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 1. اسم المادة  الخدمات جغرافية

 2. رقم المادة 0234032

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 2
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 2
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج افياالجغر  -بكالوريوس  

 6. رقم البرنامج 34

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة الثانية والثالثة السنة

 11. لعام الجامعي/ الفصل الدراسيا 0329 /0328 االول

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. المشتركة في تدريس المادة األقسام األخرى - 

 14. لغة التدريس العربية

/ مخطط المادة الدراسيةاريخ استحداث ت 2/9/0328
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .21

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

 مدرسو المادة .71

 ة، رقم الهاتف، البريد االلكتروني.: رقم المكتب، الساعات المكتبيما يلي الرجاء إدراج
 Nazeeh.almanasyeh@ju.edu.joجميع االيام    22-23:   نزيه المناسية البطوشالدكتور 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
ل هذه المادة التعريف بجغرافية الخدمات ومناهج ومجاالت الدراسة والبحث التطبيقي فيها، وصلتها بالعلوم األخرى. كما تتناو 

تبحث في أهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في نشأة ونمو وتوزع الخدمات بالمراكز العمرانية الريفية والحضرية وتفاعلها 
 والنظريات التي تفسر توزيع الخدمات المختلفة في المدن.المكاني، وتناقش أهم النماذج 
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 أهداف تدريس المادة ونتاجاتها 19.

 األهداف: -أ
  .ادراك المفاهيم المتعلقة بجغرافية الخدمات 
  .دراسة مفهوم الخدمات وأنواعها وتصنيفها وخصائصها ومراحل تطورها 
 .التعرف إلى أسس تخطيط الخدمات ومستوياتها 
  بكيفية تقييم توزيع الخدمات ومدى كفائتها ومالئمتها المكانية.االلمام 
 .التمييز بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة وخصائص كل منهما 
 .بيان اثر النمو السكاني والتوزيع السكاني على توفير وتوزيع الخدمات في المدن والمراكز الريفية 
 تخطيط وتوزيع الخدمات. التعرف إلى المشاكل والصعوبات التي تعيق عملية 
 .ادراك دور العوامل الجغرافية بشقيها الطبيعي والبشري في توجيه عملية تخطيط وتوزيع الخدمات في المراكز الحضرية والريفية 
 .التعرف إلى معاير تخطيط الخدمات بأنواعها المختلفة 
 عينة.انشاء ووضع خطة لتخطيط الخدمات بانواعها المختلفة ضمن منطقة جغرافية م 
 .القدرة على تحليل وتقيم واقع الخدمات الحالي ضمن منطقة معينة واقتراح خطة مستقبلية إلعادة توزيع هذه الخدمات في المستقبل 
 .توظيف التقنيات الحديثة في عملية تخطيط وتقييم وادارة الخدمات 

 ن قادرًا على:المادة أن يكو اإلنتهاء منبعد  : يتوقع من الطالب العامة والخاصة النتاجات -ب
  .ادراك المفاهيم المتعلقة بجغرافية الخدمات 
 مفهوم الخدمات وأنواعها وتصنيفها وخصائصها ومراحل تطورها شرح 
 أسس تخطيط الخدمات ومستوياتها. وتحليل استيعاب 
 .االلمام بكيفية تقييم توزيع الخدمات ومدى كفائتها ومالئمتها المكانية 
 ي تعيق عملية تخطيط وتوزيع الخدمات.ادراك المشاكل والصعوبات الت 
 دور العوامل الجغرافية بشقيها الطبيعي والبشري في توجيه عملية تخطيط وتوزيع الخدمات في المراكز الحضرية والريفية. وتحليل تحديد 
 .تطبيق معاير تخطيط الخدمات بأنواعها المختلفة 
  جغرافية معينة.اعداد خطة لتخطيط الخدمات بانواعها المختلفة ضمن منطقة 
  .تحليل وتقيم واقع الخدمات الحالي ضمن منطقة معينة 
   توظيف التقنيات الحديثة في عملية تخطيط وادارة الخدمات.اإللمام بكيفية 
 .بناء قاعدة بيانات مكانية لواقع الخدمات ضمن منطقة سكنه 

 
 
 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى 20.
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 محتوى المادة : ويشمل عدد من الفصول ويتفرع عنها عدد من المحاور  المدة الزمنية .2

األسبوعين األول  .0
( 1والثاني وبواقع )

 ساعات تدريسية.

