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 1. اسم المادة العملياث الجيومورفولوجيت

 2. رقم المادة 4032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج الجغرافيا

 6. رقم البرنامج  04

 7. امعةاسم الج الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 7102/7103

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير في الجغرافيا

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. التدريسلغة  العربية واإلنجميزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  7102/7102العام الدراسي 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د. عمي العنانزة

 بق الثالث، قسم الجغرافيا، كمية اآلداب.الطا 914مكتب رقم مكتب رقم 
 وأربعاءاثنين   7 – 07.2ساعات المكتبية 

 11417242200229هاتف: 
aliananzeh@yahoo.com 

a.ananzeh@ju.edu.jo 
 

 مدرسو المادة .71
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 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي اجالرجاء إدر 
 أ.د. عمي العنانزة

 الطابق الثالث، قسم الجغرافيا، كمية اآلداب. 914مكتب رقم مكتب رقم 
 وأربعاءاثنين   7 – 07.2الساعات المكتبية 

 11417242200229هاتف: 
aliananzeh@yahoo.com 

a.ananzeh@ju.edu.jo 
 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
تدرس هذه المادة مختلف العمليات الجوموفولوجية التي ساهمت في نشأة وتطور أشكال األرض الحالية. وتتناول 

صخرية( ومناخية وحيوية متباينة  –العمليات واختالف تركيزها وعناصرها في ظروف جيولوجية)نباتية تنوع هذه 
وذلك في إطار النظام الجيوموفولوجي الديناميكي. ويتم ذلك ضمن المستويات النظرية والعملية المخبرية والميدانية. 

الخارجية، إضافة إلى العمليات التكتونية من  وتشمل ذلك عمليات التجوية، النقل و الحت والترسيب فعل العوامل
 .تصدع والتواء بركاني

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف -أ
 اىتعشف إىى اىعَييبد اىجيىٍىسفىىىجيخ عيى اىَْحذساد وأهَيتهب في اىذساسبد اىجيىٍىسفىىىجيخ اىتطجيقيخ واىْظشيخ -

 ى اىَْحذساد وتحذيذ أهَيتهب ثبىْسجخ ىألسدُتصْيف اىعَييبد اىجيىٍىسفىىىجيخ عي -

 إدساك أهَيخ اىعَييبد عيى اىَْحذساد: اّجشاف اىتشثخ، االّزالقبد األسضيخ -

إدساك أهَيخ اىجيىٍىسفىىىجيب في دساسخ األخطبس اىطجيعيخ واىحسبسيخ تجبههب، وٍْع تيل األخطبس وثخبصخ اإلّزالقبد  -

 األسضيخ

 ىاسث اىتي تسججهبتحييو اإلّزالقبد األسضيخ واىن -

 تخطيط ودساسخ ٍْبطق اإلّزالقبد األسضيخ ثهذف تخجيتهب -

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
راد  دساسخ  اآلحبس اىَتشتجخ عيى األّشطخ اإلّسبّيخ اىَختيفخ، وعيى سيش اىعَييبد اىجيىٍىسفىىىجيخ، وٍِ حٌ خيق ٍشنالد ثيئيخ

اىصيخ اىجيىٍىسفىىىجيخ، ووضع اىحيىه األّست ىهزٓ اىَشبمو ٍِ خاله فهٌ األسجبة اىخبصخ ثنو ٍْهب عيى اّفشاد، وقذ ينىُ 

 اىتشميز عيى ٍشنيخ واحذح خاله اىفصو ٍخو ٍشنيخ اّجشاف اىتشثخ أو االّهيبساد األسضيخ أو غيشهب.
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع

