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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ
 

 (1+  1) 2 :الساعات المعتمدة. 1

 نوع المقرر. 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √ إجباري  .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 5

 السنة الثالثة، المستوى السادس 

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 جغر 197   

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 3
 ال يوجد     

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %35 13 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %35 13 (معمل) أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 13 محاضرات 1

 55 معمل  2

  إضافيةدروس  5

  (تذكر)ى أخر 4

 43 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

يركززز هززذا المقززرر علززم تطززوير مهززارات الطالززا والطالبززة فززي الجوانززا البحثيززة والعلميززة فززي علززم االستشززعار عززن بعززد فززي 

 ASTERو SRTMو MODISو Sentinelو Landsat.xاستخالص المعلومات من المرئيات الفضائية المختلفة مثزل 

: يشتمل المقرر علم موضوعات. خالص البيانات األرضيةوغيرها والتعامل مع الموجات الطيفية والتمييز بين أنواعها الست

 مثزل الظزواهرالجوية مثل الغبار والسحا والرطوبة ودرجة الحرارة، وكذلك الظواهر األرضية  استخالص واشتقاق الظواهر

الل الفتزرات النباتي، وأنواع التربة والمعادن، وكشف التغيرات خ وكثافة الغطاء األرض،والغطاء  فولوجيةرالجيومو الجوية

 .تطبيقي في إطار موضوعات المقررعملية، ومشروع نهائي  تمارينويشتمل المقرر علم . الزمنية في هذه المجاالت

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

تقديم خلفية تطبيقية ونظرية عن تطبيقات االستشعار عن بعد في البيئة الطبيعية، لدعم مهارات الطالزا فزي اسزتخدام تقنيزات 

 . االستشعار عن بعد في دراسة قضايا أو مشكالت بيئية طبيعية مختلفة
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-1ع .الطبيعية البيئة في ومجاالته وتطبيقاته بعد عن االستشعار مفهوميوضح  1.1

 4-1ع .شعاع الطيفي في الطبيعةنطاقات اإلبين مفهوم ي 1.2

 3-1ع .الطبيعية البيئة في وتحليلها الرقمية الصور بمعالجة الخاصة التقنيات يعدد 1.3

 5-1ع .االستشعار عن بعد مرئيات باستخدام البيئة مظاهر يبين 1.4

  المهارات 2

 3-1م .يميز استخدامات االشعة الطيفية ومدى مالئمتها مع كل ظاهرة طبيعية 2.1

 عزن االستشزعار مرئيزات مزن والنوعية الكمية المعلومات الستخالص التقنية المناسبة ستخدمي 2.2

 .الطبيعية البيئة ظواهر لدراسة بعد
 3-1م

 3-1م .يحلل بيانات االستشعار عن بعد ويخرج بنتائج قابلة للتطبيق 2.3

 6م .يتحقق من نتائج المرئيات الفضائية باستخدام االساليا المناسبة في تقيم الصحة 2.4

  القيم 3

 2-1ق  .مرئيات االستشعار وتفسيرتحليل يشترك مع زمالئه بفاعليه في مشروع عن  3.1

 5-1ق .ينفذ تمارينه وواجباته بمهنية ومسؤولية وأمانة 3.2

 5-1ق .يحافظ علم موارد القسم من البرامج واألجهزة والبيانات ويتصرف بمسؤولية 3.3
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 5 .بالبيئة الطبيعية وأهميته فيهااالستشعار عن بعد  ةعالق 1

 6 .المرئيات الفضائية ومصادرها وبياناتها ذات الصلة بالتطبيقات البيئيةأنواع  2

 6 .(إشعاعية) تحويل القيم الرقمية إلم قيم طيفية: معالجة البيانات 3

 6  .تصحيح األشعةتحسين المرئية و: معالجة البيانات 4

 6 .وتقييم صحة التصنيف تصنيف المرئيات الفضائيةالتفسير البصري للمرئية، و 5

 6 . قياسات أبعاد المعالم الطبيعية، وكشف التغير: قياسات وحسابات 6

 6 .وظائف ونماذج وتطبيقات الستخراج ظواهر بيئية مختلفة: المؤشرات البيئيةاشتقاق  7

 6 .تخطيط وتنفيذ وتفسير(: مشروع تطبيقي متكامل)دراسة مشكلة بيئية  8

  43 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 وتطبيقاتززه بعززد عزن االستشززعار مفهززوميوضزح 

 .الطبيعية البيئة في ومجاالته

العصزززف ، المناقشزززة، الحزززوار

الززززذهني، الخززززرائط الذهنيززززة، 

  ضرب األمثلة

 

بطاقززة ، االختبززارات لفصززلية

، سززززجل التقززززويم المالحظززززة

 المستمر، الواجبات

1.2 
الحزززوار، المناقشزززة، العصزززف  .شعاع الطيفي في الطبيعةنطاقات اإلبين مفهوم ي

، الززززذهني، الخززززرائط الذهنيززززة

  ضرب األمثلة

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

سززززجل التقززززويم  المالحظززززة،

 المستمر، الواجبات

1.3 

 الرقميزة الصزور بمعالجزة الخاصزة التقنيزات يعزدد

 .الطبيعية البيئة في وتحليلها

الحزززوار، المناقشزززة، العصزززف 

، الززززذهني، الخززززرائط الذهنيززززة

 ضرب األمثلة

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

المالحظززززة، سززززجل التقززززويم 

 المستمر، الواجبات

1.4 

االستشزعار  مرئيزات باسزتخدام البيئزة مظزاهر يبزين

 .عن بعد

الحزززوار، المناقشزززة، العصزززف 

، الززززذهني، الخززززرائط الذهنيززززة

  ضرب األمثلة

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

المالحظززززة، سززززجل التقززززويم 

 المستمر، الواجبات
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 

يميز اسزتخدامات األشزعة الطيفيزة ومزدى مالئمتهزا 

 .مع كل ظاهرة طبيعية
العملززززي، مناقشززززة، التززززدريا 

العصزززززف الزززززذهني، الخزززززرائط 

 الذهنية

التمززززززززززززززارين العمليززززززززززززززة، 

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

المالحظززززة، سززززجل التقززززويم 

 المستمر، الواجبات

2.2 

 المعلومزات السزتخالص التقنيزة المناسزبة سزتخدمي

 بعزد عزن االستشزعار مرئيزات من والنوعية الكمية

 .الطبيعية البيئة ظواهر لدراسة

التززززدريا العملززززي، مناقشززززة، 

العصزززززف الزززززذهني، الخزززززرائط 

 ، حل المشكالتالذهنية

التمززززززززززززززارين العمليززززززززززززززة، 

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

المالحظززززة، سززززجل التقززززويم 

 المستمر، الواجبات

2.3 

يحلززل بيانززات االستشززعار عززن بعززد ويخززرج بنتززائج 

 .قابلة للتطبيق

التززززدريا العملززززي، مناقشززززة، 

الخزززززرائط العصزززززف الزززززذهني، 

 ، حل المشكالتالذهنية

التمززززززززززززززارين العمليززززززززززززززة، 

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

المالحظززززة، سززززجل التقززززويم 

 المستمر، الواجبات

2.4 

يتحقززق مززن نتززائج المرئيززات الفضززائية باسزززتخدام 

 .األساليا المناسبة في تقيم الصحة

التززززدريا العملززززي، مناقشززززة، 

العصزززززف الزززززذهني، الخزززززرائط 

 المشكالت، حل الذهنية

التمززززززززززززززارين العمليززززززززززززززة، 

االختبززارات لفصززلية، بطاقززة 

المالحظززززة، سززززجل التقززززويم 

 المستمر، الواجبات

 القيم 3.0

3.1 
تحليزل يشترك مع زمالئه بفاعليه في مشروع عزن 

  .مرئيات االستشعار عن بعد وتفسير
التعلم التعاوني، التعلم الذاتي، 

 لعا األدوار

تقريزززززر، تقزززززويم األقزززززران، 

العزززززروض، سزززززجل تقزززززويم 

 التقويم المستمر

3.2 

باسزززززتقاللية ينفززززذ تمارينزززززه وواجباتززززه بمهنيزززززة و

 .مسؤولية وأمانة

التمارين، الواجبات، التقييم  ، التدريا العمليالتعلم الذاتي

الززززززذاتي، سززززززجل التقززززززويم 

 المستمر

3.3 
يحززافظ علززم مززوارد القسززم مززن البززرامج واألجهزززة 

 .والبيانات ويتصرف بمسؤولية

الززذاتي، توجيززه مباشززر  الززتعلم

 وغير مباشر

التقييم الذاتي، سجل التقويم 

 المستمر 

 تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر ةاستراتيجي* 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 ثالث عشراألسبوع الإلم  نيالثامن األسبوع  أسئلة شفوية  1

 %15 كل ثالثة أسابيع واجبات 2

 %15 من األسبوع الثالث إلم األسبوع الثالث عشر تمارين عملية  5

 %15 األسبوع الرابع عشر (مجموعات: مشترك)مشروع  4

 %25  السابعاألسبوع  اختبار نصف الفصل 3

 %45 نهاية الفصل نهائي اختبار 6
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (ساعات في األسبوع 3)ساعات مكتبية  (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم (4

 (الجامعي)عبر البريد الرسمي التواصل  (5
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

 . م2525 .محمود فاضلالجميلي، . االستشعار عن بعد وتطبيقاته في علوم األرض -

https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyq

ath_fy_lwm_alard 

 المساندةالمراجع 

خزاروف، حسزن : ترجمزة. ، توماس، وكيفر، رالزفليليساند. االستشعار عن بعد وتفسير المرئيات -

 . دمشق: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. م1994. حلمي

 (على اإلنترنتمجانا متوفر ). م2513 .داوود، جمعة. أسس وتطبيقات االستشعار عن بعد -

 .م2515 .إبراهيمعلي بن العمران، . مقدمة في االستشعار عن بعد ومعالجة الصور رقميا   -

: مكتبززة المتنبززي .م2515. عبززده، وسززام الززدين محمززد. مقدمزة إلززم االستشززعار عززن بعززد وتطبيقاتززه -

 .الدمام

مركززز ، م 1992 .الصززالح، محمززد عبززده .جمززع بياناتهززا وتحليلهززا: مرئيززة االستشززعار عززن بعززد -

 .27رقم  اإلصدارالبحوث، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 :م2512 .نوفل، رشا. ات الفضائية حكاية نهضة علمية حديثةالمرئي -

https://www.academia.edu/35927642/ 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.researchgate.net/publication/275957022_ttbyqat_alastshar_n_bd

_fy_adart_alazmat_w_alkwarth 

- https://arsco.org/article-detail-370-8-0 

-https://eos.com/landviewer/ 

-https://apps.sentinel-hub.com/eo-

browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME 

-https://worldview.earthdata.nasa.gov/ 

-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841891/ 

-Introduction to Remote Sensing: 

http://www.mediafire.com/file/1v5isfbbmvtcfuf/Remote-sensing-1.pdf 

-Principles of Remote Sensing: 

https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesre

motesensing.pdf 

- 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8

%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%A

F 

  ىأخر
 تخدمةوثائق المستخدم للبرامج المس. 

 بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ المقرر.   

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 (إلخ...  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسا آلي

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

 أجهزة حاسا -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -5

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS, ILWIS, Google Earth     

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

 نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونيةعبر -خدمات إليكترونية  -5

https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fy_lwm_alard
https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fy_lwm_alard
https://www.academia.edu/35927642/
https://www.researchgate.net/publication/275957022_ttbyqat_alastshar_n_bd_fy_adart_alazmat_w_alkwarth
https://www.researchgate.net/publication/275957022_ttbyqat_alastshar_n_bd_fy_adart_alazmat_w_alkwarth
https://arsco.org/article-detail-370-8-0
https://eos.com/landviewer/
https://eos.com/landviewer/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841891/
http://www.mediafire.com/file/1v5isfbbmvtcfuf/Remote-sensing-1.pdf
https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf
https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 متطلبات المقرر العناصر

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 (تبعاً لطبيعة التخصص) ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتززائج الطلبززة، نمززوذج الطلبززة : مباشززر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 للمقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتززائج الطلبززة، نمززوذج الطلبززة : مباشززر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسززتمارات تقززويم الجززودة : غيززر مباشززر

اسززززززززتطالعات فصززززززززلية أو سززززززززنوية )

، تقريززر (لمخرجززات البرنززامج التعليميززة

االمتحززززان السززززنوي لمخرجززززات نتززززائج 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريززر مززدى مناسززبة مخرجززات : مباشزر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة،   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 أشكال سطح األرضجغرافية  :اسم المقرر

 جغر 222 :رمز المقرر

 بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :وصف العام للمقررال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :مي والدعم الطالبيأنشطة اإلرشاد األكادي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :لوبةالمرافق والتجهيزات المط. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 2 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (1+2) 3 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3
 السنة األولى، المستوى الثاني    

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4

 ال يوجد     

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد    

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 62 33 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %33 15 (معمل) أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 2

 ساعات التعلم النشاط م

 33 محاضرات 1

 33 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة  63 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

وص لتها ب العلوم األخ رى وأس اليب البح ا فيه ا  ومفاهيمه ا( ارفولوجي والجيوم) األرضيعرف المقرر جغرافية أشكال سطح 

، وإب راز بها المرتبطةأنواع الصخور واألشكال التضاريسية تحديد  إلىكما يهدف المقرر  ومجاالتها والنظريات ذات العالقة،

 فيتن  اول المق  رر دراس  ة ال  زالزل، ؛ضرفولوجي  ة الس  ريعة والبطيي  ة ف  ي تش  كيل مظ  اهر س  طح األرودور العملي  ات الجيوم

دراس  ة نم  اذج ف  ي جيومورفولوجي  ة ويخت  تم المق  رر ب. والب  راكين، وااللت  واوات واالنكس  ارات، وعملي  ات التجوي  ة والتعري  ة

يحت وي المق رر عل ى و. المملكة العربية السعودية كالحافات وبحار الرمال والشروم والدوحات والسباخ وال دحول ويي ر ذل ك

 .أمثلة تطبيقية وتمارين تغطي محاور المقرر

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

توضيح العملي ات المرتبط ة بتش كل مظ اهر و ،أساليب البحا فيهابمفاهيم الجيومورفولوجيا و تعريف الطالب نظريا وتطبيقيا

توض يح أش كال س طح األرض وتحدي د أنماطه ا والعملي ات الت ي ش كلتها م ن خ الل  ، معاالسطح الطبيعية والعالقات فيما بينه

 .رفولوجية في التطبيقات الجغرافيةوتنمية القدرات على استخدام المعرفة الجيومو التحليل والقياس
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ع .الجيومرفولوجيةالمصطلحات والمفاهيم يبين  1.1

 3-1ع .والظواهر الناجمة عنها رفولوجيةولجيوما العمليات يوضح 1.2

 5-1ع .فولوجيةوالجيوم التقنيات المعملية والميدانية المناسبة الستقصاو وتحليل الظواهر يسرد 1.3

 :المهارات 2

 :على أن أن يكون الطالب قادراً 

 

 1-1م .خريةصمكونات القشرة األرضية اليفسر  2.1

 ----- .العوامل الباطنية المؤثرة في أشكال التضاريسيحلل  2.2

 3-1م .األحواض المائية وخصائصها التضاريسيةيقارن بين  2.3

 5-1م .أشكال سطح األرض بالمناطق الجافةتحليل يوظف وسائل التقنية في  2.4

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

ف ي توض يح العملي ات الجيومورفولوجي ة متسما بالجدية والنزاهة العلمي ة  افردي مشروعايقدم  3.1

 .أمام زمالئه والظواهر الناجمة عنها

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناوة في تنفيذ م ا يوك ل إلي ه م ن  3.2

 .األخالق العلمية أثناو أدائهامهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي 

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواو في المحافظة عل ى م وارد ال وطن البييي ة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .التعريف بجغرافية أِشكال سطح األرض وصلتها بالعلوم األخرى 1

 6 .أهم النظريات المفسرة لنشأة أشكال سطح األرض الحالية 2

 6 .خريةصمكونات القشرة األرضية ال 3

 6 .العوامل الباطنية المؤثرة في أشكال التضاريس 4

 6 .العوامل الخارجية المؤثرة في أشكال التضاريس 5

 6 .أشكال سطح األرض بالمناطق الجافة 6

 9 .األحواض المائية وخصائصها التضاريسية 7

 6 .ريسطرق تقييم التعرية المؤثرة على أشكال التضا 8

 6 .(دراسة تأثيرات السيول)تأثيرات التعرية على بييية التضاريس  9

 6 .) الرياحدراسة تأثيرات )تأثيرات التعرية على بييية التضاريس  11

 ساعة 63 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :على أن أن يكون الطالب قادراً 

1.1 
المص                طلحات والمف                اهيم يب                ين 

 .رفولوجيةوالجيوم

، ض  رب الح  وار والمناقش  ة

  األمثلة، خرائط ذهنية
 االختبارات التحصيلية 

1.2 

والظواهر  رفولوجيةولجيوما العمليات يوضح

 .الناجمة عنها

، ض  رب الح  وار والمناقش  ة

األمثل     ة، خ     رائط ذهني     ة، 

 العصف الذهني

س      جل االختب      ارات التحص      يلية، 

 التقويم المستمر

س      جل االختب      ارات التحص      يلية، ، ض  رب الح  وار والمناقش  ةالتقني ات المعملي  ة والميداني ة المناس  بة  يس رد 1.3
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الظ               اهراتالستقص               او وتحلي               ل 

 .رفولوجيةوالجيوم

 التقويم المستمر األمثلة، خرائط ذهنية

2.0 
 :المهارات

 :على أن أن يكون الطالب قادراً 

2.1 

الح     وار ح     ل المش     كالت،  .خريةصمكونات القشرة األرضية اليفسر 

والمناقش  ة، خ  رائط ذهني  ة، 

 التدريب العملي

االختب   ارات التحص   يلية، التم   ارين 

  العملية

2.2 

العوام  ل الباطني   ة الم  ؤثرة ف  ي أش   كال يحل  ل 

 .التضاريس

الح  وار والمناقش  ة، خ  رائط 

ذهني     ة، ح     ل المش     كالت، 

 التدريب العملي

االختبارات التحصيلية، التمارين 

 العملية

2.3 
األح   واض المائي   ة وخصائص   ها يق   ارن ب   ين 

 .التضاريسية

الح     وار ح     ل المش     كالت، 

والمناقش  ة، خ  رائط ذهني  ة، 

 التدريب العملي

االختبارات التحصيلية، التمارين 

 العملية

2.4 

أش كال س طح يوظف وسائل التقنية في تحلي ل 

 .األرض بالمناطق الجافة

الح     وار ح     ل المش     كالت، 

والمناقش  ة، خ  رائط ذهني  ة، 

 التدريب العملي

االختبارات التحصيلية، التمارين 

 العملية

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

3.1 

متس ما بالجدي ة والنزاه ة  افردي مشروعايقدم 

العلمي            ة ف            ي توض            يح العملي            ات 

الجيومورفولوجي  ة والظ  واهر الناجم  ة عنه  ا 

 .أمام زمالئه

ال     تعلم التع     اوني، ال     تعلم 

 الذاتي

تق    ويم الع    روض، تق    ويم تقري    ر، 

األق    ران، التقي    يم ال    ذاتي، س    جل 

 التقويم المستمر

3.2 

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتش ارك معه م 

بطريقة فاعلة وبناوة ف ي تنفي ذ م ا يوك ل إلي ه 

من مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في 

 .الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناو أدائها

 الذاتيالتعلم 
، س     جل التق     ويم التقي     يم ال     ذاتي

 المستمر

3.3 

يق وم بأعمال ه بمس ؤولية ومهني ة واس  تقاللية 

سواو في المحافظة على موارد الوطن البييية 

أو مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه 

 .من تمارين أو واجبات أو مشاريع

، التوجي     ه ال     تعلم ال     ذاتي

 المباشر ويير المباشر

س   جل التقي   يم ال   ذاتي، التم   ارين، 

 التقويم المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %15 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %23  ابتداًو من األسبوع الثالاسبوع كل أ  تمارين عملية 3

 %13 االسبوع الثالا عشر مشروع 4

 %43 نهاية الفصل امتحان نهائي 5

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيية التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 .م1995دار الفكر،  دمشق، األرض،شكال أ الدين،بحيري، محمد صالح  -

العربي ة الس  عودية، ال وليعي، عب دب ب  ن ناص ر، جيولوجي  ة وجيومورفولوجي ة المملك  ة  -

 .هـ1429مكتبة جرير بالرياض

 المساندةالمراجع 

أبو العينين، حسن سيد، أصول الجيومورفولوجيا، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافية  -

 .م1993 الجامعية،

 . م1994دار المعرفة الجامعية ، كندرية،اإلس معالم سطح األرض جودة،جودة، حسنين  -

 .م2334 والتوزيع،دار المسية للنشر والطبع  عمان،

، ار المسيرة للطباعة والنشرد، االجيومورفولوجيأصول  رمضان،حسن  سالمة، -

 .م2313

عل م ش كل األرض التطبيق ي، عم ان،  :التطبيقي ةالجيومرفولوجيا  حسين،خلف  الدليمي، -

 .م2331األهلية للنشر والتوزيع، 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/landform/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE 

 

 كتيب عملي فيه تدريبات عملية   ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 قاعات محاضرات  -1

 مختبر المياه والتربة -2

 معامل الحاسب -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o مايكروسفت ويندوز وآوفس: برامج تشغيل وملحقاتها 

 أخرى تجهيزات 

 مختبرفني  -1

 GPS أجهزة -2

 خرائط طبويرافية -3

 DEM الرقمية تاالرتفاعانموذج  -4

 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيية التدريس 

نت  ائج الطلب  ة، نم  وذج الطلب  ة : مباش  ر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيية التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

نت  ائج الطلب  ة، نم  وذج الطلب  ة : مباش  ر عضو هيية التدريس

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/landform/
https://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اس  تمارات تق  ويم الج  ودة : يي  ر مباش  ر

س        نوية اس        تطالعات فص        لية أو )

، تقري  ر (لمخرج  ات البرن  امج التعليمي  ة

نت    ائج االمتح    ان الس    نوي لمخرج    ات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقري  ر م  دى مناس  بة مخرج  ات : مباش ر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيية الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 استمارة تقويم الجودة : يير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 
 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس القسم                                                                             رئيس القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 إقليم خاص اسم المقرر:

 جغر327 رمز المقرر:

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا البرنامج:

 قسم الجغرافيا  القسم العلمي:

 اآلداب  الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (0+2) 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

  √  اختياري   إجباري ب.

 :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3
 السنة الثالثة، المستوى السادس    

 

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 ال يوجد     

 المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ا واقتصادي اا سياسي يمثل ثقالا اختيار إقليم   أو إقليم أو ،الشماليةمستوي القارات مثل: إقليم أمريكا  علىو أمستوي العالم  على ا

والخصائص الطبيعية  وتتناول الدراسة تاريخ اإلقليم وتطوره، .ويدرس دراسة جغرافية تفصيلية روسيا، أو العالم الجديد،

، وبعد دراسة والحيوانية نباتيةال واألقاليمالبنية الجيولوجية وتضاريس اإلقليم، وأهم األنماط المناخية وأنواع التربة،  مثل

السكان وشبكة النقل وأهم  الخصائص البشرية واالنشطة االقتصادية مثل خصائص الجوانب الطبيعية يتطرق إلي دراسة

 .ي له، ومدى الثقل السياسي واالقتصادي العالمالكبرىالمدن 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

من حيث سكانه واألنشطة االقتصادية خاص موسعة عن كيفية تناول دراسة إقليم يهدف المقرر إلى إكساب الطالب معرفة 

 ، وأهم األنماط المناخية وأنواع التربة.هوتضاريسومدى الثقل السياسي واالقتصادي له باإلضافة إلى تاريخه 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 قادراا على أن:أن يكون الطالب 

 

 4-1ع وتاريخه.)المختار(  اإلقليمتطور يبين  1.1

ا العوامل التي جعلت منه إقليم يوضح 1.2  3-1ع .اا مميز ا
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ----- .لإلقليم والبشريةالطبيعية الخصائص  يسرد  1.3

 :المهارات 2

 أن يكون الطالب قادراا على أن:

 

 1-1م .لإلقليم الموقع والمساحة والبنية الجيولوجيةيفسر  2.1

 ----- .أنواع الترب وتوزيعها الجغرافييصنف  2.2

 3-1م .الخصائص الطبيعية والبشرية لإلقليميقارن بين  2.3

 5-1م .تضاريس اإلقليم يوظف وسائل التقنية في البحث عن 2.4

 2-1م عراق وديانات.أيحلل الخصائص السكانية وما يحويه من سالالت و 2.5

 :القيم 3

 يكون الطالب قادراا على أن:أن 

 

عرن موضروع محردد مرن موضروعات تقريرر يشترك مع زمالءه بفاعلية في إعداد وتقديم عرض  3.1

 المقرر.

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سرواء فري المحاف رة علرى مروارد الروطن البيئيرة أو  3.2

 تمارين أو واجبات أو مشاريع.مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من 

 3-1ق

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .وتطوره)المختار( تاريخ اإلقليم  1

 3 .تضاريس اإلقليموالموقع والمساحة  2

 3 .البنية الجيولوجية لإلقليم 3

 3 .األنماط المناخية 4

 3  .أنواع الترب وتوزيعها الجغرافي 5

 3 .النباتية والحيوانية ماألقالي 6

 3 .السكان وخصائصهم 7

 3 .(الصناعة -التعدين، الثروة الحيوانية، األنشطة االقتصادية )الزراعة 8

 3 .النقل والموصالت وأهم المدن الكبري 9

 3 .الثقل السياسي واالقتصادي العالمي لإلقليم 10

 30 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 :المعرفة والفهم 1.0

 أن يكون الطالب قادراا على أن:

الحوار والمناقشة، الخرائط  وتاريخه.)المختار(  اإلقليمتطور يبين  1.1

 األمثلةالذهنية، ضرب 

االختبررررررارات التحصرررررريلية، 

 الواجبات

ا العوامل التي جعلت منه إقليم يوضح 1.2 الحوار العصف الذهني،  .اا مميز ا

الخرائط الذهنية،  ،والمناقشة

 ضرب األمثلة

االختبررررررارات التحصرررررريلية، 

، سررررجل التقررررويم الواجبررررات

 المستمر

الخرائط  ،والمناقشةالحوار  الطبيعية والبشرية لإلقليم.الخصائص  يسرد  1.3

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختبررررررارات التحصرررررريلية، 

، سررررجل التقررررويم الواجبررررات

 المستمر

 :المهارات 2.0

 أن يكون الطالب قادراا على أن:

الموقررع والمسرراحة والبنيررة الجيولوجيررة يفسررر  2.1

 .لإلقليم

حررل المشرركالت، العصررف الررذهني، 

الخرررررررائط  ،الحرررررروار والمناقشررررررة

 بطاقة المالح ة 

، التحصيليةاالختبارات 
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 الواجبات األمثلة الذهنية، ضرب

حررل المشرركالت، العصررف الررذهني،  .أنواع الترب وتوزيعها الجغرافييصنف  2.2

الخرررررررائط  ،الحرررررروار والمناقشررررررة

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

والبشررررية الخصرررائص الطبيعيرررة يقرررارن برررين  2.3

 .لإلقليم

الحررررررررروار العصرررررررررف الرررررررررذهني، 

الخررررررائط الذهنيرررررة،  ،والمناقشرررررة

 ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

تضاريس  يوظف وسائل التقنية في البحث عن 2.4

 .اإلقليم

حررل المشرركالت، العصررف الررذهني، 

الخرررررررائط  ،الحرررررروار والمناقشررررررة

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

يحلرررل الخصرررائص السررركانية ومرررا يحويررره مرررن  2.5

 سالالت وأعراق وديانات.

حررل المشرركالت، العصررف الررذهني، 

الخرررررررائط  ،الحرررررروار والمناقشررررررة

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

 :القيم 3.0

 يكون الطالب قادراا على أن: أن

يشترك مرع زمرالءه بفاعليرة فري إعرداد وتقرديم  3.1

عررررن موضرررروع محرررردد مررررن  تقريرررررعرررررض و

 موضوعات المقرر.
 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقررررويم واجبررررات، تقررررارير، 

العرررروض، تقرررويم األقرررران، 

التقييم الذاتي، سجل التقويم 

 المستمر

ومهنيررة واسررتقاللية يقرروم بأعمالرره بمسررؤولية  3.2

سواء في المحاف ة على موارد الوطن البيئيرة 

أو مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلرة إليره 

 من تمارين أو واجبات أو مشاريع.

، توجيه مباشر وغيرر التعلم الذاتي

 مباشر

، التقيررريم الرررذاتي، الواجبرررات

 سجل التقويم المستمر

 ييم واحدة أو أكثر* استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تق

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ثالثة أسابيعكل   واجبات 3

 %10 عشر ثانياألسبوع ال  (مشتركتقرير ) 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ساعات / أسبوع 4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 

 

 

 

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

 .م2008فتحي. الجغرافية اإلقليمية. دار النهضة العربية.  عيانة،أبو  المرجع الرئيس للمقرر
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 المساندةالمراجع 

(. الجغرافيا اإلقليمية. دار العلوم للنشر والتوزيع. )مكتبة 2019جاد الرب، حسام. ) -

 جرير(

 ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية .ناألمريكيتيجغرافية  .أبو عيانة، فتحي، بكير، محمد -

  .م1999

 .م1997 دمشق،. دار الفكر: جغرافية العالم اإلقليمية .موسي، علي -

وعالم المحيط الهادي )دراسة إقليمية مقارنة( الجزء  ناألمريكيتيجغرافية  .حسن، محمد -

 .م2000اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب،  .األول

 .م2004اإلسكندرية، . دار المعرفة الجامعية: رافية أوراسياجغ .الزوكة، خميس -

 م.1998، اإلسكندرية. دار المعرفة الجامعية: جغرافية العالم الجديد .أبو العنين، حسن -

 .م1998، انعم   :دار صفاء للنشر والتوزيع. جغرافية العالم اإلقليمية .محمدجابر،  -

 :دار الكندي للنشر والتوزيع .جغرافية القارات .الخفاف، عبد اللطيف؛ والمومني، محمد -

 م.1998، ربدإ

 اإللكترونيةالمصادر 

 البوابة الجيومكانية

https://geoportal.sa/ 

National Geographic: 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/region/ 

Sciencing:  

https://sciencing.com/10-geographic-regions-world-8774247.html 

World Data Atlas 

https://knoema.com/atlas?utm_source=chrome-ntp-

icon&utm_medium=chrome-app 

  -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 قاعات محاضرات  المرافق

 التجهيزات التقنية

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o Google Earth Pro 

o سيوفأبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

  -  ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

مباشررر: نتررائج الطلبررة، نمرروذج الطلبررة 

 لتقويم المقرر 

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر(

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة  عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائجمباشر:  لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

مباشررر: نتررائج الطلبررة، نمرروذج الطلبررة  عضو هيئة التدريس

https://geoportal.sa/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/region/
https://sciencing.com/10-geographic-regions-world-8774247.html
https://knoema.com/atlas?utm_source=chrome-ntp-icon&utm_medium=chrome-app
https://knoema.com/atlas?utm_source=chrome-ntp-icon&utm_medium=chrome-app


 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غيررر مباشررر: اسررتمارات تقررويم الجررودة 

سررررررررنوية )اسررررررررتطالعات فصررررررررلية أو 

لمخرجررات البرنررامج التعليميررة(، تقريررر 

نتررررائج االمتحرررران السررررنوي لمخرجررررات 

 البرنامج

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشررر: تقريررر مرردى مناسرربة مخرجررات 

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج المقررلجنة تنسيق 

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة  وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 األقاليم الجغرافية :اسم المقرر

 جغر111 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا  :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة
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 5 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

  √  اختياري   إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 السنة الثالثة أو الرابعة بمستوياتها

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 ال يوجد    

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 1
 ال يوجد    

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 التعلم ساعات النشاط م

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

كما يهتم المقررر برالتعرف علر  . يتناول المقرر مفهوم اإلقليم في الجغرافيا وطرق تحديده والمشكالت المرتبطة بذلك التحديد

مثل األقاليم البسيطة، والمتجانسة، والمركبة، والوظيفية، والمناخية، والنباتية، ( الطبيعية والبشرية)أنواع األقاليم الجغرافية 

، والصحراوي، وإقليم البحر االستوائي: ويستعرض المقرر نماذج من األقاليم الجغرافية الكبرى مثل. والزراعية، والصناعية

 .المتوسط آخذاً في االعتبار خصائصها ونشاطاتها

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

إيجاد وتحديد خصائص اإلقليم و أنواع األقاليم، والعالمية من حيث الموقع والخصائصتمييز األقاليم يهدف هذا المقرر ال  

 .الحلول لمشاكل اإلقليم

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً عل  أن

 

 4-1ع .عناصر تحديد اإلقليميبين  1.1

 1-1ع .مختارة من العالمالظروف الطبيعية ألقاليم  يوضح 1.2

 ----- .إقليم الصحاري المدارية خصائص يسرد 1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المهارات 2

 :عل  أن أن يكون الطالب قادراً 

 

 1-1م .الظروف البشرية ألقاليم مختارة من العالميفسر  2.1

 4-1م .اإلقليممشكالت تحديد يحلل  2.2

 3-1م .األقاليم الطبيعية والبشريةيقارن بين  2.3

  .بعض األقاليم البشرية والطبيعية في المملكة العربية السعودية( يحدد)ن يعي   2.4

 1-1م .قليميةاإلحضارية اللتجمعات ا يوظف وسائل التقنية في البحث عن 2.5

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً عل  أن

 

 1-1ق .قاليم أمام زمالئهاألحد أعن متسما بالجدية النزاهة العلمية  افردي تقريرايقدم  3.1

 3-1ق .ينفذ تمارينه وواجباته وما يوكل إليه باستقاللية ومسؤولية 3.2
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 .مفاهيم عامة حول تحديد اإلقليم 1

 4 .اإلقليممشكالت تحديد  2

 4 .الظروف الطبيعية ألقاليم مختارة من العالم 3

 4 .الظروف البشرية ألقاليم مختارة من العالم 5

 2 .االستوائياإلقليم  7

 2 .اإلقليم السوداني 8

 2 .إقليم الصحاري المدارية 9

 2 .إقليم البحر المتوسط 11

 2 .إقليم غرب أوربا 11

 2 .نماذج لموارد أقاليم جغرافية 12

 4 .إقليميةوحضرية نماذج لتجمعات سكانية  13

 ساعة 30 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :عل  أن أن يكون الطالب قادراً 

1.1 
الحوار ب األمثلة، ضر .عناصر تحديد اإلقليميبين 

 والمناقشة، الخرائط الذهنية
 االختبارات التحصيلية، الواجبات

1.2 

الظروف الطبيعيرة ألقراليم مخترارة مرن  يوضح

 .العالم

ضرب األمثلة، الحوار 

والمناقشة، العصف الذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختبررررررررررررررارات التحصرررررررررررررريلية، 

 ، سجل التقويم المستمرالواجبات

الحوار والمناقشة، خرائط  .الصحاري المداريةإقليم  خصائص يسرد 1.3

 ذهنية، ضرب األمثلة

االختبررررررررررررررارات التحصرررررررررررررريلية، 

 ، سجل التقويم المستمرالواجبات

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً عل  أن

2.1 
الظررروف البشرررية ألقرراليم مختررارة مررن يفسررر 

 .العالم

حررررررل المشرررررركالت، العصررررررف 

 الذهني، الحوار والمناقشة 

االختبارات التحصيلية، 

 ، سجل التقويم المستمرالواجبات

2.2 

حررررررل المشرررررركالت، العصررررررف  .اإلقليممشكالت تحديد يحلل 

الررررذهني، الخرررررائط الذهنيررررة، 

 الحوار والمناقشة

االختبررررررررررررررارات التحصرررررررررررررريلية، 

 ، سجل التقويم المستمرالواجبات
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 

العصف حل المشكالت،  .يقارن بين األقاليم الطبيعية والبشرية

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 الحوار والمناقشة

االختبارات التحصيلية، 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر

2.4 
بعض األقاليم البشرية والطبيعية ( يحدد)يعي ن 

 .في المملكة العربية السعودية

حل المشكالت، العصف 

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 الحوار والمناقشة

التحصيلية، االختبارات 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر

2.5 
لتجمعات ا يوظف وسائل التقنية في البحث عن

 .قليميةاإلحضارية ال

حل المشكالت، العصف 

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 الحوار والمناقشة

االختبارات التحصيلية، 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن أن يكون الطالب قادراً عل 

3.1 

متسرررما بالجديرررة النزاهرررة  افرديررر تقريررررايقررردم 

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي .العلمية عن أحد األقاليم أمام زمالئه

تقررويم العررروض، تقررويم تقريررر، 

األقرررران، التقيررريم الرررذاتي، سرررجل 

 التقويم المستمر

3.2 
ينفررررذ تمارينرررره وواجباترررره ومررررا يوكررررل إليرررره 

 .باستقاللية ومسؤولية
 التعلم الذاتي

، والواجبات، سرجل التقييم الذاتي

 التقويم المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر *

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ  واجبات 3

 %10 رابع عشرسبوع الاأل تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 1
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4مكتبية لألستاذ ساعات 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

المرجع 

 للمقرر الرئيس
 (مكتبة جرير. )والتوزيع دار العلوم للنشر. الجغرافيا اإلقليمية(. 2012. )جاد الرب، حسام -

المراجع 

 المساندة

  .م1222 ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية .ناألمريكيتيجغرافية  .أبو عيانة، فتحي، بكير، محمد -

 .م1227 دمشق،: دار الفكر. جغرافية العالم اإلقليمية .موسي، علي -

 .الجزء األول( دراسة إقليمية مقارنة)وعالم المحيط الهادي  ناألمريكيتيجغرافية  .حسن، محمد -

 .م2000اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، 

 .م2004اإلسكندرية، : دار المعرفة الجامعية. جغرافية أوراسيا .الزوكة، خميس -

 .م1221، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. جغرافية العالم الجديد .أبو العنين، حسن -

 .م1221ان، عم   :دار صفاء للنشر والتوزيع. جغرافية العالم اإلقليمية .جابر، محمد -

 .م1221ربد، إ :دار الكندي للنشر والتوزيع .جغرافية القارات .الخفاف، عبد اللطيف؛ والمومني، محمد -
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  .دار النهضة العربية .مدخل للجغرافيا اإلقليمية (.1272)محمد محمود الصياد،  -

 .دار النهضة العربية .جغرافية العالم اإلقليمية (.1272. )حسنأبو العينين،  -

المصادر 

 اإللكترونية

National Geographic: 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/region/ 

Sciencing:  

https://sciencing.com/10-geographic-regions-world-8774247.html 

World Data Atlas: 

https://knoema.com/atlas?utm_source=chrome-ntp-

icon&utm_medium=chrome-app 

 -  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 قاعات محاضرات  المرافق

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o Google Earth Pro 

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

(الخرائط)مكتبة القسم  -  أخرى تجهيزات  

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتررائج الطلبررة، نمرروذج الطلبررة لتقرررويم : مباشررر

 المقرر 

منسق )المقررات لجنة تنسيق 

 (المقرر
 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتررائج الطلبررة، نمرروذج الطلبررة لتقرررويم : مباشررر

 المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسررررررتمارات تقررررررويم الجررررررودة : غيررررررر مباشررررررر

اسرررررتطالعات فصرررررلية أو سرررررنوية لمخرجرررررات )

، تقريرررر نترررائج االمتحررران (البرنرررامج التعليميرررة

 السنوي لمخرجات البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 تقرير مدى مناسبة مخرجات التعلم: مباشر مراجع خارجي

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وقيادات البرنامج وحدة الجودة

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/region/
https://sciencing.com/10-geographic-regions-world-8774247.html
https://knoema.com/atlas?utm_source=chrome-ntp-icon&utm_medium=chrome-app
https://knoema.com/atlas?utm_source=chrome-ntp-icon&utm_medium=chrome-app
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 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس القسم                                                                             رئيس القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 

16



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناخ التفصيلي :المقرراسم 

 جغر 304 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 الجغرافيا :العلميالقسم 
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+4) 4 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم       متطلب كلية   متطلب جامعة  .أ

  √  اختياري               إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 4
 السادس السنة الثالثة، المستوى    

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 3
 جغر 103    

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5
 دال يوج    

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 35 المحاضرات التقليدية 1

 -- -- التعليم المدمج  2

 -- --  اإللكترونيالتعليم  3

 -- --  عن بعدالتعليم  4

 -- --  أخرى 5

 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 35 محاضرات 1

 -- ستوديوأأو معمل  2

 -- إضافيةدروس  4

 -- (تذكر)ى أخر 3

 35 اإلجمالي 

 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1
التفصيلي ومجاالته وعالقته بالعلوم األخرى والفرق بينه وبين كل من علم المناخ وعلم المناخ يعرف المقرر مفهوم المناخ 

ن أهميته في الدراسات التطبيقية التي تتناول البيئيات الطبيعية الصغرى المالصقة لسطح األرض أو القريبة يالتطبيقي، ويب

، وفي المزارع، وضواحيهاها، فيدرس المناخ في المدن تشكالالحلول لم إيجادويبين مساهمته في . منه والبيئات العمرانية

ويبين . وفي الغابات أو في أجزاء منها، والسفوح الجبلية، واألودية السيلية والنهرية والسواحل البحرية والبحيرات وضفافها

للدراسات المناخية التفصيلية في ق البحث والوسائل التي تستخدم في أبحاث المناخ التفصيلي، ويقدم دراسات تطبيقية ائطر

 .عدة مجاالت محلية وعالمية

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2
في التطبيقية أهميته يوضح و ،المناخ األخرى علومالتعريف بالمناخ التفصيلي ومجاالته المختلفة، والفرق بينه وبين 

 ودراسةالبيئات الطبيعية والعمرانية الصغرى، وبالتقنيات واألساليب المتبعة في دراسات وأبحاث المناخ التفصيلي،  دراسات

 .نماذج محليه وعالميه وتطبيقيه لعدة مجاالت في المناخ التفصيلي

 

 

 

 

 

 



 
4 

 :للمقررمخرجات التعلم . 4

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ع .يبين المناخ التفصيلي والتفريق بينه وبين أنواع المناخ األخرى 1.1

 4-1ع .يوضح مجاالت والدراسة والبحث في المناخ التفصيلي 1.2

 ----- .يسرد مجاالت والدراسة والبحث في المناخ التفصيلي 1.3
 3-1ع .والطبيعية والبيولوجية والزراعية ،العمرانيةنماذج من المناخ التفصيلي في البيئات  يبين 1.4

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1م .األرضيفسر النماذج المناخية على المستوى القريب من سطح  2.1

 5-1م . المرتبطة بالمناخ التفصيلي، وأساليب جمعهاالبيانات المناخية يحدد  2.2

 4-1م .بيانات المناخ التفصيليالتقنية في تحليل واألدوات الوسائل يحدد  2.3

 5-1م . تقنية البحث عن معلومات وبيانات ذات صلة بالمناخ التفصيلييوظف  2.4

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على

 

دراسددات تطبيقيددة للدراسددات المناخيددة  عددنمتسددما بالجديددة والنزاهددة األخالقيددة ا يقدددم  تقريددر 3.1

 .التفصيلية في عدة مجاالت محلية وعالمية

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ مدا يوكدل إليده مدن  3.2

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ،مهام

 2-1ق

 4-1ق .تقريريقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو  3.3

 

 المقرر  موضوعات. ج

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 4 .تعريف المناخ التفصيلي وعالقته بالعلوم األخرى ومجاالته المختلفة والعوامل المؤثرة به 1

وتشكل الجزر ( شوارع، ساحات، أسواق، حدائق)البيئة العمرانية المفتوحة  المناخ التفصيلي في 2

 (الحرارية

6 

 6 .وعوامله( منازل، مكاتب، معامل، المتاحف)المناخ التفصيلي في األماكن المغلقة  3

 6 .المناخ التفصيلي في البيئة الزراعية وتطبيقاته 4

 6 .وتطبيقاتهالمناخ التفصيلي في الحظائر الحيوانية  5

 6 .المناخ التفصيلي في البيئة الغابية 6

 6 .النهرية والبحريةالمناخ التفصيلي في بيئة السواحل والضفاف  7

 6 .المناخ التفصيلي للسفوح الجبلية والكهوف والوديان 8

 35 المجموع

 

 :والتقييمالتدريس  .د

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات :مخرجات التعلم رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

1.1 
يبين المناخ التفصيلي والتفريق بينه وبين 

 .أنواع المناخ األخرى

ضرب األمثلة، الحوار والمناقشة، 

 الخرائط الذهنية

 ،االختبارات التحصيلية

 بطاقة المالحظة

1.2 
يوضح مجاالت والدراسة والبحث في المناخ 

 .التفصيلي

الحوار والمناقشة، العصف الذهني، 

 ضرب األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

 الواجبات
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات :مخرجات التعلم رمزال

1.3 

يسرد مجاالت والدراسة والبحث في المناخ 

 .التفصيلي

الحوار والمناقشة، ضرب األمثلة، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

سجل التقويم الواجبات، 

 المستمر

1.4 
نماذج من المناخ التفصيلي في البيئات  يبين

 .والطبيعية والبيولوجية والزراعية ،العمرانية

الحوار والمناقشة، ضرب األمثلة، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

سجل التقويم الواجبات، 

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

2.1 
يفسر النماذج المناخية على المستوى القريب 

 .األرضمن سطح 

الحوار والمناقشة، حل المشكالت، 

 ضرب األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

التقويم الواجبات، سجل 

 المستمر

2.2 

المرتبطة بالمناخ البيانات المناخية يحدد 

 . التفصيلي، وأساليب جمعها

حل المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 ضرب األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.3 
التقنية في تحليل واألدوات الوسائل يحدد 

 .التفصيلي بيانات المناخ

حل المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 ضرب األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.4 

تقنية البحث عن معلومات وبيانات ذات يوظف 

 . صلة بالمناخ التفصيلي

حل المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 ضرب األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

3.1 

متسما بالجدية والنزاهة األخالقية ا يقدم  تقرير

دراسددددات تطبيقيددددة للدراسددددات المناخيددددة  عددددن

 .التفصيلية في عدة مجاالت محلية وعالمية

 التعلم الذاتي
سجل  ، التقييم الذاتي،تقرير

 التقويم المستمر

3.2 

يتواصل مع زمالئه وأسداتذته ويتشدارك معهدم 

بطريقة فاعلة وبنداءة فدي تنفيدذ مدا يوكدل إليده 

ويراعدددي األخدددالق العلميدددة أثنددداء  ،مدددن مهدددام

 .أدائها

 التعلم الذاتي
، سجل التقويم التقييم الذاتي

 المستمر

3.3 
يقددوم بأعمالددده بمسددؤولية ومهنيدددة فددي تنفيدددذ 

المهام الموكلة إليه من تمدارين أو واجبدات أو 

 .تقرير

، توجيدده مباشددر و يددر الددتعلم الددذاتي

 مباشر

التقيددديم الدددذاتي، التمدددارين، 

، سددددجل التقددددويم الواجبددددات

 المستمر

 استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  الرابعاألسبوع  أول فصلياختبار  1

 %20 ثامنال األسبوع ثاني فصلياختبار  2

 %10 ينكل أسبوع واجبات 4

 %10 رابع عشرال األسبوع تقرير 3

 %30 نهاية الفصل  نهائي  اختبار 5

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  3ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 :التعلممصادر قائمة . 1

 . م 1991 .موسى، علي .ياألصغرالمناخ  المرجع الرئيس للمقرر

 م2002 اإلسكندرية، : دار المعرفة الجامعية. شرف، محمد إبراهيم. علم المناخ التطبيقي المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://gisgeography.com/free-world-climate-data-sources/ 

https://www.climate.gov/maps-data 

 .و يرها مما يجده الطالب أو ما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها

 -------  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 المحاضرات قاعات

 معمل الحاسب اآللي

 التجهيزات التقنية

 أجهزة حاسب

 لوحات عرض ذكية

 شبكة إنترنت، ومتصفح

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية، 

o ERDAS  ،SPSS 

o سيوفمايكروسفت ويندوز وأ: ل وملحقاتهابرامج تشغي 

 المحطة المناخية - أخرى تجهيزات 

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتدددائج الطلبدددة، نمدددوذج الطلبدددة : مباشدددر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 المقررنموذج الطلبة لتقويم : مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتدددائج الطلبدددة، نمدددوذج الطلبدددة : مباشدددر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسددتمارات تقددويم الجددودة :  يددر مباشددر

اسدددددددددتطالعات فصدددددددددلية أو سدددددددددنوية )

، تقريددر (لمخرجددات البرنددامج التعليميددة

نتددددائج االمتحدددددان السددددنوي لمخرجدددددات 

 البرنامج

 مناقشة النتائجتقرير المقرر، : مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريددر مدددى مناسددبة مخرجددات : مباشددر

 التعلم

https://gisgeography.com/free-world-climate-data-sources/
https://www.climate.gov/maps-data
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة :  ير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 

 التوصيف اعتماد . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 

16



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األخطار الطبيعية :اسم المقرر

 جغر 913 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا  :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 9 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 9 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :وصف العام للمقررال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :مي والدعم الطالبيأنشطة اإلرشاد األكادي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :لوبةالمرافق والتجهيزات المط. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+9) 9 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 : يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 9

 السنة الرابعة، المستوى الثامن

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4

 ال يوجد    

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد     

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

 واألعاصير،يتناول المقرر تعريف األخطار الطبيعية وأنواعها المختلفة الناجمة عن التطرف المناخي مثل الفيضانات 

باإلضافة إلى الهزات األرضية، والبراكين واالنهيارات واالنزالقات األرضية  وموجات البرد القارص، والموجات الحارة،

وطرق مواجهتها والحد منها، وكيفية  وغيرها، وتوضيح النتائج البيئية الطبيعية والبشرية الكارثية المترتبة على حدوثها

 كما يبين المقرر التوزيع الجغرافي لنطاقات لبعض األخطار الطبيعية على سطح األرض،. لمواجهتهاوضع الخطط المناسبة 

ودراسة بعض النماذج العالمية والمحلية لألخطار الطبيعية التي حدثت في القرن الحالي وما ترتب عليها من أضرار جسيمة 

 .وكيف تم التعامل معها

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

، ونتائجها هادراسة أنواعو، مفهوم األخطار الطبيعية والخسائر الطبيعية والبشرية الناجمة عنها توضيحيهدف المقرر الى 

بعض النماذج العالمية والمحلية لألخطار  ةدراسمع  ،عنهاإدارة األخطار الطبيعية واألزمات الناجمة ، والبيئية والبشرية

 .الطبيعية البيئية والبشرية وخطط مواجهتها
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 :للمقررمخرجات التعلم . 9

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1ع .آثارهاوالطبيعية  األخطاريوضح  1.1

 ---- .أسباب الكوارث واألخطار بمختلف أنواعها يسرد 1.2

 4-1ع .في إدارة األزمات الحلول والمقترحات للتقليل من اآلثار السلبية لألخطار الطبيعية يبين 1.3

 4-1م .الطبيعية األخطار من ومحلية عالمية نماذجيذكر  1.4

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1م .وخصائصها وتبعاتهاأنواع األخطار الطبيعية  يفسر 2.1

 ----- .ق إدارة المخاطر الطبيعية المختلفةائطر بعضيحلل  2.2

 5-1م .األخطار الطبيعيةمعلومات عن يوظف التقنية في البحث عن  2.3

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

عن بعض النماذج العالمية او المحلية لالخطاار متسما بالجدية والنزاهة العلمية  افردي تقريرايقدم  3.1

 .العالمية أمام زمالئه

 1-1ق

يقاوم بععمالااه بمساؤولية ومهنيااة واساتقاللية سااواا فاي المحافرااة علاى مااوارد الاوطن البيئيااة أو  3.2

 .شاريعمكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو م

 9-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 . مفهوم األخطار الطبيعية، وعالقتها بالعلوم األخرى، وتعثيراتها السلبية البيئية والبشرية 1

 3  .األخطار الطبيعية الجيولوجية 2

 6 .والبحريةاألخطار الطبيعية المائية النهرية  3

 3  .الطبيعية الجوية والمناخيةاألخطار  4

 6  .األخطار الطبيعية الناجمة عن احتراق الغابات 5

 6  .األخطار الطبيعية في البحار والمحيطات 6

 6  .إدارة المخاطر الطبيعية واألزمات الناجمة عنها 7

  45 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 

 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن
 

1.1 

الخرائط المناقشة، الحوار و .آثارهاوالطبيعية  األخطاريوضح 

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

1.2 
أساااااباب الكاااااوارث واألخطاااااار بمختلاااااف  يسااااارد

 .أنواعها

، الحوار والمناقشةحل المشكالت، 

ضرب األمثلة، العصف الذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.3 

الحلاااول والمقترحاااات للتقليااال مااان اآلثاااار  يباااين

 .في إدارة األزمات السلبية لألخطار الطبيعية

، الحوار والمناقشةحل المشكالت، 

ضرب األمثلة، العصف الذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

1.4 
 األخطااار ماان ومحليااة عالميااة نماااذجيااذكر 

 .الطبيعية

، ضرب األمثلة، الحوار والمناقشة

 العصف الذهني، الخرائط الذهنية

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

2.0 

 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن
 

2.1 

وخصائصااااها أنااااواع األخطااااار الطبيعيااااة  يفساااار

 .وتبعاتها

حل المشكالت، الحوار والمناقشة، 

العصف الذهني، ضرب األمثلة، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.2 

ق إدارة المخاااااطر الطبيعيااااة ائااااطر بعااااضيحلاااال 

 .المختلفة

حل المشكالت، الحوار والمناقشة، 

ضرب األمثلة، العصف الذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.3 
يوظاااف التقنياااة فاااي البحاااث عااان معلوماااات عااان 

 .األخطار الطبيعية

حل المشكالت، الحوار والمناقشة، 

ضرب األمثلة، العصف الذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

3.1 

متساااما بالجدياااة والنزاهاااة  افرديااا تقريااارايقااادم 

العلميااة عاان بعااض النماااذج العالميااة أو المحليااة 

 .لألخطار العالمية أمام زمالئه
 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقااااويم العااااروض، تقرياااار، 

تقااااااويم األقااااااران، التقياااااايم 

الاااااااذاتي، ساااااااجل التقاااااااويم 

 المستمر

3.2 

يقاااوم بععمالاااه بمساااؤولية ومهنياااة واساااتقاللية 

المحافرة على موارد الوطن البيئية أو سواا في 

مكتسباته، أو فاي تنفياذ المهاام الموكلاة إلياه مان 

 .تمارين أو واجبات أو مشاريع

، وتوجيااااه مباشاااار الااااتعلم الااااذاتي

 وغير مباشر

، تمااااارين، التقياااايم الااااذاتي 

 سجل التقويم المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ  واجبات 9

 %10 رابع عشرال األسبوع تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 م 2002دار المعرفة الجامعية . المشكالت البيئية المعاصرة. محمد إبراهيمشرف، 

 1332محسوب، محمد و ارباب، محمد ، األخطار والكوارث الطبيعية، دار الفكر العربي 

 المساندةالمراجع 

  2005، اإلسكندرية جغرافية المناخ والبيئة، دار المعرفة الجامعية، ، محمد إبراهيم،شرف

Aguado, E. and Burt, E. 2004. Understanding Weather & Climate. 

