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ومكونات واساسيات الخريطة ومقاييس الرسم وانواعها وبعض العمليات الرياضية  اطالع الطلبة على ناريخ علم الخرائط وانواع الخرئط -
المبسطة لحساب تغيير المقاييس وتحوياها وايجاد مقياس رسم للخرائط المجهولة المقياس وتحديد مقياس رسم مناسب للخريطة وحساب 

 ودراسة انواع المساقط .المسافات واالبعاد على الخرائط وقياس المساحات وتكبير وتصغير الخرائط 
 
 

 

 

 

 

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

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

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

 البرنامج.



 يخزجاخ انتؼهى وطزائك انتؼهيى وانتؼهى وانتمييى .11

  االهذاف انًؼزفيح -أ
  ػهى انخزائظانتؼزف ػهً اهذاف دراطح -1أ

 ػهى انخزائظ انتؼزف ػهً اهًيح دراطح -2أ

 ػهى انخزائظانتؼزف ػهً يناهج انثحج في   -3أ
 

  انخاصح تانًمزر االهذاف انًهاراتيح  -ب 

 ػهى انخزائظ تنظيى انتؼهى نًفاهيى  – 1ب

انتؼزف ػهً انىاع انًماييض واطتخذاياتها وانىع انخزائظ وانزيىس انًظتخذيح  انتًكن ين  – 2ب

وطزق حظاب انًظاحاخ واالطىال ػهً انخزائظ وايجاد يمياص انزطى نهخزائظ انًجهىنح انًمياص 

 واختيار انًمياص انًناطة نهخزيطح .

 تؼهى انخزائظوانثحىث انخاصح  زانتًكن ين اػذاد انتماري – 3ب

 

 طزائك انتؼهيى وانتؼهى      

 طزيمح  االنماء واالطتجىاب وانًنالشح -

 

 نؼزض االفالو انؼهًيح وانًحاضزاخ   Data showاطتؼًال انـ  -
 

 

 طزائك انتمييى      

 ـ االختثاراخ انشفهيح انيىييح      

  ػهى انخزائظـ انتماريز ػن يىضىػاخ في      

 ـ االختثاراخ انتحزيزيح انمصيزج    

 ـ االختثاراخ انتحزيزيح انفصهيح واننهائيح     

 ػهى انخزائظاالختثاراخ انتطثيميح في -
 االهذاف انىجذانيح وانميًيح -ج

 انتخطيظ-1ج

 انتنظيى  -2ج

 انًزالثح-3ج

  انتمىيى -4ج

  

 طزائك انتؼهيى وانتؼهى     

 

 انًنالشح  –االطتجىاب  –االنماء  -
-  

 طزائك انتمييى    

 

 و انتطثيميح االختثاراخ انشفهيح  وانتحزيزيح  

 

 

 انًهاراخ  انؼايح وانًنمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي (. -د 

 ػهى انخزائظيهاراخ انثحج انؼهًي في  -1د

 انخزائظػهى دراطاخ تطثيميح في يهاراخ اػذاد  -2د

  



 



 تنيح انًمزر .11

 انظاػاخ األطثىع
يخزجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اطى انىحذج / انًظاق أو 

 انًىضىع
طزيمح 

 انتؼهيى
 طزيمح انتمييى

1 4 
انًشار انيها في      

انًحىر انظاتك وكم 

 حظة انًحتىي 

 مفهوم الخريطة وتعريفها 
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

2 4 
= 

التطور التاريخي لعلم 
 الخرائط

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

3 4 
= 

 –االنماء  انواع الخرائط وتصنيفها

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

4 4 
= 

 –االنماء  انواع الخرائط وتصنيفها 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

5 4 
= 

 –االنماء  تصميم الخرائط ومبادئه 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

6 
4 

= 

 –االنماء  عناصر الخريطة النموذجية   

انًنالشح  

االطتجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

7 4 
= 

 –االنماء  مقياس الرسم وانواعه 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

8 4 
= 

مقياس الرسم 
 وانواعه)تطبيقات عملية (

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

9 4 
= 

 –االنماء  قياس المسافات من الخرائط 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 4 
= 

 –االنماء  تطبيقات عملية 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 4 
= 

 –االنماء  تطبيقات عملية 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

12 
4 

= 

 –االنماء  قياس المساحات من الخرائط 

انًنالشح  

االطتجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

13 4 
= 

 –االنماء  تطبيقات عمليه   

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

14 4 
= 

 –االنماء  تكبير وتصغير الخرائط   

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

15 4 
= 

 –االنماء  تطبيقات عملية

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

16 4 
= 

 قراءة الخريطة وتوجيهها 
 

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

17 4 
= 

 –االنماء  تطبيقات عملية 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

18 
4 

= 

 –االنماء  تلخيص الخرائط  

انًنالشح  

االطتجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح



   انثنيح انتحتيح  .12

 انكتة انًمزرج انًطهىتح  . 

 انًزاجغ انزئيظح ) انًصادر (

كتاب المدخل الى علم الخرائط للدكتور جمعه محمد  -1

 3102داوود لسنة 

 احمد بدوي محمد الشريعي، محمد صبري محسوب -2
، الطبعة االولى ،  الخريطة الكنتوريةقراءة وتحميل

 1991،  القاهرة 

19 4 
= 

 –االنماء  تطبيقات عملية   

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

21 4 
= 

دوائر العرض واقواس 
 الطول ومعرفة الزمن 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

21 4 
= 

دوائر العرض واقواس 
 الطول ومعرفة الزمن

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

22 4 
= 

مساقط الخرائط دراسة الهم 
 المساقط

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

23 4 
= 

مساقط الخرائط دراسة الهم  
 المساقط

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

24 
4 

= 

 –االنماء  تصميم الخرائط 

انًنالشح  

االطتجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

25 4 
= 

تطبيقات عملية لتصميم 
 الخرائط

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

26 4 
= 

تطبيقات عملية لتصميم 
 الخرائط

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

27 4 
= 

تطبيقات عملية لتصميم 
 الخرائط

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

28 4 
= 

تطبيقات عملية النواع 
 المقاييس 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

29 4 
= 

 تطبيقات عملية النواع
 المقاييس

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

31 
4 

= 
تطبيقات عملية لتحديد 

 حجم الورق

 –االنماء 

انًنالشح  

االطتجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

31 
4 

 مراجعة عامة  =

 –االنماء 

انًنالشح  

االطتجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

32 4 =    

 4     



الجغرافية البشرية اسس ،  العيسويفايز محمد  -2
 2222، المعرفة الجامعيةدار وتطبيقات 

،  محمد صبحي عبد الحكيم ,ماهر عبد الحكيم الليثي -4

 0996علم الخرائط, 

 0993، مساقط الخرائط،  نقوال ابراهيم  -5

 

 انكتة وانًزاجغ انتي يىصً تها

  ( 111) انًجالخ انؼهًيح ، انتماريز ، 
 شبكة االنترنيت -

 

 خطح تطىيز انًمزر .13

 تؼهى انخزائظتحذيج انثياناخ وانًؼهىياخ انخاصح 

 

 


