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 1. اسم المادة  مشكالت سكانية معاصرة

 2. رقم المادة 4032013

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج الجغرافيا

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة الدكتوراة

 11. الدراسيالعام الجامعي/ الفصل  4310/4343 االول

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الدكتوراة

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس اللغة العربية

خ تاري/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  44/0/4310
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .11

 .المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني : رقمما يلي الرجاء إدراج
 نزيه المناسية البطوش   أ.د.

Email: Nazeeh.almanasyeh@ju.edu.jo 

 مدرسو المادة .71

 .:: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 أ.د. نزيه المناسية البطوش  

 
 

 

 وصف المادة .71

 :.مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 وكذلك الحركة الطبيعية والمكانية للسكان، السكانية المعاصرة والتي ترتبط بحجم ونمو وتركيب السكانتعالج هذه المادة أهم المشكالت والقضايا 

 .ية للسكانتوقعات المستقبلالو قتها بالتركيب السكاني ات وعالالخدموكذلك التحضر السريع،و ، ،، الالجئينومشكالت الفقر ،البطالة 
 

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
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 تهدف المادة الىتزويد الطالب باآلتي:األهداف:   -أ
        
 اإلطالع على الفكر السكاني و النظريات السكانية 
  التعرف إلى المشكالت المرتبطة بنمو وخصائص السكان المختلفة 
  المشكات السكانية بالقطاعات التنمويةإدراك صلة 
 التحليل الكمي لحجم وخصائص المشكالت السكانية  القدرة على 
  التوقع المستقبلي للسكان رسم السياسات السكانية في ظل 
 

 :على... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 : تمكين الطالب من  
  البيانات والتعامل معها من حيث الدقة واالكتمال والتغير الزمانيالرجوع الى مصادر 
 تحديد العوامل المؤثرة في عناصر السكان، وتشخيص المشكالت ووضع الحلول لها 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .43
 

 
 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 
 42انظر 

 
 43انظر 

 
  10انظر 

 :0-1الوحدة  1-1 
 النظريات السكانية -
 أدوات الدراسة السكانية-
المفاهيم والديناميات -

 السكانية 
 التغير الديموغرافي العالمي-

 
 

   7-0 
 
 
 
 

13-10 

 :2الوحدة 
 مصادر البيانات السكانية -

 وقواعدها وشبكة المعلومات
 الديموغرافي العالميالتغير -
 

 : 2الوحدة 
 العالقة المتبادلة بين-

 السكان والتنمية القطاعية
 نماذج للقضايا السكانية-
 

    12-12 
 
 

 :1الوحدة  
التعامل مع القضايا -

والمشكالت السكانية 
 وحلولها    
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  : النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .41

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 الرجوع إلىالمراجع والمصادر ذات العالقة بالفكر والنظريات السكانية وعرض ملخصلت لها -
عداد التقارير من الدوائر والمؤسسات المعنية بقضايا السكان والتنمية وعرضها. -  جمع البيانات وا 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 امتحان المنتصف والمشاركة  -
 تقديم العروض   المطلوبة من الطلبة للمشاركة ومناقشتهم فيها  -       
 االمتحان النهائي -       

 
 
 

 المتبعة بالمادةالسياسات  .22

 متابعة غياب الطلبة باستمرار: والغياب سياسة الحضور -أ

 : الغياب بعذر ويجري له امتحان تعويضيالوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 الكشف عليها وصيانتها.:الطلب الى مشرف المختبر مراقبة االجهزة والتوصيالت الكهربائية ومتابعة والصحة إجراءات السالمة -ج

 :المراقبة الجيدة لالمتحاناتالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : تسليم الطلبة اوراق امتحاناتهم ومناقشتهم في نتائجهاإعطاء الدرجات -ه

 : محدودة واالجهزة قديمة بحاجة الى تحديثفي دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .42

 Data Showأجهزة عرض  

 

 المراجع .22

 

 :المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
 4343 -4333في األردن ، السكانية للتنمية المستدامة ، التحديات4333اللجنة الوطنية للسكان، -1
  السكان وقضيا التنمية والتخطيط لها، علم 4333صفوح األخرس، - -4
 جغرافية السكان، 4312كايد أبو صبحة ، -0
 ، قياس التوزع السكاني ونسبة التحضر في األردن4313موسى سمحة، -2
 ، التوقعات السكانية واإلحتياجات السكنية للمدن األردنية4311،موسى سمحة  -2
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  4332 – 1070، تباين معدالت النمو السكاني للمدن األردنية األربع الرئيسية 4311موسى سمحة،  -1
 ، الديمغرافيا االجتماعية: علم السكان،4310منير كرادشة ، -7
 ، مبادئ علم الديمغرافية 4313يونس حمادى علي، -8

 
 المراجع االجنبية

 
- Alison,B.,2014, Global Population, USA  

Thomas,M.,2002,Population&Poverty, USA – 
- Philip,M.,2002,International Migration Facing The Chalange.USA 

- Montogomry,M. et al,2004,Cities Transformed,UK 
  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 معلومات إضافية 26.
 

 
 
 

 
 

 44/0/4310اريخ: الت         -------------التوقيع:          االستاذ الدكتور نزيه المناسية البطوش     اسم منسق المادة:
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة 

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

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

                                                                                                                                         :إلى
                  قسمالرئيس                                                         

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 الدراسية المادةملف                                                                                           