 الفصل األول: أسس تخطيط وتوزيع وتقييم الخدمات ويشمل:
 تطور دراسة الخدمات. –خصائص الخدمات.     –تصنيف الخدمات.      -تعريف الخدمات.       -  
 طرق تقييم كفاءة تخطيط وتوزيع الخدمات. –مستويات تخطيط الخدمات.     –أسس تخطيط الخدمات.    -   
 مصادر معايير تخطيط الخدمات.   –المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تخطيط وتوزيع الخدمات.        -  
 دور خريطة الخدمات في تنمية وتطوير المدن.          -  

لث االسبوع الثا .2
( ساعات 2وبواقع )

 تدريسية.

 الفصل الثاني: تخطيط وتقييم الخدمات التعليمية ويشمل:
 المعايير المعتمدة في تخطيط الخدمات التعليمية. –مفهوم وتصنيف وخصائص الخدمات التعليمية.        -  
 الخدمات التعليمية من الناحية الجغرافية )التطور والتوزيع والتقييم(.  -  
 ظيف التقنيات الحديثة في تخطيط وادارة وتقييم الخدمات التعليمية )مثال نظم المعلومات الجغرافية(. تو  -  

االسبوع الرابع  .4
( ساعات 2وبواقع )

 تدريسية.

 الفصل الثالث: تخطيط وتقييم الخدمات الصحية ويشمل:
 مات الصحية )المعايير الكمية والوصفية(.معايير تقييم الخد –أنواع الخدمات الصحية ومؤسساتها.                 -  

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني  –الرحلة إلى العالج ومشاكل الخدمات الصحية.        -  
 للخدمات الصحية مع )مثال تطبيقي(.   

االسبوع الخامس وبواقع 
 ( ساعات تدريسية.2)

 الترفيهية ويشمل: الفصل الرابع: تخطيط وتقييم الخدمات 
 تقييم الخدمات الترفيهية )التوزيع والنوع وكفاءة األداء(. –مفهوم وأهمية وأنواع الخدمات الترفيهية.               -  
 أسلوب تخطيط وتصميم الحدائق العامة. –دور الخدمات الترفيهية في تطوير وتنمية المجتمع.      -  
 رفيهية.    أسس تخطيط وتوزيع الخدمات الت -  

 االسبوع السادس

( ساعات 2وبواقع )
 تدريسية.

 ( ويشمل:GISالفصل الخامس: تخطيط وتقييم خدمات المياه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )
 في مجال خدمات المياه. GIS )أهمية ) –مصادر المياه ومجاالت استخدامها.       -  
 مراحل تطبيق نظام المعلومات الجغرافية.  –(.        GISجغرافية )نظم المعلومات المقومات نجاح مشروع  -  
 اختيار النظام المناسب. -  

 االسبوع السابع

( ساعات 2وبواقع )
 تدريسية.

 الفصل السادس: تخطيط خدمات الصرف الصحي ومجاري االمطار ويشمل:
 تخطيط شبكة صرف مياه االمطار. –    اجراءات تخطيط شبكة الصرف الصحي. –نظم وشبكات الصرف الصحي.      - 

 االسبوع الثامن
( ساعات 2وبواقع )

 تدريسية.

 الفصل السابع: تخطيط وتقييم خدمات الطاقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ويشمل:
 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في ادارة الطاقة. –أنواع الطاقة ومصادرها و اوجه استهالكها.        - 
 تجارب عربية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في ادارة الكهرباء )السعودية ولبنان(.  - 

 االسبوع التاسع

( ساعات 2وبواقع )
 تدريسية

 الفصل الثامن: تخطيط وتقييم خدمات المواصالت ويشمل:
 وتوزيع الرحالت في المدينة.تخطيط  –تقييم النقل الحضري.        –تخطيط وتقييم المواصالت العامة.       -  
 (استخدام التقنيات الحديثة في ادارة المواصالت ) نظم المعلومات الجغرافية، االستشعار عن بعد، نظام الموقع العالمي -  