3
ed

. New Jersey. Pearson Education, Inc 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://ourworldindata.org/natural-disasters 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/saudi-

arabia/vulnerability 

https://gisgeography.com/free-world-climate-data-sources/ 

https://www.climate.gov/maps-data 
.وغيرها مما يجده الطالب أو ما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها  

  ىأخر
World Weather & Climate Extremes Archive: 

https://wmo.asu.edu/ 

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

  ، ومعامل حاسبقاعات محاضرات المرافق

 التجهيزات التقنية

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

  شبكة إنترنت، ومتصفح -9

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth  

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

 -  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسااتمارات تقااويم الجااودة : غياار مباشاار

اسااااااااتطالعات فصاااااااالية أو ساااااااانوية )

، تقرياار (لمخرجااات البرنااامج التعليميااة

لمخرجااااات نتااااائج االمتحااااان الساااانوي 

 البرنامج

https://ourworldindata.org/natural-disasters
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/saudi-arabia/vulnerability
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/saudi-arabia/vulnerability
https://gisgeography.com/free-world-climate-data-sources/
https://www.climate.gov/maps-data
https://wmo.asu.edu/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرياار ماادى مناساابة مخرجااات : مباشار

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وقيادات البرنامجوحدة الجودة 
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 

16



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األراضي الجافة   :المقرراسم 

 جغر 013 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

  قسم الجغرافيا :العلميالقسم 

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 0 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 0 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم للمقرر . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 5 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 5 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (3+0) 0 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 : يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 0

 ، المستوى السادسالسنة الثالثة

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 ال يوجد  

  :المتزامنة مع هذا المقرر المتطلبات. 5
 ال يوجد  

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 133 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

الجغرافي على سطح األرض، وطرق تصنيفها المناخية يعرف المقرر مفهوم األراضي الجافة وبيئاتها وأنواعها وتوزيعها 

الرئيسة في العروض الوسطى والعروض شبه المدارية القارية والساحلية،  ويبين أصنافها. والجيومرفولوجية والحيوية

الجافة منها بسبب الظروف المناخية  ويدرس أسباب تشكلها وخصائصها ومواردها الطبيعية، والمشاكل البيئية التي تعاني

 ويبين المقرر أنواع. والنشاطات البشرية والرعوية والزراعية، وبخاصة مشكلة استنزاف الموارد المائية، وكيفية معالجتها

هميتها االقتصادية وضرورة المحافظة عليها كمورد بيئي أاألنشطة البشرية التقليدية في األراضي الجافة وتنوعها الحيوي و

 .مختارة من البيئات الجافة على المستوى المحلي والعالمي والمقارنة بينها نماذجويقدم المقرر بعض . مستدام
 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

التعريف بالطرق المناخية ، وأسباب تشكل األراضي الجافة وتوضيح تعريف األراضي الجافة وأنواعها وتوزيعها الجغرافي

 .دراسة بعض النماذج من األراضي الجافةو، الجافةوالكمية المستخدمة في تحديد وتصنيف األراضي 
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 :للمقررمخرجات التعلم . 0

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 0-1ع .تشكلها وأسبابأصناف األراضي الجافة وبيئاتها المختلفة وتوزعها الجغرافي  يوضح 1.1

 4-1م . الحلول لها بعض واقتراحتتعرض لها البيئات الجافة  إلنسانية التيالمشاكل الطبيعية وا ينيب 1.2

 ------ .الطرق المناخية والكمية في تحديد األراضي الجافة وتصنيفهايسرد  1.3

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 5-1م .وتصنيفها الرياضية لتحديد األراضي الجافة لتحليل العالقاتينشئ جداوالً  2.1

 1-1م .بعض مشاكل األراضي الجافةيفسر  2.2

 0-1م .أنواع بيئات األراضي الجافة في العالم يحلل 2.3

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ق .واقتراح حلوال لهاومشاكلها  الجافة األراضيعن البيئات  اتقرير يقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان  3.2

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ،مهام

 2-1ق

 0-1ق تقريريقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو  3.3
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 0 .تعريف األراضي الجافة وأنواعها وتوزيعها الجغرافي 1

 0 .أسباب تشكل األراضي الجافة 2

 6 .طرق تصنيف األراضي الجافة 3

 6 .النظام البيئي واإليكولوجي في األراضي الجافة 4

 6 .لها بيئة األراضي الجافةالمشاكل الطبيعية التي تتعرض  5

 6 .المشاكل اإلنسانية التي تتعرض لها بيئة األراضي الجافة 6

 6  .ألراضي الجافة وأهميتها االقتصادية العالميةالنشاطات البشرية التقليدية في ا 7

 6 .تنمية األراضي الجافة وإدارتها 8

 0 .دراسة نماذج من األراضي الجافة في العالم 9

 45 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 

 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن
 

1.1 
أصناف األراضي الجافة وبيئاتهاا المختلفاة  يوضح

 .تشكلها وأسبابوتوزعها الجغرافي 

  التحصيليةاالختبارات  الحوار والمناقشة 

 المالحظة

1.2 
تتعاارض  إلنسااانية التاايالمشاااكل الطبيعيااة وا ينيباا

 . الحلول لها بعض واقتراحلها البيئات الجافة 

وضااارب  الحاااوار والمناقشاااة 

 الذهني، العصف األمثلة

 

، التحصااااااايليةاالختبااااااارات 

 بطاقة المالحظة  

1.3 

الطرق المناخية والكمية في تحديد األراضي يسرد 

 .الجافة وتصنيفها

، خاااارائط الحااااوار والمناقشااااة

 ذهنية

 

االختبااااااااااارات القصااااااااااايرة 

 الفصلية 
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.0 

 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن
 

2.1 
الرياضااية لتحديااد  ينشاائ جااداوالً لتحلياال العالقااات

 وتصنيفها األراضي الجافة

، خااااااارائط ذهنياااااااة، ضااااااارب 

 األمثلة، الحوار والمناقشة

    الواجبات ،بطاقة المالحظة

2.2 

المساااهمة فااي حاال بعااض مشاااكل األراضااي فساار ي

 .الجافة

الحااااااوار العصااااااف الااااااذهني 

 والمناقشة

االختبااااااااااارات القصااااااااااايرة 

بطاقااة ، الواجباات، ةالفصالي

 المالحظة 

2.3 
العصااااااف الااااااذهني الحااااااوار  .أنواع بيئات األراضي الجافة في العالم يحلل

 والمناقشة

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

  الواجبات

3.0 

 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن
 

3.1 
 الجافااة األراضاايعاان البيئااات  فرديااا اتقرياار يقاادم 

 التعلم الذاتيالتعلم التعاوني،  .أمام زمالئه ومشاكلها واقتراح حلوال لها

تقاااااويم العاااااروض، تقاااااويم 

األقااااران، التقياااايم الااااذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 
يتواصااال ماااع زمالئاااه وأسااااتذته ويتشاااارك معهااام 

بطريقة فاعلة وبنااءة فاي تنفياذ ماا يوكال إلياه مان 

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ،مهام

 التعلم الذاتيالتعلم التعاوني، 

تقاااااويم األقاااااران، التقيااااايم  

سااااااجل التقااااااويم ، الااااااذاتي

 المستمر

3.3 

 .ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 التعلم الذاتي

التقيااايم الاااذاتي، التماااارين، 

سااااجل التقااااويم ، الواجبااااات

 المستمر

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %23  الخامساألسبوع  1فصلي اختبار  1

 %23 العاشر األسبوع 2فصلي اختبار  2

 %13 ينكل أسبوع  واجبات 0

 %13 األسبوع الثالث عشر تقرير 4

 %43 نهاية الفصل  نهائي  اختبار 5
 

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع /ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
سلسالة رساائل جغرافياة، العادد  الجافاة،مساتقبل األراضاي  ،(1995)، جودة حسنين جاودة

 جامعة الكويت، الجمعية الجغرافية الكويتية، 177

 المساندةالمراجع 

 اآلداب، ةمجله كلي األفريقية،الصحراء الكبرى  فيعصور المطر ، (1973) ،جودة حسنين

  .اإلسكندريةجامعة 

منشأة المعارف،  العربي،لصحارى العالم  الطبيعية االجغرافي، (1991)جودة حسنين جودة 

 .ةاإلسكندري
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 اإللكترونيةالمصادر 

-are-forestry/background/what-https://www.fao.org/dryland

drylands/en/ 

 .وغيرها مما يجده الطالب أو ما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها

 ال يوجد  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 المحاضرات قاعات

 مختبر المياه والتربة بالقسم

 معمل الحاسب اآللي

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب

 لوحات عرض ذكية

 شبكة إنترنت، ومتصفح

 ------ أخرىتجهيزات 

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسااتمارات تقااويم الجااودة : مباشاارغياار 

اسااااااااتطالعات فصاااااااالية أو ساااااااانوية )

، تقرياار (لمخرجااات البرنااامج التعليميااة

نتااااائج االمتحااااان الساااانوي لمخرجااااات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرياار ماادى مناساابة مخرجااات : مباشار

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر هيئة الدريسعضو 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم
 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

https://www.fao.org/dryland-forestry/background/what-are-drylands/en/
https://www.fao.org/dryland-forestry/background/what-are-drylands/en/
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 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 

16



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئية جيومورفولوجياال اسم المقرر:

 جغر 402 رمز المقرر:

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا البرنامج:

 قسم الجغرافيا القسم العلمي:

 اآلداب  الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (1+2)3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  السنة الرابعة، المستوى السابع

 

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 جغر 227    

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد     

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

  %67 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

  %33 15 )معمل( أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 30 معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر(ى أخر 4

 ساعة 60 اإلجمالي 
 

 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ية وبميادينها ويدرس صلتها بالعلوم األخرى، ويبرز أثر التغيرات البيئية الكبرى في ئيعرف المقرر الجيومورفولوجيا البي

رفولوجية في البيئات الطبيعية المتنوعة مع ومن الظاهرات الجيومأنماطا ، الظاهرات الجيومرفولوجية. ويعالج المقرر

والنماذج والطرق المتبعة في تفسير  التركيز على إبراز تأثير الضوابط البيئية في هذه الظاهرات. كما يدرس المقرر النظريات

ة، وبخاصة بيئة المملكة العربية رفولوجية في بيئاتها المختلفة مع أمثلة من بيئات جيومورفولوجية مختاروالظواهر الجيوم

 ويهتم المقرر بمؤشرات التغير البيئي وقياساته وعالقته بالتوازن الجيومورفولوجي ودور اإلنسان في هذا التغير. السعودية.

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ةالمعرفة الجيومورفولوجي تنمية قدرات استخدامو العلميةالجيومرفولوجية البيئية ومفاهيمها بتعريف ال إلىيهدف المقرر 

 المختلفة.توضيح العوامل المؤثرة في تشكيل جيومورفولوجية البيئات  مع البيئية في التطبيقات الجغرافية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 أن:أن يكون الطالب قادراً على 

 

 1ع ومفاهيمها العلمية. ،رفولوجية البيئيةوأهمية دراسة الجيوم يوضح  1.1

 2ع البيئية والظواهر الناجمة عنها.  الجيومورفولوجيةالعمليات  ينيب  1.2

 ---- .الجيومورفولوجيةالتقنيات المعملية والميدانية الستقصاء وتحليل الظواهر يذكر   1.3

 :المهارات 2

 الطالب قادراً على أن:أن يكون 

 

 3-1م .لبيئية وصلتها بالعلوم األخرىا االجيومورفولوجييقارن بين   2.1

 6م  .البيئية الجيومرفولوجية وضوعاتهم المينشئ جداوالً أل  2.2

 1-1م  .يئة الطبيعية بالمناطق الرطبةعناصر البيفسر   2.3

 :القيم 3

 أن يكون الطالب قادراً على أن:

 

متسهما بالجديهة  الجيومورفولوجية البيئية أمام زمالئهه كالتالمش إحدى عن افردي مشروعايقدم  3.1

 .والنزاهة العلمية

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبنهاءة فهي تنفيهذ مها يوكهل إليهه مهن  3.2

 األخالق العلمية أثناء أدائها.مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي 

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سهواء فهي المحافظهة علهى مهوارد الهوطن البيئيهة أو  3.3

 مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع.

 3-1ق

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 .لبيئية وصلتها بالعلوم األخرىالتعريف بالجيومورفولوجيا ا 1

 6 .اضيع الجيومورفولوجية البيئيةأهم المو 2

 6 .يئة الطبيعية بالمناطق الرطبةعناصر الب 3

 6 .ة الطبيعية بالمناطق الساحليةعناصر البيئ 4

 6 .تأثيرات الرياح(لجافة )دراسة المشاكل الجيومورفولوجية البيئية بالمناطق ا 5

 6 . )دراسة تأثيرات األمطار( وجية البيئية بالمناطق الرطبةالمشاكل الجيومورفول 6

 9 .ت السيول بالمناطق العمرانية(باألحواض المائية )دراسة تأثيرا ئةالبيالمشاكل الجيومورفولوجية  7

8 
ات التعريهههة علهههى تطهههور بهههاألحواض المائيهههة )دراسهههة تهههأثير البيئهههةالمشهههاكل الجيومورفولوجيهههة 

 التضاريس( 

6 

 9 .الجيومورفولوجية على الخرائط تمثيل الظاهرات 9

  60 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 

 :المعرفة والفهم

 أن يكون الطالب قادراً على أن:
 

1.1 
 ،رفولوجيههة البيئيههةوأهميههة دراسههة الجيوم يوضههح 

 ومفاهيمها العلمية.

، العصف الحوار والمناقشة

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

1.2 
البيئيهههههههة  الجيومورفولوجيهههههههةالعمليهههههههات  ينيبههههههه 

 والظواهر الناجمة عنها. 

، العصف الحوار والمناقشة

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.3 
التقنيهههات المعمليهههة والميدانيهههة الستقصهههاء يهههذكر  

 .الجيومورفولوجيةوتحليل الظواهر 

، العصف الحوار والمناقشة

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

2.0 

 :المهارات

 أن يكون الطالب قادراً على أن:
 

2.1 

لبيئيهههة وصهههلتها ا االجيومورفولوجيهههيقهههارن بهههين  

 .بالعلوم األخرى

الحوار التدريب العملي، 

، العصف الذهني، والمناقشة

الخرائط الذهنية، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التمارين، 

التحصيلية، الواجبات، 

  سجل التقويم المستمر

2.2 

 الجيومرفولوجيهة وعاتضهوهم المينشئ جداوالً أل 

  .البيئية

الحوار التدريب العملي، 

، العصف الذهني، والمناقشة

الخرائط الذهنية، ضرب 

 األمثلة

التمارين، االختبارات 

التحصيلية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر 

2.3 

الحوار التدريب العملي،   .يئة الطبيعية بالمناطق الرطبةعناصر البيفسر  

، العصف الذهني، والمناقشة

الخرائط الذهنية، ضرب 

 األمثلة

التمارين، االختبارات 

التحصيلية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر 

3.0 
 :القيم

 أن يكون الطالب قادراً على أن:

3.1 
عههههن إحههههدى المشهههههكالت  افرديهههه مشههههروعايقههههدم 

الجيومورفولوجيهههة البيئيهههة أمهههام زمالئهههه متسهههما 

 .بالجدية والنزاهة العلمية

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

العهههههروض، تقهههههويم تقهههههويم 

األقههههران، التقيههههيم الههههذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

يتواصهههل مهههع زمالئهههه وأسهههاتذته ويتشهههارك معههههم 

بطريقة فاعلهة وبنهاءة فهي تنفيهذ مها يوكهل إليهه مهن 

مهههههام داخههههل القسههههم أو جهههههات التههههدريب أو فههههي 

 الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها.

 التعاوني، التعلم التعلم الذاتي

تقهههههويم األقهههههران، التقيهههههيم  

، سههههههجل التقههههههويم الههههههذاتي

 المستمر

3.3 

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واسهتقاللية سهواء 

فههههي المحافظههههة علههههى مههههوارد الههههوطن البيئيههههة أو 

مكتسههباته، أو فههي تنفيههذ المهههام الموكلههة إليههه مههن 

 تمارين أو واجبات أو مشاريع.

 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

التقيهههيم الهههذاتي، التمهههارين، 

، سههههجل التقههههويم الواجبههههات

 المستمر

 * استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1فصلي امتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ )وواحد مشترك( واجبات 3

 %10 الثالث عشر األسبوع مشروع 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ساعات / أسبوع 4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم. 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م.1995شكال األرض، دمشق، دار الفكر، أبحيري، محمد صالح الدين،  - للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

ة للنشر والطبع رعمان، دار المسيسالمة، حسين رمضان، أصول الجيومورفولوجيا،  -

 م.2004والتوزيع، 

  عمان، التطبيقي،رفولوجيا التطبيقية: علم شكل األرض وحسين، الجيوم الدليمي خلف -

 م.2001، األهلية للنشر والتوزيع

راسههة المشههكالت البيئيههة فههي مدينههة جههدة فههي (، د2004، )آل سههعود، مشههاعل بنههت محمههد -

الجمعيهة الجغرافيهة 10 رقهم،مواجهتها، دراسات جغرافيهة  وسبلالمملكة العربية السعودية 

 السعودية، الرياض.

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtect

ion 

http://landsat.org 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 رحالت ميدانية  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 المياه والتربةمختبر  -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

  GPS أجهزة -4

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -5

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o سيوفأبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 أخرىتجهيزات 
1الخرائط كبيرة المقياس  /25000.  

الفضائيةالمرئيات   

 . DEM الرقمية تاالرتفاعانموذج 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

مباشههر: نتههائج الطلبههة، نمههوذج الطلبههة 

 لتقويم المقرر 

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر(

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة  عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
مباشههر: نتههائج الطلبههة، نمههوذج الطلبههة 

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج
غيههر مباشههر: اسههتمارات تقههويم الجههودة 

)اسههههههههتطالعات فصههههههههلية أو سههههههههنوية 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
http://landsat.org/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

لمخرجههات البرنههامج التعليميههة(، تقريههر 

نتههههائج االمتحههههان السههههنوي لمخرجههههات 

 البرنامج

 مناقشة النتائجمباشر: تقرير المقرر،  لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشههر: تقريههر مههدى مناسههبة مخرجههات 

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة  وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 لجغرافيا الطبيةا :المقرراسم 

 جغر 714 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا :العلميالقسم 

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :وصف العام للمقررال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 7 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 7 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 6 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 4 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+3) 3 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 : يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 السنة الرابعة، المستوى الثامن

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 7
 ال يوجد     

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 وجديال      

 

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 75 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 4

 ساعات التعلم النشاط م

 75 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

   (تذكر)ى أخر 7

 ساعة 75 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

ويدرس صلتها بالعلوم األخرى ومجاالتها التطبيقية واألساليب والنظريات ذات  ،المقرر مفهوم الجغرافيا الطبيةيتناول 

أثر الغذاء في الصحة وأهمية الصحة ، ووآثارها في انتشار األمراض واألوبئة الطبيعية والبشريةالعوامل ، كما يدرس العالقة

وإقليميا   ويعطي المقرر بعض األمثلة للمجهودات التي تبذل محليا   .تها السلبيةاالوقائية ونتائج اإلصابة باألمراض وتأثير

هي المقرر بدراسة توزيع األمراض في العالم مع االهتمام بدراسة بعض ينتو .عليهاوعالميا  الستئصال األمراض والقضاء 

 .األمراض السائدة في المملكة العربية السعودية

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

تنمية الوعي و، العوامل البيئية وآثارها في انتشار األمراض واألوبئةو، الجغرافيا الطبيةبتعريف يهدف المقرر الى 

 .والحّد منهااستئصالها في دراسة التوزيع الجغرافي لألمراض  أثر، مع بيان اإلصابة باألمراض لتجنباالجتماعي والثقافي 
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 ----- .لريفية والبدويةاالمناطق الحضرية والتي تنتشر في مراض األيذكر  1.1

نسان، وضرورة التخطيط لمجتمع صححي سحليم فحي مختلحف صحة اإل ىأهمية الحفاظ عليوضح  1.2

 .المجتمعات العمرانية

 3-1ع

 ---- .المجتمعنشر الوعي البيئي والثقافة الصحية، وترسيخها في أهمية يبين  1.3

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

 

 ---- .والبيئةاألمراض يشرح العالقة بين  2.1

 3-1م .اهر المناخيةوبعض األمراض الناجمة عن األنشطة اإلنسانية والظيقارن بين  2.2

 1-1م .تركز بعض األمراض في بيئات معينةيفسر  2.3

 5-1م .التوزيع الجغرافي لألمراض في العالم عنيوظف التقنية في البحث  2.4

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

 

محراض المتوطنحة أو ملصحقا علميحا عحن األ تقريحرام يقحدشترك مع زمالءه بفاعلية في إعحداد وتي 3.1

 .العالمية وأالمحلية 

 1-1ق

 2-1ق .يقدم آراءه بطريقة بناءه 3.2

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علحى محوارد الحوطن البيئيحة أو  3.3

 .تقاريرمكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من واجبات أو 

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .األخرىمفهوم الجغرافيا الطبية وصلتها بالعلوم  1

 6 .مجاالت الجغرافيا الطبية واألساليب والنظريات ذات العالقة 2

 3 .العوامل الجغرافية وآثارها في انتشار األمراض واألوبئة 3

 3 .أثر الغذاء في الصحة وأهمية الصحة الوقائية 7

 3 . نتائج اإلصابة باألمراض وتأثيراتها السلبية 5

 9 . التوزيع الجغرافي لألمراض في العالم 6

 6 .األمراض السائدة في المملكة العربية السعودية 4

 6 . نسانصحة اإل علىالقوانين الدولية والعربية الخاصة بالمحافظة  8

9 
وبعض األمثلة للمجهودات التي تبذل  ،دراسة نماذج من بعض األمراض المتوطنة المحلية والعالمية

 .الستئصال األمراض والقضاء عليها

6 

 ساعة 75 المجموع
 

 

 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

1.1 

المنحاطق الحضحرية التي تنتشر فحي مراض األيذكر 

 .لريفية والبدويةاو

، خرائط الحوار والمناقشة

ذهنية، العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

االختبارات التحصيلية، ، خرائط الحوار والمناقشةنسححححان، صحححححة اإل ىأهميححححة الحفححححاظ علححححيوضححححح  1.2
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

التخطيط لمجتمع صحي سليم في مختلف وضرورة 

 .المجتمعات العمرانية

ذهنية، العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

1.3 

نشر الوعي البيئحي والثقافحة الصححية، أهمية يبين 

 .وترسيخها في المجتمع

خرائط ، الحوار والمناقشة

ذهنية، العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

2.1 

الذهنية، حل  الخرائط .والبيئةاألمراض يشرح العالقة بين 

المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

التحصيلية، االختبارات 

الواجبات، سجل التقويم 

  المستمر، تقرير

2.2 
بعحض األمحراض الناجمحة عحن األنشحطة يقارن بحين 

 .اهر المناخيةواإلنسانية والظ

الذهنية، حل  الخرائط

المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر، تقرير 

2.3 

الذهنية، حل  الخرائط .تركز بعض األمراض في بيئات معينةيفسر 

المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر، تقرير 

2.4 
التوزيححع الجغرافححي  عححنيوظححف التقنيححة فححي البحححث 

 .لألمراض في العالم

الذهنية، حل  الخرائط

المشكالت، الحوار والمناقشة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر، تقرير 

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

3.1 

م يقحححدزمحححالءه بفاعليحححة فحححي إعحححداد وتشحححترك محححع ي

أو ملصححقا علميححا عححن األمححراض المتوطنححة  تقريححرا

 .المحلية أو العالمية
 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقححححححويم العححححححروض، تقححححححويم 

التقيححححححيم تقريححححححر، األقححححححران، 

الحححححححذاتي، سحححححححجل التقحححححححويم 

 المستمر

3.2 
 .يقدم آراءه بطريقة بناءه

 دوار،لعححب األالححتعلم التعححاوني، 

 التعلم الذاتي

تقححححححويم األقححححححران، التقيححححححيم  

، سحححححححجل التقحححححححويم الحححححححذاتي

 المستمر

3.3 

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء 

فححححي المحافظححححة علححححى مححححوارد الححححوطن البيئيححححة أو 

مكتسححباته، أو فححي تنفيححذ المهححام الموكلححة إليححه مححن 

 .تقاريرواجبات أو 

 التعلم الذاتي

، الواجبححححاتالتقيححححيم الححححذاتي، 

تقريححححححححر، سححححححححجل التقححححححححويم 

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ  واجبات 3

 %10 الثالث عشر األسبوع (مشترك) تقرير 7

 %70 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
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 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  7ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم. 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 .م2013جامعة بخت الرضا بالسودان،  .الجغرافيا الطبية. عبد الرحمن محمد ،الحسن للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

المملكة العربية السعودية، الوليعي، عبدهللا بن ناصر، التوزيع الجغرافي لألمراض في  -

 .م1991مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، 

 .م2010الوليعي، عبدهللا بن ناصر، اإلنسان في األرض، مكتبة جرير بالرياض،  -

دار المعرفة . أسس وتطبيقات: الجغرافيا الطبية. عبدالفتاح، صديق، وعبد الحميد، حسن -

 م2004. للتنمية البشرية، الرياض

 م2002محسن عبد الصاحب المظفر، الجغرافيا الطبية، دار الشموع الثقافة،  -

 م2001سمير محمد علي حسن الرديسي، الجغرافيا الطبية، دار عالم الكتب،  -

- Anthony C. Gatrell; Susan J. Elliott, Geographies of Health: An 

Introduction, Wiley-Blackwell, 3rd ed, 2015 ..  

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/

Departments/Pages/dept1.aspx 

 

  ىأخر
مثل ر بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ المقر -

 التقارير الطبية

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 
 قاعات محاضرات  -1

 حاسب آليمعامل  -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -7

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 
o Google Earth, Google Map 

 -  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتححائج الطلبححة، نمححوذج الطلبححة : مباشححر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departments/Pages/dept1.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departments/Pages/dept1.aspx
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتححائج الطلبححة، نمححوذج الطلبححة : مباشححر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسححتمارات تقححويم الجححودة : مباشححرغيححر 

اسححححححححتطالعات فصححححححححلية أو سححححححححنوية )

، تقريححر (لمخرجححات البرنححامج التعليميححة

نتححححائج االمتحححححان السححححنوي لمخرجححححات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريححر مححدى مناسححبة مخرجححات : مباشحر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر هيئة الدريسعضو 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 يس القسممجلس القسم                                                           رئ جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الجغرافيا الحيوية :اسم المقرر

 جغر 703 :رمز المقرر

 بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا :العلميالقسم 

 كلية اآلداب :الكلية

 سعودجامعة الملك  :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 7 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 7 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 6 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 3 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 3 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (1+2) 7 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 7
 السنة الثانية، المستوى الرابع

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 ال يوجد    

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد    

 

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 63 70 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 % 77 15 (معمل) أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 3

 ساعات التعلم النشاط م

 70 محاضرات 1

 70 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  7

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 60 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

تناول كما ي. صلتها بالعلوم األخرىونظريتها ومناهجها البحثية ومجاالتها التطبيقية والجغرافيا الحيوية  تناول المقرر تعريفي

وتوزيعها على الكائنات الحية  ويدرس المقرر أنواع. المقرر الغالف الحيوي ومكوناته ودوراته وعالقته باألغلفة األخرى

هتم كما ي. هاوتقويم هاوتحليلالمؤدية إلى ذلك التوزيع ( المناخ والتضاريس والتربة)سطح األرض ودراسة العوامل البيئية 

لمقرر بتوضيح أثر العوامل البيئية على نمو وتكاثر وإنتاجية الكائنات الحية وعلى قدراتها على التكيف والتأقلم مع تلك ا

الفيزيائية  العوامل والعمليات المؤثرة في تكوين التربة وكذلك دراسة خواص التربةالمقرر بإبراز دور كما يهتم . العوامل

 .فوق سطح األرض وإنتاجيتها نباتاتوالكيميائية وأثرها على توزيع ال

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

النظام اإليكولوجي التعريف بو ه،أهم الدورات التي تحدث فيبو، أهميتهإبراز و الحيوي،تعريف الغالف يهدف المقرر الى 

العوامل المؤثرة على وة، تبيان أنواع الكائنات الحي، وومكوناته األساسية، والعوامل التي تؤدي إلى توازنه أو الخلل فيه

 .األرضالغطاءات النباتية وتوزيعها فوق سطح 
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

 :المعرفة والفهم 1

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 1-1ع .مجاالتهاو تطورها،و ،ماهيتها :الحيويةالجغرافيا ف يعر   1.1

 7-1ع .الحيوي الغالف دوريوضح  1.2

 ---- .األنظمة اإليكولوجيةيبين أنواع  1.3

 :المهارات 2

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

، والحارارة المتجمعاة، ومساامية قيماة الفعلياة للتسااقطال)المعاادالت التجريبياة يفسر  2.1

 .(المعادالت األخرى منونفاذية التربة، ورطوبة التربة، وغيرها 

 1-1م

 ---- .خصائص التربة الفيزيائية والكيميائيةيحلل  2.2

 7-1م .األرض المفاهيم الخاصة بالجغرافيا الحيوية واألقاليم الحيوية على سطحيقارن بين  2.3

 5-1م .يوظف التقنية في المسح البيئي لحماية البيئة 2.4

 :القيم 3

 :أن أن يكون الطالب قادرا  على

 

متساما بالجدياة والنزاهاة العلمياة فاي موضاوع مان موضاوعات  افرديا مشروعايقدم  3.1

 . المقرر

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ما يوكل  3.2

إليه من مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية 

 .أثناء أدائها

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء فاي المحافظاة علاى ماوارد الاوطن  3.3

البيئيااة أو مكتسااباته، أو فااي تنفيااذ المهااام الموكلااة إليااه ماان تمااارين أو واجبااات أو 

 .مشاريع

 7-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 .مجاالتها تطورها، ،الحيوية، ماهيتهاالجغرافيا  1

 9 .المفاهيم ذات الصلة بالجغرافيا الحيوية 2

 9 .وأهميتهالغالف الحيوي  3

 9 .وأهميتهالتغير البيئي  4

 9 .الحيوية ماألقالي 5

 9 .العوامل المؤثرة في توزيع الكائنات الحية 6

7 
وبعض الطرق الرياضية المستخدمة في المسح  الحماية وأهميتها، وجهود المملكة بهذا الخصوص،

 .البيئي
9 

 60 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :على أنأن يكون الطالب قادرا  

1.1 

ف   تطورهاااا،و ،ماهيتهاااا :الحيوياااةالجغرافياااا يعااار 

 .مجاالتهاو

، ضاااارب المناقشااااةو الحااااوار

األمثلاااااة، العصاااااف الاااااذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

الواجبااااات، سااااجل التقااااويم 

 المستمر

1.2 
، ضرب المناقشةو الحوار .الحيوي الغالف دوريوضح 

األمثلة، العصف الذهني، 

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

الواجبااااات، سااااجل التقااااويم 
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المستمر الخرائط الذهنية

1.3 
، ضرب المناقشةو الحوار .األنظمة اإليكولوجيةيبين أنواع 

األمثلة، العصف الذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

الواجبااااات، سااااجل التقااااويم 

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :على أنأن يكون الطالب قادرا  

2.1 
والحاارارة المتجمعااة،  التجريبيااة،المعااادالت يفساار 

ومسامية ونفاذية التربة، ورطوبة التربة، وغيرها 

 .(المعادالت األخرى من

التدريب العملي، حل 

المشكالت، الحوار 

 والمناقشة، الخرائط الذهنية

االختبارات التمارين، 

التحصيلية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر

2.2 

التااااااااادريب العملاااااااااي، حااااااااال  .خصائص التربة الفيزيائية والكيميائيةيحلل  

المشاااااااااااااااكالت، الحاااااااااااااااوار 

 والمناقشة، الخرائط الذهنية

التمارين، االختبارات 

التحصيلية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر

2.3 
المفاااهيم الخاصااة بالجغرافيااا الحيويااة يقااارن بااين 

 .األرض واألقاليم الحيوية على سطح
التدريب العملي، حل 

المشكالت، الحوار 

 والمناقشة، الخرائط الذهنية

التمارين، االختبارات 

التحصيلية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر

2.4 

التدريب العملي، حل  .يوظف التقنية في المسح البيئي لحماية البيئة

المشكالت، الحوار 

 والمناقشة، الخرائط الذهنية

االختبارات التمارين، 

التحصيلية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

3.1 

زماااالءف بفاعلياااة فاااي إعاااداد وتقاااديم  يشاااترك ماااع

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي . موضوع من موضوعات المقررمشروع في 

تقاااااويم العاااااروض، تقاااااويم 

األقااااران، التقياااايم الااااذاتي، 

 التقويم المستمرسجل 

3.2 
 . يبين آراءف بطريقة بناءف

 التعلم الذاتي
، سجل التقويم التقييم الذاتي

 المستمر

3.3 

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء 

فااااي المحافظااااة علااااى مااااوارد الااااوطن البيئيااااة أو 

مكتسااباته، أو فااي تنفيااذ المهااام الموكلااة إليااه ماان 

 .مشاريعتمارين أو واجبات أو 

، التااااااادريب الاااااااتعلم الاااااااذاتي

العملي، توجياه مباشار وغيار 

 مباشر

التقيااايم الاااذاتي، التماااارين، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10  الرابع األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %10  الثامن األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ثالثة أسابيع كل   واجبات 7

 %15 كل أسبوعين تمارين  4

 %15 األسبوع الرابع عشر (مشترك)مشروع  5

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 6
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 .م2015الطاهر، عبدهللا بن أحمد، الجغرافيا الحيوية، المؤلف،  - للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

، المؤلاف، (النباتاات والحيواناات)أساس جغرافياة األحيااء  ،حماودبن النافع، عبداللطيف  -

 .م2012مكتبة جرير، 

الحيوية في المملكة العربية السعودية، مكتبة  الوليعي، عبدهللا بن ناصر، الجغرافيا -

 .هـ1429جرير، 

 .م2010الوليعي، عبدهللا بن ناصر، اإلنسان في األرض، مكتبة جرير بالرياض،  -

 .هـ1416الوليعي، عبدهللا بن ناصر، المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية،  -

 . م2005، دار المسيرة للنشرة والتوزيع، الجغرافيا الحيوية والتربة، أبو سمور، حسن -

 .م1995 الكويتية الجغرافيةالجمعية ، الجافة األراضي مستقبل، جودةجودة، حسنين  -

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/enviro

nmentalProtection 

 

  ىأخر
 كتيب للتدريبات العملية

 

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 قاعات محاضرات -1

 معامل حاسب آلي -2

 مختبر المياف والتربة -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 عرض ذكيةلوحات  -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -7

 سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها -4

 :برامج إحصاء ونظم وخرائط -5
ArcGIS, SPSS, Google Earth 

   (حسب اإلمكانية)قصيرة ميدانية رحالت  -  ىأخر تجهيزات

 

 

 

 

 

 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التدريسفاعلية 

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

الجااودة اسااتمارات تقااويم : غياار مباشاار

اسااااااااتطالعات فصاااااااالية أو ساااااااانوية )

، تقرياار (لمخرجااات البرنااامج التعليميااة

نتااااائج االمتحااااان الساااانوي لمخرجااااات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرياار ماادى مناساابة مخرجااات : مباشار

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 
 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس القسم                                                                      رئيس القسم جهة االعتماد

  الجلسةرقم 

  تاريخ الجلسة
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 التقلب والتغير المناخي :المقرراسم 

 جغر 404 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا  :القسم العلمي

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم  متطلب كلية   متطلب جامعة  .أ

    اختياري   إجباري .ب

 : يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 السادسالسنة الثالثة، المستوى    

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 جغر   104      

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 يوجد ال     

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 33 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

المقرر مفهوم كل من التقلب المناخي والتغير المناخي وطبيعة كل منهما، والفروق بينهما، من خالل المقاييس الزمنية  يتناول

كما يبين أسباب حدوث كل منهما، موضحا النظريات التي تعزي التغيرات المناخية إلى عوامل فلكية متعلقة بدوران . للمناخ

وتغير زاوية ميالن محورها، ويوضح دور العناصر المناخية البديلة  األرض حول نفسها وفي مدارها حول الشمس

كما يبين تأثير الشذوذ في دورة الغالف الجوي وبعض حاالت . الجيولوجية والتاريخية والبيئية في الكشف عنها وتفسيرها

ويحلل ثم يناقش . ناخيفي حدوث التقلب الم بشريةالاألنشطة  الطبيعية ودورالتطرف والشذوذ المناخية وبعض الظواهر 

ويدرس بعض نماذج من . النتائج البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الناتجة عن كل من التقلب والتغير المناخي

و وتقلب نظام يظاهرة النينوظاهرة التقلب المناخي وبخاصة حاالت المحل التي تتكرر في نطاق السهل السوداني اإلفريقي، 

 .   ةاألمطار الموسمي

 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

نظريات تقلب المناخ وتغيره ودراسة ، المناخيمقاييس المناخ الزمنية والفرق بين التقلب والتغير  توضيحيهدف المقرر الى  

 .في الماضي، واحتمال تقلبه وتغيره في المستقبل
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ع .مفهوم مقاييس المناخ الزمنية المختلفة والتمييز بينهايوضح  1.1

 4-1ع .أسباب ونظريات حدوث كل من التقلب والتغير المناخي يبين 1.2

 المناخية فيدور عناصر الطقس والمناخ البديلة في االستدالل والكشف عن الظروف  يذكر 1.3

 .العصور الماضية

---- 

 4-1ع .دور اإلنسان في حدوث التقلب والتغير المناخي يبين 1.4

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1م .للمناخ والمكانيةالمقاييس الزمنية  فسري 2.1

 3-1م .التقلب المناخي والتغير المناخي والتفريق بين أسباب حدوثها بينيميز  2.2

من شبكة عن التقلب المناخي والتغير المناخي في الحصول على معلومات يوظف التقنية  2.3

 .نترنتاإل

 5-1م

 1-1م .وعالمياالتقلبات المناخية الجارية محليا  يفسر 2.4

 :القيم 3

 :على أن أن يكون الطالب قادراً 

 

عن نظريات التقلبات والتغيرات المناخية أمام يتسم بالجدية والنزاهة العلمية  افردي تقريرايقدم  3.1

 .زمالئه

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان  3.2

 .أدائهامهام داخل القسم، ويراعي األخالق العلمية أثناء 

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علاى ماوارد الاوطن البيئياة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 .للمناخ وتعريف التقلب والتغير المناخيالمقاييس الزمنية  1

 4  .دورة الرياح العامة، والبراكين ،التقلب المناخي 2

3 
تلوث الهواء، وغازات االنحباس، واقتالع الغابات، التوسع )دور اإلنسان في حدوث التقلب المناخي 

 .(العمراني

4 

 4  .المناخيالتغير المناخي نظريات ماالنكوفتش الفلكية للتغير  4

5 
الجليدية، تغير  ركاماتالجليديات، النبات، ال)العناصر المناخية البديلة والتغير المناخي في الماضي 

 .اإلشعاع الشمسيمستويات مستويات سطح البحار، اآلثار القديمة، كهوف الحياة القديمة وتغير 

4 

 4 .والتغير المناخيالتأثيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للتقلب  6

 2 .التأثيرات البيئية للتقلب والتغير المناخي 7

8 
ظاهرة النينيو، التقلب في شمال األطلسي، تقلب األمطار : نماذج من التقلب المناخي في العالم مثل

 .الموسمية

4 

 2 .تغير المناخ عبر العصور 9

 33 المجموع
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 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 :المعرفة والفهم 1.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

مفهوم مقاييس المناخ الزمنية المختلفة يوضح  1.1

 .والتمييز بينها

الخرائط ، والمناقشة الحوار

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

أسباب ونظريات حدوث كل من التقلب والتغير  يبين 1.2

 .المناخي

الحوار عصف ذهني، 

ضرب األمثلة، والمناقشة، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

دور عناصر الطقس والمناخ البديلة في االستدالل  يذكر 1.3

 .العصور الماضية المناخية فيوالكشف عن الظروف 

عصف ذهني، الحوار 

والمناقشة، ضرب األمثلة، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

عصف ذهني، الحوار  .دور اإلنسان في حدوث التقلب والتغير المناخي يبين 1.4

والمناقشة، ضرب األمثلة، 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر
 :المهارات 2.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

عصف ذهني، حل المشكالت،  .للمناخ والمكانيةالمقاييس الزمنية  يفسر 2.1

الحوار والمناقشة، ضرب 

 األمثلة، الخرائط الذهنية

، التحصيليةاالختبارات 

الواجبات، سجل التقويم 

  المستمر

التقلب المناخي والتغير المناخي والتفريق  يميز بين 2.2

 .بين أسباب حدوثها

عصف ذهني، حل المشكالت، 

الحوار والمناقشة، ضرب 

 الذهنية األمثلة، الخرائط

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر 

عن التقلب في الحصول على معلومات يوظف التقنية  2.3

 .نترنتمن شبكة اإلالمناخي والتغير المناخي 

عصف ذهني، حل المشكالت، 

الحوار والمناقشة، ضرب 

 األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

سجل التقويم الواجبات، 

 المستمر 

عصف ذهني، حل المشكالت،  .وعالمياالتقلبات المناخية الجارية محليا  يفسر 2.4

الحوار والمناقشة، ضرب 

 األمثلة، الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر 
 :القيم 3.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

يتسم بالجدية والنزاهاة العلمياة عان  افردي تقريرايقدم  3.1

 التعلم الذاتي .نظريات التقلبات والتغيرات المناخية أمام زمالئه

تقاويم العااروض، تقريار، 

التقيااااايم الاااااذاتي، ساااااجل 

 التقويم المستمر

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشاارك معهام بطريقاة  3.2

 فاعلة وبنااءة فاي تنفياذ ماا يوكال إلياه مان مهاام داخال

 .القسم، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 ، التعلم التعاونيالتعلم الذاتي

تقاااويم األقاااران، التقيااايم  

، سااااجل التقااااويم الااااذاتي

 المستمر

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء فاي  3.3

المحافظة على ماوارد الاوطن البيئياة أو مكتساباته، أو 

يه من تمارين أو واجبات أو في تنفيذ المهام الموكلة إل

 .مشاريع

 التعلم الذاتي

التقييم الذاتي، التمارين، 

، ساجل التقااويم الواجباات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ  واجبات 3

 %10 االسبوع الثالث عشر تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  -141إيف سياما، كتاب العربية التغيرات المناخية، 

 .م2015، الرياض، والتقنية

 المساندةالمراجع 
 . م2013، التغيرات المناخية، على محمد عبد هللا، وكالة الصحافة العربية

 .1997الحديث،  اإلسالميالتغيرات المناخية، على حسن موسى، دار الفكر 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://fac.ksu.edu.sa/mohhafez/home 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

https://gisgeography.com/free-world-climate-data-sources/ 

https://www.climate.gov/maps-data 

 

 المرئيات الفضائية   ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 
 قاعات محاضرات 

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o ERDAS, ArcGIS  ،SPSS 

 سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها -5

 بيانات ووثائق ومرئيات وخرائط ذات صلة بالمناخ -  ىأخر تجهيزات

https://fac.ksu.edu.sa/mohhafez/home
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://gisgeography.com/free-world-climate-data-sources/
https://www.climate.gov/maps-data
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويم مجاالت

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 وقيادات البرنامجوحدة الجودة، 

اسااتمارات تقااويم الجااودة : غياار مباشاار

اسااااااااتطالعات فصاااااااالية أو ساااااااانوية )

، تقرياار (لمخرجااات البرنااامج التعليميااة

نتااااائج االمتحااااان الساااانوي لمخرجااااات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرياار ماادى مناساابة مخرجااات : مباشار

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 اإلنسان والبيئة  :المقرراسم 

 جغر 103 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا :العلميالقسم 

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر  . أ

  (0+1) 1  :الساعات المعتمدة. 3

 نوع المقرر. 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √ إجباري  .ب

 :يقدم فيه المقر الذيالمستوى /  السنة. 1
 السنة الثالثة، المستوى السادس

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 ال يوجد  

 :هذا المقررالمتطلبات المتزامنة مع . 5
 ال يوجد   

 

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %300 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5

 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45                  محاضرات 3

 -                   إستوديوأو معمل  2

 -                   إضافيةدروس  1

 -                   (تذكر)ى أخر 4

 45                  اإلجمالي 
 

 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

الفيزيائية والحيوية، والنظام البيئي وتوازنه اإليكولوجي، وما ينتج من أضرار جسيمة نتيجة  البيئة مكوناتبعرف المقرر ي

يركز المقرربشكل خاص على دراسة البيئات . المفرط والظروف المناخية القاسية لتدهورها، بسبب االستغالل اإلنساني

واألراضي الغابية وكيفية تدهورها وتصحرها  راضي الرعويةألامثلة ببيئات األراضي الزراعية المت االنسانية االقتصادية

والبلدان  ويبين ما ينتج عن ذلك من أضرار وكوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية على مستوى األفراد. بفعل اإلنسان

ة، ويعرض بعض النماذج رالمذكولتدهور البيئي في البيئات ويقدم المقرر بعض األساليب والحلول العلمية المناسبة ل. والعالم

 .البيئة، وبعض النماذج الناجحة في الحفاظ على البيئة ومعالجة تدهورها وتنميتها ورهالعالمية والمحلية لتد

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

أهميددة التددوازن البيئددي  وتوضددي  اإليكولددوجيالبيئددة الفيزيائيددة والحيويددة ونظامهددا  بمكونددات تعريددفيهدددف المقددرر الددى 

 .التدهور البيئيواكساب الطالب مهارات في تفسير و تحليل  النشاط اإلنساني في تدهور البيئة وتصحرها وتأثير اإليكولوجي
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :الطالب قادراً على أنأن يكون 

 

 1-3ع .أصناف البيئات اإلنسانية االقتصادية وخصائصها يوض  1.1

 4-3ع .عليه المحافظة وأهميةاألضرار الناجمة عن تدهور النظام البيئي اإليكولوجي  ينيب 1.2

 --- .الحلول والمعالجةح أعراض التدهور البيئي في البيئات االقتصادية المختلفة واقترايسرد  1.3

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 ---- .التدهور البيئي الناجمة عن النشاطات اإلنسانية لتحليل حاالتينشئ جداوالً  2.1

 3-3م .والمناخيةيفسر حاالت التدهور البيئي الناجمة عن النشاطات اإلنسانية  2.2

 --- .البيئي وطرق معالجتهايحلل أعراض التدهور  2.3

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 3-3ق .يقدم تقريرا فرديا عن احد المشكالت البيئية أمام زمالئه 3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ مدا يوكدل إليده مدن  3.2

 .في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائهامهام داخل القسم أو جهات التدريب أو 

 2-3ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علدى مدوارد الدوطن البيئيدة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 1-3ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 1         .مفهوم البيئية االقتصادية وتوازنها اإليكولوجي 3

 6         .اإلنسان والمناخ والتدهور البيئي والتصحر 2

 6         .تدهور بيئية األراضي الرعوية ومعالجتها 1

 6         .تدهور بيئة األراضي الزراعية المطرية ومعالجتها 4

 6         .تدهور بيئة األراضي الزراعية المروية ومعالجتها 5

 6         .تدهور بيئة األراضي الغابية ومعالجتها 6

 1         .تدهور األراضي الساحلية ومعالجتها 7

 6         .التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للتدهور البيئي 8

 1         .ق معالجتهاائالبيئات االقتصادية في العالم واألراضي الجافة وطردراسة نماذج من تدهور  9

 ساعة 45 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :والفهمالمعرفة 

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

1.1 
أصددددناف البيئددددات اإلنسددددانية االقتصدددددادية  يوضدددد  

 .وخصائصها

الخرائط الحوار والمناقشة، 

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختبددددددارات التحصدددددديلية، 

 الواجبات

1.2 
األضددرار الناجمدددة عددن تددددهور النظددام البيئدددي  ينيبدد

 .عليه المحافظة وأهميةاإليكولوجي 

الحوار والمناقشة، الخرائط 

الذهنية، ضرب األمثلة، 

 العصف الذهني

االختبددددددارات التحصدددددديلية، 

الواجبدددات، سدددجل التقدددويم 

 المستمر

1.3 
يئات االقتصادية أعراض التدهور البيئي في البيسرد 

الحلددددول والمعالجددددة المناسددددبة ح المختلفددددة واقتددددرا

 .لمكافحته

الحوار والمناقشة، خرائط 

، ضرب الذهنيذهنية، العصف 

 األمثلة

االختبددددددارات التحصدددددديلية، 

الواجبدددات، سدددجل التقدددويم 

 المستمر
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

2.1 
التددهور البيئدي الناجمدة  ينشئ جداوالً لتحليل حداالت

 .عن النشاطات اإلنسانية

الحددددوار والمناقشددددة، الخددددرائط 

الذهنيدددة، ضدددرب األمثلدددة، حدددل 

 المشكالت

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.2 
حاالت التدهور البيئدي الناجمدة عدن النشداطات يفسر 

 .والمناخية اإلنسانية

الحددددوار والمناقشددددة، الخددددرائط 

الذهنيدددة، ضدددرب األمثلدددة، حدددل 

 المشكالت

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

 .ق معالجتهاائأعراض التدهور البيئي وطر يحلل 2.3

الحددددوار والمناقشددددة، الخددددرائط 

الذهنيدددة، ضدددرب األمثلدددة، حدددل 

 المشكالت

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

3.1 

 

يقددم  تقريدرا فرديددا عدن احدد المشددكالت البيئيدة أمددام 

 زمالئه

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقددددويم العددددروض، تقددددويم 

األقددددران، التقيدددديم الددددذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 
يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة 

فاعلددة وبندداءة فددي تنفيددذ مددا يوكددل إليدده مددن مهددام، 

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

، ، الددددتعلم الددددذاتياألدوارلعددددب 

 التعلم التعاوني

تقددددويم األقددددران، التقيدددديم  

، سددددددجل التقددددددويم الددددددذاتي

 المستمر

3.3 
 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 التعلم الذاتي
، التقيدديم الددذاتي، الواجبددات

 سجل التقويم المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 

 

  الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الخامس  3 امتحان شهري 3

 %20 األسبوع العاشر  2امتحان شهري  2

 %30 كل أسبوعين  (وواحد مشترك)واجبات  1

 %30 االسبوع الثالث عشر تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر التواصل مع عضو هيئة التدريس

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 . م2008دار المعرفة الجامعية ، البيئية المعاصرة، تشرف، محمد، المشكال -
 .م2030الوليعي، عبدهللا بن ناصر، اإلنسان في األرض، مكتبة جرير بالرياض،  -

 المساندةالمراجع 
دراسددة المشددكالت البيئيددة فددي مدينددة جدددة فددي ،محمددد  مشدداعل بنددت ،آل سددعود  -

 .م 2004الجمعية الجغرافية السعودية  ،المملكة العربية السعودية وسبل مواجهتها
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 اإللكترونيةالمصادر 
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departm

ents/Pages/dept1.aspx 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

  ___  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات محاضرات  -3

 معامل حاسب آلي -2

 مختبر المياه والتربة -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -3

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصف  -1

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth 

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 (تبعاً لطبيعة التخصص)أخرى تجهيزات 

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتددائج الطلبددة، نمددوذج الطلبددة : مباشددر

 لتقويم المقرر 

 المقرر، مناقشة النتائج تقرير: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 المقررنموذج الطلبة لتقويم : مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتددائج الطلبددة، نمددوذج الطلبددة : مباشددر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسددتمارات تقددويم الجددودة : غيددر مباشددر

اسددددددددتطالعات فصددددددددلية أو سددددددددنوية )

، تقريددر (لمخرجددات البرنددامج التعليميددة

نتددددائج االمتحددددان السددددنوي لمخرجددددات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 مراجع خارجي
تقريددر مدددى مناسددبة مخرجددات : مباشدر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departments/Pages/dept1.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departments/Pages/dept1.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 البيئة البحرية :اسم المقرر

 جغر423 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2  :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

  √  اختياري   إجباري .ب

  :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 4
 السنة الثالثة، المستوى السادس

 

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 3

 ال يوجد    

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد    

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 40 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 40 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  4

 - (تذكر)ى أخر 3

 ساعة  40 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

في  هاويوضح أثر، الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه البيئات البحرية ، ويبينةاالقتصاديالبيئة البحرية وأهميتها  يعرف

دراسزة التنزوع الحيززوي فزي البيئزات البحريززة و، مززع خزز  الطاقزة وفزي دورة الكربززو  علزا سزطح األرل وفززي الغزالف الجزو

دراسة نمزاجج و  البيئات البحرية ، وتلوثالبحريةدراسة توزع المصائد البحرية العالمية في البيئات و، ونظامها اإليكولوجي

 .الخليج العربي والبحر األحمرمن البيئة البحرية في 
 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

، مزع وأثر التلوث البيئي عليها الفيزيائية والكيميائية وخصائصها االقتصاديةالبيئة البحرية وأهميتها تعريف يهدف المقرر ب

نمزاجج مزن اسزتعرال وفزي اسزتقرار الغزالف الجزوي، و وفزي المصزائد البحريزةدور البيئات البحرية في خز  الطاقة  توضيح

 .البيئة البحرية في الخليج العربي والبحر األحمر
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أ  يكو  الطالب قادراً علا أ 

 

 وعالقتها بجغرافية البحار والمحيطات وتوزعها الجغرافي وأهميتهالبيئة البحرية يوضح ا 1.1

 .االقتصادية

 4-1ع

 3-1ع (.البحر األحمر والخليج العربي :لمث)ائية لمياه البيئات البحرية الخصائص الكيمييبين  1.2

 ---- (.والجزراألمواج، المد )المحيطات حركات المياه في البحار ويسرد  1.3

 :المهارات 2

 :علا أ  أ  يكو  الطالب قادراً 

 

يقار  بين دور التيارات البحرية في نقل الطاقة علزا سزطح األرل، ودور البحزار والمحيطزات  2.1

 .في دورة الكربو  واألكسجين عل سطح األرل

 4-1م

 ---- .القاعيةويحلل إيكولوجية البيئة البحرية المائية  2.2

 1-1م .وأنواعه ومصادره ومكافحتهيفسر تلوث البيئات البحرية  2.3

 5-1م .التوزع الجغرافي للمصائد البحرية وعواملها يفسر 2.4

 :القيم 3

 :أ  يكو  الطالب قادراً علا أ 

 

متسزما  عن بعض النمزاجج العالميزة او المحليزة للبيئزات البحريزة أمزام زمالئزه افردي تقريرايقدم  3.1

 .بالجدية والنزاهة العلمية

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ مزا يوكزل إليزه مزن  3.2

 .مهام داخل القسم، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علزا مزوارد الزوطن البيئيزة أو  3.3

 .المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريعمكتسباته، أو في تنفيذ 

 4-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 تعريزززف البيئزززة البحريزززة وعالقتهزززا بجغرافيزززة البحزززار والمحيطزززات وتوزعهزززا الجغرافزززي وأهميتهزززا

 .االقتصادية

2 

 2 .(البحر األحمر والخليج العربي :مثل)الخصائص الكيميائية لمياه البيئات البحرية  2

4 
 العربي والبحر التطبيق علا الخليج معوالجزر األمواج، المد ) والمحيطاتحركات المياه في البحار 

 .األحمر

3 

 2 .التيارات البحرية، ودورها في نقل الطاقة علا سطح األرل 3

 2 .األرلدور البحار والمحيطات في دورة الكربو  واألكسجين عل سطح  5

 2 .تضاريس البيئات البحرية 6

 Benthic .  2القاعية  والبيئةPelagic  البيئة المائية: صناف البيئات البحرية المكانيةأ  7

 Aphotic. 2  الضوئيةغير  والبيئة  photic البيئة الضوئية: الضوئي للبيئات البحرية التصنيف 8

 2 .إيكولوجية البيئة البحرية المائية 9

 2 .إيكولوجية البيئة البحرية القاعية 10

 3 .التوزع الجغرافي للمصائد البحرية وعواملها 11

 3 .تلوث البيئات البحرية وأنواعه ومصادره ومكافحته 12

 ساعة  40 المجموع
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 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :علا أ  أ  يكو  الطالب قادراً 

1.1 
لبيئة البحرية وعالقتها بجغرافية البحار يوضح ا

 والمحيطات وتوزعها الجغرافي وأهميتها

 .االقتصادية

الخرائط الحوار والمناقشة، 

الذهنية، العصف الذهني، 

 األمثلةضرب 

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

1.2 

ائيزة لميزاه البيئزات البحريزة الخصزائص الكيمييبين 

 (.البحر األحمر والخليج العربي :لمث)

الحوار والمناقشة، الخرائط 

الذهنية، العصف الذهني، 

 ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

1.3 
المحيطات حركات المياه في البحار ويسرد 

 (.والجزراألمواج، المد )

الحوار والمناقشة، الخرائط 

الذهنية، العصف الذهني، 

 ضرب األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :أ  يكو  الطالب قادراً علا أ 

2.1 

التيززارات البحريزة فززي نقززل الطاقززة يقزار  بززين دور 

علزا سزطح األرل، ودور البحزار والمحيطزات فزي 

 .دورة الكربو  واألكسجين عل سطح األرل

الحوار حل المشكالت، 

والمناقشة، الخرائط الذهنية، 

العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.2 

الحوار حل المشكالت،  .القاعيةويحلل إيكولوجية البيئة البحرية المائية 

والمناقشة، الخرائط الذهنية، 

العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.3 

يفسززر تلززوث البيئززات البحريززة وأنواعززه ومصززادره 

 .ومكافحته

الحوار حل المشكالت، 

والمناقشة، الخرائط الذهنية، 

العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

2.4 

التززززززوزع الجغرافززززززي للمصززززززائد البحريززززززة  يفسزززززر

 .وعواملها

الحوار حل المشكالت، 

والمناقشة، الخرائط الذهنية، 

العصف الذهني، ضرب 

 األمثلة

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أ  يكو  الطالب قادراً علا أ 

3.1 

عزن بعزض النمزاجج العالميززة أو  افرديز تقريزرايقزدم 

المحليزززة للبيئززززات البحريزززة أمززززام زمالئزززه متسززززما 

 .بالجدية والنزاهة العلمية

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقزززززويم العزززززرول، تقزززززويم 

التقيززززيم الززززذاتي، األقززززرا ، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

يتواصزززل مزززع زمالئزززه وأسزززاتذته ويتشزززارك معهزززم 

بطريقة فاعلة وبنزاءة فزي تنفيزذ مزا يوكزل إليزه مزن 

مهام داخل القسم، ويراعزي األخزالق العلميزة أثنزاء 

 .أدائها

، توجيززه مباشززر الززتعلم الززذاتي

 وغير مباشر

، سجل التقويم التقييم الذاتي

 المستمر 

3.3 

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء 

فززززي المحافظززززة علززززا مززززوارد الززززوطن البيئيززززة أو 

مكتسززباته، أو فززي تنفيززذ المهززام الموكلززة إليززه مززن 

 .تمارين أو واجبات أو مشاريع

، توجيززه مباشززر الززتعلم الززذاتي

 وغير مباشر

التقيزززيم الزززذاتي، التمزززارين، 

، سززززجل التقززززويم الواجبززززات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحا   1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحا   2

 %10  ثالثة أسابيع كل   واجبات 4

 %10 عشررابع ال األسبوع تقرير 3

 %30 نهاية الفصل امتحا  نهائي 5

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  3ساعات مكتبية لألستاج 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 الماء في النظام اإليكولوجي، جامعة الملك سعود (2006)، عساف الحواس للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 .الجامعيةدار الثقافة ، جغرافية البحار والمحيطات (1989)، حسن أبو العينين -

، الخواص الفيزيوكيميائية لمياه البحر األحمر وديناميكيتها، (2008)الحواس، عساف  -

 .مجلة جامعة الملك سعود

، لكة العربية السعوديةمالثروة السمكية في المياه اإلقليمية للم ،(1999)، لميعة الجاسر -

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 اإللكترونيةالمصادر 

1- https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environm

entalProtection 

2- https://www.marinebio.org/ 

3- https://www.oceanmarine.com/ 

4- https://www.marinesystemsinc.com/ 

  ىأخر

 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة 

  بيانزات ومعلومززات جغرافيززة رقميزة تدريبيززة فززي معامززل القسزم أو مززن قبززل أسززتاج

 الرقميةر مثل المرئيات الفضائية ونماجج االرتفاعات المقر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 
 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرل جكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -4

  GPS أجهزة -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -5

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o مايكروسفت ويندوز وآوفس: وملحقاتها برامج تشغيل 

  أخرى تجهيزات

1الخرائط كبيرة المقياس  - /25000.  

