
 1 

 

 جامعة فيالدلفيا

 

 الكـــــــليــة: اآلداب والفنــــــون

 

 القســـم: دراسات التنمية

 

 2017/2018األول من العام الجامعي الفصــــــل: 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0111155: رمز المادة الـمــــادة: الجغرافية السياسية

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: ــــــــــــــ مستوى المادة: بكالوريوس

 3الساعات المعتمدة:  11:15 -9:45موعد المحاضرة: 

 

 

اســـــــم مدرس 

 المساق

الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

 

رقم هاتف 

 المكتب
 البريد اإللكـتــــــــروني

 mabuhammoud@philadelphia.edu.jo 2295 516 استاذ مساعد د. موفق ابو حمود

 

 

 

 :وصف المادة

 الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر السياسية في أبعادها الجغرافية.

ومجتتا ت البحتتم فيهتتا متتن حيتتم المفهتتوم  السياستتية ة يهتتتم هتتذا المقتترر بتعريتتف الطالتتب بموضتتو  الجغرافيتت  

فيما  يتعلتق بسياستات الدولتة الداخليتة واليارجيتة . كمتا يتنتاول ومناهجها، وتوضيح أهمية البعد الجيوبوليتكي 

المقتترر الدولتتة متتن حيتتم كونهتتا وحتتدة سياستتية لهتتا عالقتتات معينتتة داخليتتة وخارجيتتة تفرضتتها مقومتتات الدولتتة 

الطبيعيتتة والبيتترية. كمتتا تعتتر  المتتادة اياتتاو موضتتو  الحتتدود السياستتية ونيتتاتها وتطورهتتا وانما هتتا البريتتة 

ونظتراو ألهميتة النظريتات الجيوستتراتيجية فتان هتذا المقترر يعتالن هتذت النظريتات ماتل نظريتات القتوة والبحرية. 

البحرية والبرية والجوية، ونظرية قلتب العتالم، ونظريتة النطتاق الهاميتي، ونظريتات نتز  الستالت ، وا حتتوا  

 وا نتقام اليامل.
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 :أهداف المادة

 مفهوم الجغرافيا السياسية تزويد الطالب بمعرفة أساسية كافية عن -1

تزويد الطالب بالمعلومات الرئيسية حول المقومات الطبيعية والبيرية للدولة وأثرها على التنميتة واليطت   -2

 التنموية

 تعميق وعي الطالب في  مجا ت الجغرافية السياسية خاصة األر  والسكان. -3

 الدوليةالتعرف على النظريات الجيوستراتيجية العسكرية والسياسية  -4

 التعرف على بعض االتكتالت واألحالف السياسية  واألقتصادية والعسكرية. -5

6-  

 :  مصادر التعلم

 1987ا ولى  القات الدولية. الطبعةد. عبد الحميد غنيم: الجغرافية السياسية والع. 

  ،التدار العالميتة د. صبري محمد حمد، الجغرافيا السياسية في عالم متغير العولمة والنظام العالمي الجديد

 .2008مصر،  -للنير والتوزيع، الجيزة

 :المواد المساندة 

 (Power Point)أشر ة فيديو/  .1

 القرا ات اإلضافية )الكتب، الدوريات... الخ(. .2

 .بالجغرافيا السياسية الجيو بوليتيك مواقع الكترونية تهتم  .3

 التدريس:  رق 

 محاضرات 

 الحوار والنقاش داخل المحاضرة 

  المراجع لالجابة على بعض ا سئلة التي تطرت وقت المحاضرةالرجو  الى 

 

 التعلم  نتاجات Learning outcome 

 

الجغرافيا فهم مكونات  وتمكين الطالب من،   Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   .1

للتاكيتد علتى وذلتك ،  الطبيعيتة والبيترية التتي تتفثر فتي قتوة الدولتة ميتكالتبعتض الومعرفتة  السياسية

 .بعض معوقات التنمية المتعلقة بهذت الميكالت

بعد ا نتها  متن دراستة المتادة ستيتمكن الطالتب    Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  .2

، وكيفية استيدام ما تعلمه متن أستس نظريتة فتي  الجغرافيا السياسية في عملية التتميةمن إدراك أهمية 

 التطبيق على أر  الواقع إلى جانب تعلم مهارات اإلقنا  والتاثير. عملية التفاعل و

(،  Communication skillsمهتتارات ا تصتتال والتواصتتل األكتتاديمي )متتع المصتتادر واألشتتيا   .3

وتهتتدف إلتتى تنميتتة مهتتارات الطالتتب فتتي التواصتتل متتع القيتتادات و المفسستتات والهيئتتات ذات الصتتتلة 

 Practical   and/ or professional skills (Transferable)األكاديميتة وغيتر األكاديميتة 

Skills) 

  :تنمية المهارات التالية 

 مهارة التواصل مع المجتمع المحلي. .1
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القدرة علتى اإلقنتا  والتتاثير فتي الفعاليتات التتي تترتب  بيتكل مباشتر أو غيتر مباشتر ببترامن تنميتة  .2

 المجتمع. 

