
 

 

 

 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

قق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد ح

 لكل مقرر ضمن البرنامج

فهم المواضيع و الحقائق التي تخص العمليات الجيولوجية التي حدث وتحدث على مدى العصور 

الجيولوجية و ما لها من تأثير على االرض و ايجاد الحلول لمعالجة بعض المشاكل الجيولوجية و مواكبة 

ت في العلوم الجيولوجية و اكتساب المهارات العداد جيل من الطالب المتخرجين للعمل في التطورا

ميادين البحث و التعليم و االستكشافات النفطية و العمل في استثمار ثروات البلد المعدنية و النفطية و 

 التطبيقات الجيولوجية االخرى

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم لمركز القسم الجامعي / ا .2

 قسم علوم االرض اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس في علوم االرض اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
تدريب الصيفي, دورات تدريبية, المختبرات, بحوث علمية, مكتبة القسم, 

 النترنيت ا

  2019-11-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

االسهام في عملية التقدم العلمي و النهوض بمستوى التعليم و تزويد سوق العمل بخريجين للعمل في  -1

 كافة ميادين استثمار ثروات البلد المعدنية و النفطية و التطبيقات الجيولوجية االخرى

كيفية اخذ نماذج حقلية و تحويلها الى منتجات تطبيقية متنوعة تستخدم في عمل  تدريب الطلبة على -2

 خرائط و تحاليل جيولوجية متنوعه
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لبحوث اكمال الالتعاون مع موؤسسات الدولة لتقديم االستشارات العلمية و اجراء الفحوصات المختلفة  -3

 العلمية في كافة المجاالت الجيولوجية المختلفة 

 العلمية  والتي تخدم المجتمع في مختلف المجاالت الجيولوجية اجراء البحوث -4

5- 

6- 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

م ة و الفهلمعرفا: عند اتمام دراسة البرنامج يصبح للطالب القدرة على استيعاب مهارات والفهم المعرفة-أ

 التالية

 بادى الجيولوجياالمعرفة االساسية في م -1أ

 التعرف على مفاهيم و التصورات االساسية لفروع علم االرض -2أ

 االمام بالجوانب التطبيقية لبعض  المفاهيم االساسية و تطبيقاتها الصناعية -3أ

 ولحقول ااكتساب القدرة على ربط الجانب النظري لفروع علم االرض بتطبيقاتها المختلفة في  -4أ

 المنكشفات الصخرية

 فهم عالقة علم االرض و ارتباطها بفروع العلوم االخرى -5أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

سفرات استخالص المعلومات الخاصة بكل مقرر من عدة مصادر متمثلة بالكتب المنهجية, ال – 1ب 

تهاء بعد ان تىحاء و الحقلية, المراجع العلمية, االنترنت باالضافة الى االستفادة من خبرات االساتذة اثن

 المحاضرات من خالل الساعات المكتبية لالساتذة

بر و لى المختاتنمية المهارات الفكرية للطلبة من خالل جلب مشكالت جيولوجية تطبيقية حقيقية  – 2ب 

 حث الطلبة كيفية التفكير التطبيقي في حلها و محاكاتها عمليا

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 دية العطاء الطلبة روية شاملة عن المادة المقررةالمحاضرات التمهي -1

رات المقر تغطية الجانب النظري عن طريق القاء المحاظرات او استخدام التقنيات الحديثة في عرض -2

 الدراسية

 استخدام المجاهر و الستريوسكوب كوسائل للتعليم و االيضاح -3

لمامة اخالل الدرس لبيان مدى تكليف الطلبة بحل واجبات في مواضيع محددة و من ثم مناقشتها  -4

 بالمعارف المكتسبة و حتى يصبح قادرا على البحث العلمي

 ف العلومبمختل تكليف الطلبة ب زيارة المكتبة  و المواقع االلكترونية  للحصول على معرفة اكاديمية -5

 الجيولوجية

 طرائق التقييم      

 

 اوال: االختبارات التحريرية

 لشهريةاالختبارات المقالية ا  -1
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 ( Quizzesاالختبارات القصيرة )  -2

 ثانيا: االختبارات الشفهية    

 ثالثا االختبارات العملية االدائية   

 

 التفكير مهارات-ج

 لجيولوجيةاتنمية مهارات االدراك و االستيعاب مع التفكير النقدي و التحليلي للمفاهيم  -1ج         

 و تطبيقاتة في المجاالت المختلفة ادراك المميزات االساسية لعلم االرض-2ج

 التمييز و التعرف على امثلة تطبيقية عملية و تطبيقاتها الصناعية-3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام الشرح لالسس و المفاهيم الجيولوجية -1

لغرض عرض  DATA SHOWاستخدام وسائل ايضاح للطلبة مثل استخدام شاشات العرض  -2

 من ثم مناقشتها البيانات و

 عمل حلقات نقاشية -3

 المناقشة و التحليل و المقارنة -4

 

 طرائق التقييم    

 

 اوال: مدى مشاركة الفعالة للطلبة في قاعات الدروس

 ثانيا: اختبارات دورية تتضمن:

 اسئلة نظرية تحريرية -1

 اسئلة عملية تحريرية -2

 اسئلة نظرية و عملية شفهية -3

 

 
 

 

 .خصي(الشاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتنقولة والم المهارات العامة-د 

 

 ذاتيا اراتهماكتساب الطالب القدرة عى التواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه -1د

لتفكير على ا حث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطالب-2د

 و المشاركة الفعالة في النقاشات داخل قاعة الدرس النقدي

 الخرينل مع ااكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفاع-3د

 تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس منح الطلبة الفرصة للتواصل

ة مساهمتكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجكوعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على ال

 الجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة الوقت

طالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح و النقاش و الدفاع تقسيم الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف ال
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 عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 

 طرائق التقييم          

 

 وال: مدى مشاركة الفعالة للطلبة في قاعات الدروس

 ثانيا: اختبارات دورية تتضمن:

 اسئلة نظرية تحريرية -1

 اسئلة عملية تحريرية -2

 و عملية شفهية اسئلة نظرية -3

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 40 علم االرض  االولى
  

 درجة البكالوريوس 

 64 علم االرض  الثانية معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 

  80 رضعلم اال  الثالثة

 56 علم االرض  الرابعة 

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 تحديث وتشكيل لجان لمناقشة واقع التدريس بسلبياتة وايجابياته و لتطوير المناهج و المخطط  -

 المصادر التعليمية

 توفير فرص للتطوير االكاديمي و البحثي من خالل المشاركة في الندوات و الموتمرات -

 فير فرص التدريب العضاء هيئة التدريس على احدث تقنيات التدريستو -

 توفير المراجع العلمية و الكتب الالزمة و مصادر المعلومات االلكترونية -

 تشجيع االساتذةالنجاز كتب مرجعية في مقررات التخصص -

 مقارنة الخطة الدراسية بمثيالتها في جامعات اخرى -

 

 المعهد(علقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المت )وضعمعيار القبول  .14

 ان يكون عراقي الجنسية -1

حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العراقية معززة بتصديق من مديرية العامة للتربية في المحافظة او  -2
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 على شهادة تعادلها

 تتوفر ناجحا في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل دراسة و يحق للطالب المكفوف الذي -3

ن طريق عيمكن  ية شروط التقديم للدراسات االنسانية المناسبة التقديم عن طريق جمعية المكفوفين وف

 اللجنة الطبية في الجامعه

د عمرة عن و صعودا ومن يزي 1994عاما اي من مواليد  24عمر المتقدم للقبول المركزي اليزيد عن  -4

 لية.عاما فيحق لة التقديم الى الكليات المسائية او االه 24

 -من خريجي: -5

 (2018-2017العام الدراسي الحالي ) -ا

راق سواء ( من غير المقبولين في اي كلية او معهد في الع2017-2016العام الدراسي السابق ) -ب

 همكانت حكومية )صباحي او مسائي( ام اهليىة ويتم قبولهم وفق الحدود الدنيا لسنة تخرج

 ية.ظيفة و الدراسة في الكليات و المعاهد الصباحمتفرغا للدراسة فاليجوز الجمع بين الو -6

بة قية الطلة مع بتقديم االستمارة غير ملزم لقبول الطالب بصورة نهائية اذ ان قبولة يعتمد على تنافس -7

 على وفق االسس المعمول بها

 توزيع الطلبة على االقسام من خالل المعدل التراكمي و االختبارات -8

 الطاقة االستيعابية -9

 

 ادر المعلومات عن البرنامجأهم مص .15

 متطلبات جامعية  -
 توجهات عالمية و محلية -
 شبكات االنترنيت -
 المناهج -
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 ممكن تأشير اكثر من نقطة تتوافق مع االهداف المعرفية و االهداف المهارتية*

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر ز المقرررم

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 Gravity and ماجستير

Magnetic 

Methods 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم االرض
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 ماجستير

 نموذج وصف المقرر

 Computational Geophysicsالجيوفيزياء الحاسوبية  –الماجستير  قرروصف الم

 أ.د. علي مكي حسين

 

 كلية العلوم -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االرض القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 Computationalالجيوفيزياء الحاسوبية  –الماجستير 

Geophysics 

  البرامج التي يدخل فيها .4

 مسجلةمحاضرات  +تروني التعليم االلك +حضور  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل / السنة .6
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعة اسبوعيا 5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
1/9/2020 

 أهداف المقرر .9

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف ها وبيبط بينالمتاحة. والبد من الرالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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يزيائية ت الجيوفبأنواع البيانا -ماجستير في الجيوفيزياء  –يهدف المقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا 

ة مثل المختلف عالجةمل معها احصائيا وتحويلها الى اشارة رقمية يمكن معالجتها بطرق المالمختلفة وكيفية التعا

ر ل الفالتت وعم)االنحدار الخطي , تحليل فورير , االحتواء , المشتقات وغيرها(  الستقصاء مركبات البيانا

هية ات عن مانتاجول الى استالمختلفة لها ومن ثم ربط النتائج مع قياسات الطرق الجيوفيزيائية المتخلفة للوص

 هذه البيانات وتفسيراتها الجيوفيزيائية.

