب تشكلها.
يبين المشاكل الطبيعية واإلنسانية التي تتعرض لها البيئات الجافة واقتراح بعض الحلول لها.
يسرد الطرق المناخية والكمية في تحديد األراضي الجافة وتصنيفها.

1-1
3-1
4-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
ينشئ جداوالً لتحليل العالقات الرياضية لتحديد األراضي الجافة وتصنيفها
يفسر المساهمة في حل بعض مشاكل األراضي الجافة..
يحلل أنواع بيئات األراضي الجافة في العالم.

6-2
4-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدددير حددوارا ً امددام زمالئدده عددن مفهددوم البيئيددة االقتصددادية وتوازنهددا اإليكولددوجي أسددباب تشددكل 1-3
األراضي الجافة
2-3
يقدم ملخصا ً عن تنمية األراضي الجافة وإدارتها
3-3
يقوم مع زمالئه دراسة نماذج من األراضي الجافة في العالم
ّ

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

تعريف األراضي الجافة وأنواعها وتوزيعها الجغرافي
أسباب تشكل األراضي الجافة
طرق تصنيف األراضي الجافة
النظام البيئي واإليكولوجي في األراضي الجافة
المشاكل الطبيعية التي تتعرض لها بيئة األراضي الجافة
المشاكل اإلنسانية التي تتعرض لها بيئة األراضي الجافة
النشاطات البشرية التقليدية في األراضي الجافة وأهميتها االقتصادية العالمية
تنمية األراضي الجافة وإدارتها
دراسة نماذج من األراضي الجافة في العالم

ساعات
االتصال

3
3
6
6
6
6
6
6
3

4

45ساعة

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2
2.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أصناف األراضي الجافة وبيئاتها
المختلفة وتوزعها الجغرافي واسباب تشكلها.
يبين المشاكل الطبيعية واإلنسانية التي
تتعرض لها البيئات الجافة واقتراح بعض
الحلول لها.
يسرد الطرق المناخية والكمية في تحديد
األراضي الجافة وتصنيفها.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
ينشئ جداوالً لتحليل العالقات الرياضية
لتحديد األراضي الجافة وتصنيفها
يفسددددر المسدددداهمة فددددي حددددل بعددددض مشدددداكل
األراضي الجافة..
يحلل أنواع بيئات األراضي الجافة في العالم.

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدددير حددوارا ً امددام زمالئدده عددن مفهددوم البيئيددة
3.1
االقتصددددادية وتوازنهددددا اإليكولددددوجي أسددددباب
تشكل األراضي الجافة
يقددددم ملخصدددا ً عدددن تنميدددة األراضدددي الجافدددة
3.2
وإدارتها
يقوم مدع زمالئده دراسدة نمداذج مدن األراضدي
ّ
…
الجافة في العالم
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اختبار شهري أول.
اختبار شهري ثاني..
.تدريبات عملية
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

الحدددددددددددددوار والمحاضدددددددددددددرة االختبارات الفصلية
المالحظة
والمناقشة
االختبدددددارات القصددددديرة ،بطاقدددددة
الحوار والمناقشة
المالحظة
الحدددددددددددددوار والمحاضدددددددددددددرة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
المناقشات وتقديم العروض
العصف الذهني والمناقشات
حل المشكالت

التعلم التعاوني
العمل الجماعي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسبوع السابع
االسبوع الرابع عشر
كل أسبوع
االسبوع الخامس عشر

بطاقدددددة المالحظدددددة ،الجدددددداول،
التقييم
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
تقددددددددديم العددددددددروض الفرديددددددددة
والجماعية
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم الذاتي
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%20
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال  4ساعات  /أسبوع
التواصل عبر الهاتف أو عبر النت) باإلتفاق(.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

د  /جودة حسنين جودة )  : ( 1995مستقبل األراضي الجافة  .سلسلة رسائل جغرافية ،
العدد  ، 177الجمعية الجغرافية الكويتية  ،جامعة الكويت
 د  /جودة حسنين ()1970م عصور المطر في الصحراء الكبرى األفريقية  ،مجله كليهاآلداب  ،جامعة االسكندرية .
 د  /جودة حسنين جودة ( )1981الجغرافيا الطبيعية لصحارى العالم العربي  ،منشأةالمعارف  ،االسكندري
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
ArcGIS
ERDAS
SPSS
Excel
Microsoft Word
Power Point

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى

ال يوجد

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 .مختبر المياه والتربة بالقسم
معمل الحاسب اآللي
أجهزة احلاسب ابملعمل واللوحة الذكية وجهاز العرض والجههيرزا والربجميرا املجاحرة

المرافق

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ابملعمل .
الكتب العلمية
المجالت العلمية المحكم
الدوريات العلمية
الرسائل العلمية لات التخصص

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

االنسان والبيئة

رمز المقرر:

 301جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
عرف المقرر بالبيئة مكوناتها الفيزيائية والحيوية ،والنظام البيئي وتوازنه اإليكولوجي ،وما ينتج من أضرار جسيمة نتيجة
لتدهورها ،بسبب االستغالل اإلنساني المفرط والظروف المناخية القاسية .ويركز المقرر ،بشكل خاص ،على دراسة البيئات
االنسانية االقتصادية المتمثلة ببيئات األراضي الزراعية ا وألراضي الرعوية واألراضي الغابية وكيفية تدهورها وتصحرها
بفعل اإلنسان .ويبين ما ينتج عن ذلك من أضرار وكوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية على مستوى األفراد
والبلدان والعالم .ويقدم المقرر بعض األساليب والحلول العلمية المناسبة للتدهور البيئي في البيئات المذكورة ،ويعرض بعض
النماذج العالمية والمحلية لتدهور البيئة ،وبعض النماذج الناجحة في الحفاظ على البيئة ومعالجة تدهورها وتنميتها.
.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر وتعريف البيئة ومكوناتها الفيزيائية والحيوية
ونظامها اإليكولوجي وتوضيح أهمية التوازن البيئي اإليكولوجي وأصناف البيئات اإلنسانية االقتصادية وخصائصها في
بيئات األراضي الزراعية المروية ،واألراضي الرعوية ،واألراضي الغابية وتأثير النشاط اإلنساني في تدهور البيئة
وتصحرها و التعريف باألضرار والكوارث االقتصادية واالجتماعية والسياسية الناجمة عن التدهور البيئي وبيان بعض الطرق
المستخدمة في معالجة التدهور البيئي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أصناف البيئات اإلنسانية االقتصادية وخصائصها.
يبين األضرار الناجمة عن تدهور النظام البيئي اإليكولوجي وأهمية المحافظة عليه.
يسرد أعراض التدهور البيئي في البيئات االقتصادية المختلفة واقتراح الحلول والمعالجة
المناسبة لمكافحته.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
3-1
4-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
ينشئ جداوالً لتحليل حاالت التدهور البيئي الناجمة عن النشاطات اإلنسانية
يفسر حاالت التدهور البيئي الناجمة عن النشاطات اإلنسانية والمناخية.
يحلل أعراض التدهور البيئي وطرق معالجتها.

6-2
4-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً امام زمالئه عن مفهوم البيئية االقتصادية وتوازنها اإليكولوجي
يقدم ملخصا ً عن اإلنسان والمناخ والتدهور البيئي والتصحر.
يقوم مع زمالئه تدهور بيئة األراضي الزراعية المروية ومعالجتها
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

مفهوم البيئية االقتصادية وتوازنها اإليكولوجي
اإلنسان والمناخ والتدهور البيئي والتصحر
تدهور بيئية األراضي الرعوية ومعالجتها
تدهور بيئة األراضي الزراعية المطرية ومعالجتها
تدهور بيئة األراضي الزراعية المروية ومعالجتها
تدهور بيئة األراضي الغابية ومعالجتها
تدهور األراضي الساحلية ومعالجتها

ساعات
االتصال

3
6
6
6
6
6
3

4

8
9

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للتدهور البيئي
دراسة نماذج من تدهور البيئات االقتصادية في العالم واألراضي الجافة وطرق معالجتها
المجموع
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3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححح أصححناف البيئححات اإلنسححانية االقتصححادية
1.1
وخصائصها.
يبين األضرار الناجمة عن تدهور النظام
1.2
البيئي اإليكولوجي وأهمية المحافظة عليه.
يسرد أعراض التدهور البيئي في البيئات
1.3
االقتصادية المختلفة واقتراح الحلول
والمعالجة المناسبة لمكافحته.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ينشححئ جححداوالً لتحليححل حححاالت التححدهور البيئححي
2.1
الناجمة عن النشاطات اإلنسانية
يفسحححر ححححاالت التحححدهور البيئحححي الناجمحححة عحححن
2.2
النشاطات اإلنسانية والمناخية .
يحلحححححل أعحححححراض التحححححدهور البيئحححححي وطحححححرق
2.3
معالجتها.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يححدير حححوارا ً امححام زمالئححه عححن مفهححوم البيئيححة
3.1
االقتصادية وتوازنها اإليكولوجي
يقححدم ملخصحا ً عححن اإلنسححان والمنححاخ والتححدهور
3.2
البيئي والتصحر.
حححوم مححححع زمالئححححه تححححدهور بيئححححة األراضححححي
يقح ّ
…
الزراعية المروية ومعالجتها
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية وواجبات وتطبيقات عملية
اختبار شهري أول وتطبيقات عملية.
اختبار شهري ثاني وتطبيقات عملية
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات الفصلية
المالحظة
والمناقشة
االختبحححححارات القصحححححيرة ،بطاقحححححة
الحوار والمناقشة
المالحظة
الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة

المناقشات وتقديم العروض
العصف الذهني والمناقشات
حل المشكالت

التعلم التعاوني
العمل الجماعي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

كل أسبوع
االسبوع السادس
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس عشر

بطاقحححححة المالحظحححححة ،الجحححححداول،
التقييم
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
تقححححححححديم العححححححححروض الفرديححححححححة
والجماعية
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم الذاتي
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%20
%20
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال 15 - :ساعة /أسبوع.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

دراسة المشكالت البيئية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وسبل مواجهتها
مشاعل بنت محمد آل سعود الجمعية الجغرافية السعودية  2004م.
المشكالت البيئية المعاصرة شرف  ،محمد إبراهيم دار المعرفة الجامعية  2008م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://Google.com
http://www.wepikdia.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد-
برنامج اإلكسل. -
.نمالج وأشكال من شبكة االنترنت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 .قاعات محاضرات بالقسم بسعة  - 30طالب مجهزة بوسائل تعليمية حديثة
جيدة.
أجهزة الكمبيوتر متوفرة يف القسم..
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

الجغرافيا السياسية

رمز المقرر:

 207جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30
 6ساعات
 5ساعات
4ساعات
 7ساعات
 8ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول المقر تعريف الجغرافيا السياسية وتطورها ومفاهيمها ونظرياتها ،كما يوضح التطور التاريخي
للخريطة السياسية للعالم .ويدرس المقرر نشأة الدولة باعتبارها وحدة سياسية مكانية وتطورها والعناصر التي
تتألف منها وتحليل قوتها .ويهتم المقرر بدراسة الحدود السياسية للدولة وأقسامها وتطورها وبعض المشكالت
الجغرافية السياسية المرتبطة بها .كما يهتم بدراسة التكتالت السياسية في العالم ومعرفة العوامل الجغرافية
المؤثرة فيها وبدراسة االنتخابات والعوامل الجغرافية المؤثرة فيها .وينتهي المقرر بدراسة تطبيقية لمشكلة
سياسية أو لدولة من الدول.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

توضيح أهمية دراسة الجغرافيا السياسية للعالم وشرح مفهوم الدولة ونشأتها وتطور الخريطة السياسية للعالم
ومعرفة العناصر التي تتألف منها الدولة ومدى تأثرها بالعوامل الجغرافية ،ودراسة الحدود بين الدول
والمشاكل المرتبطة بها ،ومنظمات الدولة مع التركيز على مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التعرف على نمالج من المشكالت السياسية في العالم مثل مشكلة فلسطين ومشكلة كشمير وفهماألبعاد الجغرافية لها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر دور علماء المسلمين في نشأة هذا العلم.
يوضح مفاهيم الجغرافيا السياسية
يسرد العديد من المشكالت السياسية المعاصرة ومدى تأثرها بالعوامل

4-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر دور الموارد االقتصادية
يحلل عنصر الموارد االقتصادية
يقارن بين الدول وفهم العوامل المؤثرة في قوتها وضعفها
يوظف وسائل التقنية في البحث عن تطور الخريطة السياسية للعالم

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً مع زمالئه عن التكتالت االقليمية والمنظمات الدولية
يقدم ملخصا ً عن دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يقوم مع زمالئه الدراسات التطبيقية في الجغرافيا السياسية
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

تعريف الجغرافيا السياسية وتطورها
تطور الخريطة السياسية للعالم
المفهوم المعاصر للدولة وعناصرها األساسية وتحليل قوتها من خالل دراسة:
عنصر األرض )الموقع ،الحجم ،الشكل
عنصر الموارد االقتصادية
عنصر السكان
عنصر األرض )الموقع ،الحجم ،الشكل(

ساعات
االتصال

2
2
2
4
2
2

4

7
8
9
10
11
12
13

عنصري الحكومة والسيادة
التقسيمات االدارية للدولة
الحدود الدولية ( تصنيفها ووظائفها)
الحدود البحرية والقانون الدولي للبحار
التكتالت االقليمية والمنظمات الدولية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دراسات تطبيقية في الجغرافيا السياسية
المجموع

2
2
4
2
2
2
2
 30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر دور علماء المسلمين في نشأة هذا العلم.

الحووووووووووووووووار والمناقشوووووووووووووووة االختبارات القصيرة والفصلية
1.1
والمحاضرة
1.2
المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
يوضح مفاهيم الجغرافيا السياسية
المالحظة والتوجيه
يسووووورد العديووووود مووووون المشوووووكالت السياسوووووية الحوار والمناقشة
1.3
المعاصرة ومدى تأثرها بالعوامل
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
بطاقة المالحظة
العصف الذهني
يفسر دور الموارد االقتصادية
2.1
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
حل المشكالت
يحلل عنصر الموارد االقتصادية
2.2
والجماعية
يقارن بوين الودول وفهوم العوامول الموؤثرة فوي التعلوووويم التعوووواوني والخوووورائط تقيووووويم األقوووووران – االختبوووووارات
2.3
الفصلية
المفاهيمية
قوتها وضعفها
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً مع زمالئه عون التكوتالت االقليميوة
3.1
تقييم األقران
العمل الجماعي
والمنظمات الدولية
تقييم ذاتي
التعليم التعاوني
يقوودم ملخص وا ً عوون دور مجلووس التعوواون لوودول
3.2
بطاقة المالحظة
الخليج العربية
وووم موووع زمالئوووه الدراسوووات التطبيقيوووة فوووي
يقو ّ
…
الجغرافيا السياسية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%5
االسبوع الرابع
 1كويزات وواجبات
 2اختبار تحريري نصف فصلي
%30
االسبوع السابع
 3مقاالت وبحوث وواجبات
%5
االسبوع الثاني عشر
 4اختار نهاية الفصل
%60
االسبوع الخامس عشر
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ : 3ساعة /أسبوعيا ً.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

حممد أزهر السماك ،اجلغرافيا السياسية :أسس وتطبيقات ، 0199 ،جامعة املوصل.
د .محمد فتحي أبو عيانة ،الجغرافيا السياسية ، 5102 ،دار المعرفة الجغرافية،
اإلسكندرية.
د .محمد محمود الديب ،الجغرافيا السياسية :منظور معاصر ، 0191 ،مكتبة األنجلو
المصرية
محمد رياض ،األصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكيا ، 1979،دار النهضة
العربية ،بيروت-
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
-مواقع ومنتديات علم االجتماع على الشبكة الدلية للمعلومات (االنترنت)

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى

برنامج Google Earth

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض،
والمعامل ،وغيرها(:
قاعات المحاضرات الذكية المرتبطة بشبكة االنترنت
قاعات مجهزة بشاشات عرض سحرية ومرتبطة بشبكة االنترنت
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

المقيمون
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
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مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون
حلقات النقاش
ورش العمل

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

تدريب تعاوني

رمز المقرر:

 498جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بربط المعلومات األكاديمية للطالب بالبيئة العملية .ويتطلب المقرر من الطالب ،بعد إكمال مقررات المستوى
السابع ،العمل طيلة فصل كامل بواقع يومين في األسبوع أو ست ساعات على األقل بإحدى المؤسسات) الحكومية أو غير
الحكومية (التي تتعامل مع الجامعة لغرض التدريب التعاوني ،وذلك حسب مسار تخصص الطالب .ولالستفادة المثلى ،يشجع
الطالب على تنفيذ التدريب في الفصل الصيفي اختياريا .يخضع الطالب لجميع القواعد واإلجراءات التي يحددها القسم مع
مؤسسات التدريب ،أو حسب أي نظام قائم أو يتفق عليه بين الجامعة وهذه الجهات .ويتابع الطالب في عمله كل من
مرشد أكاديمي من القسم ،ومنسق عمل من جهة التدريب ،ويقدم الطالب تقريرا نهائيا لما قام به..
 .2الهدف الرئيس للمقرر
اكتساب الخبرة العملية في مجال التخصص قبل التخرج ،وتطبيق ما تعلمه الطالب من معارف ومهارات.وإعداد كوادر مؤهلة
للعمل في القطاعين العام والخاص
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح العمق المعرفي لجوانب عملية في التخصص.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر اكتساب خبرة عملية في مجال التخصص

4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه اكتساب خبرة عملية في مجال التخصص

1-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

ممارسة العمل مباشرة في مجال التخصص.

ساعات
االتصال

45

المجموع

45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححح العمححق المعرفححي لجوانححب عمليححة فححي المحاضرة الحوار والمناقشة
التخصص

طرق التقييم

االختبارات الفصلية والمالحظة

1.2
1.3
2.0

2.1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسححححر اكتسححححاب خبحححححرة عمليححححة فححححي مجحححححال العصف الذهني
لعب األدوار
التخصص

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية

2.2
2.3
3.0

3.1

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يححدير حححوارا ً أمححام زمالئححه عححن يفسححر اكتسححاب
خبرة عملية في مجال التخصص

3.2
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم

كتابة تقارير د ورية
مناقشة التقارير
االنضباط في الدوام الرسمي
التعامل مع اآلخرين
تقرير المنسق
تقييم المشرف على المقرر

(باألسبوع)

العاشر
الخامس
العاشر
الخامس
العشرين
الخمسين

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%10
%5
%20
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

 مراجع يحددها استاذ المقرر ومنسق التدريب حسب مسار التخصص وحاجة الطالب. غنيم ،عثمان محمد 2008 ) ،م( أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيقالعملي ،دار صفاء ،عمان
أدلة العمل ووثائق المستخدم لدى جهة التدريب

5

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برامج ونظم حسب مسار تخصص الطالب في بيئة التدريب

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

بيئة العمل في مكان التدريب التعاوني.
أجهزة حاسب آيلال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

تطبيقات االستشعار عن بُعد في البيئة الطبيعية

رمز المقرر:

 395جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
8ساعات
7ساعات
 6ساعات
 5ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يركز المقرر على توضيح مجاالت تطبيق نظريات وتقنيات االستشعار عن بُعد في البيئة الطبيعية ويستعرض األسس
واألدوات نظريا ،ثم يبين عمليا كيفية توظيفها من خالل أمثلة تطبيقية تشمل :استخالص واشتقاق الظواهر الجيومرفولوجية
والغطاء األرض ،وكثافة الغطاء النباتي ،وأنواع التربة والمعادن ،وكشف التغيرات خالل الفترات الزمنية في هذه المجاالت
من المرئيات الفضائية .ويحتوي المقرر على تمارين عملية ،ومشروع نهائي يوضح مقدرة الطالب على إجادة تطبيق التقنية
المناسبة لدراسة ظواهر البيئة الطبيعية أو مشكلة بيئية معينة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
قادر على ربط المفاهيم النظرية لتقنيات االستشعار عن بعد بمجاالتها التطبيقية في استكشاف البيئة الطبيعية ودراستها .
فاهم لمجاالت تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد في البيئة الطبيعية .وتنفيذ معالجة مرئيات االستشعار عن بعد في البيئة
الطبيعية وعلى تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد في استخالص الظواهر الطبيعية من المرئيات الفضائية ومعالجة بياناتها
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفهوم االستشعار عن بعد وتطبيقاته ومجاالته في البيئة الطبيعية
يسرد التقنيات الخاصة بمعالجة الصور الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية
يذكر استخالص معلومات ومظاهر البيئة الطبيعية من مرئيات االستشعار عن بعد.
يبين مظاهر البيئة الطبيعية وتفسير وتحليلها باستخدام مرئيات االستشعار عن بعد
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين مهارات الربط المصطلحات ومعلومات االستشعار عن بعد وفهم تطبيقاتها-
يوظف التقنية المناسبة الستخالص المعلومات الكمية والنوعية من مرئيات االستشعار عن
بعد لدراسة ظواهر البيئة الطبيعية
يحلل المهارات الخاصة بمعالجة الصور الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية. -
-بمظاهر يفسر البيئة الخاصة بعد عن االستشعار مرئيات وتحليل تفسير مهارات

1-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن االستشعار عن بعد ومجاالته في البيئة الطبيعية
يقدم مخلصا ً عن التقنيات الخاصة بمعالجة الصور الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية
يقوم مع زمالئه تفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد الخاصة بمظاهر البيئة الطبيعية
ّ

1-3
2-3
3-3

1-1
2-1
4-1
3-1

2-2
5-2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

مفهوم االستشعار عن بعد ونشأته وعالقته بالبيئة الطبيعية وأهميته فيها
تطبيقات االستشعار عن بعد ومجاالته في البيئة الطبيعية
التقنيات الخاصة بمعالجة الصور الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية
تفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد الخاصة بمظاهر البيئة الطبيعية
استخالص معلومات ومظاهر البيئة الطبيعية من مرئيات االستشعار عن بعد
مشروع تطبيقي عن تفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن في البيئة الطبيعية
عرض المشروع التطبيقي
المجموع

ساعات
االتصال

3
3
3
3
6
6
6
30ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفهوم االستشعار عنن بعند وتطبيقاتنه
1.1
ومجاالته في البيئة الطبيعية
يسنرد التقنينات الخاصنة بمعالجنة الصنور
1.2
الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية
ينننذكر اسنننتخالص معلومنننات ومظننناهر البيئنننة
1.3
الطبيعية من مرئيات االستشعار عن بعد.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلننل المهننارات الخاصننة بمعالجننة الصننور
2.1
الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية. -
يوظننننف التقنيننننة المناسننننبة السننننتخالص
المعلومنات الكمينة والنوعينة منن مرئينات
2.2
االستشنعار عنن بعند لدراسنة ظنواهر البيئنة
الطبيعية.
يقننارن بننين مهننارات الننربط المصننطلحات
2.3
ومعلومات االستشعار عن بعد وفهم تطبيقاتها
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يندير حننوارا ً أمننام زمالئنه عننن االستشننعار عننن
3.1
بعد ومجاالته في البيئة الطبيعية
يقنندم مخلص نا ً عننن التقنيننات الخاصننة بمعالجننة
3.2
الصور الرقمية وتحليلها في البيئة الطبيعية
يقنننوم منننع زمالئنننه تفسنننير وتحلينننل مرئينننات
ّ
3.3
االستشننعار عننن بعنند الخاصننة بمظنناهر البيئننة
الطبيعية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الحوار والمحاضرة
المناقشة
الحوار والمحاضرة
المناقشة
المحاضرة

حل المشكالت
المناقشات وتقديم العروض

الخرائط المفاهمة
التعلم التعاوني

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية مباشرة خالل المحاضرات لمعرفة قدرة
وتمكن الطالب من ربط وتذكر المصطلحات والمعلومات
في المواضيع المدروسة
تمارين عملية ومشاريع صغيرة (مجموعات)
.اختبار نصف الفصل
اختبار نهائي

العمل الجماعي
والتعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

من األسبوع الثالث حتى
األسبوع الخامس عشر
اسبوعيا
السابع
االسبوع السادس عشر

طرق التقييم

االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
االختبارات القصيرة

تقننننننننديم العننننننننروض الفرديننننننننة
والجماعية
بطاقنننننة المالحظنننننة ،الجنننننداول،
التقييم
االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%25
%20
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 8 :ساعات /أسبوع
أميّن المعمل 35 :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الصالح ،محمد عبدهللا 1992 ) ،م( ،مرئية االستشعار عن بعد :جمع بياناتها وتحليلها،
مركز البحوث ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سع ود ،الرياض ،االصدار رقم 27
الصالح ،محمد عبدهللا 1992 ) ،م( ،مرئية االستشعار عن بعد :جمع بياناتها وتحليلها،مركز البحوث ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،االصدار .رقم 27
محمد عبدهللا الصالح ،الرياض 2010 ، .م( ،معالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية
باستخدام برنامج الويس - ILWISالصالح ،محمد عبدهللا) ،
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://faculty.ksu.edu.sa/geography-alsaleh/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/geography-alsaleh/Pages/303geog.aspx
http://landsat.org

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج معالجة الصور الرقمية ERDAS Imagine
الرقمية الصور معالجة برنامج ILWIS
متصفح الشبكة
برنامج مايكروسوفت وورد
برنامج الباوربوينت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 معمل حاسب آلي  -متوفر.أجهزة حاسب-لوحة ذكية

-جهاز عرض

ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

المقيمون

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
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المقيمون

مجاالت التقويم

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

تلوث الغالف الجوي

رمز المقرر:

 405جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول ثاني أكسيد O3يتناول المقرر تلوث الغالف الجوي ،وأسبابه الطبيعية والبشرية ،ويركز على تلوث الهواء بواسطة
األوزون MP2.5 ،والناعمة MP10 ):الخشنة particulat matter،الجسيمات أو الذريرات المادية ( Pb،والرصاص
SO2الكبريت CO2، ،وثاني أكسيد الكربون CO،وأول أكسيد الكربون NO2و NO،وأكاسيد النتروجينMP0.1وفوق
الناعمة ) الناتجة عن زيادة عدد سكان العالم ،وزيادة النمو الحضري والصناعي ،وتوضيح طرق قياسها .ويتناول المقرر
smogوالضبخان (دراسة المعايير العالمية للتلوث والمقارنة بينها ،كما يوضح بعض الطرق الرياضية العملية في حساب
نسب تركيز الملوثات في الغالف الجوي ،ودراسة بعض نماذج التلوث في العالم واآلثار السلبية الناتجة عنها ،وسبل الحد
منها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
توضيح مفهوم تلوث الغالف الجوي.تحديد أنواع الملوثات الرئيسة في الغالف الجوي ومصادرها تقديم بعض أساليب قياس نسب تركيز الملوثات في الغالفالجوي وطرق حسابها دراسة تركيب الغالف الجوي وبنيته ودراسة بعض المعايير العالمية القياسية المستخدمة في تحديد
مستويات تلوث الغالف الجوي وخطورته ودراسة بعض الحاالت المتطرفة والشاذة للطقس والمناخ المؤدية لكوارث إنسانية
وبيئية تحليل بعض اآلثار البيئية المترتبة على التلوث الغالف الجوي وسبل الحد منها دراسة وتحليل بعض حاالت تلوث
الغالف الجوي في العالم والتعريف بجهود المملكة لمواجهة تلوث الغالف الجوي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.

3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر أنواع ملوثات الهواء الرئيسة ومعرفة مصادرها والتفريق بينها وكيفية -قياسها وحساب
تركيزها.
يوضح أدراك األخطار الناجمة عن الملوثات الهوائية على صحة اإلنسان والحيوان والنبات.
يسرد معرفة طرق مكافحة التلوث والحد من انتشاره
يبين المعايير العالمية المعتمدة عالميا لتحديد مستويات تركيز التلوث
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر حل المعادالت الرياضية والقوانين الفيزيائية
يحلل المعايير العالمية الشهيرة لتركيز مقادير التلوث في بلدان العالم
يقارن بين استخدام البرامج اإلحصائية والرسم البياني وغيرها.
يوظف وسائل التقنية في البحث عن دور استخدام المواقع ذات الصلة بالمقرر على شبكة
االنترنت.
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن كيميائية الغالف الجوي والمفاهيم األساسية لتلوث الهواء
يقوم مع زمالئه ظاهرة مصادر التلوث في الغالف الجوي األولية والثانوية
يقدم ملخصا ً عن تلوث الغالف الجوي بأكاسيد النتروجين

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

4-1
1-1
2-1
3-1

4-2
1-2
2-2
5-2

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4

قائمة الموضوعات

كيميائية الغالف الجوي والمفاهيم األساسية لتلوث الهواء
الغالف الجوي األولية والثانوية مصادر تلوث
األمطار الحمضية
O3باألوزون تلوث الغالف الجوي

ساعات
االتصال

6
3
3
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45ساعة

 NOXتلوث الغالف الجوي بأكاسيد النتروجين
 COو  CO2تلوث الغالف الجوي بأكاسيد الكربون
 SO2تلوث الغالف الجوي بثاني أكسيد الكبريت
 PMو  PM 10و  PM 2.5و  PM0.1 1تلوث الغالف الجوي بالذريرات (الجسيمات)
 )VOCsوالمركبات الهيدروكربونية ) Pbتلوث الغالف الجوي بالرصاص
تلوث الغالف الجوي في المدن
Smogضباب الدخاني
مقارنة المعاير العالمية لتركيز الملوثات الهوائية
تلوث الغالف الجوي في العالم
ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي عدد األسابيع
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين المعايير العالمية المعتمدة عالميا لتحديدد
1.1
مستويات تركيز التلوث
يوضح أدراك األخطار الناجمدة عدن الملوثدات
1.2
الهوائيددة علددى صددحة اإلنسددان والحيددوان
والنبات.
يسرد معرفة طرق مكافحة التلوث والحدد مدن
1.3
انتشاره
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسدر حدل المعدادالت الرياضددية والقددوانين
2.1
الفيزيائية
يحلل المعايير العالمية الشهيرة لتركيز مقدادير
2.2
التلوث في بلدان العالم
يقددددارن بددددين اسددددتخدام البددددرامج اإلحصددددائية
2.3
والرسم البياني وغيرها.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئده عدن كيميائيدة الغدالف
3.1
الجوي والمفاهيم األساسية لتلوث الهواء
يقددوم مددع زمالئدده مصددادر التلددوث فددي الغددالف
3.2
الجوي األولية والثانوية
يقدم ملخصا ً عن  NOXتلوث الغدالف الجدوي
…
بأكاسيد النتروجين
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية وواجبات وتطبيقات عملية.
وتطبيقات عملية .اختبار شهري أول
وتطبيقات عملية اختبار شهري ثاني
اختبار نهاية الفصل

الحوار والمناقشة

طرق التقييم

المحاضرة الحوار والمناقشة

االختبارات القصيرة
بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة

الحوار والمناقشة

المالحظة والتوجيه

بطاقة المالحظة
العصف الذهني
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
تقددددددددديم العددددددددرو الفرديددددددددة
حل المشكالت
والجماعية
التعلدددديم التعدددداوني والخددددرائط تقيددددديم األقدددددران – االختبدددددارات
الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

كل أسبوع
السادس
الثالث عشر
الخامس عشر

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%20
%20
%50

5

م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 15 :ساعة /أسبوع.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

http://faculty.ksu.edu.sa/siam
صيام ،نادر محمد 2010 .م  .علم المناخ .في موقع االنترنت-
http://faculty.ksu.edu.sa/siam
& 2- Aguado, E. and Burt, E. 2004. Understanding Weather
Climate.3ed. -New jersey. Pearson
Education, Inc
http://www.wepikdia.com

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد
برنامج اإلكس -
نمالج وأشكال من شبكة االنترنت -

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
.المباني) قاعات المحاضرات ،المختبرات ،الخ(:
 قاعات محاضرات بالقسم بسعة  30طالب مجهزة بوسائل تعليمية حديثةجيدة.
 .أجهزة الكمبيوتر متوفرة في القسم.
أجهزة لقياس العناصر الملوثة للهواء.
آالت حاسبة -

ز .تقويم جودة المقرر:
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المقيمون

مجاالت التقويم

طرق التقييم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف أساليب التحليل السكاني

رمز المقرر:

 298جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
5ساعات
7ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بالتعريف بمفاهيم ومصادر البيانات السكانية بأنواعها المختلفة ،باإلضافة إلى األساليب الديموغرافية
المستخدمة في الكشف عن األخطاء في البيانات السكانية وتقويم دقتها .كما يهتم المقرر بتوضيح أساليب التحليل السكاني
المستخدمة في دراسة توزيع السكان وحساب معدالت نمو السكان والهجرة والخصوبة والوفيات .كما يدرس المقرر بعض
الطرق المستخدمة في إسقاطات وتقديرات السكان وجداول الحياة وطرق التمثيل البياني للتركيبات السكانية المختلفة
والعوامل المؤثرة في كل هذه المتغيرات السكانية .كما يهدف المقرر إلى التعرف على نظريات النمو السكاني مع بعض
التطبيقات على المملكة والدول العربية األخرى.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف المفاهيم والمصطلحات والمقاييس واألساليب والمؤشرات الديموغرافية والسكانية األساسية وتحديد مصادر البيانات
السكانية والتعرف على أنماط توزيع السكان والعوامل المؤثرة فيها والتعرف على العوامل المؤثرة في نمو السكان
(الخصوبة ،والوفيات ،والهجرة( معرفة التركيبات السكانية وكيفية قياسها ونظريات النمو السكاني
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.

3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مقاييس الخصوبة والعوامل المؤثرة فيها
يذكر العوامل المؤثرة في الخصوبة
يبين مقاييس الوفيات والعوامل المؤثرة فيها
يسرد العوامل المؤثرة في الوفيات
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل طرق قياس الهجرة
يفسر نظريات النمو السكاني
يقارن بين األساليب والمقاييس والمؤشرات المستخدمة بدراسة توزيع السكان
ينشئ جداول جغرافية لحساب طرق معدالت نمو السكان واسقاطات السكان باستخدام الطريقة
العددية واالسمية والهندسية
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يديرا ً حوارا ً مرئيا ً مع زمالئه لعرض طرق قياس الهجرة والعوامل المؤثرة فيها
يقدم ملخصا ً عن العوامل المؤثرة في الهجرة
يقوم مع زمالئه مفهوم التنمية

1-1
4-1
3-1
2-1

1-2
4-2
2-2
6-2

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

األساليب والمقاييس والمؤشرات المستخدمة بدراسة توزيع السكان
طرق حساب معدالت نمو السكان واسقاطات السكان باستخدام الطريقة العددية واالسمية والهندسية
األساليب والمقاييس المستخدمة بدراسة التركيبات السكانية
مقاييس الخصوبة والعوامل المؤثرة فيها

3
2
2
2

العوامل المؤثرة في الخصوبة
مقاييس الوفيات والعوامل المؤثرة فيها
العوامل المؤثرة في الوفيات
طريق قياس الهجرة والعوامل المؤثرة فيها
العوامل المؤثرة في الهجرة

3
2
3
2
3

4

10
11
12

3
2
3
30ساعة

مفهوم التنمية
.طرق قياس الهجرة
نظريات النمو السكاني
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مقااييس الخصاوبة والعوامال الماؤثرة
فيها
يذكر العوامل المؤثرة في الخصوبة
يبين مقاييس الوفيات والعوامل المؤثرة فيها

الحوار والمحاضرة
المناقشة
المحاضرة
الحوار والمناقشة

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل طرق قياس الهجرة

حل المشكالت

يفسر نظريات النمو السكاني

العصف الذهني والمناقشات

يقااارن بااين األساااليب والمقاااييس والمؤشارات التعلم التعاوني
2.3
المستخدمة بدراسة توزيع السكان
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
العمل الجماعي
يااديرا ً حااوارا ً مرئي اا ً مااع زمالئااه لعاارض طاارق
3.1
التعلم التعاوني
قياس الهجرة والعوامل المؤثرة فيها
3.2
يقدم ملخصا ً عن العوامل المؤثرة في الهجرة
…
يقوم مع زمالئه مفهوم التنمية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

أسئلة شفوية مباشرة.
تمارين واجبات تقارير
اختبار نصف الفصل
مشروع فردي
مشروع جماعي
اختبار نهاية الفصل

كل أسبوع
الرابع والسادس والثامن
االسبوع السابع
األسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الخامس

طرق التقييم

االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
تقااااااااديم العااااااااروض الفرديااااااااة
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%10
%15
%5
%5
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
اإلشراف المباشر من قبل مدرس المادة على الطالب أثناء التدريبات العلمية.
 -ساعات مكتبية من قبل األستال بمقدار  3ساعات يوميا

5

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

التعدد السكاني :مفهومه وطرقه وتقويمه واستخدامه.الخريف ،رشود محمد المؤلف 1414
جغرافية السكان أسس عامة الخفاف ،عبد علي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان
1420هـ

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الشلقاني  ،مصطفى ذات السالسل ،الكويت

تدرج البيانات وإعداد الجداول الديموغرافية

 1985م.
طرق التحليل الديموغرافي الشلقاني ،مصطفى مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت دون تاريخ
أسس جغرافية السكان .العيسوي ،فايز محمد دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية 20 05 :م.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
برنامج مايكروسوفت ورد
برنامج الباوربوينت.
برنامج اكسل.
برنامج Spss

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعة دراسية سعة (  ) 30طالبا ً.
معمل الحساب اآللي بالقسم
ال يوجد
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف األخطار الطبيعية

رمز المقرر:

 319جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر تعريف األخطار الطبيعية وأنواعها المختلفة الناجمة عن التطرف المناخي مثل الفيضانات واألعاصير ،
وموجات البرد القارص ،والموجات الحارة ،باإلضافة إلى الهزات األرضية ،والبراكين واالنهيارات واالنزالقات األرضية
وغيرها ،وتوضيح النتائج البيئية الطبيعية والبشرية الكارثية المترتبة على حدوثها وطرق مواجهتها والحد منها ،وكيفية
وضع الخطط المناسبة لمواجهتها .كما يبين المقرر التوزيع الجغرافي لنطاقات لبعض األخطار الطبيعية على سطح األرض،
ودراسة بعض النماذج العالمية والمحلية لألخطار الطبيعية التي حدثت في القرن الحالي وما ترتب عليها من أضرار جسيمة
وكيف تم التعامل معها
 .2الهدف الرئيس للمقرر
توضيح مفهوم األخطار الطبيعية ،توضيح اآلثار الكارثية والخسائر الطبيعية والبشرية الناجمة عنها و دراسة أنواع األخطار
الطبيعية ،ونتائجها البيئية والبشرية و كيفية إدارة األخطار الطبيعية واألزمات الناجمة عنها.ودراسة بعض النماذج العالمية
والمحلية لألخطار الطبيعية البيئية والبشرية وخطط مواجهتها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح األخطار الطبيعية وأدراك نتائجها الكارثية. -
يسرد أسباب الكوارث واألخطار بمختلف أنواعها. -
يبين الحلول والمقترحات للتقليل من اآلثار السلبية لألخطار الطبيعية في إدارة األزمات
يذكر نماذج عالمية ومحلية من األخطار الطبيعية
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أنواع األخطار الطبيعية -وأدراك خطورتها.
يحلل بعض طرق إدارة المخاطر الطبيعية المختلفة
يوظف التقنية في البحث عن معرقة مفهوم األخطار الطبيعية.

