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 مخطط مادة دراسية إلكترونية

 

 

 

 

 

 

 1. اسم املادة بحارالعلوم 

 2. رقم املادة 2225555

 (نظرية،عملية)الساعات املعتمدة  نظري  3
.3 

 (نظرية، عملية)الساعات الفعلية  نظري  3

بات السابقة 0050052(2)علوم الحياة العامة 
ّ
 4. املتطلبات املتزامنة/املتطل

 5. سم البرنامجا العلوم الحياتيه

 6. رقم البرنامج 5553

 7. اسم الجامعة العقبه -الجامعه الاردنيه

 8. الكلية االساسيه و البحريه العلوم

 9. القسم الاحياء البحريه

 10. مستوى املادة ثانيه

 11. الفصل الدراس ي/ العام الجامعي الفصل الثاني 9112-9191

 12. مجالدرجة العلمية للبرنا البكالوريوس

 13. ألاقسام ألاخرى املشتركة في تدريس املادة ال يوجد

 14. لغة التدريس الانجليزيه

 15. أسلوب التدريس لكتروني* مدمج    ☐

☐Moodle     ☐Microsoft Teams   ☐Skype     *☐Zoom      

☐Others………… 
 11. املنصة إلالكترونية

ريخ تا/ تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية 

 مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  
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 منّسق املادة .81

 .رقم املكتب، الساعات املكتبية، رقم الهاتف، البريد إلالكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 ، 52-55حد، ثالثاء، خميس : ، الساعات المكتبية2702048992: ، خلوي52252: فرعي-طارق النجار، ت. د. ا
e-mail: t.najjar@ju.edu.jo 

 

 مدرسو املادة .81

 .رقم املكتب، الساعات املكتبية، رقم الهاتف، البريد إلالكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 ، 52-55حد، ثالثاء، خميس : ، الساعات المكتبية2702048992: ، خلوي52252: فرعي-طارق النجار، ت. د. ا
e-mail: t.najjar@ju.edu.jo 

 

 

 وصف املادة .02

 .مذكور في الخطة الدراسية املعتمدة هو  اكم

 .دوران الهواء ودوران المحيطاتو االمواج وانواعها, كيمياءيه المحيطات, تركيب االرض والمحيطات,  على علوم البحارسيتم التعريف 

 

 املادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  08.

دوران الهاواء ودوران المحيطاات و , ه المحيطااتكيمياءيا, تركياب االرض والمحيطاات,  على علوم البحاارالتعريف  -
 .االمواج وانواعها

 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على: نتاجات التعلّم -ب -

 .ااتعرف على نشاه االرض والمحيطات -

 . ااتعرف على كيمياءيه المحيطات -

 ااتعرف على  االمواج ودوران المحيطات وانواعها -

-  
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 لها والجدول الزمني املادة الدراسية محتوى  .00

 الاسبوع
 املحاضرة

 املراجع
/ أساليب التدريس*

 املنصة إلالكترونية
 املوضوع أساليب التقييم*

1 

1.1 

An Invitation to 

Marine Science. 

 