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 فيزيائيةالتعريف بأنواع البيانات الجيو -1أ

 كيفية تحول هذه البيانات الى بيانات رقمية يمكن حفظها ورسمها ومعالجتها. -2أ

 التعريف بطرق المعالجة الرياضية المختلفة وكيفية تطبيقها.  -3أ
 رة االمد(.تفسير النتائج وربطها مع المعطيات والمتغيرات الجيولوجية )الطويلة والقصي  -4أ         

 التمكن من فهم واستنتاج نتائج هذه المعالجات. -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ام برامج الحاسوب المختلفة لمايكروسوفت )وورد واكسل (.مهارات استخد  - 1ب

 مهارات استخدام برامج رسم الخرائط.  - 2ب

 مهارات استيعاب احصاء البيانات وتفسيرها.  - 3ب

  Matlabمهارات استخدام برامج الماتالب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

برامج التواصل مثل )التلكرام والكوكل كالس الحضورية و كامل وسائل االيضاح في المحاضراتاستخدام   -1

 والكوكل ميتنك وبرنامج زووم( لعمل المحاضرات عن بعد.

استخدام جميع وسائل ايصال المعلومات للمحاضرات عبر برامج التواصل.  -2  

عمل امتحانات قصيرة بعد انتهاء المحاضرة للتأكد من استيعاب الطالب للمادة.  -3  

ية التواصل المباشر مع الطلبة عبر هذه البرامج لتسجيل الحضور واالجابة عن اي استفسارات امكان  -4

 للطلبة.

اضرات لغرض مراجعتها من قبل حلمكتوبة وكذلك امكانية تسجيل المتزويد الطلبة بمفردات المحاضرة ا  -5

 الطالب.

 

 طرائق التقييم      

عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.الحضوري او  مباشرة في الدوامعمل امتحانات قصيرة   -1  

التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2  

مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3  

امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4  
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 مهارات التفكير -ج

 .لشخصي(ابقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-1ج

 ذاتيا. اراتهماكتساب الطالب القدرة عى التواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه -2ج

التفكير  ب علىحث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطال -3ج

 داخل قاعة الدرس. النقدي و المشاركة الفعالة في النقاشات

 عل معاكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفا -4ج

 االخرين.

   تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين.  -5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 هيئة التدريسمنح الطلبة الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو 

اهمة المس تكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجموعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على

 وقتالجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة ال

اش و النق ن خالل الشرح وتقسيم الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال م

 الدفاع عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 

 طرائق التقييم    

 عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1

 التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2

 ضيع المحاضرات.مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف موا  -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4

 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 اسئلة مباشرة وحوارات حول انواع الطرق والبيانات الجيوفيزيائية.  - -1د

 المعلومات الجيولوجية عبر االنترنتالتطوير في زج الطالب في عملية البحث عن   -2د

 راسية.ادة الدوارشادهم الى انواع طرق البحث والتواصل مع المراصد العالمية لخدمة االهدافالم  -3د

استيعاب  عمل سمنارات بشكل متكرر للطلبة ومناقشتها معهم بهدف تطوير قابلية الطلبة على   -4د

 المفاهيم الجديدة.
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ”Matlab recipes for earth science“كتاب 

 Statistics and data analysis for earth“كتاب 

science”  

 في االنترنت Wikiمصادر لبيانات عبر 

 كتب جيوفيزيائية متعددة ومتخصصةفي معالجة االشارة

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

انواع البيانات  5 االول

 الجيوفيزيائية

 اسئلة مباشرة محاضرة نظرة عامة ومقدمة

احصاء البيانات  5 الثاني

 الجيوفيزيائية

 البيانات االحادية

رسم مخطط  محاضرة االحصاء

طبيعي التوزيع ال

 للبيانات

البيانات الثنائية  5 الثالث

 )مسارات وخرائط(

 x,yمعالجة بيانات  محاضرة االنحدار الخطي

ترقيم بيانات  محاضرة البيانات الدورية البيانات الدورية 5 الرابع

 دورية
معالجة البيانات الدورية  5 الخامس

 )نماذج(
ادخال بيانات في  محاضرة البيانات الدورية

 Matlabو  اكسل

معالجة بيانات دورية  5 السادس

 حقيقية

 تقارير محاضرة البيانات الدورية

امتحانات قصيرة  5 السابع

 ومناقشة سمنارات

   

معالجات فورير للبيانات  5 الثامن

 الدورية
 اسئلة مباشرة محاضرة البيانات الدورية

وصف بيانات الطيف  5 التاسع

 وانشاء الفالتر

 اسئلة مباشرة محاضرة ةالبيانات الدوري

تطبيق لبيانات حقيقية من  5 العاشر

 محطات رصد عالمية
 تقديم تقارير محاضرة البيانات الدورية

تطبيق المفهوم على  Convolutionاالحتواء  5 الحادي عشر

 مسارات وخرائط

 تقديم تقارير محاضرة

ايحاد االجسام  المشتقات 5 الثاني عشر

وخصائصها على 

 رائطمسارات وخ

حضور واسئلة  محاضرة
 مباشرة

امتحانات قصيرة  5 الثالث عشر

 ومناقشة سمنارات

   

االمتحان النهائي  3 الرابع عشر

 حضوريا
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

اجراء  عمل محاضرات فديوية لكافة المحاضرات والتي تم

 التطبيقات الرياضية عبر اكسل والبرامج االخرى.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ر التوجية لمراجعة بعض المواقع العلمية والطلب بعمل تقاري

 للبيانات الميدانية وطريقة الحصول عليها.

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 ممكن تأشير اكثر من نقطة تتوافق مع االهداف المعرفية و االهداف المهارتية*

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 قرراسم الم رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم االرض  الماجستير

                   



 

 
 

 1الصفحة 
 

  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .14

 قسم علم االرض القسم الجامعي / المركز .15

 اسم / رمز المقرر .16
 Seismic Dataالجة البيانات الزلزالية مع –الماجستير 

Processing 

  البرامج التي يدخل فيها .17

 مسجلةمحاضرات  +التعليم االلكتروني  +حضور  أشكال الحضور المتاحة .18

 الفصل / السنة .19
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20
 ساعة اسبوعيا 5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21
1/9/2020 

 أهداف المقرر .22

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

ول على على كيفية الحص –ماجستير في الجيوفيزياء  –تعريف طالب الدراسات العليا يعمل على المقرر 

 –العامة  مفاهيمها –طرق عرضها  –ما هي هذه البيانات  –البيانات من المسوحات الزلزالية االنعكاسية 

ة. كل ذلك معالجة بيانات حقلية حقيقي –مخطط المعالجة  –عمل الموديالت  –عرض ومعالجة بيانات السرع 

طابق والمنصب على منظومية يونكس. البرنامج مفتوح المصدر وهو ي Seismic Unixباستخدام برانامج 

 . Colorado School of Mineبرنامج التدريب على المعالجة والمقدم من جامعة 
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ل على على كيفية الحصو –ماجستير في الجيوفيزياء –لمقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا يهدف ا

 –العامة  مفاهيمها –طرق عرضها  –ما هي هذه البيانات  –البيانات من المسوحات الزلزالية االنعكاسية 

. كل ذلك ة حقيقيةمعالجة بيانات حقلي –مخطط المعالجة  –عمل الموديالت  –عرض ومعالجة بيانات السرع 

طابق والمنصب على منظومية يونكس. البرنامج مفتوح المصدر وهو ي Seismic Unixباستخدام برانامج 

 Colorado School of Mineبرنامج التدريب على المعالجة والمقدم من جامعة 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 المعرفة والفهم  -أ
 GPRالخاصة بالمسوحات الزلزالية االنعكاسية والرادارية ف بأنواع البيانات التعري -1أ

 كيفية تحول هذه البيانات الى بيانات رقمية يمكن حفظها ورسمها ومعالجتها. -2أ

 التعريف بطرق المعالجة الرياضية المختلفة وكيفية تطبيقها.  -3أ
 .يولوجيةالج لتراكيبئج وربطها مع المعطيات واالتفسير النتا  -4أ         

 التمكن من فهم واستنتاج نتائج هذه المعالجات. -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .نظام التشغيل يونكس او لنكسمهارات استخدام برامج الحاسوب المختلفة ل  - 1ب

 .ديدةاستخدام البرامج المفتوحة المصدر , فهمها وتطويرها وانشاء برامج جمهارات   - 2ب

 .استيعاب معالجة البيانات الزلزالية وبيانات الموديالت والسرع مهارات  - 3ب

 Seismic Unixمهارات استخدام برامج الـ    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

برامج التواصل مثل )التلكرام والكوكل كالس كامل وسائل االيضاح في المحاضرات الحضورية واستخدام   -1

ميتنك وبرنامج زووم( لعمل المحاضرات عن بعد.والكوكل   

استخدام جميع وسائل ايصال المعلومات للمحاضرات عبر برامج التواصل.  -2  

عمل امتحانات قصيرة بعد انتهاء المحاضرة للتأكد من استيعاب الطالب للمادة.  -3  

االجابة عن اي استفسارات امكانية التواصل المباشر مع الطلبة عبر هذه البرامج لتسجيل الحضور و  -4

 للطلبة.

