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 مخطط المادة الدراسية

 
 
 
 
 
 



 1. اسم المادة  تغير المناخ

 2. رقم المادة 2304903

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج دكتورا

 6. مجرقم البرنا 

 7. اسم الجامعة االردنية

 8. الكمية االداب

 9. القسم االجغرافي

 10. مستوى المادة دكتورا

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 9102-9191

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتورا

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  92-2-9102
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 منّسق المادة .01

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
 االحد الثلثاء الخميس 01-00

 االثنين  االربعاء  09-0

 92242هاتف      

Ali.ghanem.ju.edu.jo     
 

 

 

 

 

 مدرسو المادة .71

 



 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني

 االحد الثلثاء الخميس 01-00

 االثنين  االربعاء  09-0
          ali.ghanem.ju.edu.jo                                      92242هاتف      

 
 وصف المادة . 18

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

الهدف: تختص المادة بتعريف الطالب بالتغير المناخي وتأثيره على الكائنات الحية، وخاصة ان تغير المناخ موضوع يالقي اهتمام 

صصين لفهم عواقب تغير المناخ عالمي كبير على كل المستويات، وهو موضوع تتداخل فيه مختلف العلوم التي تحتاج لتعاون المتخ

على االنسان. وسيتم استعراض التغيرات المناخية التاريخية عبر العصور والفترات الزمنية  الماضية ، ثم شرح للنظريات العلمية 

 التي تشترك في تفسير تلك التغيرات.

 

 تدريس المادة ونتاجاتهاأهداف  19.

 األهداف - أ
 لتاريخية والمساعدة والمشتقة والبيانات المقاسةشرح انواع البيانات المناخية ا    

 تركز هذه الوحدة عل استعراض االحوال المناخية خالل العصور القديمة    

 شرح نظريات تغير المناخ     

 دراسة العواقب المتوقعة للتغير المناخي على االنسان    

 تقيم التغيرات المناخية    

 ب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على...نتاجات التعلّم: يتوقع من الطال -ب

 فهم اساليب بناء المناخ القديم   

 التعرف على مناخ االرض عبر العصور القديمة   
 استنتاج المناخ المتوقع في المستقبل من اساليب تنبؤات المناخية    

 فهم نظريات التغير المناخي   

 القدرة على اجراء االبحاث المناخية   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02



 

 المحتوى األسبوع
 البيانات المناخية 9
 المناخ القديم 9
 نظريات التغير المناخي 3
  عواقب تغير المناخ 9
 التنبؤ المناخي 9

 تقييم التغير المناخي 9

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12

 تعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:يتم تطوير نتاجات ال

 تعلم اسس بناء المناخ

 تحسين قدرة الطالب على فهم المناخ القديم

 البحث في اسباب التغير المناخي و ايجاد البراهين العلمية

 اثار التغير المناخي المتوقع دراسة

 المشاركة في النقاش
 

 ومتطلبات المادة. أساليب التقييم 00

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
 %31ان االول     متحاال

 %31المشاركة        

 %21االمتخان النهائي  
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

 والغياب سياسة الحضور -أ

 اخذ الغياب 

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د



 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -إعطاء الدرجات -ه

 

 المراجع .02

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب  -أ
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