وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنىن التطبيقيت

ُ
وخداث وهظم إلاطاءة الخاصت بعملياث الىقل و أهىاع العدطاث وألادواث
ُ
املظخسدمت فى هظم الخكبير.

الخدزٍب العملى على عملياث الىقل املخخلفت.

جصىٍس العملت الىزقيت ,و دزاطت زصائصها الشكليت والفىيت مً خيث الخطىط
واللىن وامللمع واملسئياث .

ُ
مىاقشت و جقييم هخائج جصىٍس العملت الىزقيت  ،والخعسف على هظم إزساحها.

جصىٍس طابع البرًد بهدف الخدزٍب على جصىٍس املظاخاث الصغيرة ودزاطت
جفاصيلها.

ُ
مىاقشت و جقييم هخائج جصىٍس طابع البرًد  ،والخعسف على هظم إزساحها.

جدقيق الجىدة فى الترحمت اللىهيت والكثافت الفىجىغسافيت الصحيدت في الخصىٍس
لصفدت مً كخاب أو حسٍدة .

مىاقشت و جقييم هخائج الخصىٍس مً الكخب واملساحع والىزائق  ،والخعسف على
ُ
هظم إزساحها.
دزاطت الىقل الجيد لليظب املظاخيت ،والترحمت اللىهيت الصحيدت ،وإلاخظاض
بامللمع وطبيعت الخامت.بخصىٍس لىخت فىيت .

دزاطت ألاطاليب الفىيت والعلميت لإلطاءة و الخصىٍس مً زالل ططذ شحاجى .

ُ
مىاقشت و جقييم هخائج جصىٍس اللىخاث الفىيت  ،والخعسف على هظم إزساحها .

دزاطت أطاليب إطاءة وجصىٍس املىطىعاث ذاث ألاشكال البازشة أو الغائسة مً
زالل جصىٍس العملت املعدهيت  ،امليدالياث الخركازٍت

دزاطت عملياث الخكبير للغاًت باطخسدام أدواث وعدطاث الخكبير املخخلفت(
املىفار – أهابيب الخمدًد – العدطت املكسو –..إلخ

أ -املعرفة والفهم :
أٌ - 0شسح أهظمه الخصىٍس الفىجىغسافى ومدي الاطخفادة منها فى البدث العلمى والخعليم .
أً -2ىضح أهميت العالقت بين وظبت الخكبير وعمق امليدان عىد جصىٍس املىطىعاث املخىاهيت الصغس.
أً - 7ددد هىع وزصائص العدطت التى جخالئم مع طبيعت املىطىع وجدقيق الهدف مىه.
أً -4ددد زصائص ا وجقىياث ألشعت الغير مسئيت ( ألاشعت جدذ الحمساء – ألاشعت فىق البىفسجيت)
أً-5ددد أهىاع إلاطاءة وزصائصها والخقىيت املىاطبت لطسٍقت الخصىٍس العلمي .

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
بً - 0سخاز هظام وجقىيت الخصىٍس املالئم لطبيعت كل مىطىع.
بً - 2برهً مدي صحت ازخياز ألاحهصة وألادواث التى جدقق هظام الخصىٍس املىاطب.
بً - 7سخاز زصائص و هظم إلاطاءة املىاطبت لكل مىطىع.
بٌ - 4ظخسدم ألادواث وألاحهصة التي جدقق فكسة جصىٍس املىطىع .
بً -5سطم الظيىازٍىهاث والخصميماث لألفالم العلميت والخعليميت .

جـ  -املهارات املهنية والعملية
جٌ - 0ظخسدم إلاطاءة املىاطب لطبيعت املىطىع املصىز .
جٌ -2ظخسدم العدطاث والىطائل املظاعدة البصسٍت في الخصىٍس العلمي عً قسب .
جٌ -7ظخسدم ألاحهصة وألادواث فى مجاالث الخصىٍس عً قسب.
جٌ -4ظخسدم جقىياث الخصىٍس مسخصس الصمً والعالي الظسعت ملالخظت الظىاهس الطبيعيت .
جً -5يظق أعمال فىيت مً وحي زصائص عىاصس املىطىع املصىز .

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
دً - 0طىز مهازاجه مً زالل ججميع املعلىماث .
دً – 2دلل البياهاث ٕواعداد البدىر املخخلفت .
دً 7-قدم عسوض للمشسوعاث والخطبيقاث .
دً - 4-لتزم بخعليماث الدشغيل واشتراطاث الامان والظالمت .
دً - 5-جيد ادازة الىقذ و اعداد الجداول الصمىيت وجطبيقها .

القائم بأعمال رئيس القسم  :د  /رانيا شعبان
منسق المقرر :أ.م .د  /سوسن عزت عامر فى الفصل لدراسي األول و أ.د /وائل عنانى الفصل الدراسي الثانى
العام الجامعي  7102/7102:م

مىاقشت و جقييم هخائج جصىٍس العملت املعدهيت  ،امليدالياث الخركازٍت  ،والخعسف
ُ
على هظم إزساحها .

جصميم فىجىغسافي حعليمي – علمي

مىاقشت و جقييم نهائى لىخائج الخطبيقاث زالل الفصل الدزاس ى .

التجمع الخامس
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