
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 انمبدسيخ خبيؼخ –اآلداة كهيخ انتؼهيًيخ انًؤسسخ .1

 اندغزافيخ انًزكش/  اندبيؼي انمسى .2

 /  نهسُخ االونً اندغزافيخ االختًبػيخ  انًمزر ريش/  اسى .3

  فيهب يذخم انتي انجزايح .4

 يىيي انًتبحخ انحضىر أشكبل .5

  2116 – 2115 سيخانذرا انسُخ انسُخ/  انفصم .6

  اسجىػيب سبػخ( 2) (انكهي) انذراسيخ انسبػبد ػذد .7

 1/9/2115  انىصف هذا إػذاد تبريخ .8

 انًمزر أهذاف .9

 لمجغرافية االجتماعيةعمى المفاهيم االساسية  التعرف -
  مالمح مفهوم الجغرافية االجتماعيةعمى  التعرف -
 االخرىعالقة الجغرافية االجتماعية بالعموم عمى  التعرف -
 مناهج الدراسة في الجغرافية االجتماعيةعمى  التعرف -
 فروع الجغرافية االجتماعية عمى  التعرف -
 اهم المشكالت االجتماعيةعمى  التعرف -      
 مناهج الجغرافية االجتماعية عمى التعرف -

 ((األكاديمي البرنامج مراجعة)) العالي التعليم مؤسسات أداء مراجعة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 البرنامج.



 

 تأثير البيئة عمى السموك عمى التعرف -
 ماليد االجتماعية في العالاثر الديانات عمى العادات و التقعمى  التعرف -



 

 وانتمييى وانتؼهى انتؼهيى وطزائك انتؼهى يخزخبد .11

 انًؼزفيخ االهذاف -أ
 اندغزافيخ االختًبػيخ دراسخ اهذاف ػهً انتؼزف-1أ

 دراسخ انؼاللخ ثيٍ االَسبٌ و انجيئخ اهًيخ ػهً انتؼزف-2أ

 نهًشكالد االختًبػيخ االسجبة انزئيسخ ػهً انتؼزف  -3أ
 

 ثبنًمزر انخبصخ انًهبراتيخ االهذاف  - ة

 بهيى انخبصخ نهدغزافيخ االختًبػيخالهى انًف انتؼهى تُظيى – 1ة

 انتؼزف ػهً انؼاللخ انًتجبدنخ ثيٍ انسهىن و انجيئخ انطجيؼيخ يٍ انتًكٍ– 2ة

 انتؼزف ػهً انًشكالد انجيئيخ وطجيؼتهب و اصىل تحهيههبيٍ  انتًكٍ– 3ة

  ؼهىوانت انتؼهيى طزائك     

 طزيمخ  االنمبء واالستدىاة وانًُبلشخ -

 

 تي تجيٍ انؼاللخ ثيٍ انًُى انسكبَي وانضغظ ػهً انجيئخػزض انصىر ان -
 

 تىسيغ اندًبػبد انجشزيخ وَظى حيبتهب استخذاو انخزائظ انتي تجيٍ -
 

تًبػيخ وػاللخ اندغزافيخ االخ  انتي تجيٍ  يؼذالد انًشكالد االختًبػيخل وانًخططبد استخذاو اندذاو -

 ثبنؼهىو االخزي ويىلغ اندغزافيخ االختًبػيخ يٍ فزوع اندغزافيخ انًختهفخ.
 

 

  انتمييى طزائك     

 انيىييخ انشفهيخ االختجبراد ـ      

 انمصيزح انتحزيزيخ االختجبراد ـ    

  وانُهبئيخ انفصهيخ انتحزيزيخ االختجبراد ـ    

 
 وانميًيخ انىخذاَيخ االهذاف -ج

 طيظانتخ-1ج

  انتُظيى -2ج

 انًزالجخ-3ج

 انتمىيى -4ج

 

  وانتؼهى انتؼهيى طزائك    

 

  انًُبلشخ – االستدىاة – االنمبء -
-  

  انتمييى طزائك   

 

   وانتحزيزيخ  انشفهيخ االختجبراد

 



 

 

 

 (. انشخصي وانتطىر انتىظيف ثمبثهيخ انًتؼهمخ األخزي انًهبراد)  وانًُمىنخ انؼبيخ  انًهبراد - د

 يدبالد اندغزافيخ االختًبػيخ في انؼهًي انجحث يهبراد -1د

 نتأثيز انجيئخ ػهً انسهىن  دراسبد  اػذاد يهبراد -2

 وتزخًتهب نهىالغ انؼًهي واندذاول و انًخططبد يهبراد استخذاو انخزائظ -3         

 



 

