
خاص  تخصصات برنامج اآداب تعليمات ومعايير ااعتماد ا

مادة )  فقرتين )أ( و)ك( من ا  ( 7صادر بموجب ا
ي رقم ) عا تعليم ا سنة 20قانون هيئة اعتماد مؤسسات ا  وتعدياته. 2007( 

 
 

مادة ) تعليمات  (:1ا تخصصات برنامج اآداب(تسمى هذ ا خاص  ويعمل بها من تاريخ  )تعليمات ومعايير ااعتماد ا
 إصدارها.

مادة ) تعليمات ومعايير ااعتماد  (:2ا عام  ما ورد في مواد اإطار ا خاصإضافة  علمية  ا ية وا سا لتخصصات اإ
صاد هيئة رقم )ا تخصصات 18/2/2010( تاريخ 32/5/2010رة بموجب قرار مجلس ا معرفية  مجاات ا ون ا ، ت

اآتي:  برامج اآداب 
 

وريوي فلي جغرافيا: ا لا ب نيل  درجلة ا دراسية  لخطة ا معتمدة  ساعات ا عدد ا حد اأدنى  ون ا ي
تخصص ) نحو اآتي132ا  :( ساعة معتمدة على ا
نظرية اأساسية اإجبارية:  . أ مجاات ا  ا

معرفي مجا  ا حد اأدنى   ا ا
معتمدة  لساعات ا

يعية: اخ، الجغرافيا الط ال سطح اأرض، م بات،  بيئة، أراضي جافة أش  15  تربة، 

ان :الجغرافيااااا ال اااار ة سكككك ، اقتصككككادية، سياسككككية، اجتماعيككككة، خككككدمات، تككككرويح ا
عمران وسياحة،  ا

18 

يةيااة االع ااااا ال  ا ياااة تحليككل اأراضككي، أخطككار بيئيككة،  ريكككة  :الجغرافيااا البط
مواصات. قل وطرق ا موقع، تخطيط إقليمي وحضري، ا  ا

15 

الفضاائية ال رئيااا اا في اراء اتص يم اتحليل الخرائط االصور الجو اة امهار
معلومكات  االخرائط الرا ية: جويكة، ااستشكعار عكن بعكد،  كم ا صكور ا خكرائط وا ا

جغرافية،   مياا عا توقيع ا رقميةم ا خرائط ا  ، ا
15 

 

مساندة . ب مجاات ا  :ا

معرفي مجا  ا حد اأدنى   ا ا
معتمد  ةلساعات ا

يا ااا   :فاي الجغرافياا ااسابخاا  الحاساو الجغرافياة مهاراا معالجة اتحليل اتفسير ال
كاهج بحك  جغرافيكا، م حاسكوب فكي ا ، فلسكية إحصاء وصكيي،  إحصكاء تحليلكي، اسكتخدام ا

جغرافيا  وتاريخ علم ا
9 



مصادر اأخرى: دوريات وا مجات وا موسوعات وا معاجم وا افي من  ج. ا عدد ا يجب توفير ا
جغرافية، مصطلحات ا معاجم، مثل معجم ا دوريات مثل: ا  Progress in Human Geography وا

 ،Progress in Physical Geography. 
مختبرات واأجهزة: يجب توفير     : اآتيد. ا
 (  مختبر حاسوب تعليمي يحتوي على:1)

ى.( جه30( عدد )P4أجهزة حاسوب حديثة )  .1 حد أد  از 
 .(2عدد )   Data Show جهاز عرض   .2

 .(2عدد ) شاشة عرض  .3
ة    .4 يزر ملو  . A4طابعة 

 (.2جهاز حاسوب محمول عدد )      .5
 خاصة بك: Soft Wareبرمجيات حاسوب   .6

- GIS  :مثلMap Info,   Arc GIS,  Geomedia, Micro Station . 
 .ERDAS,  ENVI,  ER Mapperتحليل صور فضائية مثل:   -   
تحليل اإحصائي مثل:  -     .SPSSا

     

ارتوغرافي يحتوي على:  ( 2)  مختبر 
 .Mirror Stereoscopeأجهزة تحليل صور جوية    .1
 .A0بحجم يساوي    Plotterجهاز راسم    .2
 .A0بحجم يساوي  Scanner  جهاز ماسح ضوئي    .3
 .A3بحجم يساوي  Scanner  جهاز ماسح ضوئي    .4
ة رسم  .5  مضيئة. طاو
دسي.  .6 ة رسم ه  طاو
 أدوات رسم خرائط.  .7
 .Planimeterجهاز قياس مساحات خرائط  رقمي     .8
 .( على ااقل10عدد )   GPSأجهزة     .9

 جهاز تليزيون   .10
 جهاز فيديو.  .11
 بوصلة.  .12
 رة أرضية. .13
 خرائط حائطية. .14



ة بمقياس رسم   .15 لممل :  1و بمقياس رسم    50000:   1خرائط حائطية 
100000  

 

 .وشاشة عرض  Data Showبجهاز عرض  مجهزة ( مقعد60بسعة )  قاعة صيية ( 3)
 

مختبرات: فنيون ومشرفو ا  يجب توفر: ه. ا
ي حاسوب عدد ) -1-       (.1ف
جغرافية عدد ) -2-      معلومات ا ي خرائط و م ا  (.1ف
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