اضرات لغرض مراجعتها من قبل حلمكتوبة وكذلك امكانية تسجيل المتزويد الطلبة بمفردات المحاضرة ا  -5

 الطالب.

 

 طرائق التقييم      

عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.مباشرة في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1  

ور والتفاعل خالل المحاضرة.التقييم للحض  -2  

مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3  

امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4  
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 مهارات التفكير -ج

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-1ج

 ذاتيا. اراتهمالتواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه اكتساب الطالب القدرة عى -2ج

التفكير  ب علىحث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطال -3ج

 النقدي و المشاركة الفعالة في النقاشات داخل قاعة الدرس.

عل مع من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفااكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل  -4ج

 االخرين.

   تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين.  -5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 منح الطلبة الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس

همة المسا عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم علىتكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجموعات 

 وقتالجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة ال

اش و النق تقسيم الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح و

 رة و ارائةالدفاع عن راية من خالل عرضة وجهات نظ

 

 طرائق التقييم    

 عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1

 التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2

 مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4

 ي (.الشخص رات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمها -د 

 النعكاسية.للطريقة ا -  اسئلة مباشرة وحوارات حول انواع الطرق والبيانات الجيوفيزيائية  - -1د

صول الحالتطوير في زج الطالب في عملية البحث عن المعلومات الجيولوجية عبر االنترنت و  -2د

 على بيانات المسوحات الزلزالية ثنائية وثالثية االبعاد والمتوفرة مجانا.

ف االهدا وارشادهم الى انواع طرق البحث والتواصل مع الجمعيات والجامعات العالمية لخدمة  -3د

 المادة الدراسية.

ستيعاب الى عمل سمنارات بشكل متكرر للطلبة ومناقشتها معهم بهدف تطوير قابلية الطلبة ع   -4د

 المفاهيم الجديدة.
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 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

  ”Introduction to Geophysical Prospecting“كتاب 

 Seismic data processing with Seismic“كتاب 

Unix”  

 Acquisition and processing of marine“كتاب 

seismic data” 

 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نظام التشغيل يونكس  5 االول

–ومنظومة المعالجة 

 – تنصيب المنظومة

 Shell scriptعمل 

محاضرة +  نظرة عامة ومقدمة

 يجانب عمل

 اسئلة مباشرة

انواع المسوحات  5 الثاني

 الزلزالية وبياناتها

محاضرة +  المسوحات الزلزالية

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

تحميل وطرق رسم  5 الثالث

 المقاطع الزلزالية

انواع المقاطع 

 الزلزالية

محاضرة + 

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

الموديالت والبيانات  5 الرابع

 التمثيلية

محاضرة +  ات التمثيليةالبيان

 جانب عملي

تقارير واسئلة 

 مباشرة
محاضرة +  معالجة النموذجيةمعالجة البيانات  5 الخامس

 جانب عملي

 تقارير

تحليل ومعالجة بيانات  5 السادس

 السرع

محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 تقارير

امتحانات قصيرة  5 السابع

 ومناقشة سمنارات

محاضرة +  

 جانب عملي

 

تصفية البنتائج وعمل  5 لثامنا

 الستاك للمقاطع
محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

محاضرة +  معالجة التهجير 5 التاسع

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

محاضرة +  معالجة تطبيق لمسوحات حقيقية 5 العاشر

 جانب عملي

 تقديم تقارير

محاضرة +  معالجة و فالتر و تحسين االشارة QC 5 الحادي عشر

 جانب عملي

 تقديم تقارير

محاضرة +  معالجة De-convolution 5 الثاني عشر

 جانب عملي

حضور واسئلة 

 مباشرة

امتحانات قصيرة  5 الثالث عشر

 ومناقشة سمنارات

   

االمتحان النهائي  3 الرابع عشر

 حضوريا
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 ”The CWP/SU: Seismic Unix Package“كتاب 

 ”The New SU User’s Manual“كتاب 

ئية متعددة ومتخصصة في معالجة البيانات كتب جيوفيزيا

 الزلزالية

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

عمل محاضرات فديوية لكافة المحاضرات والتي تم اجراء 

 التطبيقات الرياضية عبر اكسل والبرامج االخرى.

) وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ر التوجية لمراجعة بعض المواقع العلمية والطلب بعمل تقاري

 للبيانات الميدانية وطريقة الحصول عليها.

 

 القبول  .26

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 تتوافق مع االهداف المعرفية و االهداف المهارتية ممكن تأشير اكثر من نقطة*

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 كيرمهارات التف

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2فص–اساسي  علم االرض  الماجستير

                   



 

 
 

 1الصفحة 
 

  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .27

 قسم علم االرض القسم الجامعي / المركز .28

 اسم / رمز المقرر .29
 Seismic Dataمعالجة البيانات الزلزالية  –الماجستير 

Processing 

  فيهاالبرامج التي يدخل  .30

 مسجلةمحاضرات  +التعليم االلكتروني  +حضور  أشكال الحضور المتاحة .31

 الفصل / السنة .32
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33
 ساعة اسبوعيا 5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34
1/9/2020 

 أهداف المقرر .35

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

ول على على كيفية الحص –ماجستير في الجيوفيزياء  –تعريف طالب الدراسات العليا يعمل على المقرر 

 –العامة  مفاهيمها –طرق عرضها  –ما هي هذه البيانات  –الزلزالية االنعكاسية  البيانات من المسوحات

ة. كل ذلك معالجة بيانات حقلية حقيقي –مخطط المعالجة  –عمل الموديالت  –عرض ومعالجة بيانات السرع 

ق طابوالمنصب على منظومية يونكس. البرنامج مفتوح المصدر وهو ي Seismic Unixباستخدام برانامج 

 . Colorado School of Mineبرنامج التدريب على المعالجة والمقدم من جامعة 
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على  كيفية الحصولعلى  –ماجستير في الجيوفيزياء –يهدف المقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا 

 –العامة  مفاهيمها –طرق عرضها  –ما هي هذه البيانات  –البيانات من المسوحات الزلزالية االنعكاسية 

ة. كل ذلك معالجة بيانات حقلية حقيقي –مخطط المعالجة  –عمل الموديالت  –عرض ومعالجة بيانات السرع 

طابق يونكس. البرنامج مفتوح المصدر وهو يوالمنصب على منظومية  Seismic Unixباستخدام برانامج 

 Colorado School of Mineبرنامج التدريب على المعالجة والمقدم من جامعة 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .36

 المعرفة والفهم  -أ
 GPRالخاصة بالمسوحات الزلزالية االنعكاسية والرادارية التعريف بأنواع البيانات  -1أ

 كيفية تحول هذه البيانات الى بيانات رقمية يمكن حفظها ورسمها ومعالجتها. -2أ

 التعريف بطرق المعالجة الرياضية المختلفة وكيفية تطبيقها.  -3أ
 .يولوجيةالج ئج وربطها مع المعطيات وااللتراكيبتفسير النتا  -4أ         

 .التمكن من فهم واستنتاج نتائج هذه المعالجات -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .نظام التشغيل يونكس او لنكسمهارات استخدام برامج الحاسوب المختلفة ل  - 1ب

 .ةاستخدام البرامج المفتوحة المصدر , فهمها وتطويرها وانشاء برامج جديدمهارات   - 2ب

 .الت والسرعاستيعاب معالجة البيانات الزلزالية وبيانات المودي مهارات  - 3ب

 Seismic Unixمهارات استخدام برامج الـ    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

برامج التواصل مثل )التلكرام والكوكل كالس كامل وسائل االيضاح في المحاضرات الحضورية واستخدام   -1

 والكوكل ميتنك وبرنامج زووم( لعمل المحاضرات عن بعد.