المرئيات الفضائية -  

 . DEM الرقمية تاالرتفاعانموجج  -

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
https://www.marinebio.org/
https://www.oceanmarine.com/
https://www.marinesystemsinc.com/
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت و المقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتززائج الطلبززة، نمززوجج الطلبززة : مباشززر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموجج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموجج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتززائج الطلبززة، نمززوجج الطلبززة : مباشززر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسززتمارات تقززويم الجززودة : غيززر مباشززر

سززززززززنوية اسززززززززتطالعات فصززززززززلية أو )

، تقريززر (لمخرجززات البرنززامج التعليميززة

نتززززائج االمتحززززا  السززززنوي لمخرجززززات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريززر مززدى مناسززبة مخرجززات : مباشزر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس القسم                                                                             رئيس القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 البيئة والصحة :اسم المقرر

 جغر  323 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

   قسم الجغرافيا :القسم العلمي

  اآلداب :الكلية

  جامعة الملك سعود :المؤسسة
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

 أخرى  متطلب قسم √ متطلب كلية   متطلب جامعة  .أ

    اختياري         √  إجباري        .ب

 الثامن /السنة الرابعة يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر . 4

 دال يوج

 (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 دال يوج

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5

 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

يهتم المقرر بدراسة بعض ظواهر البيئة الطبيعية والعمرانية كعوامل بيئية مؤثرة في الصحة العامةة لننسةانم مبينةا أن أهةم 

المناخيم وسرعة التحضر والتمدد العمرانيم والتلوث بمختلةف أنواعةهم وتشةكل جةزر هذه العوامل تتجلى بالتطرف والتقلب 

ويسعي المقرر إلى التعرف على األمةرا  المرتبطةة بهةذه الهةواهرم ونمةط انتشةارها زمانيةا  . حرارية في المناطق العمرانية

األوبئة  لة توضيحية محلية وعالمية النتشاركما يعر  المقرر أمث. ومكانيا  وسبل الوقاية منهام والحد من انتشارها وضررها

 .المرضية البيئيةم مبينا بعض الجهود الناجحة في التصدي لهام بما فيها سن التشريعات والقوانين الضرورية

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

على انتشار والتوسع العمراني والتلوث البيئي تأثير التطرف والتقلب المناخي مع إبراز  مالعالقة بين البيئة والصحةوضيح ت

دراسةة وتحليةل بعةض ام مةع إدارة األمةرا  البيئيةة ومكافحتهةأسةاليب وشرح بعةض  ماألمرا  وتوطنها في البيئة الطبيعية

 .نماذج من انتشار األمرا  البيئية في العالم

 

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 التعلممخرج  رمز

 المرتبط للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

 

 1-1ع .يوضح مفهوم البيئة والصحة وتعريف األمرا  البيئية وغيرها  1.1

 ------ .(موجات البرد والحر)يسرد أمرا  التطرف والتقلب المناخي   1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
 التعلممخرج  رمز

 المرتبط للبرنامج

 4-1ع .الجبال يبين أمرا   1.3

 :المهارات 2

 :الطالب قادرا  على أنأن يكون 

 

يقارن بين األمرا  الناتجة عن الزئبق والمواد المشعة واألمرا  الناتجة عن التوسع   2.1

 .(الضجيجم مكبات النفايات)الكثافة العمرانية و

 3-1م

 4-1م .يحلل األمرا  الناتجة عن تلوث المياه  2.2

 1-1م .المكشوفةيفسر األمرا  الناتجة عن تلوث المواد الغذائية   2.3

 5-1م .(الجسيمات )ينشئ جدوال جغرافيا لجمع بيانات األمرا  الناتجة عن الذريرات   2.4

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادرا  على

 

 1-1ق عن االمرا  البيئية وعالقاتها المكانية وايجاد حلوال لها اتقرير يقدم  3.1

معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ مةا يوكةل إليةه مةن يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك  3.2

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ممهام

 2-1ق

 3-1ق تقريريقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو  3.3

 

 المقرر  موضوعات. ج

 :قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 .مفهوم البيئة والصحة وتعريف األمرا  البيئية وغير البيئية 1

 2 .اإلنسانوتأثيراته على البيئة وصحة التطرف والتقلب المناخي  2

 2 .أمرا  الجبال 3

 2 .األمرا  الناتجة عن مبيدات األعشاب والحشرات 4

 2 .ألمرا  الناتجة عن المركبات الهيدروكربونية 5

 2 .عن الزئبق والمواد المشعة األمرا  الناتجة 6

 2 .متناهية الصغر( الجسيمات) العوالق الجويةاألمرا  الناتجة عن  7

 2 .في المدن األمرا  الناتجة عن الضباب الدخاني  8

 4 .(الضجيجم مكبات النفايات)األمرا  الناتجة عن التوسع والكثافة العمرانية  9

 2 .األمرا  الناتجة عن تلوث المياه 10

 2 .األمرا  الناتجة عن تلوث المواد الغذائية المكشوفة 11

 2 .األمرا  الناتجة عن بيئة العمل 12

 2 .األمرا  الناتجة عن الكوارث الطبيعية 13

 2 .إدارة األمرا  البيئية ومكافحتها 14

 30 المجموع

 

 

 :والتقييمالتدريس  .د

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 **يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات :مخرجات التعلم رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

يوضح مفهوم البيئة والصحة وتعريف  1.1

 .األمرا  البيئية وغيرها

م التحصيليةاالختبارات   األمثلةضرب  مالمناقشةوالحوار 

 سجل التقويم المستمر

التطرف والتقلب المناخي يوضح عالقة  1.2

 .اإلنسانوالبيئة وصحة 

العصف الذهنيم م والمناقشةالحوار 

 ضرب األمثلةم الخرائط الذهنية

 التحصيليةاالختبارات 

1.3 
 المقاالت القصيرةم م ضرب األمثلةالحوار والمناقشة .أمرا  الجباليبين  

 االختبارات التحصيلية
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 **يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات :مخرجات التعلم رمزال

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

2.1 

معادن الصلبة األمرا  الناتجة عن ال يقارن

األمرا  الناتجة عن و والمواد المشعة

 .العمرانيةالتوسع والكثافة 

الحوار والمناقشةم العصف الذهنيم 

م التعلم التعاونيضرب األمثلةم 

 الخرائط الذهنية

االختبارات التحصيليةم 

 الواجبات

2.2 
م الخرائط الذهنيةم حل المشكالت .األمرا  الناتجة عن تلوث المياهيحلل  

 ضرب االمثلة

تقويم االختباراتم 

 العرو م الواجبات

2.3 
األمرا  الناتجة عن تلوث المواد يفسر 

 .الغذائية المكشوفة

االختبارات القصيرة  والمناقشةم الحوار العصف الذهني 

 بطاقة المالحهةم والفصلية

2.4 

جغرافيا لجمع بيانات  ينشئ جدوال   

األمرا  الناتجة عن الذريرات 

 .(الجسيمات)

االختبارات القصيرة  الحوار والمناقشةم الخرائط الذهنية

والفصليةم سجل التقويم 

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

3.1 

 

 االمةةرا  البيئيةةةعةةن فرديةةا  ايقةةدم  تقريةةر

 أمام زمالئه وطرق معالجتها

 التعلم التعاونيم التعلم الذاتي

تقةةةةةويم العةةةةةرو م تقةةةةةويم 

األقةةةةرانم التقيةةةةيم الةةةةذاتيم 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

يتواصةةةل مةةةع زمالئةةةه وأسةةةاتذته ويتشةةةارك 

معهةةم بطريقةةة فاعلةةة وبنةةاءة فةةي تنفيةةذ مةةا 

ويراعةةةي األخةةةالق  ممهةةةاميوكةةةل إليةةةه مةةةن 

 .العلمية أثناء أدائها

 لعب االدوارم التعلم الذاتي
تقةةةةةويم األقةةةةةرانم التقيةةةةةيم  

 الذاتي

3.3 
 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 التعلم الذاتي
التقيةةةيم الةةةذاتيم التمةةةارينم 

 الواجبات

 طريقة تقييم واحدة أو أكثر ** استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20  الخامساألسبوع  1فصلي اختبار  1

 %20 العاشر األسبوع 2فصلي اختبار  2

 %20 ينكل أسبوع ريراوتق واجبات 3

 %40 نهاية الفصل  نهائي  اختبار 4

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبرمع عضو هيئة التدريس  التواصل

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم

 

  :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
. أسس وتطبيقات: الجغرافيا الطبية .م 2007. م صديقم وعبد الحميدم حسنحعبد الفتا

 دار المعرفة للتنمية البشريةم الريا 

 .البيئة وصحة اإلنسان في الجغرافيا الطبية. م2007.عبد العزيز شرفم طريح المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

 

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 يوجد ال  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 المحاضرات قاعات

 معمل الحاسب اآللي

 التجهيزات التقنية

 أجهزة حاسب

 لوحات عر  ذكية

 شبكة إنترنتم ومتصفح

 دال يوج  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتةةةائج الطلبةةةةم نمةةةوذج الطلبةةةة : مباشةةةر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقررم مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقررم مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

مةةةدى تحصةةةيل مخرجةةةات الةةةتعلم 

 للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتةةةائج الطلبةةةةم نمةةةوذج الطلبةةةة : مباشةةةر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودةم وقيادات البرنامج

اسةةتمارات تقةةويم الجةةودة : غيةةر مباشةةر

سةةةةةةةةةنوية اسةةةةةةةةةتطالعات فصةةةةةةةةةلية أو )

م تقريةةر (لمخرجةةات البرنةةامج التعليميةةة

نتةةةةائج االمتحةةةةةان السةةةةنوي لمخرجةةةةةات 

 البرنامج

 تقرير المقررم مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريةةر مةةدى مناسةةبة مخرجةةات : مباشةةر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقررم مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية :اسم المقرر

 جغر 623 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

   قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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 المحتويات
 6 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 6 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 3 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1
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 3 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

  √  اختياري   إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 6
 السنة الثالثة، المستوى السادس    

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 جغر  607    

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد     

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 133 33 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 60 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  6

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 60 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

. يتناول المقرر دراسة الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية، ويبين لمحة تاريخية عن الحياة النباتية القديمة فيها

ألقاليم النباتية المختلفة، في افي الغطاء النباتي الطبيعي  المؤثرة( وتربة ومناخ، ،تضاريس) الطبيعيةيدرس العوامل البيئية و

في  المجتمعات النباتية، وتوزيعها الجغرافي أنواعكذلك يدرس و تهاأشكال حياو، هاأنواعو، هاأجناسو، النباتيةفصائل الو

في الممالك المتواجدة في المملكة العربية السعودية بتلك  (الفلورا)النباتية  مملكةعالقة الكما يتناول . ، وطرق تكيفهاالمملكة

قليلة االنتشار، واألنواع النباتية المهددة النباتية المستوطنة، واألنواع  النباتية األنواع يوضحالمجاورة، كما  المناطق

 . باالنقراض في المملكة

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

بعض بتعريف و في المملكة العربية السعودية توضيح أهمية المجتمعات النباتية وأنواعها وتوزيعهايهدف المقرر الى 

 .األنواع النباتية المهددة باالنقراضوب األنواع النباتية المفيدة اقتصاديا وطبيا
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

 :المعرفة والفهم 1

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 1ع .وأنواعها وأجناسها وفصائلها النباتية األنواعيوضح  1.1

 ---- .السعودية العربة المملكة في النباتي بالغطاء المتعلقة المفاهيميذكر  1.2

 6-1ع .السعودية العربية المملكة في الطبيعي النباتي الغطاءيسرد  1.3

 4-1ع .السعودية ربيةعال المملكة إليها تنتمي التي النباتية األقاليم يبين 1.4

 :المهارات 2

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

فللي الغطللاء النبللاتي فللي المملكللة العربيللة  المللؤثرةالظللروف البيئيللة الطبيعيللة يحلللل  2.1

 .السعودية

---- 

 4-1م .النباتية في المملكة العربية السعوديةاألقاليم يحدد  2.2

 5-1م .طبيعة الغطاء النباتي الطبيعييوظف التقنية الحديثة في البحث عن  2.3

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

 

  علن الغطلاء النبلاتي فلي المملكلة العربيلة السلعودية أملام زمالئله افرديل تقريلرايقلدم  3.1

 .متسما بالجدية والنزاهة األكاديمية

 1-1ق

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ما يوكل  3.2

إليه من مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية 

 .أثناء أدائها

 2-1ق

واستقاللية سواء فلي المحافظلة عللى ملوارد اللوطن يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية  3.3

البيئيللة أو مكتسللباته، أو فللي تنفيللذ المهللام الموكلللة إليلله مللن تمللارين أو واجبللات أو 

 .مشاريع

 6-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .في الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية المؤثرةالظروف البيئية الطبيعية  1

 3 .األقاليم النباتية في المملكة العربية السعودية 2

 3 .طبيعة الغطاء النباتي الطبيعي 3

 3 النباتات الصحراوية في المملكة وطرق تكيفها 4

 3 الجغرافي للمجتمعات النباتية في المملكة العربية السعودية التوزيع 5

 60 المجموع
 

 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

1.1 
 وأجناسللها وفصللائلها النباتيللة األنللواعيوضللح 

 .وأنواعها
، خللللرائط الحللللوار والمناقشللللة

  ذهنية، ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

 الواجبات

1.2 
 المملكة في النباتي بالغطاء المتعلقة المفاهيميذكر 

 .السعودية العربة

، خللللرائط الحللللوار والمناقشللللة

 ذهنية، ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

، سللللجل التقللللويم الواجبللللات

 المستمر

1.3 

 العربيلة المملكلة فلي الطبيعي النباتي الغطاءيسرد 

 .السعودية

، خللللرائط الحللللوار والمناقشللللة

 ذهنية، ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

، سللللجل التقللللويم الواجبللللات

 المستمر
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.4 

 المملكلة إليهلا تنتملي التلي النباتيلة األقلاليم يبلين

 .السعودية ربيةعال

خللللرائط ، الحللللوار والمناقشللللة

 ذهنية، ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

، سللللجل التقللللويم الواجبللللات

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

2.1 
في الغطلاء  المؤثرةالظروف البيئية الطبيعية يحلل 

 .النباتي في المملكة العربية السعودية

الحلللللللوار حلللللللل المشلللللللكالت، 

، خللللرائط ذهنيللللة، والمناقشللللة

 ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

 التمارين العملية

2.2 

األقلللللاليم النباتيلللللة فلللللي المملكلللللة العربيلللللة يحلللللدد 

 .السعودية

حل المشكالت، الحوار 

والمناقشة، خرائط ذهنية، 

 ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

التمللللللللللللللارين العمليللللللللللللللة، 

الواجبللللات، سللللجل التقللللويم 

 المستمر

2.3 

طبيعلللة يوظلللف التقنيلللة الحديثلللة فلللي البحلللث علللن 

 .الغطاء النباتي الطبيعي

حل المشكالت، الحوار 

والمناقشة، خرائط ذهنية، 

 ضرب األمثلة

االختبللللللارات التحصللللللليلية، 

التمللللللللللللللارين العمليللللللللللللللة، 

الواجبللللات، سللللجل التقللللويم 

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

3.1 
الغطلاء النبلاتي فلي المملكلة  علن افردي تقريرايقدم 

العربيلللة السلللعودية أملللام زمالئللله متسلللما بالجديلللة 

 ..والنزاهة األكاديمية

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقلللللويم العلللللروض، تقلللللويم 

األقللللران، التقيلللليم الللللذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

يتواصلللل ملللع زمالئللله وأسلللاتذته ويتشلللارك معهلللم 

تنفيلذ ملا يوكلل إليله ملن بطريقة فاعلة وبنلاءة فلي 

مهللللام داخللللل القسللللم أو جهللللات التللللدريب أو فللللي 

 .الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 ، التعلم التعاونيالتعلم الذاتي

تقلللللويم األقلللللران، التقيللللليم  

، سللللللجل التقللللللويم الللللللذاتي

 المستمر

3.3 

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء 

مللللوارد الللللوطن البيئيللللة أو فللللي المحافظللللة علللللى 

مكتسللباته، أو فللي تنفيللذ المهللام الموكلللة إليلله مللن 

 .تمارين أو واجبات أو مشاريع

 التعلم الذاتي

التقيللليم اللللذاتي، التملللارين، 

، سللللجل التقللللويم الواجبللللات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ  واجبات 6

 %10 االسبوع الثالث عشر تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم. 
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

مطابع نجوم ، السعودية الجغرافيا النباتية للمملكة العربية ،عبداللطيف حمودالنافع،  -

 .م2004ف، المعار

الللوليعي، عبللد  بللن ناصللر، الجغرافيللا الحيويللة فللي المملكللة العربيللة السللعودية، مكتبللة  -

 .هـ1421جرير، 

 المساندةالمراجع 

 .هـ1405، جامعة الملك سعود .النباتية الجغرافيا .نوآخرو محمد عبدو،العودات،  -

وزارة ة، السعودي الغطاء النباتي في المملكة العربية .وآخرون ،شوكت ،شودري -

 .هــ1411، والمياه الزراعة

 دار النشر للجامعات، ،وتطبيقاته أساسيات علم البيئة النباتية، يالقو محمود عبد ،زهران

 هـ1415، مصر

 .م 2002عبد  أحمد سعد، الجغرافيا الحيوية، مطابع الحسيني، الطاهر، 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

 

 (حسب اإلمكانية) رحلة ميدانية للمحميات حول الرياض  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 
 قاعات محاضرات  -1

 آليمعامل حاسب  -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -6

  GPS أجهزة -4

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -5

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o مايكروسفت ويندوز وآوفس: برامج تشغيل وملحقاتها 

  أخرى تجهيزات

1الخرائط كبيرة المقياس  /25000.  

 المرئيات الفضائية

 . DEM الرقمية تاالرتفاعانموذج 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتللائج الطلبللة، نمللوذج الطلبللة : مباشللر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتللائج الطلبللة، نمللوذج الطلبللة : مباشللر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج
اسللتمارات تقللويم الجللودة : غيللر مباشللر

اسللللللللتطالعات فصلللللللللية أو سللللللللنوية )

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

، تقريللر (لمخرجللات البرنللامج التعليميللة

نتللللائج االمتحللللان السللللنوي لمخرجللللات 

 البرنامج

 مناقشة النتائجتقرير المقرر، : مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريللر مللدى مناسللبة مخرجللات : مباشلر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس القسم                                                                      رئيس القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الحياة الفطرية في البيئة الجافة ةجغرافي :المقرراسم 

 جغر 414 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا :العلميالقسم 

 كلية اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :وصف العام للمقررال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+3) 3  :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3
 السنة الرابعة، المستوى السابع

 

   :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
   جغر 310   

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد    

 

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 111 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

يعرف المقرر مفهوم الحياة الفطرية، ويدرس التوزيع المكاني للنبات والحيوان وتصنيفاتها في البيئة المختلفة، ويتناول 

الجغرافية المؤثرة في النمو والتوزيع وأنماط التغير للحياة الفطرية في هذه البيئات، كما يدرس المقرر الخصائص العوامل 

والطرق المتبعة للحفاظ على الحياة الفطرية  على السياسات المكانية لمواطن النبات الطبيعي والحيوانات الفطرية مركزا  

دراسة نماذج مختارة للحياة الفطرية من المناطق المختلفة في العالم بشكل عام وينتهي المقرر ب. وتنميتها في هذه البيئات

 .ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

توضيح التوزيع المكاني للنبات والحيوان وتصنيفاتها ، ووأهميتها الحياة الفطرية في البيئة الجافةبتعريف  إلىيهدف المقرر 

 .ويفسر حاالت التدهور في الحياة الفطرية وطرق معالجتها، البيئة الجافةفي 
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

 :المعرفة والفهم 1

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 --- .الجافة ومفاهيمها اتالبيئفي بيئات الحياة الفطرية يذكر   1.1

الجافةة وضةرورة التخطةيط البيئةي  اتأهميةة حمايةة الحيةاة الفطريةة فةي البيئةيوضح   1.2

 .لها السليم

 1ع

نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية الخاصة بالحياة الفطرية وترسيخها في بين سبل ي  1.3

 .المجتمع

---- 

 :المهارات 2

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 --- .التدهور في الحياة الفطرية الناجمة عن النشاط البشري حاالتيحلل  2.1

 3-1م .بعض أعراض التدهور البيئي للحياة الفطرية وطرق معالجتهايقارن بين  2.2

 1-1م .حاالت التدهور في الحياة الفطرية الناجمة عن األخطار الطبيعيةيفسر  2.3

الحيةةاة الفطريةةة والمحميةةات الملكيةةة فةةي موضةةوعات  عةةنيوظةةف التقنيةةة فةةي البحةة   2.4

 .المملكة العربية السعودية

 5-1م

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

 

 1-1ق .حد نماذج الحياة الفطرية أمام زمالئهأعن  افردي تقريرايقدم  3.1

يشةةةترف بفاعليةةةة مةةةع زمةةةالته فةةةي إعةةةداد تقةةةديم عمةةةل مشةةةترف حةةةول موضةةةوع مةةةن  3.2

 . موضوعات المقرر

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سوات فةي المحافةةة علةى مةوارد الةوطن  3.3

البيئيةةة أو مكتسةةباته، أو فةةي تنفيةةذ المهةةام الموكلةةة إليةةه مةةن تمةةارين أو واجبةةات أو 

 .مشاريع

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .التنوع الحيويمفهوم الحياة الفطرية و 1

 6 .التوزيع المكاني للنبات والحيوان وتصنيفاتها في البيئة المختلفة 2

 3 .العوامل الجغرافية المؤثرة في النمو والتوريع وأنماط التغير للحياة الفطرية 3

 3 .طن النبات الطبيعيالمو الخصائص المكانية 4

 3 .الخصائص المكانية لمواطن الفصائل الحيوانية الفطرية 5

 3 .السياسات المتبعة للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها 6

 6 .نماذج مختارة للحياة الفطرية من بعض مناطق في العالم 7

 6 .في المملكة العربية السعودية الفطرية وتنميتهااة ى الحيالسياسات المتبعة للحفاظ عل 8

 6  .نماذج مختارة للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية 9

 6 ،الثقافة البيئية واالجتماعية عن الحياة الفطرية 11

 45 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

1.1 
الجافةةةة  اتالبيئةةةفةةةي بيئةةةات الحيةةةاة الفطريةةةة يةةةذكر 

 .ومفاهيمها

الحةةةةةةوار الخةةةةةةرائط الذهنيةةةةةةة، 

، العصةةف الةةذهني، والمناقشةةة

  ضرب األمثلة

االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةيلية، 

 الواجبات
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 

 اتأهميةةة حمايةةة الحيةةاة الفطريةةة فةةي البيئةةيوضةةح 

 .لها الجافة وضرورة التخطيط البيئي السليم

الخرائط الذهنية، الحوار 

والمناقشة، العصف الذهني، 

 ضرب األمثلة 

االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةيلية، 

، سةةةةجل التقةةةةويم الواجبةةةةات

 المستمر

1.3 
البيئيةةةة نشةةةر الةةةوعي البيئةةةي والثقافةةةة يبةةةين سةةةبل 

 .الخاصة بالحياة الفطرية وترسيخها في المجتمع

الخرائط الذهنية، الحوار 

والمناقشة، العصف الذهني، 

 ضرب األمثلة 

االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةيلية، 

، سةةةةجل التقةةةةويم الواجبةةةةات

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

2.1 
التدهور في الحياة الفطرية الناجمة عن  حاالتيحلل 

 .النشاط البشري

، الخةةةةةةةرائط حةةةةةةةل المشةةةةةةةكالت

، الحةةةوار والمناقشةةةةالذهنيةةةة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

 بطاقة المالحةة 

 االختبارات التحصيلية

2.2 

بعةةض أعةةراض التةةدهور البيئةةي للحيةةاة يقةةارن بةةين 

 .الفطرية وطرق معالجتها

حل المشكالت، الخرائط 

الذهنية، الحوار والمناقشة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةيلية، 

التمارين العملية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر

2.3 
حةةاالت التةةدهور فةةي الحيةةاة الفطريةةة الناجمةةة يفسةةر 

 .عن األخطار الطبيعية

حل المشكالت، الخرائط 

الذهنية، الحوار والمناقشة، 

 ضرب األمثلةالعصف الذهني، 

االختبةةةةةةةارات التحصةةةةةةةيلية، 

التمارين العملية، الواجبات، 

 سجل التقويم المستمر

2.4 

موضةةوعات الحيةةاة  عةةنيوظةةف التقنيةةة فةةي البحةة  

الفطريةةة والمحميةةات الملكيةةة فةةي المملكةةة العربيةةة 

 .السعودية

حل المشكالت، الخرائط 

الذهنية، الحوار والمناقشة، 

 العصف الذهني، ضرب األمثلة

 

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

3.1 

عةةن أحةةد نمةةاذج الحيةةاة الفطريةةة  افرديةة تقريةةرايقةةدم 

 .أمام زمالئه
 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقةةويم العةةةروض، التقةةارير، 

تقةةةةةةويم األقةةةةةةران، التقيةةةةةةيم 

الةةةةةةةذاتي، سةةةةةةةجل التقةةةةةةةويم 

 المستمر

3.2 

يشةةترف بفاعليةةة مةةع زمةةالته فةةي إعةةداد تقةةديم عمةةل 

 . مشترف حول موضوع من موضوعات المقرر
لعةب األدوار، التعلم التعةاوني، 

 التعلم الذاتي

تقةةةةةةويم األقةةةةةةران، التقيةةةةةةيم  

، سةةةةةةةجل التقةةةةةةةويم الةةةةةةةذاتي

 المستمر

3.3 

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنيةة واسةتقاللية سةوات 

البيئيةةةةةة أو فةةةةي المحافةةةةةةة علةةةةةى مةةةةوارد الةةةةةوطن 

مكتسةةباته، أو فةةي تنفيةةذ المهةةام الموكلةةة إليةةه مةةن 

 .تمارين أو واجبات أو مشاريع

 التعلم الذاتي
، التقيةةةيم الةةةذاتي، الواجبةةةات

 سجل التقويم المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان 

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان 

 %10  ينسبوعكل أ (وواحد مشترف) واجبات

 %10 الثال  عشر األسبوع تقرير

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي
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 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 .م2015المؤلف، الطاهر، عبدهللا بن أحمد، الجغرافيا الحيوية،  -

، المؤلةف، (النباتةات والحيوانةات)أسةس جغرافيةة األحيةات  ،حمودبن النافع، عبداللطيف  -

 .م2012مكتبة جرير، 

الةةوليعي، عبةةدهللا بةةن ناصةةر، الجغرافيةةا الحيويةةة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية، مكتبةةة  -

 .هـ1421جرير، 

 المساندةالمراجع 

 .م2010اإلنسان في األرض، مكتبة جرير بالرياض، الوليعي، عبدهللا بن ناصر،  -

 .هـ1416الوليعي، عبدهللا بن ناصر، المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية،  -

 .م2005، دار المسيرة للنشرة والتوزيع، الجغرافيا الحيوية والتربة، أبو سمور، حسن -

 مطابع نجوم، للمملكة العربية السعوديةالجغرافيا النباتية ، حمودبن لنافع، عبداللطيف ا -

 .م2004 ،المعارف

  يرفق قائمة بذلك، لخإ...تقارير الدوريات العلمية، ال)الكتب والمراجع الموصى بها  -3

 .م1115 الكويتية الجغرافيةالجمعية ، الجافة األراضي مستقبل، جودةجودة، حسنين  -

 اإللكترونيةالمصادر 
https://www.ncw.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 

 

  ىأخر
 (حسب اإلمكانية) حد المحمياتأ إلىرحلة ميدانية 

 

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 
 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

  GPS أجهزة -4

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -5

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

 -  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتةةائج الطلبةةة، نمةةوذج الطلبةةة : مباشةةر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

https://www.ncw.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
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 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتةةائج الطلبةةة، نمةةوذج الطلبةةة : مباشةةر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسةةتمارات تقةةويم الجةةودة : مباشةةرغيةةر 

اسةةةةةةةةتطالعات فصةةةةةةةةلية أو سةةةةةةةةنوية )

، تقريةةر (لمخرجةةات البرنةةامج التعليميةةة

نتةةةةائج االمتحةةةةان السةةةةنوي لمخرجةةةةات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريةةر مةةدى مناسةةبة مخرجةةات : مباشةر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر هيئة الدريسعضو 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 رئيس القسم مجلس القسم                                                                      جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 جغرافية التربة :اسم المقرر

 جغر 903 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة
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 المحتويات
 9 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 9 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 3 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 7 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (1+1) 2 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :المقرريقدم فيه  الذيالمستوى /  السنة. 9
 السنة الثالثة، المستوى السادس

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 ال يوجد   

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد  

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %99 15 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %67 90 (عملم) أخرى 5

 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

 90 معمل  2

 - إضافيةدروس  9

 - (تذكر)ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

ويدرس مكونات التربة وأهم العوامل المؤثرة بها، . جغرافية التربة ومفاهيمها وعالقتها بالعلوم األخرىبيعرف المقرر 

ق جمع عينات التربة ائويبين المقرر طر .وتصنيفاتها الحقلية والعالمية ،والكيميائيةوأنواعها وخصائصها الفيزيائية 

 .وتحليلها والتعرف على خصائصها حقليا ومخبريا

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

أصناف التربة ، ووالعوامل المؤثرة في وتشكيلها هامكوناتوتوضيح  نظريا وعمليا تعريف جغرافية التربةيهدف المقرر الى 

 .الطبيعية والكيميائية هاخصائصووأنواعها 

 

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1ع . هاأهم المفاهيم المتعلقة بو ،لتربةاماهية يوضح  1.1

 ---- . في تكوين التربة العوامل المؤثرةيذكر  1.2

 --- . توزيعهاو ،أنواعهاوالتربة، تصنيف يسرد  1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 ---- .المفاهيم العلمية ومصطلحات جغرافية التربة وتصنيفهايحلل  2.1

 1-1م .مكونات التربة والعوامل المؤثرة في تكوينها يفسر  2.2

 9-1م .والكيميائية ،الفيزيائية هاوخصائص ،وتوزيعها ،وأنواعهاف الترب يقارن بين تصني 2.3

 ---- .يجمع عينات تربة من الحقل 2.4

 5-1م   .التقنية في تفسير البيانات الحقليةيوظف  2.5

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ق . ينفذ تمارينه وواجباته باستقاللية وبطريقة مسؤولة ومهنية ونزاهة أكاديمية 3.1

يشتتترب بفاعليتتة متتع زمتتالدا فتتي إعتتداد وتنفيتتذ وتقتتديم مشتتروع مشتتترب فتتي أحتتد موضتتوعات  3.2

 .المقرر

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواد في المحافظة علتى متوارد التوطن البيئيتة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 9-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9  .هاالمفاهيم المتعلقة بأهم وأهم التربة ماهية  1

 6 . في تكوين التربة العوامل المؤثرة 2

 6 . توزيعها ،التربة، انواعهاتصنيف  3

 3 . الخصائص الفيزيائية للتربة 4

 3    الخصائص الكيميائية للتربة 5

 6 . نات التربة وطرق تحليل خصائصهاكيفية جمع عي 6

 6 تمثيل العينات خرائطيا 7

 45 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 :المعرفة والفهم 1.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

أهم المفاهيم المتعلقة و ،لتربةيوضح ماهية ا 1.1

 . هاب

، ختتتتترائط الحتتتتتوار والمناقشتتتتتة

  ذهنية، ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

 الواجبات

الحتتتتتتتوار العصتتتتتتتف التتتتتتتذهني،  . في تكوين التربة العوامل المؤثرةيذكر  1.2

، ختتتتترائط ذهنيتتتتتة، والمناقشتتتتتة

 ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

، ستتتتتتتجل التقتتتتتتتويم الواجبتتتتتتتات

 المستمر

الحتتتتتتتوار العصتتتتتتتف التتتتتتتذهني،  . توزيعهاو ،وأنواعهاالتربة، تصنيف يسرد  1.3

، ختتتتترائط ذهنيتتتتتة، والمناقشتتتتتة

 ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

، ستتتتتتتجل التقتتتتتتتويم الواجبتتتتتتتات

 المستمر
 :المهارات 2.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

المفاهيم العلمية ومصطلحات جغرافية يحلل  2.1

 .التربة وتصنيفها

ختتتتترائط ، الحتتتتتوار والمناقشتتتتتة

 ذهنية، ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

، ستتتتتتتجل التقتتتتتتتويم الواجبتتتتتتتات

 المستمر

مكونات التربة والعوامل المؤثرة في  يفسر  2.2

 .تكوينها

، التدريب العملي، حل المشكالت

الحتتتتتتتوار العصتتتتتتتف التتتتتتتذهني، 

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

العمليتتتة، الواجبتتتات، التمتتتارين 
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، ختتتتترائط ذهنيتتتتتة، والمناقشتتتتتة

  ضرب األمثلة

 سجل التقويم المستمر

 ،وتوزيعها ،وأنواعهاف الترب يقارن بين تصني 2.3

 .والكيميائية ،الفيزيائية هاوخصائص

، التدريب العملي، حل المشكالت

الحتتتتتتتوار العصتتتتتتتف التتتتتتتذهني، 

، ختتتتترائط ذهنيتتتتتة، والمناقشتتتتتة

 ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

التمتتتارين العمليتتتة، الواجبتتتات، 

 سجل التقويم المستمر

، التدريب العملي، حل المشكالت .يجمع عينات تربة من الحقل 2.4

الحتتتتتتتوار العصتتتتتتتف التتتتتتتذهني، 

، ختتتتترائط ذهنيتتتتتة، والمناقشتتتتتة

 ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

التمتتتارين العمليتتتة، الواجبتتتات، 

 سجل التقويم المستمر

، التدريب العملي، المشكالت حل  . يوظف التقنية في تفسير البيانات الحقلية 2.5

الحتتتتتتتوار العصتتتتتتتف التتتتتتتذهني، 

، ختتتتترائط ذهنيتتتتتة، والمناقشتتتتتة

 ضرب األمثلة

االختبتتتتتتتتتتتارات التحصتتتتتتتتتتتيلية، 

التمتتتارين العمليتتتة، الواجبتتتات، 

 سجل التقويم المستمر

 :القيم 3.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

ينفتتتذ تمارينتتته وواجباتتتته باستتتتقاللية وبطريقتتتة  3.1

 . مسؤولة ومهنية ونزاهة أكاديمية
 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

التقييم الذاتي، التمارين، ستجل 

 تقويم المستمر 

يشتتترب بفاعليتتة متتع زمتتالدا فتتي إعتتداد وتنفيتتذ  3.2

وتقتتديم مشتتروع مشتتترب فتتي أحتتد موضتتوعات 

 .المقرر

دوار، األلعتتب التتتعلم التعتتاوني، 

 التعلم الذاتي

تقتتتتتتتويم العتتتتتتترو ، تقتتتتتتتويم  

األقتتران، التقيتتيم التتذاتي، ستتجل 

التقويم المستمر تقويم األقران، 

 التقييم الذاتي

يقتتتوم بأعمالتتته بمستتتؤولية ومهنيتتتة واستتتتقاللية  3.3

سواد في المحافظتة علتى متوارد التوطن البيئيتة 

أو مكتستباته، أو فتي تنفيتتذ المهتام الموكلتة إليتته 

 .تمارين أو واجبات أو مشاريعمن 

 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

التقيتتتتتتيم التتتتتتذاتي، التمتتتتتتارين، 

، ستتتتتتتجل التقتتتتتتتويم الواجبتتتتتتتات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 امتحان شهري 1

 %20 العاشر  األسبوع 2 امتحان شهري 2

 %10  ينسبوعكل أ تدريبات عملية واجبات 9

 %10 األسبوع الثالث عشر تقرير مشروع جماعي 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس

 للمقرر
 .المنصورة  : مكتبة ريهام .جغرافية التربة والنبات .(2007) .، مسعدمندور

 المساندةالمراجع 

الدار السعودية للنشر  .أسس الجغرافيا الحيوية والتربة(. 2005. )التركماني، جودة فتحي -

  .جدة :والتوزيع

دار (. حسناألمين ؛ ضي، سامي عبودالعامري، : ترجمة. )ترب العالم(. 1396) .م. أبرجيس،  -

   .الريا : المريخ

 

   

 اإللكترونيةالمصادر 

Digital Soil Map of the World: 

http://worldmap.harvard.edu/data/geonode:DSMW_RdY 

 

 :   طلس التربةأ

https://tn.boell.org/sites/default/files/tls_ltrb.pdf 

 

Soil Atlas of Africa and its associated Soil Map (data): 

africa-atlas-soil-map-https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil 

 

Soil Atlas of Europe: 

europe-atlas-https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil 

 

Soil Texture Calculator: 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs

142p2_054167 

  ىأخر
.أطالس، خرائط، صور جوية، مرئيات فضائية، نماذج رقمية لالرتفاع -  

.المستخدم للبرامج المستخدمةوثائق  -  

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 معمل المياا والتربة -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عر  ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -9

  GPS أجهزة -4

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -5

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

  أخرى تجهيزات
 معمل تربة -

 .فني متخصص في التربة -
 

 

 

 

 

http://worldmap.harvard.edu/data/geonode:DSMW_RdY
https://tn.boell.org/sites/default/files/tls_ltrb.pdf
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-map-soil-atlas-africa
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتتتائج الطلبتتة، نمتتوذج الطلبتتة : مباشتتر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتتتائج الطلبتتة، نمتتوذج الطلبتتة : مباشتتر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

استتتمارات تقتتويم الجتتودة : غيتتر مباشتتر

ستتتتتتتتنوية استتتتتتتتتطالعات فصتتتتتتتتلية أو )

، تقريتتر (لمخرجتتات البرنتتامج التعليميتتة

نتتتتتائج االمتحتتتتان الستتتتنوي لمخرجتتتتات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريتتر متتدى مناستتبة مخرجتتات : مباشتر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 
 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 موارد المياه  :اسم المقرر

 جغر 601 :رمز المقرر

 بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 3 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 4 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم للمقرر . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 1 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

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

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 1 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2 :المعتمدةالساعات . 6

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3
 السنة الثالثة، المستوى الخامس

 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4

 .ال يوجد

 المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 133 33 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5

 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 30 محاضرات 6

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - ى أخر 4

 ساعة  30 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

الدورة خواص الماء،  :ساسية مثلاألمفاهيم ويعرف ال، وسبل استدامتها والمحافظة عليها موارد المياهبالمقرر  يعرف

كل منها والمتطلبات الخاصة إلدارة  السطحية والجوفية، وخصائصويعرف المقرر بموارد المياه  .ةالمائي يةالمائية، والميزان

 موارد ومشكالت المياه في المملكةتية والتنموية، كما يعرض المقرر استعماالت المياه وأولوياتها الحيا .واستدامة كل منها

 .الموارد والحفاظ عليها واستدامتهاوالجهود المبذولة لتنمية هذه 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .يهدف إلى التعريف بموارد المياه والدورة المائية ويعرف موارد المياه السطحية والجوفية ومشكالتها 

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 6-6ع  .خواص الماءبين ي 1.1

 3-6ع .يوضح الموارد المياه 1.2

 6-6ع .الدورة المائية والميزانية المائية المحليةيبين  1.3

 4-6ع .يبين الموارد المياه في المملكة 1.4
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 4-6م  .والمخرجات المائية في بناء الميزانية المائيةيحدد المدخالت  2.1

 3-6م  .موارد المياهبين يميز  2.2

 2-6م .يشرح سبل معالجة شح الموارد المائية 2.3

 4-6م .يحدد المشكالت المائية في المملكة العربية السعودية  2.4

 6-6م .األولويات في ذلكيفسر قطاعات االستخدام وتقدير االحتياج المائي وترتيب  2.5

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 6-6ق .عن احد موارد المياه أمام زمالئه افردي تقريرايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان  3.2

 .الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائهامهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في 

 2-6ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علاى ماوارد الاوطن البي ياة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-6ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .تعريف بخواص الماء 1

 1 .الدورة المائية بالمقياس العالمي وبالمقياس المحلي 2

 3 .موارد المياه المتجددة والناضبة 3

4 
 المناخ التفصيلي في البي ة الزراعية وتطبيقاته

 3 .موارد المياه السطحية

 3 .موارد المياه الجوفية 5

 3 .(التلوثالشح، )مشكالت مائية  6

 3 .موارد المياه في المملكة 7

 1 .(الموازنة بين الرخاء واألمن المائي)استخدامات المياه واستدامة الموارد  8

 ساعة 30 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :على أن أن يكون الطالب قادراً 

1.1 
، حــوار والمناقشــةضــرب األمثلــة، ال . يبين خواص الماء

  الخرائط الذهنية

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

 الواجبات

1.2 

ضرب األمثلة، الحوار والمناقشة،  .يوضح الموارد المياه

 الخرائط الذهنية 

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــات ــويم الواجـب ، ســـجل التـق

 المستمر

 

1.3 

ــة  ــة المائـي ــة والميزانـي ــدورة المائـي ــين اـل يـب

 .المحلية

ضرب األمثلة، الحوار والمناقشة، 

 الخرائط الذهنية العصف الذهني، 

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــات ــويم ، ســـجل الواجـب التـق

 المستمر

 

1.4 

ضرب األمثلة، الحوار والمناقشة،  .يبين الموارد المياه في المملكة

 الخرائط الذهنيةالعصف الذهني، 

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــات ــويم الواجـب ، ســـجل التـق

 المستمر
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

2.1 

يحدد المدخالت والمخرجات المائية في بناء 

 . الميزانية المائية

ضــرب األمثلــة، الحــوار والمناقشــة، 

 الخرائط الذهنيةالعصف الذهني، 

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــات ــويم الواجـب ، ســـجل التـق

 المستمر

2.2 

الحــوار والمناقشــة، ، ضــرب األمثلــة . يميز بين موارد المياه

 الذهنيةالخرائط العصف الذهني، 

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــــة،  ــ ــ ــ ــ ــــارين العملـي ــ ــ ــ ــ التـم

ــويم  ــات، ســـجل التـق الواجـب

 المستمر

2.3 

ــــة،  .يشرح سبل معالجة شح الموارد المائية حـــــل المشـــــكالت، ضـــــرب األمثـل

ذهني، الحوار والمناقشة،  العصـف اـل

 الخرائط الذهنية

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــــة،  ــ ــ ــ ــ ــــارين العملـي ــ ــ ــ ــ التـم

ــويم  ــات، ســـجل التـق الواجـب

 المستمر

2.4 

يحدد المشكالت المائية في المملكة العربية  

 .السعودية

ــــة، حـــــل المشـــــكالت،  ضـــــرب األمثـل

ذهني، الحوار والمناقشة،  العصـف اـل

 الخرائط الذهنية

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــــة،  ــ ــ ــ ــ ــــارين العملـي ــ ــ ــ ــ التـم

ــويم  ــات، ســـجل التـق الواجـب

 المستمر

2.5 

يفســر قطاعــات االســتخدام وتقــدير االحتيــاج 

 .المائي وترتيب األولويات في ذلك

ــــة،  حـــــل المشـــــكالت، ضـــــرب األمثـل

ذهني، الحوار والمناقشة،  العصـف اـل

 الخرائط الذهنية

ــــيلية،  ــــارات التحصــ االختبــ

ــــة،  ــ ــ ــ ــ ــــارين العملـي ــ ــ ــ ــ التـم

ــويم  ــات، ســـجل التـق الواجـب

 المستمر

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

3.1 

 

 مشــــروعا عــــن احــــد افرديــــ تقريــــرايقــــدم  

 الملوثات الجوية أمام زمالئه

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقــــويم العــــروض، تقــــويم 

األقــــران، التقيــــيم الــــذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

ــه وأســـاتذته ويتشـــارك  ــع زمالـئ يتواصـــل ـم

معهــم بطريقــة فاعلــة وبنــاءة فــي تنفيــذ مــا 

ــام ــن مـه ــه ـم ــل إلـي ويراعـــي األخـــالق  ،يوـك

 .العلمية أثناء أدائها

 ، التعلم الذاتياألدوارلعب 

تقــــويم األقــــران، التقيــــيم  

ــــذاتي ــــويم ، الــ ســــــجل التقــ

 المستمر

3.3 

 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 التعلم الذاتي

التقيــيم الــذاتي، التمـــارين، 

ــات ــويم ، الواجـب ســـجل التـق

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 6 فصليامتحان  6

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %60  ينسبوعكل أ  واجبات 3

 %60 الثالث عشر األسبوع تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5



 
6 

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هي ة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

ة(. م2062. )ممدوح؛ وشطا، ممدوحعقل،  اه العذـب ة. جغرافية المـي ة الجامعـي : دار المعرـف

 .اإلسكندرية

 .جامعة الملك سعود .الماء في النظام اإليكولوجي .(2001) .الحواس، عساف

  .جغرافية المياه(. 6221)الزوكة، خميس 

 المساندةالمراجع 

 (. المؤلف)الناشر. جغرافية المملكة العربية السعودية(. هـ6427. )نالنشوان، عبد الرحم

 

Hornberger, G., et al., (1998). Elements of Physical Hydrology. Johns 

Hopkins University Press.  

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

https://www.ecra.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

 ____  ىأخر

 

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 قاعات محاضرات  -6

 معامل حاسب آلي -2

 مختبر المياه والتربة -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -6

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

Google Earth   

o سيوفأمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

.خرائط مختلفة المقاييس، وأطالس - أخرى تجهيزات  

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هي ة التدريس 

نتــائج الطلبــة، نمــوذج الطلبــة : مباشــر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هي ة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.ecra.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 عضو هي ة التدريس
نتــائج الطلبــة، نمــوذج الطلبــة : مباشــر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اســتمارات تقــويم الجــودة : غيــر مباشــر

ــــنوية ) ــ ــــلية أو ســ ــ ــــتطالعات فصــ ــ اســ

، تقريــر (لمخرجــات البرنــامج التعليميــة

نتــــائج االمتحــــان الســــنوي لمخرجــــات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريــر مــدى مناســبة مخرجــات : مباشـر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هي ة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 رئيس القسم        مجلس القسم                                                                      جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 مشكالت بيئية  :اسم المقرر

 جغر 814 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 8 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 8 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 5 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+3) 3 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 : يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 السنة الرابعة، المستوى السابع

 

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 8
 ال يوجد  

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد  

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 85 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 85 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 85 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

يعرف المقرر مفهوم المشكالت البيئية سواء أكانت طبيعية أم عمرانية، والمفاهيم ذات الصلة بها، ويبن التأثير الضار 

التعدي على الغابات والبراري، وتلوث السواحل البحرية، وسوء تنظيم : لتدهورها نتيجة لالستخدامات اإلنسانية السلبية مثل

كما يتطرق إلى نماذج من القوانين المطبقة في بعض بلدان العالم للمحافظة . ع مكباتهاجمع النفايات في المدن واختيار مواق

يدرس نماذج من حاالت إهمال البيئة وعدم حمايتها، الحس البيئي في  تنمية كماضرورة ويتناول . على البيئة والمقارنة بينها

 .ةالمجتمع في بعض بلدان العالم ونتائجها السلبية البيئية واإلنساني

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

توضففيا المكونففات األساسففية للبيئففة و ،البيئففة الطبيعيففة والعمرانيففة، والمفففاهيم ذات الصففلة بهففاالمشففكالت مفهففوم بتعريففف ال

األضرار والكوارث االقتصادية واالجتماعية والسياسية الناجمة عن التدهور توضيا ، وق حمايتهاائالطبيعية والعمرانية وطر

 .توضيا أهمية حماية البيئة والتخطيط البيئي مع البيئي
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 --- .مكونات البيئة الطبيعية والعمرانية ومفاهيمهايذكر  1.1

حمايففة البيئففة وضففرورة التخطففيط البيئففي السففليم فففي كففل مففن البيئففة الطبيعيففة  أهميففةيوضففا  1.2

 .والعمرانية

 3-1ع

 --- .نشر الوعي البيئي والثقافة الصحية، وترسيخها في المجتمعأساليب يسرد  1.3

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 --- .ق معالجتهاائالتدهور البيئي وطر أعراضيحلل  2.1

 3-1م .يقارن بين حاالت التدهور البيئي الناجمة عن النشاطات اإلنسانية والمناخية 2.2

 1-1م .حاالت التدهور البيئي وكتابة التقارير العلمية عنهايفسر  2.3

 5-1م .وأساليب معالجتها ة الغاباتيمشكالت بيئ علىيوظف التقنية في البحث  2.4

 :القيم 3

 :قادراً على أنأن يكون الطالب 

 

 1-1ق .حد المشكالت البيئية أمام زمالئهأعن  افردي تقريرايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ مفا يوكفل إليفه مفن  3.2

 .مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علفى مفوارد الفوطن البيئيفة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .اإليكولوجي والتدهور البيئي وحماية البيئةمفهوم البيئية وتوازنها  1

 3 .مشكالت بيئة األنهار والبحيرات 2

 3 .مشكالت بيئة البراري 3

 3 .مشكالت بيئة الغابات 4

 3 .مشكالت الحياة البرية 5

 3  .مشكالت بيئة السواحل 6

 6 .(الهواء والمياه تلوث)مشكالت بيئة العمران  7

 6 .ومياه الصرف الصحي وإعادة تدويرهاإدارة النفايات  8

 3 .الثقافة البيئة االجتماعية 9

 6 .القوانين الدولية والعربية الخاصة بحماية البيئة 11

 6 .دراسة نماذج من المحليات الطبيعية المحلية العالمية 11

  ساعة 85 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

1.1 

مكونففففففات البيئففففففة الطبيعيففففففة والعمرانيففففففة يففففففذكر 

 .ومفاهيمها

الخرائط الحوار والمناقشة، 

الذهنية، ضرب األمثلة، 

 العصف الذهني 

االختبففففففارات التحصفففففففيلية، 

 الواجبات

1.2 
حمايفففة البيئففة وضففرورة التخطفففيط  أهميففةيوضففا 

 البيئي السليم في كل من البيئة الطبيعية والعمرانية

الحوار والمناقشة، الخرائط 

الذهنية، ضرب األمثلة، 

االختبففففففارات التحصفففففففيلية، 

، سففففجل التقففففويم الواجبففففات
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المستمر العصف الذهني

1.3 
نشففففر الففففوعي البيئففففي والثقافففففة الصففففحية، يسففففرد 

 .وترسيخها في المجتمع

الحوار والمناقشة، الخرائط 

الذهنية، ضرب األمثلة، 

 العصف الذهني

االختبففففففارات التحصفففففففيلية، 

، سففففجل التقففففويم الواجبففففات

 المستمر

2.0 

 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن
 

2.1 

، الحفففففففوار حفففففففل المشفففففففكالت .أعراض التدهور البيئي وطرق معالجتهايحلل 

والمناقشة، الخرائط الذهنيفة، 

ضففففففرب األمثلففففففة، العصففففففف 

 الذهني

 بطاقة المالحظة 

  التحصيليةاالختبارات 

2.2 

يقففارن بففين حففاالت التففدهور البيئففي الناجمففة عففن 

 .النشاطات اإلنسانية والمناخية

حل المشكالت، الحوار 

والمناقشة، الخرائط الذهنية، 

ضرب األمثلة، العصف 

 الذهني

االختبففففففارات التحصفففففففيلية، 

التمففففففففففففففارين العمليففففففففففففففة، 

الواجبففففات، سففففجل التقففففويم 

 المستمر

2.3 

حفففاالت التفففدهور البيئفففي وكتابفففة التقفففارير يفسفففر 

 .العلمية عنها

حل المشكالت، الحوار 

والمناقشة، الخرائط الذهنية، 

ضرب األمثلة، العصف 

 الذهني

 تحصيليةاالختبارات ال

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

3.1 
 

فرديا عن احد المشفكالت البيئيفة أمفام  تقريرايقدم  

 زمالئه

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقفففففويم العفففففروض، تقفففففويم 

األقففففران، التقيففففيم الففففذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

وأسفففاتذته ويتشفففارك معهفففم يتواصفففل مفففع زمالئفففه 

بطريقة فاعلة وبنفاءة ففي تنفيفذ مفا يوكفل إليفه مفن 

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ،مهام

، ، الفففتعلم الفففذاتياألدوارلعفففب 

 التعلم التعاوني

تقفففففويم األقفففففران، التقيفففففيم  

، سففففففجل التقففففففويم الففففففذاتي

 المستمر

3.3 
 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 التعلم الذاتي

التقيفففيم الفففذاتي، التمفففارين، 

، سففففجل التقففففويم الواجبففففات

 المستمر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 امتحان شهري 1

 %20 العاشر  األسبوع 2 امتحان شهري 2

 %10  ينسبوعكل أ (وواحد مشترك) واجبات 3

 %10 االسبوع الثالث عشر تقرير 8

 %80 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  8ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

  بالقسم تالمقررالجنة تنسيق 
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  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 .م2010الوليعي، عبدهللا بن ناصر، اإلنسان في األرض، مكتبة جرير بالرياض،  -

 م2004دار المعرفة الجامعية، . المشكالت البيئية المعاصرةشرف، محمد إبراهيم،  -

 المساندةالمراجع 

مكتبة بن سينا،  مشاكلها قضاياها، حمايتها من التلوث،: البيئة، رعبد القادالفقي، محمد  -

 .م1993

دراسة المشكالت البيئية في مدينة جدة في المملكة العربية . مشاعل بنت محمد آل سعود -

 م2008 ،الجمعية الجغرافية السعودية. وسبل مواجهتهاالسعودية 

مراقبة زحف الرواسب الرملية الريحية على األودية المنحدرة باتجاه  ، الجعيدي، فرحان -

مجلفففة العلففففوم م، 2020نففففود الفففدهناء باسففففتخدام مرئيفففات الندسفففات متعففففددة التفففواري ، 

 3.عدد  12االجتماعية، جامعة ام القرى مجلد

 اإللكترونيةالمصادر 
topics-https://www.epa.gov/environmental 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

 -  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 مختبر المياه والتربة -3

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفا -3

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -8

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth  

o أوفيسمايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 (تبعاً لطبيعة التخصص)أخرى تجهيزات 

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتففائج الطلبففة، نمففوذج الطلبففة : مباشففر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (المقررمنسق )لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتففائج الطلبففة، نمففوذج الطلبففة : مباشففر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسففتمارات تقففويم الجففودة : غيففر مباشففر

اسففففففففتطالعات فصففففففففلية أو سففففففففنوية )

، تقريففر (لمخرجففات البرنففامج التعليميففة

نتففففائج االمتحففففان السففففنوي لمخرجففففات 

 البرنامج

https://www.epa.gov/environmental-topics
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقريففر مففدى مناسففبة مخرجففات : مباشفر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر البرنامجوحدة الجودة وقيادات 
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاري  الجلسة

 

16



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة الطبيعية :المقرراسم 

 جغر 493 :رمز المقرر

  مسار البيئة الطبيعية – الجغرافيابكالوريوس اآلداب في  :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة

 

 
  



 
2 

 

 المحتويات
 4 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 4 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 3 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 5 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 5 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 6 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 6 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 7 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 8 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 8 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 ( 1+ 1) 2  :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 4

 السنة الثالثة، المستوى السادس

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 3
 جغر 196  

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد    

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %55 15 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %55 15 (معمل) أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

 45 معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 4

 35 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

يتناول المقرر تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة البيئات الطبيعية، ويبن كيف يمكن تمثيل البيئة الطبيعية، 

البيئية الموارد حصر أنواع : على سبيل المثالونمذجتها، وتحليلها، واستعراضها ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية، 

. ةوالجيومرفولوجيالطبيعية، وتحديد المخاطر البيئية وقياس تأثيرها، وتحديد األنماط المكانية، والتحليل الهيدرولوجي 

قضايا أو مشكالت عن  يقدم الطالب في النهاية مشروعات جماعية. ويتضمن المقرر تمارين عملية ودراسات لحاالت مختلفة

 .فية للبيئة المحلية، باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافيةبيئية محلية، أو تحليالت استكشا

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أنواع بما في ذلك أهم في دراسة البيئة الطبيعية، وأهميتها مجاالت تطبيق نظم المعلومات الجغرافية التعريف نظريا وتطبيقيا ب

خطةيط لمشةروع دراسةة بيئيةة وتنفيةذت باسةتخدام نظةم المعلومةات كيفيةة التوالمتطلبات ذات العالقةة، واألدوات والمصطلحات 

 .علمية موثوقةالجغرافية والوصول إلى نتائج 
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 5-1ع يوضح مجاالت تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الطبيعية  1.1

 1-1ع .يبين المؤشرات والنماذج في الجغرافيا الطبيعية وصياغتها في نظم المعلومات الجغرافية 1.2

 3-1ع

يسةةرد قائمةةة بةةأهم األدوات والبرمجيةةات المختلفةةة المسةةتخدمة فةةي تحليةةل الظةةواهر الجغرافيةةة  1.3

 . الطبيعية
 5-1ع

 4ع .يبين أهمية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة البيئة الطبيعية 1.4

  المهارات 2

يقةةارب بةةين أنةةواع مختلفةةة مةةن األدوات والومةةائف فةةي نظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة ذات العالقةةة  2.1

 . بمعالجة بيانات الظواهر الجغرافية الطبيعية وتحليلها
 2م

 -- .يبرر أهمية نظم المعلومات الجغرافية دراسة البيئة الطبيعية 2.2

أنةواع مختلفةةة مةن المعالجةةة فةةي نظةم المعلومةةات الجغرافيةة إلجةةرا  الومةائف سةتخدم األدوات ي 2.3

 .والتحليل لبيانات البيئة الطبيعية، بما في ذلك بنا  وتطبيق مؤشرات ونماذج ذات عالقة
 5-1م

 -- .الجغرافية الطبيعية البيانات والمتغيرات ومصادرها الالزمة لدراسة الظواهريحدد  2.4

 5-1م .تحليلية لمشكلة جغرافية طبيعيةيخطط سير عمل دراسة  2.5

 6م .يخرج نتائج ومخرجات خرائطية وغير خرائطية صحيحة 2.6

  القيم 3

 2ق، 1ق .يدير حواراً أو عرضاً أمام زمالئه عن أساليب التحليل المكاني في الدراسات الطبيعية 3.1

مصةةادر بيانةةات نظةةةم : مثةةل)يقةةدم ملخصةةاً أو تقريةةرا عةةن موضةةوع مةةن موضةةوعات المقةةرر  3.2

 (.المعلومات الجغرافية في الدراسات الطبيعية
 1-1ق

يشةةترب بفاعليةةة مةةع زمالئةةه فةةي تنفيةةذ دراسةةة لظةةاهرة أو مشةةكلة طبيعيةةة وتوميةةف التقنيةةات  3.3

 .الجغرافية القتراح حلول مناسبة
 2-1ق

 4-1ق .وباستقاللية ينفذ تمارينه وواجباته بمسؤولية ومهنية 3.4
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4  .في نظم المعلومات الجغرافية األساسيةاستعراض المفاهيم  1

 6 .(الخلوية  –الخطية ) مصادر البيانات الجغرافية في الدراسات الطبيعية  2

 6 .الطبيعيةفي نظم المعلومات الجغرافية المخصصة للدراسات والومائف والبرمجيات  األدوات 3

 6 .بنا  قواعد البيانات الجغرافية للظاهرات الطبيعية 4

 6 .، وبنا  النماذج والمؤشراتالمستخدمة في الدراسات الطبيعيةأساليب التحليل المكاني  5

 4 .تحليل السطح الطبوغرافي 6

 4 .تحليل العناصر المناخية 7

 4 .التحليل الهيدرولوجي 8

 4 .مورفولوجيوالتحليل الجي 9

 6 .نمذجة المشكالت البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 15

 35 المجموع
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 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
يوضةةةح مجةةةاالت تطبيةةةق تقنيةةةات نظةةةم المعلومةةةات 

 .الجغرافية في الدراسات الطبيعية

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

 ، الخرائط الذهنيةاألمثلة

االختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةيلية، 

الواجبات، المالحظةة الصةفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

1.2 

الطبيعيةةة يبةةين المؤشةةرات والنمةةاذج فةةي الجغرافيةةا 

 .وصياغتها في نظم المعلومات الجغرافية

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

 ، الخرائط الذهنيةاألمثلة

االختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةيلية، 

الواجبات، المالحظةة الصةفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

1.3 
يسةةةرد قائمةةةة بةةةأهم األدوات والبرمجيةةةات المختلفةةةة 

 . المستخدمة في تحليل الظواهر الجغرافية الطبيعية

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

 ، الخرائط الذهنيةاألمثلة

االختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةيلية، 

الواجبات، المالحظةة الصةفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

1.4 
دراسةةة يبةةين أهميةةة نظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة فةةي 

 .البيئة الطبيعية

المناقشةةة، العصةةف الةةذهني، 

، الحةةةةةةوار، ضةةةةةةرب األمثلةةةةةةة

 الخرائط الذهنية

االختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةيلية، 

الواجبات، المالحظةة الصةفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب
 المهارات 2.0

2.1 
يقارب بين أنواع مختلفة من األدوات والومائف في 

نظةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة ذات العالقةةةة بمعالجةةةة 

 . بيانات الظواهر الجغرافية الطبيعية وتحليلها

المناقشةةة، العصةةف الةةذهني، 

، الحةةةةةةوار، ضةةةةةةرب األمثلةةةةةةة

 الخرائط الذهنية

االختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةيلية، 

الواجبات، المالحظةة الصةفية، 

 نجاز الطالبسجل تقويم إ

2.2 

يبرر أهمية نظم المعلومات الجغرافية دراسة البيئةة 

 .الطبيعية

المناقشةةة، العصةةف الةةذهني، 

، الحةةةةةةوار، ضةةةةةةرب األمثلةةةةةةة

 الخرائط الذهنية

االختبةةةةةةةةةةارات التحصةةةةةةةةةةيلية، 

الواجبات، المالحظةة الصةفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

2.3 

فةةةةي نظةةةةم المعلومةةةةات الومةةةةائف سةةةةتخدم األدوات ي

أنةةةواع مختلفةةةة مةةةن المعالجةةةة الجغرافيةةةة إلجةةةرا  

والتحليل لبيانات البيئة الطبيعية، بمةا فةي ذلةك بنةا  

 .وتطبيق مؤشرات ونماذج ذات عالقة

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

، الخرائط الذهنية، حل األمثلة

 المشكالت، التدريب العملي

التمةةارين العمليةةة، الواجبةةات، 

 التحصيليةاالختبارات 

2.4 

البيانةةةةات والمتغيةةةةرات ومصةةةةادرها الالزمةةةةة يحةةةةدد 

 .الجغرافية الطبيعية لدراسة الظواهر

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

، الخرائط الذهنية، حل األمثلة

 المشكالت، التدريب العملي

التمةةارين العمليةةة، الواجبةةات، 

 االختبارات التحصيلية

2.5 
جغرافيةة يخطةط سةير عمةل دراسةة تحليليةة لمشةكلة 

 .طبيعية

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

، الخرائط الذهنية، حل األمثلة

 المشكالت، التدريب العملي

التمةةارين العمليةةة، الواجبةةات، 

 االختبارات التحصيلية

2.6 

يخةةرج نتةةائج ومخرجةةات خرائطيةةة وغيةةر خرائطيةةة 

 .صحيحة

المناقشةةةةة، الحةةةةوار، ضةةةةرب 

، الخرائط الذهنية، حل األمثلة

 التدريب العمليالمشكالت، 

التمةةارين العمليةةة، الواجبةةات، 

 االختبارات التحصيلية

 القيم 3.0

3.1 

يةةدير حةةواراً أو عرضةةةاً أمةةام زمالئةةةه عةةن أسةةةاليب 

 .التحليل المكاني في الدراسات الطبيعية
 التعلم الذاتي، التعلم التعاوني

المالحظةةةةةة الصةةةةةفية، سةةةةةةجل 

 قيةةيمتقةةويم إنجةةاز الطالةةب، الت

الةذاتي، تقةويم األقةراب، تقةويم 

 العروض

3.2 
يقدم ملخصاً أو تقريرا عن موضوع من موضوعات 

مصةةةةادر بيانةةةةات نظةةةةم المعلومةةةةات : مثةةةةل)المقةةةةرر 

 (.الجغرافية في الدراسات الطبيعية

 التعلم الذاتي

 التقارير، الواجبات،

سةةةجل تقةةةويم إنجةةةاز الطالةةةب، 

 الذاتي قييمالت

3.3 

ظةاهرة لدراسة في تنفيذ مع زمالئه يشترب بفاعلية 

طبيعيةةةة وتوميةةةف التقنيةةةات الجغرافيةةةة أو مشةةةكلة 

 .القتراح حلول مناسبة
 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

المالحظةةةةةة الصةةةةةفية، سةةةةةةجل 

 قيةةيمتقةةويم إنجةةاز الطالةةب، الت

الةذاتي، تقةويم األقةراب، تقةويم 

 العروض

 قيةةةيمالتالتمةةارين، الواجبةةةات،  ، التدريب العمليالتعلم الذاتي ينفةةةةةةذ تمارينةةةةةةه وواجباتةةةةةةه بمسةةةةةةؤولية ومهنيةةةةةةة 3.4
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

المالحظةةةةة الصةةةةفية،  ،الةةةةذاتي .وباستقاللية

 سجل تقويم إنجاز الطالب

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 األسبوع الرابع 1اختبار شهري 1

 %15 األسبوع الثامن 2اختبار شهري  2

 %15 كل أسبوعين دورية  أو واجبات تقارير 4

 %15 كل أسبوع ابتداً  من األسبوع الثالث تمارين 3

 %5 كل أسبوع مشاركة وتفاعل 5

 %15 األسبوع الثالث عشر مشروع 6

 %35 نهاية الفصل نهائياختبار  7
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (ساعات في األسبوع 5)ساعات مكتبية  (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم (2

 لجنة شؤوب الطالب بالقسم (3

 تنسيق المقررات بالقسملجنة  (4

 (الجامعي)التواصل عبر البريد الرسمي  (5

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

دار المعرفة الجامعية،  .شرف، محمد إبراهيم .المعلومات الجغرافية التحليل المكاني باستخدام نظم -

 .م2558

 :يبةدار الفكةر العر .الةدغيري، أحمةد .الجيومورفولوجيا ونظةم المعلومةات الجغرافيةةتطبيقات في  -

 .م2518 ،الرياض

، (معاضه يعلالغامدي، : ترجمة) ديميرس، مايكل، لخلوية بنظم المعلومات الجغرافيةالنمذجة ا -

 .هـ1342الرياض، : دار جامعة الملك سعود

 

 المساندةالمراجع 

ةة :دار الصةةفا. خلةةف حسةةينعلةةي،  .الةةدليميأسةةس وتطبيقةةات  :الجغرافيةةةنظةةم المعلومةةات  - ، ابعم 

 .م2555

دار شعاع  .يماب ،سنكري، التحليل اإلحصائي للبيانات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية -

 . م2558، دمشق :للنشر والعلم

-ArcGIS (Spatial analyst( 2513)، الخليةل، عمةر محمةد، ArcGISتوسةعات البرنةامج  -

3D Analyst- Survey Analyst) .اب: الوراق للنشر والتوزيع  .عم 

The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and 

Statistics. Mitchell, A  .ESRI Press, 2005. 

