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 1. اسم المادة  جغرافية الصناعة والطاقة
 2. رقم المادة 4032032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد
 5. اسم البرنامج س في الجغرافياالبكالوريو 

 6. رقم البرنامج 
 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية األداب
 9. القسم الجغرافيا
 10. مستوى المادة ثالثة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2016/2017
 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. مشتركة في تدريس المادةاألقسام األخرى ال ال يوجد
 14. لغة التدريس العربية 
تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  4303/4303

 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .61

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

 ال يوجد 
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 و المادةمدرس .61

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

 رقم المكتب: ال يوجد

 أحد، ثالثاء، خميس 04-00الساعات المكتبية: 

 3093034930رقم الهاتف: 

 haksaleh@ju.edu.joالبريد اإللكتروني: 

                haksaleh@yahoo.com             
 

 وصف المادة .61
. 

يم ن الصناعي والعوامل المؤثرة فيه وكذلك المجمعات الصناعية ونماذج من األقالتعالج المادة موضوعات النظام الصناعي واإلنتاج الصناعي والطاقة إضافة إلى التوط 
 الصناعية في العالم.

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

mailto:haksaleh@ju.edu.jo
mailto:haksaleh@yahoo.com
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 األهداف -أ

 تحميل مدخالت النظام الصناعي وعممياته ومخرجاته و السياسات الصناعية -

 تطور اإلنتاج الصناعي عمى المستويات اإلقميمية و العالمية والمحمية -

 ن الصناعيتحديد العوامل المؤثرة في كل من بنية القطاع الصناعي والتوط -

 توضيح دور المجمعات الصناعية في التنمية االقتصادية واالجتماعية -

 التعرف إلى نماذج من األقاليم الصناعية في العالم -

 

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

 ت الواردة في المادةاستيعاب المفاهيم والمصطمحات واكتساب القيم واالتجاهات والمهارا -

 تحميل مدخالت النظام الصناعي وعممياته ومخرجاته -

 تحديد العوامل المؤثرة في كل من بنية القطاع الصناعي والتوطن الصناعي -

 تحديد أهمية كل من الصناعة والطاقة بأنواعها المختمفة -

  لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم أساليب المراجع النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06
تاجات التعّمم ن

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

مراجع مختارة 
ذات صمة 
بجغرافية 

الصناعة من 
البحوث المنشورة 

و الكتب 
 المنهجية

الحوار و 
المناقشة البراز 
اهمية الصناعة 

 و الطاقة

التعرف عمى 
المصطمحات 

الواردة في المادة 
 و مدلولها

مفاهيم في  األول و الثاني حسن صالح
افية جغر 

الصناعة 
وجغرافية الطاقة 
وأهمية الصناعة 

 والطاقة

تدريب الطمبة  =
عمى كيفية 

تحميل مدخالت 
 النظام الصناعي 

اعداد اوراق 
بحثية عن 

مكونات النظام 
 الصناعي 

الثالث والرابع  حسن صالح
 والخامس

 النظام الصناعي

تدريب الطمبة  =
عمى حساب 
درجة االكتفاء 
الذاتي بربط 

مع  االنتاج
 االستهالك

ممناقشة 
العالقات بين 
انتاج كل من 
الصناعة و 
الطاقة و 
 استهالكهما

السادس والسابع  حسن صالح
 والثامن 

اإلنتاج 
نتاج  الصناعي وا 
الطاقة واالكتفاء 

 الذاتي منها

 
 

= 

تدريب الطمبة 
عمى كتابة اوراق 
بحثية في التوزع 

المكاني 
 لمصناعة

ابراز اثر 
العوامل في 

المكاني التوزع 
لمصناعة و 

 الطاقة

العاشر التاسع و  حسن صالح
 و الحادي عشر 

التوطن 
الصناعي 

والعوامل المؤثرة 
 فيه

 
 
 = 

اعداد الطمبة 
الوراق بحثية 

عن المجمعات 
 الصناعية

توضيح دور 
المجمعات 

الصناعية في 
 التنمية

الثاني عشر و  حسن صالح
الثالث عشر 
 والرابع عشر

المجمعات 
الصناعية 

دورها في و 
 التنمية

 
= 

المنهج تطبيق 
التحميمي المقارن 

لالقاليم 
 الصناعية

تعريف الظمبة 
بخصائص 

االقاليم 
الصناعية 
الرئيسة في 

 العالم

الخامس عشر  حسن صالح
 والسادس عشر

  نماذج من األقاليم 
الصناعية في 

 العالم
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتعمم المستهدفة من خالل تطوير نتاجات ال يتم

 المحاضرة والحوار والمناقشة -

 البحث واالستقصاء -

 حل المشكالت -

 مهمات وواجبات -

 

 التقييم ومتطمبات المادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 %(03)ختبار نصف الفصل ا -

 %(03)أعمال الفصل  -

 %(23)االختبار النهائي  -

 السياسات المتبعة بالمادة .02

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددات وتسميم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة اتالخدم -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد
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 المراجع .02

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

 ال يوجد
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 4334الموارد وتنميتها أسس وتطبيقات عمى الوطن العربي، وائل لمنشر، عمان حسن صالح،  -
 0993حسن صالح، مدخل إلى جغرافبة الصناعة، دار الشروق، عمان  -
- UNIDO, World industry since 1960: progress and prospects, New York 1979 
 

 معمومات إضافية 26.

 
 ال يوجد

 
 

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

 --------------------------------- التوقيع -
 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

                                                                                          :نسخة إلى                                                                                                           
                  قسمالرئيس                                                                                                       

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
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 الدراسية المادةممف                                                                                           