4-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا مرئيا ً عن األخطار الطبيعية الناجمة عن احتراق الغابات
يقدم ملخصا ً عن األخطار الطبيعية في البحار والمحيطات
يقوم مع زمالئه إدارة المخاطر الطبيعية واألزمات الناجمة عنها

1-3
2-3
3-3

1-1
2-1
3-1
4-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

مفهوم األخطار الطبيعية ،وعالقتها بالعلوم األخرى ،وتأثيراتها السلبية البيئية والبشرية.
األخطار الطبيعية الجيولوجية
األخطار الطبيعية المائية النهرية والبحرية
األخطار الطبيعية الجوية والمناخية
األخطار الطبيعية الناجمة عن احتراق الغابات
األخطار الطبيعية في البحار والمحيطات
إدارة المخاطر الطبيعية واألزمات الناجمة عنها
المجموع

ساعات
االتصال

3
9
6
9
6
6
6
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححححح األخطححححار الطبيعيححححة وأدراك نتائجهححححا
1.1
الكارثية. -
يسحححرد أسحححباب الكحححوارث واألخطحححار بمختلحححف
1.2
أنواعها. -
يحذكر نمحاذج عالميحة ومحليحة محن األخطحار
1.3
الطبيعية
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسحححححر أنحححححواع األخطحححححار الطبيعيحححححة -وأدراك
2.1
خطورتها.
يحلحححل بعحححض طحححرق إدارة المخحححاطر الطبيعيحححة
2.2
المختلفة
يوظححف التقنيححة فححي البحححث عححن معرقححة مفهححوم
2.3
األخطار الطبيعية.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحححدير ححححوارا مرئيحححا ً عحححن األخطحححار الطبيعيحححة
3.1
الناجمة عن احتراق الغابات
يقدم ملخصا ً عن األخطار الطبيعيحة فحي البححار
3.2
والمحيطات
يقححححوم مححححع زمالئححححه إدارة المخححححاطر الطبيعيححححة
…
واألزمات الناجمة عنها
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية وواجبات وتطبيقات عملية.
وتطبيقات عملية .اختبار شهري أول
وتطبيقات عملية اختبار شهري ثاني
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
والمناقشة
الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
االختبارات القصيرة
المحاضرة

العصف الذهني
المناقشات
حل المشكالت
المناقشات وتقديم العروض

العمل الجماعي،
والتعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

كل االسبوع
االسبوع السادس
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس

االختبارات القصيرة الفصلية
تقححححححححديم العححححححححروض الفرديححححححححة
والجماعية
بطاقحححححة المالحظحححححة ،الجحححححداول،
التقييم

بطاقة املالحظة املباشرة،
التقويم املستمر.
التقييم الذاتي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%20
%20
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 15 :ساعة /أسبوع
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

شرف ،محمد إبراهيم .المشكالت البيئية المعاصرة .دار المعرفة الجامعية  2008م
شرف ،محمد إبراهيم ،جغرافية المناخ والبيئة ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية 2005 ،م
& Aguado, E. and Burt, E. 2004. Understanding Weather
Climate.3ed. -New jersey. Pearson Education, Inc
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

المصادر اإللكترونية

http://faculty.ksu.edu.sa/siam http://Google.com
http://www.wepikdia.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد
برنامج اإلكس -نمالج وأشكال من شبكة االنترنت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها.
قاعات محاضرات بالقسم بسعة  30طالب مجهزة بوسائل تعليمية حديثة
جيدة.
 أجهزة الكمبيوتر متوفرة يف القسم-آالت حاسبة.

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
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المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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رمز المقرر:

توصيف البرمجة والتطويع في نظم
المعلومات الجغرافية
 495جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

اسم المقرر:

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
8ساعات
5ساعات
 7ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم المقرر لكيفية أداء مهام برمجية وتطويعيه ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتنفيذ مهام معينة في النمذجة واالستعراض
والتحليل .كما يشتمل المقرر على مقدمة في البرمجة بشكل عام واألدوات المتاحة في نظم المعلومات الجغرافية لتنفيذ المهام
المطلوبة داخل النظم أو خارجها باالستعانة بالمكونات البرمجية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية سواء من خالل التعديل
باستخدام أدوات التطويع داخل النظام ،أو من خالل كتابة نصوص برمجية باستخدام لغات البرمجة الهدفية ،مثل :فيجوال
بيسك نت ،أو بيثون ،أو جافا.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
شرح المصطلحات والمفاهيم األساسية في البرمجة والتطويع وكتابة نصوص برمجية لتنفيذ مهام معينة داخل نظم المعلومات
الجغرافية حسب أهداف معينة وتحديد المتطلبات من البيانات واألدوات والوظائف البرمجية حسب مهام تطبيقية معينة
استخدام اإلمكانات البرمجية داخل نظم المعلومات الجغرافية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح المصطلحات والمفاهيم األساسية في البرمجة والتطويع
يبين اإلمكانات البرمجية داخل نظم المعلومات الجغرافية
يسرد أدوات البرمجة والتطويع وبرامجها
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل اإلمكانات البرمجية داخل نظم المعلومات الجغرافية
يقارن بين متطلبات البيانات واألدوات والوظائف البرمجية حسب مهام تطبيقية معينة
يوظف البرامج والنصوص البرمجية المتاحة من مصادر مختلفة وتضمينها داخل نظم
المعلومات الجغرافية إما الستخدامها مباشرة أو البناء عليها

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
3-1
2-1

1-2
2-2
5-2

2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا عن كتابة نصوص برمجية لتنفيذ مهام معينة داخل نظم المعلومات الجغرافية حسب
أهداف معينة
يقوم عروض زمالئه وآراؤهم كتابة النصوص البرمجية باستخدام البرامج المساندة
يقدم ملخصا ً عن خصائص البرمجة ومهامها وتطبيقاتها وأهميتها

1-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5

قائمة الموضوعات

مقدمة :خصائص البرمجة ومهامها وتطبيقاتها وأهميتها
بيئات البرمجة ولغات البرمجة :أنواعها وخصائصها
خصائص بيئة برمجية مختارة للعمل :استعراض بيئة البرمجة ومكوناتها ووظائفها )مثل:
NET Framework
التي تتعامل معها  )Visual Basic.NET :أساسيات البرمجة باستخدام لغة البرمجة )مثل بيئة
البرمجة المختارة )مثل :العمليات واإلجراءات وأنواع البيانات والمتغيرات والمصفوفات وحلقات
التكرار ،وغيرها
بناء واجهات التشغيل )مثل :بناء الصيغ أو النماذج ،المفاتيح ،التحكم في النصوص،
األحداث ،والقوائم المنسدلة ،وغيرها( وتطويع واجهات المستخدم دون برمجة )أمثلة على
برامج نظم المعلومات الجغرافية)

ساعات
االتصال

2
3
2
2
3

4

6
7
8
9
10

معالجة األخطاء(مثل أنواعها واكتشافها والتحكم فيها)
تطبيقات البرمجة في قواعد البيانات (ربط البرمجة بمهام تتعلق بقواعد البيانات)
استخدام الملفات (الوصول إلى الملفات وعرضها وقراءتها والخروج منها)
أسس البرمجة الهدفية
مع تقديم لتقنية ) برمجة الرسوم )WPF
المكونات البرمجية في نظم المعلومات الجغرافية وتضمينها في لغة البرمجة المستخدمة (تطبيق على
مهام معينة)
المجموع
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3
3
3
3
3
3
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

2.3

3.0

3.1

3.2
…

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححح المصححطلحات والمفححاهيم األساسححية فححي
البرمجة والتطويع
يبين اإلمكانات البرمجية داخل نظم المعلومحات
الجغرافية
يسرد أدوات البرمجة والتطويع وبرامجها
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل اإلمكانات البرمجية داخل نظم المعلومات
الجغرافية
يقححححححارن بححححححين متطلبححححححات البيانححححححات واألدوات
والوظحححائف البرمجيحححة حسحححب مهحححام تطبيقيحححة
معينة
يوظف البرامج والنصحوص البرمجيحة المتاححة
محححن مصحححادر مختلفحححة وتضحححمينها داخحححل نظحححم
المعلومات الجغرافية إمحا السحتخدامها مباشحرة
أو البناء عليها
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا عن كتابة نصحوص برمجيحة لتنفيحذ
مهححام معينححة داخححل نظححم المعلومححات الجغرافيححة
حسب أهداف معينة
يقحححححوم عحححححروض زمالئحححححه وآراؤهحححححم كتابحححححة
النصحححححوص البرمجيحححححة باسحححححتخدام البحححححرامج
المساندة
يقدم ملخصا ً عن خصحائص البرمجحة ومهامهحا
وتطبيقاتها وأهميتها

طرق التقييم

الححححححححححححححححوار والمناقشحححححححححححححححة االختبارات الفصلية ،المالحظة
والمحاضرة
الححححححححححححححححوار والمناقشحححححححححححححححة ا االختبححححححححححححارات القصحححححححححححححيرة،
المالحظة
والمحاضرة
االختبارات الفصلية القصيرة
الحوار والمناقشة
تقححححححححديم العححححححححروض الفرديححححححححة
حل المشكالت
والجماعية
الحححححتعلم التعحححححاوني ،الخحححححرائط االختبارات القصيرة والفصلية
المفاهيمية
المناقشات وتقديم العروض

العمل الجماعي
التعلم التعاوني
العمل الجماعي
التعلم التعاوني
العمل الجماعي
التعلم التعاوني

بطاقحححححة المالحظحححححة ،الجحححححداول،
بطاقة متابعة

بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي
طاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
واجبات
تمارين عملية
امتحان نهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الرابع
االسبوع العاشر
كل أسبوعين
كل أسبوع
نهاية الفصل

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%5
%35
%40
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م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية.
 -10دقائق لألسئلة في كل محاضرة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

BASIC.NET 2008
 VISUALباستخدام البرمجة
محمد ،وسام الدين المؤلف شعاع للنشر والعلوم -الكتاب على اإلنترنت 2008
 Visualبرمجة قواعد البيانات باستخدام  Basic.NETعبد الحفيظ ،رأفت محمد
شعاع للنشر والعلوم2003
Programming Arc Objects with VBA: A Task-Oriented Approach
.CRC Press Chang, K. T 2004
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع الخرائط
مواقع األطالس
عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برامج مستقلة خاصة بالبرمجة )غير متوفرة بعد سوى االمكانيات البرمجية داخل نظم
المعلومات الجغرافية المتوفرة بالقسم(
متصفح الشبكة
برامج مايكروسوفت وورد ،بارو بوينت ،أكسل ،أكسس

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 .معمل حاسب آلي  -متوفر
أجهزة حاسب
-لوحة ذكية

 جهاز عرضفني حاسب – غير متوفر
فني متخصص في البرمجة – غير متوفر
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف البيئة البحرية

رمز المقرر:

324جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
ال يوجد
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التعريف بالبيئة البحرية وأهميتها االقتصادية.تبيان الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه البيئات البحرية و توضيح دورالبيئات البحرية في خزن الطاقة وفي دورة الكربون على سطح األرض وفي الغالف الجوي ودراسة التنوع الحيوي في
البيئات البحرية ونظامها اإليكولوجي و دراسة توزع المصائد البحرية العالمية في البيئات البحرية و دراسة تلوث البيئات
البحرية و دراسة نماذج من البيئة البحرية في الخليج العربي والبحر األحمر

3

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح البيئة البحرية وعالقتها بجغرافية البحار والمحيطات وتوزعها الجغرافي وأهميتها
االقتصادية
يبين الخصائص الكيميائية لمياه البيئات البحرية (مثال البحر األحمر والخليج العربي
يسرد حركات المياه في البحار والمحيطات (األمواج ،المد والجزر..مع التطبيق على الخليج
العربي والبحر األحمر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين دور التيارات البحرية فيي نقي الطاقية عليى سيطح األرض ،ودور البحيار والمحيطيات
في دورة الكربون واألكسجين ع سطح األرض
يحل إيكولوجية البيئة البحرية المائية والقاعية
يفسر تلوث البيئات البحرية وأنواعه ومصادره ومكافحته
يوظف التقنية في التوزع الجغرافي للمصائد البحرية وعواملها
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوار في تضاريس البيئات البحرية
يقوم عروض زمالئه عن )Benthicوالبيئة القاعية (Pelagicأصناف البيئات البحرية
المكانية :البيئة المائية )والبيئة غير الضوئية Photicالتصنيف الضوئي للبيئات البحرية:
البيئة الضوئية( (Aphotic

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
3-1
2-1

2-2
1-2
4-2
5-2

1-3
3-3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تعريف البيئة البحرية وعالقتها بجغرافية البحار والمحيطات وتوزعها الجغرافي وأهميتها االقتصادية
الخصائص الكيميائية لمياه البيئات البحرية (مثال البحر األحمر والخليج العربي)
حركات المياه في البحار و المحيطات (األمواج ،المد والجزر .مع التطبيق على الخليج العربي والبحر األحمر
التيارات البحرية ،ودورها في نق الطاقة على سطح األرض

3
3
6
3

دور البحار والمحيطات في دورة الكربون واألكسجين ع سطح األ رض
تضاريس البيئات البحرية
 (Pelagicوالبيئة القاعية )Benthicأصناف البيئات البحرية المكانية :البيئة المائية
 ( hoticوالبيئة غير الضوئية التصنيف الضوئي للبيئات البحرية :البيئة الضوئية Aphotic
إيكولوجية البيئة البحرية المائية
إيكولوجية البيئة البحرية القاعية
التوزع الجغرافي للمصائد البحرية وعواملها
تلوث البيئات البحرية وأنواعه ومصادره ومكافحته
المجموع

3
3
3
3
3
3
3
3
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع ك من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح البيئة البحرية وعالقتها بجغرافية البحار
والمحيطات وتوزعها الجغرافي وأهميتها
االقتصادية
يبييين الخصييائص الكيميائييية لمييياه البيئييات البحرييية
(مثال البحر األحمر والخليج العربي
يسرد حركات المياه في البحار والمحيطات
(األمواج ،المد والجزر .مع التطبيق على الخليج
العربي والبحر األحمر
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقييارن بييين دور التيييارات البحرييية فييي نق ي الطاقيية
علييى سييطح األرض ،ودور البحييار والمحيطييات فييي
دورة الكربون واألكسجين ع سطح األرض
يحل إيكولوجية البيئة البحرية المائية والقاعية

طرق التقييم

الحييييييييوار والمناقشيييييييية االختبارات الفصلية ،المالحظة
والمحاضرة
الحييييييييوار والمناقشيييييييية االختبارات القصيرة ،المالحظة
والمحاضرة
االختبارات الفصلية القصيرة
الحوار والمناقشة

اليييييييييييتعلم التعييييييييييياوني ،االختبارات القصيرة والفصلية
الخرائط المفاهيمية

تقييييييييديم العييييييييروض الفردييييييييية
ح المشكالت
2.2
والجماعية
االختبييارات القصيييرة والفصييلية
يفسيير تلييوث البيئييات البحرييية وأنواعييه ومصيييادره العصف الذهني
2.3
وبطاقة المالحظة
لعب األدوار
ومكافحته
يوظييييف التقنييييية فييييي التييييوزع الجغرافييييي للمصييييائد المناقشييييييييات وتقييييييييديم بطاقييييية المالحظييييية ،الجيييييداول،
2.4
بطاقة متابعة
العروض
البحرية وعواملها
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
3.1
بطاقة المالحظة المباشرة
العم الجماعي
يدير حوار في تضاريس البيئات البحرية
التقويم المستمر
التعلم التعاوني
يقييييوم عييييروض زمالئييييه عيييين )Benthicوالبيئيييية
التقييم الذاتي
القاعييييية (Pelagicأصييييناف البيئييييات البحرييييية
3.2
المكانيية :البيئية المائيية )والبيئية غيير الضيوئية
Photicالتصنيف الضيوئي للبيئيات البحريية :البيئية
الضوئية( (Aphotic
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%15
األسبوع الخامس
 1اختبار أعمال الشهر األول
 2اختبار أعمال الشهر الثاني
%15
األسبوع العاشر
 3ملف للخرائط والظاهرات الطبيعية  +المشاركة
%10
األسبوع األخير
 4مجموع األعمال الشهرية
%20
%40
 5االختبار النهائي
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ست ساعات مكتبية أسبوعيا للتوعية واإلرشاد.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

المجالت العلمية التي تختص بعلوم البحار والمحيطات ) المجلة التي تصدرها كلية
علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز في جدة )
حسن سيد أبو العينين :جغرافية البحار والمحيطات
د .عبدا لعزيز طريح شرف :جغرافية البحار
د .جودة حسنين جودة  :جغرافية البحار والمحيطات
د .أبو عيانة :دراسات في جغرافية البحار والمحيطات
د .لميعة عبدا لعزيز الجاسر  :الثروة السمكية في المياه اإلقليمية للملكة العربية السعودية
د .عبد العزيز عثمان  :مصادر تلوث البيئة البحرية
عتيق العربي الهوني  :علم البيئة لبحرية
د .أحمد السروي  :التلوث البيولوجي للبيئة المائية
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواص االجتماعي وغيرها:
1- www.Kau.edu.Sa
2- Www. Marinebio.com.
3-www.ocean marine, com.
www.marine systems.com-4

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
Spss – Microsoft Excel --Microsoft Word- Power PointGoogol Earth- Map Viewer Are-GIS

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 فصول دراسية – معامل الحاسب اآللي المزودة بأجهزة Data Showعرض
ال يوجد
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

المقيمون

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
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المقيمون

مجاالت التقويم

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف البيئة والصحة

رمز المقرر:

 323جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
8ساعات
7ساعات
 6ساعات
5ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بدراسة بعض ظواهر البيئة الطبيعية والعمرانية كعوامل بيئية مؤثرة في الصحة العامة لإلنسان ،مبينا أن أهم
هذه العوامل تتجلى بالتطرف والتقلب المناخي ،وسرعة التحضر والتمدد العمراني ،والتلوث بمختلف أنواعه ،وتشكل جزر
حرارية في المناطق العمرانية .ويسعي المقرر إلى التعرف على األمراض المرتبطة بهذه الظواهر ،ونمط انتشارها زمانيا ً
ومكانيا ً وسبل الوقاية منها ،ا ولحد من انتشارها وضررها .كما يعرض المقرر أمثلة توضيحية محلية وعالمية النتشار
األوبئة المرضية البيئية ،مبينا بعض الجهود الناجحة في التصدي لها ،بما فيها سن التشريعات والقوانين الضرورية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف مفهوم العالقة بين البيئة والصحة وتوضيح تأثير التطرف والتقلب المناخي على انتشار األمراض وتوطنها في البيئة
الطبيعية وتأثير التوسع العمراني والتلوث البيئي على انتشار األمراض وتوطنها في البيئة الطبيعية وشرح بعض طرق إدارة
األمراض البيئية ومكافحته ودراسة وتحليل بعض نماذج من انتشار األمراض البيئية في العالم.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفهوم البيئة والصحة وتعريف األمراض البيئية وغيرها
يسرد أمراض التطرف والتقلب المناخي (موجات البرد والحر ،المحل)
يبين أمراض الجبال

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
2-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقااارن بااين األمااراض الناتجااة عاان الزئبااق والمااواد المشااعة واألمااراض الناتجااة عاان التوسااع
والكثافة العمرانية (الضجيج ،مكبات النفايات)
يحلل األمراض الناتجة عن تلوث المياه.
يفسر األمراض الناتجة عن تلوث المواد الغذائية المكشوفة.
ينشئ جدوال جغرافيا لجمع بيانات األمراض الناتجة عن الذريرات (الجسيمات )

1-2
4-2
3-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا مع زمالئه عن األمراض الناتجة عن تلوث المياه
يقدم ملخصا عن األمراض الناتجة عن الضباب الدخاني في المدن ()smog
يقوم عروض زمالئه وآراؤهم عن األمراض الناتجة عن المركبات الهيدروكربونية VOC

1-3
2-3
3-3

2-2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قائمة الموضوعات

مفهوم البيئة والصحة وتعريف األمراض البيئية وغير البيئية
أمراض التطرف والتقلب المناخي (موجات البرد والحر ،المحل)،
أمراض الجبال
األمراض الناتجة عن مبيدات األعشاب والحشرات
VOCsألمراض الناتجة عن المركبات الهيدروكربونية )
األمراض الناتجة عن الزئبق والمواد المشعة
PM1و  PM10 PM0.1األمراض الناتجة عن الذريرات (الجسيمات)
في المدنSmogاألمراض الناتجة عن الضباب الدخاني
األمراض الناتجة عن التوسع والكثافة العمرانية (الضجيج ،مكبات النفايات)
األمراض الناتجة عن تلوث المياه

ساعات
االتصال

2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

4

11
12
13
14

2
2
2
2
30ساعة

األمراض الناتجة عن تلوث المواد الغذائية المكشوفة
األمراض الناتجة عن بيئة العمل
األمراض الناتجة عن الكوارث الطبيعية
إدارة األمراض البيئية ومكافحتها
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضااااح مفهااااوم البيئااااة والصااااحة وتعريااااف الحوار والمحاضرة المناقشة
األمراض البيئية وغيرها
ااااخي
ا
المن
اااب
ا
والتقل
ااارف
يساااارد أمااااراض التطا
الحوارواملحاضرة واملناقشة
(موجات البرد والحر ،المحل)
يبين أمراض الجبال

1.3
2.0

2.1
2.2

الحوارواملناقشة

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقاارن األمااراض الناتجااة عان الزئبااق والمااواد
المشااااعة واألمااااراض الناتجااااة عاااان التوسااااع التعلم التعاوني
والكثافة العمرانية.
يحلل األمراض الناتجة عن تلوث المياه.
حل المشكالت

(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

االختبارات الفصلية ،املالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
املق ا ا ا اااالت القص ا ا ا اايرة ،اق ا ا ا ااة
املالحظة

االختبارات القصيرة والفصلية

يفسااار األماااراض الناتجاااة عااان تلاااوث الماااواد العصف الذهني
2.3
الغذائية المكشوفة.
المناقشات وتقديم العروض
ينشئ جدوال جغرافيا لجمع بيانات األمراض
الناتجة عن الذريرات (الجسيمات )
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا مع زمالئاه عان األماراض الناتجاة
3.1
عن تلوث المياه
العمل الجماعي،
يقاااادم ملخصااااا عاااان األمااااراض الناتجااااة عاااان
3.2
والتعليم التعاوني.
الضباب الدخاني في المدن
يقوم عروض زمالئاه وآراؤهام عان األماراض
…
الناتجة عن المركبات الهدروكربونية VOC
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
أسئلة شفوية وواجبات وتطبيقات عملية.
وتطبيقات عملية اختبار شهري أول
وتطبيقات عملية اختبار شهري ثاني
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

كل أسبوع
االسبوع السادس
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس

تقااااااااديم العااااااااروض الفرديااااااااة
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة
بطاقاااااة المالحظاااااة ،الجاااااداول،
التقييم

بطاقة المالحظة المباشرة،
التقويم المستمر.
التقييم الذاتي.

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%20
%20
%50
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أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال 15 :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

عبدالفتاح ،صديق ،وعبد الحميد ،حسن 2007 .م  .الجغرافيا الطبية :أسس وتطبيقات.
دار المعرفة للتنمية البشرية ،الرياض
Melinda S. Meade and Michael Emch 2010. Medical -2
Geography, Third Edition The Guilford Press.

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://Google.com
http://www.wepikdia.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 برنامج مايكروسوفت وورد برنامج اإلكسلنمالج وأشكال من شبكة االنترنت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات محاضرات بالقسم بسعة  30 -طالب مجهزة بوسائل تعليمية حديثة
جيدة.
أجهزة الكمبيوتر متوفرة يف القسم.
 .أجهزة لقياس العناصر الملوثة للهواءآالت حاسبة

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف التحضر والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رمز المقرر:

 464جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر التحضر والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعوامل المؤثرة فيهما .و يركز المقرر على
دور التحضر في تغير العالقات المكانية بين األماكن العمرانية ،ومناقشة كل ما يتعلق بالموقع ،والخدمات ،والنشاطات
االقتصادية ،والنقل واالتصاالت ،ومشكالت التحضر والتنمية في دول المجلس.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
دراسة التحضر في دول المجلس التعرف على مؤشرات التوسع الحضري) نمو السكان ،شبكة النقل ،اإلسكان ،النمو التجاري
والصناعي (في دول المجلس التعرف على سياسات التنمية الحضرية في دول المجلس
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مقدمة في مفاهيم التحضر والتخطيط
يوضح العوامل المؤثرة في النمو الحضري :العوامل االقتصادية
يسرد النمو السكاني

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مؤشرات التوسع الحضري :شبكة النقل
يحلل اإلسكان
يقارن بين النمو التجاري والصناعي

4-2
2-2
1-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن المراحل الزمنية والمكانية للخطط الحضرية
يقوم مع زمالئه عملية تقويم تجارب التخطيط الحضري.
يقدم ملخصا ً عن مراجعة وتنقيح مخططات المدن

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مقدمة في مفاهيم التحضر والتخطيط
العوامل المؤثرة في النمو الحضري :العوامل االقتصادية
النمو السكاني
مؤشرات التوسع الحضري :شبكة النقل
اإلسكان
النمو التجاري والصناعي
المراحل الزمنية والمكانية للخطط الحضرية
مراجعة وتنقيح مخططات المدن
تقويم تجارب التخطيط الحضري.
المجموع

3
6
6
6
6
6
6
3
3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مقدمة في مفاهيم التحضر والتخطيط

الحووووووووووووووووار والمناقشوووووووووووووووة االختبارات القصيرة الفصلية
والمحاضرة
يوضووح العواموول المووؤثرة فووي النمووو الحضووري المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
العوامل االقتصادية
الحووووووووووووووووار والمناقشوووووووووووووووة االختبارات القصيرة والفصلية
يسرد النمو السكاني
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الرمز

2.0

2.1
2.2
2.3

مخرجات التعلم

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مؤشرات التوسع الحضري :شبكة النقل العصف الذهني
لعب األدوار
حل المشكالت
يحلل اإلسكان
يقارن بين النمو التجاري والصناعي

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عون المراحول الزمنيوة
3.1
والمكانية للخطط الحضرية
يقوم مع زمالئه عملية تقويم تجارب التخطويط
3.2
الحضري.
يقوودم ملخص وا ً عوون مراجعووة وتنقوويح مخططووات
3.3
المدن
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

استراتيجيات التدريس
والمحاضرة

طرق التقييم

أنشطة التقييم
اختبار دوري 1
اختبار دوري 2
تقرير دوري
اختبار نهائي

بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
تقووووووووديم العوووووووورو الفرديووووووووة
والجماعية
التعلوووويم التعوووواوني والخوووورائط تقيووووويم األقوووووران – االختبوووووارات
الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع
الثاني عشر
الثالث عشر
الخامس عشر

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية ألستاذ المقرر 5ساعات/األسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

حسن عبد القادر صالح ،التوجيه الجغرافي للتنمية الوطنية واإلقليمية ،دار وائل للنشر،
عمان 2002 ،م.
عبد هللا أبو عياش ،التخطيط والتنمية من المنظور الجغرافي ،وكالة المطبوعات ،الكويت،
 1983م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
برنامج مايكروسوفت وورد

5

برنامج إكسل.
برنامج الباور بوينت

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
فصل دراسي يتسع لنحو  25طالب
ال ينطبق
الينطبق

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

رمز المقرر:

 467جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر مواضيع متعددة ومتوازنة في التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتشمل جمع البيانات الالزمة
للتحليل ،وتجهيزها من خالل عمليات التعميم واالشتقاق (الجيو إحصائي) والتحويل .كما يشمل المقرر أنواع مختلفة من
التحليل مثل :النمذجة السطحية والتضاريسية ،وإيجاد العالقات وقياسها كميا ،والقياسات المكانية المتعلقة بأنماط الظواهر
وتوزيعها ،وتحليل التخصيص الموقعي ،والتخطيط اإلداري ،واختيار الموقع األمثل ،ونمذجة التفاعل المكاني ،والجبر
الخرائطي ،والترشيح الجواري .ويركز المقرر على الموضوعات التطبيقية من وجهتي نظر حل المشكالت الجغرافية،
وإخراج العمل خرائطيا ،وذلك من خالل تمارين عملية تغطي موضوعات المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التفريق بين مصطلحات التحليل األساسية في نظم المعلومات الجغرافية و تنفيذ مهام تحليلية معينة باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية و تحديد المتطلبات من األدوات والبيانات لحل مشكلة أو دراسة جغرافية معينة والتفكير في حل المشكالت وصياغة
أهدافها وتنفيذها واستخدام أمثل للقدرات التحليلية التي توفرها نظم المعلومات الجغرافية تحديدا.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين اإلمكانات التحليلية المختلفة في نظم المعلومات الجغرافية
يوضح تحديد متطلبات التحليل من البيانات وكيفية معالجتها
يسرد التخطيط لحل مشكالت جغرافية معينة باستخدام قدرات المعالجة والتحليل في نظم
.المعلومات الجغرافية

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر األدوات والبيانات لحل مشكلة أو دراسة جغرافية معينة.
يحلل استخدام القدرات التي توفرها نظم المعلومات
يقارن بين وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة السطحية
يوظف وسائل التقنية في البحث عن دور وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن طبيعة الظواهر الجغرافية وأشكال بياناتها ومصادرها
يقوم مع زمالئه التوزيع الجغرافي وقياس األنماط
يقدم ملخصا ً تفسير نتائج التحليل المكاني وعملية صنع القرار وإخراج العمل النهائي

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

مقدمة عامة تعريفية بمجاالت تطبيق نظم المعلومات الجغرافية وإمكاناتها التحليلية
طبيعة الظواهر الجغرافية وأشكال بياناتها ومصادرها وأساليب تمثيلها
أنواع التحليل المكاني والنمذجة المكانية في دراسة الظواهر الجغرافية وكيفية تحديد متطلبات التحليل
وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية :االشتقاق الجيو إحصائي
وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية :النمذجة السطحية
وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية :التوزيع الجغرافي وقياس األنماط
وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية :تحديد الموقع األمثل ،والتخصيص الموقعي
وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية :نمذجة العالقة بين المتغيرات مكانيا
وظائف التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية :التحليل الخلوي ،والجبر الخرائطي

ساعات
االتصال

3
6
6
3
3
3
6
6
6

4

10

3
45ساعة

تفسير نتائج التحليل المكاني وعملية صنع القرار وإخراج العمل النهائي
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبييين اإلمكانييات التحليلييية المختلفيية فييي نظييم
1.1
المعلومات الجغرافية
يوضييح تحديييد متطلبييات التحليييل ميين البيانييات
1.2
وكيفية معالجتها
يسيرد التخطيييط لحيل مشييكالت جغرافيية معينيية
1.3
باسييتخدام قييدرات المعالجيية والتحليييل فييي نظييم
المعلومات الجغرافية.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر األدوات والبيانات لحل مشكلة أو دراسة
2.1
جغرافية معينة.
يحليييل اسيييتخدام القيييدرات التيييي توفرهيييا نظيييم
2.2
المعلومات
يقييارن بييين وظييائف التحليييل المكيياني فييي نظييم
2.3
المعلومات الجغرافية والنمذجة السطحية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حيوارا ً أميام زمالئيه عين طبيعية الظيواهر
3.1
الجغرافية وأشكال بياناتها ومصادرها
يقييوم مييع زمالئييه التوزيييع الجغرافييي وقييياس
3.2
األنماط
يقييدم ملخصيييا ً تفسييير نتيييائج التحليييل المكييياني
…
وعملية صنع القرار وإخراج العمل النهائي
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
تمارين
تمارين عملية
مشروع جماعي
امتحان نهائي

طرق التقييم

الحيييييييييييييييوار والمناقشييييييييييييييية المقيييييياالت القصيييييييرة وبطاقيييييية
المالحظة
والمحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
الحيييييييييييييييوار والمناقشييييييييييييييية االختبارات القصيرة الفصلية
والمحاضرة

العصف الذهني
المناقشات
حل المشكالت
التعليم التعاوني

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الرابع
االسبوع العاشر
كل أسبوعين
كل االسبوع
االسبوع الرابع عشر
نهاية الفصل

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقييييييييديم العييييييييرو الفردييييييييية
والجماعية
االختبارات الفصلية

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%5
%20
%15
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية.
-10دقائق لألسئلة في كل محاضرة.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

االستشعار عن بعد وتفسير المرئيات لليساند ،تومس وكيفر ،رالف :ترجمة خاروف،
حسن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1994
النمذجة الخلوية بنظم المعلومات الجغرافية ديميرس ،مايكل (ترجمة :الغامدي ،علي
معاضه) جامعة الملك سعود 1432هـ .
The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial
.Mitchell, A
Measurements and Statistics
2005 ESRI Press
Maguire, D., M. Batty, and GIS, Spatial Analysis, and Modeling
ESRI Press M. Goodchild
2005
ESRI GIS Tutorial II: Spatial Analysis Workbook Allen, D.
Press2007
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://faculty.ksu.edu.sa/ghamdiam/default.aspx
http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGIS
ERDAS
متصفح الشبكة
برامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،إكسل
SPSS

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي
أجهزة حاسب
لوحة ذكية

جهاز عرض
-

فني حاسب (غير متوفر)
فني متخصص في النظم (متوفر)
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ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

التنمية اإلقليمية المستدامة

رمز المقرر:

 327جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .عرف المقرر التنمية اإلقليمية ومفهوم االستدامة ،وتطورها فكريا ونظريا ،ويتناول تأثير القرارات العامة والسلوكيات
الخاصة على العالقات بين النشاطات البشرية والبيئة الطبيعية؛ السيما فيما يتعلق باستخدام المواد الكيميائية في المرافق
العامة ،وبيئة العمل ،والزراعة وما يترتب عليها من مشكالت في إنتاج المواد اآلمنة بيئيا ،واستخدام الطاقة في برامج
التنمية اإلقليمية .كما يهتم المقرر بكيفية تأثير الضوابط البيئية في صنع القرارات المتعلقة باالستخدام األمثل للعناصر التي
تسمح بتنمية إقليمية متوازنة ومستدامة؛ ويستعرض أمثلة عالمية لحماية البيئة ،والمحافظة على الموارد الطبيعية ،وتنمية
الموارد البشرية ،وتعزيز نظم المشاركة ،والتخطيط لالستدامة والتوازن بين كافة األنشطة العمرانية واالقتصادية
واالجتماعية .وينتهي المقرر بالتطبيق على جوانب من المؤثرات البيئية ،والمشكالت المترتبة عليها ،والحلول الممكنة لها،
وعالقتها بالتنمية اإلقليمية المستدامة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التعرف على المفاهيم والنظريات المتعلقة بالتنمية اإلقليمية واالستدامة ،وعلى القرارات العامة والسلوكيات الخاصة
والضوابط المؤثرة في البيئة المادية وعالقتها بالتنمية اإلقليمية المستدامة وتحديد المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة
االقتصاد ،البيئة ،المكان ،الحياة االجتماعية تحديد العوامل المؤثرة والمتأثرة بالتنمية اإلقليمية المستدامة وتدريب الطالب
على اقتراح خطط تحقق االستدامة من خالل إعطاء أمثلة على ممارسات عالمية ناجحة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد،
وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم
المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر مفاهيم عامة حول التنمية واالستدامة
يوضح تطور فكر االستدامة
يسرد الموارد اإلستراتيجية للتنمية عالميا ومحليا

4-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل السلوكيات الجيدة والسيئة نحو هذه الموارد.
يقارن بين القرارات الرسمية للمرافق العامة ،والحماية من التلوث البيئي
يفسر تنمية كفاءة الموارد البشرية
يوظف التقنية في البحث عن بدائل التخلص من النفايات

1-2
2-2
4-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه حول خلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة
يقدم ملخصا ً عن تحديد الموارد االستراتيجية للتنمية عالميا ومحليا
يقوم عروض زمالئه وآراءهم حول اآلثار اإليجابية والسلبية للتنمية المستدامة
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

مفاهيم عامة حول التنمية واالستدامة
تطور فكر االستدامة
تحديد الموارد اإلستراتيجية للتنمية عالميا ومحليا
السلوكيات الجيدة والسيئة نحو هذه الموارد
القرارات الرسمية لمواجهة السلوكيات) العناية بالمرافق العامة...
الحماية من التلوث البيئي

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3

4

7
8
9
10
11
12
13
14

3
3
3
3
3
3
3
6
45ساعة

الموازنة في استخدامات األرض والتوسع العمراني
المحافظة على الموارد
بدائل التخلص من النفايات
تنمية كفاءة الموارد البشرية
خلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة
طرق نشر الوعي الرسمي والشعبي حول أهمية التنمية المستدامة
نماذج محلية وعالمية لآلثار اإليجابية والسلبية للتنمية المستدامة
تطبيقات لبرامج تنمية مستدامة
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر مفاهيم عامة حول التنمية واالستدامة
يوضح تطور فكر االستدامة
يسرد الموارد اإلستراتيجية للتنمية عالميا ومحليا
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل السلوكيات الجيدة والسيئة نحو هذه الموارد.
يقااارن بااين القاارارات الرساامية للمرافااق العامااة،
والحماية من التلوث البيئي
يفسر تنمية كفاءة الموارد البشرية

االختبارات القصيرة
المحاضرة
الحوار والمحاضرة المناقشة االختباااااااااارات الفصااااااااالية،
المالحظة
الحوار والمحاضرة المناقشة االختبااااااااااارات القصاااااااااايرة
الفصلية

حل المشكالت
التعلم التعاوني
العصف الذهني والمناقشات

2.3
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ياادير حااوارا ً أمااام زمالئااه حااول خلااق فاارص عماال
3.1
جديدة للقضاء على البطالة
يقااادم ملخصاااا ً عااان تحدياااد الماااوارد االساااتراتيجية
3.2
للتنمية عالميا ومحليا
يقوم عروض زمالئه وآراءهم حول اآلثار اإليجابياة
ّ
3.3
والسلبية للتنمية المستدامة
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اختبار ات فصلية
.المشاركة في الفصل
االلتزام بالحضور
اختبار نهائي

طرق التقييم

العمل الجماعي ،والتعليم
التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الخامس والثاني عشر
جميع األسابيع
جميع األسابيع
االسبوع السادس عشر

تقديم العروض الفردية
والجماعية
االختبارات القصيرة
والفصلية
االختبارات القصيرة
والفصلية
بطاقة المالحظة

بطاقة المالحظة المباشرة،
التقويم المستمر.
التقييم الذاتي.

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%35
%3
%2
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
تخصيص  5 2دقائق في بداية كل محاضرة لألسئلة العامة حول المحاضرة السابقة أو مسائل تتعلق بتمارين التطبيق
ساعات مكتبية موضحة على واجهة المكتب ومجموعها  6 -ساعات أسبوعيا

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي :بحوث الندوة الفكرية سالم،
عماد عبداللطيف 2001

المراجع المساندة

التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات غير الحكومية :حالة البلدان العربية حمزة
نبيلة األمم المتحدة 1999م.

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

 إكسل- SPSS

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعة مجهزة بالسبورة الذكية
أجهزة حاسب وبرامج مناسبة
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

6

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

الجغرافيا االقتصادية

رمز المقرر:

 204جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر تعريف الجغرافيا االقتصادية ومجاالتها والنظريات ذات العالقة بها ،كما يدرس العوامل الطبيعية والبشرية
المؤثرة في النشاط االقتصادي .ويدرس المقرر الموارد االقتصادية وأنماط توزيعها وطرق استثمارها .ويهتم المقرر بتصنيف
النشاطات االقتصادية المتمثلة في الصيد والرعي والزراعة والتعدين والصناعة والنقل والخدمات.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر: -
التعرف على مفاهيم الجغرافيا االقتصادية ونظرياتها وفروعها ،والتعرف على العوامل) الطبيعية والبشرية المؤثرة في
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األنشطة االقتصادية .ودراسة نماذج من األنشطة االقتصادية مع التركيز على حالة المملكة العربية السعودية .وجغرافية
التجارة الدولية .وتحديد عالقة الجغرافيا االقتصادية بالتخطيط اإلقليمي
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر مفهوم جغرافية الموارد االقتصادية ومناهج دراستها.
يوضح طرق ووسائل الري والميكنة الزراعية.
يسرد العوامل المؤثرة في األنشطة االقتصادية (الطبيعية والبشرية).

