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 1. اسم المادة منهجية البحث في الجغرافيا

 2. رقم المادة 

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج الماجستير في الجغرافيا

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 8102/8102الفصل األول 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  7/2/8102
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 المادة مدرس .01

 ح ث خ،  0-00: الساعات المكتبية           3رقم المكتب: قسم الجغرافيا ط           د. نضال الزبون 
 n.alzboun@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني        86212هاتف: رقم ال

 

 وصف المادة .81

تقدم هذه المادة مناهج البحث الجغرافي المعاصر مع تركيز على اساس العملي للبحث الجغرافي وصياغة النظريات والقوانين 
الجغرافية، وكذلك التركيز على مناهج البحث الكمي في الجغرافيا عن طريق تعريفهم الجغرافية وتعريف بمناهج النظم وبناء النماذج 

وتطبيقاتها في الدراسات الجغرافية. وهي تهدف إلى تنمية معرفة أولئك  (Multiple Statistics ببعض أساليب اإلحصاء المتعدد
دربهم على استخدام الحاسوب إلدخال البيانات الطلبة بمناهج البحث العلمي عامة وبمنهاج البحث اإلحصائي خاصة. كما ت

يدرس الطلبة في هذه المادة  (SPSS) وتخزينها وعمل ملفات خاصة واستخدام البرامج اإلحصائية الخاصة بالرمزمة اإلحصائية
بعض وسائل اإلحصاء المتعدد خاصة تحليل التباين واالنحدار واالرتباط المتعدد. ويتدربون على كيفية صياغة الفرضيات 

 وغيرها. (F) وال (T) واختبار(X) كاياختبارها باستخدام اختبارات مربع  اإلحصائية ووسائل 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

         
2 

 
 مهاالمادة ونتاجات تعلتدريس أهداف  19.

 
 : يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:األهداف -أ

 بالبحث العلمي في الجغرافيا. المتعلقة والحقائق لمفاهيم والمصطلحات والنظرياتا يوضح ويفسر -
 البحث المختلفة . مناهجبين  يقارن  -
 بالطريقة الصحيحة. الدراسة عينة الممثلة لمجتمعالدراسة والمجتمع  يحدد  -
 أداة جمع البيانات المناسبة للبحث. يصمم -
 مراجعة أدبية حول موضوع محدد. يجري  -
 .SPSSباالعتماد على برنامج  البيانات البحثية يحلل ويفسر -
 لبحث بطريقة صحيحة.ا مخطط يعد -
 توثيق البحث العلمي توثيقا علميا صحيحا. -
 
 

 
 أن: على اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 البحث المختلفة . مناهجأن يميز بين  -
 بالطريقة الصحيحة. الدراسة عينة الممثلة لمجتمعالدراسة والتحديد مجتمع   -
 أداة جمع البيانات المناسبة للبحث. وتصميمبناء  -
 إجراء مراجعة أدبية حول موضوع محدد. -
 .SPSSاد على برنامج باالعتم تحليل وتفسير البيانات البحثية -
 لبحث بطريقة صحيحة.ا كتابة مخطط -
 توثيق البحث العلمي توثيقا علميا صحيحا. -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .81

 

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات 
التعّلم 

 المتحققة
 المحتوى  األسبوع

كمال دشلي "منهجية البحث 
 (6102)العلمي " 

 امتحان
 منتصف
 الفصل

0 
 

المفاهيم األساسية  0+6
 للبحث العلمي

 

كمال دشلي "منهجية البحث 
 (6102العلمي " )

امتحان 
منتصف 

 الفصل

)  مناهج البحث العلمي 3 6
المنهج التاريخي، 

 الوصفي، التجريبي(
 

كمال دشلي "منهجية البحث 
نعمان  + (6102العلمي " )

شحادة "التحليل االحصائي في 
الجغرافية والعلوم االجتماعية " 

(6100) 

 امتحان 
 منتصف
 الفصل

3 
 

خطوات اجراء البحث  4+5
 العلمي

 

نعمان شحادة "التحليل 
االحصائي في الجغرافية 

 (6100والعلوم االجتماعية " )

امتحان 
منتصف 

 الفصل

 طرق جمع البيانات 2+7 4
)االستبانة،  الجغرافية

 المقابالت الشخصية(
كمال دشلي "منهجية البحث 

+ نعمان  (6102العلمي " )
شحادة "التحليل االحصائي في 
الجغرافية والعلوم االجتماعية " 

(6100) 

االمتحان 
 النهائي

5 
 

8+9 
 

العينات االحصائية 
 وأنواع البيانات

 

كمال دشلي "منهجية البحث 
+ نعمان  (6102العلمي " )

شحادة "التحليل االحصائي في 
الجغرافية والعلوم االجتماعية " 

(6100) 

االمتحان 
 النهائي

2 01+00+
06 

على  معالجة البيانات
 SPSSبرنامج 

 واستخالص النتائج
 

عليان، ربحي وغنيم، عثمان 
(. أساليب البحث العلمي: 6103)

(. عمان، دار 5النظرية والتطبيق )ط
 .صفاء

 

االمتحان 
 النهائي

7  
03+04 

 توثيق البحث العلمي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .80

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22
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 والغياب:  سياسة الحضور -أ أ

 محاضرات 3يحرم الطالب من المادة اذا تغيب 

 :الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان .0

 رسمي مقبولال يحق للطالب التقدم لالمتحان مرة أخرى اذا تغيب عن االمتحان بدون عذر  -

 من العالمة التي يستحقها عن كل يوم تأخير %2اذا تأخر الطالب في تقديمه للبحث أو الواجب يخصم  -

 إجراءات السالمة والصحة .6

 يرجى عدم استخدام المصعد بعد الساعة الرابعة مساء. -

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

 ش والخروج عن النظام الصفيالغ -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 الدرجات -ه

 التاريخ العالمة ) كنسبة مئوية( أداة  التقويم الرقم

 08/00/6108الثالثاء  %31 منتصف الفصلامتحان  0

ترجمة احدى المقاالت العلمية )اللغة االنجليزية( ذات  6
بالتنسيق مع المدرس ومناقشتها داخل  بحث الطالبالصلة ب

 المحاضرة.

تناقش المقاالت بواقع مقالة لكل  01%
 أسبوع وبالترتيب مع الطلبة

علمي في أحد الموضوعات الجغرافية كتابة بحث  3
 وبالتنسيق مع المدرس

تسلم األبحاث وتناقش في   61%
 االسبوع قبل األخير من الفصل

 أسبوع االمتحانات النهائية  %41 االمتحان النهائي 4
 

 التدريب()المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن مصادر التعّلم والتعليم  .86

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطلوبة، والقراء -أ
 (1122نعمان شحادة "التحليل االحصائي في الجغرافية والعلوم االجتماعية " ) -
 . (1122كمال دشلي "منهجية البحث العلمي " ) -
  .التعليمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
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 .(. عمان، دار صفاء5(. أساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق )ط6103عليان، ربحي وغنيم، عثمان ) -
 

 

 معلومات إضافية 26.
 
 
 

 

     9/9/6108اريخ: الت        ---------التوقيع:  نضال الزبون        منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع -----------------/ القسم: الخطةمقرر لجنة  

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


