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 مخطط املادة الدراسيت

 1. اشم املادة جغرافية السياحة

 2. رقم املادة 2524232

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 5
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 5

باث الصابقت/املخطلباث املتزامنت ال يوجد
ّ
 4. املخطل

 5. اشم البرهامج بكالوريوس جغرافيا

 6. رقم البرهامج 

 7. اشم الجامعت الجامعة األردنية

 8. الكليت اآلداب

 9. القصم الجغرافيا

 10. مصخوى املادة ثالثة

 العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 2222\2209الفصل األول 
.11 

 12. الذرجت العلميت للبرهامج بكالوريوس

 13. ألاخرى املشتركت في جذريض املادةألاقصام  -

 14. لغت الخذريض العربية

جاريخ اشخحذاث مخطط املادة الذراشيت/ جاريخ  22/9/2209

 مراجعت مخطط املادة الذراشيت
.15 
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 منّسق المادة .01

 .اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد ما يمي الرجاء إدراج

 ن ر 02 – 00ح ث خ   04-05د. نضال الزبون، الساعات المكتبية:  
 n.alzboun@ju.edu.jo،  رقم الياتف 24913

 مدرسو املادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 n.alzboun@ju.edu.joهاجف،  56942 د. هضال الزبون 

 

 وصف املادة .71

يتناول ىذا المساق المفاىيم والمصطمحات االساسية في جغرافية السياحة وعالقتيا بوقت الفراغ واالستجمام والسفر. وتناقش ىذه 
المادة دورة حياة المواقع المادة ايضا طبيعة السياح واالتجاىات الحديثة لدراستيم والنظريات المفسرة لدوافعيم لمسفر. كما وتدرس ىذه 

المواقع السياحية، باالضافة الى أىم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمسياحة عمى المجتمعات المستقبمة  وتطبيقاتو السياحية
 لمسياح مركزة عمى أىم مقومات األردن السياحية.
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 املادة وهخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

  :األهداف

 .  Tourism Demand   ،Tourism Supplyالتمييز بين مصطمحات السياحة، السفر، االستجمام، وقت الفراغ 
 تفسير كيفية تطور السياحة زمانيًا ومكانياً 

 .Tourism Systemتوضيح المكونات الرئيسية لمنظام السياحي 

 توضيح العوامل المؤثرة في قدرة الشخص عمى القيام بالسياحة
 مل الجذب والطرد لمسياح.توضيح عوا

 التفريق بين أنواع السياحة المختمفة من حيث نوع المحطة، خصائص النظام السياحي، السوق، والمسافة.

 (Destination Life Cycleتفسير المراحل التي يمر بيا المنتج السياحي ) 
 اإللمام باألساليب والمنيجيات الالزمة لتصنيف وتقييم الموارد السياحية.

 استخالص اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترتبة عمى صناعة السياحة. 

 
 يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى:: نتاجات التعّمم -ب

 التمييز بين المصطمحات ذات العالقة بالسياحة )السياحة، السفر، االستجمام، وقت الفراغ(. -0
 ة زمانيًا ومكانياً تفسير كيفية تطور السياح -2
 Tourism systemتوضيح المكونات االساسية لمنظام السياحي  -5

 التفريق بين أنواع السياحة المختمفة -4
 توضيح العوامل المؤثرة في قدرة الشخص عمى القيام بالسياحة -3
 (Destination life cycleتوضيح المراحل التي يمر بيا المنتج السياحي )  -1

 في المكان السياحي تحديد عوامل الطرد والجذب -7
 كخطوة لمتخطيط السياحي تقييم الموارد السياحية بناء عمى منيجية عممية -8
 استخالص اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترتبة عمى النشاط السياحي. -9

 وأىم المواقع السياحية وما تواجيو من تحديات.تحديد مقومات السياحة باألردن  -02
 
 
 
 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .52
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االنشطه )يتم تسميمها  الجدول الزمني المحتوى األسبوع
كل احد قبل المقاء 

 الصفي(

نتاجات 
التعمم 

 المتحققه

أساليب 
 المصادر اليوم التقييم

0 
22-21/9 

مفيوم جغرافية السياحة 
وعالقتو بالمفاىيم ذات 

 العالقة
 

 Brian et al االحد
2005 

 2+1 0 ال يوجد

 Brian et al الثالثاء
2005 

 3-5قراءة الصفحات 
 0مرجع 

  

   Elearning.ju.edu.jo  الخميس

2 
29/9-5/02 

تمييد لجغرافية وصناعة 
 السياحة

 2+1 2+0 الواجب األول 0فيديو  االحد
   1مشاىدة فيديو   الثالثاء
   2المرجع   الخميس

5 
1-02/02 

 

نقاش صفي ومراجعة   االحد السياحي النظام
 الواجب

5 1+2 

 7-1قراءة الصفحات  0المرجع  الثالثاء
 0مرجع 

  

   ال يوجد  الخميس

4 
05-07/02 

 

نقاش صفي ومراجعة   االحد أشكال السياحة
 الواجب

4 1+2 

محاضرة  الثالثاء
 )عرض تقديمي(

   الواجب الثاني

   2المرجع  2الفيديو  الخميس

3 
22-24/02 

العوامل المؤثرة في قدرة 
الشخص عمى القيام بنشاط 

 السياحة

نقاش صفي ومراجعة   االحد
 الواجب

3 1+2 

   الواجب الثالث  الثالثاء
   0المرجع  الخميس

1 
27-50/02 

 