يصال المعلومات للمحاضرات عبر برامج التواصل.استخدام جميع وسائل ا  -2  

عمل امتحانات قصيرة بعد انتهاء المحاضرة للتأكد من استيعاب الطالب للمادة.  -3  

امكانية التواصل المباشر مع الطلبة عبر هذه البرامج لتسجيل الحضور واالجابة عن اي استفسارات   -4

 للطلبة.

اضرات لغرض مراجعتها من قبل حلمكتوبة وكذلك امكانية تسجيل المتزويد الطلبة بمفردات المحاضرة ا  -5

 الطالب.

 

 طرائق التقييم      

عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.مباشرة في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1  

التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2  

ف مواضيع المحاضرات.مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختل  -3  

امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4  



  
 7 الصفحة

 
  

 

 مهارات التفكير -ج

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-1ج

 ذاتيا. اراتهماكتساب الطالب القدرة عى التواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه -2ج

التفكير  ب علىحث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطال -3ج

 النقدي و المشاركة الفعالة في النقاشات داخل قاعة الدرس.

 عل معاكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفا -4ج

 االخرين.

   بة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين.تعليم الطل  -5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 منح الطلبة الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس

اهمة المس تكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجموعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على

 وقتن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة الالجماعية االمر الذي يمك

اش و النق تقسيم الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح و

 الدفاع عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 

 طرائق التقييم    

 عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.حضوري او في الدوام العمل امتحانات قصيرة   -1

 التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2

 مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4

 (. لشخصيالتطور المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا -د 

 النعكاسية.للطريقة ا -  اسئلة مباشرة وحوارات حول انواع الطرق والبيانات الجيوفيزيائية  - -1د

الحصول التطوير في زج الطالب في عملية البحث عن المعلومات الجيولوجية عبر االنترنت و  -2د

 مجانا.على بيانات المسوحات الزلزالية ثنائية وثالثية االبعاد والمتوفرة 

ف االهدا وارشادهم الى انواع طرق البحث والتواصل مع الجمعيات والجامعات العالمية لخدمة  -3د

 المادة الدراسية.

استيعاب  عمل سمنارات بشكل متكرر للطلبة ومناقشتها معهم بهدف تطوير قابلية الطلبة على   -4د

 المفاهيم الجديدة.
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 البنية التحتية  .38

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ”Introduction to Geophysical Prospecting“كتاب 

 Seismic data processing with Seismic“اب كت

Unix”  

 Acquisition and processing of marine“كتاب 

seismic data” 

 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
التعلم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نظام التشغيل يونكس  5 االول

–ومنظومة المعالجة 

 – تنصيب المنظومة

 Shell scriptعمل 

محاضرة +  نظرة عامة ومقدمة

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

انواع المسوحات  5 الثاني

 الزلزالية وبياناتها

محاضرة +  ت الزلزاليةالمسوحا

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

تحميل وطرق رسم  5 الثالث

 المقاطع الزلزالية

انواع المقاطع 

 الزلزالية

محاضرة + 

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

الموديالت والبيانات  5 الرابع

 التمثيلية

محاضرة +  البيانات التمثيلية

 جانب عملي

تقارير واسئلة 

 مباشرة
محاضرة +  معالجة النموذجيةجة البيانات معال 5 الخامس

 جانب عملي

 تقارير

تحليل ومعالجة بيانات  5 السادس

 السرع

محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 تقارير

امتحانات قصيرة  5 السابع

 ومناقشة سمنارات

محاضرة +  

 جانب عملي

 

تصفية البنتائج وعمل  5 الثامن

 الستاك للمقاطع
محاضرة +  معالجة

 يجانب عمل

 اسئلة مباشرة

محاضرة +  معالجة التهجير 5 التاسع

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

محاضرة +  معالجة تطبيق لمسوحات حقيقية 5 العاشر

 جانب عملي

 تقديم تقارير

محاضرة +  معالجة و فالتر و تحسين االشارة QC 5 الحادي عشر

 جانب عملي

 تقديم تقارير

محاضرة +  ةمعالج De-convolution 5 الثاني عشر

 جانب عملي

حضور واسئلة 

 مباشرة

امتحانات قصيرة  5 الثالث عشر

 ومناقشة سمنارات

   

االمتحان النهائي  3 الرابع عشر

 حضوريا
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 ”The CWP/SU: Seismic Unix Package“كتاب 

 ”The New SU User’s Manual“كتاب 

كتب جيوفيزيائية متعددة ومتخصصة في معالجة البيانات 

 الزلزالية

 

شمل على سبيل المثال متطلبات خاصة ) وت

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

عمل محاضرات فديوية لكافة المحاضرات والتي تم اجراء 

 التطبيقات الرياضية عبر اكسل والبرامج االخرى.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ميدانية ( المهني والدراسات ال

ر التوجية لمراجعة بعض المواقع العلمية والطلب بعمل تقاري

 للبيانات الميدانية وطريقة الحصول عليها.

 

 القبول  .39

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 ممكن تأشير اكثر من نقطة تتوافق مع االهداف المعرفية و االهداف المهارتية*

 

 مخطط مهارات المنهج

 ت التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

ة التوظيف المتعلقة بقابلي

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2فص–اساسي  علم االرض  الماجستير

                   



  
 1 صفحةال

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 أ.د. أيسر محمد الشماع /  - ..Field Hydrogeology M.Sc روصف المقر

 

 المؤسسة التعليمية .40
 كلية العلوم    -جامعة بغداد  

 القسم الجامعي / المركز .41
 قسم علم األرض

 اسم / رمز المقرر .42
 الهيدروجيولوجيا الحقلية

 البرامج التي يدخل فيها .43
 النظرية والمختبراتالحضور الزامي  للمحاضرات 

 أشكال الحضور المتاحة .44
 فصلي

 الفصل / السنة .45
 ساعة 70

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46
24/2/2021 

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 دراسة الطرق الحقلية المستخدمة للخزانات الجوفية

 

 

 

 

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم ستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49

 المعرفة والفهم  -أ
 اجراء الضخ األختباري لألبار الجوفيةالتعرف على طرق تصميم  -1أ

 وضع خطط ألستثمار المياه الجوفية من الخزانات ذات الخزين العالي-2أ

 التفاعل مع المشكالت الخاصة باستنزاف األبار -3أ
 عالتعرف على كيفية استخدام البرامجيات الحديثة الخاصة بالموضو -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بمعالجة بيانات اختبار الضختطوير األفكار الخاصة - 1ب

 قدرة الطالب على اتخاذ القرار في تحديد الطريقة المناسبة لتحليل البيانات – 2ب

 التمييز و التعرف على امثلة تطبيقية عملية   - 3ب

 األمد وضع سيناريوهات ألستثمار طويل    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 واجراء تجارب في الضخ األختباري حقليا دراسة نظرية وتطبيق عملي على البرامجيات المتوفرة

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحان فصلي وامتحانات قصيرة وتقييم عملي

 تهيئة سمنارات ومناقشتها مع الطلبة

 اعطاء واجبات منزلية قصيرة

 رات التفكيرمها -ج

  ألستثمار المياه الجوفيةوضع خطط مستقبلية  -1ج

 خزان طبيعة ال اتخاذ القرارالسليم في تحديد اسلوب اجراء عمليات الضخ األختباري بما يالئم -2ج         

 تشجيع الطالب على التفكير العلمي-3ج

وحات م في اجراء المستوسيع مدارك الطالب من خالل األطالع على تجارب الدول في العال  -4ج

 الحقلية وتحليل بيانات المسوحات أليجاد المعامالت الهيدروليكية للخزانات الجوفية

 بنية المقرر .50
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 البنية التحتية  .51

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 البحوث الخاصة بموضوع الضخ األختباري

 

 كتب معالجة بيانات الضخ األختباري

 

Analysis and evaluation of pumping test data 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على فكرة  5 االول

 الضخ األختباري

Introduction to 

pumping test 

 امتحان قصير محاضرة

اختبار المكمن واختبار  5 الثاني

 البئر

Well and aquifer 

test 

 امتحان قصير محاضرة

 Preliminary الدراسات األولية 5 الثالث

studies 

 امتحان قصير محاضرة

األفكار األساسية  5 الرابع

 واالتعاريف

Basic concepts 

& definitions 

 امتحان قصير حاضرةم

امتحان طويل  محاضرة Type of aquifers انواع الخزانات 5 الخامس

 فيما سبق
الصفات الفيزيائية  5 السادس

 للخزانات

Physical 

parameters 

 امتحان قصير محاضرة

أختيار موقع بئر  5 السابع

 الضخ

Selecting the 

well site 

 امتحان قصير محاضرة

لى طبيعة التعرف ع 5 الثامن

بئر الضخ والشروط 

 الواجب توفرها فيه

The pumping 

well 

 امتحان قصير محاضرة

التعرف على طبيعة  5 التاسع

ابار المراقبة والشروط 

 الواجب توفرها فيها

The piezometers امتحان طويل  محاضرة

 فيما سبق

التعرف على نوعية  5 العاشر

القياسات المسجلة 

 للبئر

The 

measurements to 

be taken 

 مناقشة محاضرة

الفترة الزمنية ألجراء  5 الحادي عشر

 اختبار الضخ

Duration of the 

pumping test 

 مناقشة محاضرة

 Processing the معالجة البيانات 5 الثاني عشر

data 

 مناقشة محاضرة

 Interpretation of تفسير البيانات 5 الثالث عشر

the data 

 مناقشة محاضرة

 Reporting and اعداد التقارير النهائية 5 لرابع عشرا

filing of data 

 امتحان فصلي محاضرة
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 البحوث المنشورة في الدوريات العالمية  والمؤتمرات وورش

