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 1.  اسم المادة التصحر

 2. رقم المادة 2304762

 )ة،عملةالساعات المعتمدة (نظر 3
.3 

ة (نظر   )ة، عملةالساعات الفعل
ق اتالمتطّل   4. المتزامنة اتالمتطل/ةالسا

 5.  اسم البرنامج افي الجغراف  ماجستیر

 6. رقم البرنامج 3

ةالجامعة   7. اسم الجامعة االردن

ة  ة االدابل  8. الكل

 9. القسم  االجغرافقسم 

 10. مستو المادة اجستیرم

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2019- 2018 الولاالفصل الدراسي 

ة للبرنامج اجستیرم  12. الدرجة العلم

ة في تدرس المادةاألقسام األخر المش ال یوجد    13. تر

ة ه العر  14. لغة التدرس و النجلیز

ةتارخ استحداث  2014 تارخ / مخطط المادة الدراس
ة  مراجعة مخطط المادة الدراس

.15 

  
  المادة مدرس .16

ة، رقم ما یلي الرجاء إدراج تب تب، الساعات الم د اإللكتروني: رقم الم  .الهاتف، البر
ه خالل الفصل (  تب   )االثنین   11:0 – 9:30(  )  والثالثاء  12 – 10الساعات الم

تبهاتف     )24981(    الم
د االلكتروني :   z.makhamreh@ju.edu.jo    البر
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 وصف المادة .18
ة المعتمدة هو ما ور في الخطة الدراس  .مذ
ات التصحر التي تحدث ع الهدف من المساق هو دراسة   ةمل ع ه الجافهف للموارد الطب على لتعرف ا . ي المناط الجافه وش

ه التي تود الى تدهور ع اب الطب هخصائص  االس ع ات التصحر.الموارد الطب شره في عمل على التعرف  ، ودور العوامل ال
هخصائص  ع ه التي تود دراسه و توزعها الجغرافي في الوطن العري و االردن.  حاله التصحر لهلو  الموارد الطب ع ات الطب العمل

اس وتقدیر ا الموشرات و االسالیب على التعرف  التصحر لها. الى تدهور االراضي و تسارع حاله عة في ق في  لتصحرامستو لمت
اساسه ر د . لمناط الجافها ال التصحر المختلفه  ه اش م و مراق ه تقی ات الحدیثهف ه و التقن على لتعرف ا .تخدام الطرق التقلید

ه ا تا ه  ه و منهج حأل ل عام و اال ش عي  ل خاصث في المجال الطب ش   .التصحر 
 المادة ونتاجاتهاتدرس أهداف  19.

  األهداف -أ
   لتصحر و تطوره ا مفهومالتعرف على 

ات التي الو نواع ادراسه    التصحر تود الى  عمل
ه التي تود الى التصحر. امل و العه دراس ع ه و الطب شر   ال

م حاله على التعرف    .لمناط الجافهافي لتصحر االموشرات التي تستخدم في تقی
ات التصحرسه درا ه عمل م و مراق ات تقی   لمناط الجافهافي  أل

ع حاث في  تشج ه و التصحر، اداره عمل اال ع    اهتنمیتالموارد الطب
 
  على اً ون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند  - ب

ه هم فعلى القدره  اد االلساس   .مفهومه تطورلتصحر و لالم
ه التي تود الى التصحرامل و الع فهم  علىالقدره  ع ه و الطب شر  .ال
ه لمعرفه حاله التصحرطب موشراتاشتقاق  علىالقدره  شر ه و     ع
ام علىالقدره  ه حالة التصحر زمان    عرفه و مراق

ة عن  ه في االردنمعرفة تفصیل ع    ريو الوطن الع حاله الموارد الطب
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ة محتو  .20  لها والجدول الزمني المادة الدراس

 
 

 المحتو  األسبوع
 وتطوره لتصحرا مفهوم .1 2
اب ا .2 2   التي تود الى التصحرالس
ال التصحر نواع ا .3 3   في المناط الجافهو اش
  درجات التصحراس ق .4 2
م  .5 2   لتصحراالموشرات التي تستخدم في تقی
م ت .6 3 ات التصحرقی ه عمل   و مراق
  في االردن والوطن العري لتصحراحاله  .7 2

ة .21 س ات التدر  النشاطات واالستراتیج

ر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  یتم ةتطو س ات التدر ة: النشاطات واالستراتیج   التال
ع على ةاالستخدام  التشج ة و الجماع ة الفرد حث    الطرق ال

ة  حاث العلم ار اال مهاتعلم اخت   وطرق عرضها وتق
ار موضوع رسالة تحسی   الماجستیرن قدرة الطالب على اخت

ة في النقاش   المشار
 

ات المادة أسالیب .22 م ومتطل  التقی

ات  یتم ة: أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحقإث ات التال م والمتطل  التقی
  %30     امتحان منتصف الفصل

ة  حاثالمشار   %30       واال
 %40ي   االمتخان النهائ

 
 
 

المادة .23 عة  اسات المت  الس
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اسة الحضور -أ اب س   : حسب قوانین الجامعه والغ

اب عن االمتحان -ب ات في الغ م الواج   : حسب قوانین الجامعهالوقت المحددات وتسل

  : حسب قوانین الجامعهوالصحة إجراءات السالمة - ج

  معه: حسب قوانین الجاالغش والخروج عن النظام الصفي -د

  : حسب قوانین الجامعهإعطاء الدرجات -ه

  تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة  المتوفرة الخدمات - و

ة .24  المعدات واألجهزة المطلو

ه مجهزه بجهاز حاسوب و عرض   قاعه تدرس

 
 المراجع .25

 
1. ZEF, 2000: Center for Development Research. Desertification – Concept, Causes and 

Amelioration, Jagdish C. Katyal and Paul L.G. Vlek. No. 33, Bonn. 
2. Williams, M., Balling, R. 1996: Interactions of desertification and climate, New York. 
3. Blaikia, P., and Brookfield, H., 1987: Land degradation and society. UK. 
4. Other relevant articles will be given during the course lecturing 

.  

ة . 26   معلومات إضاف
 

ع:  ------------------  زاد مخامرهد  - اسم منس المادة:  ----- 2018- 9-17ارخ: الت--------------------- التوق
ع ----------  ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة  --------------------------------- التوق

س القسم:  ع -- -----------------------رئ  -------------- ------------------- التوق
ة:  مقرر لجنة الخطة/ ع ------------------------- الكل  --------------------------------- التوق

ع ------------------------------------------- العمید:   --------------------------------التوق
                                       :نسخة إلى                                                                                                            

س                                                                                                                                قسمالرئ
     مساعد العمید لضمان الجودة                                                                                                    

ة المادةملف                                                                                             الدراس
 