 االسبوع العاشر

( ساعات 2وبواقع )
 تدريسية

 تخطيط خدمات األمن واالمان ويشمل: :الفصل التاسع
 دور العمران في تحقيق األمن واالمان.  –ية المؤثرة في األمن واالمان.    العوامل الطبيعية والبشر  -  
 مثال )توظيف التصميم العمراني في تحقيق األمن(. –اإلجراءات التخطيطية والعمرانية لتوفير األمن واالمان.    -  
 استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق األمن واالمان. -
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 التقنيات الحديثة في تخطيط وادارة الخدمات ويشمل: توظيف الفصل العاشر:    
  24-22االسبوع                             RSاالستشعار عن بعد  –.           GISنظم المعلومات الجغرافية  -     
 امثلة تطبيقية.           -               GPS.نظام الموقع العالمي  -     

 جيات التدريسيةالنشاطات واالستراتي .02

 تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:يتم              
 الحوار والمناقشة داخل المحاضرات 
 عداد التقارير التطبيقية القصيرة واستخدام الخرائط  .التدريب العملي الميداني وجمع البيانات وا 
 لواجبات البيتية.االمتحانات القصيرة وا 
 .استخدام المختبرات والتقنيات المتوفرة فيها 
 .)استخدام الشبكة المعلوماتية )االنترنت 
 .الرجوع إلى االبحاث والرسائل الجامعية التي تعالج وتتعلق بمواضيع المساق 
 .الزيارات الميدانية للجهات ذات العالقة بتخطيط وتوزيع الخدمات 
 

 
 طلبات المادة. أساليب التقييم ومت22

 

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
 إمتحان منتصف الفصل 
 المشارك الصفية والعملية. 
 .تطبيق المهارات باستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة 
 .اعداد التقارير الميدانية وعرضها 
 االمتحان النهائي 
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 سياسات المتبعة بالمادةال .22

 الطلبة باستمرار عن غياباتهم ومعرفة أسبابها. الغ:  متابعة الحضور والغياب واب والغياب سياسة الحضور -أ

 :  الوقت المحددت في تسليم الواجبا -ب

 : أثناء الزيارات الميدانية والصحة إجراءات السالمة -ج

 لبة بشكل جيد أثناء االمتحان: مراقبة الطالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : تسليم الطلبة عالماتهم في االمتحان المنتصف والمشاركة ومناقشتهم فيها إعطاء الدرجات -ه

 محدودة جدا. : تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 المعدات واألجهزة المطلوبة .04

 (Data Showتجيز القاعات ]اجهزة عرض البيانات )

 . ومختبر االستشعار عن بعد  GISمختبر   

 مكتبة الجامعة والدوريات األلكترونية. 

 

 

 المراجع .52

 
 

، دار 0اسس ، معايير، تقنيات، ط –( تخطيط الخدمات المجتمعية و البنية التحتية 0322الدليمي، خلف ) -1
 صفاء، عمان ، االردن.

بشرية المؤثرة في التباين المكاني في حاجات السكان إلى ( تقييم منظومة العوامل ال0320الدبس ، ممدوح) -2
الخدمات و استهالكها وتنظيمها المكاني في المراكز العمرانية و االقاليم)دراسة في االطار النظري(، مجلة 

 .122-182، ص ص4+2، العدد08جامعة دمشق،المجلد 
 العربي للنشر و التوزيع. ( جغرافية الخدمات، مكتبة المجتمع0322الهيتي، مازن عبد الرحمن) -2
( التخطيط المكاني للخدمات الصحية في لواء ناعور......، رسالة 0323الوخيان، محمد عبد المهدي صالح ) -4

 ماجستير غير منشورة ، الجامعة االردنية.
( م: دراسة في 0332-2982( الخدمات التعليمية في مدينة حلب خالل الفترة )0322جدوع، عبدالكريم ) -5

 الخدمات، رسالة ماجستير، جامعة تشرين، سوريا. جغرافية
( تحليل وتقييم توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية في محافظة 0338مشاقي، عوني ) -6

 نابلس، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين.
ع جامعة المنوفية، ، مطاب2( جغرافية الخدمات، اإلطار النظري وتجارب عربية، ط0332مصيلحي، فتحي) -7

 مصر.
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رسالة  -( العالقة بين التوزيع السكاني و الخدمات التعليمية في محافظة الكرك0333البطوش، نزيه )  -8
 .ماجستير، الجامعة االردنية

 
 

 معلومات إضافية 26.
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                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
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