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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اظم اإلاادة اإلاىاسد اإلاائُت

 2. سكم اإلاادة 1325071

ت،عملُت( 7  العاعاث اإلاعخمذة )هظٍش
.3 

ت، عملُت( 7  العاعاث الفعلُت )هظٍش

باث العابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت ال ًىجذ
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اظم البرهامج البكالىسٍىط

 6. سكم البرهامج 

 7. الجامعتاظم  الجامعت الاسدهُت

 8. الكلُت آلاداب

 9. اللعم الجغشافُا 

 10. معخىي اإلاادة  البكالىسٍىط

 11. العام الجامعي/ الفصل الذساس ي 0212/0202

 12. الذسجت العلمُت للبرهامج البكالىسٍىط

غ اإلاادة ال ًىجذ  13. ألاكعام ألاخشي اإلاؽتركت في جذَس

 14. لغت الخذَسغ العشبُت

خ  0213/0212 خ اظخدذار مخطط اإلاادة الذساظُت/ جاٍس جاٍس

 مشاجعت مخطط اإلاادة الذساظُت
.15 
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 منّسق املادة .61

ذ ؤلالكترووي  .الشجاء إدساج ما ًلي: سكم اإلاكخب، العاعاث اإلاكخبُت، سكم الهاجف، البًر

 أ.د. خعً أبى ظمىس 

11-10    2338252212 

5755222  /01253 

h.sammour@ju.edu.io 

 مدرسو املادة .61

ذ ؤلالكترووي  .الشجاء إدساج ما ًلي: سكم اإلاكخب، العاعاث اإلاكخبُت، سكم الهاجف، البًر

h.sammour@ju.edu.jo 

 

 وصف املادة .61

 .كما َى مزكىس في الخطت الذساظُت اإلاعخمذة
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 أهداف جدريس املادة ونخاجاث حعلمها 19.

 يهذف اإلاعاق الى :  ألاَذاف: - أ

 الخعشف الى مصادس اإلاُاٍ .1

 اهىاع اإلاصادس اإلاائُت .0

 الفُضاهاث  .7

 جلُُم اإلاىاسد اإلاائُت .1

 على أن: -ب
ً
م: ًخىكع مً الطالب عىذ إنهاء اإلاادة أن ًكىن كادسا

ّ
 هخاجاث الخعل

ف اإلاائي لالنهاس   واإلاُاٍ الجىفُت والفُضاهاث .ٌعشف الذوسة اإلاائُت العامت واإلاصادس اإلاائُت والامطاس وخعاب الخصٍش

 

 

 

 

 املادة الدراسيت والجدول الزمني لها محخوى  .02

 

 

 أظالُب الخلُُم اإلاشاجع
م 

ّ
هخاجاث الخعل

 اإلاخدللت
 اإلادخىي  ألاظبىع اإلاذّسط

 خعً ابى ظمىس 

 جغشافُت اإلاىاسد

 1222اإلاائُت 

ت  اظئلت ؼفٍى

 وهلاػ

علم اإلاُاٍ واكعامه 

وعالكخه مع العلىم 

 الاخشي 

 حعٍشف اإلاىاسد اإلاائُت 0+1 أ.د. خعً ابى ظمىس 

مدمذ فخحي عىض 

 1232اإلاُاٍ  –هللا 

كُاط الامطاس وكُاط  هلاػ

الخبخش وجلذًش 

كمُاث الامطاس 

 اإلاعاخُت 

جدذًذ مفهىم الىسٍ  7+1+5+8 

الهُذسولىجُت وطشق 

ا  كُاط عىاصَش

 الشئِعُت

 –مهذي الصحاف 

علم الهُذولىجي 

1227 

ف كُاط  امخدان الخصٍش

 اإلاائي

ان اإلاائي 3+2+2   الجٍش

خعً ابىط مىس 

1222 

مفهىم الفُضان   هلاػ

وطشق الخدكم 

 بالفُضان 

 الفُضاهاث 12 

 

