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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم هالة محمد سعيد   

 Iraq prof@yahoo.com البريد االلكتروني: 

جيمور فولجي   اسم المادة: 

سنوي علم اشكال سطح االرض  :مقررالفصل 

 توضيح مبادئ واساسيات علم اشكال سطح االرض  

التعرف على اشكال سطح االرض المختلفة ومعرفة عوامل تكوينها وتشكيلها 

 وتطورها 

 تاثيرات اشكال سطح االرض عن فعاليات االنسان وتاثير االنسان فيه

 ة:أهداف الماد

السطفو   المؤثرة في اشكال سططح االرض عمليطاا الويو طةمفهوم علم اشكال سطح االرض صخور القشرة االرضية اهم القوى  

 احواض االنهار المياه اليوفية الر ا  اليليد السواحل
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

المنهج الوصفي +الكمي    ة:الكتب المنهجي 

علم اشكال سطح االرض عبد  االهدر رقي در ل ,دا عةا  د    

 ,غ اد
 ة:المصادر الخارجي

النهائياالمتحان   الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات 

 األول       

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

االخرىمفهوم الجيمور فولجي عالقته بالعلوم     

28/9/2010  
1 

 دراسة وجيزة من االرض  
5/10  

2 

 االقاليم الجيموفولجية الرئيسية  

12/10  
3 

 صخور القشرة االرضية الدورة العامة للصخور  

19/10  
4 

 انواع الصخور  
26/10  

5 

 الصفاا العامة للصخور  
2/11  

6 

 العملياا الييمورفوليية  
9/11  

7 

مصادر الطاقة المؤثرة في تكون   

اشكال سطح االرضمظاهر   16/11  
8 

التجوية واالشكال االرضية الناتجة   

23/11 عنها  
9 

   
30/11 السفوح والعمليات المرتبطة بها  

10 

 انواع حركات سطح االرض  
7/12  11 

   
 اشكال المنحدرات

14/12  
12 

مصدارهااهمية المياه السطحية –احواض االنهار     21/12  13 

   
 حركتها نشوئها تصنيفها

28/12  
14 

 الخصائص الموفور ة لالنهار العملياا النهر ة  
 

4/1/5201  
15 

11/1 االشكال االرضية النهر ة    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

الجوفيةانواعها حركتها اشكالهاالمياه     

15/2  
1 

 االشكال االرضية الناتية عن المياه اليوفية  
22/2  

2 

الرياح مفهومها عواملها طرق نقلها للمواد   

1/3 االرضية  
3 

 االشكال االرضية الناتجة عن الرياح  

8/3  
4 

لثلييةاليليد والثالجاا عوامل تكون اليليد انواع الويمعاا ا    
15/3  

5 

 الخصائص الموفولوجية النهر اليليدي  
22/3  

6 

 االشكال االرضية الناجمة عنها  
29/3  

7 

االشكال الجيمورفولوجية في المناطق   

5/4 الساحلية  
8 

 العمليات الجيمورفولوجية  
12/4  

9 

   
19/4 االشكال االرضية الساحلية  

10 

   
26/4 االقاليم الجيمورفولوجية  

11 

   
R S اهمية استخدام ال      r 3/5  

12 

  GIS اهمية اسوخدام ال   10/5  13 

   
DEM نموذج االرتفاع الرقمي   

17/5  
14 

 الدراساا الميدانية في الييموفولوجية  
 

24/5  
15 

31/5 الوربة    16 
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