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  اــــيـــــرافــــــم اجلغــقســ                      ــة اآلداب  ـــــــكلي                        ــةــيـاجلامعـــة األردن

  )2304100( : متطلب جامعةاألردن ـةيـرافـغـجمادة 
  2017- 2018 -   الولاالفصل 

  
منذ بداية الفصل الدراسي االول  (Online – Course)الين  -مت حتويل مادة جغرافية االردن اىل مادة اون

رات يف ضيوجد حماال  حيث عن بعديقوم بدراسة املادة  ان الطالبيتطلب من . وذلك  2016\2015لعام 
خالل  يف مكتبة مع املدرس من خالل املوقع او مراجعه املدرس الطلبة تواصليكون و القاعات التدريسية 

وميكن الدخول اىل املوقع  :عن طريق رابط التعلم عن بعد الدخول اىل املوقع يتم  حيث ،الساعات املكتبية
  املوقع التايل:fستخدام 

https://elearning.ju.edu.jo  
  

  كيفيه الدخول اىل موقع املادة:
االردنية الرمسي ومن مث  او من خالل موقع اجلامعة هط املشار ألية اعالببواسطه الراميكن الدخول اىل املوقع 

اسم املستخدم وكلمة السر حلصول على اجيب للدخول اىل املوقع  .E-learningعلى رابط ال الضغط 
ى ميكن احلصول عل .للطالب او الطالبة وهي نفسها املستخدمه للدخول اىل خمتربات احلاسوب يف اجلامعه

ميكن احلصول على بعد الدخول اىل املوقع  كلية الطالب.احلاسوب املوجودة يف  من خمتربات  املعلومات املشار اليها
ويف حالة وجود  ،حيث يوجد ملف توضيحي ،املذكور اعاله املوقعمن خالل التعليمات اخلاصة fلتعلم عن بعد 

كفاءات التعليميه يف كلية ال اتالتعامل مع املوقع ميكن مراجعة خمترب  طريقةمشكله فنية او استفسار عن  ةاي
  .الطابق الثاين -وجيا املعلومات تكنول

  
االستفسارات او  بندالتواصل مع املدرس من خالل املوقع fرسال رسالة قصريه او من خالل ميكن للطالب ايضًا 

  .مراجعه مدرس املادة يف اوقات مقابلة الطلبة
  

  وصف املساق:
ــة يتنــاول مســاق جغرافيــة األردن  ، التقســيمات مــن حيــثدراســه اخلصــائص الــيت تتمتــع �ــا اململكــه االردنيــة اهلامشي

التعريــــف fملفــــاهيم  إىليهــــدف هــــذا املســــاق  ، واالقتصــــادية  والســــياحية.، والبشــــريةاملقومــــات الطبيعيــــة اإلداريــــة 
واالمتــداد اجلغــرايف ، دراســة جغرافيـة األردن الطبيعيــة مــن حيــث خصـائص املوقــع .واملصـطلحات اجلغرافيــة األساســية



2 
 

ــة ــة االردني ــة املنــاخ خصــائص ،هــذه املــادة أشــكال ســطح األرض قشانــكــذلك ت،  الطبيعــي للدول  و، األقــاليم املناخي
صــائص الســكان واملقومــات االقتصــادية املتعلقــة خباملــوارد املائيــة والزراعيــة، fإلضــافة إىل دراســة اجلغرافيــة البشــرية 

   .و االنشطة البشرية املتعلقة fالقتصاد و السياحة والسياحية لألردن
  

  : األهداف
ل ااشــكمناقّشــة تنــوع مظــاهر  ،ومــات اجلغرافيــة الطبيعيــة لــألردنحتديــد املق يــف fلتقســيمات االداريــة للمملكــة،التعر 

، اً عــدداً، ونوعــ مناقشــة البعــد الــدميوغرايف يف األردن وتطــوره وعوامــل تّشــكلها وأمهيتهــا االقتصــادية.االرض ّســطح 
  .الزراعية والصناعية و السياحية . دراّسة تطور االقتصاد األردين بقطاعاته املختلفةجغرافياً  اً عيوتوز 

  

  ات:ـــــاحملتوي

  ودول اجلوار واملوقع الفلكي. ،املوقع اجلغرايفخصائص و يشمل دراسة الوحدة األوىل: اخلصائص املكانية: 

و يشمل دراسة التقسيمات اإلدارية و التفريق ما بني التقسيمات اإلدارية واالقـاليم  :اإلداريةالوحدة الثانية: التقسيمات 

  اجلغرافية، وحتديد خصائص احملافظات املساحية، والسكانية والتنموية.

الطبيعيــة، : و يشــمل دراســة االقــاليم اجلغرافيــة واجليومورفولوجيــة، تقســيمات األردن الوحــدة الثالثــة أشــكال ســطح األرض

  مناقشة بنية وتطور األرض األردنية و التقسيمات اجليومورفولوجية الفريدة يف االردن.

  مناخ.احملددة للعوامل الليم املناخية يف األردن و االعوامل املؤثرة يف مناخ األردن، األق :الوحدة الرابعة : املناخ
  ردن وأمناط استعماالGا ، مشكالت املياه واحللول املقرتحة: املصادر املائية  يف االالوحدة اخلامسة :املوارد املائية

خصــائص العمالــة، و اخلصــائص االجتماعيـة، و اخلصــائص الدميوغرافيـة للســكان، الوحـدة السادســة : خصــائص الســكان: 

  .والبطالة و اهلبة الدميوغرافية

و مقومـات الزراعـة الطبيعيـة والبشـرية، أمنـاط الزراعـة وطبيعـة توزعهـا اجلغـرايف، : الوحدة السابعة : الزراعـة والغطـاء النبـايت

 Tاألمن الغذائي واالكتفاء الذايتقضا.  

