
 نموذج وصف المقرر

 

 مبادئ الجيولوجيا والمتحجرات وصف المقرر

 

 كهٛخ انؼهٕو نهجُبد/عبيؼخ ثغذاد انًإعغخ انزؼهًٛٛخ -1

  انؼهًٙ  لغى ػهٕو انحٛبح انمغى انغبيؼٙ / انًشكض -2

 BGE 107/  علم االرض اعى / سيض انًمشس -3

 انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب -4
انًٕاد االعبعٛخ نذساعخ انًُٓبط انًمشس)دساعخ انجٛئخ ٔانًزحغشاد 

 انحٕٛاَٛخ ٔانُجبرٛخ ٔرطجٛمبرٓب غٙ ػهٕو االسض (

 أشكبل انحعٕس انًزبحخ -5
نهًحًهٍٛ ٔال رٕعذ دساعخ ػٍ ثؼذ أ ثذٌٔ حعٕس فؼهٙ حزٗ 

 انزؼهًٛبد تحعٕس ٔحغ

 انغُخ االٔنٗ /انفصم انضبَٙ  انفصم / انغُخ -6

 ػًهٙ(30 َظش٘ +36عبػخ )66 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  -7

 15/2/2616 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  -8

 أْذاف انًمشس -9

يهدف املقرر لتمكني الطالبات من استيعاب اجليولوجيا الستخدام املعلومات البايلوجية وكيفية حتليل ىذه املعلومات  لغرض 
احليوانية والنباتية لغرض البحث عن املوارد االقتصادية والتعرف على احملددات العاملية fossilsاكتشاف البيئات القدميو من خالل 

 لية من التلوثللعيش يف بيئة سليمة خا
 
 

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

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.



 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -16

 ْذاف انًؼشفٛخاال -أ
 انزؼشف ػهٗ انغٕٛنٕعٛب انؼبيخ-1أ

 انزؼشف ػهٗ انغٕٛنٕعٛب ٔانًزحغشاد ظًٍ يغبل انجحش-2أ

 يؼشفخ ٔفٓى كٛفٛخ ػًم انغٕٛنٕعٛب فٙ انجٛئخ انطجٛؼٛخ -3أ
يؼشفخ ٔفٓى رُٕع انًؼهٕيبد انغٕٛنٕعٛخ ٔانحٛبرٛخ )انحٕٛاَٛخ ٔانُجبرٛخ( انزٙ ػهٗ اعبعٓب رزُٕع  -4أ

 االخزصبصبد 

  Index fossilsيؼشفخ انجٛئبد انجبٚهٕعٛخ انذانخ ػٍ غشٚك -5أ
  انزؼشف ػهٗ انجشيغٛبد انخبصخ ثبنجحش ٔسعى انخشائػ انغٕٛنٕعٛخ ٔانزُٕع انجبٚهٕعٙ -6أ
 ْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشساال  -ة 

 اخزٛبس انًؼهٕيبد انغٕٛنٕعٛخ انًُبعجخ نًؼبنغخ اصبس انزهٕس – 1ة

 اخزٛبس انًؼهٕيبد انجبٚهٕعٛخ انًُبعجخ نهجحش ظًٍ يؼهٕيبد اكجش – 2ة

  اخزٛبس انًؼهٕيخ االحغٍ ٔاأللشة نهزطجٛك ثألم عٓذ ٔركهفخ ٔٔلذ – 3ة

أ الخزصبس انًؼهٕيبد ٔرشزٚت انشٕار ػٍ انمشاد انشئٛغخ ٔاالثزؼبد اخزٛبس ثشايظ انحبعٕة االكف  -4ة

   ػٍ غشق انحغبة انٛذٔٚخ ٔانًطٕنخ

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

انزؼهٛى)رٕفٛش يحبظشاد يطجٕػخ ٔيزُٕػخ ٔيٍ يصبدس حذٚضخ غُٛخ ثبنصٕس ٔاأليضهخ ٔاالعزفبدح يٍ 

ٔحم االعئهخ ٔانًمبسَبد ٔاعزخشاط انُزبئظ (ايب انزؼهى انغجٕسح نزحذٚذ انًحبٔس االعبعٛخ نهًحبظشح 

)يشبسكخ انطبنجبد ثطشػ االعئهخ ثؼذ رحعٛش انًحبظشح ٔرشغٛغ انطبنجبد نهمبء ٔاخز دٔس انًحبظش فٙ 

 انمبػّ انذساعٛخ ٔرٕعّٛ اعئهخ يجبششح نكم غبنت ٔانًشبسكخ ثبنزٕصم انٗ انحم (

 

 

 

 غشائك انزمٛٛى      

 االعجٕػٛخ quizاخزجبساد لصٛشح ●

 ركهٛف انطهجخ ثبعشاء ثحٕس رطجٛمٛخ فٙ يغبل انجٛئخ●

 غشػ االعئهخ داخم انًحبظشح ٔانًزذاخهخ يغ انًبدِ ●

 ايزحبَبد شٓشٚخ ٔفصهٛخ ●
 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

غشػ اعئهخ شفٓٛخ ٔرطجٛمٛخ يٍ انٕالغ ٔيًٓخ يٍ َبحٛخ انزمٕٚى ٔانذسعبد يًب رٕفش حبفض لٕ٘  -1ط

 نهًُبفغخ ٔانزُبفظ

اػطبء يغًٕػخ حهٕل نُفظ انًٕظٕع ٔيُبلشزٓب ٔانزٕصم انٗ انحم االلشة ٔيؼشفخ صغشاد  -2ط