بعض النظريات المفسرة 
 لمسموك السياحي

نقاش صفي ومراجعة   االحد
 الواجب

1 1+2 

محاضرة  الثالثاء
 )عرض تقديمي(

   

رحمة عممية الى منطقة   الخميس
 مادبا والبحر الميت

  

7 
5-7/00 

عوامل الطرد والجذب 
 السياحي

نقاش صفي ومراجعة   االحد
 الواجب

7 1+2 

   الواجب الرابع  الثالثاء
    5الفيديو  الخميس

8 
02-04/00 

المراحل التي يمر بيا المنتج 
 السياحي

نقاش صفي ومراجعة   االحد
 الواجب

1 1+2 
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 Destination life cycle الواجب الخامس  الثالثاء   
    4الفيديو  الخميس

9 
07-20/00 

 

نقاش صفي ومراجعة   االحد اآلثار االقتصادية لمسياحة
 الواجب

9 1+2 

     الثالثاء
    3الفيديو  الخميس

02 
24-28/00 

 

االجتماعية والبيئية  اآلثار
 لمسياحة

 2+1 9 نقاش صفي   االحد
   الواجب السادس 1الفيديو  الثالثاء
   مشاىدة الفيديو  الخميس

00 
0-3/02 

نقاش صفي ومراجعة   االحد التخطيط السياحي
 الواجب

8 1+2 

   الواجب السابع عرض تقديمي الثالثاء
    7الفيديو  الخميس

02 
8-02/02 

التطور الزماني والمكاني 
 لمسياحة تاريخيا

نقاش صفي ومراجعة   االحد
 الواجب

2 1+2 

   الواجب الثامن  الثالثاء
     الخميس

05 
03-09/02 

نقاش صفي ومراجعة   االحد مقومات السياحة في األردن
 الواجب

02 1+2 

    5المرجع  الثالثاء
    8الفيديو  الخميس

04 
22-21/02 

التحديات التي تواجو قطاع 
 السياحة باألردن

نقاش صفي ومراجعة   االحد
 الواجب

02 1+2 

    5المرجع  الثالثاء
     الخميس

03 
29/02-2/0 

نقاش صفي ومراجعة   االحد مراجعة عامة
 الواجب

  

     الثالثاء
     الخميس

01 
     االحد االمتحان النيائي

     الثالثاء
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 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .57

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 التعمم المدمج والتعمم المعكوس

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .55

 التقييم والمتطمبات التالية أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 االختبارات القصيرة 

 امتحان منتصف الفصل واالمتحان النيائي. 
 قوائم الشطب

 السياساث املخبعت باملادة .52

 والغياب سياسة الحضور -أ

 % من المحاضرات02يحرم الطالب من المادة اذا تغيب ما نسبته 

 المحددالوقت ات وتسميم الواجبات في الغياب عن االمتحان - أ

 ال يحق لمطالب التقدم لالمتحان مرة أخرى اذا تغيب عن االمتحان بدون عذر رسمي مقبول -

 .% من العالمة التي يستحقها عن كل يوم تأخير5اذا تأخر الطالب في تقديمه لمبحث أو الواجب يخصم  -

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 يرجى عدم استخدام المصعد بعد الساعة الرابعة مساء. -

 يرجى من الطمبة مغادرة القاعة التدريسية حال وجود انذار باخالء المبنى ألي سبب. -

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 الطالب الذي يضبط في حالة غش باالمتحان ياخذ عالمة صفر في ذلك االمتحان -

 الطالب الذي يضبط باالقتباس الحرفي في البحث الذي يقدمه يأخذ عالمة صفر في البحث. -

 إعطاء الذرجاث -ه

 التاريخ العالمة ) كنسبة مئوية( أداة  التقويم الرقم

 22/5/2209 ربعاءاأل %30 امتحان منتصف الفصل 0

النشاط االلكتروني )األعمال األسبوعية التي  2
 ينفذىا الطمبة من خالل منصة التعمم االلكتروني(

واجبات عمى امتداد الفصل كما  8بواقع  02%
 بالخطةىو موضح 
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يكون عمى شكل تقرير يعده الطالب   %02 النشاط الصفي  5
نتيجة اجراء مقابمة مع أحد السياح 

 وعرضو عمى الطمبة

 حسب جدول الجامعة %40 االمتحان النيائي 4

 

 حصهم في دراشت املادةالتي و الجامعت ب املخوفرة الخذماث -و

م والخعليم  .56
ّ
 ألاجهزة، البرمجياث، املخخبراث، املشاغل، اماكن الخذريب()املرافق، املعذاث، مصادر الخعل

 

 

 املراجع .52

 

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب 
 المراجع األجنبية

 
0. 1- Brian G. Boniface and Chris Coope. (2005). Worldwide Destinations: The geography of 

travel and tourism. Fourth edition.\ 
2-Gill, P.S. (Ed.) (1997). Tourism: Planning and Management. New Delhi. 
3- Alzboun, N.M. (2019). Domestic Tourism in Jordan: Patterns, Challenges and Opportunities. Journal of 
Environmental Management and Tourism, 2(34): 1-12.  

 المراجع العربية
 . الطبعة االولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2202دراسة في مدخل عمم السياحة. منال شوقي عبدالمعطي أحمد،  4
 الجدامعة األردنية. -عمادة البحث العممي ( .2204السياحة الجيولوجية في األردن. مأمون عالن، ) 3
، عثمان غنيم وبنيتا سعد، الطبعة األولى، دار الصفاء لمنشر 0999في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل، التخطيط السياحي  1

 والتوزيع _ عمان.
 

 معلوماث إضافيت 26.
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