 

GIS, Spatial Analysis, and Modeling.  Maguire, D., M. Batty, and M. 

Goodchild. ESRI Press, 2005. 

 

GIS Tutorial II: Spatial Analysis Workbook. Allen, D., ESRI Press, 2007. 
 

Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design. (Second 

Ed), Zeiler, M.  ESRI Press, 2010. 

https://www.abjjad.com/author/2812444693/%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/2812444693/%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A
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Geospatial analysis. De Smith, M. J., Goodchild, M. F., & Longley, P. A. 

(2009):  http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/ 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://gisarab.com/ 

https://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab44/  

https://www.researchgate.net/profile/Gomaa_Dawod 

http://www.gis.com  

 http://www.esri.com  

https://www.youtube.com/channel/UC1R4Y31wIYw3KZN5vdPrN1w/video

s  

https://www.youtube.com/c/%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%8

4%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A

%D8%A9/videos 

  ىأخر
 .وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة -

 القسم أو من قبل أستاذ المقرربيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل  -

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 (إلخ...  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 التجهيزات التقنية
 (البرمجياتجهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، )

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -4

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -3

o ArcGIS, ERDAS, QGIS, GeoDa, SPSS, Google 

Earth     

o سيفأومايكروسفت ويندوز و: برامج تشغيل وملحقاتها 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 (تبعاً لطبيعة التخصص) ىأخر تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/
https://gisarab.com/
https://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab44/
https://www.researchgate.net/profile/Gomaa_Dawod
http://www.gis.com/
http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
https://www.youtube.com/channel/UC1R4Y31wIYw3KZN5vdPrN1w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1R4Y31wIYw3KZN5vdPrN1w/videos
https://www.youtube.com/c/%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/videos
https://www.youtube.com/c/%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/videos
https://www.youtube.com/c/%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/videos
https://www.youtube.com/c/%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/videos
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت وبالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتةةائج الطلبةةة، نمةةوذج الطلبةةة : مباشةةر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 لتقويم المقررنموذج الطلبة : مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتةةائج الطلبةةة، نمةةوذج الطلبةةة : مباشةةر

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسةةتمارات تقةةويم الجةةودة : غيةةر مباشةةر

اسةةةةةةةةتطالعات فصةةةةةةةةلية أو سةةةةةةةةنوية )

، تقريةةر (لمخرجةةات البرنةةامج التعليميةةة

نتةةةةائج االمتحةةةةاب السةةةةنوي لمخرجةةةةات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر تنسيق المقررلجنة 

 مراجع خارجي
تقريةةر مةةدى مناسةةبة مخرجةةات : مباشةر

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة،   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 
 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 علم المناخ التطبيقي :المقرراسم 

 جغر 104 :المقرررمز 

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :العلميالقسم 

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 1 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 5 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 5 ................................................ مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم للمقرر . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 6 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (4+  2) 3 :المعتمدةالساعات . 4

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري   إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 السابعالسنة الرابعة، المستوى 

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 1
 جغر  401       

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 يوجد ال     

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %33 45 (عملم)أخرى  5
 

  االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 4

 30 معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 1

 60 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 4

ومجاالته وعالقاته المتداخلة مع العلوم األخرى، وتأثير المناخ في  نظريا وتطبيقيا يتناول المقرر تعريف المناخ التطبيقي

ويبين كيفية االستفادة من البيانات المناخية في حل المشكالت البيئية المناخية، . البيئة الطبيعية والعمرانية واألنشطة البشرية

زراعي، النقل، والمواصالت، النشاط الصناعي، موارد المياه، النشاط ال)وتحليل العالقة بين المناخ ومظاهر النشاط البشري 

كما يعرض المقرر أمثلة توضيحية لبعض الدراسات المناخية التطبيقية (. النشاط السياحي، المجال العسكري، وغيرها

 .المحلية والعالمية

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

المناخ على  تأثيروتوضيح  ،المناخ التطبيقي ومجاالته المتداخلة مع العلوم األخرى على ماهية التعرفيهدف المقرر الى  

ق استخدام البيانات المناخية رياضياً وإحصائيا في دراسة ائطر طبيقمكونات البيئة الطبيعية ومظاهر النشاط البشري، وت

 .وتحليل العالقات المتبادلة بين المناخ والبيئة والنشاط البشري
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 4-4ع .ماهية المناخ التطبيقي ومجاالته المتداخلة يبين 1.1

 3-4ع .والبيئة المناخ واإلنسان يوضح العالقات بين 1.2

 ---- .العوامل والعمليات للعناصر الجويةيسرد  1.3

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 4-4م .والعناصر الطبيعية والبشريةالموارد والمناخ العالقة بين يفسر  2.1

 3-4م .والعناصر الطبيعية والبشريةالموارد والمناخ ربط بين ي 2.2

 3-4م .(الطبيعية والبشرية)البيئة والمناخ العالقة بين أهمية  يشرح 2.3

 5-4م . يوظف التقنية الجيومكانية في تحليل العالقات بين المناخ وعناصر البيئة الطبيعية والبشرية 2.4

 5-4م .المناخ واألنشطة البشريةيوظف التقنية في البحث عن  2.5

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 4-4ق .أمام زمالئهالتطبيقي عن المناخ  افردي مشروعايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان  3.2

 .مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 2-4ق

واستقاللية سواء في المحافظة علاى ماوارد الاوطن البيئياة أو يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-4ق

 

 المقرر  موضوعات. ج

 قائمة الموضوعات م
ساااااااااااااااااااااااعات 

 االتصال

 3 .تعريف المناخ التطبيقي وعالقته بالعلوم األخرى 4

 6 .المناخ واإلنسان 2

 6 .(التحكم بالطقس)عوامل الطقس  3

 6 .المناخ والعمران 1

 6 .المناخ الموارد المائية 5

 6 .ةالمناخ والترب 6

 6 .المناخ والزراعة والنبات 7

 6 .المناخ والصناعة والنقل 8

 9 .(الرياحالطاقة الشمسية وطاقة ) الطاقة المتجددة 9

 6 .التحليلية في المناخ التطبيقيساليب األالتقنيات الحديثة و 40

 60 المجموع
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 :والتقييمالتدريس  .د

  يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 4

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 :المعرفة والفهم 1.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

ماهيااااااة المناااااااخ التطبيقااااااي ومجاالتااااااه  يبااااااين 1.1

 .المتداخلة

، الخارائط الذهنياة، العصف الاذهني

 الحوار والمناقشة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

 الواجبات

، الخارائط الذهنياة، العصف الاذهني .المناخ واإلنسان يوضح العالقات بين 1.2

 ، ضرب األمثلةالحوار والمناقشة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

، الخارائط الذهنياة، العصف الاذهني .يسرد العوامل والعمليات للعناصر الجوية 1.3

 الحوار والمناقشة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

 :المهارات 2.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

والعناصاار المااوارد والمناااخ العالقااة بااين يفساار  2.1

 .الطبيعية والبشرية

، الخارائط الذهنياة، العصف الاذهني

الحوار والمناقشة، ضارب األمثلاة، 

 التدريب العملي

، االختباااااااارات التحصااااااايلية

التمااارين، الواجبااات، سااجل 

 التقويم المستمر

والعناصار الطبيعياة الماوارد والمنااخ ربط بين ي 2.2

 .والبشرية

، الخارائط الذهنياة، العصف الاذهني

، التااادريب العلماااي، حااال المشاااكالت

 المناقشة، ضرب األمثلة

، الختباااااااارات التحصااااااايليةا

الواجبااات، التمااارين، سااجل 

 التقويم المستمر

البيئااااة والمناااااخ أهميااااة العالقااااة بااااين  يشاااارح 2.3

 (.الطبيعية والبشرية)

العصف الذهني، الخرائط الذهنية، 

، ضرب حل المشكالت، المناقشة

 األمثلة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

التمااارين، الواجبااات، سااجل 

 التقويم المستمر

يوظف التقنية الجيومكانياة فاي تحليال العالقاات  2.4

 . بين المناخ وعناصر البيئة الطبيعية والبشرية

الخرائط الذهنية، حل المشكالت، 

 التدريب العلمي، المناقشة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

الواجبااات، سااجل التمااارين، 

 التقويم المستمر

المنااخ واألنشاطة يوظف التقنية في البحث عان  2.5

 .البشرية

حل المشكالت، التدريب العلمي، 

 ، ضرب األمثلةالمناقشة

االختباااااااارات التحصااااااايلية، 

التمااارين، الواجبااات، سااجل 

 التقويم المستمر

 :القيم 3.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

عاان احااد مواضاايع المناااخ  افردياا تقرياارايقاادم   3.1

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي التطبيقي أمام زمالئه

تقاااااويم العاااااروض، تقاااااويم 

األقااااران، التقياااايم الاااااذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

يتواصاال مااع زمالئااه وأساااتذته ويتشااارك معهاام  3.2

بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ما يوكل إليه من 

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ،مهام

، الااتعلم دوار، الااتعلم الااذاتيلعااب األ

 التعاوني

تقاااااويم األقاااااران، التقيااااايم  

، ساااااااجل التقاااااااويم الاااااااذاتي

 المستمر

 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية 3.3

 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

التقيااايم الاااذاتي، التماااارين، 

 ، سااااجل التقااااويمالواجبااااات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 4 امتحان شهري 4

 %20 العاشر  األسبوع 2 امتحان شهري 2

 %40  ينسبوعكل أ (وواحد مشترك) واجبات 3

 %40 االسبوع الثالث عشر تقرير 1

 %10 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
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 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  1ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

  المقررات بالقسملجنة تنسيق 

 

  :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 :التعلممصادر قائمة . 4

 للمقرر المرجع الرئيس
جامعاة األماام محماد باان ، المنااخ التطبيقااي المنااخ والحياااة دراساة فاي، إباراهيماألحيادب، 

   هـ4121 الرياض – سعود

 المساندةالمراجع 

 م2041جامعة بغداد، ، علم المناخ التطبيقي سالم هاتف احمد الجبوري،

 م2040عمان األردن،  -المناخ التطبيقي، دار المسيرةعلي أحمد غانم، 

اإلسااكندرية  –،  دار المعرفااة الجامعيااة جغرافيااة المناااخ التطبيقااي، شاارف محمااد إبااراهيم

 م   2008

 اإللكترونيةالمصادر 

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/mohhafez 

https://www.ise-geo.com/alsyrh-althatyh-1 

 

  ىأخر
  بيانات تدريبية 

 وثائق المستخدم للبرامج 

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 محاضرات قاعات  -4

 معامل حاسب آلي -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -4

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

  GPS أجهزة -1

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -5

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth, SPSS, Surfer,    

o مايكروسفت ويندوز وآوفس: برامج تشغيل وملحقاتها 

 ------  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتااائج الطلبااة، نمااوذج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

اسااتمارات تقااويم الجااودة : غياار مباشاار وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/mohhafez
https://www.ise-geo.com/alsyrh-althatyh-1
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسااااااااتطالعات فصاااااااالية أو ساااااااانوية )

، تقرياار (لمخرجااات البرنااامج التعليميااة

نتااااائج االمتحااااان الساااانوي لمخرجااااات 

 البرنامج

 مناقشة النتائجتقرير المقرر، : مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرياار ماادى مناساابة مخرجااات : مباشار

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل) التقويممجاالت 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

  االعتمادجهة 

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 تلوث الغالف الجوي   :اسم المقرر

 جغر 504 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية – بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

  قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب  :الكلية

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة
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 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :للمقرر وصف العامال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 5 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 4 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 5 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 6 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :مصادر التعلم والمرافق –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 7 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+3) 3 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

  √  اختياري   إجباري .ب

 :المقرريقدم فيه  الذيالمستوى /  السنة. 3
 المستوى السابع والثامن \السنة الرابعة

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 5

 ال يوجد    

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 4
 ال يوجد    

 

 نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 54 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5

 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 54 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 5

 54 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

الطبيعية والبشرية في تلوث الغالف الجوي، ويركز على تلوث الهواء بواسطة  األسبابيتناول مقرر تلوث الغالف الجوي 

  NOX النتروجين أكاسيد و CO2الكربون  أكسيدوثاني  COالكربون  أكسيد وأول SOX الكبريت  أكاسيد مثل األكاسيد

سكان العالم، وزيادة النمو الناتجة عن زيادة عدد ، (PM10, PM2.5)مثل  Particular matter واألغبرة  O3ن واألوزو

السلبية الناتجة عن التلوث مثل الضبخان  اآلثارويتناول المقرر  .ألية  وطرق قياسها أيضا، ويوضح الحضري والصناعي

Smog كما يوضح آلية قياس الملوثات في الهواء ودراسة المعايير العالمية والمقارنة . الحامضية وسبل الحد منها واألمطار

 .فيما بينها

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

لمعايير العالمية ، ويبين ايحدد الملوثات الرئيسية في الهواء، ومفهوم تلوث الغالف الجوي لى توضيحيهدف المقرر إ

بعض اآلثار البيئية المترتبة على التلوث الغالف ، ويحلل القياسية المستخدمة في تحديد مستويات تلوث الغالف الجوي

 .امنهالجوي وسبل الحد 
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 ----  .قياسهاوكيفية  بينها والتفريق مصادرها ومعرفة الرئيسة الهواء ملوثات أنواع يذكر 1.1

 5ع .والنبات والحيوان اإلنسان صحة على الهوائية الملوثات عن الناجمة األخطار يصف 1.2

 4ع    .انتشاره من والحد التلوث مكافحة قائطريبين  1.3

 5-1ع .التلوث تركيز مستويات لتحديد عالميا المعتمدة العالمية المعايير يبين 1.4

 :المهارات 2

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1م .غبرةالمتعلقة بتراكيز األكاسيد واأل الفيزيائية والقوانين الرياضية المعادالت يشرح  2.1

 ----- .المعايير العالمية الشهيرة لتركيز مقادير التلوث في بلدان العالميميز   2.2

 ----- .ويمثلها بيانيا إحصائيةيحلل تراكيز الملوثات باستخدام برامج   2.3

 4-1م  .في توضيح جودة الهواء يوظف وسائل التقنية  2.4

 :القيم 3

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ق .متسما بالجدية والنزاهة العملية حد الملوثات الجوية أمام زمالئهأعن  افردي تقريرايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان  3.2

 .مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علاى ماوارد الاوطن البيئياة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 .بنية وكيميائية الغالف الجوي 1

 6  .لتلوث الغالف الجوي األساسيةالمفاهيم  2

 3 .غالف الجويألولية والثانوية لتلوث الالمصادر ا 3

 NOX . 3النتروجين  أكاسيد 4

 SOX . 3الكبريت  أكاسيد 5

 CO2 . 3الكربون  أكسيدوثاني  CO أكسيد الكربون أول 6

 O3 . 3 األوزون 7

 PM10, PM2.5, PM1. 3الجوية  األغبرة 8

 Pb . 3والرصاص  VOCsالمركبات الهيدروكربونية  9

 3 .جودة الهواءفي تحديد  ر العالميةيمعايال 10

 3  .األمطار الحمضية  11

 3  .الضباب الدخاني 12

 3 .الملوثات الجوية ووردة الرياح عوامل المؤثرة في انتشار 13

 54 المجموع
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 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 *التدريس

 *يميالتق طرق

 :المعرفة والفهم 1.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 والتفريق مصادرها ومعرفة الرئيسة الهواء ملوثات أنواع يذكر 1.1

  .قياسهاوكيفية  بينها

لحاوار ضرب األمثلاة، ا

 والمناقشة 

االختبااارات التحصاايلية، 

 الواجبات

 صاحة علاى الهوائياة الملوثاات عان الناجماة األخطاار يصاف 1.2

 .والنبات والحيوان اإلنسان

لحاوار ضرب األمثلاة، ا

العصاااااف ، والمناقشاااااة

الاااااااااذهني، الخااااااااارائط 

 الذهنية

االختبااارات التحصاايلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

، الحااااااوار والمناقشااااااة    .انتشاره من والحد التلوث مكافحة قائطريبين  1.3

خااااارائط ،هنياااااة، حااااال 

 المشكالت

االختبااارات التحصاايلية، 

، سجل التقويم الواجبات

 المستمر

 تركياز مساتويات لتحديد عالميا المعتمدة العالمية المعايير يبين 1.4

 .التلوث

الحاوار ضرب األمثلاة، 

 والمناقشة
 

 :المهارات 2.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

المتعلقااة  الفيزيائيااة والقااوانين الرياضااية المعااادالت يشاارح  2.1

 .بتراكيز األكاسيد واألغبرة

، الحااااااوار والمناقشااااااة

ضاااارب األمثلااااة، حاااال 

 المشكالت

 بطاقة المالحظة 

 االختبارات التحصيلية

المعايير العالمية الشهيرة لتركيز مقادير التلوث في بلدان يميز   2.2

 .العالم

، الحااااااوار والمناقشااااااة

خااااارائط ،هنياااااة، حااااال 

 المشكالت

، االختبااارات التحصاايلية

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

الحااوار  حاال المشااكالت .يحلل تراكيز الملوثات باستخدام برامج إحصائية ويمثلها بيانيا  2.3

، خاااااارائط والمناقشااااااة

 ،هنية، 

االختبااارات التحصاايلية، 

الواجبات، سجل التقويم 

 المستمر

، الحااااااوار والمناقشااااااة . يوظف وسائل التقنية في توضيح جودة الهواء  2.4

خااااارائط ،هنياااااة، حااااال 

 المشكالت

 

 :القيم 3.0

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

عن أحد الملوثات الجوية أماام زمالئاه متساما  افردي تقريرايقدم  3.1

الاااتعلم  ،الاااتعلم الاااذاتي .بالجدية والنزاهة العملية

 التعاوني

تقااويم العااروق، تقااويم 

التقااااااااارير، األقااااااااران، 

التقياااايم الااااذاتي، سااااجل 

 التقويم المستمر

وأساااتذته ويتشااارك معهاام بطريقااة فاعلااة يتواصاال مااع زمالئااه  3.2

وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان مهاام داخال القسام أو جهاات 

 .التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

الاتعلم التعلم التعاوني، 

 الذاتي

تقااويم األقااران، التقياايم  

، ساااجل التقاااويم الاااذاتي

 المستمر

بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة يقوم بأعماله  3.3

علااى مااوارد الااوطن البيئيااة أو مكتسااباته، أو فااي تنفيااذ المهااام 

 .الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 التعلم الذاتي

التقيااااااااااااايم الاااااااااااااذاتي، 

، التماااااارين، الواجباااااات

 سجل التقويم المستمر

 قييم واحدة أو أكثراستراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة ت* 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %20 العاشر  األسبوع 2 فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ واجبات 3

 %10 الثالث عشر األسبوع تقرير 5

 %50 نهاية الفصل امتحان نهائي 4
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ،أسبوع/ ساعات  5ساعات مكتبية لألستا 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

  المقررات بالقسملجنة 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع .تلوث الهواء .(2015) .صالح، هاشم محمد

 .عّمان

 المساندةالمراجع 
  .متاح مجانا من قبل المؤلف. علم المناخ. (2010) .صيام، نادر محمد

Sportisse , B (2010) Fundamentals in Air Pollution, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York 

 اإللكترونيةالمصادر 

 جودة الهواء في العالم

https://waqi.info/ar/ 

 

 مؤشر جودة الهواء في المملكة العربية السعودية

https://ncm.gov.sa/Ar/Environment/AirQuality/pages/AQ-

Dashboard.aspx 

 

 -----  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 
 قاعات محاضرات  -1

 آلي معامل حاسب -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرق ،كية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

  GPS أجهزة -5

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, Google Earth     

o مايكروسفت ويندوز وآوفس: برامج تشغيل وملحقاتها 

 .مرئيات فضائية - أخرى تجهيزات

https://waqi.info/ar/
https://ncm.gov.sa/Ar/Environment/AirQuality/pages/AQ-Dashboard.aspx
https://ncm.gov.sa/Ar/Environment/AirQuality/pages/AQ-Dashboard.aspx
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتااائج الطلبااة، نمااو،ج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نمو،ج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نمو،ج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتااائج الطلبااة، نمااو،ج الطلبااة : مباشاار

 لتقويم المقرر 

 وقيادات البرنامجوحدة الجودة، 

اسااتمارات تقااويم الجااودة : غياار مباشاار

اسااااااااتطالعات فصاااااااالية أو ساااااااانوية )

، تقرياار (لمخرجااات البرنااامج التعليميااة

نتااااائج االمتحااااان الساااانوي لمخرجااااات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرياار ماادى مناساابة مخرجااات : مباشار

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 علم المناخ :المقرراسم 

 جغر 401 :المقرررمز 

 بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 الجغرافيا :القسم العلمي

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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 المحتويات
 3 ..................................................................................................... :التعريف بالمقرر الدراسي. أ

 3 .......................................................................................... :هدف المقرر ومخرجاته التعليمية -ب

 3 ................................................................................................................. :وصف العام للمقررال. 1

 3 ................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر. 2

 4 ............................................................................................................... :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 1 ............................................................................................................. موضوعات المقرر. ج

 1 ............................................................................................................... :التدريس والتقييم. د

 4 ................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 ..................................................................................................................... أنشطة تقييم الطلبة. 2

 6 ............................................................................... :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 6 ..................................................................................................... :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 6 ................................................................................................................... :قائمة مصادر التعلم. 1

 6 ....................................................................................................... :المرافق والتجهيزات المطلوبة. 2

 6 ............................................................................................................ :تقويم جودة المقرر. ز

 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (4+2) 3 :المعتمدةالساعات . 4

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري √  إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3
 السنة األولى، المستوى الثاني

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 1
 يوجد ال   

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 يوجد ال   

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %33 45 (عملم) أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 4

 30 معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - (تذكر)ى أخر 1

 60 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 4

النظام المناخي والعوامل المتحكمة في اختالفات الظروف الجوية السائدة من مكان إلى آخر ومن زمن  عنيقدم المقرر مقدمة 

 األنمباط العامبة لبدورة الغبالف الجبويو كيب  الغبالف الجبويترالشمسي و كاإلشعاعالرئيسة العوامل يتناول المقرر . الى آخر

يتم تناول تلك الموضبوعات . ، والتضاريسوالقاريةالعرض،  دوائرمثل  المرتبطة بالموقع الجغرافي المناخية غير لعواملوا

 خصائص نظام المناخ العالمي المقرر يستعرضكما . ولتفاعلها البينيلتأثير تلك العوامل القوانين الناظمة توضيح من خالل 

دوات قيباس العناصبر الجويبة كدرجبة الحبرارة أطبرق و مقبرركبذلك يببين ال. علبى تصبنيف كبوبن التركيبزمبع  هوطرق تصبنيف

  .احصائياتحليلها وتمثيلها والرطوبة وسرعة الرياح وطرق 

  :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 والتعرف ومتغير مكانياً وزمانياً  الطال  المعرفة العلمية عن العناصر األساسية المكونة للنظام المناخي كنظام تفاعلي إكساب

قادر على وصف التراكي  والهياكل  ال يكون الط لى أنإكما يهدف المقرر . يةعلى المعايير المستخدمة في التصنيفات المناخ

عمليببة فببي  مهببارات البب يكتسبب  الطكببذلك أن . األساسببية للغببالف الجببوي، والخصببائص الزمنيببة والمكانيببة لينمبباط المناخيببة

 .للعناصر المناخية األساسية يةعمليات حسابات وتحليالت البيانات المناخ
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 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 :مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطال  قادراً على أن

 

 1-4ع حاالت الطقس والمناخ ومقاييسها المكانية والزمنيةيبين  1.1

 --- .المتحكمة في المناخيذكر العوامل  1.2

 --- .قياسهالطرق قياسها والوحدات المستخدمة و الجويةعناصر اليذكر  1.3

 3-4ع .األرضيةيوضح التصنيفات المناخية الرئيسة للكرة  1.4

 4-4ع .مكونات الغالف الجوي والطبقات الجوية الرئيسية يعرف 1.5

 4-4ع .عناصرهبين تفاعلي النظام وفهم العناصر النظام المناخي يتعرف على  1.6

 3-4ع .تغيرات المناخيةلالمسببة لالرئيسية يوضح األسباب  1.7

 :المهارات 2

 :أن يكون الطال  قادراً على أن

 

 4م .المناخية الرئيسة العناصرأقاليم مناخية حس   إلىالكرة األرضية  يصنف 2.1

 3-4م .المناخية حس  مقياسها المكانية والزمانية نماطاأليقارن بين  2.2

 5-4م .البيانات المناخية خرجستلل ويحي 2.3

 3-4م .بين التفاعالت الموجة والسالبة داخل النظام المناخي يقارن 2.4

 :القيم 3

 :أن يكون الطال  قادراً على

 

 4-4ق .عن احد عناصر المناخ  أمام زمالئه افردي مشروعايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ما يوكبل إليبه مبن  3.2

 .مهام داخل القسم أو جهات التدري  أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها

 2-4ق

يبة أو يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة على مبوارد البوطن البي  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-4ق

 المقرر  موضوعات. ج

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 6 .المكانية والزمانية هسيمقدمة عن علم المناخ ومقاي 4

 6 .وطبقاته تركي  الغالف الجوي 2

 6  .الشمسية والتغيرات الفصلية الطاقة 3

 6 .ودرجة الحرارةالحرارة  1

 6 .الضغط الجوي والدورة العامة للغالف الجوي 5

 6  .الدورة المائية والهطوالت 6

 6 .تحليل وتمثيل البيانات المناخية 7

 6 .النظام المناخي وتفاعالته 8

 6 .التصنيفات المناخية 9

 6 .والتغير المناخيمقدمة الى التذبذب  40

 60 المجموع

 

 :والتقييمالتدريس  .د

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 4

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطال  قادراً على أن

ومقاييسها  ،والمناخ ،الطقسبين حاالت ي 1.1

 .والزمنية،المكانية 

والحوار، الخرائط  المناقشة

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 المالحظة الصفية، الواجبات
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

والحوار، الخرائط  المناقشة .يذكر العوامل المتحكمة في المناخ 1.2

 الذهنية، ضرب األمثلة

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 الصفية، الواجباتالمالحظة 

يذكر العناصر الجوية وطرق قياسها  1.3

 .والوحدات المستخدمة لقياسها

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

 الذهني

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 المالحظة الصفية، الواجبات

يوضح التصنيفات المناخية الرئيسة للكرة  1.4

 .األرضية

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

 الذهني

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 المالحظة الصفية، الواجبات

مكونات الغالف الجوي والطبقات  يتعرف على 1.5

 .الجوية الرئيسية

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

 الذهني

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 الصفية، الواجباتالمالحظة 

عناصر النظام المناخي وفهم  يتعرف على 1.6

 .عناصرهبين تفاعلي الالنظام 

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

 الذهني

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 المالحظة الصفية، الواجبات

يوضح األسباب الرئيسية المسببة للتغيرات  1.7

 .المناخية

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

 ، حل المشكالتالذهني

االختببببببببببببارات التحصبببببببببببيلية، 

 المالحظة الصفية، الواجبات

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطال  قادراً على أن

الكرة األرضية الى أقاليم مناخية حس   يصنف 2.1

 .العناصر المناخية الرئيسة

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

، حل المشكالت، التدري  الذهني

 العملي

التمببارين العمليببة، االختبببارات 

 التحصيلية

المناخية حس  مقياسها  األنماطيقارن بين  2.2

 .والزمانيةالمكانية 

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

الذهني، حل المشكالت، التدري  

 العملي

التمببارين العمليببة، االختبببارات 

 التحصيلية

والحوار، الخرائط  المناقشة .البيانات المناخية يحلل ويستخرج 2.3

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

الذهني، حل المشكالت، التدري  

 العملي

العمليببة، االختبببارات  التمببارين

 التحصيلية

بين التفاعالت الموجة والسالبة داخل يقارن  2.4

 .النظام المناخي

والحوار، الخرائط  المناقشة

الذهنية، ضرب األمثلة، العصف 

الذهني، حل المشكالت، التدري  

 العملي

التمببارين العمليببة، االختبببارات 

 التحصيلية

3.0 
 :القيم

 :على أنأن يكون الطال  قادراً 

3.1 
 

فرديبببا عبببن احبببد المشبببكالت  مشبببروعايقبببدم  

 البي ية أمام زمالئه

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقببببببببويم العببببببببروض، تقببببببببويم 

األقبران، التقيببيم الببذاتي، سببجل 

 التقويم المستمر

3.2 

يتواصل مع زمالئه وأسباتذته ويتشبارك معهبم 

بطريقة فاعلة وبنباءة فبي تنفيبذ مبا يوكبل إليبه 

مهبببام، ويراعبببي األخبببالق العلميبببة أثنببباء مبببن 

 .أدائها

الببببتعلم التعبببباوني، ، األدوارلعبببب  

 التعلم الذاتي

، تقويم األقران، التقييم البذاتي 

 سجل التقويم المستمر

3.3 

 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 ، التدري  العمليالتعلم الذاتي

التقيببببببيم الببببببذاتي، التمببببببارين، 

التقبببببببويم ، سبببببببجل الواجبببببببات

 المستمر

 استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر* 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الخامس  4 فصليامتحان  4

 %20 األسبوع العاشر  2 فصليامتحان  2

 %40 كل أسبوعين  (وواحد مشترك)واجبات  3

 %40 االسبوع الثالث عشر مشروع 1

 %10 نهاية الفصل امتحان نهائي 5

 

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  1ساعات مكتبية ليستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر التواصل مع عضو هي ة التدريس 

  المقررات بالقسملجنة تنسيق 

 

  :والمرافقمصادر التعلم  –و 

 :التعلممصادر قائمة . 4

 للمقرر المرجع الرئيس
. مع تطبيقات على المملكة العربية السعودية أسس علم المناخ. الكليبي، فهد بن محمد

2048. 

 .2001. المناخيةالمدخل إلى الطقس والمناخ والجغرافيا . األحيدب، إبراهيم بن سليمان المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
https://worldweather.wmo.int/en/home.html 

 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/5944ا   المحطة المناخية في قسم الجغرافي  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 قاعة دراسية، معمل حاس  آلي المرافق

 التجهيزات التقنية

 شبكة إنترنت

 تفويكروساجهاز عرض، سبورة ذكية، الحزمة المكتبية لم

 ArcGIS, SPSS: برامج إحصاء ونظم

 .أجهزة وأدوات قياس عناصر الطقس والمناخ  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هي ة التدريس 

نتببائج الطلبببة، نمببوذج الطلبببة : مباشببر

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

https://worldweather.wmo.int/en/home.html
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر التدريسعضو هي ة 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هي ة التدريس
نتببائج الطلبببة، نمببوذج الطلبببة : مباشببر

 لتقويم المقرر 

 البرنامجوحدة الجودة، وقيادات 

اسببتمارات تقببويم الجببودة : غيببر مباشببر

اسببببببببتطالعات فصببببببببلية أو سببببببببنوية )

، تقريببر (لمخرجببات البرنببامج التعليميببة

نتببببائج االمتحببببان السببببنوي لمخرجببببات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 
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 حماية البيئة  :اسم المقرر

 جغر 613 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا :القسم العلمي

 كلية اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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 7 ............................................................................................................... اعتماد التوصيف. ح
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+2) 2 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

  √  اختياري   إجباري .ب

 المستوى السادس \السنة الثالثة  يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 6

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4

 ال يوجد

 

 المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 .ال يوجد

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 133 33 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 60 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  6

 - (تذكر)ى أخر 4

 ساعة 60 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

ة المؤدية إلى الضار ات، والمفاهيم ذات الصلة بها، ويبن التأثيربشريةواليعرف المقرر مفهوم حماية البيئة الطبيعية 

المياه والهواء البراري، وتلوث التعدي على أراضي الغابات و إزالة :مثلاألرض المختلفة تدهورها نتيجة استخدامات 

كما يتطرق . النفايات في المدن واختيار مواقع مكباتهاإدارة التخلص من السواحل البحرية، وسوء والتربة كما هو حال تلوث 

بعض بلدان العالم للمحافظة على المملكة ومقارنتها بالقوانيين المطبقة في المطبقة في البيئة  حماية إلى قوانينالمقرر 

 ..موقف اإلسالم من البيئة وحمايتهاتوضيح البيئة، و

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 بشريةالطبيعية والتوضيح المكونات األساسية للبيئة في  يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات األساسية

 .بيئة مستديمة سليمة يجادإل وطرق حمايتها

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

 :المعرفة والفهم 1

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 4-1ع .ومفاهيمها بشريةمكونات البيئة الطبيعية واليبين  1.1

 الطبيعية أهمية حماية البيئة وضرورة التخطيط البيئي السليم في كل من البيئةيوضح  1.2

 .بشريةوال

 6-1ع

 2-1ع .الوعي البيئي والثقافة البيئية وترسيخها في المجتمع نشر 1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

 :المهارات 2

 :على أن أن يكون الطالب قادرا  

 

 1-1م تمييز أعراض التدهور البيئي وطرق معالجتهايفسر  2.1

 --- .اإلنسانية العوامل الطبيعية واألنشطةحاالت التدهور البيئي الناجمة عن يحلل  2.2

 6-1م .العلمية عنها وكتابة التقاريرحاالت التدهور البيئي يقارن بين  2.3

 5-1م  ات المختلفةبيئالحماية يوظف التقنية في البحث عن  2.4

 :القيم 3

 :أنأن يكون الطالب قادرا  على 

 

 1-1ق .وكيفية حمايتها أمام زمالئه المشكالت البيئيةعن احد  افردي تقريرايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ما يوكل  3.2

إليه من مهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية 

 .أدائهاأثناء 

 2-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء فيي المحافظية عليى ميوارد اليوطن  3.3

البيئييية أو مكتسييباته، أو فييي تنفيييذ المهييام الموكليية إليييه ميين تمييارين أو واجبييات أو 

 .مشاريع

 6-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 .وتوازنها اإليكولوجي والتدهور البيئي وحماية البيئةمفهوم البيئية  1

 6 .حماية بيئة األنهار والبحيرات 2

 6 .والمراعي حماية بيئة البراري 3

 6 .حماية بيئة الغابات 4

 6 .حماية الحياة البرية 5

 6 .السواحلحماية بيئة  6

 6 .(من التلوث والتربة حماية الهواء والمياه)بشرية بيئة الالحماية  7

 6 تدويرها وإعادةالنفايات ومياه الصرف الصحي  إدارة 8

 2 .الثقافة البيئية االجتماعية 9

 2 .القوانين الدولية والعربية ودور اإلسالم في حماية البيئة 13

 2 دراسة نماذج من المحميات الطبيعية المحلية والعالمية 11

 60 المجموع
 

 

 

 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :المعرفة والفهم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

1.1 
العصف الحوار والمناقشة،  .ومفاهيمها بشريةمكونات البيئة الطبيعية واليبين 

 الذهني، الخرائط الذهنية

االختبييييييارات التحصييييييييلية، 

 الواجبات

1.2 
أهمييية حمايييية البيئيية وضييرورة التخطييييط يوضييح 

 .بشريةوال الطبيعية البيئي السليم في كل من البيئة

الحوار والمناقشة، العصف 

الذهني، الخرائط الذهنية، 

 ضرب األمثلة

االختبييييييارات التحصييييييييلية، 

الواجبييييات، سييييجل التقييييويم 

 المستمر

1.3 

اليييييوعي البيئيييييي والثقافييييية البيئيييييية  نشيييييريسيييييرد 

 .وترسيخها في المجتمع

الحوار والمناقشة، خرائط 

 ذهنية، العصف الذهني

االختبييييييارات التحصييييييييلية، 

الواجبييييات، سييييجل التقييييويم 

 المستمر

 :المهارات 2.0
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

2.1 
أعييييراض التييييدهور البيئييييي وطييييرق يفسيييير تمييييييز 

 .معالجتها
  ،العصف الذهني

، حييييييل الحييييييوار والمناقشيييييية

 المشكالت، ضرب األمثلة

 بطاقة المالحظة 

  التحصيليةاالختبارات 

2.2 

العواميل يحلل حاالت التيدهور البيئيي الناجمية عين 

 .النشاطات اإلنسانيةالطبيعية و
الحوار والمناقشة، خرائط 

ضرب ذهنية، حل المشكالت، 

 العمليدريب التاألمثلة، 

االختبييييييارات التحصييييييييلية، 

التمييييييييييييييارين العملييييييييييييييية، 

الواجبييييات، سييييجل التقييييويم 

 المستمر

2.3 
حييييييل الحييييييوار والمناقشيييييية،  يقارن بين حاالت التدهور البيئي 

 المشكالت، ضرب األمثلة

، تحصيليةاالختبارات ال

 واجبات

3.0 
 :القيم

 :أن يكون الطالب قادرا  على أن

3.1 
 

يقدم  تقريرا فرديا عن احد المشيكالت البيئيية أميام 

 زمالئه

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقيييييويم العيييييروض، تقيييييويم 

األقييييران، التقييييييم الييييذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

3.2 

يتواصيييل ميييع زمالئيييه وأسييياتذته ويتشيييارك معهيييم 

بطريقة فاعلة وبنياءة فيي تنفييذ ميا يوكيل إلييه مين 

 .األخالق العلمية أثناء أدائهامهام، ويراعي 

، دوار، اليييتعلم اليييذاتيلعيييب األ

 التعلم التعاوني

تقيييييويم األقيييييران، التقيييييييم  

، سييييييجل التقييييييويم الييييييذاتي

 المستمر

3.3 
 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية

 التعلم الذاتي

التقيييييم اليييذاتي، التميييارين، 

، سييييجل التقييييويم الواجبييييات

 المستمر

 تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثراستراتيجية * 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الخامس  1 امتحان شهري 1

 %20 األسبوع العاشر  2امتحان شهري  2

 %10 كل أسبوعين  (وواحد مشترك)واجبات  6

 %10 الثالث عشر األسبوع تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر التواصل مع عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
، المؤليف، (النباتيات والحيوانيات)أسس جغرافية األحياء  ،حمودبن  فعبد اللطيالنافع،  -

 .م2012مكتبة جرير، 

 .م2010بن ناصر، اإلنسان في األرض، مكتبة جرير بالرياض،  عبد هللاالوليعي،  -

 المساندةالمراجع 

 .هـ1413بن ناصر، المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية،  عبد هللاالوليعي،  -

 .م2005، دار المسيرة للنشرة والتوزيع، الجغرافيا الحيوية والتربة، أبو سمور، حسن -

 مطابع نجوم، الجغرافيا النباتية للمملكة العربية السعودية، حمودبن  فاللطيعبد لنافع، ا -

 .م2004 ،المعارف
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، بن سيناامكتبة . حمايتها من التلوث قضاياها، ،مشاكلها :البيئة، رعبد القاد الفقي، محمد

 .م1996

 .م1995 ،الكويتية الجغرافيةالجمعية ، الجافة األراضي مستقبل، جودةجودة، حسنين  -

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environme

ntalProtection 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/Environme

ntAgency/Departments/Pages/dept1.aspx 
 

 -  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 قاعات محاضرات  المرافق

 التجهيزات التقنية

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -6

 برامج مايكروسفت -4

 برامج نظم وخرائط  -5

 -  ىأخر تجهيزات

 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتييائج الطلبيية، نمييوذج الطلبيية : مباشيير

 لتقويم المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتييائج الطلبيية، نمييوذج الطلبيية : مباشيير

 لتقويم المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسييتمارات تقييويم الجييودة : غييير مباشيير

سيييييييينوية اسييييييييتطالعات فصييييييييلية أو )

، تقرييير (لمخرجييات البرنييامج التعليمييية

نتييييائج االمتحييييان السيييينوي لمخرجييييات 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
تقرييير مييدى مناسييبة مخرجييات : مباشير

 التعلم

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/environmentalProtection
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departments/Pages/dept1.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Departments/Pages/dept1.aspx
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 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس القسم                                                                      رئيس القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 علم البيئة :اسم المقرر

 جغر 802 :رمز المقرر

 مسار البيئة الطبيعية –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا :البرنامج

 قسم الجغرافيا   :القسم العلمي

 اآلداب :الكلية

 جامعة الملك سعود :المؤسسة
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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 (0+8) 8 :المعتمدةالساعات . 1

 المقررنوع . 8

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة .أ

    اختياري   إجباري .ب

 :يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3
 السنة الثانية، المستوى الرابع

 

  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 4
 يوجد ال     

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 يوجد ال     

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 (مستوى الفصل الدراسي على) االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  8

 - إضافيةدروس  3

 - ىأخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 :التعليميةالمقرر ومخرجاته  هدف -ب
 :لمقررالعام لوصف ال. 1

علم البيئة، ومجاالته المتنوعة وعالقته المتداخلة مع العلوم األخرى، ويدرس البيئة ومكوناتها الحيوية بيعرف المقرر  

كما يدرس أنواع البيئات العمرانية وخصائصها . وتنوعها، وتوزعها الجغرافي والفيزيائية ونظمها اإليكولوجية وتوازنها

عنها، ويعرض نماذج من البيئات المحلية  والمشاكل الناجمة البشرية فيهااألنشطة والعوامل المؤثرة فيها، وبخاصة تأثير 

 .اوالعالمية وأهم مشكالتها وسبل معالجته

 : الهدف الرئيس للمقرر. 8

، اموالعوامل المؤثرة فيه العمرانية توزيع البيئات الطبيعية، وتعريف البيئة ومكوناتها الفيزيائية والحيويةيهدف المقرر ب

 .وطرق المحافظة على البيئة ،التدهور البيئي وأسبابه لودراسة أشكا

 

 :للمقررمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :المعرفة والفهم 1

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 

 1-1ع .مفهوم البيئة والتوازن البيئييوضح  1.1

 6ع .امأنواع البيئات الطبيعية والعمرانية والعوامل المؤثرة فيهيذكر  1.2

 4-1ع .مكونات البيئة الطبيعية الفيزيائية والبيولوجيةيبين  1.3

  :المهارات 2



 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

 1-1م .بيئيةخطط التنمية اليفسر  2.1

 ----- .المختلفة للبيئات المكانيةحلل العالقات ي 2.2

 5-1م .التدهور البيئي يوظف التقنية في البحث عن معرفة 2.3

 3-1م .البيئةخطط المحافظة على  يقارن 2.4

 :القيم 3

 :الطالب قادراً على أنأن يكون 

 

 1-1ق .عن احد المواضيع البيئية أمام زمالئه افردي تقريرايقدم  3.1

يتواصل مع زمالئه وأساتذته ويتشارك معهم بطريقة فاعلة وبناءة في تنفيذ ماا يوكال إلياه مان  3.2

 .أدائهامهام داخل القسم أو جهات التدريب أو في الميدان، ويراعي األخالق العلمية أثناء 

 8-1ق

يقوم بأعماله بمسؤولية ومهنية واستقاللية سواء في المحافظة علاى ماوارد الاوطن البيئياة أو  3.3

 .مكتسباته، أو في تنفيذ المهام الموكلة إليه من تمارين أو واجبات أو مشاريع

 3-1ق

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 .ومفاهيمه األساسية وصلته بالعلوم األخرىتعريف علم البيئة  1

 3 .مكونات البيئة الطبيعية الفيزيائية والبيولوجية 2

 3 .النظم البيئية الطبيعية وتوزيعها الجغرافي 3

 3 .البيئة العمرانية 4

 3 .التباين المكاني لألنظمة البيئية 5

 3 .التباين الزماني لألنظمة البيئية 6

 3 .البيئي وأسبابهالتدهور  7

 3 .المحافظة على البيئة 2

 3 .خطط التنمية البيئية العالمية 9

 33 المجموع
 

 :والتقييمالتدريس  .د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 :والفهمالمعرفة 

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

1.1 
الحااااوار والمناقشااااة، ضاااارب  .مفهوم البيئة والتوازن البيئييوضح 

 األمثلة، العصف الذهني

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

 الواجبات

1.2 
أنواع البيئات الطبيعية والعمرانية والعوامل يذكر 

 .المؤثرة فيها

الحااااوار والمناقشااااة، ضاااارب 

الاااااذهني،  األمثلاااااة، العصاااااف

 الخرائط الذهنية

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

1.3 

مكونات البيئة الطبيعية الفيزيائية يبين 

 .والبيولوجية

الحااااوار والمناقشااااة، ضاااارب 

األمثلاااااة، العصاااااف الاااااذهني، 

 الخرائط الذهنية

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

، سااااجل التقااااويم الواجبااااات

 المستمر

2.0 
 :المهارات

 :أن يكون الطالب قادراً على أن

الحااااوار والمناقشااااة، ضاااارب  .بيئيةخطط التنمية اليفسر  2.1

األمثلاااااة، العصاااااف الاااااذهني، 

حاااااااال الخاااااااارائط الذهنيااااااااة، 

 المشكالت

 بطاقة المالحظة 

 االختبارات التحصيلية

االختبااااااارات التحصااااااايلية، الحااااوار والمناقشااااة، ضاااارب  .للبيئات المختلفة المكانيةحلل العالقات ي 2.2
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 *يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

األمثلاااااة، العصاااااف الاااااذهني، 

حاااااااال الخاااااااارائط الذهنيااااااااة، 

 المشكالت

التمااااااااااااااارين العمليااااااااااااااة، 

الواجبااااات، سااااجل التقااااويم 

 المستمر

التدهور  يوظف التقنية في البحث عن معرفة 2.3

 .البيئي

الحوار والمناقشة، ضرب 

األمثلة، العصف الذهني، 

الخرائط الذهنية، حل 

 المشكالت

االختبااااااارات التحصااااااايلية، 

التمااااااااااااااارين العمليااااااااااااااة، 

الواجبااااات، سااااجل التقااااويم 

 المستمر

الحوار والمناقشة، ضرب  .البيئةخطط المحافظة على  يقارن 2.4

األمثلة، العصف الذهني، 

الخرائط الذهنية، حل 

 المشكالت

 بطاقة المالحظة 

 االختبارات التحصيلية

3.0 
 :القيم

 :أنأن يكون الطالب قادراً على 

3.1  

عن احد المواضيع البيئياة أماام  افردي تقريرايقدم  

 زمالئه

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي

تقاااااويم العاااااروض، تقاااااويم 

األقااااران، التقياااايم الااااذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

يتواصااال ماااع زمالئاااه وأسااااتذته ويتشاااارك معهااام  3.2

بطريقة فاعلة وبنااءة فاي تنفياذ ماا يوكال إلياه مان 

 .ويراعي األخالق العلمية أثناء أدائها ،مهام

، ، الاااتعلم الاااذاتياألدوارلعاااب 

 التعلم التعاوني

تقاااااويم األقاااااران، التقيااااايم  

سااااااجل التقااااااويم ، الااااااذاتي

 المستمر

 ينفذ واجباته وتمارينه باستقاللية ومهنية 3.3

 التعلم الذاتي

التقيااايم الاااذاتي، التماااارين، 

سااااجل التقااااويم ، الواجبااااات

 المستمر

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر*

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %80 الخامس  األسبوع 1 فصليامتحان  1

 %80 العاشر  األسبوع 8 فصليامتحان  8

 %10  ينسبوعكل أ  واجبات 3

 %10 االسبوع الثالث عشر تقرير 4

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 5

 

 :الطالبياألكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  أسبوع/ ساعات  4ساعات مكتبية لألستاذ 

 البريد الرسمي عبر أو الهاتف عبر مع عضو هيئة التدريس التواصل 

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم. 

 
  :والمرافقمصادر التعلم  –و 
 :التعلممصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 

فلسفة التربية البيئية ومضمونها، عبد هللا ناصر الوليعي، مكتبة جرير، : اإلنسان في األرض

 م8010الرياض 

 المساندةالمراجع 
 هـ 1483اإلنسان والبيئة مشكالت وحلول، إبراهيم سليمان األحيدب، مكتبة الملك فهد، الرياض، 

، محمد إبراهيم شرف، دار المعرفةـ الحلول –اآلثار  – األسباب –المشكالت البيئية المعاصرة 

 م8080اإلسكندرية، 
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 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.environment.gov.au/about-us/environmental-information-

data/erin 

https://www.earthsystems.org/ 

https://www.eea.europa.eu/ 

https://www.epa.gov/ 

 

 -------  ىأخر

 

 :المطلوبةالمرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 مختبر المياه والتربة -3

 التجهيزات التقنية

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -8

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

  GPS أجهزة -4

 :البرمجياتوالبرامج الحاسوبية،  -5

Google Earth   

o مايكروسفت ويندوز وآوفس: برامج تشغيل وملحقاتها 

  ىأخر تجهيزات
 مرئيات فضائية

 خرائط تفصيلية
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

نتائج الطلبة، نموذج الطلباة لتقاويم : مباشر

 المقرر 

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر (منسق المقرر)لجنة تنسيق المقررات 

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 نتائج الطلبة : مباشر عضو هيئة التدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

ماااادى تحصاااايل مخرجااااات الااااتعلم 

 للمقرر

 نموذج الطلبة لتقويم المقرر: مباشر الطلبة 

 عضو هيئة التدريس
نتائج الطلبة، نموذج الطلباة لتقاويم : مباشر

 المقرر 

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اسااااتمارات تقااااويم الجااااودة : غياااار مباشاااار

ساانوية لمخرجاااات اسااتطالعات فصااالية أو )

، تقريار نتاائج االمتحاان (البرنامج التعليمياة

 السنوي لمخرجات البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر لجنة تنسيق المقرر

 تقرير مدى مناسبة مخرجات التعلم: مباشر مراجع خارجي

 مصادر التعلم

 استمارة الجودة   : مباشر عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائج: مباشر المقررلجنة تنسيق 

 استمارة تقويم الجودة : غير مباشر وحدة الجودة وقيادات البرنامج
 (إلخ... مصادر التعلم  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس .مثل)مجاالت التقويم 

 (تحديدها تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

https://www.environment.gov.au/about-us/environmental-information-data/erin
https://www.environment.gov.au/about-us/environmental-information-data/erin
https://www.earthsystems.org/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.epa.gov/
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 السابع  المستوىالثالثة،  السنة 

 

 : المقرر. المتطلبات السابقة لهذا 4
   جغر 196   

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد  - 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 -   )استذكار ومراجعة( ىأخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام لوصف ال. 1

ــتوى اإلقليم  ـيةتخطيطتنموـية ويبين المقرر كيفـية تطبيق نظم المعلوـمات الجغرافـية في مـجاالت   ل دراســــة ، من خالعلى مســ

ــتويات وأنواعحاالت  ــع العمراني، وتخطيط الخدمات، واإلدارة المحلية، ونمو  ةإقليمي وتطبيقات على مسـ مختلفة مثل: التوسـ

ــرية. يبين المقرر كيفـية جمع البـيانات وبـنات قاعدة بـيانات جغرافـية، بـما  ـــكاز وتوزيعهم، وإدارة الموارد الطبيعـية والبشــ الســ

جة المكانية والوـصفية، وإنتاج المعلومات المناـسبة بما فيها الخرا.ط. يوـض  المقرر  يـسم  بعمليات االـستعالم والتحليل والنمذ

خطوات تصـــميم مشـــاريع محددة على المســـتويات المحلية واإلقليمية في مجال التنمية والتخطيط باســـتخدام نظم المعلومات 

   عد ونظم التوقيع المكاني واإلحصات.الجغرافية وما يمكن أز يرتبط معها من نظم وأدوات مساندة مثل االستشعار عن ب

   :الهدف الرئيس للمقرر. 2

ــي    ــات اإلقليميةتوضـ ــة حاالت وأمثلة نظرية  مجاالت تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في الدراسـ وأهميتها، من خالل دراسـ

ــتخدام  وتطبيقية، وكيفية  ــة إقليمية باسـ ــروع دراسـ ــياتلتقديم  نظم  هذه الالتخطيط لمشـ في  تدعم متخذي القرار    نتا.ج وتوصـ

 قليمية.لتنمية اإلا
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 للمقرر:مخرجات التعلم  .3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

التعلم المرتبط  مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4ع .يوض  مجاالت تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التنمية اإلقليمية 1.1

ة  يعّرف ا 1.2 داوـل ات المـت ــطلـح ات  لمصــ ة بتطبيـق ـــل ةذات الصــ ات الجغرافـي ة    نظم المعلوـم في التنمـي

 اإلقليمية.
 4ع

  باـستخدام نظم المعلومات الجغرافية تنفيذها  التي يمكن أنواع االـستعالم والتحليل  يقدم أمثلة على   1.3

 في مشاريع أو دراسات التنمية اإلقليمية.
 4ع

 4ع .يبين أهمية نظم المعلومات الجغرافية في مشاريع التنمية اإلقليمية 1.4

  المهارات 2

 --   .ومعالجتهاتحويلها  متطلبات  وأشكالها واإلقليمية مصادر البيانات  يحدد   2.1

 -- .التنمية اإلقليميةبالمال.مة إلنتاج مشاريع متعلقة ونماذجها  يحدد أنواع البيانات   2.2

 4م .مكانية مال.مة إلنتاج الخرا.ط اإلقليميةإعداد قواعد بيانات  يوظف أدوات التقنية في  2.3

 4م ينفذ عمليات تحليل مكاني مختلفة تخدم التنمية اإلقليمية. 2.4

 6م .دراسة إقليمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةيرسم مخططا لمراحل ومتطلبات   2.5

  القيم 3

 3-2ق   .يشترك بفاعلية مع زمالته في تنفيذ العمل الجماعي وتقديمه 3.1

 --  .يقدم مالحظاته وآراته بطريقة مال.مة وبناته 3.2

 4-2ق .بطريقة مسؤولة ومهنيةينفذ التمارين بنفسه ويتحمل العمل  3.3

يســتجيب بفاعلية وأمانة متى ما طلب منه ســوات من قبل زمالته أو أســتاذ المقرر ســوات لتنفيذ   3.4

  .مهمة أو توضي  معلومة معينة
 3-2ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قا.مة الموضوعات  م

 4 .اإلقليميةتطبيق نظم المعلومات الجغرافية في التنمية مجاالت وأهمية تعريف اإلقليم و 1

 4   .وتحويلها أنواعهادرجة تفصيلها وواإلقليمية مصادر البيانات   2

 8 .اإلقليميةالتنمية لخدمة تخطيط وبنات قواعد المعلومات الجغرافية  3

 8 .اإلقليميةالتنمية المرتبطة بوأدواته التحليل المكاني االستعالم وأنواع  4

5 
في التنمـية اإلقليمـية: أـهداف التخطيط    تـجارب دولـية ومحلـية في تطبيـقات نظم المعلوـمات الجغرافـية

 .ه ومراحلهتخطيط  وعناصر
4 

 4   .النقلفي نظم المعلومات الجغرافية على مستوى إقليمي لتطبيقات   6

 4  .النمو العمرانيفي نظم المعلومات الجغرافية على مستوى إقليمي لتطبيقات   7

 4 .في الدراسات السكانية نظم المعلومات الجغرافيةعلى مستوى إقليمي لتطبيقات   8

 4 .تخطيط الخدماتفي  نظم المعلومات الجغرافية على مستوى إقليمي لتطبيقات   9

 4   .البيئة الطبيعيةفي  الجغرافيةنظم المعلومات على مستوى إقليمي لتطبيقات   10

 12  .مشروع محلي لدراسة إقليمية أو حل مشكلة إقليميةبنات وتنفيذ  مشروع تطبيقي: تخطيط و 11

 60 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
اـلـمـعـلومــات   ـنـظم  ـتـقـنيــات  ـتـطـبـيق  ـمجــاالت  ـيوضــــ  

 .الجغرافية في دراسة التنمية اإلقليمية

اـلعصــــف  األـمـثلــة،  ضــــرب 

 الحوار والمناقشةالذهني، 

ــارات ــة،    االختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.2 
ــطلحات المتداولة يعّرف ا ــلة بتطبيقات  لمصـ ذات الصـ

 في التنمية اإلقليمية. نظم المعلومات الجغرافية

األمــثــلــة،   الــحــوار ضـــــرب 

 والمناقشة

ــارات ــة،    االختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.3 

التي يمكن أنواع االســــتعالم والتحليل  قدم أمثلة على  ي

ــتخـدام نظم المعلومـات الجغرافيـةتنفيـذهـا   في   بـاســ

 مشاريع أو دراسات التنمية اإلقليمية.

