
  
 1انصفحح 

 
  

 ًىرج وصف انًقشسَ

 

 وصف انًقشس

 

 كهيح انتشتيح نهعهىو انصشفح  انًؤعغح انتعهيًيح .1

 عهىو انحياج انقغى اندايعي / انًشكض .2

 G11األسض / عهى  اعى / سيض انًقشس .3

 تشَايح انثكانىسيىط عهىو انحياج انثشايح انتي يذخم فيها .4

 انحضىس انيىيي أشكال انحضىس انًتاحح .5

 2018-2017/ انفصم االول وانثاَي  انفصم / انغُح .6

 عاعح /اعثىعيا1 )انكهي(عذد انغاعاخ انذساعيح  .7

 0211/ 1/9 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًقشس .9

التعرف عمى مفهوم عمم االرض وعالقته بعموم الحياة من حيث دراسة تاريخ تكون االرض وبداية ظهور الكائنات الحية 
 المختمفة وتطورها مع العصور الجيولوجية المختمفة وانقراض بعضها وظهور اجناس جديدة مختمفة عمى سطح االرض

 يشاخعح أداء يؤعغاخ انتعهيى انعاني ))يشاخعح انثشَايح األكاديًي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 يخشخاخ انتعهى وطشائق انتعهيى وانتعهى وانتقييى .10
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 انًعشفح وانفهى  -أ
 أٌ يتعشف انطانة عهً انًفاهيى  انعهًيح انثايىنىخيح نهُثاخ.  -1أ

 أٌ يتعشف انطانة عهً انًفاهيى  انعهًيح انثايىنىخيح نهحيىاٌ. -2أ

 أٌ يتعشف انطانة عهً انًفاهيى  انعهًيح انغهىكيح انًشتثطح تعًهيح انتعهى نالحياء انًدهشيح وانًُاعح. -3أ

 أٌ يتعشف انطانة عهً كيفيح االعتفادج واعتخذاو األخهضج انًختثشيح. -4أ

 أٌ يتعهى انطانة اعتخذاو طشائق يتُىعح في انتذسيظ. -5أ

 في انًؤعغاخ انتشتىيح.أعذاد كىادس يذستح  ويؤههح  نهعًم   -6أ

 أعذاد كىادس يذستح  ويؤههح   نهعًم في انًؤعغاخ انصحيح. -7أ

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 يهاسج انتذسيظ في يادج االحياء  – 1ب 

 اٌ يكىٌ نهطانة انقذسج عهً تىصيف انًُارج واالوعاط انًختثشيح.  - 2ب 

 األعثاب تانًغثثاخ انطثيعيح.اٌ يًتهك انطانة انقذسج عهً ستظ   - 3ب 

 

 طشائق انتعهيى وانتعهى      

 . أعهىب انتفكيش وانًُاقشح .1

 . االختثاساخ انعًهيح انتي تغتخذو في انًختثشاخ .2

 .انتعهيى تىاعطح انًحاضشج االعتكشافيح.3

 

 طشائق انتقييى      

 

 .تقذيى تقاسيش أعثىعيح 1

 . دسخاخ االيتحاَاخ 2

 انتخشج . تحىث3

 
 يهاساخ انتفكيش -ج

 أعهىب انًحاوسج تيٍ انطانة واالعتار -1ج         

 أعذاد تقاسيش اعثىعيح -2ج

 أخشاء يُاقشاخ نهُتائح في َتائح انتحهيالخ انثايىنىخيح. -3ج

 انتفكيش االعتكشافي )أكتشاف انحقائق انعهًيح يٍ خالل انتداسب في انًختثشاخ(  -4ج   

 

 طشائق انتعهيى وانتعهى     

 

 . انذسخاخ1

 . انًُاقشح وانتحاوس2

 . االختثاساخ3

 

 

 طشائق انتقييى    

 