 العمل الخاصة بهذا المجال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ريب المثال محاضرات الضيوف والتد

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 األستفادة من اعمال الفرق الحقلية في هذا المجال

 

 القبول  .52

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 أ.د. أيسر محمد الشماع /  - ..Water Harvesting -M.Sc روصف المقر

 

 ؤسسة التعليميةالم .53
 كلية العلوم    -جامعة بغداد  

 القسم الجامعي / المركز .54
 قسم علم األرض

 اسم / رمز المقرر .55
I7yvgag 

 البرامج التي يدخل فيها .56
 الحضور الزامي  للمحاضرات النظرية والمختبرات

 أشكال الحضور المتاحة .57
 فصلي

 الفصل / السنة .58
 ساعة 70

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .59
24/2/2021 

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .60

 أهداف المقرر .61

 دراسة الطرق العالمية المستخدمة لحصاد المياه

 

 

 

 

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 المعرفة والفهم  -أ
غراض ألالتعرف على سبل امكانية جمع مياه األمطار والسيول وخزنها لغرض األفادة منها ل  -1أ

 المنزلية والزراعية

 ةوضع خطط ألستثمارمياه األمطاروالمياه السطحية من خالل خزنها في خزانات تحت سطحي-2أ

 التفاعل مع المشكالت الخاصة بالسيول -3أ
 التعرف على كيفية استخدام البرامجيات الحديثة الخاصة بالموضوع -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بتقنيات حصاد المياهتطوير األفكار الخاصة - 1ب

 قدرة الطالب على اتخاذ القرار في تحديد الطريقة المناسبة للحصاد – 2ب

 التمييز و التعرف على امثلة تطبيقية عملية   - 3ب

 وضع خطط ألستثمار مياه السيول خاصة تلك القادمة من خارج الحدود    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظرية وتطبيق المعرفة النظرية على امثلة تطبيقية لمناطق مختلفة من العالم راسة د

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحان فصلي وامتحانات قصيرة وتقييم عملي

 تهيئة سمنارات ومناقشتها مع الطلبة

 اعطاء واجبات منزلية قصيرة

 مهارات التفكير -ج

  لمياه في منطقة معينةأختيار التقنية المناسبة لحصاد ا -1ج

قة يعة المنطاتخاذ القرارالسليم في تحديد اسلوب ووقت اجراء عمليات الحصاد بما يالئم طب -2ج         

 والخزان

 تشجيع الطالب على التفكير العلمي-3ج

 توسيع مدارك الطالب من خالل األطالع على تجارب الدول في العالم في هذا المجال  -4ج

 بنية المقرر .63
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 البنية التحتية  .64

 اءات المطلوبة :القر

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 حصاد المياهالبحوث الخاصة بموضوع 

 

 في الطرق المستخدمة لحصاد المياهكتب 

 

Strategies of managed aquifer recharge in semi 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على اهداف  5 االول

 التغذية المكمنية

Objective of 

MAR 

 امتحان قصير محاضرة

 Surfsce water نوعية المياه السطحية 5 الثاني

quality 

 امتحان قصير محاضرة

 Storm water نوعية مياه الفيضانات 5 الثالث

quality 

 امتحان قصير محاضرة

 Reclaimed water نوعية المياه المعالجة 5 الرابع

quality 

 امتحان قصير محاضرة

 Potable water نوعية المياه المنزلية 5 الخامس

quality 

امتحان طويل  محاضرة

 فيما سبق
التعرف على طبيعة  5 السادس

 طميخزانات ال

Alluvial aquifers امتحان قصير محاضرة 

التعرف على طبيعة  5 السابع

خزانات الصخور 

 المتشققة

Fractured rocks 

aquifer 

 امتحان قصير محاضرة

التعرف على طبيعة  5 الثامن

 الخزانات الرملية

Sandstone 

aquifers 

 امتحان قصير محاضرة

التعرف على طبيعة  5 التاسع

 سيةالخزانات الكل

Carbonate 

aquifers 

امتحان طويل  محاضرة

 فيما سبق
اول طرق الحصاد  5 العاشر

 هي األنتشار

Methodologies 

of MAR- 

spreading 

method 

 مناقشة محاضرة

 Modification of تحوير القنوات 5 الحادي عشر

channels 

 مناقشة محاضرة

استخدام انواع األبار  5 الثاني عشر

 للتغذية

Wells, shafts and 

boreholes 

 مناقشة محاضرة

 Induced bank حقن ضفاف األنهار 5 الثالث عشر

infiltration 

 مناقشة محاضرة

حصاد مياه األمطار  5 الرابع عشر

والمشاكل المصاحبة 

 لعمليات حصاد المياه

Rain harvesting 

and clogging 

issues 

 امتحان فصلي محاضرة
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arid areas 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 واقع االلكترونية (والم

 البحوث المنشورة في الدوريات العالمية  والمؤتمرات وورش

 العمل الخاصة بهذا المجال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 بعض التطبيقات التي تم اجراءها داخل العراق

 

 القبول  .65

  ات السابقةالمتطلب

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 أ.د. أيسر محمد الشماع /  - ..Tectonics of Iraq -M.Sc روصف المقر

 

 المؤسسة التعليمية .66
 كلية العلوم    -جامعة بغداد  

 القسم الجامعي / المركز .67
 قسم علم األرض

 رراسم / رمز المق .68
 تكتونية العراق كجزء من مقرر جيولوجيا العراق

 البرامج التي يدخل فيها .69
 الحضور الزامي  للمحاضرات النظرية والمختبرات

 أشكال الحضور المتاحة .70
 فصلي

 الفصل / السنة .71
 ساعة 15

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .72
24/2/2021 

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .73

 أهداف المقرر .74

 ية العراق من خالل كورس كامل لدراسة جيولوجية العراقتكتوندراسة 

 

 

 

 

 

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

حقيقها الب تقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص الم

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75

 المعرفة والفهم  -أ
 التاريخ التكتوني للعراقالتعرف   -1أ

 معرفة التصانيف المختلفة للوضع التكتوني للعراق-2أ

 التكتونية الحديثة ومشكالتها -3أ
 النظريات في تحديد الواقع التكتوني اخر -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بحركة الصفائحتطوير األفكار الخاصة - 1ب

 قدرة الطالب على تفسير وضع الصفائح سابقا وما يتم التنبؤ به مستقبال – 2ب

 عالميةالتمييز و التعرف على امثلة تطبيقية   - 3ب

 ريوهات المحتملة لما سيصير عليه وقاع الصفيحة العربيةمناقشة السينا    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظرية وتطبيق المعرفة النظرية على امثلة تطبيقية لمناطق مختلفة من العالم دراسة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحان فصلي وامتحانات قصيرة وتقييم عملي

 لبةتهيئة سمنارات ومناقشتها مع الط

 اعطاء واجبات منزلية قصيرة

 مهارات التفكير -ج

 والوضع الزلزالي في العراق التنبؤ بمستقبل حركة الصفائح -1ج

 تأثير نشوء القارات ونظرياتها على الواقع الحالي -2ج         

 تشجيع الطالب على التفكير العلمي-3ج

 ل في العالم في هذا المجالتوسيع مدارك الطالب من خالل األطالع على تجارب الدو  -4ج
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 البنية التحتية  .77

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 حركة الصفائح والتكتونيةالبحوث الخاصة بموضوع 

ألرضية والزالزل في النظريات التكتونية والهزات اكتب 

 واسبابها

 

Geology of Iraq 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 البحوث المنشورة في الدوريات العالمية  والمؤتمرات وورش

 العمل الخاصة بهذا المجال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

محاضرات الضيوف والتدريب  المثال

 المهني والدراسات الميدانية ( 

احتمالية الهزات األرضية والزالزل في العراق والمناطق 

 المتأثرة بها وشدتها

 

 القبول  .78

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 بنية المقرر .76

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التقسيمات التكتونية  5 االول

 للعراق

Tectonic 

classification 

 امتحان قصير محاضرة

التاريخ التكتوني  5 الثاني

 للعراق

Tectonic history 

of iraq 

 امتحان قصير محاضرة

 امتحان قصير محاضرة Neotectonic التكتونية الحديثة 5 الثالث
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 / ماجستير العناصر النادرةوصف المقرر/ جيوكيميائية 

 

 مرتضى جبار عيسى علي البيضانياسم التدريسي: أ.م.د. 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .79

