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 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. ملعلوا/كلیة یالىدجامعة 

 لمركزالعلمي / القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اقسم جیولوجیا 

GEGRS 204/Gemorphology and Remot sensing .3 رلمقرامز رسم / ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةالفصل / ا 5. لثانیةالمرحلة ي/ اسنو
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 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7.

 رلمقراف ادأھ 8.

 ضیةرالل االشكار اتطوة وصل نشأأ 1-

 راھتكوین ظووا في خلق ودورھلمختلفة افولجیة رلجیموت العملیاافھم  2-

لسطح ا

 ةرھظاوفولوجیة بوصفھا عملیة رلجیومواسة درا 3-

 لفھماكائز ربعض ولحدیث العصر امیتھا بوصفھا علما تطبیقیا في أھ4-

لجیولوجي ا

 لمرتبطةاضیة رالل االشكاواخلیة الدواجیة رلخات العملیاابالتفصیل رس یدو 5-

 بھا



 

 

 لتقییموالتعلم والتعلیم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

لمعرفیة اف ادھألا -أ

 ضیةرالل االشكااعلى تكوین ة لمساعدامل العوالطلبة من فھم اتمكین  1-أ

رض الاعلى سطح ن لتي تتكواضیة رالل االشكاالطلبة من معرفة اتمكین  2-أ

خل سطح ن  دالتي تتكواضیة رالل االشكاالطلبة من معرفة اتمكین   3-أ

 رضالا

 أ4-

 أ5-

 أ6-

 ر.بالمقرلخاصة اتیة رالمھااف ادھألا -ب 

لتنبؤ ا - 1ب

لتنقیب والبحث ا – 2ب

 فالستكشاا - 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 ةلمحاضرح ائیسیة في شرداة ركأرة لسبوام استخدا 1-

لتوضیح اتا شو) في الدام (استخدا 2-

 لصخریةذج النماض اعر 3-

 ا)ھغیروئط سماكة اع جیولوجیة,تركیبیة,خرطئط (مقاالخراسم ر 4-

ت لمجساامن ذج نماتفسیر  5-

 لبیتیةت اجباالوالطلبة ببعض اتكلیف  6-

 لتقییمائق ارط

 

 لنظریةرات االختباا 1-

 لعملیةرات االختباا 2-

 یررلتقاامناقشة وكتابة  3-

 لكامل للطلبةر الحضوا 4-

لقیمیة وانیة الوجداف ادھألا -ج

 تلخاماوادن لمعادر البحث عن مصاالطالب في رة اتحسین قددة ویاز 1-ج

 ثتلوولزمن) في تحسین خ, المنان ,االنساافولوجیة مثل(رلجیوموامل العوالطالب كیف تؤثر افھم  2-ج

 لبیئةا

 لتعلموالتعلیم ائق ارط



 

تي الذالتعلم ب اسلوا

 لمشاكلاحل ب سلوا

 نيالمیدایب رلتدوایع رلمشاب اسلوا



 

 

 لتقییمائق ارط

 سیةرالداد اشھریة للموویومیة رات ختباا -

 لمقابلةوالمالحظة ا -

لشخصي .) ر التطووایف ظلتوالمتعلقة بقابلیة ى األخررات المھاالمنقولة ( ایلیة ھلتأوالعامة رات المھاا -د 

 لجیولوجیةاسة رالدت اساسیااحد ایعتبر ي لذاني المیدوالحقلي العمل ا 1-د

لبلد رج اخاوخل دالتخصصیة ورات الدا 2-د

لعلمي ر الطوالقطر لمتابعة رج احاوخل ات دالمؤتمروات والندواكة في رلمشاا 3-د

 لعالمایحصل في ي لذالعلمي ر التطواالنترنیت لمتابعة ام استخدا 4-د

 لنفطیةل الحقووایع رلمشارة ایال زلعلمیة منخالوالعملیة اسة رالدا 5-د



 

 

 رلمقرابنیة           11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا ة / أولوحداسم ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط

   لمطلوبةا علموضوا  

ت متحاناا

شھریة 

 تجباووا

 بیتیة

تعریف علم  تا شو)رة (وداسبو

 فولوجیارلجیوموا

 میةھلطالب بأاتعریف 

 فولوجي فيرلجیوموا

ل الشكااتكوین 

لبحث عن وا ضیةرالا

 درمصا

 لطاقةدن والمعاا

3 1 

 ءلبنات اعملیا تا شو)رة (وداسبو =

 ملھدوا

= 3 2 

 لتجویةا تا شو)رة (وداسبو =

 عھاانووا

= 3 3 

 4 3 = ضيةرالل االشكااتصنيف  تا شو)رة (وداسبو =

 5 3 = لسطحيةاكانية ربلل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 6 3 = وفيةرباكانية ربلل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 ضیةرالل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 لبنائیةا

= 3 7 

 ضیةرالل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 ئیةالھوا

= 3 8 

 ضیةرالل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 لنھریةا

= 3 9 

 ضیةرالل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 لنھریةا

= 3 10 

 11 3 = سيتيةرلكااضية رالل االشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 12 3 = لساحليةاضية رالال الشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 رتبطةربا ضيةرالا لالشكاا تا شو)رة (وداسبو =

 تلثالجاا

= 3 13 

 عفیة قااطبوغر تا شو)رة (وداسبو =

 لمحیطا

= 3 14 

 15 3 = ةتأثرربا ضيةرالا لالشكا تا شو)رة (وداسبو =

    تشملت,ولعملياوامل ابالعو  

    طلنشاوا -لوقتا-حناربا  



 

    يلبشرا  



 

 

 لتحتیةالبنیة ا          12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

Topography,Landforms,and Geomorphology 
Department of Natural Sources 
South Carolina,geological survey 

 در)لمصا(الرئیسیة اجع المرـ ا2

Landforms,by Christophersn,R.W.2004.Eiemental 

Geosystem.4th Ed 

 سالمةن مضارفولوجیة (حسن رلجیوموا

لتي یوصى بھا اجع المروالكتب اـ ا

 یر ,      )رلتقاالعلمیة , ت المجال( ا

 النترنیتاقع انیة, موواللكتراجع المرب ـ ا 

.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطویر           13.

 

رض الان طلمخترعة للكشف عن باالحدیثة ت التقنیاام الك بأستخدوذلتكنولوجي والعلمي م التقداكبة امو 1-

یسر ولمعلومة للطلبة بكل سھولة ل ایصااجل ألحدیثة من التعلییمیة والتربویة الوسائل اتطبیق  2-

 و مفیدھماس قتباوالعالمیة ت الجامعاالتعلیم في اسالیب وامج اعلى برع الطالا 3-

 