 انذسخاخ , انثحىث وانتقاسيش , االختثاساخ
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 انًهاساخ  انعايح وانًُقىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهيح انتىظيف وانتطىس انشخصي (. -د 

 تىظيف انًعشفح انتي تهقاهااٌ يتًكٍ انطانة يٍ -1د

 اٌ يكتغة انطانة يهاسج يهُح انتعهيى وانتعهى -2د

 اٌ يغتطيع انطانة يٍ تغديذ يا اكتغاته في انتطىيش انًهُي  -3د
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 بنيت الوقرر .11

 يخشخاخ انتعهى انًطهىتح انغاعاخ األعثىع
اسن الوحدة / الوسبق أو 

 الووضوع
 التقيين طريقت طريقت التعلين

استخدام السبورة  مقدمة عامة يف علم اجليولوجيا انًعشفح  1 1

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

2 
فروع علم اجليولوجيا وعالقتهما  انًعشفح  1

 بالعلوم االخرى
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

استخدام السبورة  وتركيب االرضبنية  انًعشفح  1 3

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

استخدام السبورة  اغلفة االرض وباطن االرض انًعشفح  1 4

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

استخدام السبورة  العناصر املكونة للقشرة انًعشفح  1 5

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

6 
املعادن الصفات الطبيعية  انًعشفح  1

 للمعادن والرتكيب الكيمياوي 
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

7 
تصنيف املعادن ووصف اهم  انًعشفح  1

 املعادن الشائعة
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

8 
الصخور  انواع الصخور ودورة  انًعشفح  1

 الصخور يف الطبيعة
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

9 
الصخور النارية والصهري  انًعشفح  1

 والصخور الربكانية والبلوتونية
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

11 
الرتكيب الكيمياوي واملعدين   انًعشفح  1

 ووصف الهم الصخور النارية
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

11 
الصخور الرسوبية: التجوية  انًعشفح  1

والتعرية الرتكيب الكيمياوي 
 واملعدين

استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

12 
تصنيف الصخور الرسوبية  انًعشفح  1

 ووصف الهم الصخور الرسوبية
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

13 
الصخور املتحولة التحول وحدود  انًعشفح  1

الصخور وعوامل التحول، انواع 
 املتحولة

استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

14 
هيدروكيمياء املياه السطحية  انًعشفح  1

 واملياه اجلوفية، ماء البحر
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

15 
اجليولوجيا الرتكيبية: الطيان  انًعشفح  1

 والصدوع )الفوالق( والفواصل
استخدام السبورة 

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

استخدام السبورة  الزالزل انًعشفح  1 16

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 

استخدام السبورة  دراسة املتحجرات انًعشفح  1 17

 وشبشت  العرض

االهتحبى اليوهي 

 واالسئلت الشفويت 
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 انثُيح انتحتيح  .12

 انقشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األعاعيح 
 كتة انًقشس 
      أخشي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تأليف نظير االنصاري وسهل 0891اساسيات عمم الجيولوجيا

 الطبعة االولى السنوي وجاسم عمي الجاسم

 Physical Geology 1991 James H. Zumberge; 

Robert H. Rutford and James L. Carter 

 

 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم عهً عثيم انًثال وسػ 

انعًم وانذوسياخ وانثشيدياخ وانًىاقع 

 االنكتشوَيح (
 المواقع االلكتروني

انخذياخ االختًاعيح ) وتشًم عهً عثيم انًثال 

انًهُي وانذساعاخ  يحاضشاخ انضيىف وانتذسية

 انًيذاَيح ( 
 والتطبيقات المدرسية اقامة  ورش عمل ودورات للخريجين 

 
 انقثىل  .13

 انقثىل حغة انخطح انًشكضيح وانًعذج يٍ انىصاسج انًتطهثاخ انغاتقح

  أقم عذد يٍ انطهثح 

 انقثىل اكثش يٍ انخطح االعتيعاتيح  أكثش عذد يٍ انطهثح 

 

 اسم التدريسي : رؤوف حسني عباس 


