جامعة فيالدلفيا
الكـــــــليــة :اآلداب والفنــــــون
القســـم :دراسات التنمية
الفصــــــل :األول من العام الجامعي 2021/2020
خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :الجغرافية السياسية

رمز المادة0111155 :

مستوى المادة :بكالوريوس

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة :ــــــــــــــ

موعد المحاضرة12:00- 11:10 :

الساعات المعتمدة3 :

اســـــــم مدرس

الرتبة

المساق

األكاديمية

د .عبدالسالم
العودات

استاذ مساعد

رقم المكتب

رقم هاتف
المكتب

516

2295

البريد اإللكـتــــــــروني

aalodat@philadelphia.edu.jo

وصف المادة:
الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر السياسية في أبعادها الجغرافية.
يهتم هذا المقرر بتعريــف الطالــب بموضــور الجغرافيـة السياســية مــن ثيــم المفهــوم ومجــا ت البحــم فيهــا
ومناهجها ،وتوضيح أهمية البعد الجيوبوليتكي فيما يتعلق بسياسات الدولة الداخليــة والرارجيــة  .كمــا يتنــاول
المقرر الدولة من ثيم كونهــا وثــدة سياســية لهــا عالقــات معينــة داخليــة وخارجيــة تفرضــها مقومــات الدولــة
الطبيعية والبشرية .كما تعرض المــادة ايًـا ض موضــور الحــدود السياســية ونشـ تها وتطورهــا وانما هــا البريــة
والبحرية .ونظرا ض ألهمية النظريات الجيوستراتيجية فإن هــذا المقــرر يعــالا هــذا النظريــات ماــل نظريــات القــوة
البحرية والبرية والجوية ،ونظرية قلب العالم ،ونظرية النطاق الهامشــي ،ونظريــات نــزر الســالت  ،وا ثتــوا
وا نتقام الشامل.
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أهداف المادة:
 -1تزويد الطالب بمعرفة أساسية كافية عن مفهوم الجغرافيا السياسية
 -2تزويد الطالب بالمعلومات الرئيسية ثول المقومات الطبيعية والبشرية للدولة وأثرها على التنمية والرطـ
التنموية
 -3تعميق وعي الطالب في مجا ت الجغرافية السياسية خاصة األرض والسكان.
 -4التعرف على النظريات الجيوستراتيجية العسكرية والسياسية الدولية
 -5التعرف على بعض االتكتالت واألثالف السياسية واألقتصادية والعسكرية.
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مصادر التعلم:
• د .عبد الحميد غنيم :الجغرافية السياسية والعالقات الدولية .الطبعة ا ولى .1987
• د .صبري محمد ثمد ،الجغرافيا السياسية في عالم متغير العولمة والنظام العالمي الجديد ،الدار العالميــة
للنشر والتوزيع ،الجيزة -مصر.2008 ،
•

المواد المساندة:

( .1أشر ة فيديو)Power Point /
 .2القرا ات اإلضافية (الكتب ،الدوريات ...الخ).
 .3مواقع الكترونية تهتم بالجغرافيا السياسية الجيو بوليتيك .
•
•

رق التدريس:
محاضرات

•

الحوار والنقاش داخل المحاضرة

•

الرجور الى المراجع لالجابة على بعض ا سئلة التي تطرت وقت المحاضرة

•

نتاجات التعلم Learning outcome
 .1المعرفة والفهم  ، Knowledge and understandingوتمكين الطالب من فهم مكونات الجغرافيا
السياسية ومعرفة بعض المشكالت الطبيعية والبشرية التــي تــفثر فــي قــوة الدولــة  ،وذلــك للت كيــد علــى
بعض معوقات التنمية المتعلقة بهذا المشكالت.
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  Cognitive skillsبعد ا نتها من دراسة المــادة ســيتمكن الطالــب
من إدراك أهمية الجغرافيا السياسية في عملية التتمية  ،وكيفية استردام ما تعلمه من أسس نظريــة فــي
عملية التفاعل والتطبيق على أرض الواقع إلى جانب تعلم مهارات اإلقنار والت ثير.
 .3مهــارات ا تصــال والتواصــل األكــاديمي (مــع المصــادر واألشــرا

