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 1. اسم المادة جيومورفولوجية األحواض المائية

 2. رقم المادة 2304933

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج الجغرافيا

 6. رقم البرنامج 04

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 9102/9191

 12. الدرجة العممية لمبرنامج في الجغرافيا الدكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس يزيةالعربية واالنجم

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  9102/9191العام الدراسي 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د. عمي العنانزة

 .اآلداببق الثالث، قسم الجغرافيا، كمية الطا 912مكتب رقم 
 االثنين واألربعاء  09:91 – 00:91الساعات المكتبية 

 11219220000009هاتف: 
aliananzeh@yahoo.com 

a.ananzeh@ju.edu.jo 
 

 مدرسو المادة .71
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 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د. عمي العنانزة

 الطابق الثالث، قسم الجغرافيا، كمية اآلداب. 912مكتب رقم مكتب رقم 
 االثنين واألربعاء  09:91 – 00:91الساعات المكتبية 

 11219220000009هاتف: 
aliananzeh@yahoo.com 

a.ananzeh@ju.edu.jo 
 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
ودراسة ج الرسوبي وعمميات الحت، ودراسة عمميات النظام المائي والنات، تتتناول انمادة دراست انحىض انمائً كىحذة جٍىمىرفىنىجٍ

أنماط الشبكات المائية، والخصائص المورفومترية لألحواض المائية والمتغيرات المورفومترية وتحميمها إحصائيا، استخدام تقنيات نظم 
واالنهيارات المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في تحميل األحواض المائية واستخدام نتائج التحميل في ضبط الفيضانات 

 األرضية، وتطوير النشاط االقتصادي في بيئة األحواض المائية.
 
 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.
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 :األهداف -أ

  حهٍههانهذف من تو، بانحىض انمائًتؼرٌف انممصىد. 

  نذراست خصائص األحىاض انمائٍت.اننظري  اإلطارتؼرٌف 

 ض انمائًنهحىمراحم انتطىر انسمنً  انتؼرف ػهى.  

  وسائم ضبظ انفٍضاناث واالنهٍاراث األرضٍت فً األحىاض انمائٍتانتؼرف ػهى. 

  نتائج تحهٍم األحىاض انمائٍتتطبٍك  آنٍتمؼرفٍت. 

 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

  ًنحىض انمائٍت وانجٍىمىرفىنىجٍت.نخصائص انحىض انمائً مغ مجمم مكىناث اانربظ انتكامه  

  بٍن خصائص انحىض واننشاطاث انبشرٌت انمختهفت.انربظ 

  ًبٍن مكىناث انحىض ومىاجهت أخطار انفٍضاناث وانسٍىل واالنهٍاراث األرضٍتانربظ انتكامه. 

 
 
 
 
 
 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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م نتاجات التعمّ  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

كما في قائمة 
 المراجع

المشاركة وامتحان 
 منتصف الفصل

تحديد مفهوم الحوض  األول إلى الثالث أ. د. عمي العنانزة 
المائي وحصر حدوده من 
 خالل خطوط تقسيم المياه.

كما في قائمة 
 المراجع

المشاركة وامتحان 
 منتصف الفصل

الثالث إلى العاشر  أ. د. عمي العنانزة 
 عشر

تحميل الخصائص 
لألحواض  ةالمورفومتري

 المائية.
كما في قائمة 

 المراجع
المشاركة وامتحان 
 منتصف الفصل

الرابع  إلىالعاشر  أ. د. عمي العنانزة 
 عشر

تطبيق نتائج تحميل 
األحواض المائية عمى 
استغالل هذه األحواض 

ومواجهة األخطار الممكنة 
الفيضانات وخاصة 

 واالنهيارات األرضية.
الخامس عشر     

 والسادس عشر
إبداء الرأي بالبحوث 

 والتقارير المقدمة من الطمبة

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 تعمم التعاوني ) مجموعات(، العصف الذهني، مهمات وواجبات قصيرةالمحاضرة والمناقشة، ال

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
عداد التمارين -0  المشاركة وا 
 % 91امتحان منتصف الفصل  -9
 % 91 الفصلأعمال  -9
 % 01لنهائي االمتحان ا -4

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22
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 : قبول العذر المبرر فقط ومنح زيادة بسيطة في العالمات لمن ينهي الفصل الدراسي بال وال غياب.والغياب سياسة الحضور - -أ

 غيب المقبول عذره.: قبول العذر المبرر فقط. ويجرى امتحان لممتالوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 : تفقد القاعة التدريسية ومنع التدخين وتناول األكل والشرب داخل القاعة.إجراءات السالمة والصحة -ج

 : تطبيق األنظمة والتعميمات من خالل القسم والكمية.الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 قة مناسبة ووقت مناسب.: تعاد األوراق المصححة لمطمبة أو تعمن لهم بطريإعطاء الدرجات -ه

: مختبرات القسم والجامعة، مكتبة الجامعة، واستغالل الساعات المكتبية تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 لمدرس المادة.

 يب()المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدر مصادر التعّمم والتعميم  .02

 المكتبة اإللكترونية والدوريات العلمية والبحث العلمي والدراسات الميدانية وتحليل البيانات باستخدام الحاسوب

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
1- Keith, Richards (1982), Rivers Form and Process in Alluvial Channels, Methuen and 

Co. Ltd. USA. 

( البيئة والمياه، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2002الصالحي، سعدية عاكول، و الغريري، عبدالعباس فضيخ، ) -2
 األردن.’ عمان

 انؼذٌذ من األوراق انبحثٍت انؼربٍت واألجنبٍت وانتً ستىزع ػهى انطهبت من لبم مذرش انمادة. -3

 . التعميمية الورقية واإللكترونية ن الموادالكتب الموصى بها، وغيرها م  -ب
 

 معمومات إضافية 26.
 وخاصت انذراساث انتطبٍمٍت ػهى انمستىٌٍن اإللهٍمً وانؼانمً. بذراست األحىاض انمائٍتمراجؼت انذورٌاث انؼهمٍت انمتؼهمت 

 
 

 

 --------------------اريخ: الت  ---------------------التوقيع:  ------------------ منسق المادة:مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

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