اـلعصــــف  األـمـثلــة،  ضــــرب 

،  الحوار والمـناقشــــة اـلذهني، 

 الخرا.ط الذهنية

ــارات ــة،    االختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.4 
ة نظم   ة في مشـــــاريع يبين أهمـي ات الجغرافـي المعلوـم

 .التنمية اإلقليمية

اـلعصــــف  األـمـثلــة،  ضــــرب 

 الحوار والمناقشةالذهني، 

ــارات ــة،    االختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 

ــادر البيانات  يحدد   متطلبات  وأشـــكالها واإلقليمية  مصـ

   .ومعالجتهاتحويلها  

األمــثــلــة،   الــحــوار ضـــــرب 

ــة ، الخرا.ط الذهنية،  والمناقش

 التدريب العملي

الــتــمــاريــن    ،االخــتــبــارات

 العملية

2.2 

المال.مة إلنتاج مشاريع ونماذجها  يحدد أنواع البيانات 

 .التنمية اإلقليميةبمتعلقة 

اـلعصــــف  األـمـثلــة،  ضــــرب 

،  الحوار والمـناقشــــة اـلذهني، 

ــيــة،   ــن الــذه ــط  ــخــرا. حــل  ال

 التدريب العمليمشكالت، 

الـتـمــاريـن    ،  االخـتـبــارات

 العملية

2.3 

ة في   اـنات  يوظف أدوات التقنـي ة إـعداد قواـعد بـي انـي مـك

 .مال.مة إلنتاج الخرا.ط اإلقليمية

األمــثــلــة،   الــحــوار ضـــــرب 

ــة ، الخرا.ط الذهنية،  والمناقش

ــي ــل ــم ــع ال ــتــدريــب  حــل  ال  ،

 المشكالت

الــتــمــاريــن    ،االخــتــبــارات

 العملية

2.4 

مكــاني مختلفــة تخــدم   التنميــة  ينفــذ عمليــات تحليــل 

 اإلقليمية.

ي،   ـن الــذـه عصـــــف  ـحوار اـل اـل

ــة ، الخرا.ط الذهنية،  والمناقش

ــي ــل ــم ــع ال ــتــدريــب  حــل  ال  ،

 المشكالت

الــتــمــاريــن  ،  االخــتــبــارات

 العملية

2.5 

ات   ا لمراـحل ومتطلـب ــم مخطـط ة يرســ دراســـــة إقليمـي

 .باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

األمــثــلــة،   الــحــوار ضـــــرب 

ــة ــكالت،  ، والمناقشـ حل المشـ

ــة،   ــذهني ال ــب الخرا.ط  ــدري الت

 العملي

الــتــمــاريــن    ،االخــتــبــارات

 العملية

 القيم  3.0

3.1 

يشــــترك بفاعلية مع زمالته في تنفيذ العمل الجماعي 

   .وتقديمه
 تعلم التعاوني، التعلم الذاتيال

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

الـتـ  األقـراز،  قـيـيــم  تـقـويـم 

    الذاتي

3.2 

التعــاوني، ، التعللعــب أدوار  .يقدم مالحظاته وآراته بطريقة مال.مة وبناته م 

 الذاتي  لمالتع

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

 الذاتي   تقييم  ال

3.3 

التمــارين   العمــل والواجبــات  ينفــذ  بنفســـــه ويتحمــل 

 .بطريقة مسؤولة ومهنية

الواجـبات، التـمارين، التقييم   التعلم الذاتي، التدريب العملي 

م  وـي ـق ـت اـل ســـــجــل  الــذاـتي، 

 المستمر

3.4 

ــوات من  ــتجيب بفاعلية وأمانة متى ما طلب منه س يس

قبل زمالته أو أســــتاذ المقرر ســــوات لتنفيذ مهمة أو 

  .توضي  معلومة معينة

تكليف أو توجيه التعلم الذاتي،  

 مباشر  وغير مباشر 

ــتمر  ــجل التقويم المســ ،  ســ

  التقييم الذاتي

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر. 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 األسبوع الرابع   1فصلي  امتحاز  1

 %15 األسبوع العاشر  2فصلي  امتحاز  2

 %5 كل أسبوعين واجبات 3

 %25 عشرة أيام كل  تمارين عملية 4

 %5 كل أسبوع مناقشة ومشاركة وتفاعل 5

 %40 نهاية الفصل امتحاز نها.ي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  4ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقا.ق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤوز الطالب بالقسم (3

 وحدة اإلرشاد بالكلية (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 المالزم المقدمة من مدرس المقرر المستندة إلى المراجع أدناه وغيرها ذات العالقة للمقرر المرجع الر.يس

 المساندةالمراجع 

النمذجة الخلوية بنظم المعلومات الجغرافية. ديمرس، مايكل. ترجمة الغامدي، علي.  (1

 هـ. مطابع جامعة الملك سعود.1432

 

، وناصر، حسين عليوي.  عبد، رحيم حميد . GIS الجغرافية اإلقليمية باستخدام (2

 م. مكتبة المجتمع العربي.٢٠١٤

3) Urban Planning and Development Applications of GIS, Said 

Easa (Editor), Yupo Chan (Editor), American Society of Civil 

Engineers, 1999 

4) GIS for Housing and Urban Development, by National 

Research Council (Author), Division on Earth and Life 

Studies (Author), Board on Earth Sciences and Resources 

(Author), Committee on Geography (Author), Committee on 

Review of Geographic Information Systems Research and 

Applications at HUD: Current Programs and Future 

Prospects (Author), National Academies Press, 2003 
 

5) Modelling Urban Development with Geographical Information 

Systems and Cellular Automata, Yan Liu  (Author),  CRC 

Press; 1 edition, 2008 

 

 اإللكترونية المصادر 

http://gisclub.net/vb/index.php عربي      

http://www.esri.com 

 وغيرها مما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها  
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   ىأخر

 وثا.ق المستخدم للبرامج. •

تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ  بيانات ومعلومات جغرافية رقمية  •

    .المقرر

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات  .2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق

 
 محاضرات  قاعات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 التقنية التجهيزات

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات ذكية -2

 إنترنتشبكة  -3

 ,ArcGIS): برامج نظم معلومات جغرافية واـستـشعار عن بعد -4

ERDAS, Google Earth) 

ــغيــل حــاســــــب وينــدوز -5 وبرامج تطبيقيــة عــامــة برامج تشــ  ،

 س(ي)مايكروسفت أوف 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -6

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  وزالمقيم التقويم مجاالت 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

أسئلة االمتحانات مراجعة نتا.ج  مباشر:  

والـواجـبــات،  الـعـمـلـيــة  والـتـمــاريـن 

، ونتــا.ج نموذج تقويم  والمنــاقشـــــات

 (من قبل الطلبة)المقرر  

 المقررتحليل تقرير  مراجعة ومباشر:   لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 عضو هيئة التدريس

ــر:  ــة ومتابعة نتا.ج أدات  مباشــ مناقشــ

 الطلبة  

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل  

 : نموذج تقويم المقررمباشر الطلبة  

 قيادات البرنامجالجودة، ووحدة  

ــر ــلية أو غير مباشـ ــتطالعات فصـ : اسـ

ــنوـية لمخرـجات البرـنامج التعليمـية،  ســ

 واالمتحاز السنوي لمخرجات البرنامج

 مصادر التعلم

 مباشر: مراجعة المصادر فصليا   عضو هيئة الدريس

 مباشر: مراجعة تقرير المقرر   لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: مراجعة وتحديث البرنامج وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 علوم المعلومات الجغرافية  المقرر:اسم 

 جغر  338 رمز المقرر:

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية   –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

   (0+  3) 3  . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

    متطلب جامعة أ.
متطلب  

   أخرى  √ متطلب قسم    ليةك

  √   اختياري  إجباري   ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الرابعة، المستوى السابع

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 جغر   336    

  :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 ال يوجد    

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 45 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 - -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 45 محاضرات 1

 - ستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر( ى أخر 4

  45 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 وصف العام للمقرر: ال .1

المتمثلة في نظم المعلومات الجغرافية ونظم التحديد المكاني واالستشعار    الجغرافيةم المعلومات  وعللأساسية  مفاهيم  قدم المقرر  ي

فيشتمل المقرر على   في هذا المجال.وخصوصا الجغرافيين ذلك إسهامات الرواد متضمنا ، عن بعد الخرائط واإلحصاء المكاني

المكانيةموضوعات   المفاهيم  المكانية    ،عن  البيانات  تمثيل  وراء  األساسية  نظم  والمبادئ  بيئة  ضمن  وتحليلها  ومعالجتها 

من مراحل جمع المعلومات الجغرافية، متضمنا ذلك استعراض ما له عالقة من تقنيات وأدوات ومعادالت وخوارزميات ابتداًء  

الجغرافية. المعلومات  إخراج  إلى  المعلومات   البيانات  مجال  في  تقنية  علمية  وآفاق  مستجدات  باستعراض  المقرر  ويختتم 

 ية. الجغراف 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لتوضيح األسس    ها؛وتحليل  هاوتمثيلالمعلومات الجغرافية  لتقنيات المكانية في تصور  للعلوم وراء اخلفية فلسفية  دعم الطالب ب

 وتكاملها إلخراج معلومات جغرافية ذات معنى وجدوى.العلمية 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع علوم المعلومات الجغرافية.أساسية في يبين ويعرّف مفاهيم ومصطلحات   1.1

 --  يقدم أمثلة على أدوار أبرز العلماء في تطوير علوم المعلومات الجغرافية. 1.2

 2-3ع وأهميتها.يبين خصائص المعلومات الجغرافية   1.3

 --  يقدم أمثلة على قضايا وأدوات في جمع البيانات وتمثيلها وتحليلها وإخراجها.   1.4

  المهارات 2

 1-3م يميز بين المصطلحات والمفاهيم واألسس تبعا لنوع التقنية المكانية.  2.1

 2-3م

 1-3م الجغرافية.يشرح الفرق بين علم المعلومات الجغرافية ونظم المعلومات  2.2

 4-3م يحدد قضايا أو مشكالت في التعامل مع البيانات المكانية مع أمثلة لكيفية تناولها أوحلها.   2.3

 --  يفسر الفرق بين البيانات والمعلومات، وعالقة ذلك بعملية تشكل المعرفة. 2.4

 1-3م يشرح مهارات التفكير المكاني.  2.5

 --  المتسارع في علوم المعلومات الجغرافية.يبرر التطور   2.6

  القيم 3

علماء الجغرافيا الذين لهم دور  علمي، مثل: إبراز ملصــق  يشــترب بفاعلية مع زمالءف في إعداد 3.1

، أو تـصنيف العلوم ذات الـصلة بالمعلومات الجغرافية  في تطور ونـشةة نظم المعلومات الجغرافية

 موضوع آخر من اختيار الطلبة.ودور كل علم فيها، أو في 

 2-3ق

 4-3ق

ــباً يظهر مثالً دور تطبيق مفهوم مكاني خرائطيا، أو عن  3.2 ــروعا بحثياً مناســ يقدم تقريرا أو مشــ

 تةثير مشكلة أو قضية تقنية على المنتج المعلوماتي الجغرافي. 
 2-3ق

 5-3ق ينفذ واجباته بمسؤولية ومهنية وأمانة.   3.3
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 3 تعريف وأصل وأهمية  :علم/وعلوم المعلومات الجغرافية 1

2 
مفاهيم مكانية: الموقع، المسافة، المقياس، الجوار واإلقليم، الشبكات، االعتماد المكاني، الحقول  

 واألهداف )الكيانات(. 
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 3 . الحكمةالبيانات، المعلومات، األدلة، المعرفة، تشكيل المعرفة المكانية:  3

 3 في علم المعلومات الجغرافية  وغير الجغرافيين  جغرافيين  العلماء ال 4

 3 . (Body of GIS&T)وتقنياتها   مشروع المحتوى العلمي لعلم المعلومات الجغرافية 5

 3 .التفكير المكاني 6

 6 .نماذج تمثيل الوقع: الخطي، الخلوي، الهدفي 7

 6   .البيانات المكانية وتمثيلهاأدوات وقضايا في جمع  8

 6 .أدوات وقضايا في تحليل البيانات المكانية وإخراجها 9

 6 .مستجدات تقنيات المعلومات الجغرافية وآفاقها المستقبلية 10

 45 المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

أســاســية في يبين ويعرّف مفاهيم ومصــطلحات  

 علوم المعلومات الجغرافية.

ة،   ــرب األمثـل ــة، ضــ المنـاقشـــ

 الحوار

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

ب  ــجـل تقويم إنجـاز الطـاـل   ســ

 )سجل التقويم المستمر(
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.2 

ة على أدوار أبرز العلمـاء في تطوير   يقـدم أمثـل

 علوم المعلومات الجغرافية.

ة،   ــرب األمثـل ــة، ضــ المنـاقشـــ

 الحوار

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 سجل التقويم المستمر

1.3 

ــة ،الحوار يبين خصائص المعلومات الجغرافية وأهميتها. ــف المـناقشــ ، العصــ

 الذهني، ضرب األمثلة 

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 سجل التقويم المستمر

1.4 

يقدم أمثلة على قضايا وأدوات في جمع البيانات  

 وتمثيلها وتحليلها وإخراجها.  

ــف الذهني،  ــة، العصــ المناقشــ

 خرائط ذهنية، ضرب األمثلة

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 سجل التقويم المستمر

 المهارات 2.0

2.1 

يميز بين المصـطلحات والمفاهيم واألسـس تبعا  

 لنوع التقنية المكانية. 

الــحــوار،  ذهــنــيــة،  خــرائــط 

 المناقشة، ضرب األمثلة 

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 سجل التقويم المستمر

2.2 

ــرح الفرق بين علم المعلومـات الجغرافيـة   يشــ

 ونظم المعلومات الجغرافية.

ــوار،    ــح ال ــيــة،  ــن ذه ــط  ــرائ خ

 المناقشة، ضرب األمثلة

 

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 المستمرسجل التقويم  

2.3 

يحدد قـضايا أو مـشكالت في التعامل مع البيانات  

 المكانية مع أمثلة لكيفية تناولها أوحلها.  

خرائط ذهنية، حل المشــــكالت، 

ــرب   ــة، ضــ الحوار، المنـاقشـــ

 األمثلة

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 رسجل التقويم المستم

2.4 

البيانات والمعلومات، وعالقة يفســر الفرق بين  

 ذلك بعملية تشكل المعرفة.

الــحــوار،  ذهــنــيــة،  خــرائــط 

ة،   ــرب األمثـل ــة، ضــ المنـاقشـــ

 العصف الذهني

يــة،  ـل اـلـتحصــــــي بــارات  االـخـت

الواجبات، المالحظة الـصفية، 

 سجل التقويم المستمر

2.5 

ــرب   يشرح مهارات التفكير المكاني.  ــة، الحوار، ضــ المنـاقشـــ

 ياألمثلة، العصف الذهن

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، المالحظة الصفية،  

 سجل التقويم المستمر 

2.6 

ــارع في علوم المعلومـات  يبرر التطور المتســـ

 الجغرافية.

ــرب   ــة، الحوار، ضــ المنـاقشـــ

 األمثلة، العصف الذهني

االختبارات التحصيلية، 

الواجبات، المالحظة الصفية،  

 سجل التقويم المستمر 

 القيم  3.0

3.1 

ــترب بفاعلية مع زمالءف في إعداد ــق  يشـ ملصـ

ل: إبراز   ذين لهم علمي، مـث ا اـل اء الجغرافـي علـم

، دور في تطور ونشةة نظم المعلومات الجغرافية

ات  المعلوـم ة ـب ـــل ــنيف العلوم ذات الصــ أو تصــ

ــوع  الجغرافية ودور كل علم فيها، أو في موضـ

 آخر من اختيار الطلبة.

 

 التعلم التعاوني

العروض، تقويم  تقويم 

األقران، سجل التقويم  

 المستمر 

 

3.2 

يقدم تقريرا أو مشــــروعا بحثياً مناســــباً يظهر  

مثالً دور تطبيق مفهوم مـكاني خرائطـيا، أو عن 

ــيـة تقنيـة على المنتج  ة أو قضــ ــكـل ةثير مشــ ـت

 المعلوماتي الجغرافي.  

 

  التعلم الذاتي
تــــقــــريــــر  الــــواجــــبــــات، 

(، التقييم الذاتي، مشـــروع)ال

 سجل التقويم المستمر

3.3 
الـتقويم   ذاتي التعليم ال ينفذ واجباته بمسؤولية ومهنية وأمانة.   ــجــل  ســ الواجبــات، 

  المستمر، التقييم الذاتي

 * استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 
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 الطلبة  تقييم أنشطة  .2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
 الثالث عشر األسبوع  حتى من األسبوع الثالث أسئلة شفهية وتحريرية قصيرة

 

10% 

 %15 كل أسبوعين واجبات   2

 %20  السابع اختبار نصف الفصل 3

 %15 األسبوع الثالث عشر مشروع جماعي )مجموعات عمل( 3

 %40 آخر الفصل   نهائي  اختبار 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 البريد الرسمي )الجامعي(التواصل عبر  (5

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم: مصادر قائمة . 1

المرجع 

  الرئيس

 للمقرر 
   .مالزم وعروض مقدمة من أستاذ المقرر اعتمادا على مراجع مختلفة تغطي موضوعات المقرر

المراجع 

 المساندة 

Longley, Paul A., Goodchild, Michael F., Maguire, David J., and David W. Rhind.  (2015)  

Geographic Information Systems and Science (Fourth Edition), John Wiley and Sons, 

Toronto. 

Duckham, M., Goodchild, M. F., & Worboys, M. (Eds.). (2004). Foundations of geographic 

information science. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

Delhi, P. (n.d.). Introduction to geographic information system and spatial objects. 

مراجع عربية من اختيار الطالب وتوجيه األستاذ في مجال نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 .  وعلوم الحاسب بعد واإلحصاء المكاني

المصادر  

 اإللكترونية

- http://gistbok.ucgis.org/ 

- www.esri.com 

- https://www.e-education.psu.edu/maps/ 

- https://roam.libraries.psu.edu/taxonomy/term/371 

 

   ىأخر
 وثائق المستخدم للبرامج والنظم. -

 بيانات تدريبية في القسم أو ما يقدمه األستاذ للطلبة. -

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ(

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب آلي -2

 

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

https://ebookcentral.proquest.com/
http://gistbok.ucgis.org/
http://www.esri.com/
https://www.e-education.psu.edu/maps/
https://roam.libraries.psu.edu/taxonomy/term/371
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS     

o  برامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز وآوفس 

 وبرامجها التطبيقية برامج تشغيل حاسب ويندوز -5

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية 

 متخصص في القسم لمتابعة الخدماتفني  -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 التدريسعضو هيئة 
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 تقرير المقرر، مناقشة النتائجمباشر:   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 بناء قواعد المعلومات الجغرافية  المقرر:اسم 

 جغر  396 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -جغرافيا في ال بكالوريوس اآلداب البرنامج:

 اقسم الجغرافي العلمي: القسم 

 اآلداب الكلية:

 دسعوجامعة الملك  المؤسسة:
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 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2)  3  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى  السابع السنة الثالثة  /  

 

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 جغر  196

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - (استذكار، ومراجعةى )أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

وأهميتها. المصطلحات ذات العالقة  ، والتعريف بالمقرر بالتعريف نظريا وعمليا بمراحل بناء قاعدة البيانات الجغرافيةتناول  ي

من بيانات االستشعار    ،، وتغذية القاعدة بالبيانات المطلوبةومراحل إنشائها  قاعدة البيانات الجغرافية  أنواع  يستعرض المقررو

  د والتصدير( والتحرير. كما يتضمن والمسح، والتحويل )االستيرا  الرقمي  الترقيمبيانات  نظم التوقيع األرضي، وبيانات  عن بعد و

وتجهيز قاعدة البيانات  ،  الوصفية وإنشائها، وأنواع العالقات  معالمبين البولوجي(  و)الطات المكانية  المقرر كيفية بناء العالق 

 الجغرافية وضبطها في وحدة متكاملة سليمة هندسيا ووصفيا.  

   :الهدف الرئيس للمقرر. 2

رها من قواعد البيانات  ومكوناتها مقارنة مع غيخصائصها  مصطلحاتها وو  ،أسس بناء قواعد المعلومات الجغرافيةالتعريف ب

  مختلفة في معالجة البيانات المهام  الوتنفيذ    وضبط محتوياتها،  قواعد بيانات جغرافيةللبناء  واالتخطيط  مراحل    ، وتوضيحاألخرى

 . وتحويلها وإخراجها وتحريرهاوتخزينها وإدارتها  

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقرر مخرجات التعلم 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2-3ع .يبين أهمية وخصائص قواعد البيانات الجغرافية وإمكاناتها في نظم المعلومات الجغرافية 1.1

 3-3ع .ايوضح مراحل إنشاء قواعد البيانات الجغرافية وخصائصها ومتطلباته 1.2
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 للمقرر مخرجات التعلم 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

قاعدة البيانات الجغرافية وتحديد متطلباتها من الفئات والـصفات والنماذج  يـسرد تخطيط عناـصر  1.3

 .والعالقات، حسب طبيعة المشروع
 5-3ع

يـعدد أمثـلة علم مشــــاريع محلـية إلنشــــاء قواـعد بـياـنات جغرافـية في المـجاالت التطبيقـية لنظم   1.4

 المعلومات الجغرافية.  
 5-3ع

  المهارات 2

 1-3م .ةمتطلبات قواعد البيانات الجغرافية حسب الهدف أو أهداف محددمراحل وتصميم  ل  اططيعد مخ 2.1

 3-3م ويجهزها بالبيانات والتأكد من سالمتها.يبني قاعدة بيانات جغرافية  2.2

 3-3م .يحدد متطلبات المعاجلة لكل نوع من البيانات الالزمة وينفذها 2.3

يجري عمليات اســـتعالم وتحليل وقياس علم قاعدة البيانات الجغرافية إلخراج معلومات مكانية  2.4

 تلبي متطلبات تحليلية محددة. 
 5-3م

  القيم 3

 1-3ق .موضوع من موضوعات أو مفردات المقررمام زمالئه عن أدارة حوار  إ 3.1

 4-3ق .مشروع(في تنفيذ عمل )واجب، تمرين، زمالئه شترك مع ي 3.2

 2-3ق .علميا في إطار موضوعات المقرر  اتقرير وأ  قدم ملخصاي 3.3

هنية ومســؤولية ويحافع علم موارد القســم من معامل مبوما يطلب منه  ينفذ تمارينه وواجباته   3.4

 وأجهزة وبرامج.

 5-3ق

 5ق
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 مكونات نظم المعلومات الجغرافية.أهمية قواعد البيانات ضمن  استعراضالمقرر، ومقدمة عن  1

2 
نظم إدارة قواعد البيانات، أنواعها وقدراتها، ونماذج البيانات  :  خصــــائص قواعد البياناتأســــس و

 .إدارة قواعد بيانات نظم ، وبرامج)العالئقي والهدفي(ونماذج وأدوات،   ،قدراتالجغرافية، و
8 

 8 .ونماذجه وأدواته تصميمال مراحلمقدمة عن   :لبيانات الجغرافيةا  تصميم قواعد 3

4 
ــيل(  الجغرافية  متطلبات بناء القاعدة من البيانات  تحديد   ــاق ودرجات تفصــ ــادر وأنواع وأنســ )مصــ

 وتخطيط العالقات فيما بينها.
12 

5 
ربط طوبولوجي وعالئقي  معالم وفئاتها والقاعدة من  التحقق من ســالمة  إدخال البيانات ومعالجتها و

 .للبيانات المكانية والبيانات الوصفية
12 

 4 تنفيذ مهام تحليلية واستعالمية مختلفة الستخراج منتجات معلوماتية صحيحة مكانية وغير مكانية.  6

 4 إلدارة وتحديث قواعد البيانات الجغرافية.   (Geoprocessing Tools)أدوات المعالجة الجغرافية   7

 4 تطبيقها، أهميتها.قواعد البيانات الجغرافية المؤسساتية: خصائصها، أمثلتها، مجاالت  8

 4 .، ومستجدات التقنية فيهاتخزينالتحديث والتوزيع وتبادل قواعد البيانات وأساليب  9

 60 المجموع
 

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

يبين أهمـية وخصــــائص قواـعد البـياـنات الجغرافـية  1.1

 .وإمكاناتها في نظم المعلومات الجغرافية

ــة ،الحوار ــرب المناقشــ ، ضــ

 ، العصف الذهنياألمثلة

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

ــاء قواعد البيانات   1.2 ــح مراحل إنشــ الجغرافية يوضــ

 .اوخصائصها ومتطلباته

ــرب األمثـلة،   ــ ضــ ة، المـناقشــ

 خرائط ذهنية

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

ــر قاعدة البيانات الجغرافية  1.3 ــرد تخطيط عناصــ يســ

ـــفات والنـماذج  وتـحدـيد متطلـباتـها من الفـئات والصــ

 .والعالقات، حسب طبيعة المشروع

ــرب األمثـلة،   ــ ضــ ة، المـناقشــ

 ذهنيةخرائط  

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

يـعدد أمثـلة علم مشــــاريع محلـية إلنشــــاء قواـعد  1.4

لنظم   ــة  التطبيقي ــاالت  المج في  ــة  جغرافي ــات  ــان بي

 المعلومات الجغرافية.  

ــارات  اال ةالمناقشضرب األمثلة،  ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

 المهارات 2.0

ــميم  ل  اططــ يعــد مخ 2.1 متطلبــات قواعـد مراحـل وتصــ

 .ةالبيانات الجغرافية حسب الهدف أو أهداف محدد

خرائط ذهنية،  حل المشـكالت، 

 التدريب العملي

الــتــمــاريــن  االخــتــبــارات،  

ة المالحظـة،  ،  العمليـة بطـاـق

   تقارير

ات   2.2 اـن البـي ة ويجهزهـا ـب ات جغرافـي اـن اعـدة بـي يبني ـق

 والتأكد من سالمتها.

حل المشـكالت، خرائط ذهنية،  

 التدريب العملي

بطــاقــة    ،  التمــارين العمليــة

 مالحظة، تقارير

المعــاجلــة لكــل نوع من البيــانــات   2.3 يحــدد متطلبــات 

 .الالزمة وينفذها

حل المشـكالت، خرائط ذهنية،  

 التدريب العملي

ــة العملي بطــاقــة    ،التمــارين 

 مالحظة، تقارير

يجري عمليات اســتعالم وتحليل وقياس علم قاعدة   2.4

ة تلبي  انـي ات مـك ة إلخراج معلوـم ات الجغرافـي اـن البـي

 متطلبات تحليلية محددة.

حل المشـكالت، خرائط ذهنية،  

 التدريب العملي

ــة العملي بطــاقــة    ،التمــارين 

 مالحظة، تقارير

 القيم  3.0

حـوار  إ 3.1 عـن  أدارة  زمـالئــه  مـن مــام  ــوع  مـوضـــ

 .موضوعات أو مفردات المقرر
 التعلم التعاوني  

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

األقـرا ،   م  قـيـيــ الـتـ تـقـويـم 

 الذاتي

في تنفيذ عمل )واجب، تمرين، زمالئه  شـــترك مع ي 3.2

 .مشروع(

التعــاوني أدوار، التعلم  ، لعــب 

 التعلم الذاتي

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

 م الذاتيقييالت

علميا في إطار موضــوعات    اتقرير وأ قدم ملخصــاي 3.3

 .المقرر

ملف إنـجاز الـطاـلب،  تقرير،   التعلم الذاتي

   م الذاتي قييالت

هنيـة  مبومـا يطلـب منـه  ينفـذ تمـارينـه وواجبـاتـه   3.4

القســـم من معامل  ومســـؤولية ويحافع علم موارد 

 وأجهزة وبرامج.

ي،   عـمــل اـل تــدريــب  م  اـل تـعــل اـل

ي،   يــه  الــذاـت وـج ـت أو  ف  ـي ـل ـك ـت

 مباشر  وغير مباشر 

واجـبــات،   ن،  مــارـي ف ـت ـل ـم

   الذاتي  قييمإنجاز الطالب، الت

 . *استراتيجية واحدة أو أكثر، أو طريقة تقييم واحدة أو أكثر

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 التقييم توقيت 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الرابع األسبوع 1  فصلياختبار   1

 %10 الثامن األسبوع 2  فصلياختبار   2

 %20 أسبوعينكل  واجبات ومناقشات شفهية 3

 %20 ابتداًء من األسبوع الثالث أسبوعكل  تمارين عملية 4

 %40 نهاية الفصل اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .ساعات أسبوعيا 5بواقع  الساعات المكتبية (1

 . في كل محاضرة( دقائق للنقاش أو التوضيح 5) (2

 التعلم.أو منصة الرسمي  يالبريد اإللكترونالتواصل عبر  (3

 لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم. (4

 لجنة تنسيق المقررات. (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
المحاضـــرة ومالزم باللغة العربية من قبل أســـتاذ المقرر المعتمدة علم المراجع   •

الفصــول في المراجع العربية األســاســية في الموضــوع باللغة اإلنجليزية وبع   

 في البند أدناه.

 المساندةالمراجع 

م، ترجمة ونشـر: الدار العربية 2004كشـف أسـرار قواعد البيانات. أوب،ل، دندي.  •

 للعلوم.

تـصميم قواعد البيانات )مقدمة لتـصميم قواعد البيانات(. )دو  تاري،(، المؤـسـسة   •

ة للتعليم ال اـم ب ال  فنيالـع درـي ــفحـة مهني،  ولـت اهج علم صــ اض. )موقع المـن الرـي

  المؤسسة علم اإلنترنت(.
• Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling. Arctur, D., 

and Zeiler, M. 2004. ESRI Press. 

عودة، سـميح  . نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية  أسـاسـيات •

 م.2005،  دار المسيرة للنشر والتوزيع .أحمد

ــغيلية، مواصــفات  • ــية والمفاهيم التش ــاس نظم المعلومات الجغرافية: المبادئ األس

 هـ، المؤلف، الرياض.1427ومقاييس وتصميم وتحليل مكاني. القرني، عبدهللا. 

. عبده، ArcGIS Desktopالمعلومات الجغرافية، باســــتخدام البرنامج إدارة نظم   •

 م، مكتبة المتنبي، الدمام، الطبعة العاشرة. 2012وسام الدين محمد. 

ات الجغراف  • ة.  نظم المعلوـم دالرحمنـي دي، نجـيب عـب ازوري  (.  2007)  .الزـي دار الـي

 .العلمية

ة • ات الجغرافـي ات للجغرافيين  :نظم المعلوـم ات وتطبيـق ـــي ــاســ د  .  أســـ عزيز، محـم

 .م2004، منشأة المعارف .الخزامم

 اإللكترونية المصادر 
www.esri.com 
www.Qgis.com 

 .مصادر التعلم والملفات التعليمية الملحقة بالبرامج -   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب دلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS     

o س يوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 

 

 

http://www.esri.com/
http://www.qgis.com/
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  و المقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 لتقويم المقررمباشر: نموذج الطلبة  الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــا  

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاري، الجلسة
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 بعد عن االستشعار مرئيات تحليل المقرر:اسم 

 جغر  468  المقرر:رمز 

   مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  – الجغرافيابكالوريوس اآلداب في  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ........................................................................................... وصف العام للمقرر: ال .1

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. المقرر  ج. موضوعات

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 ....................................................................... *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحد أو أكثر.

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ مصادر التعلم:  . قائمة1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 

 (1+   2) 3 . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

  :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثامن السنة الرابعة، المستوى 

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 جغر  197

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد  

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال .1

يات تصحيح المرئية  عمل  :يشمل، ف عن بعد الرقمية  االستشعاريدرس المقرر مفاهيم وأساليب معالجة وتفسير وتحليل مرئيات  

الجغرافية عليها؛ وتحسين المرئية   بين الظواهرالغالف الجوي وإلزالة التشوهات المرتبطة بالعالقات المكانية    إلزالة تأثيرات

التصنيف ضمن عمليتي    الوحدات المكانية المتجانسة طيفيا  لى عدد من  إإلظهار التفاصيل الجغرافية عليها؛ وتقسيم المرئية  

قاق المؤشرات وبناء النماذج ومعالجة المرئيات متعددة التواريخ لكشف التغير  المراقب وغير المراقب؛ ودمج المرئيات؛ واشت

عن بعد.    االستشعار المعلومات النوعية والكمية من مرئيات    الستخالص عمليات التفسير والتحليل  ؛ وفي المناطق الجغرافية

 . تغطي موضوعات المقررعملية تمارين على لمقرر يشتمل ا

 : للمقرر يالهدف الرئيس. 2

عمليات  ها، والتحليل الرقمي ل  إجراءضرورة  و  ،عن بعد ومجاالت تطبيقها  االستشعارأسس المعالجة الرقمية لمرئيات  التعريف ب

 .منها كميةالنوعية والمكانية المعلومات ال الستخالصلها وتحليلها وتفسيرها المعالجة المناسبة 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقرر مخرجات 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع .بعد عن االستشعار لمرئيات الرقمي التحليلومصطلحات   مفاهيم يوضح 1.1

 2-3ع .بعد عن االستشعار لمرئيات الرقمي التحليل أهميةيبين   1.2

 3-3ع المرئية. معلومات الستخالص والتحليل التفسير قائوطر عمليات يبين 1.3

  المهارات 2

 1-3م .الجغرافية التفاصيل إلظهار المرئيةوتحليل   تحسينشرح عمليات  ي 2.1

 5-3م يجري عمليات مختلفة لمعالجة وتحليل مرئيات االستشعار عن بعد.  2.2

 2-3م وعالقة بعضها ببعض.يقارن بين عمليات التحليل الرقمي لمرئيات االستشعار عن بعد  2.3

ــي من  2.4 ــتخراج معلومات مختلفة عن الغطاء األرضـ ــبة السـ ــرات أو النماذج المناسـ يحدد المؤشـ

 .مرئيات االستشعار عن بعد
 5-3م

  القيم 3

ــترا أو ملخ  في أي من  3.1 ــروع أو تمرين مشــ ــترا بفـاعليـة مع زمالءن في تنفيـذ مشــ يشــ

 .موضوعات المقرر
 4-3ق

 3-3ق  .يبين مالحظاته وآراءن بطريقة مالئمة وبناءة 3.2

 5-3ق .ينفذ تمارين وواجبات المقرر الفردية باستقاللية ومسؤولية ومهنية 3.3

يســـتجيب ويتصـــرف بأمانة ومســـؤولية تجان موارد القســـم والجامعة ذات الصـــلة بالبرامج   3.4

 .واألجهزة والبنية التقنية للمعامل
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 عن بعد. االستشعارالمعالجة الرقمية لمرئيات  ومفاهيم ومصطلحات  أسس مقدمة في  1

 8  المرئية.تصحيح   2

 8  .تحسين المرئية 3

 8  .، وأساليب اختبار صحة التصنيفتصنيف المرئية 4

 4 الطيفي مع المرئيات عالية الوضوح المكاني .دمج المرئيات عالية الوضوح  

 8 .المؤشرات وبناء النماذج  اشتقاق 5

 8 معالجة المرئيات متعددة التواريخ لكشف التغير. 6

7 
عن بعد )المصــححة أو المحســنة( أو على  على مرئيات االســتشــعار  عمليات قياس وتفســير  إجراء 

 مخرجاتها.  
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 4 .ة وغير خرائطيةخرائطيصحيحة  في أشكال تحويل المخرجات وإخراجها   8

 60 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

 الرقمي التحليلومصــطلحات   مفاهيم يوضــح
 .بعد عن االستشعار لمرئيات

األمـثـلــة،   ــرب  حـوارضـــ  ،اـل

 المناقشة

بــارات ـت جــاز  االـخ إـن ـمـلف   ،

التقويم   ــل  ــج )ســ ــب  ــال الط

 المستمر(

1.2 
ن   ـي ـب يــةـي ـم يــل أـه ـل ـح ـت ـمي اـل رـق يــات اـل رـئ ـم  ـل

 .بعد عن االستشعار
ــة، الحوار ــف المناقشـ ، العصـ

 الذهني

جــاز   إـن ـمـلف  بــارات،  ـت االـخ

 الطالب  

1.3 
ات يبين ــير قائوطر عملـي ل التفســ  والتحلـي

 المرئية. معلومات الستخالص

خرائط ذهنية، ضــرب األمثلة،  

 الحوار، المناقشة 

جــاز   إـن ـمـلف  بــارات،  ـت االـخ

 الطالب  

 المهارات 2.0
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

2.1 
 إلظهار المرئيةوتحليل    تحســينشــرح عمليات  ي

 .الجغرافية التفاصيل

خرائط ذهنية، حل المشكالت،  

 التدريب العملي 

جــاز   إـن ـمـلف  بــارات،  ـت االـخ

 الطالب

2.2 
يجري عمليـات مختلفـة لمعـالجـة وتحليـل مرئيـات 

 االستشعار عن بعد.  

خرائط ذهنية، حل المشـكالت،  

 التدريب العملي

الــتــمــاريــن   االخــتــبــارات، 

 العملية

2.3 
ـلـمرـئيــات  اـلرـقـمي  اـلـتـحـليــل  ـعـمـليــات  ـبـين  ـيقــارن 

 االستشعار عن بعد وعالقة بعضها ببعض.

التدريب   خرائط ذهنية،

 العملي

جــاز   إـن ـمـلف  بــارات،  ـت االـخ

 الطالب

2.4 

ــتخراج   ــبة الس ــرات أو النماذج المناس يحدد المؤش

ــي من مرئيات  معلومات مختلفة عن الغطاء األرضـ

 .االستشعار عن بعد

خرائط ذهنية، حل المشـكالت،  

 التدريب العملي

الــتــمــاريــن  ،  الخــتــبــاراتا

 العملية، التقييم الذاتي

 القيم  3.0

3.1 

ــترا   ــروع أو  يشـ بفاعلية مع زمالءن في تنفيذ مشـ

ــترا أو ملخ  في أي من موضــوعات  تمرين مش

 .المقرر
 التعلم التعاوني  

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

الـتـ  األقـران،  قـيـيــم  تـقـويـم 

    الذاتي

3.2 

التعــاوني، م  ، التعللعــب أدوار  .يبين مالحظاته وآراءن بطريقة مالئمة وبناءة

 الذاتي  لمالتع

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

 الذاتي   تقييم  ال

3.3 
ــتقاللـية   ينـفذ تـمارين وواجـبات المقرر الفردـية ـباســ

 .ومسؤولية ومهنية

، التقييم  الواجـبات، التـمارين دريب العملي التعلم الذاتي، الت

    الذاتي 

3.4 

بأمانة ومسـؤولية تجان موارد  يسـتجيب ويتصـرف  

القســــم والجامعة ذات الصــــلة بالبرامج واألجهزة 

 .والبنية التقنية للمعامل

تكليف أو توجيه التعلم الذاتي،  

 مباشر  وغير مباشر 

، التقييم  ملف إنجـاز الطـاـلب

  الذاتي

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحد أو أكثر.

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 األسبوع السادس األول  االختبار 1

 %15 األسبوع الحادي عشر   الثاني  االختبار 2

ابتداء  من األسبوع الثاني كل أسبوع   (أو مشتركة)تمارين عملية فردية  3  20% 

 %10 كل أسبوعين أو ثالثة واجبات   4

 %40 نهاية الفصل   نهائي  اختبار 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

المرجع 

  الرئيس

 للمقرر 

 م، مكتبة المتنبي.2013وتطبيقاته. عبدن، وسام الدين محمد. مقدمة إلى االستشعار عن بعد   -

 م. 2020. د. محمود فاضل الجميلي. االستشعار عن بعد وتطبيقاته في علوم األرض -

gate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fhttps://www.research

y_lwm_alard 

 م. )متوفر على االنترنت(2015. داوود، جمعة، عن بعد االستشعارأسس وتطبيقات   -

 م.2013 ، علي بن إبراهيم. العمران، مقدمة في االستشعار عن بعد ومعالجة الصور رقميا   -

المراجع 

 المساندة 

مركز البحوث، كلية  ، م 1992،  الصـالح، محمد عبده  .االسـتشـعار عن بعد: جمع بياناتها وتحليلهامرئية  -

 .27رقم  اإلصداراآلداب، جامعة الملك سعود، الرياض،  

 

 .م2018المرئيات الفضائية حكاية نهضة علمية حديثة. نوفل، رشا نوفل،   -

https://www.academia.edu/35927642/ 

الصالح، محمد عبده،  ، ILWISلويسإمعالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية باستخدام برنامج  -

 الرياض. ، م 2010

، ترجمة خاروف، حسن، م1994ساند، تومس، وكيفر رالف، للي  ،االستشعار عن بعد وتفسير المرئيات -

   .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 

Introduction to Remote Sensing 

1.pdf-sensing-http://www.mediafire.com/file/1v5isfbbmvtcfuf/Remote 

Principles of Remote Sensing 

https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotes

ensing.pdf 

المصادر  

 اإللكترونية

https://eos.com/landviewer 

http://landsat.org 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-

browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME 

https://worldview.earthdata.nasa.gov 

 

   ىأخر
 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

   .بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ المقرر •

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب آلي -2

 

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS, ILWIS, Google Earth      

o س يوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fy_lwm_alard
https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fy_lwm_alard
https://www.academia.edu/35927642/
http://www.mediafire.com/file/1v5isfbbmvtcfuf/Remote-sensing-1.pdf
https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf
https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf
https://eos.com/landviewer/
http://landsat.org/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 .فني متخص  في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يم قيالت طرق  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 تصميم مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وصياغتها  المقرر:اسم 

 جغر  469 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -جغرافيا في البكالوريوس اآلداب  البرنامج:

 قسم الجغرافيا القسم العلمي: 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 5 ................................................................................................................... والتقييم: د. التدريس 

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... الطالبي: أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 0+  2) 2  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

    متطلب جامعة أ.
متطلب  

   أخرى  √ متطلب قسم    ليةك

  √   اختياري    إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى  الثامن /    رابعةالسنة ال

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 جغر  396

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 - -   أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 - معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - ( استذكار ومراجعة)ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1
آليات ومراحل  لمقرر  يبين ا  .يركز المقرر على آليات تخطيط مشروع باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ضمن إطار مؤسسي

نظم   مشاريع  ابتداء  تصميم  الجغرافية وصياغتها  المشروع وتصوره    المعلومات  أهداف  . هتاجبإنوانتهاء  ومتطلباته  بتحديد 

وتوزيع المهام ورسم مخطط   ،تقدير المتطلبات البشرية والتقنية والتحليلية وتكاملها، وتحديد البيانات المطلوبةيتناول المقرر 

ال  ،هيكلها والقضايا  المؤسسي،  العمل  بيئة  أمثلة  وتنظيم  المقرر  ويستعرض  بالبيانات.  المتعلقة  وتطبيقية  قانونية  نظرية 

 تواجه تصميم المشاريع في نظم المعلومات الجغرافية وتقديم الحلول لتعزيز نجاحها. التي تحديات بما فيها أبرز ال توضيحية 

   اهلدف الرئيس للمقرر. 2
تحديد مراحل  تخطيطها و و  (Enterprise GIS projects)رافية  مشاريع نظم المعلومات الجغتقديم مفهوم    إلى   يهدف المقرر 

تنفيذها على مستوى مؤسسي، وتوضيح دور نظم المعلومات الجغرافية في دعم أهداف استراتيجية عمل المؤسسة أو الجهة  

 التي تتبنى نظم المعلومات الجغرافية كأداة عمل مهمة في أعمالها، وكيف يمكن تحقيق ذلك من خالل موضوعات وأمثلة محلية.  
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 للمقرر: خمرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع يبين معاني المصطلحات األساسية المتعلقة بمشاريع نظم المعلومات المؤسساتية. 1.1

 2-3ع يوضح دور نظم المعلومات الجغرافية على مستوى مؤسسي. 1.2

 4-3ع .مؤسسي  جغرافيم معلومات امشروع نظتصميم متطلبات  يعدد   1.3

 5-3ع والقطاع المؤسسي. األعمالنظم المعلومات الجغرافية في قطاع   وإدارةعمل  أسسيوضح  1.4

 5-3ع وكيفية صياغة متطلباتها.تصميم مشاريع نظم المعلومات الجغرافية  يبين مراحل  1.5

  المهارات 2

 1-3م معلومات جغرافية مؤسسي.يحدد أهداف ومتطلبات إعداد مشروع نظام  2.1

 4-3م .وفقا ألهداف مؤسسة أو جهة العملتصميم وصياغة مشاريع نظم المعلومات الجغرافية  شرح ي 2.2

ــميم   2.3 ــومـا تخطيطيـة لمراحـل ومتطلبـات تصــ ــاريع نظم المعلومـات الجغرافيـة يقـدم رســ   مشـــ

 المؤسساتية.
 4-3م

 2-3م والتصميم للشبكات وخصائص بناء الشروط المرجعية.يقارن بين عوامل التخطيط   2.4

  مشـاريع نظم المعلومات الجغرافية ميز بين األدوات والتقنيات المسـتخدمة في تخطيط وتصـميم ي 2.5

 .المؤسساتية
 2-3م

  القيم 3

لمنتجات  مام زمالئه عن مناهج التخطيط والتصــميم أدارة الحوار والنقاش واســتخالا النتائج  إ 3.1

 مشاريع نظم المعلومات الجغرافية.
 1-3ق

 4-3ق يشارك زمالئه بتقييم منهجية التصميم والتخطيط لمشاريع نظم المعلومات الجغرافية. 3.2

ــاريع نظم المعلومات  3.3 ــميم لمشـ ــوعية عن منهجية التخطيط والتصـ ــا وتقارير موضـ يقدم ملخصـ

 الجغرافية.
 2-3ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 2 .المؤسساتية  مفاهيم التخطيط وأهميته لمشاريع نظم المعلومات الجغرافية 1

 2 .تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في ضوء الخطة االستراتيجية )لجهة العمل( 2

 2 .صياغة عناصر تخطيط المشروع  :صياغة متطلبات التخطيط 3

4 
ــتطالع منهجية التخطيط:   ــروع واسـ ــتخدم )التعريف بالهدف من المشـ مرحلة تحديد احتياجات المسـ

 .وصف المنتجات )المخرجات( المعلوماتية المطلوبة، ومرحلة اآلراء(
4 

 4 .مرحلة إنشاء تصميم للبياناتو  ،مرحلة تحديد نطاق النظاممنهجية التخطيط:   5

 4 .مرحلة تحديد متطلبات النظام، ونموذج البيانات المنطقيمرحلة تحديد  منهجية التخطيط:   6

 4 .(خرآ إلىمرحلة تحليل المخاطر وتقدير المكاسب، وتكاليف التحول )من نظام  منهجية التخطيط:   7

 2 .مرحلة تخطيط آليات تنفيذ خطة المشروع  منهجية التخطيط: 8

 2 والتدريب، وإجراء االختبارات المرجعية ألداء النظامقضايا في التخطيط: توصيف مهام الموظفين،   9

 2 .ضايا في التخطيط: عوامل تخطيط تصميم الشبكة، وكراسة الشروط المرجعية، وصياغة العروضق  10

 2 قضايا في التخطيط: قضايا قانونية 11

 30 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.

 يم  يالتق  وطرقخمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس  ربط   . 1
 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
ـــية المتعلـقة  ــطلـحات األســــاســ يبين مـعاني المصــ

 بمشاريع نظم المعلومات المؤسساتية.

ــة ،الحوار ــرب المناقشــ ، ضــ

 األمثلة

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.2 
يوضح دور نظم المعلومات الجغرافية على مستوى 

 مؤسسي.

ــرب األمثـلة،   ــ ضــ ة، المـناقشــ

 ، العصف الذهنيخرائط ذهنية

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.3 
ــميم  متطلـبات  يـعدد   ــروع نظـ تصــ م معلوـمات  امشــ

 .مؤسسي  جغرافي

ــرب األمثـلة،   ــ ضــ ة، المـناقشــ

 ذهنيةخرائط  

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.4 
ــح   ــسيوضــ الـمـعـلومــات   وإدارةعمــل    أســ نـظم 

 والقطاع المؤسسي. األعمالالجغرافية في قطاع  

ــارات  اال ةالمناقشضرب األمثلة،  ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.5 
ــاريع نظم المعلومـات يبين مراحـل   ــميم مشـــ تصــ

 وكيفية صياغة متطلباتها.الجغرافية  

ــة ،الحوار ــرب المناقشــ ، ضــ

 األمثلة

ــارات  اال ــة،  ختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 
نظــام  ــروع  إعــداد مشــ أهــداف ومتطلبــات  يحــدد 

 معلومات جغرافية مؤسسي.

حل المشكالت،    ،ضرب األمثلة

 خرائط ذهنية، العصف الذهني 

بطاقة المالحظة، االختبارات  

 التحصيلية، الواجبات

2.2 
تصــميم وصــياغة مشــاريع نظم المعلومات شــرح ي

 .وفقا ألهداف مؤسسة أو جهة العملالجغرافية  

حل المشكالت،    ،ضرب األمثلة

 خرائط ذهنية، العصف الذهني

بطاقة المالحظة، االختبارات  

 التحصيلية، الواجبات

2.3 
يقدم رســـوما تخطيطية لمراحل ومتطلبات تصـــميم 

 المؤسساتية. مشاريع نظم المعلومات الجغرافية

حل المشكالت،    ،ضرب األمثلة

 خرائط ذهنية، العصف الذهني

بطاقة المالحظة، االختبارات  

 التحصيلية، الواجبات

2.4 
ــبكات  ــميم للشــ يقارن بين عوامل التخطيط والتصــ

 وخصائص بناء الشروط المرجعية.

حل المشكالت،    ،ضرب األمثلة

 خرائط ذهنية، العصف الذهني

بطاقة المالحظة، االختبارات  

 التحصيلية، الواجبات

2.5 

ميز بين األدوات والتقنيات المـستخدمة في تخطيط  ي

ــميم   المعلومــات الجغرافيــةوتصــ  مشـــــاريع نظم 

 .المؤسساتية

حل المشكالت،    ،ضرب األمثلة

 خرائط ذهنية، العصف الذهني

بطاقة المالحظة، االختبارات  

 التحصيلية، الواجبات

 القيم  3.0

3.1 

ائج  إ ــتخالا النـت اش واســ ام  أدارة الحوار والنـق ـم

ــميم لمنتجـات  اهج التخطيط والتصــ ه عن مـن زمالـئ

 مشاريع نظم المعلومات الجغرافية.

، لـعب األدوار، التعلم التـعاوني

 التعلم الذاتي

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

الـتـ  األقـران،    قـيـيــم تـقـويـم 

   الذاتي 

3.2 

ــارك   زمالئه بتقييم منهجية التصــميم والتخطيط  يش

 لمشاريع نظم المعلومات الجغرافية.
، لـعب األدوار، التعلم التـعاوني

 التعلم الذاتي

تقويم العروض، ملف إنـجاز  

الطالب، المالحظة الصــفية،  

   م الذاتي قييالت

3.3 

ــوعـية عن منهجـية   يـقدم ملخصـــــا وتـقارير موضــ

ــاريع نظم   ــميم لمشـــ المعلومــات التخطيط والتصــ

 الجغرافية.

 التعلم الذاتي

 

ب، الت م  قييملف إنجـاز الطـاـل

     واجب/، تقريرالذاتي

 * اسرتاتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر. 
 الطلبة    تقييم أنشطة . 2
 يم يالتق أنشطة م

 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 20 الرابع األسبوع 1  فصلياختبار   1

 20 الثامن   األسبوع 2  فصلياختبار   2

 20 أسبوعينكل  واجبات ومناقشات شفهية 3

 40 نهاية الفصل اختبار نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 .ساعات أسبوعيا 5بواقع  الساعات المكتبية (1

 . في كل محاضرة( دقائق للنقاش أو التوضيح 5) (2

 أو منصة التعلم.الرسمي  يالبريد اإللكترونالتواصل عبر  (3

 لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم. (4

 لجنة تنسيق المقررات. (5

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
المحاضــرة ومالزم باللغة العربية من قبل أســتاذ المقرر المعتمدة على المراجع األســاســية  

 في الموضوع باللغة اإلنجليزية وبعض الفصول في المراجع العربية في البند أدناه.  

 المساندةالمراجع 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضـــري. عبد الكريم، أشـــرف   •

 .العبيكانمكتبة (.  2020أحمد علي )

ــغيلية، مواصــفات  • ــية والمفاهيم التش ــاس نظم المعلومات الجغرافية: المبادئ األس

 هـ، المؤلف، الرياض.1427ومقاييس وتصميم وتحليل مكاني. القرني، عبدهللا. 
• Thinking About GIS: Geographic Information Systems Planning for 

Managers. 3rd  Ed. Tomlinson, R. 2007. ESRI Press. 

• The Design and Implementation of Geographic Information Systems. 

Harmon, J. E., and S. J. Anderson. 2003. John & Wiley.  
• Chapter 2 in: Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data 

Modeling. Arctur, D., and Zeiler, M. 2004. ESRI Press. 

•  

 اإللكترونية المصادر 
www.esri.com 
www.Qgis.com 

 ArcGIS مصادر التعلم والملفات التعليمية الملحقة بالبرامج   ىأخر

 
 املطلوبة: املرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS, Online UML 

diagram tool      

o س يوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 .الخدماتفني متخصص في القسم لمتابعة   -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

http://www.esri.com/
http://www.qgis.com/
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 الطلبة لتقويم المقررمباشر: نموذج  الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الخرائطي  واإلنتاجتطبيقات متقدمة في التصميم  اسم المقرر:

 جغر  494 رمز المقرر:

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية   –في الجغرافيا بكالوريوس اآلداب  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:
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 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. المقرر  ج. موضوعات

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 5 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 5 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

  √   اختياري    إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثامن   المستوى، السنة الرابعة

 

 : المقرر. المتطلبات السابقة لهذا 4
 جغر  335، جغر 334

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد  - 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - ى  أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام لوصف ال. 1

المقرر  آل الخرائط وإخراج بتصميم تتعلق متقدمة خرائطية فنية بمهارات الطالب  تعريف المقرر يتناول يا. يشتمل 

  البيانات،  وتجهيز،  الرقمية التصميم وأدوات وأساليب،  خرائطية بيانات قاعدة بناء خالل من الخريطة توليفعلى  

 الترميز،  الكتابية النصوص وضعا، وأساليب  ونوعه ومقياسها الخريطة موضوع يالئم بما وتصحيحها  وتحويلها،
 خرائطية،  سلسلة شكل في سواء  الخرائطي اإلخراج  أنواع على المقرر يشتمل. الخرائطي التصميم أسس حسب

 .المقرر موضوعات تغطي عملية. ويتضمن المقرر تمارين  الويب خرائط أو األطالس، خرائط أو

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ن مــن إنتــاج التعريف نظريا وتطبيقيا بمهارات متقدمة في التصميم الخرائطي باستخدام التقنيــات الجغرافيــة الحديثــة، مــا يمكــ  

 .ذات جودة عالية مختلفة  خرائط

 

 للمقرر:مخرجات التعلم  .3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع . لخرائطيالتصميم واإلنتاج ا في الفنية المصطلحات يوضح 1.1

 2-3ع التصميم واإلنتاج الخرائطي الحديث.  في واألدوات مجأمثلة من البرا يذكر 1.2

 3-3ع . الخرائطي واإلنتاج التصميم  أسس يبين 1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 2-3ع يوضح أنواع المخرجات الخرائطية المختلفة وخصائصها. 1.4

  المهارات 2

 2-3م .في التصميم واإلنتاج الخرائطي يفرق بين المصطلحات الفنية 2.1

 3-3م الخرائطية الرقمية في تصميم وإنتاج خرائط مختلفة.يوظف التقنيات   2.2

 1-3م .مختلفة خرائط إلنشاء والبرامجية الفنية المتطلباتيحدد   2.3

 6-3م .الخريطة وإخراج تصميم جودة م  يقي   2.4

  القيم 3

 التصــميم فــي والبــرامج والــنظم الخرائطيــة البــرامج اســتخدام أو يقدم عرضــا فــي  حوارا   يدير 3.1

 .الخرائطي واإلخراج

 1-3ق

 2-3ق

 2-3ق ، أو الخرائط الموضوعية.العامة الخرائط تصميم عن ملخصا يقدم 3.2

 5-3ق ينفذ تمارينه وواجباته باستقاللية ومسؤولية ومهنية.  3.3
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 . ، ومقدمة في االتصال الخرائطيوأهميته ومتطلباته  بالمقرر تعريفية مقدمة 1

 4 . المتطلبات وتحديد الرقمي الخرائطي التوليف 2

 8 . وتحويلها واشتقاقها ومعالجتها البيانات تجهيز 3

 8 .الحديثة وأدواته وعناصره الخرائطي التصميم  أسس 4

 8 مقدمة في التعميم الخرائطي: أدواته وأهميته وعالقته بالتصميم.  5

 4 .والطباعة األلوان،  في  مقدمة 6

 4 . العامة الخرائط تصميم 7

 4 . الثالث البعد خرائط تصميم 8

 4 .النصوص كتابة 9

 4 .الخاصة الخرائط تصميم 10

 4 . األطالس خرائط 11

 4 . التفاعلية الخرائط 12

 60 المجموع
 

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
التصميم  في الفنية المصطلحات يوضح

 . لخرائطيواإلنتاج ا

ذهنية، ضرب األمثلة، خرائط 

 المناقشة

، المالحظة التحصيلية االختبارات

 الصفية، ملف إنجاز الطالب 

1.2 
 في واألدوات مجأمثلة من البرا يذكر

 التصميم واإلنتاج الخرائطي الحديث.

