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 1. اسم المادة جغشافُح انىطه انؼشتٍ

 2. رقم المادة 3240032

وظشَح( –عاػاخ  2) (ح،ػمهُحانغاػاخ انمؼتمذج )وظشَ   
.3 

وظشَح(  –عاػاخ  2) (ح، ػمهُحانغاػاخ انفؼهُح )وظشَ   
 4. متزامنةال اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب /

جغشافُا –انثكانىسَىط   5. اسم البرنامج 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجامؼح األسدوُح

 8. الكمية اِداب

 9. القسم انجغشافُا

 10. مستوى المادة انثكانىسَىط

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي  3402/3402 –انفصم األول 

BA 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة /

 14. لغة التدريس انهغح انؼشتُح

02/4/3404تاسَخ انمشاجؼح  – 0/4/3402 تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

02. مىّغق انمادج   

كتثُح، سقم انهاتف، انثشَذ اإلنكتشووٍ: سقم انمكتة، انغاػاخ انمما َهٍ انشجاء إدساج . 
/ 

 مدرسو المادة .71

: سقم انمكتة، انغاػاخ انمكتثُح، سقم انهاتف، انثشَذ اإلنكتشووٍما َهٍ انشجاء إدساج . 
 

 

 البريد االلكتروني مواعيد مقابمة الطمبة تمفون المكتب رقم المكتب إسم المحاضر

د. عبدالفتاح لطفي 
 عبداهلل

األحد،  12 - 11 (24956) (324)
 الثالثاء، الخميس

Abdelfattah11@yahoo.com 

 

 

 وصف المادة .71

مزكىس فٍ انخطح انذساعُح انمؼتمذج هى كما . 
تأتي أىمية دراسة مساق جغرافية الوطن العربي من أنيا ترتكز عمى أسموب التحميل العممي لمعالقات المكانية وتفسير الظواىر 
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شرية في المنطقة العربية، باإلضافة إلى التركيز عمى تحميل العالقة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية، ودراسة الجغرافية الطبيعية والب
 درجة وفرة الموارد الطبيعية الالزمة لتطور األقطار العربية ورفاىية شعوبيا.

النباتية والحيوانية وفق منيج جغرافي  إن دراسة الظواىر الطبيعية التضاريسية، والمناخية، والموارد المائية والترب، والموارد
تحميمي ستساعد الوقوف عمى حقيقة اإلمكانات اليائمة لموطن العربي من موارد معدنية ومصادر الطاقة والموارد الغابية الالزمة 

ذا كان اإلنسان منطمق التنمية وغايتيا، فإن دراسة الموضوع الد يموغرافي في لتحقيق تنمية إقتصادية متكاممة ومستدامة.  وا 
الوطن العربي وتركيبة القوى العاممة ضرورية الستثمار المورد الطبيعية لبناء صناعة حديثة متطورة ومتكاممة وزراعة عصرية 

 تحقق االكتفاء الذاتي الغذائي لسكان المنطقة العربية
 

 تدريس المادة ونتاجاتهاأهداف  19
األهذاف -أ  

 
 

 رتيجي لموطن العربي إقميميًا ودوليًا.إبراز أىمية الموقع الجغرافي االست .1
توضيح منعكسات إمتداد رقعة الوطن العربي واتساع مساحتو عمى تنوع بيئاتو وأنماط مناخو ونباتاتو الطبيعية  .2

 ومنتجاتو الزراعية.

الناجمة تقييم العالقة بين النظم البيئية الطبيعية )األرضية والمائية( والنظم الضارية في الوطن العربي والنتائج  .3
 عن ذالك.

إبراز أنماط النزاعات أو الصراعات الحدودية بين الدول العربية من جية وببن الدول العربية ودول الجوار   .4
 الجغرافي. 

 تحميل األبعاد الجغرافية لمشكمة التصحر في المنطقة العربية. .5

 بمشكمة التصحر. اإللمام بمرتكزات ضمان تحقيق األمن المائي والغذائي العربي ومدى إرتباطيما .6

 تحميل العوامل المؤثرة في التوزيع لمسكان وظاىرة التحضر في الوطن العربي. .7

 القدرة عمى تحديد إمكانات التكامل الصناعي من خالل استغالل الثروات الطبيعية العربية. .8

 

وتاجاخ انتؼهّم: َتىقغ مه انطانة ػىذ إوهاء انمادج أن َكىن قادساً ػهً... -ب  

 

 امل التي عززت اىمية الموقع االستراتيجي لموطن العربي.إدراك العو  .1

 فيم دور القوى االستعمارية في تأجيج النزاعات الحدودية في المنطقة العربية. .2
 فيم كيفية تشكيل الصراعات والحروب الجغرافيا السياسية لموطن العربي.  .3

 طن العربي.تحديد طبيعة العالقة بين النظم البيئية الطبيعية والحضارية في الو  .4

 معرفة ثروات الوطن العربي الطبيعية المتنوعة وتوزيعاتيا الجغرافية. .5
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .22
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1.  2.  3.  4.  5.  
شاجغمان  