محاضرات مباشره شرح  

  1 للفصل رقم

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 بحارمقدمه عن علوم ال

1.2 

An Invitation to 

Marine Science 
محاضرات مباشره شرح  

 1للفصل رقم 

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 مقدمه عن علوم البحار

1.3 

An Invitation to 

Marine Science 
محاضرات مباشره شرح  

  1 للفصل رقم

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 مقدمه عن علوم البحار

5 

2.1 

An Invitation to 

Marine Science 
محاضرات مباشره شرح  

 9للفصل رقم 

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

تاريخ العلوم البحريه 
 وتطورها

2.2 

An Invitation to 

Marine Science 
محاضرات مباشره شرح  

  9للفصل رقم

 اساله مباشره للطلبه

باالضافه الى امتحان 

 قصير

تاريخ العلوم البحريه 
 وتطورها

2.3 

An Invitation to 

Marine Science 
محاضرات مباشره شرح  

 9للفصل رقم 

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

تاريخ العلوم البحريه 
 وتطورها

5 

3.1 

An Invitation to 

Marine Science 
  محاضرات مباشره شرح

 9للفصل رقم

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

تاريخ العلوم البحريه 
  وتطورها

3.2 

An Invitation to 

Marine Science 
شرح   محاضرات مباشره 

 9للفصل رقم

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

تاريخ العلوم البحريه 

 وتطورها
 

3.3 

An Invitation to 

Marine Science 
محاضرات مباشره شرح  

 9 للفصل رقم

اساله مباشره للطلبه 

باالضافه الى امتحان 

 قصير

تاريخ العلوم البحريه 
  وتطورها
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 أساليب التقييم* املراجع
/ أساليب التدريس*

 املنصة إلالكترونية
 الاسبوع املحاضرة املوضوع

An Invitation to 

Marine Science 
للطلبه مباشره  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

محاضرات مباشره شرح  

 3 للفصل رقم

بنيه االرض و حركه 
 4.1 الصفائح التكتونيه

9 

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

محاضرات مباشره شرح  

 3 للفصل رقم

بنيه االرض و حركه 
 4.2 الصفائح التكتونيه

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

محاضرات مباشره شرح  

 3 للفصل رقم

بنيه االرض و حركه 
 4.3 الصفائح التكتونيه

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 3شرح  للفصل رقم  

االرض و حركه  بنيه
 5.1 الصفائح التكتونيه

2 

An Invitation to 

Marine Science 

 

مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 3شرح  للفصل رقم 

بنيه االرض و حركه 
 5.2 الصفائح التكتونيه

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 3شرح  للفصل رقم 

بنيه االرض و حركه 
 5.3 الصفائح التكتونيه

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 3شرح  للفصل رقم 

بنيه االرض و حركه 
 6.1 الصفائح التكتونيه

4 

An Invitation to 

Marine Science 
 مباشره للطلبه اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 3شرح  للفصل رقم 

بنيه االرض و حركه 
 6.2 الصفائح التكتونيه

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 3شرح  للفصل رقم 

بنيه االرض و حركه 
 6.3 الصفائح التكتونيه

An Invitation to 

Marine Science  
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 4شرح  للفصل رقم 

حوض املحيط 

 7.1 والحواف القاريه

7 

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 4شرح  للفصل رقم 

حوض املحيط 

 7.2 والحواف القاريه

An Invitation to 

Marine Science 
مباشره للطلبه  اسئله

باالضافه الى امتحان 

 قصير

 زوم

 4شرح  للفصل رقم 

حوض املحيط 

 7.3 والحواف القاريه

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 1شرح  للفصل رقم 

املياه وتركيب 

 8.1 املحيطات
8 
 
 
 
 
 
 
 

 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 1للفصل رقم   شرح

املياه وتركيب 

 2.8 املحيطات

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 1شرح  للفصل رقم 

املياه وتركيب 

 8.3 املحيطات

    

 

    9.1 0 
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 أساليب التقييم* املراجع
/ أساليب التدريس*

 املنصة إلالكترونية
 الاسبوع املحاضرة املوضوع

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 1شرح  للفصل رقم 

املياه وتركيب 

 9.1 يطاتاملح
0 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 1شرح  للفصل رقم 

املياه وتركيب 

 9.2 املحيطات

An Invitation to 

Marine Science  
 زوم واجبات

 1شرح  للفصل رقم 

املياه وتركيب 

 9.3 املحيطات

An Invitation to 

Marine Science 

 

 زوم واجبات

 7شرح  للفصل رقم 

 ائيه البحاركيمي
10.1 

52 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 7شرح  للفصل رقم 

 كيميائيه البحار
10.2 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 7شرح  للفصل رقم 

 كيميائيه البحار
10.3 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 7شرح  للفصل رقم 

 البحاركيميائيه 
11.1 

11 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 7شرح  للفصل رقم 

 كيميائيه البحار
11.2 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 7شرح  للفصل رقم 

