بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :د.سعدية عاكول منخي
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة الجيولوجيا العامة
االسم

د .سعدية عاكول منخي الصالحي

البريد االلكتروني

d.saadia355@yahoo.com

اسم المادة

الجيولوجيا العامة

مقرر الفصل

-

أهداف المادة

يه دددف البرند ددامم اإك دداديمي ل د د التع ددرف عال د د االيمن ددة الجيولوجيد ددا و الت يد درا الحا دددالة ددي المند ددا
خ د ددكل لالد د د الفص د ددول و ك د دديل و د دده د ددروع عال د ددم الجيولوجي د ددا و أهمي د ددة ك د ددل د ددرع د ددم المكون د ددا

المع د دداد و العنا د ددر المكون د ددة لالصد د دخور د ددم ي د ددا

الص د ددخرية و أهميته د ددا د ددي المبيع د ددة د ددم خص د ددا

أهمي د ددة دراس د ددة ال د ددواليل و الب د ددراكي و التو د ددونامي و أس د ددباي دو د د د و ه د ددو الحرك د ددا التكتوني د ددة د ددي

العالم و السيما لحت ارضية البحار و المحيما .

-

التفا يل اإساسية لالمادة

الكتب المنهجية

محمد يوسه و  ،عمر وي شريه ،عدنا اقر النقاش ،اساسيا عالم الجيولوجيا.

المصادر الخارجية

كتب  +مجالت  +تقارير  +أبحاث  +تقارير من خالل الجوالت الميدانية

لقديرا الفصل
معالوما اضا ية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانا اليومية

المشروع

االمتحا النها ي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي:د .سعدية عاكول منخي
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
توقيع االستاذ:

التاريخ

المادة النظرية

المادة العملية

-

تعريف العلم و فروعه
تعريف العلم و فروعه
نظريات تكون االرض
نظريات تكون االرض
نظريات تكون االرض
االزمنة الجيولوجية
االزمنة الجيولوجية
تغيرات االزمنة الجيولوجية
تغيرات االزمنة الجيولوجية
المعادن و العناصر
المعادن و العناصر
خصائص المعادن
خصائص المعادن
الصخور و انواعها
الصخور و انواعها

-

المالحظات

توقيع العميدٍ:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :د.سعدية عاكول منخي
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة الجيومورفولوجيا
االسم

د .سعدية عاكول منخي الصالحي

البريد االلكتروني

d.saadia355@yahoo.com

اسم المادة

الجيومور ولوجيا

مقرر الفصل

-

أهداف المادة

يهد دددف البرند ددامم اإكد دداديمي ل د د التعد ددرف عال د د الجيومور ولوجيد ددا و د ددروع العالد ددم و كد دديل العوامد ددل و
العمالي د ددا الجيومور ولوجي د ددا ول اره د ددا عالد د د التراكي د ددب الص د ددخرية د ددم أ د ددر المي د ددا و الري د ددا و الجالي د ددد

عال د د التراكيدددب الصد ددخرية دددم يد ددا ل د ددار البد ددراكي و الد ددواليل عال د د لشد ددكيل المظد دداهر الجيومور ولوجيد ددا
ول ار التجوية و التعرية ي لكوي االشكال الجيومور ولوجية.

التفا يل اإساسية لالمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

لقديرا الفصل
معالوما اضا ية

-

وج االرض ،محمد متولي.

الجيومور ولوجيا التمبيقية ،و يق وي الخشاي
كتب  +مجالت  +تقارير  +أبحاث  +تقارير من خالل الجوالت الميدانية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانا اليومية

المشروع

االمتحا النها ي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :اآلداب
اسم القسم :الجغرافية
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي:د .سعدية عاكول منخي
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية اآلداب /جامعة بغداد

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
توقيع االستاذ:

التاريخ

المادة النظرية

المادة العملية

-

علم الجيومورفولوجيا و فروعه
علم الجيومورفولوجيا و فروعه
انواع الصخور
انواع الصخور
انواع الصخور
خصائص الصخور
خصائص الصخور
االنهار
الرياح
الجليد
البراكين
الزالزل
التجوية
التجوية
التعرية

-

المالحظات

توقيع العميدٍ:

