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مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة التعليم،
ضمن اهتمامات الوزارة بمراقبة مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري يف إنشاء
جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد االجتاهات
العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل اليت انتشر استخدامها منذ أوائل العقد امليالدي احلايل.
ّ
ويمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية فعلية لتطبيق
منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل ذلك
تعزيز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة الدراسة
وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على االختي�ار
املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات واضحة
للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها حلاجات
سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية يف
اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة إىل
أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل ويتبعها
ً
عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل( )1وتضمنت بدورها عددا من املراحل
الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف اجلامعات
السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة ضوابط
وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص اجلغرافيا:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس نواجت
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى
الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1.1حصر قوائم نواجت التعلم
تم إجراء مسح شامل ملنتجات االقسام العلمية يف ختصص اجلغرافيا يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-1.2حتليل محتوى الربامج
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بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
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بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كالتايل:
•

رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -1.3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة ،هي:
 جامعة والية متشجن .Michigan State University جامعة والية كنت .Kent State University -جامعة ساوثهامتون .University of Southampton

-1.4املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
١ .١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.
٢ .٢اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية
متفق على تمزيها للمقارنة .Benchmarks
٣ .٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك
تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤ .٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
ُّ
٥ .٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبع نفس اخلطوات مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف
الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.) 1
٦ .٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بين عليها نواجت التخصص.
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص اخلدمة االجتماعية
املكون الرئييس

الوزن
النسيب %

اجلغرافيا الطبيعية

19.2

اجلغرافيا البشرية

30.43

اجلغرافيا االقليمية

17.44

األساليب والتقني�ات اجلغرافية

32.93

املكون الفرعي

الوزن النسيب
%

اجلغرافيا املناخية

6.40

اجلغرافيا احليوية

5.82

اجليومورفلوجيا

6.98

جغرافية السكان

5.82

جغرافية العمران

6.40

اجلغرافيا االقتصادية

12.79

اجلغرافيا السياسية

5.42

جغرافية اململكة العربي�ة السعودية

5.82

جغرافية العالم اإلساليم

5.81

جغرافية الوطن العريب

5.81

علم اخلرائط
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طرق البحث اجلغرايف

7.11

نظم املعلومات اجلغرافية

5.42

االستشعار عن بعد

5.42

الطرق اإلحصائي�ة يف اجلغرافيا

6.98
100
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١ .١بن�اء (تركيب�ة ) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢ .٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات
الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.

ً
٣ .٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله ،حبيث تراعي عددا من العناصر من أهمها:

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي ُي ّ
كون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.
املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•
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• املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف الغالب غري
متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.
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شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص اجلغرافيا

اجلغرافيا الطبيعية

املكون الرئيس

اجلغرافيا املناخية

املجال الفرعي

يبني مفهوم اجلغرافيا املناخية
وعالقتها بالعلوم األخرى.

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جلميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من
كتابة األسئلة ،خضع لثالثة أنواع من التحكيم ،هي كالتايل:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات ،تم
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ُ
ود ّرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات

ً
ً
لكون اجلامعات شريكا رئيسا يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص اجلغرافيا ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى تغطيتها
ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.

تخصص الجغرافيا
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص اجلغرافيا على موقع املركز الوطين
للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة للحث
على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات
السعودية
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد
لدراستها وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة ،ومن ثم
أعيد العمل للجان التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته
النهائي�ة.
املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات؛
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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املكونات األساسية
نواجت التعلم ختصص اجلغرافيا

 .1اجلغرافيا الطبيعية
يتوقع من اخلريج أن يعرف خصائص النظم الطبيعية لألرض وتفاعالتها مع بعضها ،وحيلل العناصر والعمليات
املناخية ،و يمزي أنواع أشكال سطح األرض والعمليات اليت شكلتها ،ويشرح توزيع الغطاء النب�ايت وأنواعه والعوامل
ً
املؤثرة فيه .وأن يكون قادرا على توقع األخطار واملشاكل الطبيعية0
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يبني مفهوم اجلغرافيا املناخية وعالقتها بالعلوم األخرى.
2 )2يبني مجاالت اجلغرافيا املناخية ويعدد أهم النظريات والنماذج فيها.