 وكيفية حلها. كالت و معرفة مكوناتها وخصائصهافهم كل ما يحي  بالمجتمع من قاايا ومي .3

 مع مبدأ ا عتماد على الموارد المحلية. ةتنموي اريعمي  القدرة على وضع خط .4

 :أدوات التقييــــم 

 .تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مياريع بحاية 

 ( 2امتحانات قصيرة .)على األقل 

 .)واجبات )تحدد أثنا  الفصل 

 تقارير)يتم ا تفاق عليها مع الطلبة(تقديم شفوي لألبحاث وال 

 )امتحانات فصلية ونهائية )حسب التقويم الجامعي 

 

 أدوات تقييــــم الطلبة:

  تقارير 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي للتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 زيارة المكتبة 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 ا متحان األول

 عالمة 20 ا متحان الااني

 عالمة 40 ا متحان النهائي 

 عالمات 20 التقارير و ا متحانات القصيرة  

 عالمة 100 المجمو 

 

 

 

 سياسة الحاور والغياب )المواظبة(:

 

قهتري يقبلته % متن الستاعات المقتررة للمتادة بتدون عتذر مرضتي أو 15  يسمح للطالب بالتغيب أكار من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباو من المادة في حالة قبتول العميتد للعتذر، بينمتا يمنتع متن التقتدم 

 لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفراو في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 هائها.وكذلك يمنع التاخر عن المحاضرة واليروج منها قبل انت
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 توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل الدراسي:

 

 مالحظـــات الموضــوع األســبوع

1+2+3+4  تطور الجغرافية السياسية 

 أهمية الجغرافية السياسية 

  مضمون الجغرافية
 السياسية ومفهومها

  مجال دراسة الجغرافية
 السياسية

  عالقة الجغرافية السياسية
 األخرىبالعلوم 

  مناهج البحث في دراسة
 الجغرافية السياسية

 مفهوم الجيوبولتيك 

 

 

 الدولة:  5+6+7

 مفهوم الدولة 

  الدولة في الواقع السياسي

 والجغرافي

  اإلقليم الجعرافي وإلقليم

 السياسي

 سيادة الدولة 

 القلب الحيوي للدولة 

   األقاليم السياسية المتناز

 عليها

30/3-7/4/2016 

 إجرا  فترة 

 ا متحان ا ول

 نظريات نيو  الدولة: 8+9

  راتزل ونظرية الدولة ككائن

 حي 

 نظرية الدولة الوظيفية 

 نظرية انما  الوحدة والتفكك 

 نظرية النظام السياسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعائم ومقومات الدولة: 10+11+12

 :المقومات الطبيعية للدولة 

 الموقع الجغرافي للدولة

 المساحة واليكل

20/4-12/5/2016 

 فترة ا متحان الااني
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 الطبيعيةالتااريس 

 المورد الطبيعية

 :المقومات البيرية للدولة 

السكان، النمو السكاني، توزيع 

السكان، اإلقليات، ا ختالف والتوافق 

الحااري في الدولة، الفروق اللغوية 

 والدينية والطائفية

 الحدود السياسية: 13+14

  مكانة الحدود السياسية في

 دراسة الجعرافية السياسية

  نياة الحدود السياسية

 وتطورها

  أهمية الحدود السياسية

 وأنما ها

 

ت الجيوستراتيجية العسكرية ياالنظرا 15+16

 والسياسية للدولة:

 او و: النظريات العسكرية: 

 نظرية القوة البحرية

 نظرية القوة البرية

 ل الجويانظرية المج

 ثانياو: النظريات السياسية:

 نظرية ا نتقام اليامل ،نظرية ا حتوا 

 نظرية نز  السالتو 

11-19/6/2016 

فترة ا متحان 

 النهائي

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة      

 .2002د. قاسم الدويكات: الجغرافيا السياسية، الطبعة ا ولى عمان  -1

 -عمان–د. حسين الريماوي: مقدمة في الجغرافية السياسية. الطبعة ا ولى، دار وائل للنير والتوزيع  -2

1998 . 

د. محمتتد احمتتد عقلتتة المتتومني: الجغرافيتتة السياستتية والجيوبولتيكتتا فتتي القتترن الواحتتد والعيتترين. دار  -3

 .2004 -اربد -الكتاب الاقافي للنير والتوزيع

 .1987ا ولى  القات الدولية. الطبعةغرافية السياسية والعد. عبد الحميد غنيم: الج -4

 .  1971الجغرافيا والميكالت الدولية ، دار النهاة العربية ، محمد عبد الغني سعودي :   -5

 .  1979ا صول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا ، بيروت ،  محمد ريا  :  -6

 .  1998عمان ، ،المعاصرةالجغرافيا السياسية محمد السماك :     -7

  

 