4-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل مصادر الطاقة والوقود.
يقارن بين األقاليم الصناعية في العالم
يفسر جغرافية التجارة الدولية
يوظف التقنية في البحث عن طرق ووسائط النقل الرئيسة في العالم.

1-2
2-2
3-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً في الصناعة ومقوماتها ودراسة تطبيقية لبعض الصناعات
يقدم ملخصا ً عن الثروات الحيوانية والرعي.
يقوم عروض زمالئه وآراءهم في عرض أنشطتهم عن تطبيقات وأفالم علمية.
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مفهوم جغرافية الموارد االقتصادية ومناهج دراستها.
العوامل المؤثرة في األنشطة االقتصادية (الطبيعية والبشرية).
األنماط الزراعية.
المحاصيل الزراعية الرئيسة( .أمثلة تطبيقية)
طرق ووسائل الري والميكنة الزراعية.
الثروات الحيوانية والرعي.
الصناعة ومقوماتها ودراسة تطبيقية لبعض الصناعات.
دراسة تطبيقية ألهم األقاليم الصناعية في العالم.
مصادر الطاقة والوقود.
جغرافية التجارة الدولية
طرق ووسائط النقل الرئيسة في العالم.
مراجعة عامة
عرض أنشطة الطالب وتطبيقات وأفالم علمية.
المجموع

6
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
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الرمز

1.1
1.2
1.3
2.0

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذذذذكر مفهذذذوم جغرافيذذذة المذذذوارد االقتصذذذادية املحاضرة
ومناهج دراستها.
يوضذذذذذح طذذذذذرق ووسذذذذذائل الذذذذذري والميكنذذذذذة الحوارواملحاضرة واملناقشة
الزراعية.
يسذذذذذذرد العوامذذذذذذل المذذذذذذؤثرة فذذذذذذي األنشذذذذذذطة الحوارواملحاضرة واملناقشة
االقتصادية (الطبيعية والبشرية).
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل مصادر الطاقة والوقود.

2.1
يقارن بين األقاليم الصناعية في العالم
2.2
يفسر جغرافية التجارة الدولية
2.3
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً فذي الصذناعة ومقوماتهذا ودراسذة
3.1
تطبيقية لبعض الصناعات
3.2
يقدم ملخصا ً عن الثروات الحيوانية والرعي.
يقذذوم عذذروض زمالئذذه وآراءهذذم فذذي عذذرض
ّ
…
أنشطتهم عن تطبيقات وأفالم علمية.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
الحضور والمشاركة
اختبار أول
نشاط 1
نشاط 2
االختبار الثاني
االمتحان النهائي

طرق التقييم

االختبارات القصيرة
االختبارات الفصلية ،املالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
تق د د د د دددية ال د د د د ددرو
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية

الفر ي د د د د ددة

حل املشكالت
الت لة الت اوني
الخرائط املفاهيمية
ال صف الذهني
ل ب األ وار

ال مل الجماعي ،والت لة
الت اوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع األول والخامس
االسبوع الخامس
االسبوع الثالث
االسبوع الثاني
االسبوع الخامس عشر

بطاقد د ددة املالحظد د ددة ،الجد د ددداو ،
التقيية
بطاقة املالحظة املباشرة،
التقوية املستمر.
التقيية الذاتي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%5
%3
%2
%25
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 3 :ساعة /أسبوع-
 -فني معمل الحاسب 35 :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

أسس الجغرافيا االقتصادية هارون ،علي أحمد دار الفكر العربي ،القاهرة .دون تاريخ
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المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الجغرافيا االقتصادية أبو عيانة ،محمد فتحي دار النهضة العربية ،بيروت .دون تاريخ
الجغرافيا الصناعية في العالم .الصقار ،فؤاد وكالة المطبوعات ،الكويت .دون تاريخ
جغرافية الصناعة في العالم شريف ،إبراهيم دار النهضة العربية ،بيروت  1985م
أصول الجغرافيا الزراعية ومجاالتها ،محمدين ،محمد بن محمود مكتبة الخريجي ،الرياض
دون تاريخ
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى

برامج التحليل االحصائي مثلPSS : -
برامج نظم المعلومات الجغرافية مثلArcGIS : -

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات مجهزة بشاشات عرض سحرية ومرتبطة بشبكة االنترنت
معمل قسم اجلغرافيا.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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7

اسم المقرر:

توصيف الجغرافيا الحيوية

رمز المقرر:

 307جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر الجغرافيا الحيوية ويدرس صلتها بالعلوم األخرى ونظرياتها مجاالتها التطبيقية .كما يتناول دراسة الكائنات
الحية وأنواعها وفصائلها في بيئتها من حيث التوزيع والتحليل والتقويم وطبيعة العالقات بين الكائنات الحية وبيئتها .كما
يهتم المقرر بكيفية استجابة هذه الكائنات لمكونات البيئية وأثرها في توزيعها وإكسابها خصائص معينة ،مع إبراز دور
اإلنسان في ذلك .كما يهتم بالعوامل والعمليات المؤثرة في تكوين التربة وكذلك دراسة خواص التربة الفيزيائية والكيميائية
وأثرها على نمو وتكاثر وتوزيع النباتات فوق سطح األرض.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف الغالف الحيوي ،وأهميته ،ونشأته ،وكذلك على أهم الدورات التي تحدث فيه -وعلى النظام اإليكولوجي ومكوناته
األساسية ،والعوامل التي تؤدي إلى توازنه أو الخلل فيه .وتبيان أنواع الكائنات الحية .وتوضيح العوامل المؤثرة على
الغطاءات النباتية وعلى توزيعها فوق سطح األرض.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين الجغرافيا الحيوية ،ماهيتها ،تطورها ،مجاالتها
يوضح دور الغالف الحيوي
يسرد األنظمة اإليكولوجية على الطبيعة

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر المعادالت التجريبية (القيمة الفعلية للتساقط ،والحرارة المتجمعة ،ومسامية ونفاذية
التربة ،ورطوبة التربة ،وغيرها من المعادالت األخرى).
يحلل خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية
يقارن بين المفاهيم الخاصة بالجغرافيا الحيوية واألقاليم الحيوية على سطح األرض
يوظف التقنية في المسح البيئي لحماية البيئة

1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن األقاليم الحيوية
يقوم عروض زمالئه عن التغير البيئي واهميته
يتحمل مسؤولية تعلمه في العوامل المؤثرة في توزيع الكائنات الحية.

1-3
2-3
3-3

4-2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

الجغرافيا الحيوية ،ماهيتها ،تطورها ،مجاالتها
المفاهيم ذات الصلة بالجغرافيا الحيوية
الغالف الحيوي واهميته
التغير البيئي واهميته

3
6
6
6

 .األقاليم الحيوية
العوامل المؤثرة في توزيع الكائنات الحية
الحماية وأهميتها ،وجهود المملكةة بهةذا الخصةوص ،وبعة
البيئي
المجموع

6
9
9

الطةرق الرياضةية المسةتخدمة فةي المسةح

45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبةةين الجغرافيةةا الحيويةةة ،ماهيتهةةا ،تطورهةةا،
مجاالتها
يوضح دور الغالف الحيوي
يسرد األنظمة اإليكولوجية على الطبيعة
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسةةةةةةر المعةةةةةةادالت التجريبيةةةةةةة ،والحةةةةةةرارة
المتجمعة ،ومسامية ونفاذية التربةة ،ورطوبةة
التربة ،وغيرها من المعادالت األخرى).
يحلل خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية

يقةةةةارن بةةةةين المفةةةةاهيم الخاصةةةةة بالجغرافيةةةةا
2.3
الحيوية واألقاليم الحيوية على سطح األرض
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
3.1
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن األقاليم الحيوية
يقةةةوم عةةةةروض زمالئةةةةه عةةةةن التغيةةةةر البيئةةةةي
3.2
واهميته
يتحمةةل مسةةؤولية تعلمةةه فةةي العوامةةل المةةؤثرة
3.3
في توزيع الكائنات الحية.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية ،المالحظة

الحوار والمحاضرة المناقشة
الحوار و المحاضرة المناقشة

االختبارات الفصلية ،المالحظة
االختبارات الفصلية ،المالحظة

العصف الذهني والمناقشات

حل المشكالت
التعلم التعاوني

العمل الجماعي،
والتعليم التعاوني

توقيت التقييم

أنشطة التقييم
االختبار األول
اختبار الثاني
مناقشة التقارير المتعلقة بجمع العينة وتحليلها
اختبار نهائي

طرق التقييم

(باألسبوع)

االسبوع السادس
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الخامس عشر
----

االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة
تقةةةةةةةةديم العةةةةةةةةروض الفرديةةةةةةةةة
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية

بطاقة المالحظة المباشرة،
التقويم المستمر.
التقييم الذاتي.

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية :جميع أيام األسبوع :من 3ساعات/اسبوعيا)  45ساعة
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

جغرافية التربة والنبات مسعد سالمه مندور مكتبة ريهام  ،المنصورة2007
اسس الجغرافيا الحيوية والتربة جوده فتحي التركماني الدار السعودية للنشر والتوزيع،
جده2005
ترب العالم .ترجمة سامي عبود العامري .دار المريخ  ،الرياض  1986م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي.
ال يوجد.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

6

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف الجيوماتكس التطبيقية

رمز المقرر:

 496جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر طبيعة تكامل تقنيات البيانات المكانية) المساحة ،والخرائط ،ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
ونظام التوقيع األرضي (في تجميع البيانات والمعلومات المكانية وتحليلها وتفسيرها وإخراجها .يشتمل المقرر على تطبيقات
في مواضيع مختلفة تهتم بها الجغرافيا سواء في الجوانب الطبيعية أو البشرية .ويشتمل الجانب العملي على العديد من
التطبيقات التي تعتمد على أدوات هذه المنظومة الشاملة معا إلخراج أعمال أو مشاريع متكاملة ينفذها الطالب بصورة
منفردة أو جماعية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة مفاهيم وأسس منظومة تقنيات الجيوماتكس والتفريق بين مصطلحاتها وعمل قياسات أرضية رقمية وإجراء عملياتجمع البيانات المكانية ومعالجتها وتجهيزها باستخدام أداوت تكاملية بنظم وبرامج الجيوماتكس .ومعرفة أوجه التطبيقات
لنظم الجيوماتكس وتقنياتها عند تنفيذ مهام حسابية وقياسات مكانية ،ومجاالت التطبيق لدراسة مشكالت جغرافية معينة ،أو
حصر الموارد الطبيعية  ،وتحديد المتطلبات من التقنيات والبرامج وأدوات المعالجة والتحليل المكانية عند التخطيط لدراسة
مشروع تطبيقي معين.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح اإلمكانات التطبيقية للجيوماتكس
يسرد مجاالت التطبيقات األرضية المرتبطة باستخدام الجيوماتكس مع التركيز على التطبيقات
الجغرافية.
يبين تطبيقات الجيوماتكس في الجغرافيا
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل البيانات المكانية من الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
يقارن بين جمع البيانات المكانية من االستشعار عن بعد ونظام التوقيع األرضي
يفسر استخدام تقنيات الجيوماتكس في البيانات المكانية
يوظف تقنيات الجيوماتكس تحليل البيانات المكانية
ينشئ جدوال لجمع بيانات تطبيقات الجيوماتكس في مجال الزراعة والرعي
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً في تطبيقات الجيوماتكس في مجال الموارد المائية
يقدم ملخصا ً في ندوة أو مؤتمر أمام اآلخرين عن تطبيقات الجيوماتكس في المجااالت الحضارية
واستخدامات االراضي
يقوم عروض زمالئه وآراءهم في نظام المعلومات الجغرافية المكاني
ّ

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
2-1
3-1

1-2
2-2
4-2
5-2
3-2

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

مقدمة عن مبادئ وتطبيقات الجيوماتكس
تطبيقات الجيوماتكس في الجغرافيا
تقنيات جمع البيانات المكانية من الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
تقنيات جمع البيانات المكانية من االستشعار عن بعد ونظام التوقيع األرضي
استخدام تقنيات الجيوماتكس في تفسير البيانات المكانية
استخدام تقنيات الجيوماتكس تحليل البيانات المكانية
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إخراج البيانات المكانية
تطبيقات الجيوماتكس في مجال الزراعة والرعي

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
6
3

4

9
10
11
12

3
3
6
6
45ساعة

تطبيقات الجيوماتكس في مجال الموارد المائية
تطبيقات الجيوماتكس في المجاالت الحضرية واستخدامات االراضي
إنشاء نظام معلومات جغرافية في احد المجاالت التطبيقية.
عرض نظام المعلومات الجغرافية المكاني من قبل الطلبة.
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح اإلمكانات التطبيقية للجيوماتكس

الحاااااااااااااااوار والمناقشاااااااااااااااة االختبارات القصيرة والفصلية
والمحاضرة
يساارد مجاااالت التطبيقااات األرضااية المرتبطااة الحاااااااااااااااوار والمناقشاااااااااااااااة االختبارات القصيرة والفصلية
باسااااتخدام الجيوماااااتكس مااااع التركيااااز علااااى والمحاضرة
التطبيقات الجغرافية.
الحوار والمناقشة
يبين تطبيقات الجيوماتكس في الجغرافيا
الختبا ا ا ا االقصا ا ا ابط قا ا ا ا
ا

املالحظ
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلااال البياناااات المكانياااة مااان الخااارائط ونظااام
المعلومات الجغرافية
يقااااارن بااااين جمااااع البيانااااات المكانيااااة ماااان
االستشعار عن بعد ونظام التوقيع األرضي
يفساااار اسااااتخدام تقنيااااات الجيوماااااتكس فااااي
البيانات المكانية
يوظااف تقنيااات الجيوماااتكس تحلياال البياناااات
المكانية

1
2
3
4
5

حل المشكالت

تقااااااااديم العااااااااروض الفرديااااااااة
والجماعية

التعلاااايم التعاااااوني والخاااارائط الختب ا االقص اوالفصلي

المفاهيمية
العصف الذهني
لعب األدوار

بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية

املن قش اوتقديماالعروض بط ق ا ا ا ااملالحظ ا ا ا االجا ا ااداو ا
التقييم
ينشاااااائ جاااااادوال لجمااااااع بيانااااااات تطبيقااااااات املن قش اوتقديماالعروض بطاقاااااة المالحظاااااة ،الجاااااداول،

2.5
الجيوماتكس في مجال الزراعة والرعي
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يااادير حاااوارا ً فاااي تطبيقاااات الجيومااااتكس فاااي
3.1
مجال الموارد المائية
يقاااادم ملخصااااا ً فااااي ناااادوة أو مااااؤتمر أمااااام
3.2
اآلخاااارين عاااان تطبيقااااات الجيوماااااتكس فااااي
المجاالت الحضرية واستخدامات االراضي
ااوم عاااروض زمالئاااه وآراءهااام فاااي نظاااام
يقا ّ
3.3
المعلومات الجغرافية المكاني
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

طرق التقييم

أنشطة التقييم
اختبار منتصف الفصل
مقالة – بحث -تقرير
عرض المشاريع
االختبار النهائي

التقييم

العمل الجماعي
التعليم التعاوني
العمل الجماعي
التعليم التعاوني

تقييم األقران ،تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة
تقييم األقران  ،تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

تقييم األقران  ،تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الثامن
مدار الفصل
االسبوع الرابع عشر والخامس عشر
حسب جدول االختبارات

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%10
%30
%40

5

م

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 10-دقائق لألسئلة في كل محاضرة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

المجالت العلمية التابعة للجمعيات الجغرافية العربية.
Elementary Surveying: an Introduction to Geomatics, 12th
Edition Charles D. Ghilani, Paul R. Wolf Prentice Hall, 2008.
GIS Tutorial II: Spatial Analysis Workbook. Allen, D. ESRI
Press. 2009.
GIS, Spatial Analysis, and Modelimg. Maguire, D., M.Batty, and
M.Goodchild. ESRI Press. 2005
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGISمتصفح الشبكة
برامج مايكروسوفت وررد ،باور بوينت ،إكسل ،أكسس-
وثائق المستخدم الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في معامل القسم

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي  -متوفر
أجهزة حاسب
لوحة ذكية

جهاز عرض
فني حاسب – غير متوفرفني متخصص في النظم – متوفر

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

6

المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

الخرائط الرقمية

رمز المقرر:

 336جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر أسس ومفاهيم خرائط الحاسب اآللي ،من خالل توضيح كيفية تمثيل الواقع في شكل طبقات خرائطية رقمية من
مصادر مختلفة ،وأوجه الشبه واالختالف بين الخرائط الورقية والرقمية .كما يشتمل المقرر على توضيح النظم والبرامج
واألجهزة المستخدمة إلنشاء هذه الخرائط ونماذج بياناتها (الخطية ،والخلوية ،والهدفية) ،والتفريق بينها ،والقدرات التي
توفرها هذه النظم والبرامج في اإلعداد واإلخراج والتحليل الخرائطي .ويحتوي المقرر على تدريبات عملية تغطي محاور
موضوعات المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-.معرفة خصائص الخريطة الرقمية ،وأنواعها ،وشرح المصطلحات المتداولة في الخرائط الرقمية  ،و البرامج والنظم التي
تنتج خرائط رقمية  ،وتمثيل نماذج البيانات الخرائطية ،وإدخالها ،ومعالجتها ،وتخزينها ،وإخراجها،تحديد متطلبات إنشاء
الخرائط الرقمية حسب الهدف المطلوب.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين خصائص الخريطة الرقمية ،وأنواعها
يوضح شرح المصطلحات المتداولة في الخرائط الرقمية
يسرد البرامج والنظم التي تنتج خرائط رقمية

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر دور االتجاهات الحديثة في الخرائط الرقمية
يحلل مصادر البيانات وأشكالها وتحويلها رقميا
يقارن بين نماذج البيانات وخصائصها وقدراتها وتطبيقاتها
يوظف وسائل التقنية في البحث عن إعداد قواعد بيانات خرائطية

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن إخراج الخرائط الرقمية
يقوم مع زمالئه الفرق بين خصائص الخريطة الورقية والخريطة الرقمية
يقدم ملخصا ً عن أنواع برامج الرسم وبرامج ونظم الرسم الخرائطي

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

مقدمة عامة عن أنواع برامج الرسم وبرامج ونظم الرسم الخرائطي وخصائصها وقدراتها
الفرق بين خصائص الخريطة الورقية والخريطة الرقمية
مصادر البيانات وأشكالها وتحويلها رقميا
نماذج البيانات وخصائصها وقدراتها وتطبيقاتها
إعداد قواعد بيانات خرائطية :توليف وتصميم وبناء حسب أهداف أو موضوعات محددة
معالجة البيانات وإجراء القياسات الالزمة من منظور خرائطي حسب أهداف أو موضوعات محددة
إخراج الخرائط الرقمية
االتجاهات الحديثة في الخرائط الرقمية
المجموع

ساعات
االتصال

3
6
6
6
6
6
6
6
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين خصائص الخريطة الرقمية ،وأنواعها

االختبااااااااارات الفصاااااااالية ،بطاقااااااااة
الحوار والمناقشة
1.1
المالحظة
يوضااااح شاااارح المصااااطلحات المتداولااااة فااااي المحاضااااااااااارة الحاااااااااااوار االختبارات الفصلية والمالحظة
1.2
والمناقشة
الخرائط الرقمية
1.3
االختبارات القصيرة الفصلية
يسرد البرامج والنظم التي تنتج خرائط رقمية الحوار والمناقشة
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
بطاقة المالحظة
يفسااار دور االتجاهاااات الحديثاااة فاااي الخااارائط العصف الذهني
2.1
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
الرقمية
تقديم العروض الفردية والجماعية
يحلااال مصاااادر البياناااات وأشاااكالها وتحويلهاااا حل المشكالت
2.2
رقميا
يقااااارن بااااين نماااااذج البيانااااات وخصائصااااها التعليم التعاوني والخارائط االختبارات القصيرة الفصلية
2.3
المفاهيمية
وقدراتها وتطبيقاتها
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حاوارا ً أماام زمالئاه عان إخاراج الخارائط
3.1
التقويم المستمر
العمل الجماعي
الرقمية
التقييم الذاتي
التعليم التعاوني
يقوم مع زمالئه الفرق بين خصائص الخريطة
3.2
بطاقة المالحظة
الورقية والخريطة الرقمية
يقدم ملخصا ً عن أنواع بارامج الرسام وبارامج
…
ونظم الرسم الخرائطي
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
15
األسبوع الرابع
 1امتحان شهري 1
 2امتحان شهري 2
15
األسبوع العاشر
 3واجبات
5
كل أسبوعين
عملية
 4تمارين
25
كل أسبوع
40
نهاية الفصل
 5امتحان نهائي
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية
 10ساعات دقائق لألسئلة في كل محاضرة
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المالزم المقدمة من مدرس المقرر المستندة إلى المراجع أدناه وغيرها ذات العالقة
الخرائط الرقمية .دبس ،عبدالرحمن ،وآل زينة ،ناصر1440 .هـ
النمذجة الخلوية بنظم المعلومات الجغرافية .ديمرس ،مايكل .ترجمة الغامدي ،علي.
1432هـ .مطابع جامعة الملك سعود.
 المجالت والدوريات العلمية العربية في الخرائط والنظم وما يستجد منها.Practical Handbook of Digital Mapping Terms and Concepts
Arlinghaus, S CRC Press 1994.
Digital Cartography. 2d edn Prentice Hall 1991, Cromley, G.
R.
Handbook on Geographic Information Systems and Digital
Mapping. United Nations Economic Commission for Europe
United Nations Pubns, 2000.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm

المصادر اإللكترونية

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGIS
Map Viewer
Adobe Photoshop
متصفح الشبكة
 SPSSبرامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،اكسل ،أكسس

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي -متوفر.
أجهزة حاسب .
-لوحة ذكية

 جهاز عرضفني حاسب – غير متوفر
فني متخصص في النظم -متوفر

-

ز .تقويم جودة المقرر:
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المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف الخرائط الموضوعية

رمز المقرر:

 334جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر مفهوم الخريطة الموضوعية ،وأسسها ،وأنواعها ،وطرائق معالجة بياناتها ،مع التوضيح النظري والتطبيق
العملي على كيفية تمثيل هذا النوع من الخرائط حسب أسس التصميم والتمثيل الخرائطي باستخدام النظم والبرامج المناسبة.
كما يشتمل المقرر على جانب عملي يتمثل في إنشاء خرائط موضوعية مختلفة (كمية ونوعية) تغطي محاور موضوعات
المقرر
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التفريق بين الخريطة الموضوعية وغيرها من أنواع الخرائط ومعرفة خصائص الخريطة الموضوعية ومتطلباتها.ومعرفة

3

كيفية معالجة بيانات الخريطة الموضوعية واستخدام النظم والبرامج إلخراج خريطة موضوعية و إنشاء الخريطة
الموضوعية وتصميمها فنيا .
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين أنواع الخرائط الموضوعية وخصائصها وأهميتها المحاضرة
يوضح أنواع البيانات المستخدمة في الخرائط الموضوعية
يسرد خصائص الخريطة الموضوعية ومتطلباتها

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر تحديد متطلبات إنشاء أنواع الخرائط
يحلل الموضوعية ومعالجة بياناتها حسب الهدف والمقياس والتصميم الخرائطي.
يقارن بين الخريطة الموضوعية وغيرها من أنواع الخرائط

4-2
1-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن طرق تمثيل الخرائط الموضوعية الكمية النقطية
يقوم مع زمالئه طرق تمثيل الخرائط الموضوعية الكمية الخطية
يقدم ملخصا ً لطرق تمثيل الخرائط الموضوعية الكمية المساحية

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

التعريف بالمقرر ومفرداته النظرية والمعملية وأسلوب الدراسة
المراحل العامة إلنشاء الخرائط الموضوعية (تحديد األهداف ،جمع البيانات ،تحديد مقياس الرسم
استعراض البرامج والنظم الخرائطية في إنشاء الخرائط ومعالجة بياناتها وإخراجها.
أنواع البيانات والتحويل فيما بينها (أسمية ،رتبيه ،فاصليه ،عشرية)
قضايا ومتطلبات في التصميم الخرائطي
أنواع الخرائط الموضوعية النوعية ،خصائصها وأهميتها
طرق تمثيل الخرائط الموضوعية النوعية النقطية
طرق تمثيل الخرائط الموضوعية النوعية الخطية
طرق تمثيل الخرائط الموضوعية النوعية المساحية
أنواع الخرائط الموضوعية الكمية ،خصائصها وأهميتها
طرق تمثيل الخرائط الموضوعية الكمية النقطية
طرق تمثيل الخرائط الموضوعية الكمية الخطية
طرق تمثيل الخرائط الموضوعية الكمية المساحية
المجموع

3
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
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الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
يبين أنواع الخرائط الموضووعية وخصائصوها الحوار والمناقشة
1.1
وأهميتها المحاضرة
يوضح أنواع البيانات المستخدمة في الخورائط المحاضرة الحوار والمناقشة
1.2
الموضوعية
يسوووووورد خصووووووائص الخريطووووووة الموضوووووووعية الحوار والمناقشة
1.3
ومتطلباتها
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
العصف الذهني
يفسر تحديد متطلبات إنشاء أنواع الخرائط
2.1
لعب األدوار
يحلووول الموضووووعية ومعالجوووة بياناتهوووا حسوووب حل المشكالت
2.2
الهدف والمقياس والتصميم الخرائطي.
يقارن بين الخريطة الموضووعية وغيرهوا مون التعلوووويم التعوووواوني والخوووورائط
2.3
المفاهيمية
أنواع الخرائط
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يووودير حووووارا ً أموووام زمالئوووه عووون طووورق تمثيووول
3.1
العمل الجماعي
الخرائط الموضوعية الكمية النقطية
التعليم التعاوني
يقوووووم مووووع زمالئووووه طوووورق تمثيوووول الخوووورائط
3.2
الموضوعية الكمية الخطية
يقووووووودم ملخصوووووووا ً لطووووووورق تمثيووووووول الخووووووورائط
…
الموضوعية الكمية المساحية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

أسئلة شفوية
تدريبات عملية
اختبارات نظرية وتطبيقية
االختبار النهائي

كل أسبوع
كل أسبوع
األسبوع التاسع
نهاية الفصل

طرق التقييم
المقوووووواالت القصوووووويرة ،بطاقوووووووة
المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
5
35
20
40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

خرائط التوزيعات البشرية سلمى ،ناصر محمد مكتبة العبيكان1999
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المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

2001
الخرائط الموضوعية محمد ،بهجات وعيد ،صفية جابر جامعة دمشق
Cartography: Thematic Map Design. 6th Dent, B., J. Torguson,
and T. Hodler McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2008
Slocum, Thematic Cartography and Geovisualization. 3rd edn.
T. A., R. B. McMaster, F. C. Kessler, and H. H. Howard
2008 Prentice Hall
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع الخرائط
 نظم المعلومات الجغرافية)(GIShttp://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com -

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
Map Viewer
ArcGIS
Coral Draw
متصفح الشبكة العنكبوتية
برامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،اكسل

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل نظم المعلومات الجغرافية بالقسم*
*مكتبة خرائط
أجهزة احلاسب اآليل.
فني حاسب (غير متوفر(
فني متخصص في النظم والخرائط (متوفر (

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

السياحة والتنمية اإلقليمية

رمز المقرر:

 333جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30ساعة
4ساعات
6ساعات
7ساعات
 8ساعات
 5ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر بالمفاهيم والمصطلحات العامة في السياحة والتنمية ،ويدرس أنماط العالقات بين السياحة وأبعادها المكانية،
واالقتصادية ،واالجتماعية والبيئية .كما يهتم المقرر بتحديد موارد الجذب السياحي الطبيعي والبشري ،وبيان الطرق المثالية
لتطوير المنتج السياحي والمحافظة عليه وصوالً إلى تحديد أثر السياحة في تحقيق التوازن الجغرافي التنموي مع التطبيق
على المملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالسياحة والتنمية وتحديد موارد الجذب السياحي الطبيعي والبشري وحصر

3

وتصنيف المواقع السياحية و-تنمية المنتج السياحي في إطاره الطبيعي والثقافي ضمن مجموع الموارد المتاحة في الدولة.
توضيح دور السياحة في تحقيق أهداف خطط التنمية اإلقليمية االجتماعية واالقتصادية.التعرف على كيفية تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد السياحية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفاهيم جغرافية السياحة
يسرد موارد الجذب السياحي الطبيعي :الموقع ،المناخ
يبين موارد الجذب السياحي البشري :الموارد الثقافية :المواقع التاريخية ،التراث الشعبي
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل التضاريس ،المياه.
يقارن بين وسائل اإلقامة ،المطاعم ،مراكز التسوق ،اإلرشاد السياحي.
يفسر أنماط العالقات المركبة بين التنمية والسياحة.
يوظف التقنية في تأثير السياحة في تحقيق التوازن التنموي الجغرافي عبر تطبيق مبادئ
التنمية المستدامة
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يددددير حدددوارا ً أمدددام زمالئددده عدددن التجهيدددزات ،الخددددمات والتسدددهيالت السدددياحية وسدددائل النقدددل،
االتصاالت
يقوم عروض زمالئه عن الطاقة ،المياه ،الصرف الصحي
يتحمل مسؤولية في جغرافية السياحة

1-1
2-1
3-1

1-1
2-1
4-1
5-1

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مقدمة في مفاهيم جغرافية السياحة.
جغرافية موارد الجذب السياحي الطبيعي :الموقع ،المناخ
التضاريس ،المياه
موارد الجذب السياحي البشري :الموارد الثقافية :المواقع التاريخية ،التراث الشعبي
التجهيزات ،الخدمات والتسهيالت السياحية وسائل النقل ،االتصاالت
الطاقة ،المياه ،الصرف الصحي.
وسائل اإلقامة ،المطاعم ،مراكز التسوق ،اإلرشاد السياحي.
أنماط العالقات المركبة بين التنمية والسياحة.
أثر السياحة في تحقيق التوازن التنموي الجغرافي عبر تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
المجموع

3
3
3
3
3
3
3
3
6
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفاهيم جغرافية السياحة

الحدددددددددددددددوار والمناقشدددددددددددددددة االختبارات القصيرة والفصلية
والمحاضرة
يسددددرد مددددوارد الجددددذب السددددياحي الطبيعددددي :المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
الموقع ،المناخ
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الرمز
1.3
2.0

2.1

استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
يبين موارد الجذب السياحي البشري :المدوارد الحوار والمناقشة
الثقافية :المواقع التاريخية ،التراث الشعبي
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل التضاريس ،المياه.
حل المشكالت

يقددارن بددين وسددائل اإلقامددة ،المطدداعم ،مراكددز
2.2
التسوق ،اإلرشاد السياحي.
يفسدددر أنمددداط العالقدددات المركبدددة بدددين التنميدددة
2.3
والسياحة.
يوظددف التقنيددة فددي تددأثير السددياحة فددي تحقيددق
التوازن التنموي الجغرافي عبر تطبيق مبدادئ
التنمية المستدامة
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يددددير حدددوارا ً أمدددام زمالئددده عدددن التجهيدددزات،
3.1
الخدمات والتسهيالت السدياحية وسدائل النقدل،
االتصاالت
يقددوم عددروض زمالئدده عددن الطاقددة ،الميدداه،
3.2
الصرف الصحي
…
يتحمل مسؤولية في جغرافية السياحة
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اختبار دوري
اختبار دوري
تقرير دوري
اختبار نهائي

طرق التقييم
المالحظة والتوجيه

تقددددددددديم العددددددددروض الفرديددددددددة
والجماعية
التعلدددديم التعدددداوني والخددددرائط تقيددددديم األقدددددران – االختبدددددارات
الفصلية
المفاهيمية
بطاقة المالحظة
العصف الذهني
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
بطاقدددة المالحظدددة  ،الجدددداول ،
المناقشات وتقديم العروض
التقييم.

العمل الجماعي  ،والتعليم
التعاوني .

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع السابع
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس عشر

بطاقة المالحظة المباشرة ،
 .التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية ألستاذ المقرر 5ساعات/األسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

محمد الصيرفي ،مهارات التخطيط السياحي ،دار الهناء ،القاهرة 2009 ،م
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المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الكتب والمراجع الموصي بها )الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ( )يرفق قائمة بذلكعبد اإلله أبو عياش ،التخطيط السياحي ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 2008 ،مإبراهيم بظاظو ،الجغرافيا والمعالم السياحية الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 2009 ،منشوى فؤاد ،التنمية السياحية ،دار الوفاء ،اإلسكندرية 2008 ،مأدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد
برنامج إكسل.-برنامج الباور بوينت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعة تتسع لنحو  30طالب
ال يوجد
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة

6

تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف العولمة والتنمية

رمز المقرر:

 465جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
6ساعات
5ساعات
8ساعات
 7ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يسهم المقرر في التع ريف بالتحليل النقدي للتركز الجغرافي للثروة وتحليل الفرص والمخاطر لمجموعات مختلفة من البشر
في عالم يتجه نحو العولمة .كما يتناول المقرر التفاوت الدولي في توزيع الموارد واألنشطة االقتصادية وعالقتهما بتوزيع
السكان واآلثار المترتبة عليها .ويستعرض المقرر االختالفات الرئيسية في التنمية الدولية غير المتساوية ،والتفسيرات
المتعلقة بها والتي تشكل قلقا ً بالغا ً لمجتمع عالمي آمن ،مع إلقاء الضوء على دور التنظيمات والمؤسسات ذات العالقة في
ذلك.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
فهم نشأة االختالفات العالمية في معدالت التنمية وتفسيرها واإلسهام في تطوير فهم األنماط المختلفة للتنمية غير المتساوية
في العالم وكيف يمكن تغييرها إلى تنمية عادلة ومستدامة والتعريف بالتنظيمات والمؤسسات الدولية ودورها في التنمية غير
المتساوية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين الجدل حول العولمة والفقر والتفاوت في الدخل
يوضح التفاوت في الدخل بين الدول وضمن الدول
يسرد المدخل إلى العولمة والتنمية :المفاهيم والنظريات

5-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أدوات قياس الدخل القومي
يحلل التفاوت في الدخل العالمي :نشأته وأسبابه
يقارن بين التفاوت في الدخل بين الدول وضمن الدول
يوظف وسائل التقنية في البحث عن التفاوت والنمو االقتصادي

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن التفاوت واالسواق المفتوحة
يقوم مع زمالئه الشركات العابرة للحدود
يقدم ملخصا ً عن التكامل اإلقليمي والتنمية

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قائمة الموضوعات

مدخل إلى العولمة والتنمية :المفاهيم والنظريات
الجدل حول العولمة والفقر والتفاوت في الدخل
التفاوت في الدخل بين الدول وضمن الدول
التفاوت في الدخل العالمي :نشأته وأسبابه
أدوات قياس الدخل القومي
تأثير األنظمة والمؤسسات الدولية في تقليل الدخل االقتصادي بين الدول وتعزيز التنمية
التفاوت في الدخل ضمن الدول
التفاوت والنمو االقتصادي
التفاوت واالسواق المفتوحة
الشركات العابرة للحدود
تحليل العولمة االقتصادية (الفاعلين  ،المؤسسات  ،والنتائج )

ساعات
االتصال

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4

12
13
14
15

مقاومة العولمة  :دور المنظمات غير الحكومية
التكامل اإلقليمي والتنمية
اآلثار السياسية واالجتماعية والثقافية للعومة
نماذج تطبيقات على بعض الدول
المجموع

2
2
2
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين الجدل حول العولمة والفقر والتفااوت فاي
الدخل
يوضح التفااوت فاي الادخل باين الادول وضامن
الدول
يسرد المدخل إلى العولماة والتنمياة :المفااهيم
والنظريات
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أدوات قياس الدخل القومي

الحوار والمناقشة

طرق التقييم

المحاضرة الحوار والمناقشة

االختباااااارات القصااااايرة بطاقاااااة
المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة

الحوار والمناقشة

االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة
العصف الذهني
2.1
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
تقااااااااديم العااااااااروض الفرديااااااااة
يحلااال التفااااوت فاااي الااادخل العاااالمي :نشاااأته حل المشكالت
2.2
والجماعية
وأسبابه
يقاااارن باااين التفااااوت فاااي الااادخل باااين الااادول الاااااتعلم التعااااااوني والخااااارائط تقيااااايم األقاااااران – االختباااااارات
2.3
الفصلية
المفاهيمية
وضمن الدول
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ياااادير حااااوارا ً أماااااام زمالئااااه عاااان التفااااااوت
3.1
تقييم األقران
العمل الجماعي
واالسواق المفتوحة
تقييم ذاتي
التعليم التعاوني
3.2
يقوم مع زمالئه الشركات العابرة للحدود
بطاقة المالحظة
…
يقدم ملخصا ً عن التكامل اإلقليمي والتنمية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%5
االول – الخامس
 1الحضور والمشاركة
 2اختبار أول
%5
الخامس
 3نشاط ()1
%2
الثاني
 4نشاط ()2
%3
الثالث
%25
الخامس عشر
 5االختبار الثاني
%60
 6االمتحان النهائي
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ  :ساعات  /األسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

التميمي  ،رعد سامي  ،)2008( ،العولمة والتنمية المستدامة في الوطن العربي دار دجلة

المراجع المساندة

كيكسو  ،وداد أحمد (2002م)  .العولمة والتنمية االقتصادية  :نشأتها تأثيرها ،المؤسسة
العربية للدراسات والنشر .
حلمي ،فالح عبدالقادر2004( ،م) ،الالمباالة العالمية  ،بيت الحكمة .
فايرباو  ,كلن (2004م) الجغرافيا الجديدة لتفاوت الدخل العالمي ،الحوار الثقافي.

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برامج التحليل اإلحصائي مثل

أخرى

Excel
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات مجهزة بشاشات عرض سحرية ومرتبطة بشبكة االنترنت.
معمل احلاسب لربامج إحصائية برامج االرداس لتحليل الصور الفضائية.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
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المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم

استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية

رمز المقرر:

 326جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
5ساعات
4ساعات
7ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر دراسة الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية ،ويبين لمحة تاريخية عن الحياة النباتية القديمة فيها.
فيدرس العوامل البيئية الطبيعية) تضاريس ،ومناخ ،وتربة (المؤثرة في الغطاء النباتي الطبيعي ا وألقاليم النباتية ونظمها
المختلفة ،ا ولفصائل النباتية) صفاتها ،األجناس ،األنواع ،أشكال الحياة وأنواع المجتمعات النباتية ،وتوزيعها الجغرافي،
وطرق تكيفها في المملكة (ويوضح عالقة الحياة النباتية (الفلورا) في المملكة العربية السعودية بتلك في المناطق
المجاورة ،كما يبين األنواع المستوطنة ،واألنواع قليلة االنتشار ،واألن واع النباتية المهددة باالنقراض في المملكة .ويشتمل
المقرر على تدريبات حقلية ومعملية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
توضيح أهمية المجتمعات النباتية وأنواعها وتوزيعها ودراسة التشكيالت النباتية الطبيعية وأقاليمها وأهميتها في المملكة
العربية السعودية وتعريف األنواع النباتية المهددة باالنقراض وضرورة المحافظة عليها وتعريف بعض األنواع النباتية
المفيدة اقتصاديا وطبيا
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح فهم األنواع النباتية وفصائلها وأجناسها
يذكر المفاهيم المتعلقة بالغطاء النباتي في المملكة العربة السعودية
يسرد الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة العربية السعودية
يبين االقاليم النباتية التي تنتمي اليها المملكة الغربية السعودية
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل الظروف البيئية الطبيعية المؤثرة في الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية.
يفسر األقاليم النباتية في المملكة العربية السعودية.
يوظف التقنية الحديثة في البحث عن طبيعة الغطاء النباتي الطبيعي.