 1.1اجلغرافيا املناخية
يعرف مفهوم اجلغرافيا املناخية
ونظريتها وميادينها ومجاالتها
وأهميتها للمجتمعات البشرية،
ويتمكن من إدراك تركيب الغالف
اجلوي وحاالت الطقس واملناخ
وعناصرهما وحيدد العوامل املؤثرة
فيها ،ويستطيع قياس بعض
ً
العناصر املناخية وتمثيلها بي�اني�ا ،كما
يتوقع األخطار واملشاكل املناخية.

3 )3حيلــل عالقــة الغــاف اجلــوي بالغــاف احليــوي والصخــري والمــايئ
وبغــاف الرتبــة.
 4 )4يوضح تأثري اجلغرافيا املناخية على املجتمعات البشرية.
5 )5حيلــل العوامــل املؤثــرة يف حــاالت الطقــس واملنــاخ والقوانــن املتحكمــة
فيهــا.
 6 )6يقارن بني قيم عناصر مناخية مسجلة يف مواقع مختلفة.
 7 )7يمزي بني األقاليم املناخية يف العالم.
 8 )8يفســر العالقــات القائمــة بــن العناصــر املناخيــة مــع بعضهــا البعــض مــن
جهــة وبــن العناصــر البيئيـ�ة الطبيعيــة والبشــرية مــن جهــة أخــرى.
ً
 9 )9يقيس بعض العناصر املناخية ويجدولها ويمثلها بي�اني�ا.
1010يســتخدم بعــض املعــادالت التجريبيـ�ة (معادلــة كوبــن ومعادلــة ديمارتــون
للتصنيفــات املناخية).
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعرف مفهوم اجلغرافيا احليوية وعالقتها بالعلوم األخرى.
2 )2يبني أهم مجاالت اجلغرافيا احليوية التطبيقية.

 1.2اجلغرافيا احليوية
يلم بمفهوم اجلغرافيا احليوية
ونظرياتها ومجاالتها التطبيقية،
ويعرف الغالف احليوي وحدوده
ومكوناته األساسية وعالقته باألغلفة
األخرى ودوراته الرئيسية .ويعرف
الكائن�ات احلية وتوزيعاتها على سطح
األرض واألثر املتب�ادل بني الكائن�ات
احلية وبيئتها.

3 )3يعــدد أهــم النظريــات يف اجلغرافيــا احليويــة (نظريــة اجلســور األرضيــة ونظريــة
التــوازن البيــي ونظريــة التعاقــب النبـ�ايت).
4 )4يعرف الغالف احليوي وحيدد مكوناته األساسية.
5 )5حيلل عالقة الغالف احليوي بالغالف المايئ والصخري والغازي والبي�دولويج.
6 )6يعــرف النظــام اإليكولــويج ويعــدد مكوناتــه األساســية وعالقتهــا مــع بعضهــا
البعــض.
7 )7يوضــح أســباب حــدوث التدهــور واخللــل يف األنظمــة اإليكولوجيــة وكيفيــة
معاجلــة ذلــك.
8 )8يفسر أسباب االختالف يف توزيع الغطاء النب�ايت.
9 )9يفسر توزيع الكائن�ات احلية على سطح األرض.
1010يســتخدم بعــض املعــادالت التجريبي ـ�ة (معادلــة ثورنثويــت ومعادلــة ديمارتــون
لتحديــد القيمــة الفعليــة لألمطــار ومعادلــة احلــرارة املتجمعــة).
 1 )1يعــرض النظريــات والنمــاذج اجليومورفولوجيــة الرئيســية (نظريــة تكتونيــ�ة
األلــواح ونمــوذج دورة التعريــة ونمــوذج التــوازن احلركــي).

 1.3اجليومورفلوجيا
يلم بطبيعة أشكال سطح األرض,
ويفسر نشأتها وتطورها  ،وحيدد
العمليات اليت شكلتها ، ،ويستنتج
تأثريها على اإلنسان وأنشطته،
كما يتنب�أ ببعض األخطار واملشاكل
اجليومورفولوجية.

