
 
 

 جغر 204 :رقم المقرر ورمزه البيئية اجليومورفولوجيا :اسم المقرر

 العربية :لغة تدريس المقرر جغر501 :المتطلب السابق للمقرر

 (عملي4 ،نظري4) 3 :الساعات المعتمدة السادس :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

 ياديهاادبو  البيئية اجليومورفولوجيا املقرر يعرف
 التغريات أثر ويربز األخرى، بالعلوم صلتاا ويدرس
 ويعاجل. اجليومرفولوجية الظايرات يف الكربى البيئية
 يف اجليومرفولوجية الظايرات من أمناطا املقرر

 تأثري إبراز على الرتكيز مع املتهوعة الطبيعية البيئات
 يدرس كما. الظايرات يذو يف البيئية الضوابط

 تفسري يف املتبعة والطرق والهماذج الهظريات املقرر
 أمثلة مع املختلفة بيئاهتا يف اجليومرفولوجية الظواير

 بيئة وخباصة خمتارة، جيومورفولوجية بيئات من
 دبؤشرات املقرر وياتم. السعودية العربية اململكة

 بالتوازن وعالقتى وقياساتى البيئي التغري
  .التغري يذا يف اإلنسان ودور اجليومورفولوجي

This course defines Environmental 

geomorphology and its relationship with 

other sciences. It highlights the impact of 

environmental changes in the major 

geomorphological phenomena and 

addresses many patterns of 

geomorphological phenomena in diverse 

natural environments with highlighting 

the impact of environmental constraints 

in these phenomena. It also examines 

different theories , models and methods 

of geomorphological phenomena in their 

environments with examples from 

different environments geomorphological 

selected, particularly Saudi Arabia. It 

interests studying the environmental 

indicators of change, the measurement of 

this change , its relationship to balance 

geomorphological and the human impact 

in this change                                              

                                  Module Aims     :أهداف المقرر 
 .اجليومرفولوجية البيئية دراسة بأمهية الطالب تعريف

  .العلمية ومفاييماا

 

Introduce students to the importance of 

studying environmental geomorphology 

and its scientific concepts. 

ال اجمليف  للطالب التطبيقية املاارات دعم
 .البيئي اجليومورفولوجي

Applied skills support for student in 

environmental geomorphological.. 

ملعرفة استخدام ا علي الطالب قدرات تهمية
  .يف التطبيقات اجلغرافية البيئية اجليومورفولوجيى

Development the student knowledge how 

to use environmental geomorphological 

in geographic applications  

 جيومورفولوجية توضيح العوامل املؤثرة يف تشكيل
 .     ات املختلفةالبيئ

Clarify the factors affecting the formation 

of geomorphology of different 

environments 

 

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 



 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على

 .البيئية اجليومرفولوجية دراسة أمهية إدراك
 . العلمية ومفاييماا

 

 الربط بني العمليات اجليومورفولوجيى البيئية
 . والظواير الهامجة عهاا

 

إتقان استخدام التقهيات املعملية وامليدانية 
 ءالستقصاء وحتليل الظواير اجليومورفولوجيى يف ضو 

 . املتغري البيئي

 

  التدريب علي االستهباط والتعميم 
التصهيف والتوقيع  اخلرائطى للظواير 

 اجليومورفولوجيى يف البيئات املتهوعة
 

  
 :قرر والمراجع المساندةالكتاب الم

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 ، اجلامعية الثقافة مؤسسة سيد حسن العيهني أبو اجليومورفولوجيا أصول
 اإلسكهدرية

 م 5993

 ، اجلامعية املعرفة دار جودة حسهني جودة األرض سطح معامل
 اإلسكهدرية

 م 5992

 م 5991 دمشق ، الفكر دار ينالد صالح حممد حبري األرض أشكال
 والطبع للهشر املسية دار رمضان حسني سالمة اجليومورفولوجيا أصول

 األردن ، عمان ، والتوزيع
 م 4002

 اجليومورفولوجية
 شكل علم:  التطبيقية
 التطبيقي األرض

 ، والتوزيع للهشر األيلية حسني خلف الدليمي
 األردن ، عمان

 م 4005

 