1-2
4-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن طبيعة الغطاء النباتي الطبيعي.
يقدم ملخصا ً عن النباتات الصحراوية في المملكة وطرق تكيفها
يقوم زمالئه ظاهرة التوزيع الجغرافي للمجتمعات النباتية في المملكة العربية السعودية

1-3
2-3
3-3

1-1
4-1
2-1
3-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5

قائمة الموضوعات

الظروف البيئية الطبيعية المؤثرة في الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية.
األقاليم النباتية في المملكة العربية السعودية.
طبيعة الغطاء النباتي الطبيعي.
النباتات الصحراوية في المملكة وطرق تكيفها
التوزيع الجغرافي للمجتمعات النباتية في المملكة العربية السعودية
المجموع

ساعات
االتصال

6
6
6
6
6
30ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححح فهححم األنححواع النباتيححة وفصححائلها
1.1
وأجناسها
يحذكر المفحاهيم المتعلقحة بالغطحاء النبحاتي فحي
1.2
المملكة العربة السعودية
يسحرد الغطحاء النبحاتي الطبيعحي فحي المملكحة
1.3
العربية السعودية
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلححل الظححروف البيئيححة الطبيعيححة المححؤثرة فححي
2.1
الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية.
يفسحححر األقحححاليم النباتيحححة فحححي المملكحححة العربيحححة
2.2
السعودية.
يوظف التقنيحة الحديثحة فحي البححث عحن طبيعحة
2.3
الغطاء النباتي الطبيعي.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يححدير حححوارا ً أمححام زمالئححه عححن طبيعححة الغطححاء
3.1
النباتي الطبيعي.
يقحححدم ملخصحححا ً عحححن النباتحححات الصححححراوية فحححي
3.2
المملكة وطرق تكيفها
يقححححوم زمالئحححححه ظححححاهرة التوزيحححححع الجغرافحححححي
…
للمجتمعححححات النباتيححححة فححححي المملكححححة العربيححححة
السعودية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
االختبار األول
اختبار الثاني
مشروع ميداني
اختبار نهائي

طرق التقييم

الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
المالحظة
والمناقشة
االختبارات القصيرة
المحاضرة
الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
حل المشكالت
العصف الذهني
لعب األدوار
المناقشات وتقديم العروض

العمل الجماعي
والتعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع السادس
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الخامس عشر
االسبوع الخامس

تقححححححححديم العححححححححروض الفرديححححححححة
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
بطاقححححححة المالحظحححححححة ،التقيحححححححيم،
الجداول
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية للمحاضر 12 :ساعة أسبوعيا
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الجغرافيا النباتية للمملكة العربية السعودية.أ.د .عبداللطيف حمود النافع .مطابع نجوم
المعارف2004م
الجغرافيا النباتية .أ.د محمد عبدو العودات ،وآخرون عمادة شؤون المكتبات1405هـ
الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية .شوكت شودري وآخرون وزارة الزراعة
والمياه 1419هـ
أساسيات علم البيئة النباتية وتطبيقاتها .محمود عبد القوى زهران دار النشر للجامعات،
مصر1415هـ
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://.wikipedia.org

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
ال يوجد
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
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ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

المدخل إلى علم الخرائط

رمز المقرر:

 103جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30ساعة
7ساعات
8ساعات
6ساعات
 5ساعات
 4ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .يتناول المقرر أسس علم الخرائط ،وإلقاء نظرة على تطور العلم تاريخيا وتقنيا ،وأهمية الخريطة وفائدتها التطبيقية في
مجاالت مختلفة .وتشتمل موضوعات المقرر على :عناصر الخرائط األساسية ،وشبكات المرجع الجغرافي ،ونظم اإلحداثيات،
والمساقط ،ومقياس الرسم ،والرموز واأللوان ،والتصميم ألخرائطي .كما يبين المقرر أنواع الخرائط ،ومقدمة في قراءة
الخريطة ،وإجراء بعض القياسات األساسية عليها .وفي الجزء التطبيقي ينفذ الطالب مجموعة متنوعة من الواجبات المتمثلة
في إجراء قياسات ،وحسابات ،وتقارير ،ورسم الخرائط آليا باستخدام برامج رسم خرائطية وفنية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة المصطلحات األساسية في علم الخرائط ,والتفريق بين أنواع الخرائط المختلفة ،قراءة الخرائط وإجراء عمليات
تحليلية أساسية مثل :قياس المسافات ,والمساحات ,ومناسيب االرتفاعات ,وتحديد إحداثيات الموقع الجغرافي، .حديد
الخريطة المناسبة لالستخدام ،استخدام بعض قدرات النظم والبرامج لرسم خريطة معينة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين علم الخرائط  ,أهميته  ,وتطوره .
يوضح إسهامات العلماء العالميين والمسلمين والعرب في تطور علم الخرائط
يسرد دور التقنيات الحديثة في تطور علم الخرائط

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر دور واهمية الخريطة في حياتنا - .
يحلل استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
يقارن بين التمثيل الرمزي للواقع الطبيعي والبشري على خرائط -بمفهوم اختالف المقياس

4-2
2-2
1-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن التطور التاريخي للخرائط.
يقوم مع زمالئه مفاهيم في علم الخرائط
يقدم ملخصا ً عن حساب االطوال والمساحات على الخرائط

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

الجزء األول :علم الخرائط بشكل عام
شرح مصطلح (علم الخرائط).
التطور التاريخي للخرائط.
أنواع الخرائط وتصنيفاتها.

2
2
2
2

عناصر الخريطة.
مفاهيم في علم الخرائط
مقاييس الرسم  ,وتطبيقاته الرياضية
مقاييس الرسم  ,وتطبيقاته الرياضية
المساقط الجغرافية
حساب االطوال والمساحات على الخرائط

2
2
2
2
2
2

4

11
12
13
14
15
16
17

1
2
1
2
2
1
1
45ساعة

علم الخرائط العملي
الطرق اليدوية في رسم الخرائط
الطرق شبه اآللية في رسم الخرائط
الطرق اآللية في رسم الخرائط.
االتصال الخرائطي  ,مفاهيمه وأهميته
إخراج الخرائط وتصديرها.
توجيه الخرائط  ,طرقه  ,واستخدامه .
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين علم الخرائط وأهميته وتطوره.

الحوارواملناقشة

طرق التقييم

الختبا ا ا ا ااارا القص ا ا ا ا ا
املالحظة

اقا ا ا ا ااة

يوضح إسهامات العلماء العالميين والمسلمين المحاضررررررررررررة الحررررررررررروار االختبارات الفصلية والمالحظة
1.2
والمناقشة
والعرب في تطور علم الخرائط
 1.3يسرد التقنيات الحديثة في تطور علم الخرائط .الحررررررررروار والمحاضررررررررررة الختبارا القص الفصلية
والمناقشة
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
بطاقة المالحظة
العصف الذهني
يفسر دور واهمية الخريطة في حياتنا - .
2.1
االختبارات الفصلية
تقديم العروض الفردية والجماعية
يحلررل اسررتخدام تقنيررات نظررم المعلومررات
2.2
حل المشكالت
الجغرافية واالستشعار عن بعد
يقررارن بررين التمثيررل الرمررزي للواقررع الطبيعرري التعلررررررررررررريم التعررررررررررررراوني االختبارات الفصلية
2.3
والبشرررري علرررى خررررائط -بمفهررروم اخرررتالف والمناقشات
المقياس
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن التطرور التراريخي
3.1
التقويم المستمر
العمل الجماعي
للخرائط.
التقييم الذاتي
التعليم التعاوني
3.2
يقوم مع زمالئه مفاهيم في علم الخرائط
بطاقة المالحظة المباشرة
ً
يقدم ملخصا عرن حسراب االطروال والمسراحات
…
على الخرائط
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
اسبوعيا
 1تمارين معملية .
. 2واجبات منزلية
%40
اسبوعيا
 3مهارات حاسوبية
اسبوعيا
 4اختبار شهري 1
%10
االسبوع الثامن
%10
االسبوع الثالث عشر
 5اختبار شهري 2
 6اإلختبار النهائي
%40
االسبوع الخامس عشر
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

كتاب ) مدخل إلى علم الخرائط ( تأليف أ.د .ناصر بن محمد سلمى
 .كتاب أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية د  .سميح عودة
كتاب ) علم الخرائط (  ...د .نجيب & د .حسين مسعود
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مذكرة خاصة معدة للمادة على الباوربوينت
www.gisclub.com
www.cadmagazine.net

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
http://faculty.ksu.edu.sa/18159
برامج رسم الخرائط مثل ArcGis – CorelDraw - Map viewer

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل النظم والتقنيات الجغرافية بالقسم
أجه ز احلاسب ز حلاآليلحلابملعمززاحللاحة اززيحلاحجهاززيحللجهززبجحلاحع ز حللاح ها ز ااحللاحربجماززباحل

المرافق
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

امل باي
ماسح ضوئي. -
طابعة خرائط

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

المساحة المستوية والطبوغرافية

رمز المقرر:

 337جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
8ساعات
5ساعات
4ساعات
 7ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر أسس وأساليب المساحة المستوية ،والرفع المساحي ،واستخدام األجهزة واألدوات المساحية في قياس
األطوال ،وقياس الزوايا األفقية والرأسية للمضلعات ،وطرائق تصحيح األرصاد وتوقيعها بالمقاييس المناسبة .ويشتمل
المقرر على رفع المضلعات ،وعمل الميزانيات للقطاعات الطولية والعرضية ،وحساب كميات الحفر والردم من القطاعات
وكذا من الخريطة الكنتورية .يستخدم لهذا الغرض أجهزة الرفع المساحي مثل التيودوليت ،والمحطة الشاملة ،وأجهزة
القياس اإللكترونية ،وغيرها من األجهزة والبرامج ذات العالقة ،لتحديد المواقع األرضية وتوقيعها رقميا في شكل مخططات
وخرائط نهائية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة مفاهيم وأسس المساحة الطبوغرافية والمستوية ،والرفع المساحي باألجهزة المختلفة وتوقيع البيانات المساحية
وتحويلها إلى خرائط واختيار األدوات المساحية واألساليب المناسبة لكل منطقة أو مشروع قبل بدء بالعمل.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين اكتساب المهارات العملية لطرق الرفع المساحي بمختلف األجهزة المساحية
يوضح البيانات الحقلية وكيفية توقيعها بالمقاييس المناسبة لالستخدام األمثل.
يسرد المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته

2-1
1-1
5-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر المناخ التفصيلي في األماكن المغلقة ) منازل ،مكاتب ،معامل ،المتاحف( وعوامله
يحلل المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته
يقارن بين المناخ التفصيلي في الحظائر الحيوانية وتطبيقاته

4-2
1-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن المناخ التفصيلي في البيئة الغابية
يقوم مع زمالئه المناخ التفصيلي في الحظائر الحيوانية وتطبيقاته
يقدم ملخصا ً عن المناخ التفصيلي للسفوح الجبلية والكهوف والوديان

1-3
3-3
2-3

المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

العوامل المؤثرة به تعريف المناخ التفصيلي وعالقته بالعلوم األخرى ومجاالته المختلفة .
المناخ التفصيلي في البيئة العمرانية المفتوحة ) شوارع ،ساحات ،أسواق ،حدائق( وتشكل الجزر
الحرارية
المناخ التفصيلي في األماكن المغلقة )منازل ،مكاتب ،معامل ،المتاحف( وعوامله
المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته
المناخ التفصيلي في الحظائر الحيوانية وتطبيقاته
المناخ التفصيلي في البيئة الغابية
المناخ التفصيلي في بيئة السواحل والضفاف النهرية البحيرية
المناخ التفصيلي للسفوح الجبلية والكهوف والوديان
المجموع
المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته

ساعات
االتصال

3
6
6
6
6
6
6
6
45ساعة

4

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبييين اكتسيياب المهييارات العملييية لطييرق الرفييع
1.1
المساحي بمختلف األجهزة المساحية
يوضييييح البيانييييات الحقلييييية وكيفييييية توقيعهييييا
1.2
بالمقاييس المناسبة لالستخدام األمثل.
يسييرد المنيياخ التفصيييلي فييي البيئيية الزراعييية
1.3
وتطبيقاته
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسيير المنيياخ التفصيييلي فييي األميياكن المغلقيية)
2.1
منازل ،مكاتب ،معامل ،المتاحف (وعوامله
يحلييل المنيياخ التفصيييلي فييي البيئيية الزراعييية
2.2
وتطبيقاته
يقيييارن بيييين المنييياخ التفصييييلي فيييي الحظيييائر
2.3
الحيوانية وتطبيقاته
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عين المنياخ التفصييلي
3.1
في البيئة الغابية
يقوم مع زمالئه المناخ التفصيلي فيي الحظيائر
3.2
الحيوانية وتطبيقاته
يقييدم ملخص يا ً عيين المنيياخ التفصيييلي للسييفوح
…
الجبلية والكهوف والوديان
 .2أنشطة تقييم الطلبة
المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته

م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اسئلة شفوية
تدريبات عملية
اختبار
اختبار نهائي

الحوار والمناقشة

طرق التقييم

المحاضرة الحوار والمناقشة

االختبييييارات القصيييييرة  ،بطاقيييية
المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة

الحوار والمناقشة

المالحظة والتوجيه

بطاقة المالحظة
العصف الذهني
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
تقييييييييديم العييييييييروض الفردييييييييية
حل المشكالت
والجماعية
التعليييييم التعيييياوني والخييييرائط تقيييييييم األقيييييران – االختبيييييارات
الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

كل أسبوع
كل االسبوع
االسبوع التاسع

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%40
%15
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات.
 -أمين المعمل  35ساعة اسبوعيا
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أحمد أحمد مصطفى  :الجغرافية العملية  .االسكندرية 1989
Raisz. E: General cartography,N.Y.1984
محمد فريد فتحي  :المساحة للجغرافيين  -المساحة المستوية والتصويرية .
االسكندرية 1995م
محمود حسني و محمد رشاد  :المساحة المستوية  ،طرق الرفع والتوقيع .االسكندرية1978م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع الخرائط والمساحة.

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
http://faculty.ksu.edu.mdissouky

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل الخرائط بالقسم.
اللوحة الذكية وجهاز العرض األجهزة املساحية املتاحة ابملعمل.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

استطالع
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مجاالت التقويم
 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون
الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف الهجرة والسلوك السكاني

رمز المقرر:

 409جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر مفاهيم الهجرة السكانية وأنماطها وتصنيفاتها ومصادر معلوماتها ونظريات السلوك المكاني المرتبطة بها.
ويهتم المقرر بعمليات اتخاذ قرار االنتقال واختيار مكان المقصد .كما يتناول المقرر العوامل المؤثرة على الهجرة
وآثارها الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية على المجتمعات المرسلة والمستقبلة للمهاجرين .ويهتم المقرر
بعالقة الهجرة بالتخطيط والتنمية مع إعطاء نماذج متنوعة عن الهجرة مع التركيز على المملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة مفهوم الذجرة وأنماطها وتصنيفاتها ونظرياتها ،والعوامل المؤثرة في الهجرة .وآثار الهجرة ونتائجها على مكاني
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األصل والمقصد ومعرفة عالقة الهجرة بالتنمية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أنماط الهجرة وأقسامها-
يذكر النظريات المفسرة لسلوك الهجرة والعوامل المؤثرة قيها-
يبين آثار الهجرة الديموغرافية -واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها

1-1
4-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين أنماط وأقسام الهجرات السكانية
يحلل العوامل المؤثرة في الهجرة وآثارها ونتائجها علي مكان األصل والمقصد
يفسر استخدام طرق قياس الهجرة
يوظف التقنية في البحث عن النماذج المستخدمة في دراسات الهجرة واالنتقال السكني.

2-2
1-2
4-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن الهجرة غير المشروعة عبر الحدود الدولية.
يقدم ملخصا ً عن الهجرة غير المشروعة في المملكة العربية السعودية.
يقوم مع زمالئه الهجرة اإلجبارية ومشاكل الالجئين في العالم.

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قائمة الموضوعات

تعريف الهجرة وأنماطها.
النظريات المفسرة للهجرة.
الذجرة الداخلية والعوامل المؤثرة فيها.
اآلثار المتعددة للهجرة الداخلية.
نماذج من الهجرة الداخلية :الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.
الذجرة الدولية والعوامل المؤثرة فيها.
التطور الزمني للهجرة الدولية.
آثار الهجرة الدولية على الدول المرسلة والمستقبلة للهجرة.
نماذج من الهجرات الدولية :الهجرة الدولية في العالم العربي.
نماذج من الهجرات الدولية :هجرة الفلسطينيين وهجرة اليهود.
نماذج من الهجرات الدولية :هجرة الكفاءات العلمية أو(هجرة العقول).
الهجرة غير المشروعة عبر الحدود الدولية.
الهجرة غير المشروعة في المملكة العربية السعودية.
الهجرة اإلجبارية ومشاكل الالجئين في العالم.
نماذج من الهجرات اإلجبارية في العالم.
المجموع

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أنماط الهجرة وأقسامها-

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
االختبارات القصيرة
يوووذكر النظريوووات المفسووورة لسووولوك الهجووورة المحاضرة
والعوامل المؤثرة قيها-
المقوووووواالت القصوووووويرة ،بطاقوووووووة
يبين آثار الهجرة الديموغرافيوة -واالجتماعيوة الحوار والمناقشة
المالحظة
واالقتصادية والسياسية وغيرها
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
الوووووتعلم التعووووواوني والخووووورائط االختبارات القصيرة والفصلية
يقارن بين أنماط وأقسام الهجرات السكانية
المفاهيمية
يحلول العوامول الموؤثرة فوي الهجورة وآثارهوا
ا يددددد
تق د د د د دددية ا د د د د د
حل املشكالت
ونتائجها علي مكان األصل والمقصد
يفسر استخدام طرق قياس الهجرة

2.3

ا صف ا ذهني
ب األ ار

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوودير حوووارا ً أمووام زمالئووه عوون الهجوورة غيووور
3.1
المشروعة عبر الحدود الدولية.
يقدم ملخصا ً عن الهجورة غيور المشوروعة فوي
3.2
المملكة العربية السعودية.
يقوووم مووع زمالئووه الهجوورة اإلجباريووة ومشوواكل
3.3
الالجئين في العالم.
 .2أنشطة تقييم الطلبة

ا مل الجماعي،
ا ت لة ا ت ا ني

أنشطة التقييم

توقيت التقييم

م
1
2
3
4
5
6
7
8

طرق التقييم

أسئلة شفوية مباشرة
وتقارير وواجبات تمارين
اختبار نصف الفصل
مشروع فردي
مشروع جماعي
اختبار نهاية الفصل

(باألسبوع)

االسبوع الرابع والسادس والسابع
االسبوع الثامن
االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الخامس عشر

الجماعي
االختبارات ا قصيرة ا صلي
بطاق املالحظ

بطاق املالحظ املباش ة،
ا تقوية املستم .
ا تقيية ا ذاتي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%10
%15
%5
%5
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
اإلشراف المباشر من قبل أستاذ المادة علي الطالب أثناء التدريبات العملية
 -ساعات مكتبية بمقدار  2ساعة يوم
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

الخريجي ،عبدهللا ،الجوهري ،محمد ،علم السكان والهجرة  :الجزء الثاني  ،دار الشروق
 ،جده ،1400

المراجع المساندة

السكران  ،محمدو محمد ،صديق الطيب  ،الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها بالمملكة
العربية السعودية ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الرياض  1426 ،هـ
الخريف ،رشود الخريف ،السكان :المفاهيم واألساليب والتطبيقات ،المؤلف  1430 ،هـ

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 مسرح لإللقاء معمل الحاسب اآللي بالقسمأجهزة احلاسب اآليل ابملعمل
 اللوحة الذكية وجهاز العرض والتجهيزات والربامج املتاحة ابملعملال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
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ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

بناء قواعد المعلومات الجغرافية

رمز المقرر:

 396جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر التعريف نظريا وعمليا بمراحل بناء قاعدة البيانات الجغرافية ،فيستعرض المقرر مراحل إنشاء قاعدة البيانات
الجغرافية ،وتغذية القاعدة بالبيانات المطلوبة من خالل استيراد بيانات االستشعار عن بعد ونظم التوقيع األرضي ،وعمليات
الترقيم والمسح ،والتحويل (االستيراد والتصدير) والتحرير .كما يتناول المقرر كيفية بناء العالقات المكانية بين الظواهر
وبين أجزاء الظاهرة الواحدة وتمثيل ذلك من خالل مفهوم الطوبولوجي ،وأنواع العالقات غير المكانية ،وربط الصفات
بعضها ببعض ،وكيفية إنشاء العالقات الوصفية وتخزينها في شكل فئات عالقات ،باإلضافة إلى التعريف بمعلومات البيانات
وقواميسها وأهميتها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التفريق بين قواعد البيانات الجغرافية وغيرها من أنواع قواعد البيانات األخرى و معرفة مصطلحات قواعد البيانات
الجغرافية والتفريق بينها والتخطيط لبناء قواعد بيانات جغرافية وتحديد متطلباتها من الفئات والصفات والنماذج والعالقات،
حسب طبيعة المشروع تغذية قواعد البيانات الجغرافية بالبيانات الالزمة و تنفيذ مهام مختلفة في معالجة البيانات وتحريرها
وتحويلها وإخراجها
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.

3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين خصائص قواعد البيانات الجغرافية وإمكاناتها وأهميتها في نظم المعلومات الجغرافية.
يوضح معرفة مراحل إنشاء قواعد البيانات الجغرافية وخصائصها ومتطلباته
يسرد تخطيط عناصر قاعدة البيانات الجغرافية وتحديد متطلباتها من الفئات والصفات والنماذج
والعالقات ،حسب طبيعة المشروع
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر تخطيط وتصميم متطلبات قواعد البيانات الجغرافية حسب الهدف أو أهداف محددة.
يحلل مراحل إنشاء قواعد البيانات الجغرافية ومتطلباتها.
يقارن بين مصادر البيانات المناسبة وما تطلبه من معالجات
يوظف وسائل التقنية في البحث عن تحديد مكامن الخلل في قواعد البيانات الجغرافية المتوفرة
.والتفريق بينها

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

3-1
1-1
2-1

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدددير حددوارا ا أمددام زمالئدده عددن مرحلددة إدخددال البيانددات ومعالجتهددا وربددط العالقددات الهندسددية 1-3
والوصفية فيما بينها
3-3
يقوم مع زمالئه مرحلة التأكد من صحة البيانات ،وتمثيلها خرائطيا
2-3
يقدم ملخصا ا بناء نماذج معلومات البيانات

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

تمهيد :استعراض مكونات نظم المعلومات الجغرافية ،وأنواع قواعد البيانات وخصائصها وأهميتها
خصائص قواعد البيانات الجغرافية وما يتعلق بها من برامج ونظم ونماذج للبيانات
مراحل إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية :مرحلة التصميم
مرحلة حصر البيانات وجمعها وتخطيط العالقات فيما بينها في قاعدة البيانات
مرحلة إدخال البيانات ومعالجتها وربط العالقات الهندسية والوصفية فيما بينها
مرحلة التأكد من صحة البيانات ،وتمثيلها خرائطيا
بناء نماذج معلومات البيانات

ساعات
االتصال

3
6
3
6
3
6
6

4

8
9

6
6
45ساعة

توزيع وتبادل قواعد البيانات وأساليب تخزينها وتحديثها
مراجعة
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبدددين خصدددائص قواعدددد البياندددات الجغرافيدددة
1.1
وإمكاناتهددددا وأهميتهددددا فددددي نظددددم المعلومددددات
الجغرافية.
يوضددح معرفددة مراحددل إنشدداء قواعددد البيانددات
1.2
الجغرافية وخصائصها ومتطلباته
يسدددددرد تخطددددديط عناصدددددر قاعددددددة البياندددددات
الجغرافيددددة وتحديددددد متطلباتهددددا مددددن الفئددددات
1.3
والصددفات والنمدداذج والعالقددات ،حسددب طبيعددة
المشروع
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسددددر تخطدددديط وتصددددميم متطلبددددات قواعددددد
2.1
البيانددات الجغرافيددة حسددب الهدددف أو أهددداف
محددة.
يحلل مراحل إنشداء قواعدد البياندات الجغرافيدة
2.2
ومتطلباتها.
يقدددارن بدددين مصدددادر البياندددات المناسدددبة ومدددا
2.3
تطلبه من معالجات
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدددير حددوارا ا أمددام زمالئدده عددن مرحلددة إدخددال
3.1
البيانددات ومعالجتهددا وربددط العالقددات الهندسددية
والوصفية فيما بينها
يقدددوم مدددع زمالئددده مرحلدددة التأكدددد مدددن صدددحة
3.2
البيانات ،وتمثيلها خرائطيا
…
يقدم ملخصا ا بناء نماذج معلومات البيانات
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
واجبات ومناقشات شفهية
تمارين عملية
امتحان نهائي

طرق التقييم

الحوار والمناقشة

االختبددددارات القصدددديرة وبطاقددددة
المالحظة

المحاضرة الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية والمالحظة

الحدددددددددددددددوار والمناقشدددددددددددددددة االختبارات القصيرة الفصلية
والمحاضرة

العصف الذهني
لعب األدوار

بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية

تقددددددددديم العددددددددروض الفرديددددددددة
حل المشكالت
والجماعية
التعلدددديم التعدددداوني والخددددرائط االختبارات القصيرة الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الرابع
االسبوع العاشر
كل أسبوعين
كل أسبوع
نهاية الفصل

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%20
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية.
 10دقائق لألسئلة في كل محاضرة.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المجالت العلمية التابعة للجمعيات الجغرافية العربية.
أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية عودة ،سميح أحمد دار
المسيرة للنشر والتوزيع 2005م
عزيز ،محمد الخزامى نظم المعلومات الجغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيين
منشأة المعارف 2004م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

المصادر اإللكترونية

عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGIS
متصفح الشبكة.
برامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،اكسل ،أكسس
.وثائق المستخدم الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية في معامل القسم

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي – متوفر.
أجهزة حاسب
لوحة ذكية

جهاز عرض
فني حاسب – غير متوفر
تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

فني متخصص في النظم  -متوفر
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ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

تحليل مرئيات االستشعار عن بعد

رمز المقرر:

 468جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
5ساعات
7ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر مفاهيم وطرق وأساليب معالجة وتفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد الرقمية ،حيث يناقش المقرر
عمليات تصحيح المرئية إلزالة تأثيرات الغالف الغازي وإلزالة التشوهات المرتبطة بالعالقات المكانية بين الظواهر الجغرافية
عليها ،وتحسين المرئية إلظهار التفاصيل الجغرافية عليها ،وتقسيم المرئية إلى عدد من األقاليم وفقا لتجانس أطياف
الظواهر الجغرافية فيها بالتصنيف المراقب وغير المراقب ،ودمج المرئيات عالية الوضوح الطيفي مع المرئيات عالية
الوضوح المكاني ،واشتقاق المؤشرات وبناء النماذج ومعالجة المرئيات متعددة التواريخ لكشف التغير في المناطق
الجغرافية .ويدرس أيضا عمليات التفسير والتحليل الستخالص المعلومات النوعية والكمية من مرئيات االستشعار عن بعد.
وللمقرر جوانب عملية عبارة عن تمارين ومشروع تطبيقي يتم تنفيذها باستخدام برامج معالجة مرئيات االستشعار عن بعد.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
فهم أسس المعالجة الرقمية لمرئيات االستشعار عن بعد ومجاالت تطبيقها وإدراك ضرورة إجراء التحليل الرقمي لمرئيات
االستشعار عن بعد وتطبيق عمليات المعالجة المناسبة لمرئيات االستشعار عن بعد وتنفيذ عمليات تحليل وتفسير مرئيات
االستشعار عن بعد الستخالص معلومات مكانية نوعية وكمية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.

3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين عمليات وطرق التفسير والتحليل الستخالص معلومات
يوضح مفاهيم وطرق وأساليب التحليل الرقمي لمرئيات االستشعار عن بعد.
يسرد أهمية وضرورة التحليل الرقمي لمرئيات االستشعار عن بعد
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مهارات تحسين المرئية إلظهار التفاصيل الجغرافية عليها
يحلللل تقسلليم المرئيللة إلللى عللدد مللن األقللاليم وفقللا لتجللانس أطيللاف الظللواهر الجغرافيللة فيهللا
بالتصنيف المراقب وغير المراقب
يقارن بين عمليات التحليل الرقمي لمرئيات االستشعار عن بعد وعالقة بعضها ببعض.
يوظف وسائل التقنية في البحث عن برامج الحاسب اآللي المتخصصة لمعالجة صور
.االستشعار عن بعد الرقمية
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن أسس المعالجة الرقمية لمرئيات االستشعار عن بعد
يقوم مع زمالئه دمج المرئيات عالية الوضوح الطيفي مع المرئيات عالية الوضوح المكاني
يقدم ملخصا ً عن معالجة المرئيات متعددة التواريخ لكشف التغير

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

5-1
1-1
2-1

4-2
2-2
1-2
5-2

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

أسس المعالجة الرقمية لمرئيات االستشعار عن بعد
تصحيح المرئية
تحسين المرئية
تصنيف المرئية
دمج المرئيات عالية الوضوح الطيفي مع المرئيات عالية الوضوح المكاني
اشتقاق المؤشرات وبناء النماذج
معالجة المرئيات متعددة التواريخ لكشف التغير

ساعات
االتصال

2
4
4
4
2
4
2

4

8
9

6
2
30ساعة

تفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد
مراجعة
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبللللين عمليللللات وطللللرق التفسللللير والتحليلللللل
1.1
الستخالص معلومات
يوضللللح مفللللاهيم وطللللرق وأسللللاليب التحليللللل
1.2
الرقمي لمرئيات االستشعار عن بعد.
يسللللرد أهميللللة وضللللرورة التحليللللل الرقملللللي
1.3
لمرئيات االستشعار عن بعد
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسلللللر مهلللللارات تحسلللللين المرئيلللللة إلظهلللللار
2.1
التفاصيل الجغرافية عليها
يحلل تقسيم المرئية إلى عدد ملن األقلاليم وفقلا
2.2
لتجللللانس أطيللللاف الظللللواهر الجغرافيللللة فيهللللا
بالتصنيف المراقب وغير المراقب
يقللارن بللين عمليللات التحليللل الرقمللي لمرئيللات
2.3
االستشعار عن بعد وعالقة بعضها ببعض.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حلوارا ً أملام زمالئله علن أسلس المعالجلة
3.1
الرقمية لمرئيات االستشعار عن بعد
يقللللوم مللللع زمالئلللله دمللللج المرئيللللات عاليللللة
3.2
الوضوح الطيفي مع المرئيات عالية الوضلوح
المكاني
يقللدم ملخصللا ً عللن معالجللة المرئيللات متعللددة
…
التواريخ لكشف التغير
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
االختبار األول
اختبار الثاني
مشروع تطبيقي قصير
اختبار نهائي

الحوار والمناقشة

طرق التقييم

المحاضرة الحوار والمناقشة

االختبارات القصيرة
بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة

الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية والمالحظة

العصف الذهني
لعب األدوار
حل المشكالت

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقللللللللديم العللللللللرو الفرديللللللللة
والجماعية

التعللللليم التعللللاوني والخللللرائط تقيللللليم األقلللللران – االختبلللللارات
الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الثاني والرابع
والسادس
االسبوع العاشر
االسبوع الثالث
االسبوع الخامس

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة المباشرة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

.
.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
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المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم

استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف تصميم مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وصياغتها

رمز المقرر:

 469جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
7ساعات
5ساعات
4ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر آليات تخطيط مشروع تطبيق نظم المعلومات الجغرافية ضمن إطار مؤسسي ،وكيف يمكن تحديد مراحل
المشروع ابتداء بتحديد أهداف المشروع وتصوره وانتها ًء ببناء قاعدة البيانات .كما يتناول المقرر قضايا أساسية تتعلق
بإدارة تخطيط تنفيذ المشروع ،وإدارة البيانات ،وتقدير المتطلبات التقنية والتحليلية وتكاملها ،وتحديد البيانات المطلوبة
ورسم مخطط هيكلها ،وتنظيم بيئة العمل المؤسسي ،والقضايا القانونية المتعلقة بالبيانات إدارةً وتوزيعا ضمن المؤسسة
وخارجها .ويحتوي المقرر على أمثلة توضيحية وتدريبات تغطي موضوعات المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة وشرح المصطلحات المتعلقة بتخطيط مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وتحديد مراحل عمل مشروع تطبيقي
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وكيفية صياغة أهداف مشروع تطبيقي وتنفيذ خطة عمله باستخدام األدوات المناسبة
العصرية عند صياغة مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وتنفيذها .وصياغة خطة قاعدة البيانات بطريقة سليمة حسب
الوسائل المتوفرة في نظم المعلومات الجغرافية ،وتحديد البيانات ،والوظائف التحليلية المطلوبة واقتراح حلول عملية فعالة
لكيفية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في المؤسسات المحلية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.

3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين متطلبات تطبيق مشروع نظام معلومات جغرافية
يوضح نظم المعلومات الجغرافية في العمل أو المؤسسة ،وكيفية التعامل معها.
.يسرد المعلومات الجغرافية مع البنية التحتية الرقمية من األجهزة والبرامج األخرى
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر نظم المعلومات الجغرافية في الواقع بطريقة منظمة وفاعلة.
يحلل شرح المصطلحات المتعلقة بتخطيط مشاريع نظم المعلومات الجغرافية ،والتفريق بينها.
يقارن بين عوامل تخطيط تصميم الشبكة ،وكراسة الشروط المرجعية،
يوظف وسائل التقنية في البحث عن تحديد مراحل عمل مشروع تطبيق نظم المعلومات
الجغرافية
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن منهجية التخطيط والمنتجات (المخرجات) المعلوماتية المطلوبة.
يقوم مع زمالئه منهجية التخطيط :مرحلة تحديد نطاق النظام ()GIS
يقدم ملخصا ً عن منهجية التخطيط مرحلة إنشاء تصميم للبيانات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

3-1
1-1
2-1

4-2
2-2
1-2
5-2

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

مفهوم التخطيط وأهميته لمشاريع تطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية.
تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في ضوء الخطة االستراتيجية (لجهة العمل)
صياغة متطلبات التخطيط (صياغة عناصر تخطيط المشروع)
منهجية التخطيط :مرحلة تقديم حلقات نقاش وعروض)

2
2
2
2

منهجية التخطيط :مرحلة وصف المنتجات (المخرجات) المعلوماتية المطلوبة.
منهجية التخطيط :مرحلة تحديد نطاق النظام ()GIS
منهجية التخطيط :مرحلة إنشاء تصميم للبيانات
منهجية التخطيط :مرحلة تحديد نموذج البيانات المنطقي

2
4
4
2

4

9
10
11
12
13
14

منهجية التخطيط :مرحلة تحديد متطلبات النظام
منهجية التخطيط :مرحلة تحليل المخاطر وتقدير المكاسب ،وتكاليف التحول (من نظام قديم إلى جديد)
منهجية التخطيط :مرحلة تخطيط آليات تنفيذ خطة المشروع.
قضايا في التخطيط :توصيف مهام الموظفين ،والتدريب ،وإجراء االختبارات المرجعية ألداء النظام
قضايا في التخطيط :عوامل تخطيط تصميم الشبكة ،وكراسة الشروط المرجعية ،وصياغة العروض
قضايا في التخطيط :قضايا قانونية
المجموع

2
2
2
2
2
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين متطلبات تطبيقق مشقروع نظقام معلومقات
1.1
جغرافية
يوضح نظم المعلومات الجغرافية في العمقل أو
1.2
المؤسسة ،وكيفية التعامل معها.
يسرد المعلومات الجغرافية مقع البنيقة التحتيقة
1.3
الرقمية من األجهزة والبرامج األخرى.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسققر نظققم المعلومققات الجغرافيققة فققي الواقققع
2.1
بطريقة منظمة وفاعلة.
يحلقققل شقققرح المصقققطلحات المتعلققققة بتخطقققيط
2.2
مشاريع نظم المعلومقات الجغرافيقة ،والتفريقق
بينها.
يقققارن بققين عوامققل تخطققيط تصققميم الشققبكة،
2.3
وكراسة الشروط المرجعية،
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن منهجيقة التخطقيط
3.1
والمنتجققققققققات (المخرجقققققققققات) المعلوماتيقققققققققة
المطلوبة.
يقققوم مققع زمالئققه منهجيققة التخطققيط :مرحلققة
3.2
تحديد نطاق النظام ()GIS
يقققدم ملخصقققا ً عققن منهجيقققة التخطققيط مرحلقققة
…
إنشاء تصميم للبيانات
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
مشروع
اختبار نهائي

طرق التقييم

الحقققققققققققققققوار والمناقشقققققققققققققققة االختبققققارات القصققققيرة وبطاقققققة
المالحظة
والمحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة االختبققققارات القصققققيرة الفصققققلية
والمالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
الحوار والمناقشة

العصف الذهني
المناقشات
حل المشكالت

بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
تقققققققققديم العققققققققروض الفرديققققققققة
والجماعية

التعليم التعاوني

االختبارات القصيرة الفصلية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الرابع
االسبوع العاشر
كل أسبوعين
نهاية الفصل

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة المباشرة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%30
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).