خرائط ذهنية، ضرب األمثلة، 

 المناقشة

، المالحظة التحصيلية االختبارات

 الصفية، ملف إنجاز الطالب 

1.3 
خرائط ذهنية، ضرب األمثلة،  . الخرائطي واإلنتاج التصميم  أسس يبين

 المناقشة

، المالحظة التحصيلية االختبارات

 الصفية، ملف إنجاز الطالب 

1.4 
يوضح أنواع المخرجات الخرائطية 

 المختلفة وخصائصها. 

خرائط ذهنية، ضرب األمثلة، 

 المناقشة

، المالحظة التحصيلية االختبارات

 الصفية، ملف إنجاز الطالب 

 المهارات 2.0

2.1 
في التصميم  يفرق بين المصطلحات الفنية

 .واإلنتاج الخرائطي

خرائط ذهنية، ضرب األمثلة، 

 المناقشة

، المالحظة التحصيلية االختبارات

 الصفية، ملف إنجاز الطالب 

االختبارات، تقرير العملي، التدريب العملي، مشروع/يوظف التقنيات الخرائطية الرقمية في  2.2
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

األمثلة، حل  بالمناقشة، ضر تصميم وإنتاج خرائط مختلفة.

 المشكالت

المالحظة الصفية، ملف إنجاز  

 الطالب )سجل التقويم المستمر( 

2.3 

 إلنشاء والبرامجية الفنية المتطلباتيحدد 

 .مختلفة خرائط

التدريب العملي، مشروع/

األمثلة، حل  بالمناقشة، ضر

 المشكالت

االختبارات، تقرير العملي، 

المالحظة الصفية، ملف إنجاز  

 الطالب 

2.4 

التدريب العملي، مشروع/ .الخريطة وإخراج تصميم جودة م يقي  

األمثلة، حل  بالمناقشة، ضر

 المشكالت

االختبارات، تقرير العملي، 

المالحظة الصفية، ملف إنجاز  

 الطالب 

 القيم  3.0

3.1 

 استخدام أو يقدم عرضا في  حوارا   يدير

 في والبرامج والنظم الخرائطية البرامج

 .الخرائطي واإلخراج التصميم

 التعلم الذاتي، التعلم التعاوني 
تقويم العروض، تقويم األقران، 

 التقييم الذاتي، ملف إنجاز الطالب

3.2 
، أو  العامة الخرائط  تصميم عن ملخصا يقدم

 الخرائط الموضوعية. 

 الواجبات، التقييم الذاتي  التعلم الذاتي 

3.3 
ينفذ تمارينه وواجباته باستقاللية 

 ومسؤولية ومهنية.  

الواجبات، التمارين، التقييم الذاتي،  ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

 ملف إنجاز الطالب 

 استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر * 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 رابعلاألسبوع ا   1فصلياختبار   1

 %10 األسبوع الخامس ورقة عمل خطة مشروع 2

 %15 األسبوع السادس (عملي)نظري أو  2  فصليختبار  ا 3

 %15 األسبوع الثالث عشر خرائطي وإنتاجمشروع تصميم  4

 %10 كل ثالثة أسابيع واجبات 5

 %40 نهاية الفصل نهائي  ختبارا 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 القسم  األكاديمي فيواإلرشاد لجنة شؤون الطالب  (3

 وحدة اإلرشاد بالكلية (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 للمقرر المرجع الرئيس

. سلمى، ناصر  الخرائط الموضوعية معمليا وعلى برامج نظم المعلومات الجغرافية -

 : الرياض. مطابع طيفهـ. 1441محمد. 

م. دار المعرفة 2017. مصطفى، أحد، والسوداني، محمد. صميم وتنفيذ الخرائطت -

 الجامعية: اإلسكندرية.

 هـ. الناشر )المؤلف(. متاح مجانا على اإلنترنت: 1433الرقمية. داوود، جمعة. الخرائط  -
 https://www.researchgate.net/profile/Gomaa-

Dawod/publication/281492390_An_Introduction_to_Computer_Mapping_A_B

ook_in_Arabic_ktab_almdkhl_aly_alkhrayt_alrqmyt/links/55eaf16208aeb6516

2675a14/An-Introduction-to-Computer-Mapping-A-Book-in-Arabic-ktab-

almdkhl-aly-alkhrayt-alrqmyt.pdf 

 

https://www.researchgate.net/profile/Gomaa-Dawod/publication/281492390_An_Introduction_to_Computer_Mapping_A_Book_in_Arabic_ktab_almdkhl_aly_alkhrayt_alrqmyt/links/55eaf16208aeb65162675a14/An-Introduction-to-Computer-Mapping-A-Book-in-Arabic-ktab-almdkhl-aly-alkhrayt-alrqmyt.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gomaa-Dawod/publication/281492390_An_Introduction_to_Computer_Mapping_A_Book_in_Arabic_ktab_almdkhl_aly_alkhrayt_alrqmyt/links/55eaf16208aeb65162675a14/An-Introduction-to-Computer-Mapping-A-Book-in-Arabic-ktab-almdkhl-aly-alkhrayt-alrqmyt.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gomaa-Dawod/publication/281492390_An_Introduction_to_Computer_Mapping_A_Book_in_Arabic_ktab_almdkhl_aly_alkhrayt_alrqmyt/links/55eaf16208aeb65162675a14/An-Introduction-to-Computer-Mapping-A-Book-in-Arabic-ktab-almdkhl-aly-alkhrayt-alrqmyt.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gomaa-Dawod/publication/281492390_An_Introduction_to_Computer_Mapping_A_Book_in_Arabic_ktab_almdkhl_aly_alkhrayt_alrqmyt/links/55eaf16208aeb65162675a14/An-Introduction-to-Computer-Mapping-A-Book-in-Arabic-ktab-almdkhl-aly-alkhrayt-alrqmyt.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gomaa-Dawod/publication/281492390_An_Introduction_to_Computer_Mapping_A_Book_in_Arabic_ktab_almdkhl_aly_alkhrayt_alrqmyt/links/55eaf16208aeb65162675a14/An-Introduction-to-Computer-Mapping-A-Book-in-Arabic-ktab-almdkhl-aly-alkhrayt-alrqmyt.pdf
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 المساندةالمراجع 

Dent B.D. 1993 “ Cartography” Thematic Map Design. Third Ed.  

 

 العربية في الخرائط والنظم وما يستجد منها. المجالت والدوريات العلمية    (3

أو قواعد   أي مرجع باللغة العربية من الكتب في نظم المعلومات الجغرافية في المكتبة     (5

 المعلومات.

 اإللكترونية المصادر 

http://gisclub.net/vb/index.php      عربي   

http://www.esri.com 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210542319c013 

تصميم الخرائط المواضيعية، إعداد مكتب األمم المتحدة  كتاب بالعربي بعنوان:   
http://training.esri.com/gateway/index.cfm 

 وغيرها مما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها  

   ىأخر

معامل القسم أو من قبل أستاذ  بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في  -1

 . المقرر

   وثائق المستخدم الخاصة بالبرامج. -2

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات  .2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق

 
 محاضرات  قاعات  -1

 معامل حاسب آلي -2

 التقنية التجهيزات

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات ذكية -2

 إنترنتشبكة  -3

 :جغرافية واستشعار عن بعدبرامج خرائط ونظم معلومات  -4

ArcGIS, ERDAS, QGIS, Google Earth 

 ومايكروسفت أوفيس  برامج تشغيل حاسب ويندوز -5

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -1

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -2
 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ــر:  ــائج مباشـــ ــة نتـــ ــئلة مراجعـــ أســـ

ــة  ــارين العمليــــ ــات والتمــــ االمتحانــــ

ــات ــات، والمناقشــ ــائج والواجبــ ، ونتــ

 (من قبل الطلبة)نموذج تقويم المقرر 

 تحليل تقرير المقررمراجعة ومباشر:   لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 عضو هيئة التدريس

ــر:  ــائج أداء مباش ــة نت ــة ومتابع مناقش

 الطلبة  

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل  

 المقرر: نموذج تقويم مباشر الطلبة  

 قيادات البرنامجوحدة الجودة، و

: اســتطالعات فصــلية أو غيــر مباشــر

ســنوية لمخرجــات البرنــامج التعليميــة، 

 واالمتحان السنوي لمخرجات البرنامج

 مصادر التعلم

 مباشر: مراجعة المصادر فصليا   عضو هيئة الدريس

 مباشر: مراجعة تقرير المقرر   لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: مراجعة وتحديث البرنامج وحدة الجودة وقيادات البرنامج

http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com/
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210542319c013
http://training.esri.com/gateway/index.cfm
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 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الخرائط مساقط المقرر: اسم 

 جغر  322   المقرر: رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -غرافيا في الجبكالوريوس اآلداب  البرنامج: 

 الجغرافيا العلمي: القسم 

 اآلداب الكلية: 

 جامعة الملك سعود المؤسسة: 

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 5 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 7 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1
 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

  √   اختياري    إجباري ب.

 :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى  الثامن                              السنة الرابعة، 

 

   المقرر:المتطلبات السابقة لهذا . 4
 جغر  112  

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
   ال يوجد-

 

 )اختر كل ما ينطبق( الدراسةنمط . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - )استذكار ومراجعة وتلخيص(  إضافيةدروس  3

 - ى  أخر 4

 60 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .  1

 والمصطلحات المفاهيم ليشمل ذلك  الجغرافية، الدراساتالخرائط وإعداد وإخراج   في وأهميتها الخرائط بمساقط المقرر يعرف

 .مستو شكل إلىشكل األرض ثالثي األبعاد    لتحويلرياضية هندسية    كوسيلة وخصائصهاالمساقط    أنواع  حيث منذات الصلة  

المكاني    األدوات استخدام كيفيةيبين    كما المرجع  الختيار وضبط  الجغرافية  المعلومات  ونظم  الخرائط  برامج  التقنية ضمن 

المناسب  والمسقط  اإلسناد  مرجع  في  المتمثل  الجغرافية  المطلوبة  ينللبيانات  عملية  للخريطة  تمارين  على  المقرر  ويشتمل   .

 .تغطي موضوعات المقرر

  :الهدف الرئيس للمقرر .  2

المناسب  و،  وأنواعهاصها  خصائ  وتوضيح التطبيقية، وأهميتها الخرائط بمساقط  التعريف المسقط  اختيار  للخريطة كيفية 

 .المطلوبة

 

 للمقرر:مخرجات التعلم  .  3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع وأهميتها للخرائط والدراسات الجغرافية.المقصود من مساقط الخرائط،  بين  ي 1.1

 4-3ع يبين العالقة بين المراجع الجيوديسية والمكانية والمساقط. 1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 2-3ع يوضح أنواع التشويه الناتجة من عملية اإلسقاط. 1.3

 2-3ع يسرد قائمة بأنواع مساقط الخرائط وخصائصها. 1.4

  المهارات 2

 1-3م المالئم لنوع الخريطة حسب موقعها على األرض ومقياس رسمها.يحدد المسقط  2.1

 1-3م .  ومن مرجع جيوديسي آلخر  يحدد اإلجراءات الالزمة لتحويل البيانات من مسقط آلخر 2.2

 5-3م يوظف التقنيات الجيومكانية في اختيار وضبط المساقط. 2.3

يخــرج خريطــة/خرائط بمســاقط مختلفــة، ويجــري قياســات مختلفــة لتحليــل تــأثير المســقط علــى  2.4

 النتائج.  
 6-3م

  القيم 3

 4-3ق مشروع أو تمرين مشترك في أي من موضوعات المقرر  يشترك بفاعلية مع زمالءه في تنفيذ  3.1

 3-3ق  ةمالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءيبين   3.2

المقــرر الفرديــة )ومــا يلــزم لهــا مــن الرجــوع للمصــادر  ذات العالقــة( واجبــات وينفــذ تمــارين  3.3

 ة ومهنيةيباستقاللية ومسؤول
 5-3ق

ــة بويتصــرف يســتجيب  3.4 ــالبرامج وأمان ــة ذات الصــلة ب ــوارد القســم والجامع ــاه م مســؤولية تج

 واألجهزة والبنية التقنية للمعامل.
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
، وأهميــة دراســة موضــوع الدراســة وأســلوب والمعملية النظرية ومفرداته بالمقرر التعريفمقدمة: 

 المساقط.  
4 

2 
، وأهــم وخصائصــها  والجيوديســيةتمثيل شــكل األرض، اإلحــداثيات الجغرافيــة، والمراجــع المكانيــة  

 .المعادالت ذات العالقة
8 

 8 التشويه في المساقط: الشكل واالتجاه والمسافة والمساحة. 

 8 الجغرافية.  الدراسةته في أهمياختيار المسقط و 3

4 

 (Normal): العاديـــة تمـــاس المســـقط مـــع األرض/: تركيبها(Cylindrical) األســـطوانيةالمســـاقط 

: االتجاهيــــــة الهندســــــية خصائصــــــها ؛(Oblique)والمائلــــــة  (Transversal)والمستعرضــــــة 

(Directional) ،المســــافية و(Equidistant) ،المســــاحيةو (Equivalent) ،التماثلية/التشــــابهيةو 

(Conformal) . 

 

4 

5 
 ،والمستعرضــة ،: تركيبها/تمــاس المســقط مــع األرض: العاديــة(Conic) المخروطيــة المســاقط

 التشابهية.والمساحية، والمسافية، وخصائصها الهندسية: االتجاهية،  ؛والمائلة
4 

6 
ــمتية  ــاقط الس ــة(Azimuthal)المس ــع األرض: العادي ــقط م ــاس المس ــة ،: تركيبها/تم  ،والمستعرض

   .التشابهيةو، المساحيةوالمسافية، ة، وخصائصها الهندسية: االتجاهي ؛والمائلة
4 

 4 العالمي المستعرض: خصائصه وتركيبه وأهميته.  ميركيتورمسقط  7

8 
ــةالمتفردة/ المســاقطة ــاال .وخصائصــها وأنواعهــا المعدل ــف المســقط : مســقط روبنســن مث  وتكيي

 .)مخصصة(
8 

 8 التحويل فيما بين مراجع اإلسناد والمساقط.  9

 60 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.

 يم  ي التق   وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس    ربط   .  1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

المقصود من مســاقط الخــرائط، وأهميتهــا بين  ي 1.1

 للخرائط والدراسات الجغرافية.
ــف  ــة، العصــ ــرب األمثلــ ضــ

 المناقشةالذهني، 

المالحظــة التحصــيلية  االختبارات  ،

ــويم المســتمر الصــفية،  ســجل التق

 (ملف إنجاز الطالب)

يبــــين العالقــــة بــــين المراجــــع الجيوديســــية  1.2

 والمكانية والمساقط.

خرائط ذهنية، ضرب األمثلة، 

 المناقشة
 الواجباتالتحصيلية،  االختبارات 

عمليــة يوضــح أنــواع التشــويه الناتجــة مــن  1.3

 اإلسقاط.
ضرب األمثلة، خرائط ذهنية، 

 المناقشة

المالحظــة التحصــيلية  االختبارات  ،

 سجل التقويم المستمر الصفية، 

يســــرد قائمــــة بــــأنواع مســــاقط الخــــرائط  1.4

 وخصائصها.
ضرب األمثلة، خرائط ذهنية، 

 المناقشة

المالحظــة التحصــيلية  االختبارات  ،

 المستمرسجل التقويم  الصفية، 

 المهارات 2.0

ــوع الخريطــة حســب  2.1 ــم لن يحــدد المســقط المالئ

 موقعها على األرض ومقياس رسمها.

 ضرب األمثلة،  خرائط ذهنية،

حــــل المشــــكالت، التــــدريب 

 العملي

ــارات ، التمــارين التحصــيلية االختب

 العملية

يحدد اإلجراءات الالزمــة لتحويــل البيانــات مــن  2.2

 مسقط آلخر.  

خـــــرائط ذهنيـــــة،  ضـــــرب 

حــــل المشــــكالت، األمثلــــة، 

 التدريب العملي

،  التمــارين التحصــيلية  االختبارات

 العملية

يوظف التقنيات الجيومكانية في اختيــار وضــبط  2.3

 المساقط.

خـــــرائط ذهنيـــــة،  ضـــــرب 

حــــل المشــــكالت، األمثلــــة، 

 التدريب العملي

 التمارين العملية

يخرج خريطة/خرائط بمساقط مختلفة، ويجــري  2.4

ــى  ــأثير المســقط عل ــل ت ــة لتحلي قياســات مختلف

 النتائج.  

إنشاء نمــوذج تقيــيم، خــرائط 

ــكالت،  ــل المشــ ــة، حــ ذهنيــ

 التدريب العملي

 التمارين العملية 

 القيم  3.0

يشترك بفاعلية مع زمــالءه فــي تنفيــذ مشــروع  3.1

أو تمـــرين مشـــترك فـــي أي مـــن موضـــوعات 

 المقرر  

 التعلم التعاوني  

ســجل التقـــويم تقــويم العــروض، 

 قيــيمتقــويم األقــرال، الت المســتمر،

 الذاتي   

ــب أدوار ،  يبين مالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءة  3.2 الــتعلم الــذاتي، لع

 التعلم التعاوني

ســجل التقـــويم تقــويم العــروض، 

، المالحظــــة الصــــفية، المســــتمر

 الذاتي     قييمالت

ينفــذ تمــارين وواجبــات المقــرر الفرديــة )ومــا  3.3

يلزم لهــا مــن الرجــوع للمصــادر  ذات العالقــة( 

 باستقاللية ومسؤولية ومهنية

الواجبــــات، التمــــارين، التقيــــيم  التعلم الذاتي، التدريب العملي 

 الذاتي، سجل التقويم المستمر

ــاه  3.4 ــؤولية تج ــة ومس ــتجيب ويتصــرف بأمان يس

مــوارد القســم والجامعــة ذات الصــلة بــالبرامج 

 واألجهزة والبنية التقنية للمعامل

ــذاتي،  ــتعلم الــ تكليــــف أو الــ

 توجيه مباشر  وغير مباشر 

 قيــيم، التســجل التقــويم المســتمر

 الذاتي   

 * استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر.
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 الطلبة   تقييم   أنشطة.  2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 األسبوع الخامس   1امتحال فصلي   1

 %15 األسبوع العاشر  2امتحال فصلي   2

 %5 كل شهر واجبات 3

 %25 كل عشرة أيام  تمارين عملية، )وتمرين واحد جماعي( 4

 %5 كل أسبوع مناقشة ومشاركة وتفاعل   5

 %40 نهاية الفصل امتحال نهائي 6

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 . تذكير ما يلزمالبضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو  (2

 . لجنة شؤول الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم.  (4

 .الرسمي )الجامعي(التواصل عبر البريد  (5

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر  قائمة  .  1

المرجع 

  الرئيس

 للمقرر 
 مالزم مقدمة محددة من مدرس المقرر المستندة إلى المراجع أدناه وغيرها ذات العالقة

المراجع 

 المساندة 

اإلسكندرية، الجامعية،  المعرفة دار حسن إبراهيم محمد البحرية، شرف، والخرائط الخرائط مساقط •

2006. 

 م.2002مبادئ الخرائط )مساقط الخرائط(، العبادي، خضر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردل،  •

أسطح اإلســناد وإســقاطات الخــرائط لالستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة والمســاحة.  •

 النشر العلمي والمطابع.(، جامعة الملك سعود، 2017إيليفي، جوناثال )

 .هـ1440الخرائط الرقمية. دبس، عبد الرحمن، وآل زينة، ناصر،   •

ــة  • ــة، داوود، جمع ــى الخــرائط الرقمي ــدخل إل ــد،م ــف،  محم ــة المؤل ــةمك ــة، المملك ــة  المكرم العربي

 م.2012السعودية، 

• Chapter 2 in: Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase 

Design Concepts -2d Edition. Zeiler, M., 1999. ESRI Press. 

 المجالت والدوريات العلمية العربية في الخرائط والنظم وما يستجد منها. •

 من اختيار الطالب.  أي مراجع باللغة العربية من الكتب في الخرائط وتقنياتها في المكتبة •

 

المصادر  

 اإللكترونية

http://gisclub.net/vb/index.php 

 http://www.esri.com 

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm 

 

 وغيرها مما يجده الطالب  أو ما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها

   ىأخر

 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

 بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ المقرر    •

 

http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com/
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات  .  2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS      

o أوفيس برامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 الجامعة للخدمات اإلليكترونيةعبر نظام  -خدمات إليكترونية  -5

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ولالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

مباشر: نتائج الطلبة، نموذج الطلبــة لتقــويم 

 المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

ــتعلم  ــات الـ ــيل مخرجـ ــدى تحصـ مـ

 للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
مباشر: نتائج الطلبة، نموذج الطلبــة لتقــويم 

 المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

ــودة  ــويم الجـ ــتمارات تقـ ــر: اسـ ــر مباشـ غيـ

)اســتطالعات فصــلية أو ســنوية لمخرجــات 

البرنامج التعليمية(، تقريــر نتــائج االمتحــال 

 السنوي لمخرجات البرنامج

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مباشر: تقرير مدى مناسبة مخرجات التعلم مراجع خارجي

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 مبادئ نظم المعلومات الجغرافية  المقرر:اسم 

 جغر  196 رمز المقرر:

  بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:
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 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 5 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 5 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ة المقرر: ز. تقويم جود

 6 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  1) 2 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثالثة، المستوى الخامس 

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 ال يوجد 

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

  %50 15 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

  %50 15 ( معمل)  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 15 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر( ى أخر 4

  45 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

دوات التقنية في هذا العلم. يقدم  ساليب واألواأل ،والمفاهيم العلمية لنظم المعلومات الجغرافية يقدم المقرر المبادئ األساسية

ساسية له ومجاالته التطبيقية في الجوانب البشرية  ته واستعراض المكونات األأتاريخية عن تطور هذا العلم ونشالمقرر نبذة  

  وإدارتها، وبنائها،وأساليب إنشائها  ومصادرها، الجغرافية،يتناول المقرر طبيعة البيانات  دوات التقنية.والطبيعية واأل

وإخراجها في أشكال مختلفة. ويشمل المقرر   البيانات،يبين كيفية تحليل هذه البيانات الجغرافية. كما  وتخزينها في قواعد

 . وإخراجها  وتحليلها، وإدارتها، البيانات،مجاالت إدخال  تدريبات عملية في

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

في دعم  وكيفية االـستفادة منها اـستخدامها،وطرائق    وخـصائـصها، ،ومكوناتها  الجغرافيةنظم المعلومات تقديم خلفية أـساـسية ل

 وتحليلها وإخراجها.  ،وتخزينها  وإدارتها،  البيانات،إنشاء والقرار  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع .  المعلومات الجغرافيةظم  يبين أهم األسس والمفاهيم والمصطلحات في ن 1.1

 4ع في تمثيل الظواهر الجغرافية وتحليلها وإخراجها. نظم المعلومات الجغرافية  اتتطبيقيوضح  1.2

 3ع .طبيعة البيانات الجغرافية ومصادرهايبين   1.3

 4ع يبين مكونات نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها. 1.4
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المهارات 2

 1م الجغرافية ومتطلباتها التشغيلية والتفريق بينها. المعلوماتمكونات نظم  يشرح  2.1

 4م يحدد البيانات الالزمة ومصادرها لبناء قاعدة بيانات جغرافية تلبي هدف معين. 2.2

 4م يوظف أدوات برنامج نظم معلومات جغرافية في إدخال البيانات وتحليلها وإخراجها. 2.3

 6م يخرج مخرجات خرائطية وغير خرائطية مناسبة.  2.4

 6م يفسر المخرجات من التحليل بطريقة مناسبة.  2.5

  القيم 3

 4ق يشترك مع زمالءه بفاعلية في تنفيذ تمارين مشتركة أو مشروع مشترك.  3.1

 5ق ينفذ تمارينه بجدية ومسؤولية.  3.2

 5ق، 4ق أعمال بمسؤولية وأمانة والمحافظة على موارد القسم والجامعة.ينفذ ما يوكل إليه من مهام أو  3.3

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 3 لتعريف بنظم المعلومات الجغرافية وتاريخها وأهميتها.ا 1

 9  وهيئاتها.البيانات الجغرافية في نظم المعلومات الجغرافية وأنواعها ومصادرها   2

 12 إدخال البيانات ومعالجتها في نظم المعلومات الجغرافية.  3

 9 تحليل البيانات في نظم المعلومات الجغرافية. 4

 9 إعداد المخرجات الخرائطية وغير الخرائطية من نظم المعلومات الجغرافية.   5

 3 المجاالت التطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية.   6

 45 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

ــم   ــفــاهــي ــم وال األســــــس  أهــم  ــن  ــي ــب ي

نـ  ـفي  اـلـمـعـلومــات  واـلمصـــــطـلحــات  ـظم 

 .  الجغرافية

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

 الذهنيةالخرائط  

الــتــحصـــــيــلــيــة،  االخــتــبــارات 

الواجبات، ـسجل التقويم المـستمر  

 )سجل إنجاز الطالب(  

1.2 

ــ ـيوضـــــح   ق ـي ـب ـط ـلومــات    اتـت ـع ـم اـل ـنـظم 

ة ة    الجغرافـي في تمثـيل الظواهر الجغرافـي

 وتحليلها وإخراجها.

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

 الخرائط الذهنية

الــتــحصـــــيــلــيــة،  االخــتــبــارات 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

1.3 
ن   ـي ـب يــة ـي راـف ـغ ـج اـل يــانــات  ـب اـل عــة  ـي ـب ـط

 .ومصادرها

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

 الخرائط الذهنية

الــتــحصـــــيــلــيــة،  االخــتــبــارات 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

1.4 
ة   يبين مكوـنات نظم المعلوـمات الجغرافـي

 وأهميتها.

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

 الخرائط الذهنية

الــتــحصـــــيــلــيــة،  االخــتــبــارات 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

 المهارات 2.0

2.1 

ــرح   ومــاتيشـــ ـل مــع اـل ظـم  ـن ونــات  ـك   ـم

اـلتشـــــغـيـليــة   وـمـتـطـلبــاـتهــا  اـلـجـغراـفيــة 

 والتفريق بينها.

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

 الخرائط الذهنية

الــتــحصـــــيــلــيــة،  االخــتــبــارات 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

2.2 

يحدد البيانات الالزمة ومصـــادرها لبناء  

 قاعدة بيانات جغرافية تلبي هدف معين.

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

ة،   ذهنـي ب العملي، الخرائط اـل درـي الـت

 حل المشكالت

التمارين، االختبارات التحصيلية،  

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

2.3 

ـمـعـلومــات  ـنـظم  ـبرنــاـمج  أدوات  ـيوـظف 

جغرافيـة في إدخـال البيـانـات وتحليلهـا  

 وإخراجها.

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

ة،   ذهنـي ب العملي، الخرائط اـل درـي الـت

 حل المشكالت

االختبارات التحصيلية، التمارين، 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

2.4 

وغـيـر  خـرائـطـيــة  مـخـرجــات  يـخـرج 

 خرائطية مناسبة. 

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

ة،   ذهنـي ب العملي، الخرائط اـل درـي الـت

 حل المشكالت

االختبارات التحصيلية، التمارين، 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

2.5 

ة   ل بطريـق ــر المخرـجات من التحلـي يفســ

 مناسبة. 

ضــرب األمثلة، المناقشــة، الحوار، 

ة،   ذهنـي ب العملي، الخرائط اـل درـي الـت

 حل المشكالت

االختبارات التحصيلية، التمارين، 

 الواجبات، سجل التقويم المستمر 

 القيم  3.0

3.1 
ذ   ة في تنفـي اعلـي ــترك مع زمالءه بـف يشــ

 تمارين مشتركة أو مشروع مشترك. 

 التعلم التعاوني 

 

تقويم العروض، تقويم األقران، 

 سجل التقويم المستمر 

3.2 
نــه   مــارـي ـت فــذ  ـن ـبجــديــة وواـجبــاتــه  ـي

 ومسؤولية. 
 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

م   ـي ـي ـق ـت اـل واـجبــات،  اـل مــارـين،  ـت اـل

 الذاتي، سجل التقويم المستمر

3.3 

ه من مهـام أو أعمـال  ل إلـي ينفـذ مـا يوـك

ــؤوليـة وأمـانـة والمحـافظـة على   بمســ

 موارد القسم والجامعة.

التعلم الذاتي، توجيه مباشر وغير 

 مباشر

التقويم   ــجــل  ــذاتي، ســ ال التقييم 

 المستمر

 *استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الرابع  األسبوع 1  فصليامتحان  1

 %15 العاشر  األسبوع 2  فصليامتحان  2

 %5  ينسبوعكل أ واجبات 3

 %5 كل أسبوع مشاركة وتفاعل   4

 %25 ابتداًء من األسبوع الثالث سبوع كل أ تمارين عملية 5

 %40 نهاية الفصل   امتحان نهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 تذكير ما يلزم بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

المرجع 

  الرئيس

 للمقرر 

ــيات نظم المعلومات ــاسـ ــميح أحمد ،عودة  .رؤية جغرافية الجغرافية وتطبيقاتها في أسـ ــيرة   .سـ دار المسـ

 م.2014 : عّمان، للنشر والتوزيع

المراجع 

 المساندة 

دار المعرفة الجامعية،  شرف، محمد إبراهيم. المعلومات الجغرافية.  التحليل المكاني باستخدام نظم -

 م.2008

 ArcGIS (Spatial analyst-3D( 2014، الخليل، عمر محمد، )ArcGISتوسعات البرنامج  -

Analyst- Survey Analyst).  ّان.الوراق للنشر والتوزيع: عم 

، دار معاضه( يعل)ترجمة: الغامدي،  ديميرس، مايكل، لخلوية بنظم المعلومات الجغرافيةالنمذجة ا -

  .هـ1432جامعة الملك سعود: الرياض، 

المصادر  

 اإللكترونية

http://gisclub.net/vb/index.php   عربي 

http://www.esri.com   

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm   

http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com/
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm
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   ىأخر
 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

   .بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ المقرر •

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب آلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS     

o س يف أوبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 خدمات إليكترونية عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية -5

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  
 مباشر: نتائج الطلبة، نموذج الطلبة لتقويم المقرر  

)منسق  المقررات  تنسيق  لجنة 

 المقرر( 
 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج

 المقررمباشر: نموذج الطلبة لتقويم   الطلبة 

تقويم   ــة طرق  ــاعلي ف

 الطالب

 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

تـــحصــــــيـــل   مـــدى 

الــتــعــلــم   مــخــرجــات 

 للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 مباشر: نتائج الطلبة، نموذج الطلبة لتقويم المقرر   عضو هيئة التدريس

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباـشر: اـستمارات تقويم الجودة )اـستطالعات فـصلية 

ائج  ة(، تقرير نـت امج التعليمـي ة لمخرجـات البرـن ــنوـي أو ســ

 االمتحان السنوي لمخرجات البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مباشر: تقرير مدى مناسبة مخرجات التعلم مراجع خارجي

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 مبادي االستشعار عن بعد المقرر:اسم 

 جغر 197 المقرر:رمز 

 الجغرافيا بكالوريوس اآلداب في  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 

 ( 1+  1) 2 . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثانية، المستوى الثالث 

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 ال يوجد 

  :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5
 ال يوجد  

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 15 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %50 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 15 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال .1

وعالقته    فيعر   وأهميته  بعد  عن  باالستشعار  األشعة   بالظواهر المقرر  طيف  في  مبادئ  أوال  المقرر  يتناول    الجغرافية. 

 الكهرومغناطيسية، وانعكاسها عن سطح األرض، والعوامل المؤثرة على هذا االنعكاس. كما يتعرض لطرائق تسجيل األشعة 

يف ببعض  التعرالمنعكسة، وأنواعها، وهيئاتها، وأجهزة المسح اإلشعاعي مع مقارنتها بعضها ببعض. ويتطرق المقرر إلى  

مثل التصحيح والتحسين والتصنيف، باإلضافة إلى توضيح المجاالت التطبيقية لالستشعار عن    عالجة المرئياتعمليات م

 المقرر. ضوعات من التمارين تغطي مو جموعةميشتمل المقرر على بعد. 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

ي  الجغراف   للمعلومات الجغرافية والبحثمهم  وره كمصدر  داالستشعار عن بعد و  ساسياتتقديم خلفية أولية نظرية وتطبيقية أل

 .عامبشكل 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع التطبيقية.وأهميته مفهوم االستشعار عن بعد ونشأته وعالقته بالجغرافيا  يبين   1.1

 2ع  .اإلشعاع الكهرومغناطيسي وتفاعالته مع الموادالطيف الكهرومغناطيسي ويوضح  1.2

 3ع يبين المجاالت التطبيقية لالستشعار عن بعد. 1.3

 4ع عن بعد وخصائصها الرئيسة. االستشعار ومجسات نصات يذكر م 1.4

  المهارات 2

 2م  .االستشعار عن بعديقارن بين أنواع مرئيات  2.1

 1م عالقة بعضها ببعض.  االستشعار عن بعد وفهم صطلحات ومعلوماتيميز بين م 2.2

 االسـتشـعارلمرئيات  معالجة  جراء بعض عمليات الإل الحاسـ  اآللي المتخصـصـة  برامج  مسـتخدي 2.3

 .عن بعد
 4م

 4م يفسر المعالم الجغرافية على مرئيات االستشعار عن بعد. 2.4

  القيم 3

 4ق .في أي من موضوعات المقررعمل جماعي يشترك بفاعلية مع زمالءه في تنفيذ  3.1

 3ق  .يبين مالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءة 3.2

 5ق ينفذ تمارينه أو واجباته الفردية بطريقة مسؤولية ومهنية.   3.3

 5ق معامل وأجهزة وبرامج، وغيرها. من يتعامل بمسؤولية مع موارد القسم  3.4
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 3 .مفهوم االستشعار عن بعد ونشأته وعالقته بالجغرافيا وأهميته 1

 6 .وتفاعالته مع الموادواإلشعاع الكهرومغناطيسي  الكهرومغناطيسي  الطيف  2

 6 .مجساته وأنظمتهو  منصات االستشعار عن بعد 3

 6 مرئيات االستشعار عن بعد المكانية والعددية.بيانات  خصائص وأنواع  4

 6 .عنها  مصادر بيانات االستشعار عن بعد ومحركات البحث 5

 6 : تصحيح المرئية هندسيا، وتحسينها.معالجة مرئيات االستشعار عن بعدمقدمة في  6

 6 تحليل المرئيات الفضائية: تصنيف وتفسير.مقدمة في  7

 3 .الستشعار عن بعدالمجاالت التطبيقية ل 8

 3 تقنيات االستشعار عن بعد وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. 9

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
ــأته  يبين   ــعار عن بعد ونشــ ــتشــ مفهوم االســ

 التطبيقية.وأهميته وعالقته بالجغرافيا  

الحوار،  ــة،  األمثل ــرب  ضــ

 المناقشة

ــ    ــال الط ــاز  إنج ملف  ــارات،  االختب

 )سجل التقويم المستمر(

1.2 
ــي ويوضــح  ــعاع  الطيف الكهرومغناطيس اإلش

  .الكهرومغناطيسي وتفاعالته مع المواد

يــة نهــن ط  حـوار، خـراـئ اـل  ،

  المناقشة

الطــالــ  إنجــاز  ،  االختبــارات، ملف 

   واجبات

1.3 
الحوار،  يبين المجاالت التطبيقية لالستشعار عن بعد. ــة،  األمثل ــرب  ضــ

 المناقشة

الطــالــ  إنجــاز  ،  االختبــارات، ملف 

   واجبات

1.4 
عن بعد االســتشــعار  ومجســات نصــات يذكر م

 وخصائصها الرئيسة. 

يــة نهــن ط  حـوار، خـراـئ اـل  ،

 المناقشة

الطــالــ  إنجــاز  ،  االختبــارات، ملف 

 واجبات

 المهارات 2.0
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

2.1 

التــدريــ    .االستشعار عن بعديقارن بين أنواع مرئيات  نهنيــة،  خرائط 

، المناقشــة، ضــرب العملي

 األمثلة

، ملف إنجـاز  )مختلفـة(  االختبـارات

 الطال 

2.2 
االســتشــعار  صــطلحات ومعلوماتيميز بين م

 عالقة بعضها ببعض. عن بعد وفهم

يــة،   نهــن ط  حـوار، خـراـئ اـل

 المناقشة

الواجبــات،  االختبــارات،   التمــارين، 

 ملف إنجاز الطال 

2.3 

 الحاســ  اآللي المتخصــصــة برامج  مســتخدي

الإل ــات  عملي بعض  ــة  جراء  ــالج ــات مع لمرئي

 .عن بعد االستشعار

نهنيــة، التــدريــ    خرائط 

 حل المشكالت، العملي

الواجبــات،  االختبــارات،   التمــارين، 

 التقييم الذاتي

2.4 
ـمرـئيــات  ـعـلى  اـلـجـغراـفيــة  اـلـمعــاـلم  ـيفســــر 

 االستشعار عن بعد.

حـــل   نهـــنـــيـــة،  خـــرائـــط 

 المشكالت، التدري  العملي

بــاراتا يــة،  ،  الـخـت ـمـل ـع اـل اـلـتمــارـين 

 التقييم الذاتي

 القيم  3.0

3.1 

ذ   ة مع زمالءه في تنفـي اعلـي ــترك بـف ل  يشــ عـم

 التعلم التعاوني   .في أي من موضوعات المقررجماعي 

إنــجــاز   مــلــف  الــعــروض،  تــقــويــم 

ــفـية، تقويم   الـطاـل ، المالحـظة الصــ

    قييم الذاتياألقران، الت

3.2 

ـمالـئمــة   ـبـطرـيقــة  وآراءه  ـمالـحظــاتــه  ـيـبـين 

   .وبناءة

أدوار الـــتـــعـــلـــ لـــعـــ   م  ، 

 الذاتي لمالتعاوني، التع

إنــجــاز   مــلــف  الــعــروض،  تــقــويــم 

ــفية، ال تقييم  الطال ، المالحظة الصـ

 الذاتي   

3.3 
ينفــذ تمــارينــه أو واجبــاتــه الفرديــة بطريقــة 

 مسؤولية ومهنية.  

ــ  اـلت الــذاـتي،  دريــ  اـلـتـعـلم 

 العملي 

    ، التقييم الذاتي الواجبات، التمارين

3.4 

معامل  من يتعامل بمـسؤولية مع موارد القـسم 

 وأجهزة وبرامج، وغيرها. 

الــذاـتي،   ـعـلم  أو اـلـت ـتـكـلـيف 

وـغـير  ـمبــاشــــر   ـتوـجيــه 

 مباشر 

  ، التقييم الذاتيملف إنجاز الطال 

 * استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 التقييم توقيت 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
ــاركة والتفاعل )الحضــور و ــفوية المش ــئلة ش وكتابية  أس

 قصيرة(

 حتى  نيمن األسبوع الثا

الرابع عشراألسبوع    

10% 

 %10 كل ثالثة أسابيع  واجبات 2

 %10 األسبوع الرابع 1اختبار فصلي   3

 %10 الثامناألسبوع  2اختبار فصلي   4

 %20 كل أسبوعين  فردية )أو جماعية( تمارين عملية  5

 %40 نهاية الفصل نهائي  اختبار 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

م، مكتبة  2013بعد وتطبيقاته. عبده، وســــام الدين محمد. مقدمة إلى االســــتشــــعار عن  -

 .: الدمامالمتنبي

 المساندةالمراجع 

 م. 2020. د. محمود فاضل الجميلي. االستشعار عن بعد وتطبيقاته في علوم األرض -

https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd

_wttbyqath_fy_lwm_alard 

 

ـــعار عن بـعد. داوود، جمـعة،    - ــتشــ ــس وتطبيـقات االســ على  ناا  مجاا)متوفر  م.  2015أســ

 اإلنترنت(

ــور رقمـيا    - ـــعار عن بـعد ومـعالـجة الصــ ــتشــ   .إبراهيم علي بن  . العمران،  مـقدـمة في االســ

 م.2013

ــعار عن بعد: جمع بياناتها وتحليلها - ــتشـ ــالح، محمد عبده  .مرئية االسـ ، م 1992 .الصـ

 .27رقم  اإلصدارمركز البحوث، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، الرياض،  

 

 م.2018  .المرئيات الفضائية حكاية نهضة علمية حديثة. نوفل، رشا -

https://www.academia.edu/35927642/ 

 اإللكترونية المصادر 

-https://eos.com/landviewer 

-https://apps.sentinel-hub.com/eo-

browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-

THEME 

-https://worldview.earthdata.nasa.gov 

   ىأخر

 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

ـــتان  • ــم أو من قـبل أســ بـياـنات ومعلوـمات جغرافـية رقمـية ـتدريبـية في مـعاـمل القســ

   .المقرر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاس  آلي -2

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

 أجهزة حاس  -1

 لوحات عرض نكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS, ILWIS, Google Earth      

o س يوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fy_lwm_alard
https://www.researchgate.net/publication/339310179_alastshar_n_bd_wttbyqath_fy_lwm_alard
https://www.academia.edu/35927642/
https://eos.com/landviewer/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=41.9&lng=12.5&themeId=DEFAULT-THEME
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم التقويم مجاالت 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نمونج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نمونج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 الطالبفاعلية طرق تقويم  
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نمونج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نمونج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         نظم التحديد المكاني وتطبيقاتها المقرر:اسم 

 جغر  340 المقرر:رمز 

   مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... والتقييم: د. التدريس 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... الطالبي: أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 

    (1+  2) 3 . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 جغر  112   

 

 :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5
 ال يوجد     

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام لوصف ال. 1

يشــتمل المقرر  وتطبيقاتها.    ،مكوناتهاأنواعها، وو  ،ومفاهيمها (،التوقيع األرضــي) لمقرر أســس نظم التحديد المكانيتناول اي

اإلســناد ونظم اإل داايات والتحويل فيما بينها، مع بعط طرائق  ســاب مدخل إلى المســا ة الجيوديســية ليشــمل نما ج على  

ــتـخدام ـهذق النظم. يـقدم المقرر بعط التطبيـقات في مـجاالت ، والمســــاـفات واالتـجاـهات كيفـية تـحدـيد المواقع على األرا ـباســ

ــر الموارد الطبيعـية، و يرـها. و يبين المقرر كيفـية جمع مختلـفة لـهذق النظم، مـ:ل: المســـــاـ ة، والمالـ ة، والزراـعة، و صــ

بناء  تصميم والبيانات ومعالجتها وتم:يلها، وعالقة هذق النظم مع نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد، وكيف يمكن 

 خطة عمل لجمع البيانات باستخدام هذق النظم في الميدان.

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

ــه المكانينظم التحديد  التعريف نظريا وتطبيقيا ب ــســ ــالها باألقمار  وأنواعها    ااألولية وأجهزته اوأســ وكيفية العمل بها واتصــ

، بما النظم المكانية األخر ات العالقة، وكيفية رصـد ومعالجة ودمج بيانات هذق النظم مع  لمصـطلحات المتداولة واالصـناعية، 

 كيفية التخطيط لجمع بيانات بنظم التحديد المكانيفي  لك  
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع يعّرف المصطلحات المتداولة في نظم التحديد المكاني. 1.1

 2-3ع .وخصائصها  هامكوناتونظم التحديد المكاني أنواع يوضح  1.2

 3-3ع لنظم التحديد المكاني ومبينا أهمية هذق النظم فيها.ية  مجاالت تطبيقيعدد   1.3

 4-3ع المكانية األخرى.نظم  العالقة نظم التحديد المكاني ب  يبين 1.4

  المهارات 2

 3-3م يحدد أساليب ومرا ل رصد البيانات وجمعها بنظم التحديد المكاني. 2.1

 2-3م يقارن بين أنواع نظم التحديد المكاني. 2.2

 3-3م يستخدم األدوات والبرامج المناسبة لمعالجة بيانات نظم التحديد المكاني. 2.3

 4-3م يرسم مخطط عمل لتوظيف قدرات نظم التحديد المكاني في مجاالت تطبيقية مختلفة.  2.4

تحليلـية  يوظف بـياـنات نظم التـحدـيد المـكاني في تـكاـمل مع برامج وتقنـيات مـكانـية أخرى أل راا   2.5

 مختلفة.
 5-3م

  القيم 3

ــترا أو ملخ  في أي من  3.1 ــروع أو تمرين مشــ ــترا بفـاعليـة مع زمالءق في تنفيـذ مشــ يشــ

   .موضوعات المقرر

 2-3ق

 4-3ق

 3-3ق  .يبين مال ظاته وآراءق بطريقة مالئمة وبناءة 3.2

 5-3ق .ومهنيةينفذ تمارين وواجبات المقرر الفردية  باستقاللية ومسؤولية  3.3

يســـتجيب ويتصـــرف بومانة ومســـؤولية تجاق موارد القســـم والجامعة  ات الصـــلة بالبرامج   3.4

 .واألجهزة والبنية التقنية للمعامل
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
ــسالتـحدـيد المـكاني  مـقدـمة في نظم ـــناعي(  : تعريف، وأســ ، وأنواع، )مـ:ل: نظرـية ـمدار القمر الصــ

  وأهمية.

4 

 4 .دور كل منهاأجهزة نظم التحديد المكاني ومكونات و 2

 8 اإل داايات.ونظم  الجيوديسية والمراجع  األراشكل  3

 4 بوقمار المال ة العالمية. اإل داايات الجغرافية على سطح األراتحديد و ساب   4

 4 مصادر الخطو في نظم التحديد المكاني. 5

 12 .التحديد المكاني: التصحيح والتحويل نات نظممعالجة بيا 6

 8 تكامل نظم التحديد المكاني مع نظم المعلومات المكانية )التقنيات الجيومكانية( األخرى. 7

8 
المسـا ة، والمال ة، توظيف بيانات التحديد المكاني لتنفيذ أعمال في مجاالت تطبيقية مختلفة، م:ل: 

 . و صر الموارد األرضية

16 

 60 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

ــطلحـات المتـداولـة في نظم التحـديـد   يعّرف المصــ

 المكاني.

ضــــرب ، المناقشــــة،  الحوار  

 األم:لة

ــارات   ــة،  االختب ــيلي التحصــ

الواجبات، المال ظة الصفية  

 سجل التقويم المستمر()

1.2 
ــح   المكـاني  أنواع  يوضــ  هـامكونـاتونظم التحـديـد 

 .وخصائصها

ــة،  الحوار   ، الخرائط المناقشــ

 الذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

 الواجبات، المال ظة الصفية 

1.3 
ـية لنظم التـحدـيد المـكاني ومبيـنا  مـجاالت تطبيقيـعدد  

 أهمية هذق النظم فيها.

الــذـهـني،   ، اـلـحواراـلعصــــف 

 ، الخرائط الذهنيةالمناقشة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

 الواجبات، المال ظة الصفية 
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.4 
اني بـ يبين   د المـك ة نظم التحـدـي ة  نظم  العالـق انـي المـك

 األخرى.

الــذـهـني،   ، اـلـحواراـلعصــــف 

 ، الخرائط الذهنيةالمناقشة

ــارات   ــة،  االختب ــيلي التحصــ

 الواجبات، المال ظة الصفية 
2.0  

2.1 
يحدد أسـاليب ومرا ل رصـد البيانات وجمعها بنظم 

 التحديد المكاني.

 ل المناقشـــة، خرائط  هنية، 

 المشكالت، التدريب العملي 

ــة ــيلي التحصــ ــارات  ،  االختب

 التمارين العملية

2.2 

المنــاقشــــــة، خرائط  هنيــة،   يقارن بين أنواع نظم التحديد المكاني.

 الحوار

ــة ــيلي التحصــ ــارات  ،  االختب

ــفية، التقييم   المال ظة الصــ

 الذاتي

2.3 
يستخدم األدوات والبرامج المناسبة لمعالجة بيانات  

 نظم التحديد المكاني.

 ل المناقشـــة، خرائط  هنية، 

 المشكالت، التدريب العملي

ــة ــيلي التحصــ ــارات  ،  االختب

 التمارين العملية

2.4 

د   درات نظم التحـدـي ل لتوظيف ـق ــم مخطط عـم يرســ

 المكاني في مجاالت تطبيقية مختلفة. 

ي،   ـن الــذـه عصـــــف  ط  اـل خـراـئ

ــة،   ـهـنيــة،    ــل  اـلـمنــاقشــــ

 المشكالت، التدريب العملي

ــة ــيلي التحصــ ــارات  ،  االختب

 التمارين العملية

2.5 

ل مع   اـم اني في تـك د المـك دـي ات نظم التـح اـن يوظف بـي

مكــانيــة أخرى أل  راا تحليليــة برامج وتقنيــات 

 مختلفة.

 ل المناقشـــة، خرائط  هنية، 

 المشكالت، التدريب العملي

ــة ــيلي التحصــ ــارات  ،  االختب

 التمارين العملية

 القيم  3.0

3.1 

ــروع أو   ــترا بفاعلية مع زمالءق في تنفيذ مشـ يشـ

ــترا أو ملخ  في أي من موضــوعات  تمرين مش

   .المقرر

تقويم العروا، ملف إنـجاز   التعلم التعاوني

الطالب، المال ظة الصــفية،  

األقـران،   م  قـيـيــ الـتـ تـقـويـم 

 الذاتي   

3.2 

التعلم التـعاوني، التعلم اـلذاتي،   .يبين مال ظاته وآراءق بطريقة مالئمة وبناءة

 لعب أدوار

تقويم العروا، ملف إنـجاز  

الطالب، المال ظة الصــفية،  

 الذاتي   قييم  الت

3.3 
تمارين وواجبات المقرر الفردية  باســــتقاللية ينفذ  

 .ومسؤولية ومهنية

، التقييم  الواجـبات، التـمارين ذاتي التعلم الالتدريب العملي، 

   الذاتي

3.4 

يسـتجيب ويتصـرف بومانة ومسـؤولية تجاق موارد  

القســــم والجامعة  ات الصــــلة بالبرامج واألجهزة 

 .والبنية التقنية للمعامل

تكليف أو توجيه التعلم الذاتي،  

 مباشر  و ير مباشر

الــذاتي،   ملف إنجــاز  التقييم 

 الطالب  

 * استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 ابتداًء من األسبوع الرابع إلى األسبوع الرابع عشر  عملية تمارين 1

 %10 كل االاة أسابيع واجبات  2

 %15 األسبوع الرابع 1اختبار فصلي  3

 %15 األسبوع ال:امن 2اختبار فصلي  4

 %40 نهاية الفصل  اختبار نهائي  5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 

)المرجع متوفر  م، المؤلف 2010 .جمعة محمد داود، .مدخل إلى النظام العالمي لتحديد المواقع

 . مجاناً من قبل المؤلف على اإلنترنت(

 المساندةالمراجع 

 مراجع من يستجد وما العربية، باللغة االستا  قبل من المقدمة المالزم إلى باإلضافة المحاضرة -

 .العربية باللغة

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. 

Leick, Alfred (1995). GPS Satellite Surveying. New York: John 

Wiley. 

Hofmann, W.B. et. Al., (1994). GPS Theory and Practice. New York: 

Springer-Verlag. 

 اإللكترونية المصادر 

https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARA

BIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%

D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8

%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%

84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D

9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%

D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A

8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3 

 )رابط: كتاب المرجع الرئيس للمقرر( 

 

http://gisclub.net/vb/index.php 

http://www.nasa.gov/ 

http://www.noaa.gov/ 

http://www.esri.com/ 

http://www.usgs.go/ 

https://www.gasgi.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

   ىأخر

 

 واائق المستخدم للبرامج الجيومكانية -

عينة من البيانات والخرائط والصور الرقمية مقدمة من قبل أستا  المقرر أو يوجه بالحصول   -

 عليها.  

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 آليمعامل  اسب  -2

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

 أجهزة  اسب -1

 لو ات عرا  كية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS     

https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
https://www.academia.edu/794562/An_Introduction_to_GPS_in_ARABIC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B3
http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.nasa.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.esri.com/
http://www.usgs.go/
https://www.gasgi.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 متطلبات المقرر  العناصر 

o س يف أوبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونيةعبر  -خدمات إليكترونية  -5

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 فني متخص  في القسم لمتابعة الخدمات -1

 أجهزة استقبال نظم التحديد المكاني. -2
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نمو ج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نمو ج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نمو ج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نمو ج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 و دة الجودة، وقيادات البرنامج

 ير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

  ير مباشر: استمارة تقويم الجودة   و دة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 مهارات خرائطية  المقرر:اسم 

 جغر  335 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -غرافيا في الجبكالوريوس اآلداب  البرنامج:

 الجغرافيا العلمي: القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

: السنة  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابعة، المستوى  الثامن 

 

  المقرر:. المتطلبات السابقة لهذا 4
 جغر  112   

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد  -

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - )استذكار ومراجعة وتلخيص(  إضافيةدروس  3

 - ى  أخر 4

 60 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال .  1

يبين المقرر أهمية استخدام الخريطة ودورها في تصوير الواقع الجغرافي وفهمه من خالل مفهوم نظرية االتصال الخرائطي. 

المقرر  موضوعات . وتشتمل المقرر على مهارات استخدام الخرائط المتمثلة في: قراءة الخريطة، وتحليلها، وتفسيرهايركز 

كيفية قراءة الخريطة وفهم عناصرها، وكيفية تمثيل الواقع من قبل الخرائطي، وكيفية تحليل الخريطة )رقميا ويدويا(،  على 

 على تدريبات عملية متنوعة تغطي محاور موضوعات المقرر.  وكذلك كيفية تفسير الخريطة. ويشتمل المقرر

  :الهدف الرئيس للمقرر .  2

تدريب الطالب على مهارات استخدام الخريطة المتمثلة في قراءة الخريطة وتحليلها وتفسيرها، لدعم قدرة الطالب على تقييم  

 . من منظور نظرية االتصال الخرائطي جودة الخريطة الفنية والتطبيقية

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم  .  3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .يبين أهمية الخريطة وجودتها وعالقتها بعمليات صنع القرار 1.1

  .يوضح خصائص الخريطة الممثلة وفهم عناصرها 1.2

    .يسرد مراحل استخدام الخريطة باعتبارها وسيلة أساسية لفهم الواقع الجغرافي 1.3

  .يبين نظرية االتصال الخرائطي 1.4



 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 3-3ع  .يبين آفاق استخدام الخريطة وفقا لالتجاهات المستقبلية للتقنية الخرائطية 1.5

  المهارات 2

 1-3م .الخريطة وفهم طبيعة كل مرحلة والتفريق بينهايفسر مراحل استخدام  2.1

 5-3م   .يستخدم األدوات المناسبة لقراءة وتحليل وتفسير الخريطة 2.2

 2-3م .يقارن بين أنواع الخرائط وعناصرها، وتحديد االستخدامات التطبيقية المناسبة لها 2.3

 5-3م .الخريطةيوظف وسائل التقنية في فحص وتقييم جودة   2.4

  القيم 3

 4-3ق   .يشترك بفاعلية مع زمالءه في تنفيذ مشروع أو تمرين مشترك في أي من موضوعات المقرر 3.1

 3-3ق  .يبين مالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءة 3.2

 5-3ق .ينفذ تمارين وواجبات المقرر الفردية باستقاللية ومسؤولية ومهنية 3.3

ــالبرامج  3.4 ــة مات الصــلة ب ــوارد القســم والجامع ــاه م ــة ومســؤولية تج يســتجيب ويتصــرف بةمان

 .واألجهزة والبنية التقنية للمعامل
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 .مقدمة في االتصال الخرائطي، واستخدام الخريطة 1

 4 الخريطة وخصائصها وفقا لمجاالتها التطبيقية.الخريطة وصنع القرار: أنواع  2

 12 .قراءة الخريطة: أسس ومتطلبات في فهم عناصر الخريطة الممثلة 3

 12 .تحليل الخريطة: القياس والتحليل وأنواعه على الخريطة الورقية والرقمية 4

 12 .للظواهر الممثلةتفسير الخريطة: تفسير نتائج التحليل لفهم العالقات الجغرافية  5

 8 قضايا وأمثلة في جودة الخريطة وسوء استخدامها. 6

7 
ــة  اســتخدام الخريطــة )قــراءة، وتحليــل، وتفســير( فــي ضــوء االتجاهــات التقنيــة الخرائطيــة الحالي

 والمستقبلية.
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 60 المجموع
 

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  ي التق   وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس    ربط   .  1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

يبين أهمية الخريطــة وجودتهــا وعالقتهــا بعمليــات  1.1

 .صنع القرار
خرائط مهنية، ضرب األمثلــة، 

 المناقشةالعصف الذهني، 

ــة  ــارات، المالحظـــ االختبـــ

 الصفية، ملف إنجاز الطالب

ــم  1.2 ــة وفهــ ــة الممثلــ ــائص الخريطــ ــح خصــ يوضــ

 .عناصرها
ــايير إنشــاء نمــومج  ــيم مع تقي

(Rubrics) ،خرائط مهنية  ،

 ضرب األمثلة، المناقشة

ــيرة  ــارات )قصـــــ االختبـــــ

ــامج  ــائي(، نم وفصــلية ونه

ــيم  ــات، التقي ــيم، الواجب التقي

 الذاتي

يسرد مراحل استخدام الخريطــة باعتبارهــا وســيلة  1.3

  .أساسية لفهم الواقع الجغرافي
 خرائط مهنية، المناقشة

ــة  ــارات، المالحظـــ االختبـــ

 الصفية، ملف إنجاز الطالب

 .يبين نظرية االتصال الخرائطي 1.4
 خرائط مهنية، المناقشة

ــة  ــارات، المالحظـــ االختبـــ

الصـــــفية، ملـــــف إنجـــــاز 

 الواجباتالطالب،  

يبــين آفــاق اســتخدام الخريطــة وفقــا لالتجاهــات  1.5

 ضرب األمثلة، المناقشة  .المستقبلية للتقنية الخرائطية

ــة  ــارات، المالحظـــ االختبـــ

ــف  ــات، مل ــفية، الواجب الص

 إنجاز الطالب

 المهارات 2.0
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

يفسر مراحــل اســتخدام الخريطــة وفهــم طبيعــة كــل  2.1

 .مرحلة والتفريق بينها
مهنية، حل المشكالت، خرائط  

 التدريب العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية، الواجبات

يستخدم األدوات المناسبة لقراءة وتحليــل وتفســير  2.2

   .الخريطة
ــرب  ــة،  ضـــ ــرائط مهنيـــ خـــ

 األمثلة، التدريب العملي

ــارين  ــارات،  التمـــ االختبـــ

 العملية

ــواع الخــرائط وعناصــرها،  2.3 ــين أن ــد يقــارن ب وتحدي

 .االستخدامات التطبيقية المناسبة لها
خــرائط مهنيــة،  معايير تقيــيم،  

ــدريب  ــة، التــ ــرب األمثلــ ضــ

 العملي

نمــومج التقيـــيم، التمـــارين 

 العملية، التقييم الذاتي

ــيم جــودة  2.4 ــة فــي فحــص وتقي يوظــف وســائل التقني

 .الخريطة
خــرائط مهنيــة، معايير تقيــيم،  

ــدريب  ــكالت، التــ ــل المشــ حــ

 العملي

نمــومج التقيـــيم، التمـــارين 

 العملية، التقييم الذاتي

 القيم  3.0

يشترك بفاعلية مــع زمــالءه فــي تنفيــذ مشــروع أو  3.1

   .تمرين مشترك في أي من موضوعات المقرر
 التعلم التعاوني  

تقويم العروض، ملف إنجاز 

الطالب، المالحظة الصــفية، 

ــران،  ــويم األقــ ــيم تقــ التقيــ

 الذاتي

ــب أدوار  .يبين مالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءة 3.2 ــذاتي، لعـ ــتعلم الـ ، الـ

 التعلم التعاوني

تقويم العروض، ملف إنجاز 

الطالب، المالحظة الصــفية، 

 التقييم الذاتي

ينفذ تمارين وواجبــات المقــرر الفرديــة باســتقاللية  3.3

 .ومسؤولية ومهنية
ــارين،  دريب العملي، التعلم الذاتيالت ــات، تمـ ــف واجبـ ملـ

ــب،  ــاز الطالــ ــيم إنجــ التقيــ

 الذاتي

مــوارد يستجيب ويتصرف بةمانة ومسؤولية تجــاه   3.4

ــالبرامج واألجهــزة  القســم والجامعــة مات الصــلة ب

 .والبنية التقنية للمعامل

ــذاتي،  ــتعلم الــ ــف أو الــ تكليــ

 توجيه مباشر  وغير مباشر 

التقيــيم ملف إنجاز الطالــب،  

 الذاتي

 * استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة   تقييم   أنشطة.  2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 األسبوع الخامس   1امتحان فصلي   1

 %15 األسبوع العاشر  2امتحان فصلي   2

 %5 كل شهر واجبات 3

 %25 كل عشرة أيام  تمارين عملية، )وتمرين واحد جماعي( 4

 %5 كل أسبوع مناقشة ومشاركة وتفاعل   5

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 6

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5مكتبية )ساعات  (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 وحدة اإلرشاد بالكلية (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر  قائمة  .  1

 للمقرر المرجع الرئيس
 .م2002 ،الدار العلمية الدولية. خضر. العبادي، والصور الجويةدليل قراءة الخريطة  -

 .م 2003، دار الفكر العربي.  ، أحمد البدوي. الشريعيالخرائط العملية: نمامج وتطبيقات -

 مالزم مقدمة محددة من مدرس المقرر المستندة إلى المراجع أدناه وغيرها مات العالقة -

 المساندةالمراجع 

• Map Use: Reading, Analysis, Interpretation, 8th edition, 

(2016), by Aileen R. Buckley, A. Jon Kimerling, Phillip C. 

