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 )الفيزيائيةجيولوجيا (الحزمة التعلیمیة لـ

  )2019-2018/الفصل األول(

  
 معلومات المدرس

      9amer.gh@gmail.com:اإللكترونيالبريد   عامر غبره. د.أ: المدرس

  14- 10/السبت/مخبر االستكشاف -1 :الساعات المكتبية

  19-17/األحد/مخبر االستكشاف -2                      
 :توصیف المساق

، الزالزل، تشوه القشرة األرضية، وتشكل الطيات والفوالق،األرض ضمن الفضاء الكوني:الفصول التالية في الجيولوجيا الفيزيائيةيتناول المقرر 

، الفعل الجيولوجي للرياح، الفعل الجيولوجي للمياه الجوفية ،الجيولوجي للمياه الجارية السطحيةالفعل ، الفعل الجيولوجي للبحار، الحادثة البركانية

 .الفعل الجيولوجي للجليديات

 :أھداف المساق

  :يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمواضيع التالية

  .األرض والمنظومة الشمسية ضمن الفضاء الكوني -ا

  .وأسباب تشكلهاالطيات والفوالق وأنواعها  - 2

  ) الخ ... أسبابها، أنواعها، توزعها، التنبؤ بها( الزالزل والبراكين - 3

 .والنتائج الناجمة عنه) البحار والبحيرات، المياه الجارية السطحية، المياه الجوفية، الرياح، والجليديات : الفعل الجيولوجي لكل من - 4
  

 اإلنكليزية+ ربيةالع:لغة الكتب والمراجع    العربية:لغة التدریس

 
 الكتب والمواد التعلیمیة المقررة

  .منشورات جامعة دمشق، كلية العلوم. الجيولوجيا العامة. 2009. غبرة، عامر علي

Edward J, Tarbuck; and Frederick K. Lutgens. 2006. Earth Science. New Jersey. 
 برنامج المحاضرات

  

 التدریبات القراءة الموضوع األسبوع  

( كتاب الجيولوجيا العامة   األرض ضمن الفضاء الكوني 2018\9\23  1

 ) األول الفصل

....... 

2  30\9\2018  
( كتاب الجيولوجيا العامة   )متابعة ( األرض ضمن الفضاء الكوني

 ) األول الفصل

  

3  7\10\2018  
 Earth Scienceكتاب   حركية القارات

  

4  14\10\2018  
 Earth Scienceكتاب   تكتونيك الصفائح

  

5  21\10\2018  
( كتاب الجيولوجيا العامة   تشوه القشرة األرضية، وتشكل الطيات والفوالق

 ) الثامن الفصل

  

6  28\10\2018  
( كتاب الجيولوجيا العامة   الزالزل
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 التدریبات القراءة الموضوع األسبوع  

 )التاسع  الفصل

7  4\11\2018  

 الحادثة البركانية

( كتاب الجيولوجيا العامة 

 ) العاشر الفصل

  

( كتاب الجيولوجيا العامة   الفعل الجيولوجي للبحار  2018\11\11  8

 ) الرابع عشر الفصل

  

( كتاب الجيولوجيا العامة   الجيولوجي للبحيرات والمستنقعات  2018\11\18  9

 ) الرابع عشر الفصل

  

10  25\11\2018  
 الفعل الجيولوجي للمياه الجارية السطحية 

  

( كتاب الجيولوجيا العامة 

 ) الثلث عشر الفصل

  

11  2\12\2018  
( الفعل الجيولوجي للمياه الجارية السطحية

) متابعة   

( كتاب الجيولوجيا العامة 

 ) الثالث عشر الفصل

  

( كتاب الجيولوجيا العامة   الفعل الجيولوجي للمياه الجوفية  2018\12\9  12

 ) الخامس عشر الفصل

  

( الجيولوجيا العامة كتاب   الفعل الجيولوجي للرياح 2018\12\16 13

 ) عشر ثانيال الفصل

 

14 23\12\2018 
( كتاب الجيولوجيا العامة   الصحاري

 ) الثاني عشر الفصل

 

15 30\12\2018 
( كتاب الجيولوجيا العامة  الفعل الجيولوجي للجليديات 

 ) السادس عشر  الفصل

 

 

 االختبارات واالمتحان النھائي

  

  من مئة الدرجة  اللغة  النوع  المواضيع  التاريخ  االختبار

  %5  العربية  كتابي/MCQ  6- 1مواضيع األسابيع  2018\10\29  1

  %5  العربية  كتابي/MCQ  12- 6مواضيع األسابيع  2018\12\10  2

  %60  العربية    كامل مواضيع المقرر  2019\1\12  االمتحان النهائي

  
  :عامة مالحظات
 .للنشاط% 5 -

  .للعملي% 25 -
 




