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 مخطط المادة الدراسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. اسم المادة مدخل إلى الجغرافيا

1414031  2. رقم المادة 

نظرية( –ساعات  3) (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري   
.3 

نظرية(  –ساعات  3) (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري   
 4. زامنةالمت اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب /

جغرافيا –البكالوريوس   5. اسم البرنامج 

 6. رقم البرنامج 4

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة البكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي  0142/8014–الفصل األول 

BA 12. الدرجة العلمية للبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة /

 14. لغة التدريس اللغة العربية

2014 /42/9تاريخ المراجعة  – 4/9/0142 تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

41. منّسق المادة   

تبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكما يلي الرجاء إدراج . 
/  
 البريد االلكتروني مواعيد مقابلة الطلبة تلفون المكتب رقم المكتب منسق المادةإسم 

د. عبدالفتاح لطفي 
 عبداهلل

األحد،  00 - 00 (65942) (303)
 الثالثاء، الخميس

Abdelfattah@j
ou.edu.j 

 

 مدرسو المادة .71

: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج . 
 

 

مواعيد مقابلة  تلفون المكتب رقم المكتب إسم المحاضر
 الطلبة

 البريد االلكتروني

 d.zreqat@ju.edu.jo ث،خح، 00 – 00 (65942) (304) دة. دالل زريقات

دة. يسرى 
 الحسبان

 y.alhusban@ju.edu.jo ح، خ 8-9 (65930) (303)
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 Nazeeh.Amanasyeh@ju.edu.jo ح، ث، خ 9 – 8 (65929) ( 603) د. نزيه المناسية

د. عبدالفتاح 
 لطفي عبداهلل

األحد،  00 - 00 (65942) (303)
 الثالثاء، الخميس

Abdelfattah@ju.edu.jo 

 a.anber@ju.edu.jo  (65923) (365) د. علي عنبر
 

 

 وصف المادة .71

مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما . 
من أنها ترتكز على أسلوب التحليل العلمي للعالقات المكانية وتفسير الظواهر  المدخل إلى الجغرافيامية دراسة مساق تأتي أه

آثار االنسان  دراسةتشمل الجغرافية الطبيعية والبشرية ، باإلضافة إلى التركيز على تحليل العالقة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية، و 
صناعة ومواصالت ومدن وقرى وغيرها.  وعليه فإن ميدان الجغرافييا لينميز باالتساع والشمولية على سطح األرض من زراعة و 

دراسة الظواهر الطبيعية  لقد تمثلت مضامين هذا المساق واالرتباط الوثيق مع العديد من العلوم األخرى وبخاصة االنسانية منها.
موارد النباتية والحيوانية وفق منهج جغرافي تحليلي ستساعد الوقوف على التضاريسية، والمناخية، والموارد المائية والترب، وال

مشاكل العالم المعاصرة من طاقة ومياه والتصحر والتغير المناخي المرتبط بالكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرًا في حقيقة 
  بنغالدش والواليات المتحدة األمريكية والمكسيك وجزر الكاريبي.

جغرافية السكان  المشتملة على دراسة الخصائص السكانية من وجهة نظر جغرافية، على أيضا الدراسية واشتملت الوحدات 
النمو جغرافية العمران بفرعيها الريف والمدن مع التركيز على عناصر جغرافية المدن الحديثة سيما وان عالمنا يتجه نحو و 

ركيز من خاللها على بعض النظريات الحديثة التي تساعد في تفسير أما وحدة الجغرافيا االقتصادية، فتم التالحضري السريع. 
  اتنظيم المكاني لألنشطة االقتصادية في الحيز المكاني.

 
 

 

 

 
 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
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األهداف -أ  

 
 تعريف الطالب بأهمية علم الجغرافيا كعلم أكاديمي وتطبيقي .0

 األساسية وترسيخها في أذهان الطلبةوضع إطار تعريفي للمفاهيم الجغرافية  .6

 اإللمام بمضامين فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية وعالقتها بالعلوم األخرى .3

براز العالقات القائمة بين الظواهر الجغرافية  .5 تفسير وتحليل التوزيعات المكانية للظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية، وا 
 المختلفة

 الف بين األقاليم الجغرافية المختلفةإبراز أوجه التشابه واالخت .4

 

 

 

 
نتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على... -ب  

 

 
 -المخرجات النهائية:

 أواًل: المهارات المعرفية
 -من المتوقع بعد دراسة المادة أن يكون الطالب قادرًا على:

 التحليل والتعليل للظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية. إدراك اهمية علم الجغرافيا الذي يقوم على .0

 إبراز دور الجغرافيا االيجابي في خدمة المجتمع واإلنسانية جمعاء .6

 فهم ديناميكية علم الجغرافيا واتساع ميدانه .3

 إبراز فائدة الجغرافيا في المجاالت التخطيطية على المستويات العالمية واالقليمية والمحلية .5

 ر البيانات الجغرافية وطرائق جمعها بقصد إستخدامها في التحليل.تحديد مصاد .4

 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ثانيًا:
 تطبيق المفاهيم والمبادىء الجغرافية األساسية في مجاالت الحياة المختلفة .0

والتلوث البيئي وندرة الجغرافية للمشكالت المعاصرة كالنمو السكاني والتصحر والتغير المناخي العالمي  مناقشة األبعاد .6
 المياه.