 قسم علوم االرض كلية العلوم القسم الجامعي / المركز .80

 الفصل الثاني/عمليات جيوكيميائية متقدم / ماجستير اسم / رمز المقرر .81

  خل فيهاالبرامج التي يد .82

 الحضور الزامي للمحاضرات النظرية والمختبرات أشكال الحضور المتاحة .83

 فصلي الفصل / السنة .84

 ساعة عملي اسبوعيا 2ساعة نظري و  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .85

 2021-2-25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .86

 أهداف المقرر .87

  وجية المختلفةدورة العناصرالنادرة في البيئات الجيول التعرف  على -1
 التعرف على انتقال و توزيع العناصرالنادرة و تاثرها بالعمليات الجيوكيميائية -2

 ولوجيةط الجيالتعرف على العمليات الكيميائية التي تؤثر على انتشار العناصر و سلوكها في االوسا -3
 بيئيةاجراء البحوث العلمية  والتي تخدم المجتمع في مختلف المجاالت ال -4
 عن الموارد ذات القيمة االقتصادية البحث -5

 االسهام في تاكيد او نفي بعض الدراسات واالثباتات الجيولوجية -6
 

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

ا ادرة و مناصرالندورة العوالجيوكيميائية  التي توؤثر على البيئة التي تخص العمليات  المباديءو  سسفهم اال

  تلفةئية المخكيمياقات بين االوساط الجيوتتعرض له من عمليات كيميائية في االوساط البيئية المختلفة و العال
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .88

   :المعرفة والفهم -أ

 العمليات الجيوكيميائيةالمعرفة االساسية في مبادى  -1أ

 ر باالوساط المختلفةاهيم وعالقات االعناصالتعرف على مف -2أ

 و تطبيقاتها المشاكل الجيوكيميائية لجوانب التطبيقية لبعض  التعرف على اا -3أ

 و التطبيقات العملية اكتساب القدرة على ربط الجانب النظري  -4أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

لمراجع ات الحقلية, ااستخالص المعلومات من عدة مصادر متمثلة بالكتب المنهجية, السفر – 1ب 

ن محاضرات ماء الالعلمية, االنترنت باالضافة الى االستفادة من خبرات االساتذة اثناء و حتى بعد انته

 خالل الساعات المكتبية لالساتذة

التفكير  مشكالت حقيقية و حث الطلبة كيفية عرضتنمية المهارات الفكرية للطلبة من خالل  – 2ب 

 كاتها عملياالتطبيقي في حلها و محا

-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات التمهيدية العطاء الطلبة روية شاملة عن المادة المقررة-1

ررات المق تغطية الجانب النظري عن طريق القاء المحاظرات او استخدام التقنيات الحديثة في عرض- 2

 الدراسية
 كوسائل للتعليم و االيضاح شبكة االنترنت و الفديوات التعليميةاستخدام - 3
 لمقترحةو محاولة عرض الحلول امن ثم مناقشتها  بتقارير عن مشاكل صحية حقيقيةتكليف الطلبة  4

  لمقررباتكليف الطلبة بزيارة المكتبة  و المواقع االلكترونية  للحصول على معرفة اكاديمية -5

 

 طرائق التقييم      

 اثناء المحاضرةللطلبة  تفاعلاوال: 

 :و امتحاناتثانيا: اختبارات 

 اسئلة نظرية تحريرية -1

 مناقشة تقارير و سمنارات -2

 عمل امتحانات قصيرة مباشرة في الدوام الحضوري او عبر كالس رووم  - -3

  امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا

 
 مهارات التفكير -ج

 ميائية العمليات الجيوكيلتاثير لتحليلي ااالدراك و االستيعاب مع التفكير  توسيع  -1ج          

 لطرق انتقال و توزيع العناصر  زيادة الوعي-2ج

 التعرف على تاثير سلوك العناصر في زيادة ونقصان تراكيزها-3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 البيئية لالسس و المفاهيم الجيولوجية النظري الشرح طريقة- 1
لغرض عرض البيانات  DATA SHOWشات العرض وسائل ايضاح للطلبة مثل استخدام شا طريقة – 2

  و من ثم مناقشتها
 عمل حلقات نقاشية- 3

 المناقشة و التحليل و المقارنة 4

 

 طرائق التقييم    

 

 المحاضرةلطلبة في تفاعل ااوال: 

 ثانيا: اختبارات:

 اسئلة نظرية تحريرية -1

 مناقشة تقارير و سمنارات -2

 ام الحضوري او عبر كالس روومعمل امتحانات قصيرة مباشرة في الدو  - -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا -4

 

 
 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

  تطوير مهاراتهم الذاتية وايجاد الحلول علىالطالب  تنمية قدرةا -1د

طرحها يل التي التفاعل و المشاركة في مناقشة المشاكاتي و على التعليم الذ تنمية مهارات الطالب-2د

 المقرر

 تنمي ثقتهم بقدراته المستقبلية طرح افكار جديدةفي  الطلبة مهارات  تطوير-3د

 تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين -4د  

 تطوير قابلية الطلبة على استيعاب المفاهيم الجديدة  -5د
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 ربنية المقر .89

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 االول
اساسيات العمليات  مقدمة

الجيوكيميائية للعناصر 

 النادرة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثاني

جيوكيميائية العناصر  5

 النادرة وانواعها البيئية

تعريف و تصنيف 

العناصر الكيميائية 

حسب موقعها بالجدول 

 الدوري

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثالث
العمليات الكيميائية  5

التي تسلكها العناصر 

 النادرة

خواص العمليات 

الكيميائية  وطريقة 

 التواجد فيها

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الرابع 
العناصر ية كيميائ 5

النادرة كادلة 

 جيوكيميائية

عالقة تواجدها مع 

الدراست الجيولوجية 

 الرئيسة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الخامس
الغرض من استخدام  5

العناصر النادرة 

 كدالئل

خواصها و العمليات 

 الكيميائية فيها 

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 السادس
اصر النادرة العن 5

 والصخور الرسوبية

العمليات الجيوكيميائية 

وتوزيع االعناصرو 

 ترسيبها

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 السابع 
 امتحان نظري 5

مناقشة مشروع 

 الفصلي التطبيقي

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثامن 

كيميائية جيوالعمليات ال 5

 فيللعناصرالنادرة 

 الصخور الكاربونتية

العمليات الجيوكيميائية 

لتوزيع 

العناصرونسبها في 

الصخور في االنظمة 

 الجيولوجية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 التاسع 
 مشكلة الدولمايت 5

خواص تشكله و  

 العناصرالداخلة فيها

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 العاشر

العوامل المسيطرة  ياه البحرجيوكيميائية م 5

على الحامضية و 

 القاعدية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

الحادي 

 عشر

التبخر عمليات  5

 والترسيب التفاضلي
خواص االمالح 

 الفيزيائية و الكيميائية 

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

و أسئلة عامة  +عملينظريالعمليات الكيميائية العالقات الجيوكيميائية  5 الثاني عشر
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 البنية التحتية  .90

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Hawkes,H.E. and 

Weeb,J.S.(1962),Geochemistry in mineral 

exploration .  

2- Principles of Environmental Chemistry, Roy M 

Harrison, 2007. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (
 االستكشافية للطالبحلقات نقاشية لتطوير القدرات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

التطبيق العملي في الشركات والدوائر ذات العالقة و اقتراح 

 مشاريع و اليات تعاون.

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 

ت و البرامجيا و االنترنت االستخدام المستمر لتقنية المعلومات

وجية يولو متابعة الحاالت الواقيعية الحديثة للمخاطر الج التطبيقية

 التي تحدث في العالم.

 

 

 

للملوحة واالس  النادرةللعناصر 

 الهيدروجيني
تقارير 

 ومناقشة

 الثالث عشر

العناصر النادرة في  5

 الصخور الكاربونتية

دورة العناصر بين 

االوساط 

البجيوكيميائية و 

وطرق تحليل العناصر 

 النادرة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 بع عشرالرا
نسب تواجدها ودالئلها  انواع العناصر النادرة 5

في البيئات 

 الجايوكيميائية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

الخامس 

 عشر
 امتحان فصلي ثاني 

اكمال البحث الفصلي 

 ومناقشته
  

 القبول  .91

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 /   ة: الدراسات العليا / الماجستير / الجيوفيزياء / الطرق الجاذبية والمغناطيسي وصف المقرر

Gravity and Magnetic Methods  

 ا . د . احمد شهاب احمد البناء  

 

 كلية العلوم –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .92

 قسم علم االرض   القسم الجامعي / المركز .93

 اسم / رمز المقرر .94
 ة  الطرق الجاذبية والمغناطيسي –الماجستير  

Gravity and Magnetic Methods  

  البرامج التي يدخل فيها .95

 حضوري   أشكال الحضور المتاحة .96

 2020-2019االول  / العام الدراسي  الفصل / السنة .97

 ساعة اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

 2020 /9 /1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .99

 أهداف المقرر .100

بالطرق الجاذبية والمغناطيسية   –في تخصص الجيوفيزياء  –بة الماجستير  يهدف المقرر الى تعريف طل

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

قيقها حالب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وتوسيع اذهانهم لفهم كيفية استخدام تلك الطرق لتحقيق اهداف محددة  -