ساعات مكتبية.
 10دقائق لألسئلة في كل محاضرة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية
ما يستجد من دوريات أخرى باللغة العربيةنظم المعلومات الجغرافية :المبادئ األساسية والمفاهيم التشغيلية ،مواصفات ومقاييس
وتصميم وتحليل مكاني القرني ،عبدهللا محمد المؤلف 1427هـ2006 ،م.
Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design
.Zeiler, M ESRI Press 2000
Thinking About GIS: Geographic Information Systems Planning
for Managers. 3rd edn Tomlinson, R. ESRI Press2007
The Design and Implementation of Geographic Information
2003 Wiley Harmon, J. E., and S. J. Anderson
Systems.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

المصادر اإللكترونية

عربي

http://faculty.ksu.edu.sa/ghamdiam/default.aspx
عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
*نظم معلومات جغرافية.
* ( Microsoft Visioغير متوفر) برنامج
Adobe Photosh
*متصفح الشبكة

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي ( متوفر)أجهزة حاسب *
.لوحة ذكية*

جهاز عرض
فني حاسب (غير متوفر(
فني متخصص في النظم والخرائط (متوفر)
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ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف تطبيقات متقدمة في التصميم واإلنتاج الخرائطي

رمز المقرر:

494جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر تعريف الطالب بمهارات فنية خرائطية متقدمة تتعلق بتصميم وإخراج الخرائط آليا .كما يتطرق المقرر إلى
كيفية توليف الخريطة من خالل بناء قاعدة بيانات خرائطية ،وتوضيح أساليب وأدوات التصميم الرقمية ،وتجهيز البيانات،
وتحويلها ،وتصحيحها بما يالئم موضوع الخريطة ومقياسها ونوعها .وتشمل الموضوعات تقنيات وضع النصوص الكتابية،
وتقنيات الترميز حسب أسس التصميم الخرائطي .كما يشتمل المقرر على أنواع اإلخراج الخرائطي سواء في شكل سلسلة
خرائطية ،أو خرائط األطالس ،أو خرائط الويب .وكل ذلك يتم من خالل محاور نظرية وعملية تغطي موضوعات المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة وشرح المصطلحات الفنية الخرائطية الحديث وإنشاء قاعدة بيانات خرائطية مالئمة وإخراج خرائط ذات جودة فنية
وعلمية عالية ومعرفة كيفية استخدام أدوات النظم والبرامج التي تنتج الخرائط وتحديد المتطلبات الفنية والبرامجية إلنشاء
خرائط مختلفة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح المصطلحات الفنية في االنتاج الخرائطي .المحاضرة
يذكر البرامج واألدوات في االنتاج الخرائطي الحديث
يبين أسس التصميم واإلنتاج الخرائطي

1-1
4-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل المصطلحات الفنية الخرائطية الحديثة والتفريق بينها.
يقارن بين تقييم جودة تصميم وإخراج الخريطة
يفسر تحديد المتطلبات الفنية والبرامجية إلنشاء خرائط مختلفة

1-2
2-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً عن استخدام البرامج الخرائطية والنظم والبرامج في التصميم واإلخراج الخرائطي.
يقدم ملخصا ً عن تصميم الخرائط العامة
يقوم مع زمالئه وأراءهم أسس التصميم الخرائطي وعناصره وأدواته الحديثة

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قائمة الموضوعات

مقدمة تعريفية بالمقرر والبرامج المتعددة الالزمة لتنفيذ متطلبات المقرر
التوليف الخرائطي الرقمي وتحديد المتطلبات
تجهيز البيانات ومعالجتها واشتقاقها وتحويلها واألشكال والجداول وغيرها في عملية التصميم
تصميم خرائط البعد الثالث
تصميم الخرائط العامة
أسس التصميم الخرائطي وعناصره وأدواته الحديثة
مقدمة في األلوان ،والطباعة
كتابة النصوص
تصميم الخرائط الخاصة
خرائط األطالس
الخرائط التفاعلية

ساعات
االتصال

4
2
3
4
4
2
4
4
4
4
4

4
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4
45ساعة

اختبار الجودة النوعية لإلنتاج الخرائطي وضبطه
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضحححححح المصحححححطلحات الفنيحححححة فحححححي االنتحححححاج المحاضرة
الخرائطي .المحاضرة
يذكر البرامج واألدوات في االنتحاج الخرائطحي المحاضرة
الحديث
الحوار والمناقشة
يبين أسس التصميم واإلنتاج الخرائطي

1.3

2.1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلححل المصححطلحات الفنيححة الخرائطيححة الحديثححة
والتفريق بينها .

2.2

يقحححارن بحححين تقيحححيم جحححودة تصحححميم وإخحححراج
الخريطة

2.3

يفسحححر تحديحححد المتطلبحححات الفنيحححة والبرامجيحححة
إلنشاء خرائط مختلفة

2.0

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحدير حححوارا ً عححن اسححتخدام البححرامج الخرائطيححة
3.1
والححححنظم والبححححرامج فححححي التصححححميم واإلخححححراج
الخرائطي.
ً
3.2
يقدم ملخصا عن تصميم الخرائط العامة
يقحححوم محححع زمالئحححه وأراءهحححم أسحححس التصحححميم
3.3
الخرائطي وعناصره وأدواته الحديثة
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية مباشرة .وتنفيذ معملي
الناتج النهائي لتنفيذ التصميم خالل الفصل
اختبار نصف الفصل
اختبار نهائي

التعلم التعاوني
الخرائط املفاهيمية

طرق التقييم

االختبارات الفصلية ،املالحظة
االختبارات القصيرة
االختبا ااارات القصا اايرة ،ا ا ااة
املالحظة
االختبارات القصيرة والفصلية
تق ا ا ا ا ااديم الع ا ا ا ا اارو
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية
ا ة املالحظة

الفر ي ا ا ا ا ااة

حل املشكالت
العصف الذهني
لعب األ وار
العمل الجماعي،
والتعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

خالل الفصل
االسبوع الرابع عشر
االسبوع السابع
االسبوع الخامس عشر

ا ة املالحظة املباشرة،
التقويم املستمر.
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%30
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية.-أمين المعمل  35ساعة أسبوعيا

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

سلمى ناصر محمد  1420هـ " مدخل إلى علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية .
مطابع جاد  ،الرياض.
Dent B.D. 1993 “ Cartography” Thematic Map Design. Third
Edition WCB. England.
ناصر محمد سلمى  " 1994أسلوب خرائطي مقترح لتحديد أعداد مجموعات فئات
درجات الظالل الالزمة لتمثيل الظواهر الجغرافية في خرائط الكوروبلث " الجمعية
الجغرافية الكويتية ،رسائل جغرافية العدد 17
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://faculty.ksu.edu.sa/Prof.%20Nasser%20Sal
ma/default.aspx
http://www.gisclub.net/vb/index.php
.http://training.esri.com/gateway/index.cfm

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
-ArcGIS
-.ERDAS
-.SPSS
-.Map Viewer
-.Corel Draw
.متصفح الشبكة.برنامج مايكروسوفت وورد.برنامج الباوربوينتبرنامج اكسل.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل نظم المعلومات الجغرافية بالقسم
مكتبة خرائطال يوجد.
فني حاسب (غير متوفر(
فني متخصص في النظم والخرائط (متوفر)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

المقيمون

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
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المقيمون

مجاالت التقويم

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة الطبيعية

رمز المقرر:

 394جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
5ساعات
6ساعات
4ساعات
 8ساعات
 7ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة البيئات الطبيعية ،ويبن كيف يمكن تمثيل البيئة الطبيعية،
ونمذجتها ،وتحليلها ،واستعراضها ضمن نظم المعلومات الجغرافية ،وتشمل األمثلة التطبيقي وحصر أنواع وأصناف الموارد
البيئية الطبيعية ،وتحديد المخاطر البيئية وقياس تأثيرها ،وتحديد األنماط المكانية ،والتحليل الهيدرولوجي
والجيومرفولوجية .كما يركز التطبيق حسب مفاهيم أساسية في نظم المعلومات الجغرافية لتشمل :إدارة البيانات،
والقياس ،والنمذجة ،واالستعراض ،ويتضمن المقرر تمارين عملية ودراسات لحاالت مختلفة .يقدم الطالب في النهاية
مشروعات جماعية ،لتناول قضايا أو مشكالت بيئية محلية ،أو تحليالت استكشافية للبيئة المحلية ،باستخدام أدوات نظم
المعلومات الجغرافية
 .2الهدف الرئيس للمقرر
إدراك مجاالت تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في دراسة البيئة الطبيعية ،ومعرفة أنواع األدوات والمصطلحات في نظم
المعلومات الجغرافية المتعلقة بالتطبيق في مجال البيئة الطبيعية ،وتحديد البيانات والمتغيرات ومصادرها الالزمة لدراسة
الظواهر الجغرافية الطبيعية ،ومعرفة كيفية التخطيط لمشروع دراسة بيئية وتنفيذه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
والوصول إلى نتائج منطقية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مجاالت تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة البيئة الطبيعية
يبين المصطلحات المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية.
يذكر نظم المعلومات الجغرافية مراجعة-

1-1
3-1
4-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر عملية التعامل مع أساليب التحليل المكاني.
يقارن بينن تحديد البيانات والمتغيرات ومصادرها الالزمة لدراسة الظواهر الجغرافية الطبيعية
يحلل كيفية التخطيط لمشروع دراسة بيئية وتنفيذه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

4-2
2-2
1-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً عرضيا ً أمام زمالئه عن أساليب التحليل المكاني ألنماط الظواهر الطبيعية
يقدم ملخصا ً عن مصادر بيانات نظم المعلومات الجغرافية للبيئة الطبيعية
يقوم مع زمالئه أساليب التحليل المكاني للبيانات الخطية

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

ماهية نظم المعلومات الجغرافية مراجعة-
بناء قواعد البيانات الجغرافية للبيئة الطبيعية
أساليب التحليل المكاني ألنماط الظواهر الطبيعية
مصادر بيانات نظم المعلومات الجغرافية للبيئة الطبيعية
أساليب التحليل المكاني للبيانات الخطية
تحليل السطح الطبوغرافي
تحليل العناصر المناخية
التحليل الهيدرولوجي

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
3
3

4

9
10

3
3
30ساعة

التحليل الجيمورفولوجي
نمذجة المشكالت البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم

1.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مجاالت تطبيق تقنيات نظمم المعلوممات الحوارواملحاضرة واملناقشة
الجغرافية في دراسة البيئة الطبيعية
يبمممممين المصمممممطلحات المسمممممتخدمة فمممممي نظمممممم الحوارواملناقشة
المعلومات الجغرافية.

1.3

يذكر نظم المعلومات الجغرافية مراجعة-

1.0

1.2

2.0

2.1
2.2
2.3

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسمممر عمليمممة التعاممممل ممممع أسممماليب التحليمممل
المكاني.

العصف الذهني
لعب األدوار
يقممممارن بيممممنن تحديممممد البيانممممات والمتغيممممرات
التعلم التعاوني
ومصمممممممادرها الالزممممممممة لدراسمممممممة الظمممممممواهر
الخرائط املفاهيمية
الجغرافية الطبيعية

يحلممل كيفيممة التخطمميط لمشممروع دراسممة بيئيممة
وتنفيذه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حموارا ً عرضميا ً أممام زمالئمه عمن أسماليب
3.1
التحليل المكاني ألنماط الظواهر الطبيعية
يقمممممدم ملخصممممما ً عمممممن مصمممممادر بيانمممممات نظمممممم
3.2
المعلومات الجغرافية للبيئة الطبيعية
يقممموم ممممع زمالئمممه أسممماليب التحليمممل المكممماني
3.3
للبيانات الخطية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

املحاضرة

أنشطة التقييم

االختبارات الفصلية ،املالحظة
االختب ا ااارات القص ا اااقة ،اق ا ااة
املالحظة
االختبارات القصاقة
االختبارات القصاقة والفصلية
اقة املالحظة
االختبارات القصاقة والفصلية
تق ا ا ا ا ااديم الع ا ا ا ا اارو
والجماعية

حل املشكالت

العمل الجماعي،
والتعلم التعاوني.

توقيت التقييم

اختبار شهري
تقارير دورية وتمارين
مشروع
اختبار نهائي

طرق التقييم

(باألسبوع)

الفردي ا ا ا ا ااة

اقة املالحظة املباشرة،
التقويم املستمر.
التقييم الذاتي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 3 :ساعة /أسبوع
أمين المعمل 35 :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الدليمي ،خلف حسين علي 2005نظم المعلومات الجغرافية أسس وتطبيقات .دار الصفا ،
عمان  .األردن.
كبارة ،فوزي بن سعيد)  .( 1418مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية ،مؤسسة دار
المدينة للطباعة) دار العلم (للنشر 1418 ،هـ.
نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها
الحضرية والبيئية كبارة ،فوزي سعيد بدون 1418هـ
التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية شرف ،محمد إبراهيم دار المعرفة
الجامعية 2008م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 مواقع الخرائط مواقع األطالسhttp://www.esri.com
http://faculty.ksu.edu.sa//alzeer
http://www.gisqatar.org.qa
http://www.gis.com
http://www.mapquest.com
http://www.gis.com/whatisgis/index.html
http://www.gisclub.net

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي وجهاز عرض
حساابت آلية

المرافق
التجهيزات التقنية

 -.شبكة حاسب آيل داخل املعمل مرتبطة ابألنرتنت

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ال يوجد فني نظم متوفر
فني حاسب غير متوفر

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
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المقيمون

مجاالت التقويم

لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف جغرافية التخطيط اإلقليمي

رمز المقرر:

 454جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مراحل التخطيط اإلقليمي ،وكيفية إعداد الخطة اإلقليمية ،يدرس المقرر مفهوم اإلقليم الجغرافي ا وألساليب المتبعة في
تحديده ألغراض التنمية ،ويتناول أهداف ونظريات وسياسات واستراتيجيات التخطيط اإلقليمي وأهميته في إحداث التنمية
المتوازنة والمستدامة .ويبرز المقرر العالقات بين التخطيط اإلقليمي وكل من التخطيط الوطني والتخطيط المحلي في ضوء
مراحل إعداد خطط التنمية اإلقليمية مع التركيز على العوامل الجغرافية المؤثرة في عملية التخطيط وبعض الدول مع التأكيد
على تجربة الخطط اإلقليمية في المملكة وينتهي المقرر بتكليف الطالب ببحث تطبيقي لنماذج من التخطيط اإلقليمي في
اإلقليمي العربية السعودية المقرر بتكليف الطالب ببحث تطبيقي لنماذج من التخطيط اإلقليمي.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالتنمية واالستدامة والعناصر الطبيعية والبشرية للتنمية وتحديد المؤشرات األساسيةللتنمية المستدامة )االقتصاد ،البيئة-المكان ،الحياة االجتماعية والقرارات المؤثرة في التنمية
تحديد العوامل المؤثرة والمتأثرة في وبالتنمية والتدريب على وضع خطة تنمية تحقق االستدامة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مدخل التخلف والتنمية وأهمية التخطيط
يوضح التخطيط وتطوره ونظرياته.
يسرد التخطيط ومجاالته وأهدافه.

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أهداف واستراتيجيات خطط التنمية في المملكة العربية السعودية
يحلل التخطيط اإلقليمي في المملكة العربية السعودية.
يقارن بين مفهوم اإلقليم واألسس التي يتم بها تحديد اإلقليم لغرض التخطيط والتنمية االقليمية

4-2
1-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن التخطيط اإلقليمي في المملكة العربية السعودية.
يقوم مع زمالئه مراحل التخطيط اإلقليمي.
يقدم ملخصا ً عن مجال وتقييم التخطيط اإلقليمي.

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

مدخل التخلف والتنمية وأهمية التخطيط
تعريف التخطيط وتطوره ونظرياته.
عناصر التخطيط ومجاالته وأهدافه.
أنواع التخطيط ومستوياته.

3
3
3
3

منهجية التخطيط وأساليبه العلمية ) .اختبار الشهر األول(.
اإلسهام الجغرافي في التخطيط.
العالقة بين الجغرافيا والتخطيط اإلقليمي والعوامل الجغرافية المؤثرة في التخطيط االقليمي
أهداف واستراتيجيات خطط التنمية في المملكة العربية السعودية
التخطيط اإلقليمي في المملكة العربية السعودية.
مفهوم اإلقليم واألسس التي يتم بها تحديد اإلقليم لغرض التخطيط والتنمية االقليمية

3
3
3
3
3
3

4

11
12
13
14
15

3
3
3
3
3
45ساعة

مراحل التخطيط اإلقليمي.
تعريف التخطيط اإلقليمي وأنواعه وأهدافه.
خصائص وأساليب التخطيط اإلقليمي (اختبار الشهر الثاني)
مجال وتقييم التخطيط اإلقليمي.
كيفية إعداد الخطة اإلقليمية.
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مدخل التخلف والتنمية وأهمية التخطيط
يوضح التخطيط وتطوره ونظرياته.
يسرد التخطيط ومجاالته وأهدافه.

المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أهداف واستراتيجيات خطوط التنميوة فوي
2.1
المملكة العربية السعودية
يحلوول التخطوويط اإلقليمووي فووي المملكووة العربيووة
2.2
السعودية.
يقووارن بووين مفهوووم اإلقلوويم واألسووس التووي يووتم
2.3
بهووا تحديوود اإلقلوويم لغوورض التخطوويط والتنميووة
اإلقليمية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن التخطيط اإلقليموي
3.1
في المملكة العربية السعودية.
3.2
يقوم مع زمالئه مراحل التخطيط اإلقليمي.
يقوووودم ملخصووووا ً عوووون مجووووال وتقيوووويم التخطوووويط
…
اإلقليمي.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
واجبات
اختبار األول
اختبار الثاني
اختبار النهائي

طرق التقييم

الحووووووووووووووووار والمناقشوووووووووووووووة المقوووووواالت القصوووووويرة وبطاقووووووة
المالحظة
والمحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات القصيرة والفصلية
والمناقشة
العصف الذهني
لعب األدوار
حل المشكالت

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية

التعلوووويم التعوووواوني والخوووورائط االختبارات القصيرة والفصلية

المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع والخامس والثالث
الخامس
العاشر
الخامس عشر

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%15
%20
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
اإلشراف المباشر من مدرس المقرر على طالبه أثناء صياغة وإعداد التخطيط.
 -الساعات المكتبية بمعدل  3ساعات يوميا.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

غنيم ،عثمان محمد 1999 ( ،م) ،التخطيط أسس ومبادئ عامة ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،عمان 1420 ،هـ.

المراجع المساندة

محمد ،محمد الفتحي بكير 2008 ) ،م( ،التخطيط اإلقليمي ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
العاني ،محمد جاسم محمد شعبان 2006 ) ،م( ،اإلقليم والتخطيط اإلقليمي ،دار صفاء
للنشر والتوزيع ،عمان

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد
 SPSSبرنامج
برنامج االكسل

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات احملاضرات
اجهزة حاسب آلي

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل

6

المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف جغرافية التخطيط الصناعي

رمز المقرر:

 462جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 45ساعة
4ساعات
8ساعات
5ساعات
 7ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يبدأ المقرر بتعريف التخطيط الصناعي ومفهومه ،مع تسليط الضوء على العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة فيه ،واإللمام
بأساليب ونظريات التخطيط الصناعي ،وارتباطها بالتنمية الصناعية المستدامة .كما يهتم المقرر بتنا ول سياسات التنمية
الصناعية ،وصنع اتخاذ القرار ،ومشكالت التركز والتجمع الصناعي والتوزيع اإلقليمي للصناعات ،واألخذ في االعتبار
االرتباطات والعالقات الصناعية .وينتهي المقرر بالتطبيق على تجربة التخطيط الصناعي في المملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-إلقاء الضوء على العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي وعرض نظريات التخطيط الصناعي وارتباطها
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بالتنمية الصناعية المستدامة وفهم سياسات التنمية الصناعية ومشكالت ال تكز والتجمع الصناعي و استعراض نماذج من
التخطيط الصناعي في المملكة العربية السعودية وإدراك مفاهيم وأساليب ونظريات التخطيط الصناع و فهم مراحل وعملية
إعداد الخطط الصناعية وتحديد المشكالت المرتبطة بتركز الصناعات وتجمعها وتوزيعها اإلقليمي وإجراء بحوث لتقييم
تجارب التخطيط الصناعي
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه
يوضح العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
يسرد العوامل البشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي.

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أساليب ونظريات التخطيط الصناعي
يحلل منهجية التخطيط وأساليبه العلمية.
يقارن بين التخطيط الصناعي ومفهومه
يوظف وسائل التقنية في البحث عن العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن العوامل البشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
يقوم مع زمالئه العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
يقدم ملخصا ً أساليب ونظريات التخطيط الصناعي

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

قائمة الموضوعات

تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه
العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
العوامل البشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
أساليب ونظريات التخطيط الصناعي
منهجية التخطيط وأساليبه العلمية ) .اختبار الشهر األول(.
تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه
العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
العوامل البشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه
العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
العوامل البشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
أساليب ونظريات التخطيط الصناعي
منهجية التخطيط وأساليبه العلمية ) .اختبار الشهر األول(.
تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه
العوامل الطبيعية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
العوامل البشرية المؤثرة في التخطيط الصناعي.
أهداف واستراتيجيات خطة التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية.
نمالج من التخطيط الصناعي في المملكة العربية السعودية.

ساعات
االتصال

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

4

المجموع

45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه

الحووووووووووووووووار والمناقشوووووووووووووووة المقوووووواالت القصوووووويرة ،بطاقوووووووة
1.1
المالحظة
والمحاضرة
يوضح العوامل الطبيعية المؤثرة فوي التخطويط المحاضرة الحوار والمناقشة االختبارات الفصلية والمالحظة
1.2
الصناعي.
يسورد العواموول البشورية المووؤثرة فوي التخطوويط الحووووووووووووووووار والمناقشوووووووووووووووة االختبارات القصيرة الفصلية
1.3
والمحاضرة
الصناعي.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
بطاقة المالحظة
العصف الذهني
يفسر أساليب ونظريات التخطيط الصناعي
2.1
االختبارات القصيرة الفصلية
لعب األدوار
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
حل المشكالت
يحلل منهجية التخطيط وأساليبه العلمية.
2.2
والجماعية
التعلوووويم التعوووواوني والخوووورائط االختبارات القصيرة الفصلية
يقارن بين التخطيط الصناعي ومفهومه
2.3
المفاهيمية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عون العوامول البشورية
3.1
الجماعي
العمل
المؤثرة في التخطيط الصناعي.
بطاقة املالحظة املباشرة،
التعليم التعاوني
يقوم مع زمالئه العوامل الطبيعية الموؤثرة فوي
3.2
التقويم املستمر.
التخطيط الصناعي.
التقييم الذاتي
يقوووودم ملخصووووا ً أسوووواليب ونظريووووات التخطوووويط
…
الصناعي
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%5
الثالث والخامس والسابع
 1واجبات
األول
الشهر
 2اختبار
%15
الخامس
 3اختبار الشهر الثاني
%20
العاشر
 4اختبار النهائي
%60
الخامس عشر
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
اإلشراف المباشر من مدرس المقرر على طالبه أثناء صياغة وإعداد التخطيط الصناعي.
-الساعات المكتبية بمعدل  3ساعات يوميا.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس

 غنيم ،عثمان محمد 1999 ) ،م( ،التخطيط أسس ومبادئ عامة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، 1420هـ.

للمقرر
المراجع المساندة

بكير ،محمد ،محمد الفتحي 2008 ) ،م( ،التخطيط اإلقليمي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
الكناني ،كامل كاظم بشير 1429 ) ،ه (.الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية ،دار صفا،األردن.
 الكناني ،كامل كاظم بشير 1429 )،ه ،(.دراسات في نظرية الموقع الصناعي ،دار صفا ،األردنأدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

المصادر
اإللكترونية

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى

برنامج مايكروسوفت وررد
برنامج اإل  -spssبرنامج

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات المحاضرات
 أجهزة حاسب آيل.ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

6

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف جغرافية التخطيط العمراني

رمز المقرر:

450جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر المفاهيم واألسس النظرية لجغرافية التخطيط العمراني )الريفي والحضري( ،ويركز على إبراز األبعاد المكانية
في العملية التخطيطية بما في ذلك مراحل صياغة الخطط وأساليب تنفيذها وتقويمها .ويستعرض المقرر نماذج من التخطيط
الريفي والحضري ،واستراتيجيات التجديد العمراني والعالقات بين الريف والحضر في دول العالم ،خاصة في الدول العربية.
وينتهي المقرر بدراسة تطبيقية على جوانب جغرافية في التخطيط العمراني بالمملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-تعريف الطالب بمفاهيم وأسس ونظريات جغرافية التخطيط العمراني تعريف الطالب بأهمية األبعاد الجغرافية في صياغة

3

الخطط العمرانية الريفية والحضرية التعرف على نماذج عالمية في التخطيط العمراني ،خاصة تجربة المملكة العربية
السعودية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح العوامل المؤثرة في التخطيط.
يسرد مراحل عمليات التخطيط.
يبين مجاالت اهتمام التخطيط ،امتحان أعمال السنة األول.
يذكر نماذج تاريخية من التخطيط الحضري.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل نماذج حديثة من التخطيط الحضري.
يفسر تحديد منطقة األعمال المركزية.
يقارن استراتيجية التجديد في بناء المراكز الحضرية.

1-2
4-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا عن ماهية التخطيط وأهدافه
يقدم ملخصا ً عن مستويات التخطيط.
يقوم مع زمالئه أسس التخطيط الحضري.

1-3
2-3
3-3

1-1
2-1
3-1
4-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قائمة الموضوعات

ماهية التخطيط وأهدافه
مستويات التخطيط.
أسس التخطيط الحضري.
العوامل المؤثرة في التخطيط.
مراحل عمليات التخطيط.
مجاالت اهتمام التخطيط ،امتحان أعمال السنة األول.
نماذج تاريخية من التخطيط الحضري.
نماذج حديثة من التخطيط الحضري.
تحديد منطقة األعمال المركزية.
استراتيجية التجديد في بناء المراكز الحضرية.
تطبيقات عملية في التجديد.
تخطيط الموضع ،أعمال السنة الثاني.
تخطيط الطرق والمواصالت.
تطبيقات عملية في تخطيط الموضع والطرق والمواصالت.
المشاركة العامة في التخطيط.
المجموع

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45ساعة

4

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح العوامل المؤثرة في التخطيط.

الحوارواملحاضرة واملناقشة االختبارات الفصلية ،املالحظة
يسرد مراحل عمليات التخطيط.
الحوارواملحاضرة واملناقشة
االختبارات القصيرة الفصلية
يبين مجاالت اهتمام التخطييط ،امتحيان أعميال الحوارواملناقشة
السنة األول.
االختبارات القصيرة الفصلية
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل نماذج حديثة من التخطيط الحضري.

2.1
2.2
2.3
3.0

3.1
3.2
…

طرق التقييم

حل املشكالت

يفسر تحديد منطقة األعمال المركزية.
ال صف الذهني
ل ب األ وار
يقييارن اسييتراتيجية التجديييد فييي بنيياء المراكييز
الت لة الت اوني
الحضرية.
الخرائط املفاهيمية
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا عن ماهية التخطيط وأهدافه
يقدم ملخصا ً عن مستويات التخطيط.
يقوم مع زمالئه أسس التخطيط الحضري.

ال مل الجماعي ،والت لة
الت اوني

تق د د د د دددية ال د د د د ددرو
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة املالحظة
االختبارات القصيرة والفصلية

الفر ي د د د د ددة

بطاقة املالحظة املباشرة،
التقوية املستمر.
التقيية الذاتي

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
واجبات
اختبار الشهر األول
اختبار الشهر الثاني
اختبار نهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الثالث والخامس السابع
االسبوع الخامس
االسبوع العاشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
اإلشراف المباشر من مدرس المقرر على طالبه أثناء صياغة وإعداد التخطيط
الساعات المكتبية بمعدل  3ساعات يوميا
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

مدخل إلى التحليل اإلحصائي في الجغرافية البشرية أبو عيانة ،فتحي محمد دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية  1978م.
التخطيط :أسس ومبادئ عامة غنيم ،عثمان بن محمد دار صفاء ،عمان ،األردن 2001م.
المدخل إلى تخطيط المدن مكي ،محمد شوقي بن إبراهيم دار المريخ ،الرياض 1405هـ.
الجغرافيا دعامة التخطيط الشامي ،صالح الدين منشأة المعارف ،اإلسكندرية1981م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 برنامج مايكروسوفت وورد- spssبرنامج
برنامج االكسل-

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
.
حلةااربجم زب حلا بكز حل
أجهز احلاسب ززعحلل واززوحلةاالذكز حلاااز ز حلةجهززبجحلااوززو حلةاا ه ز ا حل

المرافق
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

لاواو.

ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

6

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف جغرافية التربة

رمز المقرر:

 309جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر جغرافية التربة ومفاهيمها وعالقتها بالعلوم األخرى .ويدرس مكونات التربة وأهم العوامل المؤثرة بها،
وأنواعها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية .وتصنيفاتها الحقلية والعالمية ،ويبين المقرر طرق جمع عينات التربة وتحليلها
والتعرف على خصائصها حقليا ومخبريا.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف جغرافية التربة وأهم مفاهيمها وعالقاتها بالعلوم األخرى ومكوناتها والعوامل المؤثرة في تكوينها وتشكيلها.
وأصناف التربة وأنواعها .والخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة ،وتوضيح طرق اخذ عينات التربة وتحليلها وتحديد
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خصائصها في الحقل والمخبر
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح التربة ماهيتها ،أهم المفاهيم المتعلقة بالتربة.
يذكر العوامل المؤثرة في تكوين التربة.
يسرد تصنيف التربة ،انواعها ،توزيعها.

1-1
4-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل المفاهيم العلمية ومصطلحات جغرافية التربة وتصنيفها.
يفسر مكونات التربة والعوامل المؤثرة في تكوينها.
يقارن بين تصنيف الترب وأنواعها وتوزيعها وخصائص الفيزيائية والكيميائية.
يوظف التقنية في البحث عن جمع عينات التربة ومعرفة طرق تحليلها في الحقل

1-2
4-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن الخصائص الفيزيائية للتربة.
يقدم ملخصا ً عن الخصائص الكيميائية للتربة
يقوم مع زمالئه كيفية جمع عينات التربة وطرق تحليل خصائصها.
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

التربة ماهيتها ،أهم المفاهيم المتعلقة بالتربة.
العوامل المؤثرة في تكوين التربة.
تصنيف التربة ،انواعها ،توزيعها.
الخصائص الفيزيائية للتربة.
الخصائص الكيميائية للتربة
كيفية جمع عينات التربة وطرق تحليل خصائصها.
مراجعة عامة
المجموع

3
6
6
9
9
9
3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
المتعلقمة
المفماهيم
يوضح التربة ماهيتها ،أهمم
الحوارواملحاضرة واملناقشة
بالتربة.
المحاضرة
يذكر العوامل المؤثرة في تكوين التربة.

1.3

يسرد تصنيف التربة ،انواعها ،توزيعها.

2.0

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن

طرق التقييم

االختبارات الفصلية ،املالحظة

االختبارات القصيرة
الحوارواملحاضرة واملناقشة االختبارات القصيرة الفصلية
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الرمز
2.1

2.2
2.3
3.0

3.1
3.2
…

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم
يحلممل المفمماهيم العلميممة ومصممطلحات جغرافيممة
حل املشكالت
التربة وتصنيفها.
يفسممر مكونممات التربممة والعوامممل المممؤثرة فممي
تكوينها.

طرق التقييم

تق د د د د دددية ال د د د د ددرو
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة املالحظة

الفر ي د د د د ددة

ال صف الذهني
ل ب األ وار

يقارن بين تصنيف الترب وأنواعهما وتوزيعهما التعلم التعاوني
الخرائط المفاهيمية
وخصائص الفيزيائية والكيميائية.
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يمممدير حممموارا ً أممممام زمالئمممه عمممن الخصمممائص
الفيزيائية للتربة.
يقدم ملخصا ً عن الخصائص الكيميائية للتربة ال مل الجماعي،
يقم ّموم مممع زمالئممه كيفيممة جمممع عينممات التربممة والت لة الت اوني
وطرق تحليل خصائصها.

االختبارات القصيرة والفصلية

بطاقة املالحظة املباشرة،
التقوية املستمر.
التقيية الذاتي

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اختبار فصلي
تمارين وتحليل عينات
اختبار نهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع السابع
االسبوع العاشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
خمس ساعات

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

جغرافية التربة والنبات مسعد سالمه مندور مكتبة ريهام  ،المنصورة (.(2007
أسس الجغرافيا الحيوية والتربة ،جودة فتحي التركماني ،الدار السعودية للنشر والتوزيع،
جدة ()2005
ترب العالم ،ترجمة سامي عبود العامري ،دار المريخ 1986م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
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مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
المختبر.
ال يوجد
محاليل التحليل وما يتطلبه المختبر

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف جغرافية الخدمات

رمز المقرر:

 330جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر األسس والمفاهيم العامة لجغرافية الخدمات ،ويركز على األطر النظرية لمواقع الخدمات وأنواعها ومراتبها.
ويتناول المقرر األساليب والنماذج ،الكمية المستخدمة في وصف وتحليل وتقويم األنماط المكانية لتوزيع الخدمات والعوامل
والعمليات المؤثرة فيها .ويتضمن المقرر دراسة تطبيقية لقطاع من الخدمات في إحدى مدن المملكة باستخدام األساليب
الكمية وتقنية نظم المعلومات الجغرافية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .التعرف على األسس والمفاهيم العامة واألطر النظرية لجغرافية الخدمات ،والعوامل الجغرافية المؤثرة في توزيـع الخدمـات

3

واستعمـاالتها في بيئات متباينة على المستويين الدولي والمحلي ،وعلى مشكالت التوزيع المكاني للخدمات وأسبابها
وحلولها توضيح األساليب واألدوات التحليلية المناسبة في التخطيط للخدمات ،تطوير قدرات الطالب على النقد والتحليل فيما
يتعلق بموضوع الخدمات
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1..4
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبن مفاهيم جغرافية الخدمات.
يوضح ظهور ونمو األنشطة الخدمية.
يسرد استخدامات األراضي في المدن .
يذكر الخدمات حسب البعد المكاني .االختبار الفصلي.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات أخرى
يقارن بين األساليب المستخدمة في وصف وتحليل وتقويم األنماط المكانية
يحلل تسليم مشروع البحث-مناقشة الطالب وتقييم المشروع.
يوظف التقنية في البحث عن الخدمات االدارية .تقديم التصور المبدئي لمقترح البحث

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن الخدمات التعليمية.
يقدم ملخصا ً عن الخدمات الصحية
يقوم مع زمالئه الخدمات الترفيهية
ّ

1-3
2-3
3-3

3-1
1-1
2-1
4-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مفاهيم جغرافية الخدمات.
ظهور ونمو األنشطة الخدمية.
أنواع الخدمات ومواقعها وأنماط توزيعها وأهم العوامل المؤثرة على توزيعها
استخدامات األراضي في المدن
الخدمات حسب البعد المكاني .االختبار الفصلي.
الخدمات حسب النوع.
الخدمات االدارية .تقديم التصور المبدئي لمقترح البحث
الخدمات التعليمية.
الخدمات الصحية
الخدمات الترفيهية
خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات أخرى
األساليب المستخدمة في وصف وتحليل وتقويم األنماط المكانية
تسليم مشروع البحث -مناقشة الطالب وتقييم المشروع.
المجموع

6
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
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الرمز

مخرجات التعلم
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبن مفاهيم جغرافية الخدمات.

1.1
1.2
1.3

الحوارواملناقشة

يوضح ظهور ونمو األنشطة الخدمية.
يسرد استخدامات األراضي في المدن .

الحوارواملحاضرة واملناقشة االختبارا القصاقة الفصلية

والمناقشة

2.1
2.2

يحلوول تسووليم مشووروع البحووث-مناقشووة الطووالب
وتقييم المشروع.

التعلم التعاوني
الخرائط املفاهيمية

2.3
االداريووووة .تقووووديم التصووووور المبوووودئي لمقتوووورح
البحث
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوووودير حوووووارا ً أمووووام زمالئووووه عوووون الخوووودمات
3.1
التعليمية.
3.2
يقدم ملخصا ً عن الخدمات الصحية
يقوم مع زمالئه الخدمات الترفيهية
3.3
ّ
 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م

أربعة تمارين
اختبار أعمال الفصل األول
اختبار اعمال الفصل الثاني
اختبار نهاية الفصل

االختبارا القصاقة والفصلية
تق ا ا ا ا ااديم الع ا ا ا ا اارو
والجماعية
اقا ا ااة املالحظا ا ااة الجا ا ااداو
التقييم

الفر ي ا ا ا ا ااة

حل املشكال

يوظووووف التقنيووووة فووووي البحووووث عوووون الخوووودمات املناقشا وتقديم العرو

2
3
4
5
6
7
8

االختب ا ااارا القص ا اااقة
املالحظة

اق ا ااة

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارا الفصلية املالحظة

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقووارن بووين األسوواليب المسووتخدمة فووي وصووف
وتحليل وتقويم األنماط المكانية

2.0

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

العمل الجماعي،
والتعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

خالل الفصل
االسبوع السادس
االسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر

اقة املالحظة املباشرة
التقويم املستمر.
التقييم الذاتي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%15
%15
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال3 :ساعة /أسبوع على األقل
-أمين المعمل35 :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

مصيلحي ،محمد فتحي (2001م) التعرف على نظريات توطن الخدمات ومرافق السياحة
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المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الخدمة المجتمعية والبنية التحتية :أسس– معايير-تقنيات .عمان ،األردن
الدليمي خلف حسين  ،تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية :أسس– معايير-تقنيات
(2010م) تخطيط
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
يشتمل موقع مدرس المقرر على العديد من المواقع ذات العالقة ،ومن أبرزها موقع وزارة
االقتصاد والتخطيط
http://faculty.ksu.edu.sa/alzeer/.

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
متصفح الشبكة
برنامج الباوربوينت
برنامج اكسل
GIS

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي بالقسم
أجهز احلاسب ززعحلل واززوحلةاالذكز حلاااز ز حلةجهززبجحلااوز حلةاا ه ز اتحلةااربجم زبتحلا بكز حل

المرافق
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ل واوحل

ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
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ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف جغرافية العالم اإلسالمي

رمز المقرر:

 206جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
5ساعات
7ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر أهمية دراسة العالم اإلسالمي وأهم الدراسات التي كتبت حوله ،ثم يتطرق إلى كيفية تكونه وموقعه وجغرافيته
الطبيعية من حيث التضاريس والمناخ ومصادر المياه ،وكذا جغرافية البشرية من حيث حجم السكان وتوزيعهم وبعض
خصائصهم مع اإلشارة إلى األقليات المسلمة خارج العالم اإلسالمي .كما يدرس المقرر اقتصاديات العالم اإلسالمي وثرواته
الطبيعية باإلضافة إلى دراسة بعض مشكالته.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعزيز االنتماء لألمة اإلسالمية والعالم اإلسالمي ومقوماته الجغرافية ونقاط القوة والضعف فيه ،والتعرف على األقليات
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المسلمة ومشكالتها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مصطلح "العالم اإلسالمي" وما ذا يعني؟.
يبين مشاعر األمة الواحدة والجسد الواحد.
يذكر تحديد الخصائص الجغرافية للعالم اإلسالمي-
يسرد البنية والتركيب الجيولوجي والتضاريس.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين مفهوم العالم اإلسالمي من حيث التكوين واالنتشار والموقع
يحلل المناخ وعناصره والعوامل المؤثرة فيه لجميع دولة
يفسر توزيع السكان ونموهم في جميع دول عالمنا اإلسالمي
يوظف التقنية في عن التركيب العرقي أو الساللي لسكان عالمنا اإلسالمي

1-2
2-2
4-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقدم ملخصا ً عن النشاط االقتصادي في دول عالمنا اإلسالمي
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن دراسة لحالة الغابات والمراعي في عالمنا اإلسالمي
يقوم مع زمالئه الدراسة اإلقليمية لدولة اندونيسيا (دراسة تطبيقية)
ّ

2-3
1-3
3-3

1-1
3-1
4-1
2-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مفهوم العالم اإلسالمي من حيث التكوين واالنتشار والموقع وتحديد المعايير التي يؤخذ بها لتحديد دولة.
البنية والتركيب الجيولوجي والتضاريس.
المناخ وعناصره والعوامل المؤثرة فيه لجميع دولة
توزيع السكان ونموهم في جميع دول عالمنا اإلسالمي
التركيب العرقي أو الساللي لسكان عالمنا اإلسالمي
النشاط االقتصادي في دول عالمنا اإلسالمي
السمات والمميزات لإلنتاج الزراعي والغذائي في العالم اإلسالمي( .اختبار منتصف الفصل
دراسة لحالة الغابات والمراعي في عالمنا اإلسالمي
دراسة إقليمية لدولة اندونيسيا (دراسة تطبيقية)
دراسة إقليمية لدولة تركيا (دراسة تطبيقية)
دراسة إقليمية لدولة نيجيريا (دراسة تطبيقية)
المواصالت في دول عالمنا اإلسالمي مراجعة عامة
المجموع

2
4
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مشاعر األمة الواحدة والجسد الواحد.