 كيميائيه البحار
11.3 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 8شرح  للفصل رقم 

 لجوي دوران الغالف ا
12.1 

12 

An Invitation to 

Marine Science 
  

 زوم واجبات

 8شرح  للفصل رقم 

 دوران الغالف الجوي 
12.2 

An Invitation to 

Marine Science 
 زوم واجبات

 8شرح  للفصل رقم 

 دوران الغالف الجوي 
12.3 

An Invitation to 

Marine Science 
  

 زوم واجبات

 2شرح  للفصل رقم 

املحيطات دوران 

 13.1 والتيارات البحريه
13 

An Invitation to 

Marine Science 

 

 زوم واجبات

 2شرح  للفصل رقم 

دوران املحيطات 

 13.2 والتيارات البحريه

An Invitation to 

Marine Science 
  

 زوم واجبات

 2شرح  للفصل رقم 

دوران املحيطات 

 13.3 والتيارات البحريه
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 .لقاء/ غير متزامنة محاضرةلقاء، /  متزامنة محاضرة: تشملتدريس ال أساليب*

 .إلخ... اختبار قبل املختبر  امتحان،، اختبار قصير، الواجبات املنزلية: التقييم تشملأساليب *

 التقييم  أساليب .02

 :التقييم واملتطلبات التالية أساليبخالل من  املستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 املنصة الاسبوع املوضوع العالمة وب التقييمأسل

تاريخ العلوم البحريه  11 امتحان قصير
 وتطورها

 محاضرات مباشره 1-9

بنيه االرض و حركه  11 امتحتن قصير
 الصفائح التكتونيه

 محاضرات مباشره 3-4

 زوم ارسال بااليميل 11 -8 دوران الغالف الجوي  15 1واجب 

ت دوران املحيطا 15 9واجب 

 والتيارات البحريه

 ارسال بااليميل، زوم 11-19

تاريخ العلوم البحريه  51 الامتحان النهائي
بنيه االرض  ،وتطورها

و حركه الصفائح 
دوران  ،التكتونيه

دوران ، الغالف الجوي 

املحيطات والتيارات 

 البحريه

 زوم و جوغل فورم 4-19

 

 

 

 

 متطلبات املادة .02

 .ز حاسوب موصول باالنترنت، كاميرا، حساب على املنصة إلالكترونية املستخدمةعلى الطالب أن يمتلط جها

 

 السياسات املتبعة باملادة 02

 اتبعت ولكن لم يوخذ بها في البقييم: والغياب سياسة الحضور  -أ

 تم التعامل بها بجديه: الوقت املحددات وتسليم الواجبات في الغياب عن الامتحان -ب

 ال يوجد: والصحة ةإجراءات السالم -ج

 غير مسيطر عليه في الواجبات والامتحان النهائي: الغش والخروج عن النظام الصفي -د
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 عالمه 22امتحان نهائي ( عالمه 22اعمال فصل )تم حسب املتفق عليه ويشمل واجبات وامتحانات قصيره : إعطاء الدرجات -ه

 قائمه مراجع في املكتبه:  ادةتسهم في دراسة املالتي و الجامعة ب املتوفرة الخدمات -و

 

 املراجع .02

 

 :الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية والبصرية املخصصة  -أ

An Invitation to Marine Science, Seventh Edition, Tom Garrison 

Orange Coast College, University of Southern California 

   

 . رها من املواد التعليمية الورقية وإلالكترونيةالكتب املوص ى بها، وغي  -ب

 البحاراي كتاب يتحدث عن علوم

 

 معلومات إضافية 02.

 تم اعطاء الماده بطريقتين المحاضرات المباشره وكذالك عن طريق التعلم عن بعد بواسطه برنامج الزوم

 سوال 04وصح وغلط لمده ساعه بواقع  واالمتحان النهائي عن طريق القوغل فورم وكانت االسئله اختيار من متعدد

 

 2020-5-6: اريخالت - ---------------------: التوقيع تور طارق النجار    كالاستاذ الد-: منسق املادةمدرس أو 

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

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

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

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