2 )2يمزي عمليات التجوية ،والنحت والنقل والرتسيب اجليومورفولوجية.
3 )3يشرح دور العمليات التكتوني�ة يف نشأة أشكال سطح األرض الرئيسية.
4 )4يوضــح أشــكال ســطح األرض الناجتــة عــن عمليــات التجويــة والعمليــات النهريــة
والرحييــة والســاحلية.
5 )5يفسر العالقات السببي�ة بني أشكال سطح األرض والعمليات اليت شكلتها.
6 )6يفســر نشــأة أشــكال ســطح األرض الرئيســية مثــل السالســل اجلبليــة والكثب ـ�ان
الرمليــة والســباخ واملــراوح الفيضيــة.
7 )7حيــدد األخطــار واملشــاكل اجليومورفولوجيــة الرئيســية املؤثــرة علــى األنشــطة
البشــرية وحيــاول تقديــم حلــول لهــا.
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 .2اجلغرافيا البشرية
يتوقع من اخلريج أن حيلل العالقة املتب�ادلة بني اإلنسان والبيئ�ة ,ويمزي اخلصائص البشرية على نطاقات جغرافية
مختلفة ,وحيلل ويفسر املشاكل اجلغرافية ذات الصبغة البشرية ,ويتمكن من التفكري بشكل نقدي ,ويصوغ
األسئلة البحثي�ة اجلغرافية .ويكون لديه القدرة على الربط والتحليل والتعرف على العوامل الطبيعية والبشرية
اليت تؤثر على سلوك البشر يف سلوكهم السيايس واالقتصادي.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعرف جغرافية السكان وعالقتها بالعلوم األخرى.

 2.1جغرافية السكان
يدرك املفاهيـم األساسية والقضايا
ً
السكاني�ة املهمة مركزا على فهـم وحتليل
االختالفات املكاني�ة يف توزيع السكان
وتركيبهم ومعدالت نموهـم وهجراتهم
ومدى ارتب�اط هـذه الظواهـر السكاني�ة
املختلفـة بالعوامل اجلغرافية .كما
يعرف بعض النظريات واملؤشـرات
الديموغرافية كنظرية التحول
الديموغرايف ومعـدالت املواليد والوفيات
والهجرة.

2 )2ين�اقش العوامل املؤثرة يف نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم.
3 )3يســتخدم البي�انــات الســكاني�ة مــن مصادرهــا املختلفــة (اإلحصــاء الســكاين,
ومنشــورات املنظمــات الدوليــة).
4 )4ين�اقش أبعاد مشكلة االنفجار السكاين وتأثريها على البيئ�ة.
5 )5يمزي العوامل اجلغرافية املؤثرة يف التحركات السكاني�ة.
6 )6يصنــف وحيلــل ويمثــل البي�انــات الســكاني�ة يف جــداول وأشــكال كارتوجرافيــة
(نســبة الرتكــز ,ومنحــى لورنــز).
7 )7ين�اقــش النظريــات التاليــة (نظريــة تومــاس مالتــوس ,ونظريــة االنتقــال
الديموجــرايف).
8 )8يمزي أنواع الكثافات السكاني�ة التالية (الكثافة العامة ,والكثافة الزراعية).

تخصص الجغرافيا
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1بني مفهوم جغرافية العمران وعالقتها بالعلوم األخرى.

 2.2جغرافية العمران

2 )2يمزي العالقة املتب�ادلة بني أنواع وأنماط املساكن وبيئ�اتها اجلغرافية.

يعرف أساليب القياس االجتماعي يعرف 3 )3ين�اقش العالقات املكاني�ة بني املستوطنات البشرية.

مفهوم جغرافية العمران بشقيه الريفي
واحلضري ,كما يدرك العالقة بني شكل
املسكن والبيئ�ة ,وخصائص املسكن
الريفي واستخداماته ,وأهمية العالقات
املكاني�ة ملراكز العمران الريفي والتغيريات
احلديث�ة اليت طرأت على أشكالها .ويف
مجال العمران احلضري يمزي أهم العوامل
املؤثرة يف نشأة املدن وتركيبها ,مع تمكنه
من حتديد مفهوم موضع املدين�ة وموقعها
وأنماط نموها وتوزيعها ودراسة وظائف
املدين�ة ومشكالت ختطيطه.