 

 
 

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .101

 المعرفة والفهم  -أ
 ة والمغناطيسية فهم اساسيات وأساليب العمل للطرق الجاذبي-1أ

 التعرف على طرق جمع المعطيات  -2أ

 اساليب معالجة المعطيات   -3أ
 طرق التفسير النوعي  -4أ
 طرق التفسير الكمي  -5أ
 والتفسير   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الفهم الدقيق لعمل هذه الطرق    – 1ب

 فهم كيفية تطبيقها عمليا   – 2ب

 التطبيق  معرفة مواقع  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات توضيحية  -1
 اعداد تقارير علمية في الموضوع  -2
 حوارات مفتوحة بين االستاذ والطلبة .  -3
 عرض التقارير ومناقشتها . -4

 

 

 طرائق التقييم      

 الحضور  -1
 المستوى العلمي للتقارير المقدمة   -2
 اسلوب عرض التقارير  -3
 نقاش الصفي التفاعل وال -4
 امتحان فصلي  -5

 

 

 



  
 7 الصفحة

 
  

 

 

 مهارات التفكير -ج

 اكتساب الطلبة مهارة التواصل العلمي فيما بينهم . -1ج

 متابعة التعليم االلكتروني واالستفادة من االبحاث الحديثة  -2ج

 مهارة العرض والنقاش  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مادة استاذ ال ادارةار العلمي من خالل النقاش االيجابي بينهم وبرعاية وخلق روح التعاون بين الطلبة والحو

 

 طرائق التقييم    

 

 

  االجابة على االسئلة الحوارية  -1

 طرح معلومات توضيحية للزمالء  -2

  تقديم افكار جديدة  -3

  االيجابي مع الموضوع  التفاعل -4

 متحان فصلي حضوري ا -5

 
 ي (.الشخص مة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العا -د 

 القراءة النافعة .  -1د

 التأني باإلجابة على االسئلة  -2د

 التركيز على المضمون  -3د

  الهدوء واالختصار واللياقة في التعامل مع االخرين   -4د
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 البنية التحتية  .103

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1-An introduction to geophysical Exploration, 
Keary P. , Brooks, M. and Hill I. , 2002, Black, 

Blackwell Publishing  
2-Gravity and Magnetic in Oil in 

Exploration, Nettleton, L. L. 

1976, McGraw-Hill, New York. 

3-Field Geophysics , Milson J. I. 1989, 

Open University Press.  

 العديد من االبحاث العلمية الحديثة في الموضوع -4

 

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مجالت علمية متخصصة 

 بنية المقرر .102

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 لمطلوبةا
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اساسيات الجاذبية 3 1-3
( 3) اساسيات الجاذبية

 اسابيع
 محاضرة

نقاش عام 

 واسئلة 

4-6 3 
 –االجهزة  –الكثافة 

 والعمل الحقلي 

 –االجهزة  –الكثافة 

(  3)والعمل الحقلي 

 اسابيع

 محاضرة
نقاش عام 

 واسئلة 

7-9 3 
 –التصحيحات 

 والمعالجة 
 –التصحيحات 

 ( اسابيع 3)والمعالجة 
 محاضرة

نقاش عام 

 واسئلة 

10-12 3 
تفسير النتائج 

 والتطبيقات 

تفسير النتائج 

 ( 3)والتطبيقات 
 اسابيع 

 محاضرة
نقاش عام 

 واسئلة

13-15 3 
اساسيات والمعالجة 

والتفسير والتطبيقات 

 المغناطيسية 

الجة اساسيات والمع

والتفسير والتطبيقات 

( 3)المغناطيسية 

 اسابيع 

 محاضرة
نقاش عام 

 واسئلة  
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 فرة زيارة لهيأة المسح الجيولوجي لالطالع على االجهزة المتو

 على اساليب عملها  لديهم والتعرف

 

 القبول  .104

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 وذج وصف المقرر

 

  متحجرات بيئة قديمة  متقدم عليا ماجستيروصف المقرر

 

 جامعة بغداد كلية العلوم مؤسسة التعليميةال .105

 علم االرض القسم الجامعي / المركز .106

  اسم / رمز المقرر .107

 االلكتروني البرامج التي يدخل فيها .108

 اجباري أشكال الحضور المتاحة .109

 فصلي الفصل / السنة .110

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .111

 1/11/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .112

 رأهداف المقر .113
 دراسة البيئة القديمة عبر العصور الجيولوجية

 

 
 

 
 

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

 حقيقهاالب تقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً م

صوى من ة القمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد ومكمل لما تم الحصول علية في البكلوريوس بشكل موسع

 امج.. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنفي مجال تفسير البيئة القديمة المتاحةالتعلم فرص 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .114

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على البيئات الحياتية-1أ

 عملي موسع ومتقدم-2أ

 االستنتاج لبيئة لكل العصور الجيولوجية-3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 بالموضوع المهارات الخاصة   -ب 

 دراسة مختبرية ونظرية– 1ب

 ربط الجانب العملي مع الدراسات الحديثة – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 كل الوسائل المتاحة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات مفاجئة وامتحان نهائي

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مسائل عملية -1ج

 مسائل نظرية-2ج

 حقلي عمل-3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 كل الوسائل المتاحة 
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 طرائق التقييم    

 امتحانات مفاجئة وامتحان نهائي

 

 

 

 
 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 المظاهات-1د

 رومحاكات الماضي من خالل الحاظ -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .116

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 محاظرات

Patrik j:2004 Paleoecology                       

          

 

 بنية المقرر .115

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

متحان عملي  محاضرات  مقدمة تصنيف بيئي وحياتي 4 االول

 ونظري 

متحان عملي  محاضرات  دراسة الغالف الحياتي تصنيف بيئي وحياتي 4 الثاني

 نظري و

متحان عملي  محاضرات  دراسة العوامل البيئية تصنيف بيئي وحياتي 4 الثالث

 ونظري 

متحان عملي  محاضرات  بيئة االسفنجيات تصنيف بيئي وحياتي 4 الرابع

 ونظري 

متحان عملي  محاضرات  بيئة المرجان تصنيف بيئي وحياتي 4 الخامس

 ونظري 

لطحالب بيئة ا تصنيف بيئي وحياتي 4 السادس

 الحيوانية

متحان عملي  محاضرات 

 ونظري 

متحان عملي  محاضرات  بيئة المحار تصنيف بيئي وحياتي 4 السابع

 ونظري 

متحان عملي  محاضرات  بيئة عضدية القدم تصنيف بيئي وحياتي 4 الثامن

 ونظري 

متحان عملي  محاضرات  بيئة الرودست تصنيف بيئي وحياتي 4 التاسع

 ونظري 

البيئة خالل العصر  تصنيف بيئي وحياتي 4 شرالعا

 البرمي 

متحان عملي  محاضرات 

 ونظري 

انواع البئات في  تصنيف بيئي وحياتي 4 الحادي عشر

 العصر الجوراسي

متحان عملي  محاضرات 

 ونظري 

البيئات المهمة في  تصنيف بيئي وحياتي 4 الثاني عشر

 العصر الطباشيري

متحان عملي  محاضرات 

 ي ونظر

متحان عملي  محاضرات  بيئات العصر الحديث تصنيف بيئي وحياتي 4 الثالث عشر

 ونظري 

االنقراض الجماعي  تصنيف بيئي وحياتي 4 الرابع عشر

 واسبابه

  محاضرات 
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 جميعها

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 محاظرات 

 

 القبول  .117

  متطلبات السابقةال

 1 أقل عدد من الطلبة 

 7 أكبر عدد من الطلبة 
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 وذج وصف المقرر

 

  متحجرات الفقارية متقدم عليا ماجستيروصف المقرر

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

 قيقهاالب تحالتعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 

صوى من ة القمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد ومكمل لما تم الحصول علية في البكلوريوس بشكل موسع

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم فرص 

 جامعة بغداد كلية العلوم المؤسسة التعليمية .118

 علم االرض زالقسم الجامعي / المرك .119

  اسم / رمز المقرر .120

 االلكتروني البرامج التي يدخل فيها .121

 اجباري أشكال الحضور المتاحة .122

 فصلي الفصل / السنة .123

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .124

 1/11/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .125

 أهداف المقرر .126
 دراسة فلسفية وتصنيفية للمتحجرات الالفقارية
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .127

 المعرفة والفهم  -أ
 تصنيف متقدم -1أ

 عملي موسع ومتقدم-2أ

 االستنتاج لبيئة لكل الشعب الحيوانية-3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 دراسة مختبرية تصنيفية– 1ب

 زيادة المهاراتربط الجانب العملي مع موءسسات الدولة ل – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 كل الوسائل المتاحة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات مفاجئة وامتحان نهائي

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مسائل عملية -1ج

 مسائل نظرية-2ج

 عمل حقلي-3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 كل الوسائل المتاحة 

 

 

 طرائق التقييم    
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 امتحانات مفاجئة وامتحان نهائي

 

 

 

 
 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 المظاهات-1د

 ومحاكات الماضي من خالل الحاظر -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .129