المشاركة  كما في قائمة المراجع
وامتحان 
منتصف 
 الفصل

استيعاب مفاهيم العمميات 
الجيومورفولوجية وتحديد 

خطورة االنزالقات 
وتشخيص المشكالت 

 الناتجة عنها

 إلىاألول  أ. د. عمي العنانزة
 الخامس

قدمة عامة بالعمميات م
 ،الجيومورفولوجية
أهمية العمميات 
 ،الجيومورفولوجية

 االنزالقات األرضية
واالستراتيجية الوطنية 

والوعي  ألخطارها
 الجماهيري باالنزالقات

المشاركة  كما في قائمة المراجع
وامتحان 
منتصف 
 الفصل

تحميل االنزالقات األرضية 
والقدرة عمى تحديد 

ي مناطقها والتصد
 ألخطارها

 إلىالسادس  أ. د. عمي العنانزة
 الرابع عشر

، األرضيةمسح االنزالقات 
باالنزالقات،  اإلنذارنظم 

تقييم األخطار باالنزالقات، 
التشريعات الضرورية 

لتخطيط أراضي االنزالقات، 
 تثبيت مناطق االنزالقات

الخامس عشر  أ. د. عمي العنانزة  امتحان نهائي 
والسادس 

 عشر

إبداء الرأي بالبحوث 
والتقارير المقدمة من 

 الطمبة
      

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 ت قصيرةالمحاضرة والمناقشة، التعمم التعاوني ) مجموعات(، العصف الذهني، مهمات وواجبا

 

 

 

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
4 

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
عداد التمارين -0  المشاركة وا 
 % 91امتحان منتصف الفصل  -7
 % 91أعمال السنة  -9
 % 21االمتحان النهائي  -2

 
 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : قبول العذر المبرر فقط ومنح زيادة بسيطة في العالمات لمن ينهي الفصل الدراسي بال وال غياب.والغياب سياسة الحضور - -أ

 : قبول العذر المبرر فقط. ويجرى امتحان لممتغيب المقبول عذره.الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 فقد القاعة التدريسية ومنع التدخين وتناول األكل والشرب داخل القاعة.: تإجراءات السالمة والصحة -ج

 : تطبيق األنظمة والتعميمات من خالل القسم والكمية.الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : تعاد األوراق المصححة لمطمبة أو تعمن لهم بطريقة مناسبة ووقت مناسب.إعطاء الدرجات -ه

: مختبرات القسم والجامعة، مكتبة الجامعة، واستغالل الساعات المكتبية تسهم في دراسة المادةالتي و امعة الجبالمتوفرة  الخدمات -و

 لمدرس المادة.

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 حج اىعيَي واىذساسبد اىَيذاّيخ وتحييو اىجيبّبد ثبستخذاً اىحبسىةاىَنتجخ اإلىنتشوّيخ واىذوسيبد اىعيَيخ واىج

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء - أ
( العملياث الجيومورفولوجيت, دار الثقافت والنشر 6191سليم, محمد صبري محسوب و راضي, محمود ذياب ) -6

 والتوزيع, القاهرة, مصر.

2- Kirkby, M.J. 1994, Process Models and theoretical geomorphology, British 

geomorphological research group series, Wiley& Sons, USA> 

3- Bierman, Paul R., and David R. Montgomery, 2014. Key concepts in geomorphology. 

Macmillan Higher Education. 
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 . التعميمية الورقية واإللكترونية وغيرها من المواد الكتب الموصى بها، - ب
 

1- E Derbyshire K. J. Gregory J. R. Hails Eds. K. J. Gregory, 1979 Geomorphological 

Processes Butterworth-Heinemann.UK. 

2- Lyttle, P.,M., 2008, Landslide hazard activities in the United States, U.S. Geological 

Survey Parers, 1-5. 

3- Fooks,P.G.,etal, 2005, Geomorphology for engineers, Wattles publishing, London, 85, 

851pp. 

4- Mather, A.E.,etal, 2003, Anatomy of a fossil Landslide from the Pleistocene of SE Spain, 

Geomorphology,50,135-149 

5- Knighton, David, 2014,  Fluvial forms and processes: a new perspective. Routledge. 

 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 

 ٍشاجعخ اىذوسيبد اىعيَيخ اىَتعيقخ ثبىعَييبد اىجيىٍىسفىىىجيخ.
 

 

 --------------------التاريخ:   ---------------------التوقيع:  ------------------مدرس أو منسق المادة: 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكمية: 

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