4 )4ين�اقــش املشــكالت الــي تعــاين منهــا املســتوطنات الريفيــة واحلضريــة (التخطيط
العشــوايئ ,مــدن الصفيــح ,وزحــف العمــران علــى األرايض الزراعيــة و مجــاري
األوديــة).
5 )5ين�اقــش نظريــات العمــران التاليــة (النظريــة السداســية ونظريــة احللقــات
املتمركــزة ونظريــة القطاعــات املركزيــة ونظريــة النــوى املتعــددة).
6 )6يمزي أهم العوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة يف أنماط العمران.
7 )7يصنف استخدامات األرض يف املستوطنات البشرية وحيدد وظائفها.
8 )8يطرح مقرتحات وتصورات حلل املشكالت العمراني�ة.

 2.3اجلغرافيا االقتصادية
يلم جبميع الفروع العلمية اليت تن�درج حتت
اإلطار العام للجغرافيا االقتصادية ,ويدرك
املفاهيم واألسس اليت حتكم األنشطة
االقتصادية لإلنسان ,ويربط تركز املوارد
االقتصادية وتشتتها بالعوامل الطبيعية
والبشرية واالقتصادية ,ويصنف األنشطة
ً
االقتصادية ويوزعها مكاني�ا ,ويمزي األنشطة
األولية والثانوية وأنشطة اخلدمات
والنقل والتجارة ,وحيلل أهم عوامل
التوطن االقتصادي ,وحيلل االستخدامات
االقتصادية املتنوعة لألرض.
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1 )1يبني مفهوم اجلغرافيا االقتصادية وعالقتها بالعلوم األخرى.
2 )2يمزي جميع الفروع العلمية اليت تن�درج حتت اجلغرافيا االقتصادية.
3 )3ين�اقش العوامل املؤثرة على توزيع األنشطة االقتصادية.
4 )4يمزي األنشطة االقتصادية األولية والثاني�ة والثالثة والرابعة.
5 )5ين�اقــش عوامــل التوطــن االقتصــادي (رأس المــال ,السياســة احلكوميــة
والعما لــة)
6 )6حيلل نظريات التوطن االقتصادي (املوقع الزراعي ,الصناعي والتوطن)
7 )7حيلل االستخدامات االقتصادية املتنوعة لألرض.

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يبني مفهوم اجلغرافيا السياسية وعالقتها بالعلوم األخرى.

 2.4اجلغرافيا السياسية

2 )2يوضح مقومات الدولة الطبيعية والبشرية.
3 )3حيدد نقاط القوة والضعف يف الدول.

يعرف مفهوم اجلغرافيا السياسية
ويمزيها عن علم السياسة والعالقات
الدولية ,كما يتمكن من حتليل اجلوانب
4 )4حيلل العوامل اجلغرافية املؤثرة يف الزناعات الدولية.
اجلغرافية الطبيعية والبشرية
واالقتصادية املؤثرة يف السلوك السيايس
للدول ,ويدرك نقاط القوة والضعف اليت 5 )5يمــز احلــدود السياســية ويتعــرف علــى أنواعهــا التاليــة (احلــدود الهندســية,
واحلــدود الطبيعيــة ,واحلــدود احلضاريــة) كمــا يتعــرف علــى وظائــف تلــك
تعمل على تماسك الدول أو تعمل على
احلــدود.
تفككها ,ويتمكن من تميزي التكتالت
الدولية السياسية وأسباب نشوئها.
6 )6يمزي املمرات والقنوات املالحية ذات األهمية اجليوبوليتيكية.
7 )7ين�اقــش النظريــات املتعلقــة باجلغرافيــا السياســية (نظريــة قــوى البحــر ,ونظريــة
قلــب األرض ,ونظريــة ســبيكمان ,وقوانــن راتــزال للنمــو األريض).

