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 1. اسم المادة والسياسية لمشرق األوسط قتصاديةالا االجغرافي
 2. رقم المادة 0624332

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 6
.3 

 (ة، عمميةية )نظريالساعات الفعم ساعات 6
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج دكتوراه في الجغرافيا
 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 
 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا
 10. مستوى المادة الدكتوراه
 11. جامعي/ الفصل الدراسيالعام ال 0202/0203 األولالفصل 
 12. الدرجة العممية لمبرنامج الدكتوراه
األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد

 المادة
.13 

 14. لغة التدريس العربية
مخطط المادة تاريخ استحداث  0202/0203 األولالفصل 

تاريخ مراجعة مخطط المادة / الدراسية
 الدراسية

.15 

 
 ةمنّسق الماد .03

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 

 عمي حسن عنبر: الدكتور المادة مدرس .01
 : ما يمي الرجاء إدراج
    ،   (301): رقم المكتب

 (00-02:01يس)الخم-الثالثاء-، األحد(00-02:62واألربعاء ) اإلثمين،   (4-6)األثنين  : الساعات المكتبية
   ( 04336تف: )رقم اليا

a.anbar@ju.edu.jo  alihdanbar@hotmail.com  : البريد األلكتروني   

mailto:a.anbar@ju.edu.jo
mailto:a.anbar@ju.edu.jo
mailto:alihdanbar@hotmail.com
mailto:alihdanbar@hotmail.com
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 وصف المادة .02
 .كور في الخطة الدراسية المعتمدةمذ ىو كما
 

المادة فكرة شاممة عن االقتصاد السياسي لمشرق األوسط من خالل دراسة البنية اإلقتصادية وعممية  هتعطي ىذ
التنميةةة والمؤسسةةات والسياسةةات المتبعةةة فةةي دول مختمفةةة مةةن دول الشةةرق األوسةةطت كمةةا تنةةاقش موضةةوعات 

ى فئة الشباب( وبالبترول والتجةارة الدوليةة والعولمةة والميبراليةة وسياسةات تتعمق بالنمو السكاني )مع التركيز عم
 .المعاش ونظام التشبيك والتحديات السياسية في اإلقميم لالتصحيح اإلقتصادي ومستقبل دو
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 نتاجاتيا المادة وتدريس أىداف  19.
 :األىداف -أ

  ت، واإلطار النظري لدراسة الجيوبوليتكيا قديمًا وحديثاً راستياماىية الجغرافيا السياسية ومناىج دتوضيح وتحميل ومناقشة 
  تمنطقة الشرق األوسطالجغرافيا السياسية واإلقتصادية في تشكيل ابراز دور 
  تالسكانية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية في منطقة الشرق األوسط الجوانبالكشف عن بعض 
  توفق اإلعتبارات األساسية في الجغرافيا السياسية واإلقتصاديةالقضايا المعاصرة في الشرق األوسط تحميل 
  تالدول والسكان والحدودإبراز أسس ودعائم 
  واالقتصاديةالمقومات والموارد في منطقة الشرق األوسط وأىميتيا في الجغرافيا السياسية تسميط األضواء عمى بعض 

 تلممنطقة
  الشرق األوسطت إقميمصرة في المشكالت السياسية المعابعض  تحميل و مناقشة 

 
  نتاجات التعميم: -ب

 :عمى ايتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادر 
 

  دراك  تالجغرافيا السياسية واإلقتصادية وأسسإدراك مفاىيم استيعاب وا 
  الجغرافيا امتالك المعارف الحديثة لمتمييز بين كل من عمم السياسية والجغرافيا السياسية، وعمم اإلقتصاد و

 اإلقتصادية، وتحديد اإلطار العام ألبعاد الجغرافيا السياسية واإلقتصادية عمى القضايا الدراسيةت
  دراك  تمنطقة الشرق األوسط وخاصة دور الدول العربية في المنطقة أىميةفيم وا 
  تفي منطقة الشرق األوسط السياسيةالنظم و االجتماعية و الديمغرافية  المقوماتو  االقتصاديةالموارد بأبرز اإللمام 
  ت، واستشراف مستقبل التحديات في المنطقةالقضايا المعاصرة لمدول في الشرق األوسطالقدرة عمى تحميل 
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 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني ليات -02
 

والجيوبوليتيكةا والجغرافيةا  الجغرافيةا السياسةية أصةول حةولمقدمةة  :الوحدة األولى
ية، ومناقشةةةةة أنسةةةةب المراجةةةةع والقضةةةةايا الالزمةةةةة لدراسةةةةة اإلقتصةةةةاد
 المساق

 األسبوعين األول والثاني

األسبوعين الثاني  السياسية  الجغرافيا في الدراسة السياسية، ومناىج الجغرافيا ماىية :الوحدة الثانية
 والثالث

 جغرافيةاال مؤسةس راتةزل فريةدريك ، ووحةديثًا قةديًما الجيوبوليتيكةا :الوحدة الثالثة
 تالسياسية

 األسبوع الرابع

 األسبوع الخامس الدول الدولة، وحياة :الوحدة الرابعة
 األسبوع السادس واإلقتصاديةت السياسية الجغرافيا في السكان والحدود :الوحدة الخامسة
 :  ة في الشرق األوسطواإلقتصادي ةالسياسي اتالتطبيق دراسة :الوحدة السابعة

 المكان جيوبوليتيكية، و المعابر عالم األوسط الشرق  
 الشةةرق المقومةةات والمةةوارد اإلقتصةةادية فةةي دول بعةةض 

 األوسط

 األسبوع السابع والثامن

سياسةةةية عمةةةةى د فةةةةي الشةةةرق األوسةةةط واألثةةةةار الجيو قضةةةايا الحةةةدو  :الوحدة الثامنة
 تالمنطقة العربية