Muekrrcke, Juliana O. Muehrcke. ESRI Press.  

 

 المجالت والدوريات العلمية العربية في الخرائط والنظم وما يستجد منها. •

من اختيار  الكتب في الخرائط وتقنياتها في المكتبةأي مراجع باللغة العربية من  •

 الطالب. 

 

 اإللكترونية المصادر 

والموضوعات مات العالقة بالخرائط في هذا  Map Useأنظر استخدام الخرائط   •

 المصدر في الرابط: 
visualization-and-area/cartography-https://gistbok.ucgis.org/knowledge 

 

http://gisclub.net/vb/index.php    عربي   

http://www.esri.com   

 وغيرها مما يجده الطالب  أو ما يشير إليه أستام المقرر وما يستجد منها

   ىأخر

 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستام   •

 المقرر  

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات  .  2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاسب آلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض مكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS      

o أوفيس برامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

 الجامعة للخدمات اإلليكترونيةعبر نظام  -خدمات إليكترونية  -5

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 عينة من الخرائط )مكتبة الخرائط(. -1

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -2
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

مباشــر: نتــائج الطلبــة، نمــومج الطلبــة 

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نمومج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

https://gistbok.ucgis.org/knowledge-area/cartography-and-visualization
http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com/
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نمومج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
مباشــر: نتــائج الطلبــة، نمــومج الطلبــة 

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشــر: اســتمارات تقــويم الجــودة 

ــتطالعات فصـــــلية أو ســـــنوية  )اســـ

لمخرجات البرنــامج التعليميــة(، تقريــر 

نتـــائج االمتحـــان الســـنوي لمخرجـــات 

 البرنامج

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشر: تقريــر مــدى مناســبة مخرجــات 

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 المعلومات الجغرافية  البرمجة والتطويع في نظم المقرر:اسم 

 جغر  495 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافيا  –بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا  البرنامج:

 قسم الجغرافيا العلمي: القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:
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 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ علم: . قائمة مصادر الت1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  1) 2 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

    متطلب جامعة أ.
متطلب  

   أخرى  √ متطلب قسم    كلية

  √   اختياري    إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 السنة الرابعة، المستوى الثامن  

 

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 جغر  336   

 :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 15 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %50 15   )معمل( أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 15 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

 يقدم المقرر لكيفية أداء مهام برمجية وتطويعيه ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتنفيذ مهام معينة في النمذجة واالستعراض 

 المقرر على مقدمة في البرمجة بشكل عام واألدوات المتاحة في نظم المعلومات الجغرافية لتنفيذ المهام والتحليل. كما يشتمل 

 المطلوبة داخل النظم أو خارجها باالستعانة بالمكونات البرمجية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية سواء من خالل التعديل

 خالل كتابة نصوص برمجية باستخدام لغات البرمجة الهدفية، مثل: فيجول باستخدام أدوات التطويع داخل النظام، أو من 

 . يثون، أو جافاابيسك نت، أو ب

   :الهدف الرئيس للمقرر. 2

واإلمكانات البرمجية وأهميتها ضمن نظم المعلومات لمصطلحات والمفاهيم األساسية با نظريا وتطبيقيا تعريف الطالب 

 م المعلومات الجغرافية.  ظلواجهات وأدوات برامج ن (Customization)الجغرافية، بما في ذلك مفهوم التطويع 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع .يوضح المصطلحات والمفاهيم األساسية في البرمجة والتطويع 1.1

 2-3ع .يبين اإلمكانات البرمجية داخل نظم المعلومات الجغرافية 1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 3-3ع .يسرد أدوات البرمجة والتطويع وبرامجها 1.3

 4-3ع يبين أهمية البرمجة والتطويع ضمن نظم المعلومات الجغرافية. 1.4

  المهارات 2

 1-3م يبرر القدرات أو اإلمكانات البرمجية والتطويع ضمن برامج نظم المعلومات الجغرافية.  2.1

 1-3م .البيانات واألدوات والوظائف البرمجية حسب مهام تطبيقية معينةمن متطلبات  حدد الي 2.2

اـحة منيوظف البرامج   2.3 ة المـت ــوص البرمجـي ة    والنصــ ا داـخل نظم  مصـــــادر مختلـف ــمينـه وتضــ

 .إما الستخدامها مباشرة أو البناء عليها  المعلومات الجغرافية
 3-3م

ــحة المخرجات المكانية )خرائطية وخير خرائطية( الناتج 2.4 ــوص   ةيتحقق من صــ من تنفيذ النصــ

 البرمجية. 
 6-3م

  القيم 3

ــتر  مع زمالـئه في  ـيدير حوارا   3.1 ة  أو يشــ ــوص برمجـي اـبة نصــ ة داـخل نظم كـت   لتنفـيذ مـهام معيـن

 .المعلومات الجغرافية حسب أهداف معينة
 1-3ق

 3-3ق .كتابة النصوص البرمجية باستخدام البرامج المساندةفي م عروض زمالئه وآراؤهم يقو   3.2

 5-3ق .ينفذ تمارينه أو واجباته باستقاللية ومسؤولية ومهنية 3.3
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  الموضوعات قائمة  م

 3 .خصائص البرمجة ومهامها وتطبيقاتها وأهميتهاعن  مقدمة 1

 3 .أنواعها وخصائصهاها:  برامجلغات البرمجة و 2

3 

اللغة  (رحر   استعراض مكونات ووظائف برنامج )مأسس ومفاهيم برمجية للغة برمجية مختارة: 

، األدوات (Visual Studio، أو يثونابمحرر للغة ، أو NET Framework  :مثل)مختارة، ال

والمصفوفات وحلقات التكرار،   والمتغيراتوالصيغ العمليات واإلجراءات وأنواع البيانات و

 . وخيرها

9 

 3 . أنواعها واكتشافها والتحكم فيها: معالجة األخطاء 4

 3 .الوصول إلى ملفات وعرضها وقراءتها والخروج منها  :الملفاتالتعامل مع  5

6 
ــتعالم والتـحدـيو والتحوـيل أو   :تطبيـقات البرمـجة في قواـعد البـياـنات ــول إلى الـقاـعدة واالســ الوصــ

 الحسابات، وخيرها. تطبيقات على بيانات ملفات أو قواعد بيانات جغرافية.
9 

 9 تنفيذ أمثلة على بيانات ملفات أو قواعد بيانات جغرافية. التحليل المكاني:تطبيقات البرمجة في  7

 3 أو تحليل إلى نص برمجي أو العكس.جغرافية تحويل أدوات معالجة  8

 3 . تطويع واجهات المستخدم دون برمجة 9

 45 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
ــية في  ــاسـ ــطلحات والمفاهيم األسـ ــح المصـ يوضـ

 .البرمجة والتطويع

ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

 ذهنية

ــارات   ــة،  االختب ــيلي التحصــ

 الواجبات

1.2 

المعلومــات  داخــل نظم  اإلمكــانــات البرمجيــة  يبين 

 .الجغرافية
ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

 ، ضرب األمثلةذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم  الواجبــات ، ســ

 المستمر

1.3 

 .يسرد أدوات البرمجة والتطويع وبرامجها
ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

 األمثلة، ضرب ذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم  الواجبــات ، ســ

 المستمر
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.4 

ـنـظم  ضــــــمن  ـتـطوـيع  واـل ـبرـمجــة  اـل أـهـميــة  ـبـين  ـي

 المعلومات الجغرافية.

ي،   ـن الــذـه عصـــــف  ـحوار اـل اـل

ة ــة، خرائط ذهنـي اقشـــ ، والمـن

 ضرب األمثلة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم  الواجبــات ، ســ

 المستمر

 المهارات 2.0

2.1 

والتطويع  البرمجيــة  أو اإلمكــانــات  القــدرات  يبرر 

 ضمن برامج نظم المعلومات الجغرافية. 
ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

 ذهنية، ضرب األمثلة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم   الواجبــات، ســ

 المستمر

2.2 

ائف   ات واألدوات والوـظ اـن ات من البـي يحـدد المتطلـب

 تطبيقية معينة.البرمجية حسب مهام 

ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

الت،   ـــك مشـــ اـل حــل  يــة،  ذهــن

 التدريب العملي

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

2.3 

  والنصــــوص البرمجية المتاحة منيوظف البرامج 

ــمينها داخل نظم المعلومات  ــادر مختلفة وتضـ مصـ

 .الستخدامها مباشرة أو البناء عليهاإما   الجغرافية

ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

الت،   ـــك مشـــ اـل حــل  يــة،  ذهــن

 التدريب العملي

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

2.4 

ة  ـــحة المخرـجات المـكانـية )خرائطـي يتحقق من صــ

ــوص  النصــ ــاتجــة من تنفيــذ  الن وخير خرائطيــة( 

 البرمجية. 

ــة، خرائط  الحوار والمنـاقشـــ

الت،   ـــك مشـــ اـل حــل  يــة،  ذهــن

 التدريب العملي

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

 القيم  3.0

3.1 

كتابة نصوص يدير حوارا أو يشتر  مع زمالئه في  

ة داخـل نظم ذ مهـام معيـن ة لتنفـي المعلومـات    برمجـي

 .الجغرافية حسب أهداف معينة

 التعلم التعاوني

تـقـويـم   الـعـروض،  تـقـويـم 

ي،   الــذاـت م  ـي ـي ـق ـت اـل ران،  األـق

 سجل التقويم المستمر

3.2 
م عروض زمالئه وآراؤهم في كتابة النصــوص   يقو 

 البرمجية باستخدام البرامج المساندة.

لـعب األدوار، التعلم التـعاوني، 

 التعلم الذاتي
 التقييم الذاتي

3.3 

ــؤولية   ــتقاللية ومســ ينفذ تمارينه أو واجباته باســ

 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي .ومهنية

الـتمــارين،   الــذاتي،  الـتـقـيـيم 

ــجــل التقويم  الواجبــات ، ســ

 المستمر

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الرابع  األسبوع 1  فصليامتحان  1

 %10  تاسعال األسبوع 2  فصليامتحان  2

 %10  ينسبوعكل أ )وواحد مشتر (  واجبات 3

 %5 كل أسبوع مشاركة وتفاعل 4

 %25  ابتداًء من األسبوع الثالوسبوع كل أ تمارين عملية 5

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 6
 الخ( ورقة عملجماعي،  مشروع ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

  المرجع الرئيس

 للمقرر 
 .مالزم مقدمة محددة من مدرس المقرر المستندة إلى المراجع أدناه وخيرها ذات العالقة

 المساندةالمراجع 

ــ، 1443، بشــير، بشــار كمال، VABالبرمجة في نظم المعلومات الجغرافية  دار جامعة الملك هـــــ

 سعود.

 )دون تاريخ، كتيب عرض متاح على اإلنترنت(، الرابط:مقدمة في البرمجة، حشمت محمد، 

https://books-library.net/files/books-library.online-08231754Mw3K1.pdf 

 

PYTHON: Scripting for ArcGIS. (2013). Zandbergen, Paul. ESRI Press.  

 

A Python Primer for ArcGIS. (2011). Jennings, Nathan. الناشر: المؤلف 

 

 اإللكترونية المصادر 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.7/analyze/arcpy/what-is-arcpy-.htm 

 

https://www.edraak.org/programs/course-v1:PSUT+PL101+2018_SP/ 

 دورة تدريبية عن لغة بايثون مجانية

 .وخيرها مما يجده الطالب أو ما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها

   ىأخر
 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

   .قبل أستاذ المقرربيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من  •

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب آلي -2

 التجهيزات التقنية

 

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, ERDAS, QGIS, Python Code Editor     

o س يوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

o أخرى. – برامج تحرير نصوص برمجية 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1   ىأخر تجهيزات

 

  لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة   مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

https://books-library.net/files/books-library.online-08231754Mw3K1.pdf
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.7/analyze/arcpy/what-is-arcpy-.htm
https://www.edraak.org/programs/course-v1:PSUT+PL101+2018_SP/
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

خير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 خير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الخرائط الرقمية  اسم المقرر:

 جغر  336 رمز المقرر:

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -جغرافيا في البكالوريوس اآلداب  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:
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 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. المقرر  ج. موضوعات

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابع  المستوىالسنة الثالثة،  

 

  :المقرر. المتطلبات السابقة لهذا 4
      جغر 112 

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد  

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 -  إضافيةدروس  3

 - ى  أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام لوصف ال. 1

يتناول المقرر أسس ومفاهيم خرائط الحاسب اآللي، من خالل توضيح كيفية تمثيل الواقع في شكل طبقات خرائطية رقمية من  

الشبه   وأوجه  مختلفة،  والبرامج مصادر  النظم  توضيح  على  المقرر  يشتمل  كما  والرقمية.  الورقية  الخرائط  بين  واالختالف 

التي  والقدرات  بينها،  والتفريق  )الخطية، والخلوية، والهدفية(،  بياناتها  الخرائط ونماذج  المستخدمة إلنشاء هذه  واألجهزة 

ئطي. ويحتوي المقرر على تدريبات عملية تغطي موضوعات توفرها هذه النظم والبرامج في اإلعداد واإلخراج والتحليل الخرا

 المقرر. 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وتمثيــل نمــاذج   هــا،، والبرامج والــنظم التــي تنتجهاخصائص الخريطة الرقمية، وأنواعها، والمصطلحات المتداولة فيتوضيح  

البيانات الخرائطية، وإدخالها، ومعالجتهــا، وتخزينهــا، وإخراجهــا، وتحديــد متطلبــات إنشــاء الخــرائط الرقميــة  ســب الهــدف 

 المطلوب.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم  .3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع الخريطة الرقمية، وأنواعهايبين خصائص   1.1

 1-3ع يشرح المصطلحات المتداولة في الخرائط الرقمية 1.2



 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 2-3ع .يسرد البرامج والنظم التي تنتج خرائط رقمية 1.3

 3-3ع .يوضح أسس وعناصر التصميم الخرائطي 1.4

 2-3ع .يبين أهمية الخرائط الرقمية وتطبيقاتها 1.5

  المهارات 2

 3-3م .يحدد مصادر البيانات وأشكالها ومتطلبات تحويلها ومعالجتها رقميا 2.1

 6-3م .يحدد أنواع البيانات المالئمة إلنتاج خرائط رقمية 2.2

 2-3م .يقارن بين نماذج البيانات وخصائصها وقدراتها وتطبيقاتها 2.3

 3-3م .مالئمة إلنتاج الخرائطيوظف أدوات التقنية في إعداد قواعد بيانات مكانية  2.4

 6-3م .ينتج خرائط رقمية سلمية  سب موضوعات ومقاييس رسم مختلفة 2.5

 -- .يقيّم االتجاهات الحديثة في الخرائط الرقمية ودورها في الواقع العملي 2.6

  القيم 3

 4-3ق مشروع أو تمرين مشترك في أي من موضوعات المقرر  يشترك بفاعلية مع زمالءه في تنفيذ  3.1

 3-3ق  .ةمال ظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءيبين   3.2

المقــرر الفرديــة )ومــا يلــزم لهــا مــن الرجــوع للمصــادر  ذات العالقــة( واجبــات وينفــذ تمــارين  3.3

 .ة ومهنيةيباستقاللية ومسؤول
 5-3ق

ــة بويتصــرف يســتجيب  3.4 ــالبرامج وأمان ــة ذات الصــلة ب ــوارد القســم والجامع ــاه م مســؤولية تج

 .واألجهزة والبنية التقنية للمعامل
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 .الفرق بين خصائص الخريطة الورقية والخريطة الرقمية 1

 8 .وخصائصها وقدراتهاأنواع برامج الرسم وبرامج ونظم الرسم الخرائطي   2

 8 .مصادر البيانات وأشكالها وتحويلها رقميا 3

 8 .نماذج البيانات وخصائصها وقدراتها وتطبيقاتها 4

 12 .إعداد قواعد بيانات خرائطية: توليف وتصميم وبناء  سب أهداف أو موضوعات محددة 5

 ســب أهــداف أو عمليــات قيــاس وتحليــل علــى طبقــات خطيــة وخلويــة معالجــة البيانــات وإجــراء  6

 .موضوعات محددة
12 

 4 .إخراج الخرائط الرقمية، وأسس في التصميم واإلخراج الخرائطي 7

 4 .االتجاهات الحديثة في الخرائط الرقمية 8

 60 المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

مقارنـــة  يبـــين خصـــائص الخريطـــة الرقميـــة

 .، وأنواعهابالخريطة الورقية

ــاء  ــاييرإنش ــيم  مع  ، (Rubrics)تقي

، مثلـــةضـــرب األخـــرائط ذهنيـــة، 

  المناقشة

ــارات  ــيرة )االختبـــــ قصـــــ

ــائيو ــاذج فصــلية ونه (، نم

   الواجبات،  التقييم

1.2 
ــرائط  ــي الخ ــة ف يشــرح المصــطلحات المتداول

 .الرقمية

)وباللغة قائمة/قوائم مختارة  إعداد  

 اإلنجليزية(  

 الواجبات، االختبارات

 الواجبات، االختبارات  ، المناقشةخرائط ذهنية .خرائط رقميةيسرد البرامج والنظم التي تنتج  1.3
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.4 
، مثلـــةضـــرب األتقيـــيم،  معـــايير  .أسس وعناصر التصميم الخرائطييوضح 

  المناقشة

 االختبارات، نماذج التقييم

1.5 
ــين  ــرر يبــ ــة ويبــ ــرائط الرقميــ ــة الخــ أهميــ

 .وتطبيقاتها

مثلـــة، ضـــرب األخـــرائط ذهنيـــة، 

  المناقشة، العصف الذهني

ســجل التقــويم  ،االختبــارات

  المستمر

 المهارات 2.0

2.1 
ــات  ــات وأشــكالها ومتطلب يحــدد مصــادر البيان

 .تحويلها ومعالجتها رقميا

 ــل المشـــكالت،  ،خــرائط ذهنيــة

  التدريب العملي

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

  العملية

2.2 
يحــدد أنــواع البيانــات المالئمــة إلنتــاج خــرائط 

 .رقمية

 ــل المشـــكالت،  ،خــرائط ذهنيــة

  التدريب العملي

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

 العملية

2.3 
ــها  ــات وخصائصـ ــاذج البيانـ ــين نمـ ــارن بـ يقـ

 .وقدراتها وتطبيقاتها

ــرائط ذهنيــة،   ــرب األخ  ،مثلــةض

 التدريب العملي

، ســجل التقــويم االختبــارات

   المستمر

2.4 
بيانــات يوظف أدوات التقنية في إعــداد قواعــد 

 .مكانية مالئمة إلنتاج الخرائط

ــة ،  ل المشكالتالتدريب العملي ــارين العمليـ ــجل التمـ ، سـ

 التقويم المستمر

2.5 
ينتج خرائط رقمية ســلمية  ســب موضــوعات 

 .ومقاييس رسم مختلفة

التدريب العملي،  ل معايير تقييم،  

 المشكالت

التمـــارين  نمــوذج التقيـــيم،

 العملية

2.6 
االتجاهات الحديثــة فــي الخــرائط الرقميــة يقيّم  

 .ودورها في الواقع العملي

، المناقشــة، الحوارضرب األمثلة،  

  عصف ذهني

 الواجبات ،االختبارات

 القيم  3.0

3.1 

مشــروع يشترك بفاعلية مع زمالءه في تنفيــذ  

فـــي أي مـــن أو ملخـــص أو تمـــرين مشـــترك 

   .موضوعات المقرر
  التعلم الذاتي، التعلم التعاوني

ســــجل العــــرو ، تقــــويم 

المال ظــة  ،التقويم المستمر

ــفية، ــران،  الصـ ــويم األقـ تقـ

    قييم الذاتيالت

3.2 

 لم، التعم التعاوني، التعللعب أدوار  .ةمال ظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءبين  ي

 الذاتي

تقويم العرو ، ملف إنجاز 

الطالب، المال ظة الصــفية، 

 الذاتي   تقييم  ال

3.3 

ومــا )الفرديــة المقــرر واجبــات وينفــذ تمــارين 

 (يلزم لها من الرجــوع للمصــادر  ذات العالقــة

 .ة ومهنيةيباستقاللية ومسؤول

، التقييم الواجبات، التمارين دريب العملي التتعلم الذاتي، ال

ــذاتي ــويم الــ ــجل التقــ ، ســ

     المستمر

3.4 

تجــاه ومســؤولية أمانــة بويتصــرف يســتجيب 

موارد القســم والجامعــة ذات الصــلة بــالبرامج 

 .ة التقنية للمعاملنيواألجهزة والب

ــف ــه تكلي ــر أو توجي ــر و  مباش غي

  مباشر

ــذاتي ــيم الــ ــجل  التقيــ ، ســ

 التقويم المستمر

 *استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 األسبوع الرابع   1امتحان فصلي   1

 %15 األسبوع العاشر  2امتحان فصلي   2

 %5 كل أسبوعين واجبات 3

 %25 كل عشرة أيام  ، )وتمرين وا د جماعي(تمارين عملية 4

 %5 كل أسبوع   مناقشة ومشاركة وتفاعل 5

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 6

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 بالقسملجنة شؤون الطالب  (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 من مدرس المقرر المستندة إلى المراجع أدناه وغيرها ذات العالقةمحددة مالزم مقدمة  المرجع الرئيس للمقرر 

 المراجع المساندة

 هـ 1440 ،الرقمية. دبس، عبد الر من، وآل زينة، ناصرالخرائط  (1

رس، مايكل. ترجمة الغامدي، علي.  يالنمذجة الخلوية بنظم المعلومات الجغرافية. ديم  ( 2

 هـ. مطابع جامعة الملك سعود.1432

 المجالت والدوريات العلمية العربية في الخرائط والنظم وما يستجد منها.  ( 3

مــن   باللغة العربية من الكتب فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي المكتبــةجع اأي مر  ( 4

 اختيار الطالب.

 المصادر اإللكترونية 

http://gisclub.net/vb/index.php  عربي   

http://www.esri.com  

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm  

 ا  يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منهيجده الطالب  أو ما وغيرها مما 

 أخرى  

 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ   •

    .المقرر

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات  .2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق

 

 قاعات محاضرات   -1

 معامل  اسب آلي -2

 التقنية التجهيزات

 

 أجهزة  اسب -1

 ذكيةعر   لو ات   -2

 ، ومتصفحإنترنتشبكة  -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS     

o   س وفيأوبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 .القسم لمتابعة الخدماتفني متخصص في  -1 تبعاً لطبيعة التخصص()  أخرى تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

الطلبــة نمــوذج الطلبــة، نتــائج مباشــر: 

 تقويم المقرر  ل

 ، مناقشة النتائجمباشر: تقرير المقرر لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 تقويم المقررالطلبة لمباشر: نموذج  الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
   الطلبةتائج نمباشر:   عضو هيئة التدريس

 ، مناقشة النتائجمباشر: تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 التدريسعضو هيئة 
مباشــر: نتــائج الطلبــة، نمــوذج الطلبــة 

 لتقويم المقرر  

 و دة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشــر: اســتمارات تقــويم الجــودة 

ــتطالعات فصـــــلية أو ســـــنوية  )اســـ

تقريــر لمخرجات البرنــامج التعليميــة(،  

االمتحـــان الســـنوي لمخرجـــات نتـــائج 

 البرنامج

 ، مناقشة النتائجمباشر: تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مناســبة مخرجــات مــدى مباشر: تقريــر 

 التعلم

 التعلممصادر  

   استمارة الجودة،  مباشر:   عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائجمباشر:   لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة  غير مباشر:  و دة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الخرائط الجيولوجية المقرر:اسم 

 جغر   448 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية - غرافيا في الج اآلداب بكالوريوس البرنامج:

 قسم الجغرافيا العلمي: القسم 

 كلية اآلداب الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:

 

 

  



 
2 
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 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 .................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر: 2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... إلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة ا -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ...........................................................................................................التجهيزات المطلوبة:. المرافق و2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2) 3   لمعتمدة:الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  ✓ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري ✓   إجباري ب.

 :   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابعالسنة الرابعة، المستوى 

 

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
   جغر 227، جغر 112    

 : المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد    

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 ( معمل)  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
   لمقرر:العام لوصف ال .1

األسس الجيولوجية وخريطة األســاس والرمــوز واأللــوات المســتخدمة فــي الخــرائط الجيولوجيــة، وكي يــة يدرس المقرر  

الجيولوجيــة والمســا ية، وتمايــل الطبقــات األفقيــة والرأســية والمائلــة والصــخور الناريــة علــ  خريطــة جمــع البيانــات 

األساس، وتمايل التراكيب الجيولوجية ورسم القطاعات الجيولوجية البسيطة والتركيبيــة واللياولوجيــة واالســتراتجرافية 

 .ئط الجيولوجية وفوائدها، وتطبيقات الخراوالعمودية، وقراءة وت سير الخريطة الجيولوجية
 

 :  الهدف الرئيس للمقرر . 2

 ومحتوياتها، وكي ية إنشائها وإخراجها.  ،وأهميتها التطبيقيةالخريطة الجيولوجية أسس بنظريا وتطبيقيا التعرف 
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة وال هم 1

3-3ع يبين أسس الخرائط الجيولوجية ومجاالتها التطبيقية المختل ة 1.1  

5-3ع يوضح طرق إنشاء الخرائط الجيولوجية الطبقات األفقية والمائلة، وقطاعتها الجيولوجية. 1.2  

2-3ع يسرد طرق تمايل التراكيب الجيولوجية )االلتواءات واالنكسارات(. 1.3  

  المهارات 2

ي سر كي ية التعامل مع البــرامج والــنظم الخرائطيــة فــي إنشــاء الخــرائط الجيولوجيــة ومعالجــة  2.1

 بياناتها.
 1-3م

 2م يقارت بين عمليتي  ساب السمك الحقيقي والسمك الرأسي لسطح أي طبقة. 2.2

 4م المائلة.يحلل العالقة بين الميل الحقيقي والميل الظاهري للطبقات   2.3

5-3م يوظف التقنيات الرقمية في تمايل التراكيب الجيولوجية ورسم القطاعات الجيولوجية. 2.4  

  القيم 3

4-3ق  .يشترك ب عالية مع زمالءه في تن يذ العمل الجماعي وتقديمه 3.1  

3-3ق    .يقدم مال ظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءه 3.2  

5-3ق .التمارين والواجبات باستقاللية وبطريقة مسؤولة ومهنيةين ذ   3.3  

يستجيب ب اعلية وأمانة مت  ما طلب منه سواء من قبــل زمــالءه وأســتار المقــرر ســواء لتن يــذ  3.4

  .توضيح معلومة معينة أومهمة 
4-3ق  

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 وفوائدها. ها  وتطبيقات  ،الجيولوجيةاألسس  مقدمة في  1

 4   .تهاورقمن مكونات الخريطة الجيولوجية 2

 8 و القطاعات التضاريسية  الخريطة الطبوغرافية 

 4  .الصخور وأنواعها ورموزها في الخريطة الجيولوجية 3

 4 أعمار الصخور  وسلم الزمن الجيولوجي  4

 8 .تمايل الطبقات األفقية 5

6 
تمايل الطبقات المائلة الميل الحقيقي والميل الظاهري، و ساب السمك الحقيقي والظاهري والرأسي 

 .للطبقات المائلة

8 

 4 .تمايل التراكيب الجيولوجية )االلتواءات والقباب والحوض واالنكسارات( 7

 8   .التوافقتمايل التتابعات الصخرية العمودية والمضاهاة بينهم وتميز أسطح عدم  8

 4 .إنتاج خريطة جيولوجية رقمية 9

 4 .التتابع الطبقي في المملكة العربية السعودية 10

 60 المجموع

 
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة وال هم  1.0

يبــين أســس الخــرائط الجيولوجيــة ومجاالتهــا  1.1

 التطبيقية المختل ة

 سجل التقويم المستمراالختبارات،  المناقشة، الحوار

ق إنشـــاء الخـــرائط الجيولوجيـــة ائـــ يوضـــح طر 1.2

الطبقــــــات األفقيــــــة والمائلــــــة، وقطاعتهــــــا 

 الجيولوجية.

ــوار  ــة، الحـــــ ، المناقشـــــ

 سجل التقويم المستمر االختبارات،  الخرائط الذهنية

ــرد طر 1.3 ــة ائـــ يسـ ــب الجيولوجيـ ــل التراكيـ  سجل التقويم المستمر، االختبارات، الخرائط المناقشة،  الحوارق تمايـ
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 -الصــخور الناريــة -)االلتــواءات واالنكســارات

 عدم التوافق(.

 الذهنية

 المهارات 2.0

ــع  2.1 ــل مـ ــة التعامـ ــر كي يـ ــنظم ي سـ ــرامج والـ البـ

ــة  ــاء الخـــرائط الجيولوجيـ الخرائطيـــة فـــي إنشـ

 ومعالجة بياناتها.

الخـــــــــرائط الذهنيـــــــــة، 

 التدريب العملي المناقشة، 

 ،التمــــارين العمليــــة ،االختبــــارات

 الواجبات

ــمك الحقيقــي  2.2 ــاب الس ــين عمليتــي  س ــارت ب يق

 والسمك الرأسي لسطح أي طبقة.

المناقشة، التدريب العملي،  

  ل المشكالت 

االختبارات، التمارين العملية،  

 الواجبات 

يحلل العالقة بين الميل الحقيقي والميل الظاهري  2.3

 للطبقات المائلة.

الخرائط الذهنية،  

المناقشة، التدريب العملي،  

  ل المشكالت 

االختبارات، التمارين العملية،  

 الواجبات 

ــب يوظــف  2.4 ــل التراكي ــي تماي ــة ف ــات الرقمي التقني

 الجيولوجية ورسم القطاعات الجيولوجية.

المناقشة، التدريب العملي،  

  ل المشكالت 

االختبارات، التمارين العملية،  

 الواجبات 

 القيم  3.0

ــل  3.1 ــذ العم ــي تن ي ــع زمــالءه ف ــة م يشــترك ب اعلي

ــتركة، أو  ــات مشــ ــه )واجبــ ــاعي وتقديمــ الجمــ

 عملية(مشاريع 

 التعلم التعاوني  

ــروض،  ــويم العـ ــويم تقـ ــجل التقـ سـ

، المال ظة الص ية، تقــويم المستمر

    قييم الذاتياألقرات، الت

ــب أدوار يقدم مال ظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءه   3.2 ــتعللعــــــ م ، الــــــ

 الذاتي لمالتعاوني، التع

ــروض،  ــويم العـ ــويم تقـ ــجل التقـ سـ

تقييم الص ية، ال، المال ظة  المستمر

 الذاتي   

ين ــذ التمــارين والواجبــات باســتقاللية وبطريقــة  3.3

 مسؤولة ومهنية

الـــتعلم الـــذاتي، التـــدريب 

 العملي 

الواجبات، التمارين، التقييم الذاتي، 

 سجل التقويم المستمر

 

3.4 

يستجيب ب عالية وأمانة مت  ما طلب منــه ســواء 

المقــرر ســواء لتن يــذ من قبــل زمــالءه أو أســتار  

 مهمة أو توضيح معلومة معينه

تكليـــف أو توجيـــه مباشـــر  

 وغير مباشر 

، التقيـــيم ســـجل التقـــويم المســـتمر

  الذاتي

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طيلة أسابيع ال صل الدراسي وواجبات واختبارات قصيرة    تكلي ات 1

 %15 السابع  األسبوع 1اختبار فصلي   2

 %15 الاالث عشراألسبوع  2اختبار فصلي   3

 %20  طيلة أسابيع ال صل الدراسي أو مشروع تدريبي فردي أو جماعي  ةعملي  تطبيقات 4

 %40   ال صلنهاية  االختبار النهائي  5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 الطالب بالقسملجنة شؤوت  (3

 و دة اإلرشاد بالكلية (4

  التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

  المرجع الرئيس

 للمقرر 
الجيولوجية  أساسيات   - شعث،  الخرائط  الترك   ا مد  شؤوت ،  نعيم  عمادة  سعود،  الملك  جامعة 

 م 1995، 1ط  ،الرياض، المكتبات

 المساندةالمراجع 

الجامعية  - المعرفة  دار  مصط  ،  ا مد  والكارتوجرافيين،  للجغرافيين  الجيولوجية   : الخرائط 

 م. 2020اإلسكندرية، 

الجيولوجية  - محمد،  الخرائط  القادر  رسي  الزين، عبد  أ مد  العلوم،  ،  الزين  كلية  الجيولوجيا،  قسم 

 م. 2008 جامعة أفريقيا العالمية،
Lisle, R.  and Brabham, P. (2011) Basic Geological Mapping, 5th edition.  John   

         Wiley & Sons, Ltd. 

Hanžl and Ver  (2018) Basic principles of geological and thematic mapping,   

         Czech Geological Survey, Geological Survey of Ethiopia ISBN 978-80-  

         7075-951-6. 

المصادر  

 اإللكترونية

https://sgs.org.sa/ar 

 المسا ة الجيولوجية السعودية

   ىأخر
Geological Map of the Ar Riyad Quadrangle, Sheet 24 I, Kingdom of Saud Arabia (1991)   

              1:250,000. 

 ، وبيانات وخرائط رات عالقة. مالزم ومعلومات مقدمة من قبل أستار المقرر -
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات -1

 معامل  اسب آلي -2

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

 أجهزة  اسب -3

 لو ات عرض ركية -4

 شبكة إنترنت -5

 ، ومايكروس ت أوفيسبرامج تشغيل  اسب ويندوز -6

 ,ArcGIS, ERDAS, Google Earth)بـــرامج تطبيقيـــة  -7

Selected Geological Mapping Software)  

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 مجسمات وعروض خرائطية وعينات صخور -1

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -2
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  وتالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

مباشر: مراجعــة نتــائج أســئلة االمتحانــات والتمــارين 

العملية والواجبات، والمناقشات، ونتائج نمورج تقويم 

 المقرر )من قبل الطلبة(

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 تقويم المقررمباشر: نمورج  الطلبة 

ــرق تقـــويم  ــة طـ فاعليـ

 الطالب

 مباشر: مناقشة ومتابعة نتائج أداء الطلبة  عضو هيئة التدريس

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

مدى تحصــيل مخرجــات 

 التعلم للمقرر

 مباشر: نمورج تقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس

أسئلة االمتحانــات والتمــارين العمليــة مباشر: مراجعة  

والواجبــات، والمناقشــات، فــي ضــوء أهــداف المقــرر 

 ونتائج الطلبة ونمورج تقويم المقرر )من قبل الطلبة(

 

 مصادر التعلم
 و دة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشر: استطالعات فصلية أو ســنوية لمخرجــات 

ــات  ــنوي لمخرج ــات الس ــة، واالمتح ــامج التعليمي البرن

https://sgs.org.sa/ar


 
7 

 يم قيطرق الت  وتالمقيم مجاالت التقويم 

 البرنامج

 مباشر: مراجعة المصادر فصليا   عضو هيئة الدريس

 مباشر: مراجعة تقرير المقرر   لجنة تنسيق المقرر

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 كنتورية والطبوغرافية الخرائط ال المقرر:اسم 

 جغر   222 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية -جغرافيا في البكالوريوس اآلداب  البرنامج:

 قسم الجغرافيا العلمي: القسم 

 كلية اآلداب الكلية:

 الملك سعودجامعة  المؤسسة:
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 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... العام للمقرر: وصف ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 5 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم ربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ علم: . قائمة مصادر الت1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+ 2) 3   المعتمدة:الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  ✓ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري ✓   إجباري ب.

 :   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 دسالساالسنة الثالثة، المستوى 

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 جغر  112

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 ( معمل)  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - ( استذكار ومراجعةى )أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

   لمقرر:العام لوصف ال .1

 األساســيةاألســس والمهــاهيم األساســية المســتخدمة فــي الخــرائط الكنتوريــة والطبوغرافيــة، والمكونــات يدرس المقــرر  

 تــرقيم الخــرائط الطبوغرافيــةأســالي   ووتطور إنتاج الخرائط الطبوغرافية السعودية،  ،  الكنتورية والطبوغرافيةلخرائط  ل

قيمــة عيــين  تحديد المناسي  وتووالبيانات ذات العالقة،    باستخدام البرامج التطبيقية  ارقميها  إنشاء  خطواتو،  والكنتورية

رســم وتحليلهــا وتهســيرها، مثــل والطبوغرافيــة لخــرائط الكنتوريــة . يبــين المقــرر كيهيــة قــراءة اهــاوأنواع المنحــدرات

فــي و، باإلضافة إلى التحليل المورفومتري لشبكات التصريف النهــري ،الوسائل التطبيقيةالقطاعات البسيطة والمساحية ب

   .تهااالكنتورية والطبوغرافية وفوائد استخدام براز أهمية الخرائطإاألخير 
 

 :  الهدف الرئيس للمقرر  .2

وباألف  يالتعر األساسية  السس  ولمهاهيم  والطبوغرافية،  الكنتورية  وتحليلها    هاتمثيلية  هكي ومكوناتها،  لخرائط  وقراءتها 

 وتهسيرها، وتوضيح أهميتها.  
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 للمقرر: مخرجات التعلم  .3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والههم 1

 1-3ع يوضح المصطلحات والمهاهيم المتعلقة بالخرائط الكنتورية والطبوغرافية.   1.1

 3-3ع يبين المجاالت التطبيقية للخرائط الكنتورية والطبوغرافية وأهميتها. 1.2

 3-3ع  وخصائصها التصميمية. عناصرهايقرأ الخريطة الكنتورية والطبوغرافية ويبين  1.3

 -- الخرائط الكنتورية والطبوغرافية، والقطاعات التضاريسية.ق إنشاء ائيوضح طر 1.4

يعدد األسالي  واألدوات والبرامج التقنية المستخدمة فــي تمثيــل وتحليــل الخــرائط الطبوغرافيــة  1.5

 والكنتورية.

-- 

  المهارات 2

 2-3م يميز الهرق بين الخريطة الكنتورية والخريطة الطبوغرافية. 2.1

 5-3م الخرائط الطبوغرافية والكنتورية.من واقع يحلل أشكال الظواهر الجغرافية وعالقاتها   2.2

 5-3م يهسر نتائج تحليل الخرائط الطبوغرافية والكنتورية.   2.3

 6-3م يوظف التقنية في إعداد خرائط طبوغرافية وكنتورية وإخراجها بشكل صحيح.   2.4

 5-3م أهمية الخرائط الطبوغرافية والكنتورية في المجاالت التطبيقية المختلهة.يبرر   2.5

  القيم 3

وتهســير لبــرامج واألســالي  المتبعــة فــي قــراءة ا  أو يقدم عرضا أمــام زمــالء  عــن  يدير حواراً   3.1

 الخرائط الكنتورية والطبوغرافية.

 1-3ق

 2-3ق

عــن تطــور إنتــاج الخــرائط الطبوغرافيــة الســعودية، علميا بمســؤولية واســتقاللية  يقدم ملخصاً   3.2

 .  إنتاجهاق  ائوطر

 2-3ق

 5-3ق

 3-3ق يقّوم مع زمالئه تطبيقات الخرائط الكنتورية والطبوغرافية وفوائد استخدامها. 3.3

يستجي  بهاعلية وأمانة متى ما طل  منه سواء من قبــل زمــالء  وأســتاذ المقــرر ســواء لتنهيــذ  3.4

 توضيح معلومة معينة أومهمة 
 4-3ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 .لخرائط الكنتورية والطبوغرافيةاوأهمية أسس ومهاهيم مقدمة عن  1

2 
والطبوغرافية  األساسيةالمكونات   الكنتورية  وتصميم للخرائط  وبيانات،  ومصادر،  عناصر،   :

 خرائطي. 

4 

 4 والكنتورية. للخرائط الطبوغرافيةوالمساقط   تاإلحداثيانظام  3

 4 ومراحل إنتاجها وتطورها. الخرائط الطبوغرافية السعوديةسلسلة  4

 8 : بيانات، وأدوات، وبرامج، ومراحل. والطبوغرافية اآللية و الرقميةإنشاء الخرائط الكنتورية  5

6 
الرقمية الكنتورية والطبوغرافية اآللية و  الخرائط  البيانات  إنشاء  البيانات وتجهيز قاعدة  : معالجة 

 الخرائطية. 

8 

 4 تصميم وإخراج خريطة طبوغرافية وخريطة كنتورية.  7

 8 : رسم القطاعات التضاريسية والبيانية المساحية.الكارتوجرافي للخرائط الكنتوريةالتحليل  8

 8 مجاري المائية. التحليل المورفومتري لشبكات ال: التحليل الكارتوجرافي للخرائط الكنتورية 9

 4 تهسير نتائج تحليل الخرائط الطبوغرافية والكنتورية.  10

11 
ومصادر البيانات وحداثتها، والتعميم الخرائطي للبيانات الخريطة،  قضايا ومجاالت تطبيقية: صحة  

 المكانية.

4 

 60 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والههم  1.0

ــالخرائط  1.1 ــة ب ــاهيم المتعلق يوضــح المصــطلحات والمه

 الكنتورية والطبوغرافية.  

ــة ــةالمناقشـ ــرب األمثلـ ، ، ضـ

 العصف الذهني

التحصــــيلية، ختبــــارات اال

 الواجبات

يبــــين المجــــاالت التطبيقيــــة للخــــرائط الكنتوريــــة  1.2

 وأهميتها.والطبوغرافية  

ــذهني،  ــف الــ ــرب العصــ ضــ

ــة،  ــوار، ة، المناقشــ األمثل الح

 خرائط ذهنية

التحصــــيلية، ختبــــارات اال

 الواجبات

ــين  1.3 ــة ويبـ ــة والطبوغرافيـ ــة الكنتوريـ ــرأ الخريطـ يقـ

  وخصائصها التصميمية. عناصرها

ضرب األمثلة،  نماذج التقويم،  

 ة، خرائط ذهنيةالمناقش

التحصــــيلية، ختبــــارات اال

 الذاتي  قييم، التالواجبات

ــة  1.4 ــرائط الكنتوريـــ ــاء الخـــ ــرق إنشـــ ــح طـــ يوضـــ

 والطبوغرافية، والقطاعات التضاريسية.
ــة،  ــرب األمثلـ ة، المناقشـــ ضـ

 خرائط ذهنية
التحصــــيلية، ختبــــارات اال

 الواجبات
يعدد األسالي  واألدوات والبرامج التقنية المستخدمة  1.5

 الطبوغرافية والكنتورية.في تمثيل وتحليل الخرائط  
ــة،  ــرب األمثلـ ة، المناقشـــ ضـ

 خرائط ذهنية
التحصــــيلية، ختبــــارات اال

 الواجبات
 المهارات 2.0

يميــز الهــرق بـــين الخريطــة الكنتوريــة والخريطـــة  2.1

 الطبوغرافية.

ضرب األمثلــة، خرائط ذهنية،  

 الحوارة، المناقش

واجبـــــات، االختبـــــارات ال

التحصــــــــيلية، بطاقــــــــة 

   المالحظة، تقارير

يحلل أشــكال الظــواهر الجغرافيــة وعالقاتهــا الممثلــة  2.2

 في الخرائط الطبوغرافية والكنتورية.

حل المشكالت، خرائط ذهنية، 

 التدري  العملي

ــة ــارين العملي ــة  ، التم بطاق

 مالحظة، تقارير

ــة  2.3 ــواهر الجغرافيـ ــكال الظـ ــل أشـ ــائج تحليـ ــر نتـ يهسـ

وعالقاتهــــا الممثلــــة فــــي الخــــرائط الطبوغرافيــــة 

 والكنتورية.  

حل المشكالت، خرائط ذهنية، 

 التدري  العملي

بطاقـــة  ،التمـــارين العمليـــة

 ، واجباتمالحظة، تقارير

يوظف التقنية في إعداد خرائط طبوغرافية وكنتورية  2.4

 وإخراجها بشكل صحيح.  

حل المشــكالت، معايير تقييم،  

خــــرائط ذهنيــــة، التــــدري  

 العملي

بطاقـــة  ،التمـــارين العمليـــة

 نموذج تقييممالحظة، 

أهمية الخرائط الطبوغرافية والكنتورية ويبرر  يشرح   2.5

 المختلهة.في المجاالت التطبيقية  

ــة ــرب األمثلـ ــة، ضـ ، المناقشـ

 خرائط ذهنية، 
بطاقة مالحظة، االختبارات،  

 ، واجباتتقارير
 القيم  3.0

لبــرامج ا  أو يقدم عرضا أمام زمالء  عن  يدير حواراً   3.1

واألســـالي  المتبعـــة فـــي قـــراءة وتهســـير الخـــرائط 

 الكنتورية والطبوغرافية.

تقويم العروض، ملف إنجاز  ، التعلم الذاتيالتعلم التعاوني

الطال ، المالحظة الصــهية، 

ــرا ، الت ــويم األقــ ــيم تقــ قيــ

   الذاتي 

عــن تطــور علميا بمسؤولية واســتقاللية يقدم ملخصاً   3.2

ــ إنتــاج الخــرائط الطبوغرافيــة الســعودية، وطر ق ائ

 .  إنتاجها

المناقشــة،  الهردية،  الواجبات 

 ، التعلم الذاتيالحوار

ــاز الواجبــــات،  ملــــف إنجــ

  الذاتي  قييمالطال ، الت

ــة  3.3 ــرائط الكنتوريـ ــات الخـ ــه تطبيقـ ــع زمالئـ ــّوم مـ يقـ

 والطبوغرافية وفوائد استخدامها.

تقويم العروض، ملف إنجاز  ، التعلم الذاتيالتعلم التعاوني

الطال ، المالحظة الصــهية، 

ــرا ، الت ــويم األقــ ــيتقــ م قيــ

   الذاتي 

يستجي  بهاعلية وأمانة متى ما طل  منه ســواء مــن  

 أوقبــل زمــالء  وأســتاذ المقــرر ســواء لتنهيــذ مهمــة 

 توضيح معلومة معينة

ــذاتي،  ــتعلم الــ ــف أو الــ تكليــ

 توجيه مباشر  وغير مباشر 

، التقيــيم ملف إنجاز الطالــ 

  الذاتي

 تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر  استراتيجية*
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الثالث والسادس والتاسع وواجبات واختبارات قصيرة    تكليهات 1

 %10 السابع  األسبوع 1اختبار فصلي   2

 %10 الثالث عشراألسبوع  2اختبار فصلي   3

 %20 الحادي عشر  األسبوع أو مشروع تدريبي فردي أو جماعي  ةعملي  تطبيقات 4

 %40   نهاية الهصل االختبار النهائي  5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .ساعات أسبوعيا 5بواقع  الساعات المكتبية (1

 . في كل محاضرة( دقائق للنقاش أو التوضيح 5) (2

 أو منصة التعلم.الرسمي  يالبريد اإللكترونالتواصل عبر  (3

 لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم. (4

  لجنة تنسيق المقررات. (5

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

 للمقرر المرجع الرئيس
الطبوغرافية الشريعيوتطبيقات  أسس  :الخريطة  البدوي،  .  العربي،  .أحمد  الهكر    دار 

 .م2006

 

 المساندةالمراجع 

الكنتورية • الجامعية  .حمدأحمد  أ مصطهى،    .الخرائط  المعرفة  اإلسكندرية،    :دار 

 م.2020

الكنتورية • وتحليل  :الخريطة  محسوب،  قراءة  والشريعي،  محمد صبري.   أحمد، 

 م.2008 ،دار الهكر العربي  .البدوي

 اإللكترونية المصادر 

https://www.gasgi.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

 

/Products/BaseMaps/https://www.gcs.gov.sa/Ar/ProductsAndServices

map-pages/topographic 

 

   ىأخر

  .مصادر التعلم والملهات التعليمية الملحقة بالبرامج •
)مراجــع، بيانــات، خــرائط، صــور ومرئيــات   قواعد المعلومات العربية واألجنبية •

 فضائية(

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات -1

 معامل حاس  آلي -2

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

 أجهزة حاس  -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت -3

 ، ومايكروسهت أوفيسبرامج تشغيل حاس  ويندوز -4

ــة  -5 ــرامج تطبيقي  ,ArcGIS, ERDAS, MapViewer)ب

Google Earth) 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 عروض خرائطية   ،جسماتمكتبة خرائط، م -1

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -2

https://www.gasgi.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.gcs.gov.sa/Ar/ProductsAndServices/Products/BaseMaps/pages/topographic-map
https://www.gcs.gov.sa/Ar/ProductsAndServices/Products/BaseMaps/pages/topographic-map
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  و المقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

مباشر: مراجعــة نتــائج أســئلة االمتحانــات والتمــارين 

العملية والواجبات، والمناقشات، ونتائج نموذج تقويم 

 المقرر )من قبل الطلبة(

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة 

ــة  ــرق تقـــويم فاعليـ طـ

 الطالب

 مباشر: مناقشة ومتابعة نتائج أداء الطلبة  عضو هيئة التدريس

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

مدى تحصــيل مخرجــات 

 التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس

والتمــارين العمليــة مباشر: مراجعة أسئلة االمتحانــات  

والواجبــات، والمناقشــات، فــي ضــوء أهــداف المقــرر 

 ونتائج الطلبة ونموذج تقويم المقرر )من قبل الطلبة(

 

 مصادر التعلم

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشر: استطالعات فصلية أو ســنوية لمخرجــات 

ــات  ــنوي لمخرج ــا  الس ــة، واالمتح ــامج التعليمي البرن

 البرنامج

 مباشر: مراجعة المصادر فصليا   عضو هيئة الدريس

 مباشر: مراجعة تقرير المقرر   لجنة تنسيق المقرر

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الخرائط الموضوعية  المقرر:اسم 

 جغر  334 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  - في الجغرافيابكالوريوس اآلداب  البرنامج:

 الجغرافيا العلمي: القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثالثة، المستوى السادس

 

 : . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 جغر 112

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( ى )أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

النظري والتطبيق   يتناول المقرر مفهوم الخريطة الموضوعية، وأسسها، وأنواعها، وطرائق معالجة بياناتها، مع التوضيح

النوع من الخرائط حسب أسس التصميم والتمثيل الخرائطي باستخدام النظم والبرامج المناسبة. العملي على كيفية تمثيل هذا 

كما يشتمل المقرر على جانب عملي يتمثل في إنشاء خرائط موضوعية مختلفة )كمية ونوعية( تغطي محاور موضوعات  

 . المقرر

   : الهدف الرئيس للمقرر . 2

كيفيــة معالجــة ، وامتطلباتهــ ها ومعرفة خصائصــ و األخرى، أنواع الخرائطينها وبين الفرق بالخريطة الموضوعية والتعريف ب

 .فنياوتصميمها  استخدام النظم والبرامج إلخراج خريطة موضوعيةو  ها،بيانات

 

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2-3ع .أنواع الخرائط الموضوعية وخصائصها وأهميتهابين  ي 1.1

 5-3ع .أنواع البيانات المستخدمة في الخرائط الموضوعيةيوضح  1.2

 3-3ع .خصائص الخريطة الموضوعية ومتطلباتها  يسرد 1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 5-3ع .يبين أنواع البرامج إلعداد وإخراج الخرائط الموضوعية 1.4

  المهارات 2

 1-3م .الموضوعية )كمية أو نوعية(  متطلبات إنشاء أنواع الخرائط  يحدد 2.1

 2-3م .يقارن بين الخرائط الموضوعية الكمية والنوعية 2.2

 3-3م .خرائط موضوعيةقاعدة بيانات إلعداد وإخراج ينشئ  2.3

 5-3م .يجري معالجة وتحليل على الخرائط الموضوعية 2.4

 6-3م .أسس خرائطيةيخرج خريطة موضوعية وفق   2.5

  القيم 3

مشروع أو تمرين مشــترك )مثــل إعــداد خريطــة أو خــرائط يشترك بفاعلية مع زمالءه في تنفيذ   3.1

  .خاصة بموضوع معين(
 4-3ق

 3-3ق  .ةمالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءيبين   3.2

المقــرر الفرديــة )ومــا يلــزم لهــا مــن الرجــوع للمصــادر   ات العالقــة( واجبــات وينفــذ تمــارين  3.3

 .ة ومهنيةيباستقاللية ومسؤول
 5-3ق

ــة بويتصــرف يســتجيب  3.4 ــالبرامج وأمان ــة  ات الصــلة ب ــوارد القســم والجامع ــاه م مســؤولية تج

 .واألجهزة والبنية التقنية للمعامل
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  الموضوعات قائمة  م

 4 .التعريف بالمقرر والتعريف بالخرائط الموضوعية: مقاييس الرسم، وبرامج، وأهمية 1

 8 .أسس خرائطية لتصميم الخرائط الخاصة )الموضوعية( 2

 8 .وإخراج ،وإعداد  ،ومصادر بيانات ،الخرائط الموضوعية الكمية )النقطية(: أنواع 3

 8 .أنواع، ومصادر بيانات، وإعداد، وإخراجالخرائط الموضوعية الكمية )الخطية(:  4

 8 .أنواع، ومصادر بيانات، وإعداد، وإخراجالخرائط الموضوعية الكمية )المساحية(:  5

 8 .أنواع، ومصادر بيانات، وإعداد، وإخراجالخرائط الموضوعية النوعية )النقطية(:   6

 8 .الموضوعية النوعية )الخطية(: أنواع ومصادر بيانات وإعداد وإخراجالخرائط   7

 8 .أنواع، ومصادر بيانات، وإعداد، وإخراجالخرائط الموضوعية النوعية )المساحية(:   8

 60 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

أنــواع الخــرائط الموضــوعية وخصائصــها بــين ي

 .وأهميتها

خرائط  هنية، ضــرب األمثلــة 

ــوار ــة ،الح العصــف  ،المناقش

 الذهني

ــارات  ــيرة )االختبـــــ قصـــــ

ــائيو ــلية ونهــــــ (، فصــــــ

   الواجبات

1.2 
ــات المســتخدمة فــي الخــرائط يوضــح  ــواع البيان أن

 .الموضوعية

خرائط  هنية، ضــرب األمثلــة 

 المناقشة ،الحوار

 الواجبات، االختبارات

1.3 
خرائط  هنية، ضــرب األمثلــة  .خصائص الخريطة الموضوعية ومتطلباتها  يسرد

 المناقشة ،الحوار

 الواجبات، االختبارات

1.4 
يبــين أنــواع البــرامج إلعــداد وإخــراج الخــرائط 

 .الموضوعية

 الواجبات، االختبارات خرائط  هنية، ضرب األمثلة 

 المهارات 2.0

2.1 
الموضــوعية   متطلبات إنشاء أنــواع الخــرائط  يحدد

 .)كمية أو نوعية(

خرائط  هنية، حل المشكالت، 

 التدريب العملي

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

 العملية

2.2 
 خرائط  هنية، حل المشكالت، .يقارن بين الخرائط الموضوعية الكمية والنوعية

 إنشاء 

 التقييم الذاتي  ،االختبارات



 
5 

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

2.3 
ــئ  ــراج ينشـ ــداد وإخـ ــات إلعـ ــدة بيانـ ــرائط قاعـ خـ

 .موضوعية

خرائط  هنية، حل المشكالت، 

 التدريب العملي

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

 العملية

2.4 
خرائط  هنية، حل المشكالت،  .يجري معالجة وتحليل على الخرائط الموضوعية

 التدريب العملي

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

 العملية

2.5 

حل المشــكالت، معايير تقييم،   .موضوعية وفق أسس خرائطيةيخرج خريطة  

 التدريب العملي

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

نمــو ج التقيــيم،   ،العمليــة

 التقييم الذاتي

 القيم  3.0

3.1 

مشــروع أو يشترك بفاعلية مــع زمــالءه فــي تنفيــذ 

ــة أو خــرائط  ــل إعــداد خريط ــرين مشــترك )مث تم

  .خاصة بموضوع معين(
 ، التعلم الذاتيالتعاونيالتعلم  

تقويم العروض، ملف إنجاز 

الطالب، المالحظة الصــفية، 

ــران،  ــويم األقــ ــيمالتتقــ  قيــ

   الذاتي 

3.2 

، لعــب أدوار، الــتعلم التعــاوني  .ةمالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءيبين  

 التعلم الذاتي

تقويم العروض، ملف إنجاز 

الطالب، المالحظة الصــفية، 

   الذاتي   قييمالت

3.3 

المقــرر الفرديــة )ومــا يلــزم واجبــات  وينفذ تمارين  

باســتقاللية لها من الرجوع للمصادر   ات العالقة(  

 .ة ومهنيةيومسؤول

ملــف التمــارين، الواجبــات،  ، التعلم الذاتيدريب العمليالت

ــب،  ــاز الطالــ ــيمالتإنجــ  قيــ

   الذاتي 

3.4 

تجــاه مــوارد مسؤولية  وأمانة  بويتصرف  يستجيب  

ــالبرامج واألجهــزة  القســم والجامعــة  ات الصــلة ب

 .والبنية التقنية للمعامل

ــذاتي،  ــتعلم الــ ــف أو الــ تكليــ

 توجيه مباشر  وغير مباشر 

 قيــيمالتملف إنجاز الطالــب،  

   الذاتي 

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %15  خامساألسبوع ال  1امتحان فصلي   1

 %10 األسبوع العاشر  2امتحان فصلي   2

 %5 كل أسبوعين واجبات 3

 %25 كل عشرة أيام  ، )وتمرين واحد جماعي(تمارين عملية 4

 %5 كل أسبوع مع األسئلة الشفهية   مناقشة ومشاركة وتفاعل 5

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 تذكير ما يلزم بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 وحدة اإلرشاد بالكلية (4

 (التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي (5

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

 للمقرر المرجع الرئيس
)مالحظة: المحتوى ال يتناول الخرررائط هـــ 1441الخرائط الموضوعية، سلمى، ناصر،  (1

 الموضوعية النوعية، وإنما الكمية(.