الحوار والمناقشة

طرق التقييم

االختبااااارات القصاااايرة ،بطاقااااة

4

الرمز

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

يااااذكر تحديااااد الخصااااائص الجغرافيااااة للعااااالم المحاضرة
1.2
اإلسالمي
يساااااااارد البنيااااااااة والتركيااااااااب الجيولااااااااوجي الحاااااااااااااوار والمحاضااااااااااااارة
1.3
والمناقشة
والتضاريس.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل المناخ وعناصره والعوامال الماؤثرة فياه حل المشكالت
2.1
لجميع دولة
يفساار توزيااع السااكان ونمااوهم فااي جميااع دول العصف الذهني والمناقشات
2.2
عالمنا اإلسالمي
يوظاااف التقنياااة فاااي عااان التركياااب العرقاااي أو المناقشات وتقديم العرو
2.3
الساللي لسكان عالمنا اإلسالمي
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقادم ملخصاا ً عاان النشااط االقتصاادي فااي دول
3.1
العمل الجماعي
عالمنا اإلسالمي
التعلم التعاوني
ياادير حااوارا ً أمااام زمالئااه عاان دراس اة لحالااة
3.2
الغابات والمراعي في عالمنا اإلسالمي
ااوم ماااع زمالئاااه الدراساااة اإلقليمياااة لدولاااة
يقا ّ
…
اندونيسيا (دراسة تطبيقية)
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

كل أسبوع
االسبوع الرابع
االسبوع التاسع
االسبوع الثامن
األسبوع الخامس عشر

أسئلة شفوية مباشرة
تمرين 1
اختبار نصف الفصل
تمرين 2
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم
المالحظة
االختبارات القصيرة
االختبارات القصيرة الفصلية

الفرديااااااااة

تقااااااااديم العاااااااارو
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة
بطاقاااااة المالحظاااااة ،الجاااااداول،
التقييم

بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%5
%25
%5
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 -ساعات مكتبية لألستال3 :ساعات/األسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

1421ه دار الفكر العربي صبري ،محمد حمد العالم اإلسالمي ،المعاصر -
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المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

1995م المركز األكاديمي /الدوحة الشافعي ،نظام جغرافية العالم اإلسالمي ومستقبله -
الموسوعة الجغرافية للعالم اإلسالمي فريق من الباحثين جامعة اإلمام محمد بن سعود
1420م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

المباني ) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات مجهزة بشاشات عر سحرية ومرتبطة بشبكة االنترنت
حلةااربجم زب حلا بكز حل
أجهز احلاسب ززعحلل واززوحلةاالذكز حلاااز ز حلةجهززبجحلااوززو حلةاا ه ز ا حل

المرافق
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ل واو.

ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف جغرافية المملكة العربية السعودية

رمز المقرر:

 205جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
6ساعات
5ساعات
 8ساعات
7ساعات متابعة
30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر دراسة العناصر الطبيعية والبشرية للمملكة العربية السعودية :التكوين التاريخي ،والموقع ،والحدود،
والمساحة ،والتركيب الجيولوجي ،والتضاريس ،والمناخ ،والموارد الطبيعية (التربة ،والنبات ،والمياه ،والمعادن)،
والمشكالت البيئية .كما يدرس المقرر حجم السكان ،ونموهم ،وتوزيعهم المكاني ،وخصائصهم الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية .ويهتم المقرر كذلك بالنشاطات االقتصادية كافة (الرعي ،وصيد األسماك ،والتعدين ،والزراعة ،والصناعة،
والتجارة ،والسياحة ،والنقل ).كما يتطرق المقرر للتقسيم اإلداري ،وبعض خصائص المناطق اإلدارية .ويختتم المقرر
باإلشارة إلى دور المملكة على المستويين اإلقليمي والدولي.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .التعرف على الشخصية الجغرافية للمملكة والمستمدة من عناصر طبيعية وبشرية (الموقع ،المساحة ،المناخ ،النفط،
األماكن المقدسة ،حجم السكان وخصائصهم .وأهمية الموقع الجغرافي للمملكة .وطبيعة الحدود السياسية للمملكة ،ودور
األزمنة والعصور الجيولوجية في تشكيل تضاريس المملكة وفي مواردها الطبيعية ،ومعرفة موارد المملكة وإمكاناتها
الطبيعية والبشرية . ،والعوامل المؤثرة في توزيع السكان وفي نمو المدن في المملكة .مناقشة التغيرات في النشاطات
االقتصادية وفي أنماط استعماالت األرض وأثرها على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة ،التعرف على الفروق بين
المناطق اإلدارية من النواحي الطبيعية والبشرية وفي معدالت التنمية ،ودور المملكة على المستويين اإلقليمي والدولي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1..4
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفاهيم ومصطلحات النقل
يبين العوامل المؤثرة في النقل
يسرد سياسات النقل ذات العالقة بالتنمية اإلقليمية
يذكر مشكالت النقل وعالقتها بالتنمية اإلقليمية ،واقتراح الحلول الممكنة
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين العوامل الطبيعية والبشرية لفهم جغرافية المملكة.
يحلل أسباب التباين بين مناطق المملكة في النواحي الطبيعية والبشرية.
يفسر تأثير بعض النشاطات البشرية على البيئة والموارد الطبيعية.

2-2
1-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن مكانة المملكة بين دول العالم
يقدم ملخصا ً عن السمات العامة لجغرافية المملكة
يقوم مع زمالئه التكوين التاريخي للمملكة ،وموقع المملكة وأهميته
ّ

1-3
2-3
3-3

1-1
3-1
2-1
4-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

السمات العامة لجغرافية المملكة ،التكوين التاريخي للمملكة ،موقع المملكة وأهميته
الحدود والمساحة ،االختبار األول
الجغرافيا الطبيعية :التكوين الجيولوجي ،التضاريس ،التربة ،المناخ ،النبات ،المياه ،الثروة المعدنية،
المشكالت البيئية :التلوث والتصحر ،االختبار األول

2
2
8
2

الجغرافيااااا البشاااارية :السااااكان :النمااااو ،الحجاااام والتوزيااااع ،الخصااااائص الديموغرافيااااة واالقتصااااادية
واالجتماعية
األقاليم والتنمية اإلقليمية

6
4

4

7

المملكة والعالم :دور المملكة على المستويات اإلقليمية والعالمية :دول مجلس التعاون ،الادول العربياة،
العالم اإلسالمي
المجموع

6
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفاهيم ومصطلحات النقل

الحاااااااااااااوار والمحاضااااااااااااارة االختبارات الفصلية ،المالحظة
1.1
والمناقشة
االختباااااارات القصااااايرة ،بطاقاااااة
الحوار والمناقشة
يبين العوامل المؤثرة في النقل
1.2
المالحظة
يسااارد سياساااات النقااال ذات العالقاااة بالتنمياااة الحاااااااااااااوار والمحاضااااااااااااارة االختبارات القصيرة الفصلية
1.3
والمناقشة
اإلقليمية
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
االختبارات القصيرة الفصلية
يقااارن بااين العواماال الطبيعيااة والبشاارية لفهاام التعلم التعاوني
2.1
جغرافية المملكة.
تقااااااااديم العااااااااروض الفرديااااااااة
يحلاال أسااباب التباااين بااين مناااطق المملكااة فااي حل المشكالت
2.2
والجماعية
النواحي الطبيعية والبشرية.
االختبارات القصيرة الفصلية
يفساار تااأثير بعااض النشاااطات البشاارية علااى العصف الذهني
2.3
البيئة والموارد الطبيعية.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ياادير حااوارا ً أمااام زمالئااه عاان مكانااة المملكااة
3.1
بطاقة المالحظة المباشرة
بين دول العالم
التقويم المستمر
العمل الجماعي
يقاادم ملخصااا ً عاان الساامات العامااة لجغرافيااة
3.2
التقييم الذاتي
التعلم التعاوني
المملكة
يقا ّاوم مااع زمالئااه التكااوين التاااريخي للمملكااة،
…
وموقع المملكة وأهميته
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%15
األسبوع السابع
 1االختبار األول
 2اختبار الثاني
%15
االسبوع الثالث عشر
 3بحث قصير وتقديم
%10
االسبوع الرابع عشر
 4اختبار نهائي
%60
االسبوع الخامس عشر
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 -ساعات مكتبية 3 /ساعات كل أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة البحث العلمي ،الموسوعة الجغرافية للعالم
اإلسالمي ،المجلد الثالث ،القسمين األول والثاني ،المملكة العربية السعودية1419 ،هـ

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع الوزارات والهيئات الحكومية :وزارة االقتصاد والتخطيط ،وزارة البترول والثروة
المعدنية ،وزارة التجارة والصناعة ،وزارة الزراعة ،وزارة المياه والكهرباء ،وزارة
النقل ،الهيئة العليا للسياحة ،هيئة المساحة الجيولوجية ،الهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية.

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل الحاسب اآللي بالقسم احلاسوب والربامج احلاسوبية ،أجهزة العرض ،اللوحة الذكيةال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف جغرافية النقل الحضري

رمز المقرر:

 332جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
5ساعات
6ساعات
 8ساعات
 7ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بإيضاح مفهوم النقل الحضري وتطوره وأنماطه ،وعالقته باستخدامات األرض والعوامل المؤثرة فيه .كما
يتناول المقرر شبكات النقل الحضري وما يرتبط بها من تكاليف ،وسياسات وتخطيط .وينتهي المقرر بدراسة مشكالت النقل
الحضري واستعراض نماذج في المدن الرئيسة بالمملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
إيضاح مفهوم النقل الحضري وتطوره التاريخي ـ والتعريف بأنماط النقل الحضري والعوامل المؤثرة فيه والمشكالتالمرتبطة بالنقل الحضري.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح فهم النقل الحضري وتطوره التاريخي.
يبين أنماط النقل الحضري وتكامله.
يذكر عالقة النقل الحضري باستخدامات األرض.
يسرد العوامل المؤثرة في النقل الحضري.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر شبكات النقل الحضري وتكاليفها.
يقارن نماذج النقل الحضري ومشكالته في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية.
يحلل مفهوم النقل الحضري ومراحل تطوره.
يوظف التقنية عن قطاعات النقل الحضري وتطورها.

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً امام زمالئه عن أنماط النقل الحضري.
يقدم ملخصا ً عن تكامل أنماط النقل الحضري.
يقوم مع زمالئه عالقة النقل الحضري باستخدام األرض.
ّ

1-3
2-3
3-3

1-1
3-1
4-1
2-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مفهوم النقل الحضري ومراحل تطوره.
قطاعات النقل الحضري وتطورها.
أنماط النقل الحضري.
تكامل أنماط النقل الحضري.
عالقة النقل الحضري باستخدام األرض.
العوامل المؤثرة في النقل الحضري
شبكات النقل الحضري.
تكاليف النقل الحضري.
السياسات المتبعة في النقل الحضري.
تخطيط النقل الحضري.
دراسة مشكالت النقل الحضري
استعراض نماذج من النقل الحضري في المدن الرئيسة في المملكة
مراجعة ومناقشة التقارير .
المجموع

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح فهم النقل الحضري وتطوره التاريخي.

طرق التقييم

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبوووارات القصووويرة الفصووولية،
المالحظة
والمناقشة

4

الرمز
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2
2.3

استراتيجيات التدريس
الحوار والمناقشة

مخرجات التعلم
يبين أنماط النقل الحضري وتكامله.

يووووذكر عالقووووة النقوووول الحضووووري باسووووتخدامات المحاضرة
األرض.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
العصف الذهني والمناقشات
يفسر شبكات النقل الحضري وتكاليفها.
يقووارن نموواذج النقوول الحضووري ومشووكالته فووي التعلم التعاوني
المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية.
يحلل مفهوم النقل الحضري ومراحل تطوره .حل المشكالت

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يووودير حووووارا ً اموووام زمالئوووه عووون أنمووواط النقووول
3.1
الحضري.
3.2
يقدم ملخصا ً عن تكامل أنماط النقل الحضري.
ووووم مووووع زمالئووووه عالقووووة النقوووول الحضووووري
يقو ّ
…
باستخدام األرض.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2

أنشطة التقييم
واجبات وإعداد تقارير ومناقشتها
اختبار نصف الفصل
كتابة التقارير ومناقشتها واالختبار النهائي
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العمل الجماعي
والتعلم التعاوني

طرق التقييم
االختبوووووارات القصووووويرة ،بطاقوووووة
المالحظة
االختبارات القصيرة

االختبارات القصيرة الفصلية
االختبارات القصيرة الفصلية
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الثاني والتاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر والرابع
عشر والخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%60

4
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
التواصل المستمر مع طالب المقرر إضافة إلى الساعات المكتبية بمعدل 3ساعات يوميا .

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

-Hanson, Susan " Editor". The Geography of Urban
Transportation (The Guilford Press: New York, 1986.
.رسول ،أحمد حبيب1987( ،م )،دراسات في جغرافية النقل ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر ،بيروت
– -عبده ،سعيد ( ،د .ت  )،أسس جغرافية النقل ،مطبوعات كلية البنات  -جامعة عين
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شمس ،القاهرة .
. - Hanson, Susa " Editor" The Geography of Urban
Transportation ( The Guilford Press : New York , 1986) .

المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
اكسل
SPSS

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيره
ً
- .قاعة محاضرات تضم في األقل 20مقعدا للطالب
أجهزة عرض شرائح مصورة في قاعة المحاضراتمعمل الحاسب اآللي بالقسم (منتج)أجهزة حاسب وبرامج مناسبة
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
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رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف جغرافية النقل والتنمية اإلقليمية

رمز المقرر:

 328جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
5ساعات
4ساعات
6ساعات
 8ساعات
 7ساعات متابعة
30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .يعرف المقرر بمفاهيم ومصطلحات النقل ،ويتناول عالقة النقل بالتنمية اإلقليمية في جوانبها المكانية واالقتصادية
واالجتماعية واإلدارية .كما يحدد المقرر ،العوامل المؤثرة في النقل ،ويتناول الشبكات والتكاليف وسياسات تخطيط النقل
لخدمة التنمية اإلقليمية .وينتهي المقرر باستعراض نماذج من مشكالت النقل ،وبعض الحلول المقترحة لتحقيق التنمية
اإلقليمية في العالم مع التركيز على المملكة العربية السعودية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
--إيضاح مفهوم النقل وأنماطه وعالقته بالتنمية اإلقليمية ،والتعريف بأنماط شبكات النقل وتطورها وتكاليفها وعالقتها
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بالتنمية اإلقليمية ،واستعراض نماذج من مشكالت وأنماط النقل وعالقتها بالتنمية اإلقليمية في المملكة العربية السعودية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح تعريف ومفهوم النقل.
يسرد استعراض أنماط النقل.
يبين تحليل أنماط شبكات النقل وتطورها.

1-1
2-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل عالقة شبكات النقل بالتنمية اإلقليمية.
يفسر عرض ألهم عناصر تكاليف النقل.
يقارن بين تطور قطاع النقل في المملكة وعالقته بالتنمية اإلقليمية لمناطق المملكة.

1-2
4-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن إيضاح أبرز مشكالت النقل بالمملكة.
يقدم ملخصا ً عن متابعة الطالب للمجريات اليومية لقطاعات النقل في المملكة.
يقوم مع زمالئه تخطيط النقل.

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

تعريف ومفهوم النقل.
استعراض أنماط النقل.
تحليل أنماط شبكات النقل وتطورها.
عالقة شبكات النقل بالتنمية اإلقليمية.
عرض ألهم عناصر تكاليف النقل.
تطور قطاع النقل في المملكة وعالقته بالتنمية اإلقليمية لمناطق المملكة.
إيضاح أبرز مشكالت النقل بالمملكة.
متابعة الطالب للمجريات اليومية لقطاعات النقل في المملكة.
تخطيط النقل.
مراجعة ومناقشة التقارير .
المجموع

2
4
4
2
4
4
2
2
4
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح تعريف ومفهوم النقل.
يسرد استعراض أنماط النقل.

طرق التقييم

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات الفصلية،
المالحظة
والمناقشة
الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
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الرمز
1.3
2.0

2.1
2.2

مخرجات التعلم
يبين تحليل أنماط شبكات النقل وتطورها.

استراتيجيات التدريس
الحوار والمناقشة

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل عالقة شبكات النقل بالتنمية اإلقليمية.

حل المشكالت

يفسر عرض ألهم عناصر تكاليف النقل.

العصف الذهني والمناقشات

يقوووارن بوووين تطوووور قطووواع النقووول فوووي المملكوووة التعلم التعاوني
2.3
وعالقته بالتنمية اإلقليمية لمناطق المملكة.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
العمل الجماعي
يوودير حوووارا ً أمووام زمالئوووه عوون إيضوواح أبووورز
3.1
التعليم التعاوني
مشكالت النقل بالمملكة.
يقوودم ملخص وا ً عوون متابعووة الطووالب للمجريووات
3.2
اليومية لقطاعات النقل في المملكة.
…
يقوم مع زمالئه تخطيط النقل.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م

طرق التقييم
االختبوووووارات القصووووويرة ،بطاقوووووة
المالحظة
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

(باألسبوع)

2
3
4

واجبات وإعداد تقارير ومناقشتها
اختبار في منتصف المفضل
كتابة التقارير ومناقشة البحوث واالختبار
النهائي

األسبوع والثاني التاسع
االسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر والرابع عشر والخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%60

5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
-التواصل المستمر مع طالب المقرر إضافة إلى الساعات المكتبية بمعدل 3ساعات يوميا.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

B.S., & . Knowles, R.D (eds.), 1992, Modern Transport
, Geography, Belhaven Press Chichester, England
 رسول ،أحمد حبيب1987( ،م )،دراسات في جغرافية النقل ،دار النهضة العربيةللطباعة والنشر ،بيروت.
 عبده ،سعيد( ،د .ت )،أسس جغرافية النقل ،مطبوعات كلية البنات -جامعة عين شمس،القاهرة.
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المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد
برنامج SPSS
 -برنامج اإلكسل.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعة محاضرات.
أجهزة حاسب ألي
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف حماية البيئة

رمز المقرر:

 316جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 45ساعة
7ساعات
8ساعات
4ساعات
 6ساعات
 5ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر مفهوم حماية البيئة الطبيعية والعمرانية ،والمفاهيم ذات الصلة بها ،ويبن التأثير الضار لتدهورها نتيجة
لالستخدامات اإلنسانية السلبية مثل :التعدي على الغابات والبراري ،وتلوث السواحل البحرية ،وسوء تنظيم جمع النفايات في
المدن واختيار مواقع مكباتها .كما يتطرق إلى نماذج من القوانين المطبقة في بعض بلدان العالم للمحافظة على البيئة
والمقارنة بينها ،وموقف اإلسالم من البيئة وحمايتها .ويتناول ضرورة تنمية الحس البيئي في المجتمع ،كما يدرس نماذج
من حاالت إهمال البيئة وعدم حمايتها في بعض بلدان العالم ونتائجها السلبية البيئية واإلنسانية...
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف مفهوم البيئة الطبيعية والعمرانية ،والمفاهيم ذات الصلة بها وتوضيح المكونات األساسية للبيئة الطبيعية والعمرانية
وطرق حمايتها ،والتعريف باألضرار والكوارث االقتصادية واالجتماعية والسياسية الناجمة عن التدهور البيئي وتوضيح
أهمية حماية البيئة والتخطيط البيئي ،وضرورة ايجاد بيئة مستديمة سليمة وتنمية الوعي البيئي والثقافة البيئية وترسيخها
في المجتمع وبيان بعض الطرق المستخدمة في معالجة التدهور البيئي
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مكونات البيئة الطبيعية والعمرانية ومفاهيمها.
يوضح أهمية حماية البيئة وضرورة التخطيط البيئي السليم في كل من البيئة -الطبيعية
والعمرانية
يسرد نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية وترسيخها في المجتمع- .

2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر تمييز أعراض التدهور البيئي وطرق معالجتها
يحلل حاالت التدهور البيئي الناجمة عن النشاطات اإلنسانية والمناخية
يقارن بين حاالت التدهور البيئي وكتابة التقارير العلمية عنها.
يوظف التقنية في البحث عن حماية بيئة السواحل

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن حماية بيئة األنهار والبحيرات.
يقوم مع زمالئه حماية بيئة الغابات
 .يقدم ملخصا ً عن حماية بيئة البراري

1-3
3-3
2-3

3-1
1-1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

مفهوم البيئية وتوازنها اإليكولوجي والتدهور البيئي وحماية البيئة.
حماية بيئة األنهار والبحيرات.
حماية بيئة البراري.
حماية بيئة الغابات.
حماية الحياة البرية.
حماية بيئة السواحل.
حماية بيئة العمران )حماية الهواء والمياه من التلوث(.
ادارة النفايات ومياه الصرف الصحي واعادة تدويرها
الثقافة البيئية االجتماعية.

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
3
3
2

4

10
11

2
2
30ساعة

القوانين الدولية والعربية ودور اإلسالم في حماية البيئة.
دراسة نماذج من المحميات الطبيعية المحلية والعالمية
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2
1.3
2.0

2.1
2.2
2.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبييييين مكونييييات البيئيييية الطبيعييييية والعمرانييييية الحوار والمناقشة
ومفاهيمها.
يوضح أهمية حماية البيئة وضرورة التخطييط الحوار والمحاضرة المناقشة
البيئييي السييليم فييي كييل ميين البيئيية -الطبيعييية
والعمرانية
يسيييرد نشييير اليييوعي البيئيييي والثقافييية البيئيييية الحوار والمحاضرة المناقشة
وترسيخها في المجتمع- .
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسيير تمييييز أعييراض التييدهور البيئييي وطييرق العصف الذهني والمناقشات
معالجتها
يحليييل حييياالت التيييدهور البيئيييي الناجمييية عييين
حل المشكالت
النشاطات اإلنسانية والمناخية
يية
ي
وكتاب
ييي
ي
البيئ
ييدهور
يقيييارن بيييين حييياالت التي
التعلماالتع وني ا
التقارير العلمية عنها.

االخرائطااملف هيمي

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ييييدير حيييوارا ً أميييام زمالئيييه عييين حمايييية بيئييية
3.1
األنهار والبحيرات.
3.2
يقوم مع زمالئه حماية بيئة الغابات
3.3
 .يقدم ملخصا ً عن حماية بيئة البراري
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية وواجبات وتطبيقات عملية
وتطبيقات عملية اختبار شهري أول
وتطبيقات عملية اختبار شهري ثاني
اختبار نهاية الفصل

العمل الجماعي ،والتعليم
التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع السادس
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس عشر
----

طرق التقييم

الختبا ا ا ا االقص ا اااقة ا
ا
املالحظ

ااا ا

االختبارات الفصلية ،المالحظة
االختبارات الفصلية ،المالحظة

االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة
تقييييييييديم العييييييييروض الفردييييييييية
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية

بطاقة المالحظة المباشرة،
التقويم المستمر.
التقييم الذاتي.
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%20
%20
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 15 - :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

الفقي ،محمد عبد القادر .البيئة ،مشاكلها ،قضاياها ،حمايتها من التلوث .مكتبة بن سينا.
 1993م .
مشاعل بنت محمد آل سعود .دراسة المشكالت البيئية في مدينة جدة في المملكة العربية
السعودية وسبل مواجهتها .الجمعية الجغرافية السعودية 2004 .م
شرف  ،محمد إبراهيم .المشكالت البيئية المعاصرة .دار المعرفة الجامعية 2008 .م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://Google.com
http://www.wepikdia.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
مج مايكروسوفت وورد-
برنامج اإلكسل-
نمالج وأشكال من شبكة االنترنت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات حماضرات ابلقسم بسعة  30طالب جمهزة بوسائل تعليمية حديثة جيدة
أجهزة الكمبيوتر متوفرة يف القسم.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

توصيف خرائط الطقس والمناخ

رمز المقرر:

 339جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
7ساعات
6ساعات
 8ساعات
 5ساعات متابعة
30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر بأنواع خرائط الطقس والمناخ المختلفة ،والخرائط السنوبية لشفرة الطقس ،وواردات الرياح ،والهود وغراف
والمنحنيات المناخية ،واألشكال البيانية األخرى للطقس والمناخ ،موضحا استخداماتها التطبيقية وعالقتها بالدراسات
المناخية والمائية والزراعية والعمرانية واالقتصادية والبيئية .ويبين طرائق إعدادها وتحليلها وتفسيرها باستخدام القوانين
والعالقات المناخية واإلحصائية والوسائل واألجهزة العلمية الحديثة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
إعداد شفرة الطقس السنوبية وتحليلها إعداد خرائط لعناصر الطقس والمناخ وأشكالها البيانية وتحليلها وإعداد واردات

3

الرياح بمختلف أشكالها والهد وغراف وتحليلها إعداد المنحنيات المناخية وتحليلها
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين عناصر الطقس و المناخ المقاسة والمشتقة واالستداللية
يوضح شيفرة الطقس ( )Weather Codeو تحليلها
يسرد شيفرة الطقس ورسمها

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر شيفرة الطقس ورسمها
يحلل خرائط درجات الحرارة
يقارن بين خرائط الضغط الجوي و السطحية اإليزوبارية)
يوظف وسائل التقنية في البحث عن دور

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن خرائط الهطول (التساقط)
يقوم مع زمالئه المنحنيات المناخية
يقدم ملخصا ً عن خرائط الرياح (واردات الرياح)

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

عناصر الطقس و المناخ المقاسة والمشتقة واالستداللية
شيفرة الطقس ( )Weather Codeو تحليلها
شيفرة الطقس ورسمها
خرائط درجات الحرارة
خرائط الضغط الجوي ( السطحية اإليزوبارية)
خرائط الضغط الجوي ( العلوية الكنتورية)
خرائط السطوع واإلشعاع الشمسي
خرائط الهطول (التساقط)
خرائط الرياح (واردات الرياح)
الهودوغراف
المنحنيات المناخية
المجموع

4
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبيييييين عناصييييير الطقيييييس والمنييييياخ المقاسييييية الحيييييييييييييييوار والمناقشييييييييييييييية االختبارات القصيرة والمالحظة
والمحاضرة
والمشتقة واالستداللية
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الرمز
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
يوضيح شييفرة الطقيس ( )Weather Codeالمحاضرة الحوار والمناقشة
وتحليلها
الحيييييييييييييييوار والمناقشييييييييييييييية
يسرد شيفرة الطقس ورسمها
والمحاضرة
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
العصف الذهني
يفسر شيفرة الطقس ورسمها
والمناقشات
حل المشكالت
يحلل خرائط درجات الحرارة

يقيارن بييين خييرائط الضيغط الجييوي والسييطحية التعليم التعاوني
2.3
اإليزوبارية)
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يييدير حييوارا ً أمييام زمالئييه عيين خييرائط الهطييول
3.1
العمل الجماعي
(التساقط)
التعليم التعاوني
3.2
يقوم مع زمالئه المنحنيات المناخية
يقيييدم ملخصيييا ً عييين خيييرائط الريييياح (واردات
…
الرياح)
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

كل أسبوع
االسبوع السادس
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس عشر

التدريب العملي
اختبار شهري أول
اختبار شهري ثاني
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم
االختبارات الفصلية والمالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقييييييييديم العييييييييرو الفردييييييييية
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%40
%10
%10
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ 15 :ساعة /أسبوع.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

شحادة  ،نعمان ،المناخ العملي ،الدور النموذجية1983 ،
شرف ،محمد إبراهيم ،خرائط الطقس والمناخ ،دار المعرفة الجامعية –االسكندرية،
2008م.
 & Aguado, E. and Burt, E. 2004. Understanding WeatherClimate.3ed. -New jersey. Pearson Education, Inc
شحادة  ،نعمان ،المناخ العملي ،الدور النموذجية.1983 ،
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المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
صيام  ،نادر محمد – إعداد خرائط الطقس والمناخ وتحليلها -

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
http://faculty.ksu.edu.sa/siam
)-Golden software (Surfer, Map Viewer
 ArcGISCoral Draw
متصفح الشبكة العنكبوتية
برامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،اكسل

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي بالقسم -
قاعات محاضرات بالقسم .أجهزة حاسب آلي-
نمالج لشفرة الطقس-.

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

6

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف علم البيئة

رمز المقرر:

 208جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
4ساعات
6ساعات
5ساعات
 8ساعات
 7ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر علم البيئة ،ومجاالته المتنوعة وعالقته المتداخلة مع العلوم األخرى ،ويدرس البيئة ومكوناتها الحيوية
والفيزيائية ونظمها اإليكولوجية وتوازنها وتنوعها ،وتوزعها الجغرافي .كما يدرس أنواع البيئات العمرانية وخصائصها
والعوامل المؤثرة فيها ،وبخاصة تأثير النشاطات اإلنسانية فيها والمشاكل الناجمة عنها ،ويعرض نماذج من البيئات المحلية
والعالمية وأهم مشكالتها وسبل معالجتها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-تعريف البيئة ومكوناتها الفيزيائية والحيوية وتوضيح مفهوم التوازن البيئي اإليكولوجي وأهميته  .وتوزيع البيئات الطبيعية
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والعوامل المؤثرة فيها ،وتوزيع البيئات العمرانية والعوامل المؤثرة فيها .و تبيان أشكال التدهور البيئي وأسبابه وطرق
المحافظة على البيئة ودراسة نماذج مختارة من البيئة الطبيعية والعمرانية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفهوم البيئة والتوازن البيئي
يذكر أنواع البيئات الطبيعية والعمرانية والعوامل المؤثرة فيها
يبين مكونات البيئة الطبيعية الفيزيائية والبيولوجية

1-1
4-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر خطط التنمية العالمية
يحلل العالقات المكانية-
يوظف التقنية في البحث عن معرفة التدهور البيئي-
يقارن خطط المحافظة على البيئة

4-2
1-2
5-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً عن ظاهرة التباين المكاني لألنظمة البيئية
يقدم ملخصا ً التباين الزماني لألنظمة البيئية
يقوم مع زمالئه التدهور البيئي وأسبابه
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

تعريف علم البيئة ومفاهيمه األساسية وصلته بالعلوم األخرى
مكونات البيئة الطبيعية الفيزيائية والبيولوجية
النظم البيئية الطبيعية وتوزيعها الجغرافي
البيئة العمرانية
التباين المكاني لألنظمة البيئية
التباين الزماني لألنظمة البيئية
التدهور البيئي وأسبابه
المحافظة على البيئة
خطط التنمية البيئية العالمية
المجموع

6
3
3
3
3
3
3
3
3
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفهوم البيئة والتوازن البيئي

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات الفصلية ،المالحظة
والمناقشة
االختبارات القصيرة
يووووذكر أنووووواع البيئووووات الطبيعيووووة والعمرانيووووة المحاضرة
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الرمز

1.3
2.0

2.1
2.2

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم
والعوامل المؤثرة فيها
يبووووين مكونووووات البيئووووة الطبيعيووووة الفيزيائيووووة
الحوارواملناقشة
والبيولوجية
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر خطط التنمية العالمية
حل المشكالت
يحلل العالقات المكانية-

يوظف التقنية في البحوث عون معرفوة التودهور المناقشات وتقديم العروض
2.3
البيئي-
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوووودير حوووووارا ً عوووون ظوووواهرة التبوووواين المكوووواني
3.1
العمل الجماعي،
لألنظمة البيئية
والتعلم التعاوني
3.2
يقدم ملخصا ً التباين الزماني لألنظمة البيئية
3.3
يقوم مع زمالئه التدهور البيئي وأسبابه
ّ
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

كورس أول
اختبار فصلي واحد
كورس ثاني
اختبار نهائي

االسبوع الرابع
االسبوع السابع
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الخامس عشر

طرق التقييم
االختبووووارات القصوووويرة ،بطاقووووة
المالحظة

تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية
بطاقوووووة المالحظوووووة ،الجوووووداول،
التقييم

بطاقة المالحظة المباشرة،
التقويم المستمر
التقييم الذاتي
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%30
%5
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

محمد عبد القادر الفقي  -البيئة – مشكالتها وقضاياها وحمايتها من التلوث
محمد إبراهيم شرف – المشكالت البيئية المعاصرة – االسباب – اآلثار – الحلول
عبد هللا ناصر الوليعي – االنسان في األرض – فلسفة التربية البيئية ومضمونها
محمد خميس الزوكة – جغرافية البيئة
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
www.erin.gov.au
www.earthsystems.or
www.eea.eu.in
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www.epa.gov

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ARC GIS

أخرى

برنامج مايكروسوفت وورد
نمالج وأشكال من شبكة االنترنت

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعة محاضرات
معمل حاسب آيل يف القسم
يوجد شبكة اتصال بالشبكة العنكبوتية

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف علوم المعلومات الجغرافية

رمز المقرر:

 338جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعطي المقرر مقدمة في األسس النظرية والتطبيقية للعلوم المكانية المتعلقة بكيفية تمثيل المكان الجغرافي وتجزئته في شكل
نماذج رقمية في الحاسب من منظور برامجي ورياضي رقمي .يشمل المقرر مفاهيم أساسية في الحاسب اآللي ،ونظم إدارة
قواعد البيانات ،ونظم اإلحداثيات والمساقط ،وتراكيب البيانات المكانية وغير المكانية ،وأساليب تمثيل خصائص هذه البيانات
رقميا وخوارزميا ووظائفيا ،وإدارتها ومعالجتها وتحويالتها وتخزينها في نظم المعلومات الجغرافية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
شرح مصطلحات أساسية في علم نظم المعلومات الجغرافية ،والتفريق بين نظم المعلومات الجغرافية ونظم المعلومات
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األخرى ومعرفة كيفية تنفيذ خصائص البيانات المكانية والوصفية داخل نظم المعلومات الجغرافية و معرفة كيفية معالجة
البيانات هندسيا ورياضيا من ناحيتي التمثيل والتحليل ،وتحديد أدواتها في نظم المعلومات الجغرافية ومعرفة خصائص نظم
إدارة قواعد البيانات وأنواعها ومتطلباتها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.

3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين المفاهيم األساسية في الحاسب اآللي
يوضح أسس علمية نظرية خلف وظائف وأدوات نظم المعلومات الجغرافية
يسرد المصطلحات المتداولة المشهورة في علم المعلومات الجغرافية والتفريق بينه.

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر المفاهيم التحليلية في نظم المعلومات الجغرافية والتفريق بينها
يحلل طرائق إخراج المعلومات المكانية وتوزيعها
يقارن بين تمثيل نماذج البيانات المكانية وتراكيبها داخل نظم المعلومات الجغرافية ،وتخزينها
وتحويلها وضغطها
يوظف وسائل التقنية في البحث عن دور نظم إدارة قواعد البيانات :مكوناتها وخصائصها
وأنواعها وعالقتها بنظم المعلومات الجغرافية

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدددير حددوارا ا أمددام زمالئدده عددن تراكيددب البيانددات المكانيددة وصددفاتها :طرائددق معالجتهددا رقميددا 1-3
ورياضيا وبرمجيا
3-3
يقوم مع زمالئه نظم المعلومات المكانية
2-3
يقدم ملخصا ا عن نظم اإلحداثيات الجغرافية والمساقط والمراجع الجيوديسة وتمثيلها رقميا

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

عرض ألهداف المقرر ومواضيعه ،مع مقدمة عامة عن الظواهر الجغرافية ونماذج تمثيلها رقميا
مفاهيم أساسية في الحاسب اآللي
نظم المعلومات المكانية :أنواعها وخصائصها ومجاالت تطبيقها
نظم إدارة قواعد البيانات :مكوناتها وخصائصها وأنواعها وعالقتها بنظم المعلومات الجغرافية
نظم اإلحداثيات الجغرافية والمساقط والمراجع الجيوديسة وتمثيلها رقميا
نماذج البيانات المكانية :أنواعها وصفاتها وخصائصها وتراكيبها ووظائفها التحليلية
تراكيب البيانات المكانية وصفاتها :طرائق معالجتها رقميا ورياضيا وبرمجيا
طرائق إخراج المعلومات المكانية وتوزيعها
المجموع

3
6
3
6
6
9
6
6
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين المفاهيم األساسية في الحاسب اآللي

طرق التقييم

الحدددددددددددددددوار والمناقشدددددددددددددددة االختبارات القصيرة والفصلية
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الرمز

مخرجات التعلم

يوضدح أسدس علميدة نظريدة خلدف وظدائف
1.2
وأدوات نظم المعلومات الجغرافية
يسددرد المصددطلحات المتداولددة المشددهورة فددي
1.3
علم المعلومات الجغرافية والتفريق بينه.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسددر المفدداهيم التحليليددة فددي نظددم المعلومددات
2.1
الجغرافية والتفريق بينها
يحلددددل طرائددددق إخددددراج المعلومددددات المكانيددددة
2.2
وتوزيعها
يقدددارن بدددين تمثيدددل نمددداذج البياندددات المكانيدددة
2.3
وتراكيبهددا داخددل نظددم المعلومددات الجغرافيددة،
وتخزينها وتحويلها وضغطها
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ا أمدام زمالئده عدن تراكيدب البياندات
3.1
المكانيدددة وصدددفاتها :طرائدددق معالجتهدددا رقميدددا
ورياضيا وبرمجيا
3.2
يقوم مع زمالئه نظم المعلومات المكانية
ا
يقدددم ملخص دا عددن نظددم اإلحددداثيات الجغرافيددة
3.3
والمسددداقط والمراجدددع الجيوديسدددة وتمثيلهدددا
رقميا
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
واجبات
اختبار نهائي

طرق التقييم

استراتيجيات التدريس
والمحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية والمالحظة

الحوار والمناقشة

المالحظة والتوجيه

بطاقة المالحظة
العصف الذهني
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
تقددددددددديم العددددددددروض الفرديددددددددة
حل المشكالت
والجماعية
التعلدددديم التعدددداوني والخددددرائط تقيددددديم األقدددددران – االختبدددددارات
الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الرابع
االسبوع العاشر
كل االسبوع
نهاية الفصل

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%25
%25
%10
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية.
 10دقائق لألسئلة في كل محاضرة .

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية
.رسائل جغرافية
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ما يستجد من دوريات أخرى باللغة العربية.

