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 1. اسم المادة المناخ   مبادئ

 2. رقم المادة       0324032

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ 3
 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ  3.

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج بكالورٌوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة االردنٌة

 8. الكمية االداب

 9. القسم االجغرافٌ

 10. مستوى المادة االولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 8102-8102

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالورٌوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. ريسلغة التد العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  7-00-8102
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .06

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج
 االحد الثلثاء الخمٌس 01-00

 االثنٌن  االربعاء  08-0

 84254هاتف      

Ali.ghanem.ju.edu.jo     
 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج
 االحد الثلثاء الخمٌس 01-00

 االثنٌن  االربعاء  08-0

 84254هاتف      
Ali.ghanem.ju.edu.jo    

 

 وصف المادة .71
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 .خطة الدراسٌة المعتمدةمذكور فً ال هو كما
المادة التعرف على االسس العامة التً تعتمد علٌهاا دراسة مواضٌع المناخ و الطقس و التً تمكن الدارس فهم الهدف من   

العناصر  و الظواهر الجوٌة. و ابراز اهمٌة دراسة الخصائص الفٌزٌائٌة للهواء و اسالٌب تفاعل العناصر الجوٌة و التً ٌنتج عنها 
 طقس و المناخ.ال

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 العناصر الجوٌة.التعرف على 

 تفهم حصائص العناصر المناخٌة.

 التعرف على الخصائص الفٌزٌائٌة للهواء.

 ناخعمل االبحاث فً الم تشجٌع

 التعرف على الظواهر الجوٌة المختلفة.
 على... ا  ٌكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند  -ب

 معرفة اهمٌة المناخ و الطقس  

 معرفةالعناصر الجىية و خصائص الهىاء الفيزيائية و اساليب تفاعلها مع بعضها االبعض.

 كٌفٌة تكوٌن الظواهر الجوٌة مثل الهطول و العواصفالرعدٌة. تعلم

 اخ.تفهم دور العناصر المناخٌة فً فهم احوال الطقس و المن
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 المحتوى األسبوع 
 طبٌعة علم المناخ 0
 الطاقة و االشعاع الشمسي 0
 درجة الحرارة 8
  الضغط الجوي 0
 الرٌاح 0

 التبخر و الرطوبة الجوٌة 0

 االستقرار الجوي 0

 الكتل و الجبهات الهؤائٌة 8

 اشكال التكاثف 8

 لالهطو 8

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12

 التالٌة: النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم

 التشجٌع على البحث

 تعلم اختٌار االبحاث العلمٌة بمواضٌع مهمة

 على اختٌار موضوع للنقاشتحسٌن قدرة الطالب 

  المشاركة فً النقاش
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .00

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم
 %31المتخان االول     

 %81المشاركة        

 %51االمتخان النهائً  
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

 والغياب سياسة الحضور -أ

 اخذ الغياب 

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتعن االمتحانالغياب  -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المراجع .02

 

 عمومات إضافيةم 26.

 
 
 
 

 
 

 - ------------------------التوقيع:  ------------------ا د عمي غانم-اسم منسق المادة: 
------ ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة------------------6112-11-1اريخ: الت

 --------------------------------- التوقيع ----
----------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

--- 
----------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
---------- 

 المختمفة لممادة. المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعاتالكتب  -أ
 8101،المناخ التطبٌقًعلً غانم،

   0224محمود عزو صفر، المناخ و الحٌاة،  
 0224علً موسى ، اساسٌات علم المناخ ،              
  0223، الوجٌز فً المناخ التطبٌقً،موسىعلً            

  0223مانغرٌد كرابٌل.علم االرصاد الجوٌة.
   0227ونظرة الى المستقبل.زهدي حسٌن.االرصاد الجوٌة 

 0222محمد عبدالعظٌم .علم المناخ المعاصر.
 8113علً غانم، الجغرافٌة المناخٌة، 

 علً البنا، الجغرافٌة المناخٌة و النباتٌة، 
 0271فهمً ابو العطا، الطقس و المناخ، 

 0221نعمان شحادة،مناخ االردن،
 احمد حدٌد ، علم المناخ

 1891لجغرافية المناخية، يسري الجوهري، ا        
 1881ابراهيم العرود، مبادئ المناخ الطبيعي،       

 . التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

Biggs,J, 1965, Discovering Weather 
Petterson,S,1969,Introductin to Meteorology 
Thompson R.D and Perry A. 1997 Applie Climatology 
Eagleman.JR.1985.Meteorology:The Atmosphere in action  
Bruce,J.P and CLARK ,R.H , introduction to hydro meteorology,1966 
Crittiths, J.F , applied climatology 
Rosenberg.et.al, microclimatology,1983 
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-----------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
--------------- 

نسخة                                                                                                             
                                                                                                              :إلى

                  قسمالرئيس                                                                                    
مساعد العميد                                                                                                     

     لضمان الجودة
 الدراسية المادةممف                                                                                           