تخصص الجغرافيا
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 .3اجلغرافيا االقليمية
يتوقع من اخلريج أن يطور معارفه وتكوين�ه العليم يف مجال الدراسات اإلقليمية ,وأن يلم بأساسيات اجلغرافيا
اإلقليمية ,ويفرق بني األقاليم الطبيعية واألقاليم البشرية حسب صفات كل منها ,ويعرف خصائص مكونات
االقاليم الطبيعية والبشرية واالقتصادية ,ويمزي املناطق اليت تشرتك بمجموعة من العوامل اجلغرافية املشرتكة.

املكون الفرعي

نواجت التعلم

�اقــش أهميــة ًموقــع ًاململكــة العربيــ�ة الســعودية اإلســراتييج وأهميتــ�ه
 3.1جغرافية اململكة العربي�ة السعودية 1 )1ين ً
عربيــ�ا وإســاميا وعامليــا.
يلم بمالمح اخلريطة الطبيعية
2 )2يمــز األقاليــم التضاريســية الرئيســية يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية
والبشرية للمملكة العربي�ة السعودية,
وخصائصهــا املختلفــة.
ويمزي موقعها اجلغرايف وأهميت�ه
اإلسرتاتيجية ,ويعرف حدودها
3 )3حيلل عناصر اجلغرافيا احليوية يف اململكة العربي�ة السعودية.
السياسية مع دول اجلوار ,وكذلك
خصائصها اجليولوجية و التضاريسية,
وأهم العناصر املشكلة ملناخها واألقاليم 4 )4يشرح أهم مصادر املياه يف اململكة العربي�ة السعودية.
املناخية و النب�ات الطبيعي والرتبة
5 )5حيلــل النمــو والتوزيــع والرتكيــب الســكاين يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية
مصادر املياه ,كما يعرف أشكال العمران
واملشــكالت الســكاني�ة (الهجــرة ,الزتايــد الســكاين).
احلضري والريفي يف اململكة ,ويلم
حبجم سكان اململكة وتوزيعهم وأهم 6 )6يتعــرف علــى أنمــاط العمــران احلضــري والريفــي يف اململكــة العربيــ�ة
الســعودية.
خصائصهم الديموغرافية وأنشطتهم
االقتصادية .ويعرف جميع أنواع
7 )7حيلل املوارد واألنشطة االقتصادية يف اململكة العربي�ة السعودية.
احلركة االقتصادية يف اململكة من
تعدين وطاقة وصناعة حتويلية ,وبني�ة
النقل واملواصالت يف اململكة العربي�ة
8 )8يربز عناصر ومقومات الشخصية اجلغرافية للمملكة العربي�ة السعودية.
السعودية.
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املكون الفرعي
 3.2جغرافية العالم اإلساليم
يمزي اجلغرافيا الطبيعية والبشرية
للعالم اإلساليم ,ويتمكن من حتديد
شخصيت�ه االقليمية كاملوقع اجلغرايف
وأهميت�ه اإلسرتاتيجية ,كذلك يتعرف
على البن�اء اجليولويج والظواهر
التضاريسية الكربى املشكلة لدوله,
ويعرف بأقاليمه املناخية والنب�اتي�ة و
النشاط االقتصادي لسكانه  ,كما يعرف
أهم املشكالت السكاني�ة ,السياسية
واالقتصادية اليت تواجه أقطاره ,ويمزي
املشاكل اليت تواجه االقليات اإلسالمية
يف اصقاع العالم.
 3.3جغرافية الوطن العريب

نواجت التعلم
1 )1يبني دور انتشار اإلسالم يف تشكيل خارطة العالم اإلساليم.
2 )2يعرض املقومات الطبيعية والبشرية للعالم اإلساليم.
3 )3يمزي مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية للعالم اإلساليم.
4 )4يمزي األقاليم اليت توجد فيها أقليات مسلمة ويتعرف على واقعها.
5 )5يعرف خريطة العالم اإلساليم واملشكالت احلدودية.
 6 )6ين�اقش أهم املشكالت االقتصادية والسياسية واألمني�ة اليت تواجه العالم
اإلساليم.
7 )7يعرف التكتالت االقتصادية والسياسية يف العالم اإلساليم (منظمة التعاون
اإلساليم ,رابطة العالم اإلساليم ,والبنك اإلساليم التنمية).