ومــات الصــناعية الطبيعيــة والبشــرية، واقــع الصــناعة األردنيــة يف ظــل العوملــة، مؤشــرات أداء املق: الوحــدة الثامنــة : الصــناعة

  القطاع الصناعي، هيئة تشجيع االستثمار. 

مؤشـرات أداء قطـاع و صـناعة السـياحة، املواقـع األثريـة واملواقـع السـياحية، الواقع السـياحي و: الوحدة التاسعة : السياحة

  السياحة.
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  انواع النقل يف االردن، واقع قطاع النقل، مشكالت النقل وحوادث السري. -النقل : خدماتالعاشرةالوحدة       

  
   :للمادة املرجع املعتمد املراجــــع:

دار وائل للنشـر. £ليـف د. ز¢د خمـامرة، دة. يسـرى صادر عن  ، 2015عام   الطبعة الثالثةجغرافية األردن  كتاب

الكتــاب متــوفر يف مجيــع  عبــدهللا، د. نزيــة املناســية، دة. دالل زريقــات، د. محــزة اخلوالــدة.احلســبان، د. عبــد الفتــاح 

  املكتبات املوجوده حول احلرم اجلامعي.

  

 م:ـــــــالتقيياملشاركه و 

كمـــا هـــو موضـــح يف النهـــائي ســـتكون مـــن الكتـــاب املعتمـــد   امتحـــان منتصـــف الفصـــل واالمتحـــان متطلبـــات املـــادة:

لذلك على الطلبه متابعـة املوقـع fسـتمرار . وقعاملاضافية للمشاركه على  واجباتسيتم حتميل و  اد¨هاجلدول املرفق 

ــار مــن متعــددةحموســب تمتحــا¨مجيــع االاملطلوبــة.  لتفاصــيلملعرفــة ا  One) بطريقــة اجتــاة واحــدعقد توســ ، اختي

Way)  

 

 التوقيت املوقع العالمة أداة التقومي الرقم

: مــــــادة االمتحــــــان هــــــي الفصــــــلامتحــــــان منتصــــــف  -1

مـــن الكتــــاب  والرابـــع والثالــــث والثـــاين االولالفصـــل 

) (يتكـــون االمتحــان مـــن  54ص – 11املقــرر( ص

 عالمـــه ثالثـــنيعالمـــه االمتحـــان مـــن  و ســـوال  20

مـــدة االمتحـــان و  نصـــفو بعالمـــه اي ان كـــل ســـوال 

بطريقــة اجتــاة واحــد  االمتحــان ). وســيعقدةقــيدق 12

(One Way) 

  خمترب 30%

Student  

com 

  خلميسايوم 

2/11/2017  

ســــــــتعلن املواعيــــــــد التفصــــــــيلية 

  لكل شعبة على املوقع

  .تتكون املشاركه من واجب واحد: ، املشاركة -2

  

  موقع التعلم 20%

 عن بعد 

  االعالن على املوقع

النهــــائي: مــــادة االمتحــــان هــــي الفصــــول  االمتحــــان -3

ص  – 57الســتة األخــرية مــن الكتــاب املقــرر  ( ص

عالمـه  سـوال و  40) (يتكون االمتحان مـن 152

 ربـعو  االمتحان من مخسني اي ان كـل سـوال بعالمـه

االمتحـــان وســـيعقد  دقيقـــة). 22مـــدة االمتحـــان و 

 (One Way) بطريقة اجتاة واحد

  خمترب 50%

Student  

com 

  االثننييوم 

18/12/2017  

ســــــــتعلن املواعيــــــــد التفصــــــــيلية 

  لكل شعبة على املوقع

  

  



4 
 

  

 منسق املادة:

    -الطابق الثالث  - قسم اجلغرافيا  –  كلية االداب - د. ز¢د خمامرة

 من خاللح ، ث او  (1-12) الساعات املكتبية

E-mail  

z.makhamreh@ju.edu.jo   

  

رجى مراجعه مدرس الماده عند وجود ا� استفسار وعدم مراجعه منس� ی

  الماده بهذا الخصوص
 

  املدرسني رقم الشعبة، والربيد االلكرتوينامساء 

  

  
  البريد اإللكتروني  رقم الشعبة  اسم المدرس

  nazeeh.almanasyeh@ju.edu.jo  1,19 د. نزيه المناسية

الفتاح عبد د. عبد 
  هللا

2  abdelfattah@ju.edu.jo  

  Z.Makhamreh@ju.edu.jo  3  د. زياد مخامرة

  ju.edu.jo.zreqatd@،  10، 4  . دالل زريقاتةد

  y.alhusban@ju.edu.jo  5  دة يسرى الحسبان

  h.khawaldah@ju.edu.jo  6  د. حمزة خوالدة

  n.alzboun@ju.edu.jo  7  د. نضال الزبون

  ju.edu.josheikh.aln@  8،9,11,12,18 سرين الشيخن. م

  ahoo.comy@ihhoutanalbargm  13,14,15,16,17 لبرغوثيا نالم. م

 


