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 جغر501 :رقم المقرر ورمزه الجيومورفولوجيا :اسم المقرر

 العربية :لغة تدريس المقرر يوجد ال :المتطلب السابق للمقرر

 (عملي 2نظري، 5)2 :الساعات المعتمدة لثالثا :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

 ستتتت   أشتتتت ا  جبغرافيتتتتة بتتتتال عري  املقتتتترر يهتتتت  
 وصتتتتتتتتتتتتل ها ومبفاهيمهتتتتتتتتتتتتا (اجليومرفولوجيتتتتتتتتتتتتة) األرض
 وجماالهتتتتا فيهتتتا البحتتتث وبأستتتالي  األختتتر  بتتتالعلو 

 إيل املقتتتترر يهتتتتد  كمتتتتا العالقتتتتة، ذا  والنظريتتتتا 
 وإبتتراز ،بني تت  ونظتتا  الصتت ر ليثولوجيتتة أثتتر حتديتتد
 يف  يئتتةوالب الستتريعة اجليومورفولوجيتت  العمليتتا  دور

 املقتتتترر في نتتتاو . األرض ستتت   مظتتتاهر تشتتت ي 
 واالل تتتتتتتتتتتتتتتتتوا ا  ،والرباكتتتتتتتتتتتتتتتتتن ،التتتتتتتتتتتتتتتتت الز  دراستتتتتتتتتتتتتتتتتة

 وخي ت  . وال عريتة ال جويتةوعمليتا   ،واالن سارا 

 الرمتتتتتتتا  جيومورفولوجيتتتتتتتة يف منتتتتتتتاذ  بدراستتتتتتتة املقتتتتتتترر
 يف ال ارست  وأراضتي والسواح  النهرية واألحواض

ر علت  أمثلتة حي توي املقتر    .احلتار  الصتحراوية البيئتة
 .ت بيقية ومتارين تغ ي حماور املقرر

 

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

امل علقتتتتتتتتتتتتتتة مبفتتتتتتتتتتتتتتاهي   املعرفيتتتتتتتتتتتتتتة املهتتتتتتتتتتتتتتارا  دعتتتتتتتتتتتتتت 
 .اجليومورفولوجيا وصل ها بالعلو  األخر 

 

توضتتي  العمليتتا  املرتب تتة ب شتت   مظتتاهر الستت   
 .ما بينهاال بيعية والعالقا  في

 

كيفيتتة ال عتتر  علتت  أشتت ا  ستت   األرض توضتتي   
وحتديد أمناطها والعمليا  اليت ش ل ها، متن ختال  

 .ال حلي  والقياس

 

  األمثتتتت  ال وظيتتتت   علتتتت قتتتتدرا  ال التتتت  تنميتتتتة

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 
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 .يف ال  بيقا  اجلغرافية للمعرفة اجليومورفولوجي 
 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

  .معرفة املص لحا  واملفاهي  اجليومورفولوجية

التتتتتتربل بتتتتتتن العمليتتتتتتا  اجليومورفولوجيتتتتتت  والظتتتتتتواهر 
 . النامجة عنها

 

املناستتتتتتتتبة انيتتتتتتتتة استتتتتتتت  دا  ال قنيتتتتتتتتا  املعمليتتتتتتتتة وامليد
 . الس قصا  وحتلي  الظواهر اجليومورفولوجي 

 

وجماالهتتتا اجليومورفولوجيتتة النظريتتة التتربل بتتن املعرفتتة 
 .الدرسا  اجلغرافيةال  بيقية يف 

 

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 حسن سيدأبو العينن  أصو  اجليومورفولوجيا
،  مؤسسة الثقافة اجلامعية

   5991 اإلس ندرية

 جود  حسنن جود  معامل س   األرض
دار املعرفة اجلامعية ، 

   5991 اإلس ندرية

   5991 دار الف ر ، دمشق حبري حممد صالح الدين أش ا  األرض

 سالمة حسن رمضان أصو  اجليومورفولوجيا
دار املسية للنشر وال بع 

   2001 عمان ، األردن وال وزيع ،

اجليومورفولوجية 
عل  ش   : ال  بيقية 

 األرض ال  بيقي
األهلية للنشر وال وزيع ،  الدليمي خل  حسن

 عمان ، األردن
2005   

 