 انمحتىي األعثىع وتاجاخ انتؼهّم انمتحققح انتقُُم أعانُة

تحذَدددددددددذ مىاقدددددددددغ انممدددددددددشاخ  0،3،2

وانمضددددددددايق انمايُددددددددح انتددددددددٍ 

مىقدددددددددددغ  اندددددددددددىطه  تؼدددددددددددضص

انؼشتددددددٍ اجعددددددتشتُجٍ ػهددددددً 

 خشَطح صماء

إدساك انؼىامددددددم انتددددددٍ ػددددددضصخ 

اهمُددددددح انمىقددددددغ اجعددددددتشاتُجٍ 

 نهىطه انؼشتٍ

انىحذج األونً: أهمُح مىقغ انىطه  األول

اجعتشاتُجٍ، اجمتذاد  انؼشتٍ

 وانمغاحح، انىضاػاخ انحذودَح.

0،3،2،0

،30،32 
ُدددددددح فهدددددددم تدددددددذاخم اندددددددىظم انثُ  اجمتحان انىصفٍ

 انطثُؼُح وانحضاسَح.

انقددددددذسج ػهددددددً تحهُددددددم انؼ قددددددح 

تددددددددددددُه مكىودددددددددددداخ اجطدددددددددددداس 

 انطثُؼٍ فٍ انىطه انؼشتٍ

انثدددددددددددددداوٍ 

وانثاندددددددددد  

 وانشاتغ

انثاوُح: انىظم انثُ ُح انىحذج 

انطثُؼُح وانحضاسَح فٍ انىطه 

 انؼشتٍ

اإلطاس انطثُؼٍ: انمظاهش 

انتضاسَغُح، األوماط انمىاخُح 

 شب.وانىثاتُح وانحُىاوُح وانت
انمددددددددددددددددددادج 

مصددددددددددددددىسج 

فدددددددددددددددددددددددددٍ 

 انمكتثح

انقدددددذسج ػهدددددً تصدددددىُف أومددددداط  امتحان قصُش

انثشَدددددددح  انىضاػددددددداخ انحذودَدددددددح

ثثاتها وانمايُدددددددح وتحذَدددددددذ مغددددددد

 فٍ انمىطقح انؼشتُح

انىحذج انثانثح: انىضاػاخ انحذودَح  انخامظ

 فٍ انىطه انؼشتٍ

8،2،2،3

،30 
مىاقشدددددددددددددددددددددح انحهدددددددددددددددددددددىل 

وانمقتشحدددددددددداخ راخ انصددددددددددهح 

يُددددددددح تمؼانجددددددددح األصمددددددددح انما

 انؼشتُح

تهدددددددىسج تصدددددددىُف دول اندددددددىطه 

انؼشتدددددٍ إنددددددً مجىػددددددح انددددددذول 

راخ اندددددددددددددددددددىفشج انمايُدددددددددددددددددددح 

ومجمىػدددددددددددددددح اندددددددددددددددذول راخ 

 انىذسج انمايُح. 

انغددددددددادط 

 وانغاتغ
: األتؼاد انجغشافُح نىاقغ نشاتؼحانىحذج ا

األمه انمايٍ انؼشتٍ وتحذَاخ انمغتقثم _ 

انتىصَغ انجغشافٍ نهمىاسد انمايُح وإمكاواخ 

شتٍ مىها. األمه انمايٍ انؼشتٍانىطه انؼ  

4،04،0

2 ،32 
حووووووو مج وووووووو      ووووووو      

 وووووو  محول وووووو  حوووووو    وووووو   

مجت وووووورة اوووووور    مح  وووووو   

 ورح غ   مح نرخي

تكددددددددددددشَظ فكددددددددددددشج  دددددددددددداهشج 

انتصدددددحش مددددده مىظدددددىس ػدددددانمٍ 

وإقهُمدددددٍ، مدددددغ انتشكُدددددض ػهدددددً 

 األمه انثُ ٍ انؼشتٍ

انثدددددددددددددامه 

 وانتاعغ
واقع ظاىرة  :انىحذج انخامغح

العربي _ التصحر في الوطن 
جراءات  أسبابيا ونتائجيا وا 

 مواجيتيا
 

11، 03 ،

02،00 ،

08 

تقشَددددددددددش قصددددددددددُش حددددددددددىل 

جدددددددددىج انغزايُدددددددددح فدددددددددٍ فان

 انىطه انؼشتٍ

انقذسج ػهً تفغُش انؼ قح 

انىثُقح تُه األمه انمايٍ 

واألمه انغزايٍ فٍ انىطه 

 انؼشتٍ

انحدددددددددادٌ 

ػشدددددددددددددش 

وانثدددددددداوٍ 

 ػشش

الوحددددددددددددددددة السادسدددددددددددددددة  التحميدددددددددددددددل 
ألمددددددددن الغددددددددذائي الجغراافددددددددي لواقددددددددع ا