 م2001الخرائط الموضوعية ، بهجت محمد ، و صفية جابر عيد جامعة دمشق  (2
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 المساندةالمراجع 

 المجالت والدوريات العلمية العربية في الخرائط والنظم وما يستجد منها. (1

 الجغرافية في المكتبةنظم المعلومات الخرائط وأي مرجع باللغة العربية من الكتب في  (2

 من اختيار الطالب.

 مالزم من قبل أستا  المقرر معدة من مراجع خصوصا مما يلي: (3

Cartography: Thematic Map Design. 6th. Dent, B., J. Torguson, 

and T. Hodler McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2008. 

Thematic Cartography and Geovisualization. 3rd edn. Slocum, 

T. A.,  R. B. McMaster,  F. C. Kessler, and H. H. Howard

 Prentice Hall 2008.  

 اإللكترونية المصادر 

http://gisclub.net/vb/index.php 

عربي     

http://www.esri.com 

https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/multivariate-mapping 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-

sciences/thematic-mapping 

https://www.maptive.com/thematic-map-examples/ 

 

 يشير إليه أستا  المقرر وما يستجد منها يجده الطالب  أو ما  وغيرها مما 

   ىأخر
 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. (1

 بيانات للتدريب في القسم ومن مصادر أخرى (2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقرر متطلبات  العناصر 

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات محاضرات •

 معامل حاسب آلي •

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

 أجهزة حاسب •

 لوحات عرض  كية •

 ، ومتصفحشبكة إنترنت •

 والبرمجيات:البرامج الحاسوبية،  •

• ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS     

 سيوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و •

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  •

 .فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات • تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com/
https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/multivariate-mapping
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/thematic-mapping
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/thematic-mapping
https://www.maptive.com/thematic-map-examples/
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

الطلبــة نمــو ج الطلبــة، مباشــر: نتــائج 

 تقويم المقرر  ل

 ، مناقشة النتائجمباشر: تقرير المقرر لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 تقويم المقررالطلبة لمباشر: نمو ج  الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
   الطلبةتائج نمباشر:   عضو هيئة التدريس

 ، مناقشة النتائجمباشر: تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 تقويم المقررالطلبة لمباشر: نمو ج  الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
الطلبــة نمــو ج نتــائج الطلبــة، مباشــر: 

 تقويم المقرر  ل

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

اســتمارات تقــويم الجــودة غير مباشــر:  

ــتطالعات فصـــــلية أو ســـــنوية ) اســـ

تقريــر ،  (لمخرجات البرنــامج التعليميــة

االمتحـــان الســـنوي لمخرجـــات نتـــائج 

 البرنامج

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشر: تقريــر مــدى مناســبة مخرجــات 

 التعلم

 مصادر التعلم

   استمارة الجودة،  مباشر:   عضو هيئة الدريس

 تقرير المقرر، مناقشة النتائجمباشر:   لجنة تنسيق المقرر

 استمارة تقويم الجودة  غير مباشر:  وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  اسم المقرر:

 جغر  467 رمز المقرر:

   مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  – الجغرافيابكالوريوس اآلداب في  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... لعام للمقرر: وصف اال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 5 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 7 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 7 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

   (1+  2) 3  . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثالثة، المستوى السادس

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 جغر  196    

  :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5
 ال يوجد     

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر( ى أخر 4

 ساعة  60 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

موض المقرر  البيانات    اتعويتناول  جمع  لتشمل  الجغرافية  المعلومات  نظم  باستخدام  المكاني  التحليل  في  ومتوازنة  متعددة 

يشمل المقرر أنواع مختلفة  ووالتحويل.    ،حصائيالمكاني اإلواالشتقاق    ،الالزمة للتحليل، وتجهيزها من خالل عمليات التعميم

عالقات وقياسها كميا، والقياسات المكانية المتعلقة بأنماط الظواهر من التحليل مثل: النمذجة السطحية والتضاريسية، وإيجاد ال

، واختيار الموقع األمثل، ونمذجة التفاعل المكاني، والجبر الخرائطي،  نمذجة استخدام األرضالموقع، و خصيص  وتوزيعها، وت 

ال المشكالت  حل  نظر  وجهتي  من  التطبيقية  الموضوعات  على  المقرر  يركز  الجواري.  العمل والترشيح  وإخراج  جغرافية، 

 .خرائطيا، وذلك من خالل تمارين عملية تغطي موضوعات المقرر 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

في التحليل والنمذجة المكانية، وإخراج نتائج خرائطية وغير  نظم المعلومات الجغرافية التعريف نظريا وتطبيقيا بقدرات 
 الجغرافي ودراسة مشكالته وتقديم حلول علمية سلمية. خرائطية تسهم في فهم الواقع 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع الجغرافية. التحليلية المختلفة في نظم المعلوماتأو األنواع اإلمكانات يبين   1.1

 2-3ع .متطلبات التحليل من البيانات وكيفية معالجتهايوضح  1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

ات   1.3 ة في نظم المعلوـم انـي ذجـة المـك ل والنـم التحلـي ة ـب اهيم ذات العالـق ــطلحـات والمـف يعرف المصــ

 الجغرافية.
 3-3ع

 3-3ع يعد قائمة بالوظائف واألدوات الخاصة بالتحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية. 1.4

  المهارات 2

 2-3م الجغرافية.التحليل المكاني في نظم المعلومات وأدوات وظائف  يقارن بين   2.1

ــم أو يخطط   2.2 ــتـخداميرســ ــكالت جغرافـية معيـنة باســ قدرات المـعالـجة والتحلـيل في نظم    لـحل مشــ

 .المعلومات الجغرافية
 4-3م

 1-3م لتنفيذ تحليل أو نمذجة مكانية.يحدد المتطلبات المناسبة من البيانات واألدوات  2.3

 5-3م يجري عمليات تحليل ونمذجة مكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. 2.4

 6-3م نتائج مخرجات التحليل والنمذجة المكانية.يفسر   2.5

 6-3م يخرج مخرجات خرائطية وغير خرائطية سليمة. 2.6

  القيم 3

مالةه في تقديم عرض أو تنفيذ مشـروع أو تمرين مشـتر  في زيشـار  بفاعلية وبطريقة بناةة   3.1

 موضوع من موضوعات المقرر.

 2-3ق

 4-3ق

 5-3ق ينفذ تمارينه أو واجباته باستقاللية ومهنية. 3.2

وبرامج يتفاعل بإيجابية مع ما يوكل إليه من مهام أو إرشـــادات تجاه موارد القســـم من أجهزة  3.3

 وغيرها.
 4-3ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 .تمثيلها ساليبأوومصادرها    هاونماذجبياناتها  طبيعة الظواهر الجغرافية وأشكال  1

 8 ه.وتحديد متطلباتوخطوات التحليل  أنواع التحليل المكاني والنمذجة المكانية  2

 8 .االستكشافي )وصف البيانات إحصائيا وبيانيا والتأكد منها(تحليل البيانات   3

 4   .)التقدير البيني( المكانياالشتقاق  4

 4 تحليل السطوح. 5

 8 ، وقياس التوزيع الجغرافي.، وتمثيل تركزها )إحصائيا مكانياً(تحليل األنماط المكانية 6

 8 .وتخصيص الموقع، (تحديد الموقع األمثلالمالئمة المكانية ) 7

8 
ة   اني، واالنحـدار  نمـذجـة العالـق ة، والربط المـك انـي ة المـك ة )المطـابـق ة بين الظواهر الجغرافـي انـي المـك

ً   الموزونالمكاني العادي و  .جغرافيا
8 

 4 مفاهيم وتطبيقات الجبر الخرائطي. 9

 4 تفسير نتائج التحليل وتقويمها.   10

 60 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

التحليلـية المختلـفة  أو األنواع  اإلمـكاـنات  يبين  

 الجغرافية. في نظم المعلومات

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

 ، الخرائط الذهنيةاألمثلة

يــة،   ـل ـــي حصـــ ـت اـل بــارات  ـت االـخ

الواجبات، المالحظة الصـــفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

1.2 

متطلبات التحليل من البيانات وكيفية  يوضـــح 

 .معالجتها

ذهني،   ــف اـل اقشـــــة، العصــ المـن

، الخرائط  الحوار، ضــرب األمثلة

 الذهنية

بــارات   ـت يــة،  االـخ ـل ـــي حصـــ ـت اـل

الواجبات، المالحظة الصـــفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

1.3 

اهيم ذات العالـقة   ــطلـحات والمـف يعرف المصــ

ـنـظم  ـفي  اـلـمكــاـنيــة  واـلـنمــذجــة  بــاـلـتـحـليــل 

 المعلومات الجغرافية.

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

 ، الخرائط الذهنيةاألمثلة

يــة،   ـل ـــي حصـــ ـت اـل بــارات  ـت االـخ

الصـــفية، الواجبات، المالحظة 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

1.4 

ــة   يعـد قـائمـة بـالوظـائف واألدوات الخـاصـــ

ـلومــات   ـع ـم اـل ـنـظم  ـفي  ـمكــاـني  اـل يــل  ـحـل ـت بــاـل

 الجغرافية.

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

 ، الخرائط الذهنيةاألمثلة

يــة،   ـل ـــي حصـــ ـت اـل بــارات  ـت االـخ

الواجبات، المالحظة الصـــفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

 المهارات 2.0

2.1 

ارن بين   اني وأدوات  وظـائف  يـق ل المـك التحلـي

 الجغرافية.في نظم المعلومات 

ذهني،   ــف اـل اقشـــــة، العصــ المـن

، الخرائط  الحوار، ضــرب األمثلة

 الذهنية، حل المشكالت

يــة،   ـل ـــي حصـــ ـت اـل بــارات  ـت االـخ

الواجبات، المالحظة الصـــفية، 

 سجل تقويم إنجاز الطالب

2.2 

معينة لحل مشـكالت جغرافية يرسـم أو يخطط  

قدرات المعالجة والتحليل في نظم    باســــتخدام

 .المعلومات الجغرافية

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

الــذهنيــة، حــل  األمثلــة ، الخرائط 

 المشكالت، التدريب العملي

التمــارين العمليــة، الواجبــات، 

 االختبارات التحصيلية

2.3 

البيــانــات   ــبــة من  المنــاســ المتطلبــات  يحــدد 

 تحليل أو نمذجة مكانية.واألدوات لتنفيذ  

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

الــذهنيــة، حــل  األمثلــة ، الخرائط 

 المشكالت، التدريب العملي

التمــارين العمليــة، الواجبــات، 

 االختبارات التحصيلية

2.4 

ــة   ــاني مك ــة  ــذج ونم ــل  تحلي ــات  عملي يجري 

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

الــذهنيــة، حــل  ،  األمثلــة الخرائط 

 المشكالت، التدريب العملي

التمــارين العمليــة، الواجبــات، 

 االختبارات التحصيلية

2.5 

ــر   نتـائج مخرجـات التحليـل والنمـذجـة يفســ

 المكانية.

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

الــذهنيــة، حــل  األمثلــة ، الخرائط 

 المشكالت، التدريب العملي

التمارين العملية، الواجبات،  

 ات التحصيليةاالختبار

2.6 

ــة  خرائطي وغير  ــة  خرائطي ــات  مخرج يخرج 

 سليمة.

ــرب  الحوار، ضــ ــة،  ــاقشــــ المن

الــذهنيــة، حــل  األمثلــة ، الخرائط 

 المشكالت، التدريب العملي

التمارين العملية، الواجبات،  

 االختبارات التحصيلية

 القيم  3.0

3.1 

مالةه في زيشــــار  بـفاعلـية وبطريـقة بـناةة  

ــروع أو تمرين تقــديم عرض أو   تنفيــذ مشــ

 مشتر  في موضوع من موضوعات المقرر.

تـــقـــويـــم  التعلم التعاوني، التعلم الذاتي األقـــران،  تـــقـــويـــم 

ي،   الــذاـت م  ـي قــي ـت اـل عـروض،  اـل

 تمارين، واجبات، تقرير

3.2 
التقييم   التعلم الذاتي، التدريب العملي  ينفذ تمارينه أو واجباته باستقاللية ومهنية. التمــارين،  الواجبــات، 

 الذاتي، سجل التقويم المستمر

3.3 

يتـفاعل بإيـجابـية مع ما يوكل إلـيه من مـهام أو 

ــم من أجهزة   ــادات تجـاه موارد القســ إرشـــ

 وبرامج وغيرها.

ــر  الــذاتي، توجيــه مبــاشــ التعلم 

 وغير مباشر
ظــة  الـح ـم اـل ي،  الــذاـت م  ـي ـي ـق ـت اـل

 الصفية

 * استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
 حتى  من األسبوع الثالث مشاركة وتفاعل

رابع عشراألسبوع ال   

10% 

2 
 حتى  األسبوع الثالثمن  واجبات أو تقارير

 رابع عشراألسبوع ال 

10% 

 %20 ياسبوعأ  (مجموعات)تمارين عملية ومشاريع صغيرة  3

 %20  السابع .اختبار نصف الفصل 4

 %40 نهاية الفصل نهائي  اختبار 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

المرجع 

  الرئيس

 للمقرر 

 ،دار المعرفة الجامعية شرف، محمد إبراهيم المعلومات الجغرافية  التحليل المكاني باستخدام نظم -

 م.2008

3D -(Spatial analyst ArcGIS (2014) محمد، الخليل، عمر،  ArcGISتوسعات البرنامج  -

)Survey Analyst -Analyst.  :ان.عم  الوراق للنشر والتوزيع 

، دار معاضه( يعل)ترجمة: الغامدي،  ديميرس، مايكل، لخلوية بنظم المعلومات الجغرافيةالنمذجة ا -

 .هـ1432جامعة الملك سعود: الرياض، 

المراجع 

 المساندة 

دار شعاع   ،(2008) ،يمان ،سنكري، التحليل اإلحصائي للبيانات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية -

 دمشق.   :للنشر والعلم

The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and 

Statistics. Mitchell, A  .ESRI Press, 2005. 

 

GIS, Spatial Analysis, and Modeling.  Maguire, D., M. Batty, and M. 

Goodchild. ESRI Press, 2005. 

 

GIS Tutorial II: Spatial Analysis Workbook. Allen, D., ESRI Press, 2007. 
 

Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design. (Second Ed), 

Zeiler, M.  ESRI Press, 2010. 

 

Geospatial analysis. De Smith, M. J., Goodchild, M. F., & Longley, P. A. 

(2009):  http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/ 

المصادر  

 اإللكترونية

Welcome to the Spatial Statistics Resources Page (spatialstats.github.io) 

http://gisclub.net/vb/index.php 

http://www.esri.com 

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm 

   ىأخر
 وثائق المستخدم للبرامج المستخدمة. •

 بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ المقرر   •

https://www.abjjad.com/author/2812444693/%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/
https://spatialstats.github.io/
http://gisclub.net/vb/index.php
http://www.esri.com/
http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب آلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS, GeoDa, 

SPSS, Google Earth     

o  س فيأوومايكروسفت ويندوز تطبيقية عامة: برامج 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -5

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 الجيوماتكس التطبيقية  اسم المقرر:

 جغر  496 رمز المقرر:

   مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  – الجغرافيابكالوريوس اآلداب في  البرنامج:

 قسم الجغرافيا   القسم العلمي: 

 اآلداب   الكلية:

 جامعة الملك سعود  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 

 ( 1+  2) 3 . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

    متطلب جامعة أ.
متطلب  

   أخرى  √ متطلب قسم    ليةك

  √   اختياري  إجباري   ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 جغر 396

 :. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر5

 ال يوجد  

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 )معمل(  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 إستوديو أو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

  ، والخرائط، ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدالمساحة) المكانيةيدرس المقرر طبيعة تكامل تقنيات البيانات 

  تجميع البيانات والمعلومات المكانية وتحليلها وتفسيرها وإخراجها. يشتمل المقرر على تطبيقات في( األرضيونظام التوقيع 

 في مواضيع مختلفة تهتم بها الجغرافيا سواء في الجوانب الطبيعية أو البشرية. ويشتمل الجانب العملي على العديد من

منفردة   راج أعمال أو مشاريع متكاملة ينفذها الطالب بصورةالتطبيقات التي تعتمد على أدوات هذه المنظومة الشاملة معا إلخ

 .أو جماعية

 : الهدف الرئيس للمقرر . 2

تعريف الطالب نظريا وتطبيقا بمفاهيم وأســـس وأهمية منظومة تقنيات الجيوماتكس باعتبارها وحدة واحدة تكاملية عند تنفيذ  

ــكلة جغرافية،   ــروعات لحل مشـ ــة جغرافية أو مشـ متمثالً ذلك في جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وإخراج المعلومات دراسـ

 المطلوبة.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع يعرف المصطلحات ذات العالقة بالجيوماتكس. 1.1

 2-3ع التقنيات والبرامج تحت مصطلح الجيوماتكس.يعدد أنواع  1.2

الجيوماتكس مع التركيز على التطبيقات    مجاالت التطبيقات األرضــية المرتبطة باســتخداميســرد  1.3

 .الجغرافية
 3-3ع

 5-3ع .اإلمكانات التطبيقية للجيوماتكسيوضح  1.4

  المهارات 2

 2-3م الجيوماتكس.بين قدرات تقنيات    يقارن 2.1

 3-3م يحدد البيانات المطلوبة في تطبيق الجيوماتكس وأساليب جمعها لغرض معين. 2.2

 5-3م وإخراجها.تحليل البيانات المكانية في  الجيوماتكس   تقنياتيوظف  2.3

 --  .تقنيات الجيوماتكس في البيانات المكانيةنتائج المخرجات من تطبيق    يفسر 2.4

 6-3م يخرج مخرجات خرائطية وغير خرائطية صحيحة.  2.5

  القيم 3

ــترز أو يدير حواراً في  3.1 ــروع مش ــارز زمالءه بفاعلية وطريقة بناءة في تقديم عرض أو مش يش

   أو موضوع من موضوعات المقرر.  تطبيقات الجيوماتكسمجاالت 

 2-3ق

 4-3ق

ــاً في ندوة أو مؤتمر أمام اآلخرين عن  3.2 ــوع معين من   تطبيقات الجيوماتكسيقدم ملخص أو موض

   موضوعات المقرر.
 2-3ق

 5-3ق ينفذ تمارينه أو واجباته بنفسه بطريقة مسؤولة ونزيهة. 3.3
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 : مصطلحات ومفاهيم وأهمية.الجيوماتكسمقدمة عن مبادئ وتطبيقات   1

 4 : مجاالت وتطبيقات ومتطلبات.تطبيقات الجيوماتكس في الجغرافيا 2

 8   : المساحة، ونظم التوقيع األرضي، والخرائط.جمع البيانات المكانيةوعمليات  تقنيات   3

 8  الجغرافية واالستشعار عن بعد.: نظم المعلومات جمع البيانات المكانيةوعمليات  تقنيات   4

5 
ات   اـن دة بـي اـع داد ـق ات وإـع اـن ل أنســـــاق البـي اتكس: تحوـي ات الجيوـم ا بتقنـي ات وتحليلـه اـن ة البـي الـج مـع

 جغرافية. 
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6 
ا   ا وتحليلـه ــبطـه ات وضــ اـن اتكس: تحرير البـي ات الجيوـم ا بتقنـي ا وإخراجـه ات وتحليلـه اـن ة البـي الـج مـع

 )تقرير، خرائط، جداول، رسوم بيانية(.وإخراجها في أشكال مختلفة  

8 

 4 .األرضتطبيقات الجيوماتكس في المجاالت الحضرية واستخدامات  7

 4 .تطبيقات الجيوماتكس في مجال الزراعة والرعي 8

 4 .تطبيقات الجيوماتكس في مجال الموارد المائية 9

 4 تطبيقات الجيوماتكس في مجال الدراسات السكانية. 10

 60 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

ــرب  يعرف المصطلحات ذات العالقة بالجيوماتكس. ــة، الحوار، ضــ المناقشــ

 األمثلة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم   الواجبــات، ســ

 المستمر
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 * يميالتق طرق *التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.2 

ــطلح  مصــ ــت  تح والبرامج  ــات  التقني أنواع  ــدد  يع

 الجيوماتكس.

ــرب  ــة، الحوار، ضــ المناقشــ

 األمثلة، خرائط ذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم   الواجبــات، ســ

 المستمر

1.3 

ــرد   ــيـة  يســ المرتبطـة مجـاالت التطبيقـات األرضــ

الجيوماتكس مع التركيز على التطبيقات    باســتخدام

 .الجغرافية

ــرب  ــة، الحوار، ضــ المناقشــ

 األمثلة، خرائط ذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم   الواجبــات، ســ

 المستمر

1.4 

ــة،  .اإلمكانات التطبيقية للجيوماتكسيوضح  ــف الذهني، المناقشـ العصـ

خرائط الحوار، ضرب األمثلة،  

 ذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم   الواجبــات، ســ

 المستمر
 المهارات 2.0

2.1 

ــة،  بين قدرات تقنيات الجيوماتكس  يقارن ــف الذهني، المناقشـ العصـ

الحوار، ضرب األمثلة، خرائط 

 ذهنية

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

ــجــل التقويم   الواجبــات، ســ

 المستمر

2.2 

المطلوبـة في تطبيق الجيومـاتكس  يحـدد البيـانـات  

 وأساليب جمعها لغرض معين.

حــل   اـلـحوار،  ــة،  ـمنــاقشــــ اـل

المشــــكالت، ضــــرب األمثلة،  

 خرائط ذهنية، التدريب العملي 

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

2.3 

البيــانــات في  الجيومــاتكس    تقنيــاتيوظف   تحليــل 

 وإخراجها.المكانية 

حــل   اـلـحوار،  ــة،  ـمنــاقشــــ اـل

المشــــكالت، ضــــرب األمثلة،  

 خرائط ذهنية، التدريب العملي 

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

2.4 

ـتـطـبـيق    ـيفســــر ـمن  اـلـمـخرجــات  ـتـقـنيــات  ـنتــاـئج 

 .الجيوماتكس في البيانات المكانية

حــل   اـلـحوار،  ــة،  ـمنــاقشــــ اـل

المشــــكالت، ضــــرب األمثلة،  

 خرائط ذهنية، التدريب العملي 

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

2.5 

حــل   يخرج مخرجات خرائطية وغير خرائطية صحيحة.  اـلـحوار،  ــة،  ـمنــاقشــــ اـل

المشــــكالت، ضــــرب األمثلة،  

 ملي خرائط ذهنية، التدريب الع

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

التمارين العملية، الواجبات،  

 سجل التقويم المستمر

 القيم  3.0

3.1 

يشـــــارز زمالءه بـفاعلـية وطريـقة بـناءة في تـقديم  

دير حواراً في  ــترز أو ـي ــروع مشــ عرض أو مشــ

ــوع من    تطبيقـات الجيومـاتكسمجـاالت   أو موضــ

   موضوعات المقرر.

تـقـيـيـم   التعلم التعاوني الـعـروض،  تـقـويـم 

م   وـي ـق ـت اـل ســـــجــل  األـقران، 

 المستمر

3.2 

ة   ه بنفســـــه بطريـق اـت ه أو واجـب اريـن ذ تـم ة  ينـف مهنـي

 مسؤولة ونزيهة.و

الواجـبات، التـمارين، التقييم   التعلم الذاتي، التدريب العملي 

م  وـي ـق ـت اـل ســـــجــل  الــذاـتي، 

 المستمر

3.3 

يتصــرف بمســؤولية وأمانة تجاه موارد القســم من  

ــكـل  أدوات وبرامج وأجهزة وموارد الجـامعـة بشــ

 عام.  

هــات  وجــي ـت ي،  الــذاـت م  ـل ـع ـت اـل

 مباشرة وغير مباشرة

التقييم الذاتي، ـسجل التقويم  

 المستمر

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 األسبوع الرابع 1فصلي    ختبارا 1

 %15 الثامن االسبوع  2فصلي   ختبارا 2

 %10   كل أسبوعين أو ثالثة أسابيع  تقرير  -بحث –مقالة  3

4 
الرابع عـشر والخامس االـسبوع  )الفردية أو الجماعية( عرض المشاريع

 عشر

20% 

 %40    نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 للمقرر المرجع الرئيس

ـــيةعلم المعلوـماتـية األ  :لجيوـماتكسا*   ــ، المؤلف 1435، جمـعه محـمد، داوود،  رضــ هـــــــ

 .متوفر مجانا على اإلنترنت من قبل المؤلف(المرجع )

 

المرجع )المؤلف  هــــــ،  1436، محمد  جمعه، داوود، دراســات تطبيقية في الجيوماتكس* 

 .متوفر مجانا على اإلنترنت من قبل المؤلف(

  

 .باللغة العربية للطلبة من مصدر ومراجع مختلفةمالزم محددة مقدمة * 

 المساندةالمراجع 

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 Modeling. Maguire, D., M.Batty, and 

M.Goodchild. ESRI Press. 2005 

 

ــتـجد من الكـتب في التقنـيات المجالت العلمـية الـتابـعة للجمعـيات الجغرافـية العربـية ، وـما يســ

 .المقرر  المكانية سواء بتوجيه األستاذ أو من اختيار الطالب بما يراه ذا صلة بموضوعات

 

 اإللكترونية المصادر 

http://gisclub.net/vb/index.php عربي     

http://www.esri.com 

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm 

 وغيرها مما يجده الطالب  أو ما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها

   ىأخر

 المستخدمة.وثائق المستخدم للبرامج   •

ـــتاذ  • ــم أو من قـبل أســ بـياـنات ومعلوـمات جغرافـية رقمـية ـتدريبـية في مـعاـمل القســ

 المقرر  

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات محاضرات   -1

 معامل حاسب آلي -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت، ومتصفح -3

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  -4

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS, QGIS, Google 

Earth      

o  س يفأومايكروسفت ويندوز و تطبيقية عامة:برامج 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-إليكترونية خدمات   -5

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1

 أدوات رصد مساحي ونظم توقيع أرضي  -2
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 مراجع خارجي
مباشــر: تقرير مدى مناســبة مخرجات  

 التعلم

 مصادر التعلم

 مباشر: استمارة الجودة،    عضو هيئة الدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: استمارة تقويم الجودة   وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 المساحة المستوية والطبوغرافية  المقرر:اسم 

   جغر  337 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -اآلداب في الجغرافيا  بكالوريوس البرنامج:

 قسم الجغرافيا العلمي: القسم 

 كلية اآلداب الكلية:

 الملك سعودجامعة  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  1) 2   المعتمدة:الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  ✓ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري ✓   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابعالسنة الرابعة، المستوى  

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

   جغر 112

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 15 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %50 15 ( معمل)  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 15 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - ى )تذكر( أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

   لمقرر:العام لوصف ال .1

يدرس المقرر أسس وأساليب المساحة المستوية، والرفع المساحي، واستخدام األجهــزة واألدوات المســاحية فــي قيــاس 

والرأسية للمضلعات، وطرائق تصحيح األرصاد وتوقيعها بالمقــاييس المناســبة. ويشــتمل األطوال، وقياس الزوايا األفقية 

المقرر على رفــع الترافيرســات، وعمــل الميزانيــات للقطاعــات الطوليــة والعرضــية، وحســاب كميــات الح ــر والــردم مــن 

ة الشاملة، وأجهزة القيــاس القطاعات. ويستخدم لهذا الغرض أجهزة الرفع المساحي مثل: الميزان والتيودوليت، والمحط

 اإللكترونية، وغيرها من األجهزة والبرامج ذات العالقة، لتحديد المواقع األرضية وتوقيعها رقميا.
 

 : الهدف الرئيس للمقرر  .2

وتطبيقيا  التعرف   والطبوغرافية  على  نظريا  المستوية  المساحة  العالقة ووأسس  ذات  والبرامج  واألدوات    اهمجاالتاألجهزة 

 سواء في الرفع المساحي أو القياسات وإخراج النتائج في أشكال مختل ة.  ،التطبيقية
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة وال هم 1

 3-3ع .مجاالتها المختل ةالمصطلحات ذات العالقة، وو ،أسس المساحة المستوية والطبوغرافية  يبين 1.1

 5-3ع .الرفع المساحي بمختلف األجهزة المساحيةبين خطوات ي 1.2

 5-3ع .ق الرفع والتوقيع للظاهرات الطبيعية والبشريةائطريسرد   1.3

  المهارات 2

 1-3م يها.والح اظ عللتعامل األجهزة المساحية المختل ة والخطوات المناسبة ليُِعد اآلليات   2.1

 2-3م المختل ة.  الترافيرساتألنواع رفع  يقارن بين عمليات ال 2.2

 2-3م .التاكيومتري ومدى االست ادة منه في القياس المباشر  رفعاليحلل   2.3

 3-3م .عمل الميزانيات للقطاعات الطولية والعرضيةيوظف األجهزة المساحية في  2.4

  القيم 3

ألجهــزة واألدوات واألســاليب يشترك ب اعلية مع زمالءه في تن يذ عمل أو عرض مشترك عــن ا 3.1

 .المتبعة في المساحة المستوية والطبوغرافية
 4-3ق

 3-3ق يقدم مالحظاته على عروض زمالئه بطريقة بناءه وموضوعية.  3.2

المقــرر ال رديــة )ومــا يلــزم لهــا مــن الرجــوع للمصــادر  ذات العالقــة( واجبــات وين ــذ تمــارين  3.3

 .ة ومهنيةيباستقاللية ومسؤول
 5-3ق

 5ق يحافظ على أجهزة المساحة وموارد القسم بشكل عام بمهنية ومسؤولية.  3.4
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 3 .المختل ة اأسس المساحة المستوية والطبوغرافية ومجاالته 1

 6 المناسيب. والطريقة المباشرة لقياس  ،قياسالأهمية وأهداف وطرائق الميزانية:  2

3 
الميزانية: األدوات واألجهزة، واألعمال الحقلية )التثبيت والضبط المؤقت والرصد(، وطرائق تدوين 

 .وحساب أرصاد الميزانية

9 

 6 .ليتدولتيوا زلجها والتوجيهالمؤقت   لضبطا ، وليتدولتيوا ز لجهااألشكال واألجزاء الرئيسة  4

5 
المساحة  ائطر والتاكيومتريةق  المساف،  األفقية  اسيبوالمن  اتحساب  النظرات  حالة  حساب ،  في 

 . المسافات والمناسيب في حالة النظرات المائلة

9 

 3 .)الترافيرسات( الرفع الطبوغرافي 6

 3 .للمساحة الطبوغرافية األعمال الحقلية 7

 Total Station . 6 بجهاز المحطة المتكاملة الرفع المساحي 8

 45 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة وال هم  1.0

ــين 1.1 ــة يب  ،أســس المســاحة المســتوية والطبوغرافي

 .مجاالتها المختل ةالمصطلحات ذات العالقة، وو

، العصــف المناقشــة، الحــوار 

 الذهني

ــارات،  ــةاالختبـــ  المالحظـــ

 الص ية، الواجبات

الرفــع المســاحي بمختلــف األجهــزة بــين خطــوات ي 1.2

 .المساحية

، الخــرائط المناقشــة، الحــوار 

 األمثلة، ضرب الذهنية

ــة ــارات، المالحظـــ  االختبـــ

 الص ية، الواجبات

ق الرفــع والتوقيــع للظــاهرات الطبيعيــة ائطريسرد   1.3

 .والبشرية

ــوار ــة، الحـ ــرب المناقشـ ، ضـ

 األمثلة

، الواجبـــــات، االختبـــــارات

 المالحظة الص ية

 المهارات 2.0

لتعامــل األجهــزة يُِعد اآلليات والخطــوات المناســبة ل 2.1

 يها.والح اظ علالمساحية المختل ة 

خرائط ذهنية، حل المشكالت، 

 التدريب العملي 

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية

ــات ال 2.2 ــين عملي ــارن ب ــع يق ــواع رف ــارين خرائط ذهنية، حل المشكالت،  الترافيرســاتألن ــارات، التمــــ االختبــــ
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 العملية التدريب العملي  المختل ة.

التاكيومتري ومدى االســت ادة منــه فــي   رفعاليحلل   2.3

 .القياس المباشر

خرائط ذهنية، حل المشكالت، 

 التدريب العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية

ــات يوظــف األجهــزة المســاحية فــي  2.4 عمــل الميزاني

 .للقطاعات الطولية والعرضية

المشكالت، خرائط ذهنية، حل  

 التدريب العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية

 القيم  3.0

ــل أو  3.1 ــذ عم ــي تن ي ــع زمــالءه ف ــة م يشــترك ب اعلي

ألجهــزة واألدوات واألســاليب عرض مشترك عــن ا

 .المتبعة في المساحة المستوية والطبوغرافية

تقويم العروض، ملف إنجاز  التعلم التعاوني

الطالب، المالحظة الصــ ية، 

ــران،  ــويم األقــ ــيالتتقــ م قيــ

 الذاتي   

يقدم مالحظاته على عروض زمالئه بطريقة بنــاءه  3.2

 وموضوعية. 

، التعلم التعاونيالتعلم الذاتي،  

 لعب أدوار

تقويم العروض، ملف إنجاز 

الطالب، المالحظة الصــ ية، 

 الذاتي   قييم  الت

المقــرر ال رديــة )ومــا يلــزم واجبــات  وين ذ تمارين   3.3

باســتقاللية لها من الرجوع للمصادر  ذات العالقة(  

 .ة ومهنيةيومسؤول

، التقييم الواجبات، التمارين ذاتي التعلم الالتدريب العملي، 

   الذاتي

يحافظ على أجهزة المساحة ومــوارد القســم بشــكل  

 عام بمهنية ومسؤولية. 
ــذاتي،  ــتعلم الــ ــف أو الــ تكليــ

 توجيه مباشر  وغير مباشر

ملــف إنجــاز التقييم الــذاتي،  

 الطالب  

 *استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 التقييم توقيت 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الثالث والسادس والتاسع وواجبات واختبارات قصيرة    تكلي ات 1

 %10 سابع ال األسبوع 1امتحان فصلي   2

 %10 الثالث عشراألسبوع  2امتحان فصلي   3

 %20 حادي عشر ال األسبوع تطبيق عملي أو مشروع تدريبي فردي أو جماعي  4

 %40   نهاية ال صل االختبار النهائي  5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 للمقرر المرجع الرئيس
المستوية   المساحة  المعارف  .محمودحسني،    .والطبوغرافيةمبادئ  اإلسكندرية،   : منشأة 

 .م2016

 المساندةالمراجع 
للجغرافيين   والتصويرية  -المساحة  المستوية  فريدفتحي،    .المساحة  المعرفة .  محمد  دار 

 .م1995 ،اإلسكندرية :الجامعية

 اإللكترونية المصادر 

https://fac.ksu.edu.sa/mohhafez/home 

e9umxcp2c/%25D9%2585%25http://www.mediafire.com/file/0i0t6a

D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A9__dias2017.

https://fac.ksu.edu.sa/mohhafez/home
http://www.mediafire.com/file/0i0t6ae9umxcp2c/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A9__dias2017.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/0i0t6ae9umxcp2c/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A9__dias2017.pdf/file
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pdf/file 

   ىأخر

 في مجال المساحة. قواعد المعلومات العربية واألجنبية -1

 وثائق المستخدم للبرامج. -2

 بيانات تدريبية، خرائط -3

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 القاعات الدراسية -1

  حاسب معامل -2

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

 أجهزة حاسب -1

 لوحات عرض ذكية -2

 شبكة إنترنت -3

 برامج خرائط ونظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد -4

ArcGIS, ERDAS, Google Earth 

 ، ومايكروس ت أوفيسبرامج تشغيل حاسب ويندوز -5

 برامج خاصة بأجهزة المساحة -6

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -7

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
ــزان -1 ــا )المي ــاحية وأدواته ــزة المس ــة  -لتيودوليتا -األجه المحط

 (Total Stationالمتكاملة 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ــئلة  ــائج أســـ ــة نتـــ ــر: مراجعـــ مباشـــ

ــة  ــارين العمليــــ ــات والتمــــ االمتحانــــ

ــات،  ــائج والواجبــ ــات، ونتــ والمناقشــ

 نموذج تقويم المقرر )من قبل الطلبة(

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 عضو هيئة التدريس

ــائج أداء  ــة نت ــة ومتابع ــر: مناقش مباش

 الطلبة  

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس

مباشـــر: مراجعـــة أســـئلة االمتحانـــات 

والتمـــــارين العمليـــــة والواجبـــــات، 

والمناقشات، في ضــوء أهــداف المقــرر 

ونتــائج الطلبــة ونمــوذج تقــويم المقــرر 

 )من قبل الطلبة(

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غيــر مباشــر: اســتطالعات فصــلية أو 

ســنوية لمخرجــات البرنــامج التعليميــة، 

 واالمتحان السنوي لمخرجات البرنامج

 مصادر التعلم

 مباشر: مراجعة المصادر فصليا   عضو هيئة الدريس

 مباشر: مراجعة تقرير المقرر   لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: مراجعة وتحديث البرنامج وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

http://www.mediafire.com/file/0i0t6ae9umxcp2c/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A9__dias2017.pdf/file
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  2) 3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة األولى، المستوى الثاني 

 

  :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 ال يوجد       

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 ال يوجد      

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %33 15 مل( ع)م أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - )استذكار ومراجعة( ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

في التطبيقية  وفائدتها  الخريطة  وأهمية  وتقنيا،  تاريخيا  العلم  تطور  على  نظرة  وإلقاء  الخرائط،  علم  أسس  المقرر    يتناول 

اإلحداثيات،    مختلفة. وتشتمل موضوعات المقرر على: عناصر الخرائط األساسية، وشبكات المرجع الجغرافي، ونظممجاالت  

والتصميم   واأللوان،  والرموز  الرسم،  ومقياس  ومقدمةاوالمساقط،  الخرائط،  أنواع  المقرر  يبين  كما  قراءة    لخرائطي.  في 

القياسات األساسية عليها. وفي التطبيقي ينفذ الطالب مجموعة متنوعة من  الخريطة، وإجراء بعض  مثل:    تمارينال  الجزء 

 آليا باستخدام برامج رسم خرائطية وفنية.يدويا وإجراء قياسات، وحسابات، وتقارير، ورسم الخرائط 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

، مــع توضــيث أمثلــة مختلفــة قراءة الخرائط، وفريق بين أنواع الخرائطوالت، المصطلحات األساسية في علم الخرائطالتعريف ب

 ط.ائاستخدام بعض قدرات النظم والبرامج لرسم خرلرسم الخريطة وإجراء قياسات أولية عليها يدويا وآليا ب
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يقدم تعريفيا لعلم الخرائط، وأهميته، وتطوره ودور التقنيات الحديثة في ذلك.   1.1

 2ع يوضث إسهامات العلماء العالميين والمسلمين والعرب في تطور علم الخرائط. 1.2

 3ع يبين أنواع الخرائط ومجاالتها التطبيقية.   1.3

 4ع يبين عناصر الخريطة. 1.4

 3ع يبين أمثلة أو قائمة بالبرامج المستخدمة إلنشاء الخريطة.  1.5

  المهارات 2

 1م يفسر دور الخريطة في الحياة اليومية.  2.1

 6م يحدد المتطلبات الرئيسة إلنشاء خريطة. 2.2

 2م يقارن محتويات الخريطة على مقاييس رسم مختلفة. 2.3

 6م وصحيحة باستخدام برامج خاصة.يعد خريطة ذات عناصر مكتملة  2.4

 4م ينفذ بعض عمليات المعاجلة والقياس على الخريطة.  2.5

 6م يقارن بين أنواع الخرائط ويحدد طبيعة التمثيل الرمزي لكل نوع. 2.6

  القيم 3

المقــرر )مثــل أهميــة الخريطــة   تيدير حــوارا أمــام زمالئــه عــن موضــوع معــين مــن موضــوعا 3.1

 .التطبيقية(
 1ق

 3ق  .ةمالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءيبين   3.2

المقــرر الفرديــة )ومــا يلــزم لهــا مــن الرجــوع للمصــادر  ذات العالقــة( واجبــات وينفــذ تمــارين  3.3

 .ة ومهنيةيباستقاللية ومسؤول
 5ق

ــة بويتصــرف يســتجي   3.4 ــاه وأمان ــالبرامج مســؤولية تج ــة ذات الصــلة ب ــوارد القســم والجامع م

 .واألجهزة والبنية التقنية للمعامل
 5ق

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 .، والتطور التاريخي لعلم الخرائطعلم الخرائطتعريف  1

 4 .أنواع الخرائط وتصنيفاتها 2

 4 .عناصر الخريطة 3

 8 .وتطبيقاتهمقاييس الرسم  4

 8 .مساقط الخرائط 5

 8 .حسابات األطوال والمساحات 6

 8 .الطرق اليدوية واآللية لرسم الخرائط 7

 4 .االتصال الخرائطي 8

 8  .إخراج الخريطة 9

 4 .توجيه الخريطة واستخدامات الخريطة 10

 60 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

يقدم توضيحا تعريفيا لعلم الخرائط، أهميته، وتطــوره 

   .ودور التقنيات الحديثة في ذلك
ــة ــوار، المناقشـ ــرب الحـ ، ضـ

 أمثلة

، الواجبـــــات ،االختبـــــارات

ســــجل التقــــويم المســــتمر 

 )ملف إنجاز الطال (

1.2 
ــلمين  ــالميين والمسـ ــاء العـ ــهامات العلمـ ــث إسـ يوضـ

 .والعرب في تطور علم الخرائط

ــة ــوار، المناقشـ ــرب الحـ ، ضـ

 أمثلة

 ،الواجبـــــات، االختبـــــارات

 سجل التقويم المستمر

1.3 
، خــرائط الحــوار ، المناقشــة   .التطبيقيةيبين أنواع الخرائط ومجاالتها  

 ذهنية

 الواجبات، االختبارات

1.4 
الحــوار ، المناقشــة، خــرائط  يبين عناصر الخريطة.

 ذهنية

 ،االختبـــــارات، الواجبـــــات

 سجل التقويم المستمر

1.5 
ــالبرامج المســتخدمة إلنشــاء  ــة أو قائمــة ب يبــين أمثل

 الخريطة  

الحــوار ، المناقشــة، خــرائط 

 ذهنية، ضرب األمثلة

 ،االختبـــــارات، الواجبـــــات

 سجل التقويم المستمر

 المهارات 2.0

2.1 
ــوار، العصــف   .يفسر دور الخريطة في الحياة اليومية ــة، الح المناقش

  الذهني، ضرب األمثلة

ــارات ــارين  ،االختبــــ التمــــ

 الواجبات ،العملية

2.2 
ــارين  المناقشة، التدري  العملي  .يحدد المتطلبات الرئيسة إلنشاء خريطة ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية، الواجبات

2.3 

ــف  .يقارن محتويات الخريطة على مقاييس رسم مختلفة ــة، العصــ ــرب األمثلــ ضــ

ــدري   ــوار، التـ ــذهني، الحـ الـ

 العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية، الواجبات

2.4 
يعد خريطة ذات عناصر مكتملة وصــحيحة باســتخدام 

 .برامج خاصة

ــة،  ــرب األمثلـ ــة، ضـ المناقشـ

 التدري  العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية، الواجبات

2.5 
ــرب   .ينفذ بعض عمليات المعاجلة والقياس على الخريطة ــة، ضـ ــة، المناقشـ األمثلـ

 التدري  العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية، الواجبات

2.6 
ــل  ــة التمثي ــواع الخــرائط ويحــدد طبيع ــين أن ــارن ب يق

 .الرمزي لكل نوع

ــة،  ــرب األمثلـ ــة، ضـ المناقشـ

 التدري  العملي

ــارين  ــارات، التمــــ االختبــــ

 العملية، الواجبات

 القيم  3.0

3.1 

موضــوع معــين مــن يــدير حــوارا أمــام زمالئــه عــن 

 ، التعلم الذاتيالتعلم التعاوني .موضوعات المقرر )مثل أهمية الخريطة التطبيقية(

يم وتقيـــــيم األقـــــران، تقـــــ 

ســـجل التقـــويم العـــرو ، 

  ، التقييم الذاتيالمستمر

3.2 

، تعلم تعاوني، تعلم لع  أدوار  .يبين مالحظاته وآراءه بطريقة مالئمة وبناءة

 ذاتي

ــجل  ــيم العــــرو ، ســ تقيــ

ــتمر،  ــويم المسـ ــويم التقـ تقـ

 ذاتياألقران، تقييم  

3.3 

ينفذ تمارين وواجبات المقرر الفردية )ومــا يلــزم لهــا 

مـــن الرجـــوع للمصـــادر  ذات العالقـــة( باســـتقاللية 

 .ومسؤولية ومهنية

ــارين ال التدري  العملي، التعلم الذاتي ــات والتمـــــ واجبـــــ

الفرديــــة، ســــجل التقــــويم 

 ذاتيتقييم  ، المستمر

3.4 

يســتجي  ويتصــرف بأمانــة ومســؤولية تجــاه مــوارد 

القســـم والجامعـــة ذات الصـــلة بـــالبرامج واألجهـــزة 

 .والبنية التقنية للمعامل

ــذاتي،  ــتعلم الــ ــف أو الــ تكليــ

 توجيه مباشر  وغير مباشر 

ــتمر ــويم المسـ ــجل التقـ ، سـ

 قييم الذاتيت

 تقييم واحدة أو أكثر *استراتيجية واحدة أو أكثر، طريقة 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 األسبوع الخامس   1امتحان فصلي   1

 %15 األسبوع العاشر  2امتحان فصلي   2

 %5 كل أسبوعين واجبات 3

 %25 كل عشرة أيام  جماعي(تمارين عملية، )وتمرين واحد  4

 %5 كل أسبوع مناقشة ومشاركة وتفاعل   5

 %40 نهاية الفصل امتحان نهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 وحدة اإلرشاد بالكلية (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 هـ1435علي زكي سليمان، ، المدخل إلى علم الخرائط  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

ناصــر بــن محمــد ســلمى، ،  مدخل إلى علــم الخــرائط ونظــم المعلومــات الجغرافيــة (1

 هـ1429

 هـ1440الخرائط الرقمية، عبدالرحمن دبس، و ناصر آل زينة،  (2

، مواصــفات المبــادا األساســية والمفــاهيم التشــغيلية  -نظم المعلومات الجغرافية   (3

 هـ1427ومقاييس وتصميم وتحليل مكاني، عبدهللا القرني، 

 اإللكترونية المصادر 

http://gisclub.net/vb/index.php عربي     

http://www.esri.com 

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.htm 

 وغيرها مما يشير إليه أستاذ المقرر وما يستجد منها

   ىأخر

 البرمجيات:والبرامج الحاسوبية،  •

o ArcGIS, MapViewer, ERDAS 

o س يوف أبرامج تشغيل وملحقاتها: مايكروسفت ويندوز و 

o متصفث اإلنترنت 

بيانات ومعلومات جغرافية رقمية تدريبية في معامل القسم أو من قبل أستاذ   •

 المقرر   

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 قاعات محاضرات  -1

 معامل حاس  آلي -2

 التقنية التجهيزات

 أجهزة حاس  -1

 لوحات عر  ذكية -2

 شبكة إنترنت -3

 معلومات جغرافية واستشعار عن بعدبرامج خرائط ونظم   -4

 برامج تشغيل حاس  ويندوز -5
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 عبر نظام الجامعة للخدمات اإلليكترونية-خدمات إليكترونية  -6

 فني متخصص في القسم لمتابعة الخدمات -1 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ــئلة  ــائج أســـ ــة نتـــ ــر: مراجعـــ مباشـــ

ــة  ــارين العمليــــ ــات والتمــــ االمتحانــــ

ــائج  ــات، ونتــ ــات، والمناقشــ والواجبــ

 نموذج تقويم المقرر )من قبل الطلبة(

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 تقويم المقررمباشر: نموذج  الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 عضو هيئة التدريس

ــائج أداء  ــة نت ــة ومتابع ــر: مناقش مباش

 الطلبة  

 مباشر: مراجعة وتحليل تقرير المقرر لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج تقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس

أســـئلة االمتحانـــات مباشـــر: مراجعـــة 

والتمـــــارين العمليـــــة والواجبـــــات، 

والمناقشات، في ضــوء أهــداف المقــرر 

ونتــائج الطلبــة ونمــوذج تقــويم المقــرر 

 )من قبل الطلبة(

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غيــر مباشــر: اســتطالعات فصــلية أو 

ســنوية لمخرجــات البرنــامج التعليميــة، 

 البرنامجواالمتحان السنوي لمخرجات  

 مصادر التعلم

 مباشر: مراجعة المصادر فصليا   عضو هيئة الدريس

 مباشر: مراجعة تقرير المقرر   لجنة تنسيق المقرر

 غير مباشر: مراجعة وتحديث البرنامج وحدة الجودة وقيادات البرنامج

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 خرائط الطقس والمناخ  المقرر:اسم 

 جغر  339 المقرر:رمز 

 مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية   – الجغرافيابكالوريوس اآلداب في  البرنامج:

 الجغرافيا العلمي: القسم 

 اآلداب الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:
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 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1
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 5 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 6 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ( 1+  1) 2   المعتمدة:الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

    متطلب جامعة أ.
متطلب  

   أخرى  √ متطلب قسم    ليةك

  √   اختياري    إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الرابعة، المستوى السابع      

 

   :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 جغر   334جغر،   104   

  :المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5
 يوجــد ال     

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 15 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 %50 15 عمل( م) أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 15 محاضرات 1

 30 معمل   2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

ق تمثيل عناصر  ائالقواعد األساسية لطر تقديممع  اواستخداماتها والتفريق بينهميعرف المقرر بأنواع خرائط الطقس والمناخ 

األساسية والمناخ  الجوي  )  الطقس  والضغط  الحرارة  والعوالق(واألمطاركـدرجة  )كـالغازات  الجوي  الغالف    في   ( ومركبات 

المقرركما    خرائطية.  اتهيئ التحليل  ائمن طر  ا  عدد  يبين  الطقس والمناخ وطر  يالخرائطق  الخرائطيائلعناصر  اإلخراج  ة ق 

الجوية   للمساعدة في رسم تصورات موضوعية عن األحوال  المناخيةالقصيرة  المناسبة  والتغير  ،والحاالت   أوات  كالجفاف 

 . ةالمناخيالتذبذبات 

   :الهدف الرئيس للمقرر. 2

والبرامج نظم الالمهارات األسـاسـية للتعامل مع بيانات الطقس والمناخ في بيئات  المعارف والطالب   إكسـاب إلىيهدف المقرر  

 .  هاوتفسيرخرائط الطقس والمناخ  المكانية إلنتاج

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1-3ع الطقس وخرائط المناخ واستخداماتها.يبين الفرق بين خرائط   1.1

 3-3ع التمثيل الخرائطي للظواهر الجوية والمناخية.  ومستويات يوضح أساليب   1.2

 2-3ع يعد قائمة بشفرات الطقس والرموز المناخية. 1.3

 2-3ع يعدد أنواع البيانات الجوية والمناخية ومصادرها.   1.4
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المهارات 2

 6-3م يرسم رسم خرائط للطقس والمناخ باستخدام البرامج الخرائطية ذات العالقة. 2.1

 5-3م يستخرج المتوسطات لبيانات  الطقس والمناخ وتمثيلها خرائطيا . 2.2

 5-3م الجغرافية.  اوالمناخ وارتباطاتهيفسر نتائج تحليل خرائط الطقس   2.3

  القيم 3

 4-3ق يشترك بفاعلية مع زمالءه في إعداد عرض أو مشروع في موضوع من موضوعات المقرر. 3.1

 5-3ق ينفذ تمارينه وواجباته باستقاللية ومسؤولية ومهنية. 3.2

 3-3ق ونزيهة.يقدم آراءه في عروض أو أعمال زمالءه بطريقة بناءة   3.3
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 3  .الظواهر الجوية والمناخية ومقاييسها المكانيةالعناصر و 1

 9 .قواعدهاوبناء  )الخطية والخلوية(  أنواعها   :البيانات الجوية والمناخية 2

 6 .وشفراتهاالسطحية خرائط الطقس   3

 6 .وبناء خرائطها العناصر المناخية السطحيةاشتقاق   4

 6 .الخرائط الجوية والمناخية لطبقات الجو العليا 5

 6 .المناخيةرات  يوالتغخرائط التصنيفات   6

 9  .وارتباطها المكانيالخرائط الجوية وتفسير  تحليل   7

 45 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

اـلـمنــاخ   وـخراـئط  اـلـطـقس  ـخراـئط  ـبـين  اـلـفرق  ـيـبـين 

 واستخداماتها.

اـلـخراـئط   الــذـهـني،  اـلعصــــف 

المـناقشــــة،  اـلذهنـية، الحوار، 

 ضرب األمثلة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

 المالحظة الصفية، الواجبات 

1.2 

ــاليب   ــح أســ ــتويات يوضــ التمثيل الخرائطي ومســ

 للظواهر الجوية والمناخية.  

اـلـخراـئط   الــذـهـني،  اـلعصــــف 

اـلذهنـية، الحوار، المـناقشــــة،  

 ضرب األمثلة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

 المالحظة الصفية، الواجبات 

1.3 
اـلـحوار،   يعد قائمة بشفرات الطقس والرموز المناخية. يــة،  الــذـهـن اـلـخراـئط 

 المناقشة، ضرب األمثلة

ــة،   ــيلي التحصــ ــارات  االختب

 المالحظة الصفية، الواجبات 

1.4 
اـلـحوار،   يعدد أنواع البيانات الجوية والمناخية ومصادرها.   يــة،  الــذـهـن اـلـخراـئط 

 المناقشة، ضرب األمثلة

ــارات   ــة،  االختب ــيلي التحصــ

 المالحظة الصفية، الواجبات 

 المهارات 2.0

2.1 

ــتخدام   ــم خرائط للطقس والمناخ باســ ــم رســ يرســ

 البرامج الخرائطية ذات العالقة.

ــب  ــدري الت ــكالت،  المشــ ــل  ح

ــرب  العملي، المـناقشــــة، ضــ

 األمثلة

ــيــة،   ــل ــم ــع ال ــن  ــمــاري ــت ال

 االختبارات التحصيلية

2.2 

ــطات لبيانات  الطقس  ــتخرج المتوســ والمناخ يســ

 وتمثيلها خرائطيا .

ــب  ــدري الت ــكالت،  المشــ ــل  ح

ــرب  العملي، المـناقشــــة، ضــ

 األمثلة

ــيــة،   ــل ــم ــع ال ــن  ــمــاري ــت ال

 االختبارات التحصيلية

2.3 

واـلـمنــاخ   اـلـطـقس  ـخراـئط  ـتـحـليــل  ـنتــاـئج  ـيفســــر 

 الجغرافية.  اوارتباطاته

ــي،   ــن الــذه ــعصــــــف  حــل  ال

المشــــكالت، التدريب العملي،  

 المناقشة، ضرب األمثلة

ــيــة،   ــل ــم ــع ال ــن  ــمــاري ــت ال

 االختبارات التحصيلية

 القيم  3.0
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 * يميالتق طرق * التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

3.1 

ة مع زمالءه في إـعداد عرض أو   اعلـي ــترك بـف يشــ

 التعلم التعاوني، التعلم الذاتي مشروع في موضوع من موضوعات المقرر.

تـقـويـم   الـعـروض،  تـقـويـم 

األقران، المالحظة الصـفية، 

 التقييم الذاتي

3.2 
ــؤولـية  ينـفذ تـماريـنه وواجـباـته   ــتقاللـية ومســ ـباســ

 ومهنية.
 ، التدريب العمليالتعلم الذاتي

التـمارين، الواجـبات، التقييم  

 الذاتي

3.3 

ة  دم آراءه في عروض أو أعمـال زمالءه بطريـق يـق

 التعلم الذاتي، التعلم التعاوني بناءة ونزيهة.

تـقـويـم   الـعـروض،  تـقـويـم 

األقران، المالحظة الصـفية، 

 التقييم الذاتي

 *استراتيجية تدريس واحدة أو أكثر، طريقة تقييم واحدة أو أكثر 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 كل أسبوعين وواجبات  اختبارات قصيرة 1

 %15 السابع األسبوع اختبار فصلي 2

 %30 األسبوع الثالث عشر  الفردية والجماعيةوالمشاريع تقديم العروض   3

 %40 نهاية الفصل  اختبار نهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات في األسبوع(  5ساعات مكتبية ) (1

 بضع دقائق كل محاضرة لمراجعة أو تذكير ما يلزم  (2

 لجنة شؤون الطالب بالقسم (3

 لجنة تنسيق المقررات بالقسم  (4

 التواصل عبر البريد الرسمي )الجامعي( (5

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

 للمقرر المرجع الرئيس
اخ ــرف،    .خرائط الطقس والمـن د إبراهيمشــ ة  .محـم ة الجـامعـي ة :  دار المعرـف درـي ــكـن ،  اإلســ

 م.2020

 المساندةالمراجع 
ــليـمان األحـيدب، ـجامـعة افـمام   الـمدـخل إلى الطقس والمـناخ والجغرافـيا المـناخـية. إبراهيم ســ

 محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

 اإللكترونية المصادر 

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/mohhafez/course/280086 

https://worldweather.wmo.int/en/home.html 

 

http://worldweather.met.gov.om:8080/ar/wxicons.html 

 

   ىأخر

World Weather & Climate Extremes Archive 

https://wmo.asu.edu/ 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/5944ا   المحطة المناخية في قسم الجغرافي

 

 

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/mohhafez/course/280086
https://worldweather.wmo.int/en/home.html
http://worldweather.met.gov.om:8080/ar/wxicons.html
https://wmo.asu.edu/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 قاعة دراسية، معمل حاسب آلي ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

، برامج نظم  تيكروســـفاجهاز عرض، ســـبورة ذكية، الحزمة المكتبية لم

 .(ArcGIS)المعلومات الجغرافية  

 أجهزة وأدوات قياس عناصر الطقس والمناخ. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس  

ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقررات )منسق المقرر( 

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة 

 فاعلية طرق تقويم الطالب
 مباشر: نتائج الطلبة   عضو هيئة التدريس

 مباشر: تقرير المقرر، مناقشة النتائج لجنة تنسيق المقرر

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر: نموذج الطلبة لتقويم المقرر الطلبة  

 عضو هيئة التدريس
ة  ة، نموذج الطلـب ائج الطلـب ــر: نـت اشــ مـب

 لتقويم المقرر  

 وحدة الجودة، وقيادات البرنامج

غير مباشـــر: اســـتمارات تقويم الجودة  

ــنويـة  ــليـة أو ســ ــتطالعـات فصــ )اســ

البرنـامج التعليميـة(، تقرير   لمخرجـات 

ــنوي لمخرجــات   الســ نتــائج االمتحــان 

 البرنامج

 المقرر، مناقشة النتائجمباشر: تقرير   لجنة تنسيق المقرر

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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