المراجع المساندة

Longley, Geographic Information Systems and Science. 2nd edn
.)P. A., M. Goodchild, D. Maguire, and D. Rhind (Eds
2005 Wiley
The Handbook of Geographic Information Science, (Blackwell
Wilson, J., and A. S.
Companions to Geography).
2007
Wiley-Blackwell.
Fotheringham, (Eds).
Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods
Fischer, Manfred M. and Getis, Arthur
and Applications
2010
)Springer (Eds.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
 http://faculty.ksu.edu.sa/ghamdiam/default.aspxعربي
 http://gisclub.net/vb/index.phpعربي
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm

المصادر اإللكترونية

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGIS
متصفح الشبكة
( Oracleبرامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،اكسل(-غير متوفر بعدMS Access

أخرى

-

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

-

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 معمل حاسب آلي  -متوفر.أجهزة حاسب
.
-

لوحة ذكية

جهاز عرض
فني حاسب( -غير متوفر(
فني متخصص في النظم( -متوفر(

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

فاعلية التدريس
عضو هيئة التدريس

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
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المقيمون

مجاالت التقويم

لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف مبادئ نظم المعلومات الجغرافية

رمز المقرر:

 196جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق5......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم5 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 6....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30ساعة
4ساعات
8ساعات
5ساعات
 7ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر المبادئ األساسية وأساليب وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية ،فيوضح مفهوم هذه النظم ومكوناتها
ومجاالت تطبيقها .يتناول المقرر طبيعة البيانات الجغرافية ،ومصادرها ،وأساليب إنشائها وبنائها ،وإدارتها ،وتخزينها في
قواعد البيانات الجغرافية .كما يبين كيفية تحليل هذه البيانات ،وإخراجها في أشكال مختلفة .ويشمل المقرر تدريبات عملية
في مجاالت إدخال البيانات ،وإدارتها ،وتحليلها ،وإخراجها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
فهم طبيعة نظم المعلومات الجغرافية ،وخصائصها ،وطرائق استخدامها ،وكيفية االستفادة منها وإنشاء البيانات ،وإدارتها،
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وتخزينها ,وتحليلها وإخراجها ,باستخدام نظم المعلومات الجغرافي و تصميم مشاريع تطبيقية وتنفيذها باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين نظم المعلومات الجغرافية ومكوناتها وخصائصها وقدراتها
يوضح تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تمثيل الظواهر الجغرافية وتحليلها وإخراجها.
يسرد طبيعة البيانات الجغرافية ومصادرها

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مكونات نظم المعلومات الجغرافية ومتطلباتها التشغيلية والتفريق بينها.
يحلل تحقيق تكامل في تطبيق وضائف نظم المعلومات الجغرافية
يقارن بين إدخال البيانات الجغرافية ومعالجتها في قواعد البيانات
يوظف وسائل التقنية في البحث عن نظم المعلومات الجغرافية بطريقة صحيحة

4-2
2-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن مقدمة في قواعد البيانات الجغرافية
يقوم مع زمالئه تحليل البيانات في نظم المعلومات الجغرافية
يقدم ملخصا ً عن تمثيل البيانات خرائطيا ً في نظم المعلومات الجغرافية وإخراجها نهائيا

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات
االتصال

قائمة الموضوعات

مقدمة :تعريف نظم المعلومات الجغرافية ومكوناتها ومجاالت تطبيقها
استعراض خصائص مكونات النظم (مواصفات ومتطلبات)
طبيعة البيانات الجغرافية ومصادرها
مقدمة في قواعد البيانات الجغرافية
إدخال البيانات الجغرافية ومعالجتها في قواعد البيانات
تحليل البيانات في نظم المعلومات الجغرافية
تمثيل البيانات خرائطيا في نظم المعلومات الجغرافية وإخراجها نهائيا
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في المملكة ومستقبلها
مراجعة
المجموع

4
2
4
2
4
4
4
4
2
30ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبيييين نظيييم المعلوميييات الجغرافيييية ومكوناتهيييا الحوار والمناقشة
وخصائصها وقدراتها
يوضييح تطبيييق نظييم المعلومييات الجغرافييية فييي المحاضرة
تمثيل الظواهر الجغرافية وتحليلها وإخراجها.

طرق التقييم

االختبييييارات القصيييييرة وبطاقيييية
المالحظة
االختبييييارات القصيييييرة الفصييييلية
والمالحظة
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الرمز
مخرجات التعلم
1.3
يسرد طبيعة البيانات الجغرافية ومصادرها
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسييير مكونيييات نظيييم المعلوميييات الجغرافييييية
2.1
ومتطلباتها التشغيلية والتفريق بينها.
يحلييل تحقيييق تكامييل فييي تطبيييق وضييائف نظييم
2.2
المعلومات الجغرافية
يقييييييارن بييييييين إدخييييييال البيانييييييات الجغرافييييييية
2.3
ومعالجتها في قواعد البيانات
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن مقدمة فيي قواعيد
3.1
البيانات الجغرافية
يقيييوم ميييع زمالئيييه تحلييييل البيانيييات فيييي نظيييم
3.2
المعلومات الجغرافية
يقدم ملخصيا ً عين تمثييل البيانيات خرائطييا ً فيي
…
نظم المعلومات الجغرافية وإخراجها نهائيا
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
واجبات
تمارين عملية
امتحان انهائي

استراتيجيات التدريس
الحوار والمناقشة

طرق التقييم
االختبارات القصيرة الفصلية

العصف الذهني
المناقشات
حل المشكالت

بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
تقييييييييديم العييييييييروض الفردييييييييية
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية

التعلم التعاوني

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الرابع
االسبوع العاشر
كل أسبوع
كل اسبوع
األسبوع السادس عشر

التقويم المستمر
التقييم ذاتي
بطاقة المالحظة المباشرة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%5
%35
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية
 10دقائق لألسئلة في كل محاضرة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية عودة ,سميح أحمد دار
المسيرة للنشر والتوزيع 2005
نظم المعلومات الجغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيين عزيز ,محمد الخزامى منشأة
المعارف 2004
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المصادر اإللكترونية

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGIS
متصفح الشبكة
برامج مايكروسوفت وردد ,باور بوينت ,إكسل ,أكسس
وثائق المستخدم الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية في معامل القسم

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي  -متوفر
أجهزة حاسب
-لوحة ذكية

 جهاز عرض فني حاسب – غير متوفر -فني متخصص في النظم  -متوفر -

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

توصيف مهارات خرائطية

رمز المقرر:

 335جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
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 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
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و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يبين المقرر أهمية استخدام الخريطة ودورها في تصوير الواقع الجغرافي وفهمه من خالل مفهوم نظرية االتصال الخرائطي.
يركز المقرر على مهارات استخدام الخرائط المتمثلة في :قراءة الخريطة ،وتحليلها ،وتفسيرها .كما يتناول المقرر
موضوعات حول كيفية قراءة الخريطة وفهم عناصرها ،وكيفية تمثيل الواقع من قبل الخرائطي ،وكيفية تحليل الخريطة
(رقميا ويدويا) من قبل المستخدم ،وكذلك كيفية تفسير الخريطة .ويشتمل المقرر على تدريبات عملية متنوعة تغطي محاور
موضوعات المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
فهم كيف تم إنشاء الخريطة وتحديد جودتها النوعية .قراءة الخريطة بطريقة صحيحة وفهم عناصرها إجراء عمليات قياس
وتحليل معينة على الخريطة ومعرفة كيف ت ُفسر نتائج التحليل في ضوء ربطها بالواقع ومصادر أخرى .والتفريق بين أنواع
الخرائط ومقاييس رسمها ،وتحديد أيها األنسب لالستخدام وتحديد األدوات المناسبة للتحليل والتفسير سواء كانت يدوية أو
رقمية حسب طبيعة االستخدام للخريطة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين أهمية الخريطة وجودتها ،وعالقتها بعمليات صنع القرار
يوضح خصائص الخريطة الممثلة وفهم عناصرها
يسرد مراحل استخدام الخريطة باعتبارها وسيلة أساسية لفهم الواقع الجغرافي.

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر مراحل استخدام الخريطة وفهم طبيعة كل مرحلة والتفريق بينها.
يحلل األدوات المناسبة لقراءة وتحليل وتفسير الخريطة
يقارن بين أنواع الخرائط وعناصرها ،وتحديد االستخدامات التطبيقية المناسبة لها
يوظف وسائل التقنية في البحث عن جودة الخريطة من واقع تمثيل عناصرها

1-2
2-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن أسس ومتطلبات في فهم عناصر الخريطة الممثلة
يقوم مع زمالئه تحليل الخريطة وإمكانياتها.
يقدم ملخصا ً عن طبيعة استخدام الخريطة

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

مقدمة في االتصال الخرائطي ،واستخدام الخريطة.
قراءة الخريطة :أسس ومتطلبات في فهم عناصر الخريطة الممثلة.
تحليل الخريطة :إمكانيات القياس والتحليل وأنواعه على الخريطة الورقية والرقمية.
تفسير الخريطة :تفسير نتائج التحليل لفهم العالقات الجغرافية للظواهر الممثلة.

6
9
9
9

طبيعةةة اسةةتخدام الخريطةةة (قةةراءة ،وتحليةةل ،وتفسةةير) فةةي ضةةوء االتجاهةةات التقنيةةة الخرائطيةةة الحاليةةة
والمستقبلية.
مراجعة
المجموع

6
6
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبةةةين أهميةةةة الخريطةةةة وجودتهةةةا ،وعالقتهةةةا
1.1
بعمليات صنع القرار
يوضةةةةح خصةةةةائص الخريطةةةةة الممثلةةةةة وفهةةةةم
1.2
عناصرها
يسةةةرد مراحةةةل اسةةةتخدام الخريطةةةة باعتبارهةةةا
1.3
وسيلة أساسية لفهم الواقع الجغرافي .
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسةر مراحةةل اسةةتخدام الخريطةةة وفهةةم طبيعةةة
2.1
كل مرحلة والتفريق بينها.
يحلةةةةةل األدوات المناسةةةةةبة لقةةةةةراءة وتحليةةةةةل
2.2
وتفسير الخريطة
يقارن بين أنواع الخرائط وعناصرها ،وتحديةد
2.3
االستخدامات التطبيقية المناسبة لها
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عةن أسةس ومتطلبةات
3.1
في فهم عناصر الخريطة الممثلة
3.2
يقوم مع زمالئه تحليل الخريطة وإمكانياتها.
ً
3.3
يقدم ملخصا عن طبيعة استخدام الخريطة
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
امتحان شهري 1
امتحان شهري 2
تمارين ،وتقارير كتابية ،ومناقشات شفهية
تمارين عملية
امتحان نهائي

الحوار والمناقشة
المحاضرة الحوار والمناقشة

طرق التقييم

االختبةةةةارات القصةةةةيرة وبطاقةةةةة
المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة

الحةةةةةةةةةةةةةةةوار والمناقشةةةةةةةةةةةةةةةة االختبارات القصيرة الفصلية
والمحاضرة
بطاقة المالحظة
العصف الذهني
االختبارات الفصلية
لعب األدوار
تقةةةةةةةةديم العةةةةةةةةرو الفرديةةةةةةةةة
حل المشكالت
والجماعية
التعلةةةةيم التعةةةةاوني والخةةةةرائط االختبارات القصيرة الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الرابع
الثامن
كل أسبوعين
كل أسبوع
نهاية الفصل

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
10
10
20
20
40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية.
 10دقائق لألسئلة في كل محاضرة
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المناخ األصغري .موسى ،علي 1991 .م
Muehrcke, J., A.J. Map Use: Reading and Analysis , 6th edn.
2009
Kimerling, A. R. Buckley, and P. C. Muehrcke ESRI Press
Map Use: Reading, Analysis, And Interpretation, 5th edn
2005 Muehrcke, P. C. J P Pubns
الدار العلمية الدولية  2002الخرائط
دليل قراءة الخريطة والصور الجوية خضر العبادي
دار الفكر العربي  2003م
العملية  :نماذج وتطبيقات أحمد البدوي الشريعي
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

المصادر اإللكترونية

أخرى

عربي http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm
مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
خرائط ورقية متنوعة -
أدلة خاصة بإنتاج الخرائط
برامج خرائطية ونظم معلومات جغرافية
متصفح الشبكة
برامج مايكروسوفت وورد ،باور بوينت ،اكسل ،أكسس.
وثائق المستخدم الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية في معامل القسم
-

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 معمل حاسب آلي – متوفر.أجهزة حاسب
-

لوحة ذكية

جهاز عرض
فني حاسب – غير متوفر
فني متخصص في النظم  -متوفر

-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
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مجاالت التقويم
 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون
الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

نظريات الموقع

رمز المقرر:

 299جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
5ساعات
4ساعات
7ساعات
 8ساعات
 6ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر نظريات الموقع من حيث مفاهيمها وأسسها وافتراضاتها ومجاالت تطبيقاتها مثل نظريات الموقع الزراعي
والصناعي والتجاري واألماكن المركزية ،وكذلك اإلضافات الحديثة إلى هذه النظريات بما في ذلك االتجاهات السلوكية
وصناعة القرار .ويتناول المقرر السياسات الحكومية ودورها في اختيار المواقع وتقييمها في ضوء نظريات الموقع .كما
يقدم المقرر عدد من األساليب الكمية المستخدمة في وصف وتحليل التوزيع المكاني لمواقع األنشطة االقتصادية والخدمية
كمنحنى لورنس ،وصلة الجوار ،وتحليل المربعات  ،ونماذج الجاذبية والتفاعل المكاني ،ومعامل التركز الموقعي وغيرها.
ويهتم المقرر بكيفية استخدام هذه األساليب من خالل التمارين التطبيقية باستخدام برامج الحاسب اآللي..
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التعريف بنظريات الموقع الكالسيكية مثل الموقع الصناعي والزراعي والمكان المركزي وما استجد عليها من إضافات حديثة
السيما تلك المتعلقة -باالتجاهات السلوكية وصناعة القرار والتعريف بالسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بمواقع األنشطة
االقتصادية الصناعية ،والزراعية والتجارية والخدمية في القطاعين العام والخاص التعريف ببعض األساليب الكمية
اإلحصائية والرياضية المستخدمة في وصف وتحليل التوزيع المكاني لمواقع األنشطة االقتصادية والخدمية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مفاهيم حول المفاهيم ،واألسس ،والنظريات.
يبين مجاالت تطبيق النماذج والنظريات
يذكر نظريات في الموقع الزراعي والصناعي

1-1
3-1
4-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين اإلضافات على نظريات الموقع الزراعي والصناعي.
يحلل نظريات الموقع التجاري.
يفسر اإلضافات على نظريات الموقع التجاري.

2-2
1-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن نظريات األماكن المركزية.
يقوم مع زمالئه اإلضافات على نظريات األماكن المركزية.
ّ
يقدم ملخصا ً االتجاهات السلوكية في تحديد المواقع.

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

مفاهيم حول المفاهيم ،واألسس ،والنظريات.
مجاالت تطبيق النماذج والنظريات
نظريات في الموقع الزراعي والصناعي
اإلضافات على نظريات الموقع الزراعي والصناعي.
نظريات الموقع التجاري.
اإلضافات على نظريات الموقع التجاري.
نظريات األماكن المركزية.
اإلضافات على نظريات األماكن المركزية.
االتجاهات السلوكية في تحديد المواقع.

ساعات
االتصال

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4

10
11
12
13
14
15

2
2
2
2
2
2
30ساعة

تأثير صناعة القرار على المواقع.
السياسات الحكومية ودورها في اختيار الموقع.
تقييم السياسات الحكومية.
تطبيقات أساليب كمية في وصف وتحليل التوزيع المكاني.
تطبيقات على نماذج التفاعل والتركز.
موقع وتباعد وحجم المراكز العمرانية.
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2
2.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضحححح مفحححاهيم ححححول المفحححاهيم ،واألسحححس ،الحوار والمحاضرة
والمناقشة
والنظريات.
يبين مجاالت تطبيق النماذج والنظريات
الحوارواملناقشة
يذكر نظريات في الموقع الزراعي والصناعي

املحاضر

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقححارن بححين اإلضححافات علححى نظريححات الموقححع التعلم التعاوني
الخرائط المفاهيمية
الزراعي والصناعي.
يحلل نظريات الموقع التجاري.
حل املشكالت
يفسحححححر اإلضحححححافات علحححححى نظريحححححات الموقحححححع
العصف الذهني
التجاري.
لعب األدوار

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئحه عحن نظريحات األمحاكن
3.1
المركزية.
ححوم محححع زمالئحححه اإلضحححافات علحححى نظريحححات
يقح ّ
3.2
األماكن المركزية.
يقححدم ملخص حا ً االتجاهححات السححلوكية فححي تحديححد
3.2
المواقع.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
االختبار األول
تمارين تطبيقية تحليلية
المشاركة في الفصل
االلتزام بالحضور
اختبار نهائي

العمل الجماعي،
والتعلم التعاوني

طرق التقييم

االختبارات الفصلية ،املالحظة
االختبا ا ا ا ا ا ااارات القصا ا ا ا ا ا ا  ،اقا ا ا ا ا ا ااة
املالحظة
االختبارات القص
االختبارات القص والفصلية
تقديم العروض الفردية والجماعية
االختبارات القص والفصلية
اقة املالحظة

اقة املالحظة املباشر ،
التقويم املستمر.
التقييم الذاتي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

االسبوع الخامس
االسبوع الخامس والثاني عشر
جميع األسابيع
جميع األسابيع
االسبوع السادس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%15
%3
%2
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
تخصيص  10 -5دقائق في بداية كل محاضرة لألسئلة العامة حول المحاضرة السابقة أو مسائل تتعلق بتمارين التطبيق أو
مشروع البحث التطبيقي.
 -ساعات مكتبية موضحة على واجهة المكتب ومجموعها  6ساعات أسبوعياً.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

نظريات وأساليب التخطيط اإلقليمي ممدوح ،أبو رمان ،ومحمد جاسم العاني
دار صفاء للنشار والتوزيع ،عمان ،األردن 2005م.
مقدمة في التخطيط التنموي اإلقليمي غنيم  ،عثمان محمد  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،
عمان األردن 2000.م.
النماذج الرياضية وأساليب التحليل الكمي في التخطيط الحضري واإلقليمي  ،العاني ،
محمد جاسم  ،دار صفاء للنشر والتوزيع عمان األردن 2005.م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://www.cdsi.gov.sa/showsection.aspx?lid

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
SPSS
متصفح الشبكةبرنامج مايكروسوفت ووردبرنامج الباوربوينت-برنامج اكسل

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
فصول دراسية تضم في األقل  10مقاعد للطالب.
أجهزة عرض شرائح مصورة في قاعة المحاضرات.شبكة انترنت.أجهزة الحاسب بالمعمللوحة ذكية في قاعة المحاضرة

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

فاعلية طرق تقويم الطالب

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
لجنة الجودة

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
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مجاالت التقويم
 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون
الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

جغرافيا السكان

رمز المقرر:

 202جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
 9ساعات
 8ساعات
9ساعات
 10ساعات
9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهدف المقرر إلى التعريف بجغرافية السكان :مفاهيمها األساسية ،القضايا السكانية المهمة من منظور جغرافي .ويدرس
المقرر تحليل االختالفات المكانية في توزيع السكان وتركيبهم ومعدالت نموهم وكثافتهم وهجراتهم ومدى ارتباط هذه
الظواهر السكانية بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والمكانية ،كما يهتم بالتعريف ببعض المؤشرات الديموغرافية مثل
معدالت المواليد والوفيات والهجرة والعوامل المؤثرة فيها .ويتطرق المقرر لنظرية التحول الديموغرافي ،والعالقة بين
السكان والتنمية ،وبعض النظريات والسياسات السكانية ذات العالقة .وينتهي المقرر بتطبيق بعض مفاهيم ونظريات جغرافية
السكان على الدول العربية بوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة المفاهيم الديموغرافية والسكانية األساسية في جغرافية السكان.
معرفة أنواع مصادر المعلومات السكانية ومشكالتها .ومعايير قياس توزيع السكان وكثافتهم والعوامل المؤثرة فيها.
معرفة عناصر نمو السكان )الخصوبة والوفيات والهجرة( ومعدالتها والعوامل المؤثرة فيها.ومعرفة التركيبات السكانية.
ومعرفة العالقة بين السكان والتنمية والنظريات والسياسات السكانية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين المفاهيم واألسس والمعايير السكانية.
يوضح المتغيرات السكانية للتوزيع السكاني وكثافتهم وتركيبهم وعناصر نموهم.
يسرد المتغيرات الديموغرافية كمعدالت المواليد والوفيات

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر أنواع ومصادر البيانات السكانية
يحلل متغيرات النمو السكاني.
يقارن بين المتغيرات السكانية والمتغيرات السكانية والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية.
يوظف وسائل التقنية في البحث عن الهجرات السكانية.

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن نمو السكان والعوامل المؤثرة فيه
يقوم مع زمالئه المفاهيم الديموغرافية األساسية
يقدم ملخصا ً عن أنواع ومصادر المعلومات السكانية ومشكالتها.

1-3
2-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
5
6
7
8
9
10

قائمة الموضوعات

ماهية جغرافية السكان وأهميتها والفرق بينها وبين الديموغرافيا
أنواع ومصادر المعلومات السكانية ومشكالتها.
بعض المفاهيم الديموغرافية األساسية.
نمو السكان والعوامل المؤثرة فيه.
حساب معدالت النمو وتقديرات السكان
نظرية التحول الديموغرافي
توزيع السكان في العالم والعوامل المؤثرة في هذا التوزيع.
تركيب السكان :التركيب العمري والنوعي وغيره.
المواليد )الخصوبة( وحساب المعدالت الخاصة بها.

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
3
3
6

4

11
12
13
14

3
3
3
3
 45ساعة

الوفيات وحساب المعايير المتعلقة بها.
الهجرات السكانية وأنواعها ودوافع كل منها.
السكان والتنمية وبعض النظريات ذات العالقة.
السياسات السكانية.
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين المفاهيم واألسس والمعايير السكانية.

االختباااااااارات القصااااااايرة وبطاقاااااااة
الحوار والمناقشة
1.1
المالحظة
يوضااح المتغياارات السااكانية للتوزيااع السااكاني المحاضاااااااااارة الحااااااااااوار االختبارات الفصلية والمالحظة
1.2
والمناقشة
وكثافتهم وتركيبهم وعناصر نموهم.
المالحظة والتوجيه
يساااارد المتغيااااارات الديموغرافياااااة كمعااااادالت الحوار والمناقشة
1.3
المواليد والوفيات
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
بطاقة المالحظة
العصف الذهني
يفسر أنواع ومصادر البيانات السكانية
2.1
االختبارات الفصلية
2.2
تقديم العروض الفردية والجماعية
حل المشكالت
يحلل متغيرات النمو السكاني.
يقااارن بااين المتغياارات السااكانية والمتغياارات التعليم التعاوني والخرائط االختبارات القصيرة الفصلية
2.3
السكانية والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية .المفاهيمية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يااادير حاااوارا ً أماااام زمالئاااه عااان نماااو الساااكان
3.1
التقويم المستمر
العمل الجماعي
والعوامل المؤثرة فيه
التقييم الذاتي
التعليم التعاوني
يقااااوم مااااع زمالئااااه المفاااااهيم الديموغرافيااااة
3.2
بطاقة المالحظة
األساسية
يقاادم ملخص اا ً عاان أنااواع ومصااادر المعلومااات
…
السكانية ومشكالتها.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%5
كل أسبوع
 1أسئلة شفوية مباشرة
 2تمرين 1
%5
االسبوع الخامس
 3اختبار نصف الفصل
%25
االسبوع السابع
 4تمرين 2
%5
االسبوع العاشر
%60
االسبوع الخامس عشر
 5اختبار نهاية الفصل
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ : 3ساعة /أسبوعيا ً.
متابعة القسم.
اإلشراف المباشر من قبل مدرس المادة على الطالب أثناء التدريبات العملية.
تحديد ساعات إضافية للمتعثرين من الطالب في أوقات إضافية محددة من أستاذ المادة

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الخفاف ،عبده علي ،جغرافية السكان :أسس عامة ،العراق :دار الفكر للطباعة 1420هـ.
الخريف ،رشود محمد ،السكان :المفاهيم واألساليب والتطبيقات ،الرياض 1430 :هـ
العيسوي ،فايز بن محمد ،أسس جغرافية السكان ،دار المعرفة الجغرافية ،اإلسكندرية،
 2005م.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
-مواقع ومنتديات علم االجتماع على الشبكة الدلية للمعلومات (االنترنت) مركز

الدراسات السكانيةWWW.CPS.KSU.EDU.SA
مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد
برنامج اكسل
برنامج الباوربوينت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها(:
قاعات المحاضرات الذكية معمل الحاسب اآللي بالقسم.
أجهزة الحاسب اآللي بالمعمل.
اللوحة الذكية وجهاز العرض والتجهيزات والبرمجيات المتاحة بالمعمل.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

جغرافيا المياه

رمز المقرر:

 106جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30
 6ساعات
 5ساعات
4ساعات
 7ساعات
 8ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
المقرر الدراس )مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(.
يدرس المقرر موارد المياه ،وأبعادها الجغرافية )مناطق صغيرة وكبيرة( والزمنية )على المدى القصير والبعيد(  ،وأنوعها
السطحية والجوفية ،وخصائصها.ويشتمل المقرر على موضوعات ومفاهيم اساسية مثل الدورة المائية ،والميزان المائي في
بيئات متنوعة ،ونوعية المياه وتلوثها ،مع التركيز على وسائل .وتقييم موارد المياه من منظور متعدد التخصصات .كما
يتطرق المقرر إلى سبل المحافظة على المياه والقضايا القانونية والسياسية واإلجرائية المتعلقة بترشيد استغاللها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف الطالب بخواص المياه وأهميتها ،وزيادة الحس العلمي والبيئي للطالب بدراسة الميزانية المائية واختالفاتها المكانية
والتعريف بطرق االستغالل األمثل للموارد المائية ،وأهمية المحافظة عليها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح موارد المياه ،وخصائصها وانواعها وأهميتها.
يسرد لدورة الهيدرولوجية والميزانية المائية واختالفاتها المكانية.
يبين طرق االستغالل األمثل لموارد المياه والمحافظة عليها

1-1
2-1
5-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين المصادر المحتملة للمياه في كل بيئة.
يحلل تقييم الميزانية المائية ،ومعرفة مدخالتها ومخرجاتها.
يفسر معدالت تغذية المياه الجوفية ومخرجاتها
يوظف التقنية في البحث عن تحلية مياه البحر مصدر من مصادر المياه

2-2
1-2
4-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن التساقط والتشرب األراضي
يقدم ملخصا ً عن التدفق السطحي والتدفق الباطني
يقوم مع زمالئه العالقة بين التساقط والجريان السطحي
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قائمة الموضوعات

مجاالت االهتمام بموارد المياه وصلتها بالعلوم األخرى
أسس علم الهيدرولوجيا
الدورة المائية.
التبخر والنتح.
التساقط و التشرب األراضي
التدفق السطحي و التدفق الباطني
العالقة بين التساقط والجريان السطحي  ،منحنى التدفق المائي) اختبار منتصف الفصل(
دراسة موجات الس يول والفيضانات
هيدرولوجية المياه الجوفية
تحرك المياه الجوفية ،األحواض االرتوازية ،اآلبار االرتوازية
هيدرولوجية المناطق الحضرية

ساعات
االتصال

2
2
4
2
2
2
4
4
2
2
2

4
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2
 30ساعة

المياه في المملكة العربية السعودية
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضححح مححوارد الميححاه ،وخصائصححها وانواعهححا
1.1
وأهميتها.
يسرد لدورة الهيدرولوجية والميزانيحة المائيحة
1.2
واختالفاتها المكانية.
يبححين طححرق االسححتغالل األمثححل لمححوارد الميححاه
1.3
والمحافظة عليها
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلحححححل تقيحححححيم الميزانيحححححة المائيحححححة ،ومعرفحححححة
2.1
مدخالتها ومخرجاتها.
يفسححححححر معححححححدالت تغذيححححححة الميححححححاه الجوفيححححححة
2.2
ومخرجاتها
يوظف التقنية في البحث عن تحلية مياه البحر
2.3
مصدر من مصادر المياه
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يححححدير حححححوارا ً أمححححام زمالئححححه عححححن التسحححححاقط
3.1
والتشرب األراضي
يقحدم ملخصحا ً عحن التحدفق السحطحي والتحدفق
3.2
الباطني
يقححوم مححع زمالئححه العالقححة بححين التسححاقط
ّ
3.3
والجريان السطحي
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية وواجبات وتطبيقات
اختبار شهري أول
اختبار شهري ثاني
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
المالحظة
والمناقشة
الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
االختبحححححارات القصحححححيرة ،بطاقحححححة
الحوار والمناقشة
المالحظة
حل المشكالت
العصف الذهني
المناقشات وتقديم العروض

العمل الجماعي
التعلم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

كل أسبوع
االسبوع السابع
الثالث عشر
الخامس عشر

تقححححححححديم العححححححححروض الفرديححححححححة
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
بطاقحححححة المالحظحححححة ،الجحححححداول،
التقييم
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستاذ : 3ساعة /أسبوعيا ً.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

  .الحواس ،عساف علي " ،الماء في النظام اإليكولوجي" ،جامعة الملك سعود،الرياض2007 ،م.
  .لونا ليوبولد" ،الماء هو األساس" ،ترجمة رياض حامد الدباغ ،جيمس كليلبي:ودرفورد1974 ،م
الحواس ،عساف علي" ،الماء في النظام االيكولوجي" ،جامعة الملك سعود ،الرياض،
2007م.
 .مهدي محمد الصحاف ،رفيق حسين الخشاب ،باقر أحمد كاشف ،الغطاء" ،علمالهيدرولوجيا" ،جامعة الموصل ،العراق1974 ،م
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع ومنتديات علم االجتماع على الشبكة الدلية للمعلومات (االنترنت)http://faculty.ksu.edu.sa/alhawas/Pages/304GEOG.aspx

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
ArcGIS
ERDAS
SPSS

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني
معمل الحاسب اآللي بالقسم ،معمل التربة والمياه بالقسم
أجهيييزة الحاسيييب بالمعميييل واللوحييية الذكيييية وجهييياز العيييرض والتجهييييزات
والبرمجيات المتاحة بالمعمل.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

جغرافية السكان والتنمية اإلقليمية

رمز المقرر:

 329جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر التعريف بمفاهيم التنمية ونظرياتها واستراتيجياتها ومؤشراتها وطرق قياسها .كما يهتم المقرر ،بالمتغيرات
السكانية مثل النمو السكاني وحجم السكان وتوزيعهم والتركيبات السكانية التي تؤثر في التنمية ،اإلقليمية .ويدرس المقرر
الخصائص االقتصادية واالجتماعية للسكان مثل الدخل والمستوى التعليمي والبطالة ،والجريمة التي تؤثر على التنمية
اإلقليمية .ويهتم المقرر بتباين أنماط التنمية المكانية مع إعطاء تطبيقات تتعلق ،بالسكان والتنمية للدول النامية بشكل عام
والتركيز على المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف التنمية ونظرياتها واستراتيجياتها وطرق قياسها .والتمييز بين المتغيرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية
واإلنسانية وأثرها على التنمية اإلقليمية .فهم التباين المكاني لعالقة خصائص السكان بالتنمية اإلقليمية ،والسياسات السكانية
ومدى ارتباطها بالتنمية .ومعرفة استراتيجيات الخطط التنموية بالمملكة العربية السعودية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح العالقة المتبادلة بين السكان والتنمية.
يبين النظريات المتعلقة بالسكان والتنمية.
يذكر استراتيجيات التنمية في المملكة العربية السعودية.

1-1
3-1
4-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين المتغيرات السكانية والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية.
يفسر تأثير النمو السكاني على التنمية.
يحلل التباين في األنماط المكانية للتنمية.
 .يوظف التقنية في البحث عن السياسات السكانية في العالم ومدى ارتباطها بالتنمية

2-2
4-2
1-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ُ امام زمالئه عن العالقة بين السكان والتنمية
يقدم ملخصا ً للنظريات المتعلقة بالسكان والتنمية
يقوم مع زمالئه السكان والتنمية في الوطن العربي
ّ

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

قائمة الموضوعات

مفهوم ومضمون التنمية البشرية
الجانب االقتصادي ،االجتماعي ،اإلنساني للتنمية البشرية
دليل التنمية البشرية لبرامج األمم المتحدة اإلنمائي
العالقة بين السكان والتنمية
النظريات المتعلقة بالسكان والتنمية
السكان والتنمية في الوطن العربي
المتغيرات السكانية وتأثيرها على التنمية في المملكة.
التركيبات السكانية وتأثيرها على التنمية في المملكة.
ترابط الخصوبة بمؤثرات التنمية.
التنمية والهجرة.
السكان وتدهور البيئة.
مقاييس العالقة بين حجم السكان والموارد

ساعات
االتصال

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4

13
14
15

برامج تنظيم األسرة
استراتيجيات التنمية بالمملكة العربية السعودية.
السياسات السكانية في الوطن العربي ومدى ارتباطها بالتنمية
المجموع

3
3
3
45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

طرق التقييم

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح العالقة المتبادلة بين السكان والتنمية.

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات القصيرة الفصلية
1.1
المالحظة
والمناقشة
االختبوووووارات القصووووويرة ،بطاقوووووة
الحوار والمناقشة
يبين النظريات المتعلقة بالسكان والتنمية.
1.2
المالحظة
االختبارات القصيرة
يذكر استراتيجيات التنمية في المملكة العربيوة المحاضرة
1.3
السعودية.
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
االختبارات القصيرة الفصلية
يقووارن بووين المتغيوورات السووكانية والمتغيوورات التعلم التعاوني
2.1
االقتصادية واالجتماعية.
االختبارات القصيرة الفصلية
العصف الذهني
يفسر تأثير النمو السكاني على التنمية.
2.2
بطاقة المالحظة
تقووووووووديم العوووووووورو الفرديووووووووة
حل المشكالت
يحلل التباين في األنماط المكانية للتنمية.
2.3
والجماعية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يووودير حووووارا ُ اموووام زمالئوووه عووون العالقوووة بوووين
3.1
بطاقة المالحظة المباشرة
العمل الجماعي
السكان والتنمية
التقويم المستمر
التعلم التعاوني
يقوووودم ملخصووووا ً للنظريووووات المتعلقووووة بالسووووكان
3.2
التقييم الذاتي
والتنمية
يقوم موع زمالئوه السوكان والتنميوة فوي الووطن
ّ
3.3
العربي
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%5
كل اسبوع
 1أسئلة شفوية مباشرة
 2تمرين 1
%5
االسبوع الخامس
 3اختبار نصف الفصل
%25
االسبوع السابع
 4تمرين 2
%5
االسبوع العاشر
%60
األسبوع السادس عشر
 5اختبار الفصل الثاني
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 متابعة القسم ألساتذته. -ساعة مكتبية لألستال 6ساعات /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 أبو لغد" ،نظريات التنمية والسكان" ،النشرة السكانية ،اللجنة االقتصادية لغربي آسيا،1984م.
علم السكان وقضايا التنمية والتحقيق لها األخرس صفوح ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة 1980م.
السكان والتنمية في الشرق األوسط ،األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية لغربي أسيا ،بغداد:
اللجنة االقتصادية لغربي أسيا 1985م.
معجم المصطلحات السكانية والتنموية ،الخريف رشود  ،المؤلف 1431هـ.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
 http://www.frvc.evn.eg/www/homepage/cdc/reaaserar.htm.http://www.vn.org/Despts/unsd/statdiv.htm -

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج الباوربوينت.برنامج مايكروسوفت ورد.-برنامج إكسل.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعة دراسية سعة 30طالباً. مسرح لإللقاء. معمل الحساب اآللي بالقسم.ال يوجد
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

جغرافية العمران

رمز المقرر:

 203جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 345ساعة
9ساعات
 8ساعات
9ساعات
 10ساعات
9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
 .يعرف المقرر بجغرافية العمران ومفاهيمها ونظرياتها ومجاالت دراساتها مع االهتمام بالنمو والتغير التاريخي للبيئة
العمرانية .كما يتناول المقرر أنواع مراكز العمران الريفي والحضري وأساليب .التمييز بينها وتصنيفها .ويدرس المقرر
العالقات المتعددة والمتبادلة بين الريف والحضر (أو القرى والمدن) بما في لل العالقات االقتصادية والتجارية واإلدارية
وتوزيع األنشطة والخدمات .ويبحث المقرر في عوامل وعمليات نمو القرى والمدن وتطورها وتركيبها وبيتها الداخلية،
واستعماالت األراضي فيها ،ووظائفها ،وخصائصها السكانية والسكنية .كما يركز المقرر على بعض المشكالت العمرانية
الريفية والحضرية في الدول النامية ،ويستعرض المقرر بعض األساليب التخطيطية المستخدمة والممكنة لمعالجة هذه
المشكالت.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .التعريف بالمفاهيم األساسية واألساليب التحليلية لفهم عمليات التحضر والتغيرات المعاصرة في المراكز العمرانية ،التعرف
على طبيعة العالقات المكانية المتبادلة بين الريف والحضر وأبعادها العمرانية واالقتصادية واالجتماعية ،التعرف على بعض
األساليب التخطيطية المستخدمة والممكنة لمعالجة المشكالت العمرانية الحضرية والريفية
3
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
3-1
يبين أهم ظاهرة جغرافية /حضارية على سطح األرض :األرياف والمدن
يوضح التطور المثير لمسيرة التحضر من القرية الزراعية الصغيرة إلىى مىدن ناطحىات السىحاب 1-1
والمدن الذكية.
2-1
-.يسرد استعراض التجارب الحضرية التخطيطية في أهم مدن العالم
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر جغرافية التجارة الدولية.
يحلل طرق ووسائط النقل الرئيسة في العالم.
يقارن بين الصناعة ومقوماتها ودراسة تطبيقية لبعض الصناعات.
يوظف وسائل التقنية في البحث عن األنماط الزراعية

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن طرق ووسائط النقل الرئيسة في العالم.
يقوم مع زمالئه جغرافية التجارة الدولية.
يقدم ملخصا ً مصادر الطاقة والوقود.

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

مفهوم جغرافية الموارد االقتصادية ومناهج دراستها.
العوامل المؤثرة في األنشطة االقتصادية) الطبيعية والبشرية(.
األنماط الزراعية.
المحاصيل الزراعية الرئيسة) .أمثلة تطبيقية(
طرق ووسائل الري والميكنة الزراعية.
الثروات الحيوانية والرعي.
الصناعة ومقوماتها ودراسة تطبيقية لبعض الصناعات.

ساعات
االتصال

3
6
3
3
3
3
6

4

8
9
10
11
12
13

3
3
3
3
3
3
 45ساعة

دراسة تطبيقية ألهم األقاليم الصناعية في العالم.
مصادر الطاقة والوقود.
جغرافية التجارة الدولية.
طرق ووسائط النقل الرئيسة في العالم.
مراجعة عامة
عرض أنشطة الطالب وتطبيقات وأفالم علمية.
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبىىىين أهىىىم ظىىىاهرة جغرافيىىىة /حضىىىارية علىىىى
سطح األرض :األرياف والمدن
يوضىىح التطىىور المثيىىر لمسىىيرة التحضىىر مىىن
القريىىة الزراعيىىة الصىىغيرة إلىىى مىىدن ناطحىىات
السحاب والمدن الذكية.
.يسىىىىىىرد اسىىىىىىتعراض التجىىىىىىارب الحضىىىىىىرية
التخطيطية في أهم مدن العالم
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر جغرافية التجارة الدولية.
يحلل طرق ووسائط النقل الرئيسة في العالم.