العربددددددددددددددي. مقومددددددددددددددات ومعوقددددددددددددددات 
القطدددددداع الزراعددددددي العربددددددي، تحددددددديات 
تحقيدددددددددق األمدددددددددن الغدددددددددذائي العربدددددددددي 
الوحددددددددددددددددة الخامسدددددددددددددددة  التحميدددددددددددددددل 
الجغراافددددددددي لواقددددددددع األمددددددددن الغددددددددذائي 
العربددددددددددددددي. مقومددددددددددددددات ومعوقددددددددددددددات 
القطدددددداع الزراعددددددي العربددددددي، تحددددددديات 

 تحقيق األمن الغذائي العربي

02،02،

03،04،

34،30،

38،33 

ت ل وووووووووول  و  وووووووووور  محن وووووووووو     رن محنهرئيمال 

محسووووووووووووووووور ي  مجت رةهوووووووووووووووور 

وظوووووور    مح  فوووووو  مح  وووووو ة 

 في مح ة  محع وي

محثرحوووووووووووو  

 – شوووووووو  

س محسووووووور 

  ش 

مح حووووووووووو   محسوووووووووووروع   محثر نووووووووووو : 

مح ضوووووووو محووووووو ة    مفي  اووووووور    

 مح  ف  في مح ة  محع وي
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 سيةالنشاطات واالستراتيجيات التدري .21

انتانُح: انىشاطاخ واجعتشاتُجُاخ انتذسَغُحتطىَش وتاجاخ انتؼهم انمغتهذفح مه خ ل  َتم  
 . أفالم الفيديو4 . الشرائح3 . الخرائط والرسومات البيانية2 الشفافيات .1

إلطار حفز الطمبة عمى االطالع عمى الدراسات العممية المنشورة في دوريات عممية عالمية أو إقميمية ذات الصمة با .5
 الطبيعي والظوىر الجغرافية البشرية في الوطن العربي

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقُُم وانمتطهثاخ انتانُح: أعانُةخ ل مه  انمغتهذفح وتاجاخ انتؼهم تحققإثثاخ  َتم

 
  المحاضرة والحوار والمناقشة .1

 . واجبات قصيرة .2

 الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( .3

 البحوث والتقارير . إعداد4
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

بقصد رفع سوية التحصيل العممي لمطمبة. فحسب تعميمات الجامعة والحرص عمى حضور المحاضرات خالل الفصل الدراسي ضروري المواظبة 
لكمي خالل % من المجموع الكمي لممحاضرات ا15ابو عن المحاضرات األردنية، سيتعرض الطالب لحرمانو من المادة إذا ما تجاوزت نسبة غي

 .الفصل الدراسي

  الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 المقرونة بالوثائق المعتمدة ال يسمح لمطمبة الغيات عن االمتحانات باستثناء األعذار المرضية والطارئة 

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء  سيتم تطبيق تعميمات الجامعة األردنية ذات الصمة بحاالت الغش والخروج عن النظام الصفي خالل تقديم االمتحانات والواجبات وا 
 المحاضرات.

 تمإعطاء الدرجا -ه
 %   32. االختبار األول 1
 %   12. إختبار قصير  2
 %12. واجبات ومشاركة  3
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 %52إلختبار النيائي    . ا4
 

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 مختبرات الحاسوب الستخدام الشبكة العنكبوتية )االنترنت( .1

 قواعد البيانات والمعلومات –مكتبة الجامعة  .2

 المعدات واألجيزة المطموبة .24

 Data Show. جهاز عرض البيانات 7

 يات . جهاز عرض الشفاف2

 . جهاز عرض األفالم2

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 .1991سعيد، إبراىيم. جغرافية الوطن العربي، جامعة دمشق، مطبعة االتحاد،  .1
 .1986ية والتعميم العممنية، فرحان، يحيى وآخرون، دراسات في جغرافية الوطن العربي، وزارة الترب .2

 .2226عبداهلل، عبدالفتاح لطفي. جغرافية الوطن العربي، دار المسيرة، عمان،  .3

 .1994عبداهلل، عبدالفتاح لطفي وآخرون، البيئة والموارد والسكان في الوطن العربي، جامعة القدس المفتوحة،  .4

 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

دين، منذر. األىمية االسراتيجية لممياه في األقطار العربية، مؤتمر الموارد المائية وأىميتيا االستراتيجية، عمان، حدا .5
 .1989مركز البحوث والدراسات المائية، الجامعة األردنية، 

 .1991، 47-41(، ص76خميفة، نبيل. مياه الشرق األوسط وحروب العقد القادم. مجمة الوحدة، عدد ) .6

 – 95ر، كمال وآخرون. األمن المائي العربي  مشاكل وحمول، مجمة شؤون عربية، عدد كانون أول وثاني، صالخي .7
98 ،1992. 

 1992خوري، جان وعبداهلل الدروبي. الموارد المائية في الوطن العربي، أكساد، دمشق،  .8

، 65_ 54(، ص61د )صالح، حسن عبدالقادر. التصحر في الوطن العربي ومكافحتو، مجمة شؤون عربية، عد .9
1992. 

، 33_  28القاسم، صبحي. التصحر في الوطن العربي _ كيف نصنعو وكيف نوقفو، آفاق عممية، تموز/ آب، ص .12
1985. 
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