ً
 1 )1ين�اقش أهمية موقع الوطن العريب دوليا.

يلم بتحديد املالمح اجلغرافية للوطن
العربـي كاملوقع واالمتـداد و البني�ة
والرتكيـب اجليولويج ويمزي تضاريس
ومناخ العـالم العريب كما يتعرف على 3 )3ين�اقــش املشــكالت القائمــة بــن دول الوطــن العــريب وخاصــة مــا يرتبــط
باملشــكالت احلدوديــة واســتثمار الــروات.
أنواع الرتبـة والنبـات الطبيعي ,ويعرف
حجم ســكان العــالم العريب وتركيبهم 4 )4يــرز التكتــات السياســية االقتصاديــة يف الوطــن العــريب (جامعــة الــدول
الديموغرايف ونشاطهم االقتـصادي,
العربيــ�ة ,ومجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــ�ة).
ويلم باجلغرافيـــــا الـسياسية للعـالم
العريب.
5 )5حيلل املشكالت الطبيعية والبشرية يف العالم العريب.

2 )2ين�اقــش اخلصائــص املكانيــ�ة الطبيعيــة والبشــرية للوطــن العــريب ويمــز
أوجــه التشــابه واالختــاف.

تخصص الجغرافيا
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.4األساليب والتقني�ات اجلغرافية
يتوقع من اخلريج أن يعرف خطوات البحث العليم وطرق وأساليب قياس وجمع البي�انات اجلغرافية
وتمثيلها وحتليلها ،ويستخدم نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد لتنظيم واستخالص وحتليل البي�انات
اجلغرافية.

املكون الفرعي

نواجت التعلم
 1 )1يبني مفهوم علم اخلرائط وأهميت�ه وعالقته بالعلوم األخرى.
 2 )2يعرف مصطلحات ومفاهيم اخلرائط األساسية.

 4.1علم اخلرائط

 3 )3يشرح عناصر اخلريطة وأنواع اخلرائط.

يعرف عناصر اخلريطة وطرق الرتمزي
والتعميم فيها ،ويمزي بني أنواع
املساقط وأنواع اخلرائط ،ويتمكن من 4 )4يرمز اخلرائط اجلغرافية.
تمثي�ل الظواهر اجلغرافية الطبيعية
والبشرية على اخلريطة ،وحيلل
5 )5يوضح أنواع املساقط وحيدد أنسبها حسب االستخدام للخريطة.
اخلريطة ويستخلص املعلومات
اجلغرافية منها.
6 )6ينئش خريطة أساس ويمثل عليها ظاهرات جغرافية طبيعية وبشرية.
7 )7حيلل اخلريطة ويستخلص املعلومات اجلغرافية الكمية والنوعية منها.
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

 1 )1يبني مفهوم طرق البحث اجلغرايف وأهميت�ه.
2 )2يعرف مصادر املعرفة العلمية ومسلماتها.
 4.2طرق البحث اجلغرايف

3 )3يبني خطوات البحث العليم.

يلم بمصادر املعرفة العلمية
ومسلماتها ومفهوم البحث العليم
ومناهجه وعناصره وخطواته بما
5 )5يعدد مصادر البي�انات وطرق جمعها.
يف ذلك حتديد املشكلة البحثي�ة
وصياغة األهداف ووضع التساؤالت
والفرضيات وحتديد مصادر البي�انات 6 )6يستخدم برامج إحصائي�ة يف معاجلة البي�انات اجلغرافية.
وطرق جمعها ومعاجلتها و وصفها
ّ
ً
مشروعا 7 )7يربر استخدامه ألحد مناهج البحث العليم.
وحتليلها وتمثيلها .ويقدم
ًّ
تطبيقيا.
8 )8يقوم بمعاجلة بي�انات جغرافية بطرق مختلفة.
 4 )4ين�اقش مناهج البحث العليم الكمية والكيفية.

9 )9يصف البي�انات ويمثلها وحيللها.
ً
ً
ً
1010يصمم وينفذ مشروعا حبثي�ا جغرافيا.

