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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم/معة دیالىجا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم جیولوجیا النفط والمعادن    المركز/  علمي القسم ال .2

  Gemorphology and Remot sensing/GEGRS 204 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  المرحلة الثانیة/ سنوي السنة/ الفصل  .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2/8/2016 ف تاریخ إعداد ھذا الوص .7

 أھداف المقرر .8

  أصل نشأة وتطور االشكال االرضیة -1

فھم العملیات الجیمورفولجیة المختلفة ودورھا في خلق وتكوین ظواھر  -2
  السطح

  دراسة الجیومورفولوجیة بوصفھا عملیة وظاھرة -3

أھمیتھا بوصفھا علما تطبیقیا في العصر الحدیث وبعض ركائز الفھم -4
  الجیولوجي

درس بالتفصیل العملیات الخارجیة والداخلیة واالشكال االرضیة المرتبطة وی -5
  بھا

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 

  ھداف المعرفیة األ -أ

  تمكین الطلبة من فھم العوامل المساعدة على تكوین االشكال االرضیة  -1أ
  التي تتكون على سطح االرض تمكین الطلبة من معرفة االشكال االرضیة  -2أ
 تمكین الطلبة من معرفة االشكال االرضیة التي تتكون داخل سطح االرض    -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  التنبؤ - 1ب
  البحث والتنقیب – 2ب
  االستكشاف - 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  ة كأداة رئیسیة في شرح المحاضرةاستخدام السبور - 1
  في التوضیح) الداتا شو(استخدام  - 2
  عرض النماذج الصخریة - 3
  )خرائط سماكة وغیرھا,تركیبیة,مقاطع جیولوجیة(رسم الخرائط  - 4
  تفسیر نماذج من المجسات - 5
  تكلیف الطلبة ببعض الواجبات البیتیة - 6

  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  یةاالختبارات النظر - 1
  االختبارات العملیة - 2
  كتابة ومناقشة التقاریر - 3
 الحضور الكامل للطلبة - 4

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  زیادة وتحسین قدرة الطالب في البحث عن مصادر المعادن والخامات  -1ج
  وتلوث  في تحسین) الزمن, المناخ,االنسان (فھم الطالب كیف تؤثر العوامل الجیومورفولوجیة مثل -2ج

 البیئة      

 طرائق التعلیم والتعلم     

  اسلوب التعلم الذاتي 
  اسلوب حل المشاكل 

  اسلوب المشاریع والتدریب المیداني 
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 طرائق التقییم    

  اختبارات یومیة وشھریة للمواد الدراسیة  -
 المالحظة والمقابلة  -

  ).رات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھا( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  العمل الحقلي والمیداني الذي یعتبر احد اساسیات الدراسة الجیولوجیة -1د 
  الدورات التخصصیة داخل وخارج البلد -2د
  المشاركة في والندوات والمؤتمرات داخل وحارج القطر لمتابعة الطور العلمي -3د
  استخدام االنترنیت لمتابعة التطور العلمي الذي یحصل في العالم  -4د

 الدراسة العملیة والعلمیة من خالل زیارة المشاریع والحقول النفطیة -5د        
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  بأھمیة  طالبتعریف ال 3 1
الجیومورفولوجي في 

  تكوین االشكال االرضیة 
والبحث عن مصادر 

 المعادن والطاقة

تعریف علم  
 الجیومورفولوجیا

امتحانات  )وداتا شو(سبورة 
شھریة 

وواجبات 
 بیتیة

عملیات البناء  = 3 2
 والھدم

 = )وداتا شو(سبورة 

التجویة  = 3 3
 وانواعھا

 = )وداتا شو(سبورة 

 = )وداتا شو(سبورة  تصنيف االشكال االرضية = 3 4

 = )وداتا شو(سبورة  االشكال الربكانية السطحية = 3 5

 = )وداتا شو(سبورة  االشكال الربكانية اجلوفية = 3 6

االشكال االرضیة  = 3 7
 البنائیة

 = )وداتا شو(سبورة 

االشكال االرضیة  = 3  8
 الھوائیة

 = )وداتا شو(سبورة 

شكال االرضیة اال = 3  9
 النھریة

 = )وداتا شو(سبورة 

االشكال االرضیة  = 3  10
 النھریة

 = )وداتا شو(سبورة 

 = )وداتا شو(سبورة  االشكال االرضية الكارسيتية = 3  11

 = )وداتا شو(سبورة  االشكال االرضية الساحلية = 3  12

االشكال االرضية املرتبطة  = 3  13

 الثالجات

 = )وداتا شو(سبورة 

طبوغرافیة قاع  = 3  14
 المحیط

 = )وداتا شو(سبورة 

الشكال االرضية املتأثرة  = 3  15

وتشمل ,بالعوامل والعمليات

والنشاط  -الوقت-املناح

  البشري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  = )وداتا شو(سبورة 
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 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Topography,Landforms,and Geomorphology  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

Department of Natural Sources 

South Carolina,geological survey 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Landforms,by Christophersn,R.W.2004.Eiemental 
Geosystem.4th Ed 

 حسن رمضان سالمة(مورفولوجیة الجیو

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    
  مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وذلك بأستخدام التقنیات الحدیثة المخترعة للكشف عن باطن االرض  - 1
  ل ایصال المعلومة للطلبة بكل سھولة ویسرتطبیق الوسائل التربویة والتعلییمیة الحدیثة من أج - 2
  االطالع على برامج واسالیب التعلیم في الجامعات العالمیة واقتباس ماھو مفید - 3
  
  
  
 

  


