
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 انمادسيح خايؼح –اآلداب كهيح انتؼهيًيح انًؤسسح .1

 اندغزافيح انًزكش/  اندايؼي انمسى .2

 1ج3/  ػهى انديىيىرفىنىخيا نهسنح االونً انًمزر ريش/  اسى .3

  فيها يذخم انتي انثزايح .4

 يىيي انًتاحح انحضىر أشكال .5

  2116 – 2115 اسيحانذر انسنح انسنح/  انفصم .6

  اسثىػيا ساػح( 2) (انكهي) انذراسيح انساػاخ ػذد .7

 1/9/2115  انىصف هذا إػذاد تاريخ .8

 انًمزر أهذاف .9

 عمم الجيومورفولوجياعمى المفاهيم االساسية في  التعرف -
  العوامل المؤثرة في تكوين المظاهر الجيومورفولوجياعمى  التعرف -
  الجيومرفولوجيافي عمم   العامل والعممية لظواهر التوزيع الجغرافيعمى  التعرف -
  االهمية االقتصادية لبعض الظواهر الجيومورفولوجياعمى  التعرف -
  العالقة المتبادلة بين االنسان وعمم الجيومرفولوجياعمى  التعرف -
  عالقة العموم االخرى بعمم الجيومرفولوجياعمى  التعرف -      
 طبيقية في مجال الجيومرفولوجياالجوانب الت عمى التعرف -

 ((األكاديمي البرنامج مراجعة)) العالي التعليم مؤسسات أداء مراجعة

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

والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 البرنامج.



 

  العالقات المكانية بين الظواهر الجيوممورفولوجيةعمى  التعرف -
  اهمية دراسة الظواهر الجيومورفولوجيةعمى  التعرف -
  اهم التقنيات الحديثة التي تستخدم بدراسة الظواهر الجيومورفولوجية التعرف -



 

 وانتمييى وانتؼهى انتؼهيى وطزائك انتؼهى يخزخاخ .11

 انًؼزفيح االهذاف -أ
 ػهى انديىيىرفىنىخيا دراسح اهذاف ػهً انتؼزف-1أ

  ؤثزدراسح انظاهزج ين حيث االثز وانً اهًيح ػهً انتؼزف-2أ

 االسثاب انزئيسح في تكىين انظاهزج ػهً انتؼزف  -3أ

 انىصىل انً اندانة انتطثيمي في دراسح انظاهزج-4أ
 

 ًمزرتان انخاصح انًهاراتيح االهذاف  - ب

   الهى انًفاهيى انخاصح تؼهى انديىيىرفىنىخيا انتؼهى تنظيى – 1ب

   انتؼزف ػهً اسثاب تكىين انًظاهز انديىيىرفىنىخيا ػهً سطح االرض ين انتًكن– 2ب

  ين انمياو تانؼًم انحمهي في دراسح  انًظاهز وتصًيى انًزتسًاخ انخاصح تانًشاريغ انتًكن– 3ب

  ؼهىوانت انتؼهيى طزائك     

 طزيمح  االنماء واالستدىاب وانًنالشح -

 

  وانًحاضزاخ انؼهًيح االفالو نؼزض   Data show انـ استؼًال -
 

 ػزض انصىر انتي تثين انظىاهز انديىيىرفىنىخيح  -
 

 استخذاو انخزائظ انتي تثين تىسيغ هذه انظىاهز ػهً سطح االرض -
 

 

  انتمييى طزائك     

 انيىييح انشفهيح االختثاراخ ـ      

  تخص انظىاهز انديىيىرفىنىخيح يىضىػاخ ػن انتماريز ـ     

 انمصيزج انتحزيزيح االختثاراخ ـ    

  واننهائيح انفصهيح انتحزيزيح االختثاراخ ـ    

 
 وانميًيح انىخذانيح االهذاف -ج

 انتخطيظ-1ج

  انتنظيى -2ج

 انًزالثح-3ج

 انتمىيى -4ج

 

  وانتؼهى انتؼهيى طزائك    

 

  انًنالشح – االستدىاب – االنماء -
-  

  انتمييى طزائك   

 

   وانتحزيزيح  انشفهيح االختثاراخ

 



 

 

 

 (. انشخصي وانتطىر انتىظيف تماتهيح انًتؼهمح األخزي انًهاراخ)  وانًنمىنح انؼايح  انًهاراخ - د

   يداالخ ػهى انديىيىرفىنىخيا في انؼهًي انثحث يهاراخ -1د

 

 

 دراساخ نهظىاهز انديىيىرفىنىخيح ػهً سطح االرض اػذاد يهاراخ -2

 يهاراخ اػذاد دراساخ تطثيميح في كثيز ين يداالخ انذراسح-3

 يهاراخ استخذاو انخزائظ وتزخًتها نهىالغ انؼًهي -4

 



 