يقىىارن بىىين الصىىناعة ومقوماتهىىا ودراسىىة
2.3
تطبيقية لبعض الصناعات.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يىدير حىوارا ً أمىام زمالئىه عىن طىرق ووسىائط
3.1
النقل الرئيسة في العالم.
3.2
يقوم مع زمالئه جغرافية التجارة الدولية.
…
يقدم ملخصا ً مصادر الطاقة والوقود.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اختبار دوري 1
اختبار دوري 2
تقرير دوري
اختبار نهائي

الحوار والمناقشة
المحاضرة الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة

طرق التقييم

االختبىىىىارات القصىىىىيرة وبطاقىىىىة
المالحظة
االختبارات الفصلية والمالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية

بطاقة المالحظة
العصف الذهني المناقشات
االختبارات الفصلية
تقىىىىىىىىديم العىىىىىىىىروض الفرديىىىىىىىىة
حل المشكالت
والجماعية
التعلىىىىيم التعىىىىاوني والخىىىىرائط االختبارات الفصلية
المفاهيمية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع
الثاني عشر
الثالث عشر
الخامس عشر

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة
النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 اإلشراف المباشر من قبل مدرس المادة على لطالب أثناء التدريبات التطبيقيةساعات مكتبية لألستاذ 6 :ساعات  /أسبوع
في معمل الحاسب  35 :ساعة /أسبوع

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 البشرى ،السيد ،دراسات في جغرافية العمران ،جامعة الخرطوم2005.، الهيتي ،صبري فارس ،جغرافية المدن ،دار صفاء للنشر والتوزيع1423 ،هـ. حمدان جمال  ،جغرافية المدن،القاهرة،عالم الكتب1972،م. وهيبة،عبدالفتاح،في جغرافية العمران،بيروت،دار النهضة العربية 1972،م-جابر،محمد ،بعض جوانب جغرافية العمران ،القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق1985.،
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج مايكروسوفت وورد.
 برنامج إكسل -برنامج الباور بوينت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها(:
-قاعة دراسية تتسع لنحو 30طالب

سبورة ذكية
نتائج االختبار التحريري والشفوي - .توزيع استبانات على الطالب فينهاية الفصل الدراسي للحصول على تقويم خاص للمقرر - .مقابلة عينة من
الطالب المسجلين في المقرر ألخذ أرائهم.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

المقيمون
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
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المقيمون

مجاالت التقويم

طرق التقييم
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

جيومورفولوجيا بيئية

رمز المقرر:

 402جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر الجيومورفولوجيا البيئية وبميادينها ويدرس صلتها بالعلوم األخرى ،ويبرز أثر التغيرات البيئية الكبرى في
الظاهرات الجيومرفولوجية .ويعالج المقرر ،أنماطا من الظاهرات الجيومرفولوجية في البيئات الطبيعية المتنوعة مع التركيز
على إبراز تأثير الضوابط البيئية في هذه الظاهرات .كما يدرس المقرر النظريات والنماذج والطرق المتبعة في تفسير
الظواهر الجيومرفولوجية في بيئاتها المختلفة مع أمثلة من بيئات جيومورفولوجية مختارة ،وبخاصة بيئة المملكة العربية
السعودية .ويهتم المقرر بمؤشرات التغير البيئي وقياساته وعالقته بالتوازن الجيومورفولوجي ودور اإلنسان في هذا التغير.
.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف أهمية دراسة الجيومرفولوجية البيئية ومفاهيمها العلمية .دعم المهارات التطبيقية في المجال الجيومورفولوجي
البيئي .تنمية قدرات استخدام المعرفة الجيومورفولوجيه البيئية في التطبيقات الجغرافية .توضيح العوامل المؤثرة في تشكيل
جيومورفولوجية البيئات المختلفة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أهمية دراسة الجيومرفولوجية البيئية .ومفاهيمها العلمية.
يبين العمليات الجيومرفولوجية البيئية والظواهر الناجمة عنها.
يذكر إتقان استخدام التقنيات المعملية والميدانية الستقصاء وتحليل الظواهر الجيومرفولوجية
يسرد التصنيف والتوقيع الخرائطي للظواهر الجيومرفولوجية في البيئات المتنوعة.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين الجي ومورفولوجيا البيئية وصلتها بالعلوم األخرى
ينشئ جداوالً ألهم المواضيع الجيومرفولوجية البيئية
يفسر عناصر البيئة الطبيعية بالمناطق الرطبة
يحلل عناصر البيئة الطبيعية بالمناطق الساحلية

1-2
6-2
4-2
2-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً امام زمالئه المشاكل الجيومرفولوجية البيئة باألحواض المائية.
يقدم ملخصا ً لمشاكل الجيومرفولوجية البيئة باألحواض المائية.
يقوم مع زمالئه تمثيل الظاهرات الجيومرفولوجية على الخرائط
ّ

1-3
2-3
3-3

1-1
3-1
4-1
2-1

ج .موضوعات المقرر
ساعات
االتصال

م

قائمة الموضوعات

1
2
3
4
5
6
7

التعريف بالجيومورفولوجيا البيئية وصلتها بالعلوم األخرى
أهم المواضيع الجيومورفولوجية البيئية
عناصر البيئة الطبيعية بالمناطق الرطبة
عناصر البيئة الطبيعية بالمناطق الساحلية

3
6
6
6

المشاكل الجيومورفولوجية البيئية بالمناطق الجافة (دراسة تأثيرات الرياح)
(دراسة تأثيرات األمطار) المشاكل الجيومورفولوجية البيئية بالمناطق الرطبة
المشاكل الجيومورفولوجية البيئة باألحواض المائية (دراسة تأثيرات السيول بالمناطق العمرانية)
المشاكل الجيومورفولوجية البيئة باألحواض المائية (دراسة تأثيرات التعرية على تطور التضاريس)
(اختبار نهاية الفصل)
تمثيل الظاهرات الجيومورفولوجية على الخرائط
المجموع

6
6
3
6

8
9

3
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أهمية دراسة الجيومرفولوجية البيئية.
ومفاهيمها العلمية.
يبوووووين العمليوووووات الجيومرفولوجيوووووة البيئيوووووة
والظواهر الناجمة عنها.
يسورد التصونيف والتوقيوع الخرائطوي للظووواهر
الجيومرفولوجية في البيئات المتنوعة.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
ينشوووووووووووئ جوووووووووووداوالً ألهوووووووووووم المواضووووووووووويع
الجيومرفولوجية البيئية
يفسر عناصر البيئة الطبيعية بالمناطق الرطبة

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات الفصلية
المالحظة
والمناقشة
االختبوووووارات القصووووويرة ،بطاقوووووة
الحوار والمناقشة
المالحظة
الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات القصيرة الفصلية
والمناقشة
المناقشات وتقديم العروض
العصف الذهني والمناقشات

يحلوووول عناصوووور البيئووووة الطبيعيووووة بالمنوووواطق حل المشكالت
2.3
الساحلية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
التعلم التعاوني
يووووووودير حووووووووارا ً اموووووووام زمالئوووووووه المشووووووواكل
3.1
العمل الجماعي
الجيومرفولوجية البيئة باألحواض المائية.
يقودم ملخصوا ً لمشواكل الجيومرفولوجيووة البيئووة
3.2
باألحواض المائية.
وووووووم موووووووع زمالئوووووووه تمثيووووووول الظووووووواهرات
يقو ّ
…
الجيومرفولوجية على الخرائط
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

اختبار شهري أول
اختبار شهري ثاني
تدريبات عملية
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

االسبوع السابع
االسبوع الرابع عشر
كل اسبوع
االسبوع الخامس عشر

بطاقوووووة المالحظوووووة ،الجوووووداول،
التقييم
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم الذاتي
التقييم الذاتي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%20
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال 4ساعات  /أسبوع.
التواصل عبر الهاتف أو عبر النت (باالتفاق).

5

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

بحيري  ،محمد صالح الدين  ،اشكال األرض  ،دمشق  ،دار الفكر 1995 ،م.
سالمة  ،حسين رمضان  ،أصول الجيومورفولوجيا  ،عمان  ،دار المسية للنشر والطبع
والتوزيع 2004 ،م.
الدليمي  ،خلف حسين  ،الجيومرفولوجيا التطبيقية  :علم شكل األرض التطبيقي  ،عمان ،
األهلية للنشر والتوزيع 2001م.
آل سعود ،مشاعل بنت محمد ( 2004) :دراسة المشكالت البيئية في مدينة جدة في
المملكة العربية السعودية وسبل مواجهتها ،دراسات جغرافية رقم 10 ،الجمعية الجغرافية
السعودية ،الرياض.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
 - .مختبر المياه والتربة بالقسم.
 مختبر المياه والتربة بالقسم. قاعات الدراسة ( 35 – 40مقعد)خمترب املياه والرتبة ابلقسم.
معمل الحاسب اآللي.
أجهزة. GPS
الخرائط كبيرة المقياس 1/25000.
المرئيات الفضائية.
نمولج االرتفاعات الرقمية DEM.
المجالت والدوريات العلمية لات التخصص

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

دراسات ميدانية

رمز المقرر:

 497جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بتنمية مهارات الطالب في البحث واالكتشاف والتحليل الجغرافي ،من خالل ما تعلمه نظريا في مقررات الجغرافيا
ومقررات التخصص (المسار) بصفة أساسية ومن خالل رحالت ميدانية في حدود خمسة إلى عشرة أيام ،مرة واحدة في
الفصل .كما يتناول المقرر أساليب جمع البيانات المكانية وتحليلها وإخراجها في شكل تقارير تنفذ بصورة فردية أو جماعية
تحث إشراف أستاذ المقرر .وتطبيق الدراسة الميدانية في منطقة جغرافية محدودة من المملكة ،لدراسة أو استكشاف قضية
جغرافية واحدة أو أكثر تخدم المجتمع علي وجه الخصوص ويركز المقرر في البداية على تحديد أهداف الرحلة ووضع خطة
التدريب وآليات تنفيذها
.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعزيز قدرات الطالب التطبيقية الميدانية والمالحظة الميدانية لدى الطالب والتطبيق العملي لمراحل التخطيط الحضري
والريفي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح أساسيات التدريب الميداني وهدفه وطريقة تنفيذه
يسرد العناصر األساسية لكتابة تقرير علمي
يبين موضوع التدريب ،وعناصره.

1-1
2-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل تقارير مشاريع الطالب النهائية
يفسر استكمال العمل المكتبي والمعملي
يوظف التقنية في البحث عن استخدام برامج التطبيقات اإلحصائية

2-2
4-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن تنفيذ التدريب معمليا ومكتبيا
يقوم مع زمالئه حقلة نقاش حول نتائج العمل المعملي والمكتبي
يقدم ملخصا ً عن استكمال العمل المكتبي والمعملي

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

التهيئة والتعريف بالمقرر
أساسيات التدريب الميداني وهدفه وطريقة تنفيذه
مراجعة العناصر األساسية لكتابة تقرير علمي
تحديد موضوع التدريب ،وعناصره.

3
6
6
6

تنفيذ التدريب ميدانيا
مراجعة مكتبية وحلقة نقاش لنتائج العمل الميداني
تنفيذ التدريب معمليا ومكتبيا
حقلة نقاش حول نتائج العمل المعملي والمكتبي
استكمال العمل المكتبي والمعملي
مناقشة تقارير مشاريع الطالب النهائية

6
6
3
3
3
3

4

45ساعة

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضحححح أساسحححيات التحححدريب الميحححداني وهدفحححه الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة
والمناقشة
وطريقة تنفيذه
الححححححححححححححوار والمحاضحححححححححححححرة
يسرد العناصر األساسية لكتابة تقرير علمي
والمناقشة
الحوار والمناقشة
يبين موضوع التدريب ،وعناصره.
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل تقارير مشاريع الطالب النهائية

حل المشكالت

2.2
العصف الذهني والمناقشات
يفسر استكمال العمل المكتبي والمعملي
يوظف التقنية في البحث عحن اسحتخدام بحرامج المناقشات وتقديم العرو
2.3
التطبيقات اإلحصائية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يححدير حححوارا ً أمححام زمالئححه عححن تنفي حذ التححدريب
3.1
العمل الجماعي
معمليا ومكتبيا
التعلم التعاوني
يقوم مع زمالئه حقلة نقاش حول نتحائج العمحل
3.2
المعملي والمكتبي
يقحححدم ملخصحححا ً عحححن اسحححتكمال العمحححل المكتبحححي
…
والمعملي
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م

طرق التقييم

االختبارات القصيرة الفصلية،
المالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
المقححححححاالت القصححححححيرة ،بطاقحححححححة
المالحظة
الفرديححححححححة

تقححححححححديم العححححححححرو
والجماعية
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقحححححة المالحظحححححة ،الجحححححداول،
التقييم
بطاقة المالحظة المباشرة
التقويم المستمر
التقييم الذاتي

(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

واجبات
اختبار الشهر األول
مناقشة تقرير العمل الميداني
مناقشة تقرير العمل المكتبي والمعملي
تقييم المشروع النهائي

االسبوع الثالث والخامس والسابع
االسبوع الرابع
االسبوع الثامن
االسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%15
%15
%15
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
اإلشراف المباشر من مدرس المقرر على طالبه أثناء كتابة مشروع البحث.-الساعات المكتبية بمعد 3ساعات يوميا.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 أبو سليمان ،عبد الوهاب1987( ،م)  " ،كتابة البحث العلمي"  ،دار الشرق  ،جدة . غنيم ،عثمان محمد2008 ( ،م) أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العملي،دار صفاء ،عمان.
الجغرافيا التطبيقية :أسس ومجاالت وتطبيقات التركماني ،جودة فتحي ،دار الثقافة العربية
بالقاهرة 2005 ،م .
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 برنامج مايكروسوفت ووردبرنامج spss
برنامج االكسل

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني )قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعة محاضرات.
أجهزة حاسب آيل
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
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ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

طرق البحث الجغرافي

رمز المقرر:

 198جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر3 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
30
 6ساعات
 5ساعات
4ساعات
 7ساعات
 8ساعات متابعة
 30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر مصادر المعرفة العلمية ومسلماتها ومفهوم البحث العلمي ومناهجه ،وخصائص الباحث .كما يهتم المقرر
بالتعريف بعناصر وخطوات البحث العلمي ،بما في ذلك تحديد المشكلة ،وصياغة األهداف ،ووضع التساؤالت والفرضيات،
وتحديد مصادر المعلومات وطرق جمعها ،واستخدام البرامج اإلحصائية في معالجة البيانات ووصفها وتحليلها وتمثيلها بيانيا
وخرائطيا ،وكتابة التقارير المرتبطة بها .وينتهي المقرر بمشروع تطبيقي.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-التعرف على مناهج البحث العلمي وخطواته  ،واألساليب واألدوات المستخدمة في البحث العلمي ،خاصة تصميم العينات

3

وأساليب جمع البيانات ،و طرق التوثيق في البحث العلمي .و استخدام البرامج اإلحصائية في وصف البيانات والمعلومات
وعرضها وتحليلها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح فرضيات البحث
يذكر وسائل القياس طرقه ،اختياره ،أساليبه
يسرد عناصر البحث العلمي

1-1
4-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر اختيار الموضوع وعنوانه ،صياغة مشكلة البحث وتساؤالته
يحلل مراحل تطور علم الجغرافيا
يقارن بين أدوات البحثث :المقابلثة واالسثتبيان) تصثميم االسثتبيان ،خطواتثه محتوياتثه ،مزايثاه
وعيوبه
يوظف وسائل التقنية في البحث عن مناهج البحث العلمي

5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا أمام زمالئه عن التفكير العلمي
يقوم مع زمالئه خصائص البحث العلمي وأنشطته
يقدم ملخصا عن أساليب في البحث الجغرافي في األنظمة

1-3
3-3
2-3

4-2
2-2
1-2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

التفكير العلمي)ماهية العلم ،العالقة بين العلم والمعرفة ،أهداف العلم ،تصنيف العلوم(.
خصائص البحث العلمي وأنشطته.
مقدمة في مراحل تطور علم الجغرافيا.
عناصر البحث العلمي :خطة البحث العلمي.

2
2
2
2

اختيار الموضوع وعنوانه ،صياغة مشكلة البحث وتساؤالته.
فرضيات البحث) تعريف الفرضية ،صياغتها ،وتطبيقاتها(.
مناهج البحث الجغرافي.
أدوات البحث :العينة) أنواعها ،اختيارها ،مزاياها(  ،المالحظة )أنواعها ،إجرائها ،مزاياها(.
أدوات البحث :المقابلة) أسسها ،طرق إجرائها ،مزاياها وعيوبها( ،االستبيان)تصميم االستبيان،
خطواته محتوياته ،مزاياه وعيوبه
وسائل القياس) طرقه،اختياره،أساليبه(.
مصادر المعلومات الجغرافية)أنواع المصادر ،إعدادها ،تقويمها ،أساليب التوثيق ،التقنيات الحديثة
لتخزين المعلومات وتكشيفها(.
أساليب في البحث الجغرافي :التحليل اإلحصائي.
أساليب في البحث الجغرافي :األنظمة.
أساليب في البحث الجغرافي :النماذج.
كتابة البحث العلمي) :أسلوب الكتابة ،عرض النتائج ومناقشتها ،التوصيات ،ملخص البحث ،إخراج
البحث(.
المجموع

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 30ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر وسائل القياس طرقه ،اختياره ،أساليبه
يوضح فرضيات البحث
يسرد عناصر البحث العلمي
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسثر اختيثار الموضثوع وعنوانثه ،صثياغة
مشكلة البحث وتساؤالته
يحلل مراحل تطور علم الجغرافيا

المحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة
الحوار والمناقشة
العصف الذهني
لعب األدوار
حل المشكالت

يقارن بين أدوات البحث :المقابلة واالستبيان) التعليم التعاوني
2.3
تصميم االستبيان ،خطواته محتوياته ،مزايثاه
وعيوبه
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
3.1
يدير حوارا أمام زمالئه عن التفكير العلمي
العمل الجماعي
يقثثوم مثثع زمالئثثه خصثثائص البحثثث العلمثثي
3.2
التعليم التعاوني
وأنشطته
يقدم ملخصا عن أساليب فثي البحثث الجغرافثي
3.3
في األنظمة
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م

طرق التقييم

االختبارات القصيرة
االختبارات الفصلية والمالحظة
االختبارات القصيرة الفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقثثثثثثثثديم العثثثثثثثثروض الفرديثثثثثثثثة
والجماعية
االختبارات الفصلية

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة

(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

االختبار األول
اختبارين قصيرين
التطبيقي البحث
الفصل نهاية اختبار

االسبوع السابع
االسبوع التاسع والحادي عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الخامس

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%10
%15
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ستة ساعات أسبوعيا :ساعات مكتبية.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الصنيع ،علي بن عبد هللا  ,المدخل إلى البحث العلمي الجغرافي المعاصر ,مطابع الصفا،
مكة المكرمة 1404هـ
الدليمي ،خلف حسين .االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي ,دار صفاء ،عمان ,
 1428هـ
دوقان ،عبيدات وآخرون  ،البحث العلمي :مفهومه أدواته ،وأساليبه .دار أسامة ،الرياض .
1997م.
.عسكر ،علي .مقدمة البحث العلمي ,كلية الفالح ،الكويت ،ط1418، 1هـ
القاضي ،دالل وآخرون ،منهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام
البرنامج اإلحصائي  SPSS .دار الحامد ،عمان . 1008م.
ربحي ،مصطفى وآخرون .مناهج وأساليب البحث .دار صفاء ،عمان 2000م.
دار صفاء ،عمان ,أساليب البحث العلمي :منظور تطبيقي .دار الحامد ،عمان 2009م.
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
مواقع ومنتديات علم االجتماع على الشبكة الدلية للمعلومات (االنترنت)http://faculty.ksu.edu.sa/siam http://Google.com
http://www.wepikdia.com

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 وورد مايكروسوفت برنامج اإلكسل برنامجاالنترنت شبكة من وأشكال نماذج

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

.3المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات
العرض ،والمعامل ،وغيرها
قاعات احملاضرات الذكية.
توفر أجهزة كمبيوتر فاعلة يف املعمل.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

مبادي االستشعار عن بعد

رمز المقرر:

197جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعر ف المقرر باالستشعار عن بعد وأهميته وعالقته بالمفاهيم الجغرافية .يتناول المقرر أوال مبادئ في طيف األشعة
ّ
الكهرومغناطيسية ،وانعكاسها عن سطح األرض ،والعوامل المؤثرة على هذا االنعكاس .كما يتعرض لطرائق تسجيل األشعة
المنعكسة ،وأنواعها ،وهيئاتها ،وأجهزة المسح اإلشعاعي مع مقارنتها بعضها ببعض .ويتطرق المقرر إلى معالجة المرئيات
ليشمل تصحيحها وتحسينها ،وتصنيفها ،وتفسيرها ،وإخرجها ،باإلضافة إلى مجاالت التطبيق .ويشتمل المقرر على مجموعة
من التمارين تغطي مواضيع المقرر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
فاهم ألساسيات االستشعار عن بعد ولدوره كمصدر جيد للمعلومات الجغرافية وكطريقة رئيسية في البحث الجغرافي.
ونوافذ الغالف الجوي ويعرف خصائص انعكاس وانبعاث وارتداد األشعة من المعالم والظواهر على سطح ا ألرض.
و تنفيذ معالجة مرئيات االستشعار عن بعد .والقدرة على استخالص المعلومات من مرئيات االستشعار عن بعد.
واستخدام تقنيات االستشعار عن بعد بطريقة مالئمة عند دراسة مشكالت جغرافية معينة ،أو حصر الموارد
الطبيعية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبين مفهوم االستشعار عن بعد ونشأته وعالقته بالجغرافيا وأهميته فيها
يوضح اإلشعاع الكهرومغناطيسي وتفاعالته مع المواد
يسرد أجهزة ومنصات االستشعار عن بعد

3-1
1-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر تصنيف صور االستشعار عن بعد إلى عدة أنواع
يحلل استخدام برامج الحاسب اآللي المتخصصة لمعالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية.
يقارن بين مصطلحات ومعلومات االستشعار عن بعد وفهم عالقة بعضها ببعض..
يوظف وسائل التقنية في البحث عن تطبيق الطرق وشرح خطواتها لآلخرين في المجموعة

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً أمام زمالئه عن تفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد
يقوم عروض زمالئه عن مفهوم تطبيقات االستشعار عن بعد ومجاالته في الجغرافيا
يقدم ملخصا ً عن أجهزة ومنصات االستشعار عن بعد

1-3
3-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

قائمة الموضوعات

مفهوم االستشعار عن بعد ونشأته وعالقته بالجغرافيا و أهميته فيها
اإلشعاع الكهرومغناطيسي وتفاعالته مع المواد
أجهزة ومنصات االستشعار عن بعد
معالجة مرئيات االستشعار عن بعد
تفسير وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد
مفهوم تطبيقات االستشعار عن بعد ومجاالته في الجغرافيا
مراجعة
المجموع

ساعات
االتصال

3
6
6
6
9
9
6
45ساعة
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1
2.2
2.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يبييييين اإلمكانييييات التحليلييييية المختلفيييية فييييي نظييييم
المعلومات الجغرافية
يوضيييح كيفيييية التخطييييط لحيييل مشيييكالت جغرافيييية
معينة باستخدام قدرات المعالجة والتحليل في نظيم
المعلومات الجغرافية.
يسيييرد متطلبييييات التحليييييل مييين البيانييييات وكيفييييية
معالجتها
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر تصنيف صور االستشعار عن بعد إلى عدة
أنواع
يحلل استخدام برامج الحاسب اآللي المتخصصة
لمعالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية.
يقارن بين مصطلحات ومعلومات االستشعار عن
بعد وفهم عالقة بعضها ببعض..

الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
ييييدير حيييوارا ً أميييام زمالئيييه عييين تفسيييير وتحلييييل
3.1
مرئيات االستشعار عن بعد
يقييييوم عييييروض زمالئييييه عيييين مفهييييوم تطبيقييييات
3.2
االستشعار عن بعد ومجاالته في الجغرافيا
يقدم ملخصا ً عن أجهزة ومنصات االستشيعار عين
…
بعد
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
أسئلة شفوية مباشرة خالل المحاضرات لمعرفة قدرة
وتمكن الطالب من ربط وتذكرا لمصطلحات والمعلومات
في المواضيع المدروسة.
تمارين عملية ومشاريع صغيرة مجموعات
اختبار نصف الفصل
اختبار نهاية الفصل

طرق التقييم

الحيييييييييييييييوار والمناقشييييييييييييييية االختبيييييييييييارات القصيييييييييييييرة
والفصلية
والمحاضرة
المحاضرة الحوار والمناقشة االختبييييييييييييارات الفصييييييييييييلية
والمالحظة
الحوار والمناقشة

العصف الذهني
لعب األدوار
حل المشكالت

المالحظة والتوجيه

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقيييييديم العيييييروض الفردييييييية
والجماعية

التعليييييم التعيييياوني والخييييرائط االختبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
المفاهيمية
وا ف لية

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

من األسبوع الثالث حتى
األسبوع الخامس عشر
أسبوعيا
االسبوع السابع
االسبوع السادس عشر

ااااااااا

تقييم األقران
تقييم ذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
%35
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال 8 :ساعات /أسبوع
أمين المعمل 35 :ساعة /أسبوع.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

الصالح ،محمد عبدهللا 1992 - ) ،م( ،مرئية االستشعار عن بعد :جمع بياناتها وتحليلها،
مركز البحوث ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،االصدار رقم 27
الصالح ،محمد عبدهللا 1992 ) ،م( ،مرئية االستشعار عن بعد :جمع بياناتها وتحليلها،
مركز البحوث ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،االصدار رقم .27
الصالح ،محمد عبدهللا 2010 - ) ،م( ،معالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية باستخدام
برنامج الويس  ، ILWISمحمد عبدهللا الصالح ،الرياض.

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

المركز الوطني السوري لالستشعار عن بعد  1986 - ) ،م( ،معجم مصطلحات االستشعار
عن بعد ،المركز الوطني لالستشعار عن بعد ،دمشق .لليساند ،تومس ،وكيفر رالف- ) ،
 ،( 1994االستشعار عن بعد وتفسير المرئيات  ،ترجمة خاروف ،حسن ،المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم1994 .م
Lillesand, T.M.,et al., (6th ed) 2007, Remote Sensing and Image
Interpretation, John Wiley& Sons.
- Bhatta,B., ( 2008), Remote Sensing and GIS, Oxford University
Press.
-Curran, Paul J., (1986), Principles of Remote Sensing, EL-Bs
Longman Scientific and Technical, Essex CM 2 20JE, Eng
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://faculty.ksu.edu.sa/geography-alsaleh/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/geography-alsaleh/Pages/303geog.aspx
http://landsat.org

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
برنامج معالجة الصور الرقميةERDAS Imagine
برنامج معالجة الصور الرقميةILWIS
متصفح الشبكة
برنامج مايكروسوفت وررد
برنامج الباوربوينت

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

متطلبات المقرر
المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
معمل حاسب آلي
أجهزة حاسب
لوحة ذكية

جهاز عرض
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العناصر
تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
-

فني حاسب (غير متوفر)
فني متخصص في النظم (متوفر)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

موارد المياه

رمز المقرر:

 304جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر6................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

ثالث ساعات

متطلب جامعة

متطلب كلية

أ.
ب.

متطلب قسم √

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف المقرر مفهوم المناخ التفصيلي ومجاالته وعالقته بالعلوم األخرى والفرق بينه وبين كل من علم المناخ وعلم المناخ
التطبيقي ،ويبن أهميته في الدراسات التطبيقية التي تتناول البيئيات الطبيعية الصغرى المالصقة لسطح األرض أو القريبة
منه والبيئات العمرانية .ويبين مساهمته في ايجاد الحلول لمشاكلها ،فيدرس المناخ في المدن وشوارعها وساحاتها وحدائقها
ومنازلها والمصانع والمدارس ،وفي المزارع وفي البيوت البالستيكية وفي الزرائب الحيوانية ،وفي الغابات أو في أجزاء
منها ،والسفوح الجبلية والكهوف ،واألودية السيلية والنهرية والسواحل البحرية والبحيرات وضفافها .ويبين طرق البحث
والوسائل التي تستخدم في أبحاث المناخ التفصيلي ،ويقدم دراسات تطبيقية للدراسات المناخية التفصيلية في عدة مجاالت
محلية وعالمية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التعريف بالمناخ التفصيلي ومجاالته المختلفة ،والفرق بينه وبين أصناف المناخ األخرى وتوضيح األهمية التطبيقية للمناخالتفصيلي في دراسات البيئات الطبيعية والعمرانية الصغرى والتعريف بالتقنيات واألساليب المتبعة في دراسات وأبحاث -
المناخ التفصيلي ودراسة نماذج محليه وعالميه وتطبيقيه لعدة مجاالت في المناخ التفصيلي
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح تعريف المناخ التفصيلي
يسرد المناخ التفصيلي في البيئة الغابية
يبين بيئة السواحل والضفاف النهرية البحرية

1-1
2-1
5-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل المناخ التفصيلي للسفوح الجبلية والكهوف والوديان
يقارن المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته
يفسر المناخ التفصيلي في البيئة العمرانية المفتوحة

1-2
2-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ُ مع زمالئه عن المناخ التفصيلي للسفوح الجبلية والكهوف والوديان
يقدم ملخصا ً عن المناخ التفصيلي للحدائق واالسواق وتشكل الجذور الحرارية
يقوم مع زمالئه المناخ التفصيلي في الحظائر الحيوانية وتطبيقاته.

1-3
2-3
3-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

تعريف المناخ التفصيلي وعالقته بالعلوم األخرى ومجاالته المختلفة.
المناخ التفصيلي في البيئة العمرانية المفتوحة) شوارع ،ساحات ،أسواق ،حدائق (وتشكل الجزر
الحرارية
المناخ التفصيلي في األماكن المغلقة) منازل ،مكاتب ،معامل ،المتاحف (وعوامله
المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته

6
6

المناخ التفصيلي في البيئة الغابية
المناخ التفصيلي في بيئة السواحل والضفاف النهرية البحرية
المناخ التفصيلي للسفوح الجبلية والكهوف والوديان

6
6
6
6

المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته

3
6

4

45ساعة

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح تعريف المناخ التفصيلي
يسرد المناخ التفصيلي في البيئة الغابية
يبين بيئة السواحل والضفاف النهرية البحرية

الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات الفصلية،
بطاقة المالحظة
والمناقشة
الحووووووووووووووار والمحاضووووووووووووورة االختبارات القصيرة والفصلية
والمناقشة
االختبوووووارات القصووووويرة ،بطاقوووووة
الحوار والمناقشة
المالحظة

المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلوووول المنوووواخ التفصوووويلي للسووووفوح الجبليووووة حل المشكالت
2.1
والكهوف والوديان
يقووارن المنوواخ التفصوويلي فووي البيئووة الزراعيووة التعلم التعاوني
2.2
وتطبيقاته
يفسوور المنوواخ التفصوويلي فووي البيئووة العمرانيووة العصف الذهني والمناقشات
2.3
المفتوحة
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
العمل الجماعي
يدير حوارا ُ موع زمالئوه عون المنواخ التفصويلي
3.1
والتعلم التعاوني
للسفوح الجبلية والكهوف والوديان
يقوودم ملخص وا ً عوون المنوواخ التفصوويلي للحوودائق
3.2
واالسواق وتشكل الجذور الحرارية
يقوم مع زمالئه المناخ التفصيلي فوي الحظوائر
3.3
الحيوانية وتطبيقاته.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5
6
7
8

االختبار األول
اختبار الثاني
مشروع تطبيقي قصير
اختبار نهائي

طرق التقييم

االسبوع الثاني والرابع
والسادس
االسبوع العاشر
االسبوع الثالث
االسبوع الخامس

تقووووووووديم العووووووووروض الفرديووووووووة
والجماعية
االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة
بطاقة المالحظة المباشرة
التقييم الذاتي
التقويم المستمر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

المناخ األصغري .موسى ،علي 1991 .م
علم المناخ التطبيقي .شرف ،محمد إبراهيم .دار المعرفة الجامعية 2008 .م
مدخل الى دراسة المناخ التفصيلي  ،ي وسف فايد حوليات كلية اآلداب 196 ،
Work book in Applied climatology , John Mather , 1977أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

المباني) قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل،
وغيرها
قاعات تدريسية تسع  25طالب استخدام السبورة الذكية.
معمل احلاسب لربامج إحصائية برامج االرداس لتحليل الصور الفضائية.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

6

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

اسم المقرر:

نظم التحديد المكاني وتطبيقاتها

رمز المقرر:

 340جغر

البرنامج:

الجغرافيا

القسم العلمي:

قسم الجغرافيا

الكلية:

اآلداب

المؤسسة:

جامعة الملك سعود

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3......................................................................................................... :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4.............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ......................................................................................................................:
 .2الهدف الرئيس للمقرر4 ......................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4..................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5................................................................................................................... :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6................................................................................... :
و – مصادر التعلم والمرافق6......................................................................................................... :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ........................................................................................................................:
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 ...........................................................................................................:
ز .تقويم جودة المقرر7................................................................................................................. :
ح .اعتماد التوصيف 7....................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ثالث ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو ستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
 9ساعات
8ساعات
9ساعات
 10ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر أسس نظم التحديد المكاني) التوقيع األرضي( الرقمي ومفاهيمها ومكوناتها وتطبيقاتها .كما يحتوي المقرر
على مدخل إلى المساحة الجيوديسية ليشمل نماذج اإلسناد ونظم اإلحداثيات والتحويل فيما بينها ،مع بعض طرائق حساب
المسافات واالتجاهات .يلي ذلك توضيح كيفية تحديد المواقع على األرض باستخدام هذه النظم .يقدم المقرر بعض التطبيقات
في مجاالت مختلفة لهذه النظم ،مثل :المساحة ،والمالحة ،والزراعة ،وحصر الموارد الطبيعية ،وغيرها .ويبين المقرر كيفية
جمع البيانات ومعالجتها وتمثيلها ،وعالقة هذه النظم مع نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،وكيف يمكن بناء
خطة عمل تشتمل على إنشاء وتصميم خطة عمل لجميع البيانات باستخدام هذه النظم في الميدان.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .معرفة نظام التحديد المكاني  GPSوأسسه األولية وأجهزته وكيفية العمل بها واتصالها باألقمار الصناعية ،وشرح
المصطلحات المتداولة في نظم التحديد المكاني.والمجاالت التطبيقية لهذه النظم ،و معرفة كيفية عمل نظم التحديد
ض1شئالمكان و طرائق تحديد اإلحداثيات على الكرة السماوية و تحديد اإلحداثيات الجغرافية على سطح األرض وكيفية جمع
البيانات بنظم التحديد المكاني ومعالجتها وكيفية استخدام هذه النظم في العمل المالحي والمساحي وحصر الموارد األرضية،
ومعرفة كيفية دمج بيانات و نظم التحديد المكاني مع النظم المكانية األخرى.وكيفية التخطيط لجمع بيانات بنظم التحديد
المكاني
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يذكر عالقة نظم التحديد المكاني بنظم المعلومات
يوضح مكونات نظم التحديد المكاني وخصائصها
يسرد مجاالت التطبيق المختلفة لهذه النظم
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر طرق تحديد اإلحداثيات الجغرافية على سطح األرض
يحلل أجهزة نظام التحديد المكاني وكيفية عملها
يقارن بين المقددرة علدى تحديدد اإلحدداثيات علدى الكدرة السدماوية وتحديدد اإلحدداثيات الجغرافيدة
على سطح األرض.
يوظف وسائل التقنية في البحث عن معالجة البيانات التي ترصدها هذه النظم

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

4-1
1-1
2-1

4-2
1-2
2-2
5-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدددير حددوارا ا أمددام زمالئدده عددن ا طرائددق إنشدداء الخددرائط بواسددطة أجهددزة المدددخالت الرقميددة 1-3
والحاسبات اآللية.
3-3
يقوم مع زمالئه طرق تحديد اإلحداثيات على الكرة السماوية
2-3
يقدم ملخصا ا عن تحليل المعلومات بواسطة البرامج ذات العالقة

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
5
6
7

قائمة الموضوعات

تعريف نظام التحديد المكاني واألسس األولية لنظام التحديد المكاني
أجهزة نظام التحديد المكاني وكيفية عملها
طرق تحديد اإلحداثيات الجغرافية على سطح األرض
طرق تحديد اإلحداثيات على الكرة السماوية ،مع االمتحان الشهري األول
تطبيقات النظم في مجاالت :المساحة ،والمالحة ،وحصر الموارد األرضية
معالجة بيانات النظم) رصدا وتصحيحا وتحويال

ساعات
االتصال

3
8
4
4
9
4

4

8
9

9
4
 45ساعة

طرائق إنشاء الخرائط بواسطة أجهزة المدخالت الرقمية والحاسبات اآللية
تحليل المعلومات بواسطة البرامج ذات العالقة و االمتحان الشهري الثاني
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يددددذكر عالقددددة نظددددم التحديددددد المكدددداني بددددنظم
1.1
المعلومات
يوضدددددح مكوندددددات نظدددددم التحديدددددد المكددددداني
1.2
وخصائصها
1.3
يسرد مجاالت التطبيق المختلفة لهذه النظم
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يفسر طرق تحديدد اإلحدداثيات الجغرافيدة علدى
2.1
سطح األرض
يحلدددل أجهدددزة نظدددام التحديدددد المكددداني وكيفيدددة
2.2
عملها
يقددارن بدددين المقددددرة علدددى تحديدددد اإلحدددداثيات
2.3
علددددى الكددددرة السددددماوية وتحديددددد اإلحددددداثيات
الجغرافية على سطح األرض.
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يددير حدوارا ا أمددام زمالئده عددن ا طرائدق إنشدداء
3.1
الخددرائط بواسددطة أجهددزة المدددخالت الرقميددة
والحاسبات اآللية.
يقوم مع زمالئه طدرق تحديدد اإلحدداثيات علدى
3.2
الكرة السماوية
يقدددم ملخص دا ا عددن تحليددل المعلومددات بواسددطة
3.3
البرامج ذات العالقة
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
تدريب العملي 1
اختبار نصف الفصل
اختبار نهائي

طرق التقييم

المحاضرة

االختبارات القصيرة والفصلية

المحاضرة الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية والمالحظة

الحوار والمناقشة

االختبارات القصيرة والفصلية

العصف الذهني
لعب األدوار
حل المشكالت

بطاقة المالحظة
االختبارات الفصلية
تقددددددددديم العددددددددروض الفرديددددددددة
والجماعية
االختبارات الفصلية

التعليم التعاوني

العمل الجماعي
التعليم التعاوني

توقيت التقييم
(باألسبوع)

كل أسبوع
األسبوع الثامن
نهاية الفصل

التقويم المستمر
التقييم الذاتي
بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%40
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
ساعات مكتبية لألستال 3 :ساعة /أسبوع
أمين المعمل 35 :ساعة /أسبوع..

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

Leick, Alfred, )1995( GPS Satellite Surveying. New York: John
Wiley.
• Hofmann, W.B. et. Al., )1994( GPS Theory and Practice, New
York: Springer-Verlag
المحاضرة باإلضافة إلى المالزم المقدمة من قبل االستاذ باللغة العربية ،وما يستجد من
مراجع باللغة العربية.
•Nakibglu, S. M., )1986( Guide to GPS Positioning, New
Brunswick, Canada: Canadian GPS Associates.
• Hotchkiss, Noel, )1994 (A Comprehensive Guide to Land
Navigation With GPS, Herndon, Virginia: Alexis Publishing
أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
) http://faculty.ksu.edu.sa/alsaaran/Pages/G457_A.aspx
http://www.nasa.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.esri.com/
http://www.usgs.go

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 ArcGIS-.GPS Software.متصفح الشبكة-
 .برنامج مايكروسوفت وورد.برنامج الباوربوينت
برنامج اكسل- .

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر
المباني
معمل حاسب آلي – متوفر.
أجهزة حاسب
لوحة لكية
جهاز عرض
أجهزة نظام التحديد المكاني(. (GPS
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ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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