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  وصف املساق:
، ، والبشــــريةات الطبيعيــــةاملقومــــ ، التقســــيمات اإلداريــــة يتنــــاول هــــذا املســــاق دراســــة جغرافيــــة األردن مــــن حيــــث

ملفـــاهيم واملصـــطلحات اجلغرافيـــة األساســـية إىليهـــدف هـــذا املســـاق  واالقتصـــادية  والســـياحية. دراســـة  .التعريـــف 
عــاجل هــذه كــذلك ت،  واالمتداد اجلغرايف الطبيعــي للدولــة االردنيــة, جغرافية األردن الطبيعية من حيث خصائص املوقع

، املـــوارد املائيـــة والزراعيـــة، ، األقـــاليم املناخيــة و العوامـــل املكونـــة لـــهاملنـــاخ خصـــائص ،املــادة أشـــكال ســـطح األرض
    إلضافة إىل دراسة اجلغرافية البشرية مثل خصائص السكان واملقومات االقتصادية والسياحية لألردن.

  
  : األهداف

لتقســيمات االداريــة للمملكــة،التعر  اشــكتل مناقّشــة تنــوع مظــاهر  ،نومــات اجلغرافيــة الطبيعيــة لــألردحتديــد املق يــف 
عــددًا، ونوعــا،  مناقشــة البعــد الــدميوغرايف يف األردن وتطــوره  وعوامــل تّشــكلها وأمهيتهــا االقتصــادية.االرض ّســطح 

  .الزراعية والصناعية و السياحية . دراّسة تطور االقتصاد األردين بقطاعاته املختلفةوتوزعاً جغرافياً 
  

  ات:ـــــاحملتوي

  املوقع اجلغرايف ودول اجلوار واملوقع الفلكي.خصائص و يشمل دراسة ىل: اخلصائص املكانية: الوحدة األو 

و يشمل دراسة التقسيمات اإلدارية و التفريق ما بني التقسيمات اإلدارية واالقــاليم  :الوحدة الثانية: التقسيمات اإلدارية
  تنموية.اجلغرافية، وحتديد خصائص احملافظات املساحية، والسكانية وال

: و يشــمل دراســة واالقــاليم اجلغرافيــة واجليومورفولوجيــة، تقســيمات األردن الطبيعيــة، الوحدة الثالثة أشــكال ســطح األرض
  مناقشة بنية وتطور األرض األردنية و التقسيمات اجليومورفولوجية الفريدة يف االردن.

  قليم املناخية يف األردن و عوامل املناخ.العوامل املؤثرة يف مناخ األردن، األ :الوحدة الرابعة : املناخ
ا ، مشكالت املياه واحللول املقرتحةالوحدة اخلامسة :املوارد املائية   : املصادر املائية  يف االردن وأمناط استعماال

اخلصــائص الدميوغرافيــة للســكان، اخلصــائص االجتماعيــة، خصــائص والعمالــة، الوحــدة السادســة : خصــائص الســكان: 
  .والبطالة و اهلبة الدميوغرافية



  

مقومــات الزراعــة الطبيعيــة والبشــرية، أمنــاط الزراعــة وطبيعــة توزعهــا اجلغــرايف، : الوحــدة الســابعة : الزراعــة والغطــاء النبــايت
  .األمن الغذائي واالكتفاء الذايت

مقومــات الصــناعية الطبيعيــة والبشــرية، واقــع الصــناعة األردنيــة يف ظــل العوملــة، مؤشــرات أداء : ة : الصــناعةالوحــدة الثامنــ
  القطاع الصناعي، هيئة تشجيع االستثمار. 

  صناعة السياحة، املواقع األثرية واملواقع السياحية، مؤشرات أداء قطاع السياحة.: الوحدة التاسعة : السياحة

  انواع النقل يف االردن، واقع قطاع النقل، مشكالت النقل وحوادث السري. -النقل : خدماترةالوحدة العاش      
 م:ـــــــالتقيي

 (One Way) بطريقة اجتاة واحد انوسيعقد انحموسب النهائي االمتحانمنتصف الفصل و  امتحان متطلبات املادة:
 التوقيت   املوقعالعالمة  أداة التقومي الرقم

الفصـــول  هـــي الفصـــل: مـــادة االمتحـــاناختبـــار منتصـــف  -1
ســوال و مــدة   20(يتكــون االمتحــان مــن األربعــة األوىل 

 .دقائق) 10االمتحان 

30% Student 
com

  االحديوم 
15/03/2015  
 

  تقارير وواجبات %20 املشاركة            -2
الفصـــول الســـتةهـــياالختبـــار النهـــائي: مـــادة االمتحـــان -3

ســـــــوال و مـــــــدة   40ان مــــــن (يتكـــــــون االمتحـــــــ األخــــــرية
 .دقيقة) 20االمتحان 

50% Student 
com

ءيوم    الثال
05/05/2015  
 

  املرجع املعتمد::عــــاملراج
ــة األردن  .1 د خمــامرة، دة. يســرى احلســبان، د. عبــد الفتــاح .للنشــر دار وائــلبعــة الثانيــة طال، 2014 جغرافي  ليــف د. ز

 .يقات، د. محزة اخلوالدة، د. نزية املناسية، دة. دالل زر عبدهللا
  :مصادر اخرى

  2013عمان األردن ، أ.د. حسن عبد القادر، أ.د. حسن ابو مسور، أ.د. علي غامن فوزي سهاونهد. جغرافية األردن  .2
 2005عمان األردن  د. علي عنانزة، د. إبراهيم الزقرطي، د.، يف الروساند. جغرافية األردن  .3
 2005األردن  – أربد الظاهراألردن    د.نعيم  ةجغرافي .4
  2001الثانية ن   د. صالح الدين البحريي الطبعة األرد ةجغرافي .5

  منسق املادة:
د خمامرة    )خ 12-11 (  و  )ن ر 11  - 10:30الساعات املكتبية (    -     كلية االداب–قسم اجلغرافيا  –د. ز

E mail z.makhamreh@ju.edu.jo 
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