 انًمزر تنيح .11

 انساػاخ األسثىع
 انتؼهى يخزخاخ

 انًطهىتح
 انًساق/  انىحذج اسى

 انًىضىع أو
 انتمييى طزيمح انتؼهيى طزيمح

1 2 
 في انيها انًشار     

 وكم انساتك انًحىر

  انًحتىي حسة

التعريف بعمم 
الجيولوجيا وفرعو 

  ومراحل تطوره

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

2 2 = 

الجوانب التطبيقية 
وعالقتو بعمم 

الجيومورفولوجيا 
  والكون

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

3 2 = 

المعجزات الكونية 
والمجموعة الشمسية 
 وموقع االرض منيا

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

4 2 = 

النظريات التي تفسر 
نشأة الكون 

والمجموعة الشمسية 
والنظام الشمسي 

 وتأريخ االرض

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

5 2 = 

التعريف بعمم 
الجيومورفولوجيا ؛ 

تجاىاتو الحديثة ؛ ا
مفاىيمو ؛ وافكاره 

   الحديثة ؛

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

6 2 = 

اغمفة االرض ؛ 
     مكونتاتيا 

 – االنماء

  انًنالشح

 االستدىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

7 2 = 

الصخور تعريفيا ؛  
انواعيا ؛ الدورة 

   العامة ليا

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح



 

8 2 = 

المميزات العامة 
لمصخور بحسب كل 

   نوع

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

9 2 = 
 تعريف التربة وانواعيا

   ؛مكوناتيا

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

11 2 = 
اىم المشاكل التي 

    توجو التربة 

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

11 2 = 
البنية الداخمية 

   لألرض

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

12 2 = 

 ؛ تعريفيا المعادن
؛اصنافيا ؛خواصيا 

 والكيميائيةالفيزيائية 

 – االنماء

  انًنالشح

 االستدىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

13 2 = 

القوى المشكمة لسطح 
االرض ؛الداخمية 

   ة والخارجي

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

14 2 = 
القوى الباطنية 

 البطيئة وانواع البنيات

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

15 2 = 

االنيار وعمميا 
الجيومورفولوجي ؛ 

  النحت ؛االرساب

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

  امتحان الفصل االول = 2 16
 الختثاراخا

 انتحزيزيح

17 2 = 

المراحل التطورية 
لألنيار ومظاىرىا 

 الجيومرفولوجية

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

18 2 = 

؛  تالتثنيا      
تعريفيا ؛عناصرىا؛ 
   انواعيا ؛خصائصيا 

 – االنماء

  انًنالشح

 االستدىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

19 2 = 
فيا الصدوع ؛تعري

؛انواعيا؛ اىميتيا 
 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح



 

الحركات الجغرافية  
 الباطنية السريعة 
 ؛تعريفيا ؛اسبابيا
  ؛توزيعيا الجغرافي

21 2 = 

الزالزل ؛ تعريفيا ؛ 
تصنيفيا آثارىا البيئية 

 ؛ توزيعيا الجغرافي

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

21 2 = 

براكين؛ تعريفيا؛ ال
؛ ؛تصنيفيا اسبابيا

اثارىا البيئية؛ توزيعيا 
   الجغرافي

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

22 2 = 

الجميد ؛ تعريفو 
العمميات الناتجة عنو 

  ؛التعرية ؛ االرساب

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء االستيطان الحضري  = 2 23

 لشحانًنا
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

24 2 = 

 المياه الجوفية
؛تعريفيا؛ مصادرىا 

  ؛حركتيا خزاناتيا

 – االنماء

  انًنالشح

 االستدىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

25 2 = 

المظاىر 
الجيوممورفولوجية 

الناتجة عنيا؛ 
     الكارست

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

26 2 = 

مفيوميا  الصحارى ؛
؛ اسباب تكوينيا؛ 
  توزيعيا الجغرافي

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

27 2 = 

الموج تعريفو ؛ 
انواعو؛ اسباب 
تكوينو؛التيارات 

   البحرية ؛ وتوزيعيا

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح



 

  انتحتيح انثنيح .12

 عمم الجيومورفولوجيا –محاضرات  انًطهىتح انًمزرج انكتة   

 ( انًصادر)  انزئيسح نًزاخغا

 احمد سعيد حديد – ميدي الصحاف–عمم الجيومورفولوجية 
  عبد االلو رزوقي كربل –عمم االشكال االرضية 

 احمد ابو العينين -عمم الجيومورفولوجيا مبادئ
 محمد صبري محسوب –الجغرافية الطبيعية اسس ومفاىيم 

  

28 2 = 

السدود والخزانات ؛ 
تعريفيا ؛ المواقع 

؛  اامتيال قالمناسبة 
الجوانب االيجابية 

  والسمبية ليا 

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

29 2 = 

نماذج من الظواىر  
الجيومورفولوجية في 

   العراق

 – االنماء

 انًنالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

31 2 = 

تحميل الخرائط 
الجيومورفولوجية 

ودراستيا واستخراج 
  تقارير منيا

 – االنماء

  ًنالشحان

 االستدىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

31 2 = 

طرق البحث التطبيقي 
في عمم 

  الجيومورفولوجيا

 – االنماء

  انًنالشح

 االستدىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

   االمتحان = 2 32

   

 
 
 
 

  



 

 تها يىصً انتي وانًزاخغ انكتة

 ( 111 ، انتماريز ، انؼهًيح انًدالخ) 
 االنترنيت شبكة -

 
 انًمزر تطىيز خطح .13

 انخاصح تؼهى انديىيىرفىنىخيا وانًؼهىياخ انثياناخ تحذيث

  االطالع ػهح اهى انتمنياخ انحذيثح انتي تهتى تهكذا ػهى

 انؼًم ػهً تفؼيم اندانة انتطثيمي نهذا انؼهى

 ػهيها عىاهز واالطالانظاالكثار ين انشياراخ انًيذانيح نكثيز ين 

 نهذه انًادج ين افاق واسؼح مزرج نهًادج نىسيادج انساػاخ انً

 

 

 


