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 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 المرحلة االولى  –مبادئ الجيولوجيا العامة   اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021 –  2020الفصل الثاني / السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

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

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

 البرنامج. 



 ( س عملي2( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020  -4- 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   الجيولوجيا العامةاكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 العلوم االرضمادة الصلبةتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
  علوم االرض التعرف على مناهج البحث في  -
 الجيولوجيا العامة التعرف على المفاهيم االساسية في  -
    االرض ومايحيط بيها ومابداخلهاالتعرف على االتجاهات االساسية في  -
 تعلم هذه العلمالتعرف على اهداف  -
 الجيولوجيا تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      

  الخصائص االساسية لعلم االرض .  التعرف على مكونات  -       
   التركيب الداخلي لالرض التعرف على مبدا  -
  انواع الصخوراكتساب المعرفة  -
   المعادنالتعرف على  -
 الخصائص التربة تقويم اداء  -
   طبقات االرض واعماقها ومكوناتهااكتساب مهارات  -

 والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم  .10

  المعرفية  األهداف -أ
 التعرف على اهداف علم الجيولوجيا  -1أ

 التعرف على موضوع باطن االرض  -2أ

 المقارنة بين الخصائص المختلفة للصخور النارية والرسوبية والمتحولة  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الجيولوجيا -4أ
  



 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة علوم االرض  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

 



 

 

 

 البنية التحتية   .12

 التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

16 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

التعرف على   مفهوم علم االرض   األسبوع السادس عشر 
 العينات الجيولوجية 

17 2 = 
عالقة علم االرض   األسبوع السابع عشر 

بالعلوم االخرى ونظرية  
 نشوء االرض 

التعرف على  
 االنظمة البلورية 

18 2 = 
تحديد انواع   تعريف علم البلورات  األسبوع الثامن عشر 

 االنظمة 
االنظمة البلورية   التاسع عشر   األسبوع = 2 19

 والتماثل البلوري 
 التماثل البلوري

20 2 = 
التعرف على   تعريف علم المعادن  األسبوع العشرون 

 المعادن 
21 2 = 

الخواص الفيزيائبة   األسبوع الحادي والعشرون 
 للمعادن 

تحديد الخواص  
 الفيزيائية للمعادن 

22 2 = 
التعرف على انواع   تعريف علم الصخور  األسبوع الثاني والعشرون 

 الصخور 
23 2 = 

تحديد خواص   الصخور النارية  األسبوع الثالث والعشرون 
 الصخور النارية 

24 2 = 
تحديد خواص   الصخور الرسوبية  األسبوع الرابع والعشرون 

 الصخور الرسوبية 
25 2 = 

تحديد خواص   الصخور المتحولة  األسبوع الخامس والعشرون 
 الصخور المتحولة 

  مفهوم التجوية والتعرية  األسبوع السادس والعشرون  = 2 26
 رسم عمود التربة مفهوم التربة  األسبوع السابع والعشرون  = 2 27

الصفائح  حركة   األسبوع الثامن والعشرون  = 2 28
  التكتونية 

29 2 = 
رسم الخرائط   الجبولوجيا التركيبية  األسبوع التاسع والعشرون 

 الطباقية 
  الجيولوجيا التاريخية  األسبوع الثالثون  = 2 30



 مبادئ اجليولوجيا العامة/ كتاب منهجي للمرحلة االول  الكتب المقررة المطلوبة  -1

  الرئيسية )المصادر(المراجع  -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 

 

 