 التحليل واستخالص النتائج.القدرة على تحليل البيانات الجغرافية وتمثيلها كارتوغرافيًا  .3

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 ثالثًا: المهارات التحليلية واإلدراكية

 براز تبايناتها المكانية.البيانات الجغرافية )السكانية، والمناخية، والمائية، واالقتصادية( وتمثيلها على الخرائط إل تحليل .0

براز الحلول المناسبة لها. .6  تشخيص  المشكالت البيئية والسياسية واالقتصادية وا 

إستخدام األساليب الكمية )اإلحصائية( لتحليل البيانات الجغرافية كوسيلة في طريقة البحث الجغرافي لضمان دقة أكبر في  .3
 التحليل واستخالص النتائج.

 ب في معالجة البيانات الجغرافية بغية تجهيزها للتحليل الجغرافيإستخدام أجهزة الحاسو  .5



 

 

2.  1.  2.  8.  9.  

 المراجع
 نتاجااااااااااااااات الااااااااااااااتعلّم التقييم أساليب

 المحتوى األسبوع المتحققة

2،3،4،
9 

حوار الطلبة حول أهمية 

دراسة الجغرافيا في 

 الحياة العملية

تعريف الطالب بأهمية علم 
الجغرافيا كعلم أكاديمي 

 وتطبيقي.

طار تعريفي للمفاهيم وضع إ
الجغرافية األساسية وترسيخها 

 في أذهان الطلبة

إدراك أهمية خطوط الطول 

ودوائر العرض في تحديد 

 النطاقات الزمنية في العالم

 األول

 والثاني
أهمية علم ة األولى: تعريف علم الجغرافيا،  الوحد

عالقتها بالعلوم و  الجغرافيا، فروع الجغرافيا
الفكرية الجغرافية. تحديد المدارس  األخرى.

 .لمفاهيم الجغرافيةا
خصائص األرض الفلكية، نظام الشبكة الجغرافية، 

 حركة األرض اليومية والسنوية.

 

في تقييم مشاركة الطلبة  0،2

بلورة نقاط أهمية 

الحركات األرضية 

وارتباطها باألخطار 

 البيئية.

قدرة الطلبة على ربط العوامل 

 الجيولوجية والمناخية

والهيدرولوجية بميكانيكية 

 تكوين اشكال سطح األرض

الثالث  

 والرابع
الحركات  –الغالف الصخري الثانية: الوحدة 

األرضية الباطنية السريعة والبطيئة، العمليات 

 الجيومورفولوجية وأشكال سطح األرض.

 

 االمتحان األول  4،0،9

4/44/0142 

)االربعاء( من 

  40 – 9الساعة 

لطلبة لترابط تعميق فهم ا

عناصر المناخ واقتران 

تغيرات درجة الحرارة 

والهطول المطري بالتغير 

 المناخي

أقسامه، الطقس  –الغالف الجوي الوحدة الثالثة:  الخامس

 والمناخ، عناصر المناخ

مناقشة الحلول  1،0،9

والمقترحات ذات الصلة 

بمعالجة األزمة المائية 

 العربية

 أهميةترسيخ ادراك الطلبة 

المياه لجميع الكائنات الحية 

  وتباين توزيعاتها الجغرافية

السادس 

 والسابع
أهميته، حركات  –الغالف المائي : لرابعةالوحدة ا

مياه البحار والمحيطات، اآلثار المناخية لتيارات 

 المحيطات.

4،1،

7 
حوار بين مجموعتين من 

الطلبة حول مدى ارتباط 

 االنفجار السكانيظاهرة 

 المناخيبالتغير 

-41االمتحان الثاني : 

)الخميس(  0142- 40

 ( 1- 0من الساعة )

النمو السكاني تكريس فكرة 

المتسارع المقرون 

باالحتياجات المتزايدة 

 للخدمات االساسية

الثامن 

 والتاسع
 –جغرافيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةكان  الوحااااااااادة الخامساااااااااة:

التوزيةةةةةةةةةةةةع الجغرافةةةةةةةةةةةةي، مقةةةةةةةةةةةةاييس التركةةةةةةةةةةةةز 
 .السكاني، النمو السكاني، الهجرة

 

تقرياااااااااار قصااااااااااير  1،6

اثاااار اللجااااوء حااااول 

الساااااااااوري علاااااااااى 

نماااااااااااااو المااااااااااااادن 

  األردنية

قدرة الطلبة على التفريق بين 

المدينة والقرية ، واالحاطة 

بالمشاكل المترتبة على تركز 

األعداد الهائلة من السكان في 

 المناطق الحضرية الكبرى

 

لعاشر ا

الحادو

 ي عشر

وم مفه –جغرافية العمران الوحدة السادسة: 
المدينة والقرية، المناطق الحضرية الكبرى، 

 نظرية المكان المركزي، وظائف المدن. 