خُذس عبذ الشصاق 

كمُت اإلاُاٍ الجىفُت 

1221 

اصىل اإلاُاٍ الجىفُت  امخدان

والخغزًت 

الاصطىاعُت للمُاٍ 

 الجىفُت

  اإلاُاٍ الجىفُت 11+10 

خعً ابى ظمىس 

 مشجع ظابم

البديراث  11+17  اهىاعها وخصائصها هلاػ

 واإلاعدىلعاث والبداس

Meintzes 

Physical 

hydrology 

اإلاىاسد العطدُت  امخدان

والجىفُت للمُاٍ في 

 الاسدن جلُُم

جلُُم اإلاىاسد اإلاائُت  15 

في الاسدن والعام 

 العشبي والعالم 

 . النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت06
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عُت الخالُت: ًخم ش هخاجاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل اليؽاطاث والاظتراجُجُاث الخذَس  جطٍى

 امخداهاث + وؽاط + واجباث -1

 

 . أساليب الخقييم ومخطلباث املادة00

 ًخم إزباث جدلم هخاجاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل أظالُب الخلُُم واإلاخطلباث الخالُت:

 الامخداهاث واليؽاط

 

 

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 ظُاظت الحضىس والغُاب -أ

 الُىمي للطلبت وكزلك الغُاب ٌسجل الحضى س 

 :  الغُاب عً الامخداهاث وحعلُم الىاجباث في الىكذ اإلادذد 

 جخم الامخداهاث في الاوكاث اإلادذدة وعلى اإلاخغُب ان ًثبذ ظبب بعزس ًلبله معاعذ العمُذ

 : إجشاءاث العالمت والصحت -ج

 اللاعاث هظُفت ومضاءة ومكُفت

 :  الغؾ والخشوج عً الىظام الصفي -د

 ٌعطى صفش ارا كان امخدان اإلاىخصف وارا كان الامخدان النهائي ًكخب فُه للعمُذ .

 إعطاء الذسجاث -ٌ

 %52% امخدان زاوي أو وؽاط وامخدان نهائي 02% امخدان مىخصف الفصل ، 72

 : التي حعهم في دساظت اإلاادةالخذماث اإلاخىفشة بالجامعت و  -و

ت وبُاهاث مً وصاسة اإلاُاٍ.  خشائط وصىس جٍى

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاجهضة، البرمجُاث، اإلاخخبراث، اإلاؽاغل، اماكً الخذٍس

ت   اللاعاث جُذة وفهُا مشاوح ، مخخبر الخدلُل الاخصائي ، مخخبر اظدؽعاس عً بعذ وجدلُل الصىس الجٍى

 

 املراجع .02

 

ت اإلاخصصت : -  الكخب اإلاطلىبت ، واللشاءاث واإلاىاد العمعُت والبصٍش

 1222خعً ابى ظمىس وخامذ الخطُب ، جغشافُا اإلاىاسد اإلاائُت 

 1232واإلاُاٍ ، دمؽم  ؼاَش جمال اغا ، علم اإلاىاخ

ا مً اإلاىاد الخعلُمُت الىسكُت والالكتروهُت . -  الكخب اإلاىص ي بها ، وغيَر
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 1227مهذي الصحاف وعلم الهُذسولىجي ، اإلاىصل 

 

 

 

 معلوماث إضافيت 26.

 ال ًىجذ .

 

 

خ:  - ---------------------الخىكُع:  أ.د. خعً ابى ظمىس مذسط أو ميعم اإلاادة:   ------------------الخاٍس

 -------------------------------------- الخىكُع --------------------------ملشس لجىت الخطت/ اللعم: 

 -----------------------------------------------الخىكُع -------------------------سئِغ اللعم: 

 -------------------------------------- الخىكُع -------------------------س لجىت الخطت/ الكلُت: ملش 

 --------------------------------الخىكُع -------------------------------------------العمُذ: 

 