 األسبوع التاسع

شةةة أبعةةاد الجغرافيةةا السياسةةية مناق، وبةةدء امتحةةان منتصةةف الفصةةل :الوحدة التاسعة
، القضةةية القبرصةةيةواإلقتصةةادية لةةبعض قضةةايا الشةةرق األوسةةط مثةةل 

 ت، وقضية لواء اإلسكندرونوالقضية الكردية

 األسبوعين العاشر 
 و الحادي عشر

القضية الفمسطينية وآثارىةا فةي الجغرافيةا السياسةية واإلقتصةادية فةي  :الوحدة العاشرة
 تالشرق األوسط

عين الثاني عشر األسبو 
 والثالث عشر

الوحدة الحادية 
 عشرة:

العسةةكرية اإلقتصةادية والسياسةةية و واألحةةالف  السةكانيالتركيةةب أبعةاد 
والعالقةةات مةةع القةةوى العالميةةة الميتمةةة  فةةي منطقةةة الشةةرق األوسةةط

 تبالمنطقة
 األسبوع الرابع عشر

الوحدة الثانية 
 عشرة:

، والتركيةةةز عمةةةى اآلثةةةار اإلقتصةةةادية فةةةي الشةةةرق األوسةةةط الجغرافيةةةا
، والحةةدود البحريةةة البينيةةة الميةةاه، والةةنفط، والغةةاز)مةةوارد مالسياسةةية ل
 واإلقميمية(ت

 األسبوع الخامس عشر
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية: -00
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 طمبة بموضوع المحاضرة ومادتيا مسبقًاتتزويد ال 
 مسبقًات ةة مادة المحاضر ءتكميف الطمبة بقرا 
 تكميف الطمبة بتحضير أمثمة وحاالت دراسية تدعم وترسخ موضوع المحاضرةت 
 دارة النقاش من قبل المحاضرت  تقديم المحاضرة وا 
  تساؤالت الطمبة واستفساراتيمتتخصيص وقت كاف ومناسب في نياية كل محاضرة لمنقاش العام واإلجابة عن 
  وبحوث عن جوانب القضايا الجغرافيا اإلقتصادية والسياسية لمشرق  نقاشيةتكميف الطمبة بتحضير أوراق

 األوسطت
 

 :ومتطمبات المادة أساليب التقييم -00
 يتم إثبات تحقيق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:  

 تير وقراءة موضوع المحاضرة واالستعداد مسبقاً تحضبالقراءات الالزمة لالطمبة  ادإرش 
  قضايا في المعاصر تكميف الطمبة بعقد مقارنة بين اإلطار النظري لما يطرح في المساق وما يقابمو في الواقع

 تالشرق األوسطالجغرافيا اإلقتصادية والسياسية في دول منطقة 
 تالعاشرصل الدراسي في األسبوع جراء اختبار منتصف الفإ 
  ومدرس المادةمن قبل الطمبة لتدارسيا وعروض تقديمية وقضايا نقاشية بحثية أوراق  بإعدادتكميف الطمبة 

  تأثناء المحاضرة
 إجراء تقييم لعممية المشاركة وعرض الموضوعات من قبل الطمبة )كمًا ونوعًا وأثرًا(ت 
 تحدده وحدة القبول والتسجيلتفصل في الموعد الذي إجراء االمتحان النيائي في نياية ال  

 

 السياسات المتبعة في المادة: -06
 تا تضعيا انظمة الجامعة وقوانينياسياسة الحضور والغياب كم -أ
 تالوقت المحددات وتسميم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب
 االلتزام بالعمل الميداني الجماعي بإشراف المحاضرت -ج
 اءات الصحة والسالمة العامةتإجر  -د
 تالغش والخروج عن النظام الصفي -ه
 تالتقييم إعطاء درجات -و
دارات في مرافق  المتوفرة الخدمات -ي  تتسيم في دراسة المادةالتي و لجامعة اوا 
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 المعدات واألجيزة المطموبة .04
 التجييزات اإللكترونية في قاعة المحاضرة )جياز حاسوب، وشاشة عرض(ت 
 تجييزات الورقية )قائم حامل ألوراق الشرح والعرض، أقالم،تتت(تال 

 

 المراجع .01
 

 األوسطت  الشرق عمى تطبيقية دراسة والجيوبوليتيكا، مع السياسية الجغرافيا في العامة األصولرياضت  محمد
 ت0200مصر،  -والثقافة، القاىرة لمتعميم ىنداوي مؤسسة

 السياسي"ت مجمة  والبعد القانوني اإلطار "الخميج العربي منطقة في الحدود حسين، عمي محمدت مشكالت
 ت مركز الدراسات اإلستراتيجية، جامعة بغدادت13الدراسات الدولية، العدد 

 مجمة وحضاريًا(ت المشرق العربي )تاريخياً  إقميم في الجيواستراتيجية والقضايا أحمدت الحدود سعيد، إبراىيم 
 ت0204، 0-0عدد ال  - 30 المجمد–دمشق جامعة

  السمطان، عبد اهلل عبد المحسنت الصراع العربي اإلسرائيمي: تنافس بين استرتيجتينت سمسمة أطروحات
 ت0322الدكتوراةت الطبعة الثالثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  ،عربيت المدرسةالمغربيةت مجمة المستقبل ال – الجزائرية لمعالقات كمحدد الحدود ت مشكمةآمالبمحميتي 
 ت0201الجزائر،  – السياسية لمعموم، العميا الوطنية

  األردنت  -ت منتدى الفكر العربي، عمان0201سمسة الحوارات العربيةت إستشراف أوضاع الوطن العربي عام
 ت0201

 ت0206 ، ورقة غير منشورة،مشاكل الحدود السياسية 
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