1،8،

9 
 

 االمتحان النهائي

41/4 /0148 

األربعااااااء مااااان السااااااعة 

(41 -40) 

اكسااااااااب الطلباااااااة مهاااااااارات 

كيفياااااااااة قيااااااااااس التنمياااااااااة 

االقتصاااااااااااااادية .  تميياااااااااااااز 

األنماااااااااااااااط الزراعيااااااااااااااة ، 

كيفياااااااااة تحدياااااااااد مواقااااااااااع 

 ةالمنشااااااااااااا  ت الصاااااااااااااناعي

 المناسبة.

الثاااااااااااااااااااني 

عشاااااااااااااااااااار 

والثالاااااااااااااااث 

عشاااااااااااااااااااار 

والراباااااااااااااااع 

 عشر

الوحدة السابعة والثامنة: الجغرافيا االقتصادية، 

التنمية االقتصادية، األنماط الزراعية، نظرية الموقع 

 الزراعي، الصناعة ونظرية الموقع الصناعي.

 

 

 

    

التفرياااااااااق باااااااااين الدولاااااااااة 

واألمااااااة، واثااااااراء الخلفيااااااة 

المعرفيااااااااة للطلبااااااااة حااااااااول 

نمااااااط الحااااادود السياساااااية، أ

وأنماااااااااااااااااط النزاعااااااااااااااااات 

 الحدودية

 

الخاااااااااااااامس 

عشاااااااااااااااااااار 

والساااااااااادس 

 عشر

 

مميزات  –الوحدة التاسعة: الجغرافيا السياسية 

الدولة، مميزات األمة، أنماط الحدود، الدول 

 الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .60

التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم  
 . أفالم الفيديو5 . الشرائح3 . الخرائط والرسومات البيانية6 الشفافيات .0

ت علمية عالمية أو إقليمية ذات الصلة باإلطار حفز الطلبة على االطالع على الدراسات العلمية المنشورة في دوريا .5
 والطبيعية.الطبيعي والظوهر الجغرافية البشرية 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 
  المحاضرة والحوار والمناقشة .0

 . واجبات قصيرة .6

 كة العنكبوتية )اإلنترنت(الشب .3

 . إعداد البحوث والتقارير5
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

بقصد رفع سوية التحصيل العلمي للطلبة. فحسب تعليمات الجامعة والحرص على حضور المحاضرات خالل الفصل الدراسي ضروري المواظبة 
لكلي خالل من المجموع الكلي للمحاضرات ا %04ه من المادة إذا ما تجاوزت نسبة غيابه عن المحاضرات األردنية، سيتعرض الطالب لحرمان

 .الفصل الدراسي

  الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 تمدة المقرونة بالوثائق المععن االمتحانات باستثناء األعذار المرضية والطارئة ب ال يسمح للطلبة الغيا

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء  سيتم تطبيق تعليمات الجامعة األردنية ذات الصلة بحاالت الغش والخروج عن النظام الصفي خالل تقديم االمتحانات والواجبات وا 
 المحاضرات.

 تمإعطاء الدرجا -ه
    %30. االختبار األول 0
    %30 الثاني . إختبار6
 %50اإلختبار النهائي   .3



 

 

 
 

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 مختبرات الحاسوب الستخدام الشبكة العنكبوتية )االنترنت( .7

 قواعد البيانات والمعلومات –مكتبة الجامعة  .2

 المعدات واألجهزة المطلوبة .65

 Data Show. جهاز عرض البيانات 7

 عرض الشفافيات . جهاز 2

 . جهاز عرض األفالم2

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
 .6006العرود، إبراهيم، مبادىء الجغرافيا الطبيعية. الطبعة األولى، عمان،  .0

 .0993، عمان، أبو سمور، حسن، وعلي غانم، المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية .6

 .6005األردن،  –سهاونة، وآخرون، مدخل إلى الجغرافيا. دار وائل للنشر )الطبعة الثانية(، عمان  .3

 .0990برهم، نسيم، وآخرون. مدخل إلى الجغرافيا. عمان،  .5

 .0995أبو عيانة، فتحي. أسس علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية.  .4

 .0985. الدمام، مصيلحي، فتحي. الجغرافيا البشرية المعاصرة .2

 .0999أسس عامة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  –الخفاف، عبد علي، جغرافية السكان  .3

 .0938الفرا، محمد، مناهج البحث في الجغرفيا، الكويت،  .8

 م(.6000ه )0536، الرياض. 2إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية، طالوليعي، عبداهلل بن ناصر. المدخل  .9

 
 
  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 المراجع اإلنجليزية:

   
1. Haggett, P., “Geography: A Modern Synthesis,” 2nd ed. Harper & Row Publishers, London, 

1975. 
2. De Blij,H. “Human Geography: Culture, Space and Society,” john Wiley, New York, 1975. 
3. Bradford, N.G., and Kent, W.A., “Human Geography: Theories and Their Applications.” Oxford, 

1986. 

 

 

 

 معلومات إضافية 26.
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