 4.3نظم املعلومات اجلغرافية

 1 )1يبــن مفهــوم نظــم املعلومــات اجلغرافيــة وأهميتهــا وعالقتهــا بالعلــوم
األخــرى.
 2 )2يعرف املصطلحات و املفاهيم األساسية لنظم املعلومات اجلغرافية.

يعرف املفاهيم األساسية لنظم
املعلومات اجلغرافية ،ويطبق بكفاءة  3 )3يمزي طبيعة البي�انات اجلغرافية ويشرح مصادرها.
على أحد برامج احلاسب اآليل لنظم
املعلومات اجلغرافية ،ويكون قادرا  4 )4يدخل البي�انات اجلغرافية يف قواعد بي�اناتها.
على إدخال وختزين وتنظيم واسرتجاع
وعرض وحتليل البي�انات اجلغرافية5 )5 .يقوم بتنظيم وختزين واسرتجاع وعرض البي�انات اجلغرافية.
 6 )6يصمم و ينفذ مشاريع تطبيقية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.

تخصص الجغرافيا
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
 1 )1يعرف أهمية وعالقة االستشعار عن بعد باجلغرافيا

 4.4االستشعار عن بعد
يعرف أهمية وعالقة االستشعار
عن بعد باجلغرافيا ،ويلم بأساسيات
األشعة الكهرومغناطيسية
وتفاعالتها مع الغالف اجلوي وسطح
األرض ،و يعرف أنواع وخصائص
أجهزة االستشعار عن بعد ووسائل
حملها وبرامج تصوير املوارد األرضية،
ويعالج املرئي�ات بربامج احلاسب اآليل
ويفسرها ،ويستخلص املعلومات
اجلغرافية منها ،ويعرف تطبيقاتها يف
اجلغرافيا.

 2 )2يعرف مصطلحات ومفاهيم االستشعار عن بعد األساسية.
 3 )3يشــرح أساســيات األشــعة الكهرومغناطيســية وتفاعالتهــا مــع الغــاف
اجلــوي وســطح األرض.
 4 )4يوضــح أنــواع وخصائــص أجهــزة االستشــعار عــن بعــد ووســائل حملهــا
وبرامــج تصويــر املــوارد األرضيــة.
 5 )5يعالج صور االستشعار عن بعد الرقمية.
 6 )6يفســر وحيلــل صــور االستشــعار عــن بعــد ليســتخلص املعلومــات اجلغرافيــة
منهــا.
7 )7يصمــم وينفــذ مشــاريع تطبيقيــة يف معاجلــة صــور االستشــعار عــن بعــد
الرقميــة.

 4.5الطرق اإلحصائي�ة يف اجلغرافيا

 1 )1يبني مفهوم وأهمية الطرق اإلحصائي�ة والكمية يف اجلغرافيا.
2 )2يمــز بــن األســاليب اإلحصائيــ�ة الوصفيــة واألســاليب اإلحصائيــ�ة
ا الســتد ال لية.

يعرف األساليب اإلحصائي�ة الوصفية
واالستداللية وبعض مجاالت
تطبيقاتها اجلغرافية ،ويتعرف على
أنواع البي�انات اجلغرافية وتوصيفها 4 )4يســتخدم املعــادالت اإلحصائيــ�ة يف الدراســات اجلغرافيــة (وصــف وحتليــل
الظواهــر اجلغرافيــة) معادلــة االرتبـ�اط ومعامــل االقــران والتوافــق واالحنــدار
باستخدام مقاييس الزنعة املركزية،
وحتليــل التب�ايــن والتحليــل العاملــي واالختبـ�ار التــايئ واالحتماليــة وغريهــا مــن
ويصوغ الفرضيات اإلحصائي�ة
املعــادالت اإلحصائي ـ�ة.
والتعرف على خطوات فحصها
واختب�ارها ،ويلم بطرق اخذ العين�ات5 )5 .يصوغ الفرضيات اإلحصائي�ة.
والقيام بالتطبيق على املعادالت
اإلحصائي�ة باستخدام احلاسب اآليل6 )6 .يعدد طرق أخذ العين�ات.
3 )3يعدد أنواع البي�انات اجلغرافية ويرتبها.

7 )7يفسر نت�اجئ املعادالت اإلحصائي�ة.
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