 انًمزر ثُيخ .11

 انسبػبد األسجىع
 انتؼهى يخزخبد

 انًطهىثخ
 أو انًسبق/  انىحذح اسى

 انًىضىع
 انتمييى طزيمخ انتؼهيى طزيمخ

1 2 
 في انيهب انًشبر     

 وكم انسبثك انًحىر

  انًحتىي حست

بمالمح ومفاهيم التعريف 
  الجغرافية االجتماعية

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

2 2 = 

عالقة الجغرافية 
االجتماعية بفروع 

الجغرافية البشرية و 
 وم االخرىو العم الطبيعية

                             

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

3 2 = 
فـــــروع الجغرافيــــــــة 

 االجتماعـــــية
 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

4 2 = 
مناهج البحث في 
 الجغرافية االجتماعية

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء  المنهج البيئي  = 2 5

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

6 2 = 

 – االنمبء      منهج الجغرافية السموكية

  انًُبلشخ

 االستدىاة

 انحي

 االختجبراد

 انتحزيزيخ

7 2 = 
جغرافية االديان و 

  المعتقدات

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – نمبءاال   المنهج التحميمي = 2 8

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء  المنهج االحصائي = 2 9

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء المنهج االقتصادي = 2 11

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء المنهج المقارن = 2 11

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

12 2 = 

 – نمبءاال عمم النفس البيئي

  انًُبلشخ

 االستدىاة

 انحي

 االختجبراد

 انتحزيزيخ



 

13 2 = 

الجغرافية السموكية 
التطبيقية و المشكالت 

 البيئية

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء المدارس البيئية = 2 14

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء مشكالت البيئة = 2 15

 انًُبلشخ
 الختجبرادا

 انتحزيزيخ

  امتحان الفصل االول = 2 16
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

17 2 = 
المشكالت الصحية 

 المتعمقة بالبيئة

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

18 2 = 

توزيع الجماعات البشرية 
ونظم حياتها في بيئاتها 

 المحمية

 – االنمبء

  انًُبلشخ

 االستدىاة

 انحي

 داالختجبرا

 انتحزيزيخ

 – االنمبء قبائل البورو = 2 19

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء قبائل الماساي = 2 21

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء االقـــــــزام االفارقـــــة = 2 21

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء الســـــالالت المنــــعزلة = 2 22

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء السالالت المهجنة = 2 23

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

24 2 = 

االنماط المكانـــــية و 
التوزيعات الجغرافية 
 لمظاهرة االجتماعية  

 – االنمبء

  انًُبلشخ

 االستدىاة

 انحي

 االختجبراد

 انتحزيزيخ

25 2 = 
عمى تأثيـــــر البيـــــئة 
 الســـــموك

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – االنمبء المشـــــــكالت االجتماعية = 2 26

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

27 2 = 
مشكمة الجريمة , 

 خصائصها

 – االنمبء

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

 – نمبءاالمشكمة الفقر , االسباب  = 2 28

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ



 

  انتحتيخ انجُيخ .12

 الجغرافية االجتماعية –محاضرات  نًطهىثخا انًمزرح انكتت   

 ( انًصبدر)  انزئيسخ انًزاخغ

باسم عبد العزيز عمر العثمان و حسين عميوي ناصر, الجغرافية 
 االجتماعية مبادى واسس وتطبيقات.

 محمد زعزوع ,مقدمة في الجغرافية االجتماعية.و ليمى بنت صالح 
 لمعيشية و السموكيةعمي وهب ,المجتمعات السموكية و االنماط ا

  

 ثهب يىصً انتي وانًزاخغ انكتت

 ( 111 ، انتمبريز ، انؼهًيخ انًدالد) 
 االنترنيت شبكة -

 
 انًمزر تطىيز خطخ .13

 الداخمية و الخارجية

 – االنمبء  مشكمة البطالة واسبابها = 2 29

 انًُبلشخ
 االختجبراد

 انتحزيزيخ

31 2 = 

تأثــــــــــير العـــــــادات و 
الــــــــتقالـــــــــيد االجتماعيــــــة 

 عمى

البيئة الطبيعية و البشرية ,  
االنتاج الزراعي و الحيواني , 

 النتاج الصناعي  , التجارة ا

 – االنمبء

  انًُبلشخ

 االستدىاة

 انحي

 االختجبراد

 انتحزيزيخ

31 2 = 

أثر الديانات عمى العادات 
 و التقاليد في العالم

 – االنمبء

  انًُبلشخ

 االستدىاة

 انحي

 االختجبراد

 انتحزيزيخ

   االمتحان = 2 32

   

 
 
 
 

  



 

 انخبصخ ثبندغزافيخ االختًبػيخ وانًؼهىيبد انجيبَبد تحذيث

  اهى انتمُيبد انحذيثخ انتي تهتى ثهكذا ػهى االطالع ػهً

 نهذِ انًبدح يٍ افبق واسؼخ هًبدح نىمزرح نسيبدح انسبػبد انً

 

 

 