 ثمٛذ انحهٕل

 ٚزُبعت يغ حغى انجٛبَبداخزٛبس انحهٕل انزطجٛمٛخ االَغت انزٙ يًكٍ رشكٛم ثشَبيظ  -3ط

  ثؼط االعبثبد يًكٍ اٌ ركٌٕ ثٓب اخطبء نهٕلٕف ػهٛٓب ٔالعزفبدِ يُٓب -4ط



 

 

  

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اعزخذاو انًخزجشاد يٍ خالل ًَبرط رشبْذ فٙ انؼٍٛ انًغشدِ●

 Data Showػشض انًحبظشاد فٙ ال  ●
 ػشض افالو رٕظٛحٛخ نهًٕاظٛغ انًخزبسح ●

 غشائك انزمٛٛى    

 االعبثخ ػهٗ االعئهخ -1
 االيزحبَبد االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ -2
 انًشبسكبد فٙ انذسط -3

انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انزبْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

.) 

 يٓبساد رطجٛك انًحذداد انؼبنًٛخ يغ انًٕاصفبد انؼشالٛخ -1د

 يٓبساد رمذٚى ثحٕس ٔئنمبئٓب -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس -11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / انًغبق 

 أٔ انًٕظٕع
غشٚمخ 

 انزؼهٛى
 غشٚمخ انزمٛٛى

 4 االؤل
رؼشٚف انغٕٛنٕعٛب 

ٔػهٕو االسض) 

 ػهى انجهٕساد ( انؼًهٙ:

Definition of 
Geology 

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

 انضبَٙ

4 
االسض ٔألغبيٓب 

 ٔيمطغ فٙ اْى اعضاءْب

 انؼًهٙ: ػهى انجهٕساد

Cross Section in 
The Earth  

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

 انضبنش 

4 
رشكم االسض 

 ٔانًغًٕػخ انشًغٛخ

 انؼًهٙ: ػهى انجهٕساد
Galaxy  

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

 انشاثغ

 

4 
انجهٕساد ٔانزُبظش 

 انجهٕس٘.

 ػهى انًؼبدٌ 
Crystallography  

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ



 
 
 
 

 انجُٛخ انزحزٛخ  -1

 

 انكزت انًمشسح ٔانًطهٕثخ: -1

      

منهاج الجيولوجيا العامة والبيئة القديمة وهو نفس  

المنهاج المقرر في كلية العلوم جامعة بغداد للطلبة في 

نالمراحل األولى غير الجيولوجيي  

 

 وىو نفس املنهاج املقرر يف كلية العلوم منهاج اجليولوجيا العامة والبيئة القدمية  انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًصبدس( -1

انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -2

 )انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش,....(
                 ال حاجة هلا ولكن ممكن عمل دراسات ميدانية يف جمال البيئة والتلوث   

 انخبيظ

4 
انًؼبدٌ ٔدساعخ 

 خٕاصٓب انطجٛؼٛخ

 ػهى انًؼبدٌ 

Mineralogy and 
physical 

properties   

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

ٔحغت 

 انحبعخ
 انغبدط 

 

 

انصخٕس ٔدٔسح  4

 انصخٕس فٙ انطجٛؼخ

 ػهى انًؼبدٌ 

Rock Cycle and 
Rock 

 

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

 ٔحغت 

ٔفك انُمطخ 

اػالِ  16

 ٔحغت 

 

 انغبثغ

4  

 

 االيزحبٌ االٔل
Examination 1  انحبعخ انحبعخ 

 ٔفك انُمطخ  ٔفك انُمطخ  Fossils انًزحغشاد 4 انضبيٍ             
     

 انزبعغ

4 
 اػالِ  16 اػالِ  Fossils 16 كٛفٛخ حفع انًزحغشاد

 ٔحغت  ٔحغت  Fossils انًزحغشادرصُٛف  4 انؼبشش

 انحبعخ انحبعخ Fossils انؼًٕد انغٕٛنٕعٙ 4 انحبد٘ ػشش

 انضبَٙ ػشش
  رٕصٚغ انًزحغشاد 4

Fossils 
 01وفق النقطة 

اعاله وحسب 
 احلاجة

اعاله  01وفق النقطة 
 وحسب احلاجة

 انضبنش ػشش
4 

 Fossils انًزحغشاد انذانخ

 01وفق النقطة 
اعاله وحسب 

 احلاجة

اعاله  01وفق النقطة 
 وحسب احلاجة

 انشاثغ ػشش

 

4  

 ثٛئخ انًزحغشاد 

 
Fossils 

 01وفق النقطة 
اعاله وحسب 

 احلاجة

اعاله  01وفق النقطة 
 وحسب احلاجة

 انخبيظ انؼبشش
االيزحبٌ انضبَٙ  4

 ٔانُٓبئٙ
Examination2 

 01وفق النقطة 
اعاله وحسب 

 احلاجة

اعاله  01وفق النقطة 
 وحسب احلاجة



انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ  -3

 االَزشَٛذ....
 ال حاجة هلا ولكن الضرر من توفرىا وأقامت الورشات العملية         

 
 
 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ -12

 انزؼشف ػهٗ يجبدئ انغٕٛنٕعٛب انًزطهجبد انغبثمخ

 غبنت 26حغت عؼذ انمبػّ انذساعٛخ ٔحغت رمغٛى انشؼت  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 غبنت 36رمغٛى انشؼت حغت عؼذ انمبػّ انذساعٛخ ٔحغت  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 
 
 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 41 01 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -0
 21 01 قدرتو على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 21 01 ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبةقدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة  -3
 41 01 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيو -4
 