،)Communication skills

وتهــدف إلــى تنميــة مهــارات الطالــب فــي التواصــل مــع القيــادات و المفسســات والهيئــات ذات الصــلة
األكاديميــة وغيــر األكاديميــة and/ or professional skills (Transferable

(Practical

)Skills
•

تنمية المهارات التالية:
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 .1مهارة التواصل مع المجتمع المحلي.
 .2القدرة على اإلقنار والت ثير في الفعاليات التــي تــرتب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ببــراما تنميــة
المجتمع.
 .3فهم كل ما يحي بالمجتمع من قًايا ومشكالت و معرفة مكوناتها وخصائصها وكيفية ثلها.
 .4القدرة على وضع خط مشاريع تنموية مع مبدأ ا عتماد على الموارد المحلية.
•

أدوات التقييــــم:
• تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع بحاية.
• امتحانات قصيرة ( 2على األقل).
• واجبات (تحدد أثنا الفصل).
• تقديم شفوي لألبحاث والتقارير(يتم ا تفاق عليها مع الطلبة)
• امتحانات فصلية ونهائية (ثسب التقويم الجامعي)

أدوات تقييــــم الطلبة:
• تقارير
• امتحانات قصيرة
• واجبات
• تقديم شفوي للتقارير
• امتحانات فصلية ونهائية
• زيارة المكتبة
توزيع العالمات على أدوات التقييم
أدوات التقييم

الدرجة

ا متحان األول

 20عالمة

ا متحان الااني

 20عالمة

ا متحان النهائي

 40عالمة

التقارير و ا متحانات القصيرة

 20عالمات

المجمور

 100عالمة

سياسة الحًور والغياب (المواظبة):
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يسمح للطالب بالتغيب أكار من  %15من الساعات المقررة للمادة بــدون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــه
عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبا ض من المادة في ثالة قبول العميد للعذر ،بينمــا يمنــع مــن التقــدم
لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفرا ض في ثالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
وكذلك يمنع الت خر عن المحاضرة والرروج منها قبل انتهائها.
توزيع مكونات المادة (محتوى المساق) على الفصل الدراسي:
األســبوع
4+3+2+1

7+6+5

9+8

12+11+10

الموضــوع

•

تطور الجغرافية السياسية

•

أهمية الجغرافية السياسية

•

مضمون الجغرافية
السياسية ومفهومها

•

مجال دراسة الجغرافية
السياسية

•

عالقة الجغرافية السياسية
بالعلوم األخرى

•

مناهج البحث في دراسة
الجغرافية السياسية

•

مفهوم الجيوبولتيك

مالحظـــات

الدولة:

•

مفهوم الدولة

•

الدولة في الواقع السياسي
والجغرافي

•

اإلقليم الجعرافي وإلقليم
السياسي

•

سيادة الدولة

•

القلب الحيوي للدولة

•

األقاليم السياسية المتنازر
عليها

فترة إجرا
ا متحان ا ول

نظريات نشو الدولة:

•

راتزل ونظرية الدولة ككائن
ثي

•

نظرية الدولة الوظيفية

•

نظرية انما الوثدة والتفكك

•

نظرية النظام السياسي

دعائم ومقومات الدولة:
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•

المقومات الطبيعية للدولة:

فترة ا متحان الااني

الموقع الجغرافي للدولة
المساثة والشكل
التًاريس الطبيعية
المورد الطبيعية

•

المقومات البشرية للدولة:

السكان ،النمو السكاني ،توزيع
السكان ،اإلقليات ،ا ختالف والتوافق
الحًاري في الدولة ،الفروق اللغوية
والدينية والطائفية
14+13

16+15

الحدود السياسية:

•

مكانة الحدود السياسية في
دراسة الجعرافية السياسية

•

نش ة الحدود السياسية
وتطورها

•

أهمية الحدود السياسية
وأنما ها

النظرايات الجيوستراتيجية العسكرية
والسياسية للدولة:
او ض :النظريات العسكرية:

فترة ا متحان
النهائي

نظرية القوة البحرية
نظرية القوة البرية
نظرية المجال الجوي
ثانياض :النظريات السياسية:
نظرية ا ثتوا  ،نظرية ا نتقام الشامل
و نظرية نزر السالت

المراجع العلمية للمادة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
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