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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



تزوید الطلبة بقدر مناسب من المعلومات فى مجال علم االرض بشكل وظیفى یسھم فى اكسابھم ثقافة علمیة كما 

 . یسھم فى اإلعداد االكادیمى ویساعدھم على التعرف على الثروات الطبیعیة فى بلدنا العزیز

  : مساعدة الطالب على اكتساب مھارات علمیة متنوعة مثل ●

  . استخدام األسلوب العلمي فى التفكیر     -. استخدام األجھزة واألدوات  -.  ومعادن واحافیر جمع عینات صخور      -

  : مساعدة الطالب على تنمیة االتجاھات والعادات والمیول التالیة ●

  . حب الدراسة المیدانیة     -

  .اعىالتعاون وحب العمل الجم  -.      تكوین حب االستطالع على اسرار الكون واألرض    -



  

  

 :مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 :المعرفة والفھم -أ

  .لجیولوجیا العامةالطالب من معرفة وفھم االساسیات النظریة لعلم ا تمكین  - 1
  .الجیولوجیا العامة تمكین الطالب من معرفة وفھم االساسیات العملیة لعلم  - 2
 ودراسة الطبقات في الحقلتمكین الطالب من القیام بالنمذجة الحقلیة للعینات الصخریة  - 3

 

  :المھارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  .مھارة عملیة  - 1
  .مھارة عقلیة  - 2
  .مھارة البحث والتطویر - 3
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  .دام وسائل االیضاحاستخ - 1
  .و االطالع على النماذج الیدویة عمل مختبري - 2
 

 طرائق التقییم      

  :اختبارات یومیة وشھریة
  .درجات لتفاعل الطلبة ومشاركتھم في المحاضرة - 1
  .درجات للبحوث الخارجیة التي یقوم الطلبة بتنفیذھا - 2
 

  :مھارات التفكیر -ج
 .تصور التراكیب الجیولوجیة باشكال ثالثیة االبعادحث الطالب على  - 1

تعلیم الطالب كیفیة تطبیق المعطیات النظریة لرسم الخرائط الكنتوریة و استنتاج طبوغرافیة المناطق  - 2
 .الجیولوجیة

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  -  د
  

نظمة البلوریة في تمییز و تشخیص   االة من الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و كیفیة االستفاد - 1
  .المعادن المختلفة

 .كیفیة رسم الخرائط الكنتوریة و تفسیرھا من معطیات رقمیة - 2



 :بنیة المقرر -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 
 أو الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

تعریف الطالب بطبقات 
االرض و تقسیماتھا و 

طرق حساب عمر 
 االرض

  علم الجیولوجیامقدمة عن 
 االلقاء المباشر

والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

2 4 
فھم الطالب لالنظمة 

 البلوریة
 علم البلورات

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

3 4 

تعریف الطالب بعناصر 
التناظر في االنظمة 

 البلوریة

 التناظر البلوري

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

 المعادن تعریف المعدن و اصلھا  4 4

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

5 4 

فھم الخصائص الفیزیائیة 
للمعاد و كیفیة تمییزھا عن 

بعضھا باستخدام تلك 
  الخصائص

الخصائص الفیزیائیة 
 للمعادن

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

6 4 

تعریف الطالب 
بالخصائص الكیمیائیة 

 للمعادن

الخصائص الكیمیائیة 
 للمعادن

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

7 4 

تعریف عام للصخور و 
توزیعھا على سطح 

 االرض

 الصخور

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل االول  4  8

  الصخور الناریة  تعریف الصخور الناریة  4  9
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

10  4  
شرح مفصل للصخور 

  الناریة و تصنیفھا
الصخور الناریة و 

  تصنیفھا

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

11  4  
تعریف انسجة الصخور 

  الناریة
  انسجة الصخور الناریة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

12  4  
فھم الیة تجویة و تعریة 

  الصخور
  عملیات التجویة و التعریة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  عملیات التجویة  فھم عملیات التجویة  4  13
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

  عملیات التعریة  فھم عملیات التعریة  4  14
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل االول  4  15

  المالحظة االلقاء المباشر  الصخور الرسوبیةتعریف الصخور الرسوبیة   4  16



  

  

  

و انتشارھا على سطح 
  االرض

والوسائل 
  التوضیحیة

17  4  
شرح مفصل للصخور 

  الرسوبیة و تصنیفھا
الصخور الرسوبیة و 

  تصنیفھا 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

18  4  
تعریف انسجة الصخور 

  الرسوبیة
  انسجة الصخور الرسوبیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

19  4  
تعریف الطالب بالصخور 

  المتحولةو انسجتھا
  الصخور المتحولة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

20  4  
تعریف الطالب بالتراكیب 

  الجیولوجیة و انواعھا 
  الجیولوجیا التركیبیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

21  4  
تعریف الطالب بالتفصیل 

الصخور في بدورة 
  الطبیعة

  دورة الصخور
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

22  4  
تعریف الطالب بكیفیة 

نشوء القارات و النظریات 
  التي تفسرھا 

  تكتونیة الصفائح
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل الثاني  4  23

24  4  
تعریف الطالب بالزالزل 

  و اسبابھا 
  الزالزل

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

25  4  
تعریف الطالب بكیفیة 
رسم خریطة كنتوریة 

  بسیطة و تفسیرھا
  الخرائط الكنتوریة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

26  4  

تعریف الطالب كیفیة رسم 
ایجاد المقطع الجانبي و 

المسافة بین نقطتین و 
ارتفاع نقاط معینة على 

  الخریطة

  الخرائط الكنتوریة
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

27  4  

تعریف الطالب باھمیة 
المتحجرات و استخدامھا 
في االستدالل على عمر 

الطبقات االرضیة و كیفیة 
استخدامھا في الدراسات 

  النفطیة

  اتالمتحجر
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

28  4  
تعریف الطالب باھمیة 
المیاه الجوفیة و كیفیة 

  التحري عنھا
  المیاه الجوفیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

29  4  
اجابة اسئلة الطلبة و 

  استفساراتھم
  مراجعة عامة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل الثاني  4  30



 البنیة التحتیة  -12

 ,Lutgens F.K.; Tarbuck E.J and Tasa D. (2012) - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Essentials of Geology, Pearson Education Inc., 
Prentice Hall (11th edition), 578 P. 

ـ المراجع الرئیسیة 2
  )  المصادر(

- Plummer C.C.; McGeary D. and Carlson D.H. 
(2005), Physical Geology, McGraw Hill, 580 P. 

ـ الكتب والمراجع التي یوصى 3
المجالت (  بھا                

 ) .... ,التقاریر , العلمیة 

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....االنترنیت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : خطة تطویر المقرر الدراسي -13

  
  .االطالع على طرائق التدریس الحدیثة - 1
  . مواكبة التقدم العلمي في مجال الجیولوجیا من خالل متابعة الدوریات والبحوث التي تصدرعنھم - 2
على ما تم     استخدام النماذج الیدویة و خاصة في الجزء العملي لتطویر مھارات الطلبة في التعرف - 3

  .دراستھ في الجزء النظري
  
  
 