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 محاظرات

Abdul basit alsorogy 2015 Invertibrat 

paleontology 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  متطلبات

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 جميعها

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 محاظرات 

 

 القبول  .130

 بنية المقرر .128

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 وبةالمطل
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان عملي محاضرات  Taphonomy تطور وتصنيف 4 االول

 امتحان عملي محاضرات  protista تطور وتصنيف 4 الثاني

 امتحان عملي محاضرات  Radiolaria تطور وتصنيف 4 الثالث

 Porifera تطور وتصنيف 4 الرابع

clssification 

 امتحان عملي محاضرات 

 امتحان عملي محاضرات  corall تطور وتصنيف 4 الخامس

 Bryozoo تطور وتصنيف 4 السادس

identification 

 امتحان عملي محاضرات 

 Brachiopod shell تطور وتصنيف 4 السابع

grouth 

 امتحان عملي محاضرات 

 ان عمليامتح محاضرات  oyster تطور وتصنيف 4 الثامن

 امتحان عملي محاضرات  rudiste تطور وتصنيف 4 التاسع

 امتحان عملي محاضرات  Echinodermata تطور وتصنيف 4 العاشر

 Gastropod shell تطور وتصنيف 4 الحادي عشر

types 

 امتحان عملي محاضرات 

 امتحان عملي محاضرات  trilopite تطور وتصنيف 4 الثاني عشر

 امتحان عملي محاضرات  Graptolite تطور وتصنيف 4 الثالث عشر

 Ammonite تطور وتصنيف 4 الرابع عشر

suture line 

 امتحان عملي محاضرات 
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  المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 7 عدد من الطلبة أكبر 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

  ماجستير /وصف المقرر/ جيوكيمياء طبية

 

 اسم التدريسي: أ.م.د. انعام جمعة عبد هللا

 جامعة بغداد تعليميةالمؤسسة ال .131

 قسم علوم االرض كلية العلوم القسم الجامعي / المركز .132

 جيوكيمياء طبية / ماجستير/ الفصل االول اسم / رمز المقرر .133

  البرامج التي يدخل فيها .134

 الحضور الزامي للمحاضرات النظرية والمختبرات أشكال الحضور المتاحة .135

 فصلي الفصل / السنة .136

 ساعة عملي اسبوعيا 2ساعة نظري و  3 )الكلي(ية عدد الساعات الدراس .137

 2020-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .138

 أهداف المقرر .139

  التعرف على العالقة بين الجيولوجي و انتشار االمراض -7
 التعرف على التوزيع الجغرافي لالمراض و مسبباتها البيئية -8

 هاللالرض و تعرض االنسان ل للمواد الجيولوجية و العناصر المكونة زيادة ادراك الطلبة -9
 تربط تعرض االنسان للملوثات و العناصر السامة اجراء البحوث العلمية  والتي  -10

 

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

تاثير  وحيوان الو على صحة االنسانتأثير العالقة بين المواد الجيولوجية وو الحقائق التي تخص  سسفهم اال

اكيز دة تراصر الكيميائية على صحة االنسان و طرق التعرض لها و التعرض للملوثات المختلفة و زياالعن

ولوجي و الجي العالقة بين المكونات في مختلف االوساط البيئية و تاثيرها على االنسان و زيادة الوعي حول

  العلوم االخرى
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .140

   :المعرفة والفهم -أ

 الجيوكيمياء الطبية و تطبيقاتهاالمعرفة االساسية في مبادى  -1أ

 عالقات  الجيوكيمياء الطبية و العلوم االخرىهيم و التعرف على مفا -2أ

 لموديالت برامجية وخرائط انتشار االمراض عالميالجوانب التطبيقية التعرف على اا -3أ

 و ايجاد الحلول اكتساب القدرة على ربط الجانب النظري  -4أ

 
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يات حديثة و عرض حاالت حقيقية و مناقشتهااستخدام الكتب المنهجية و برامج – 1ب 

اكاتها لها و محكيفية التفكير التطبيقي في ح على تنمية المهارات الفكرية للطلبة و حث الطلبة – 2ب 

 عمليا

-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات التمهيدية العطاء الطلبة روية شاملة عن المادة المقررة-1

رات المقر النظري عن طريق القاء المحاظرات او استخدام التقنيات الحديثة في عرضتغطية الجانب - 5

 الدراسية
 كوسائل للتعليم و االيضاح شبكة االنترنت و الفديوات التعليميةاستخدام - 6
 لمقترحةو محاولة عرض الحلول امن ثم مناقشتها  بتقارير عن مشاكل صحية حقيقيةتكليف الطلبة  7

 لمقرربايارة المكتبة  و المواقع االلكترونية  للحصول على معرفة اكاديمية تكليف الطلبة بز-5

 

 

 طرائق التقييم      

 اثناء المحاضرةللطلبة  تفاعلاوال: 

 :و امتحاناتثانيا: اختبارات 

 اسئلة نظرية تحريرية -4

 مناقشة تقارير و سمنارات -5

 الس روومعمل امتحانات قصيرة مباشرة في الدوام الحضوري او عبر ك  - -6

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا -7

 
 



  
 7 الصفحة

 
  

 

 مهارات التفكير -ج

 ة االنسانلتاثير الجيولوجي على صحلتحليلي ااالدراك و االستيعاب مع التفكير  توسيع  -1ج          

 للمواد الجيولوجية الصناعية و تاثيرها على االنسان زيادة الوعي-2ج

 مقترحات الحلول لهاعملية و  حقيقيةوالتمييز و التعرف على امثلة -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 البيئية لالسس و المفاهيم الجيولوجية النظري الشرح طريقة- 4
لغرض عرض البيانات  DATA SHOWوسائل ايضاح للطلبة مثل استخدام شاشات العرض  طريقة – 5

  و من ثم مناقشتها
 عمل حلقات نقاشية- 6

 مقارنةالمناقشة و التحليل و ال 4

 

 طرائق التقييم    

 

 المحاضرةلطلبة في تفاعل ااوال: 

 ثانيا: اختبارات:

 اسئلة نظرية تحريرية -5

 مناقشة تقارير و سمنارات -6

 عمل امتحانات قصيرة مباشرة في الدوام الحضوري او عبر كالس رووم  - -7

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا -8

 

 
 ي (.الشخص رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المها -د 

  تطوير مهاراتهم الذاتية وايجاد الحلول علىالطالب  تنمية قدرةا -1د

طرحها يل التي التفاعل و المشاركة في مناقشة المشاكعلى التعليم الذاتي و  تنمية مهارات الطالب-2د

 المقرر

 تنمي ثقتهم بقدراته المستقبلية جديدةطرح افكار في  الطلبة مهارات  تطوير-3د

 تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين -4د  

 تطوير قابلية الطلبة على استيعاب المفاهيم الجديدة  -5د
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 بنية المقرر .141

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 مطريقة التقيي طريقة التعليم

 5 االول
 مقدمة

اساسيات الجيوكيمياء 

 الطبية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثاني
الدورة  5

 البايوجيوكيميائية
طرق توزيع العناصر 

 و انتشارها للبيئة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثالث
الخلفية الطبيعية  5

 للعناصر

مستويات العناصر 

ذوذ الطبيعية و الش

 الجيوكيميائي

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الرابع 
التعرض الطبيعي و  طرق التعرض 5

 الصناعي

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الخامس
العناصر االساسية و  5

 غير االساسية
تصنيف العناصر الى 

 اساسية و سامة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 ادسالس
طرق التعرض  5

 الصناعي

الفعاليات البشرية و 

دورها في اطالق 

 العناصر

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 السابع 
التعرض من طرق  5

 الغالف الجوي
تاثير الغالف الجوي 

 في توزيع العناصر

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثامن 

 الرادون و االسبستوس 5
المخاطر تعريف ب

 الصحية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 التاسع 
التعرض من طرق  5

 الغالف المائي
دور المياه في توزيع 

 العناصر

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 العاشر
 الفلور 5

تعريف بالمخاطر 

 الصحية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

الحادي 

 عشر

والمياه  االرسنك 5

 الجوفية
تعريف بالمخاطر 

 الصحية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثاني عشر
التعرض من طرق  5

 التربة
دور التربة في توزيع 

 العناصر

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

و أسئلة عامة  +عملينظريتعريف بالمخاطر  السلينيوم 5 الثالث عشر
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 البنية التحتية  .142

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Essentials of Medical Geology  (Olle 

Selinus., et al 2004) 

 

2-The Earth, Source of Health and Hazards: An 

Introduction to Medical Geology 

(H. CatherineW. Skinner, 2007) 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 و سمناراتحلقات نقاشية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

محاضرات الضيوف والتدريب  المثال

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ون.الدوائر ذات العالقة و اقتراح مشاريع و اليات تعازيارة 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 

ت جياو البرام االستخدام المستمر لتقنية المعلومات و االنترنت

 الم.و متابعة الحاالت الواقيعية التي تحدث في الع التطبيقية

 

 

 القبول  .143

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

قارير ت الصحية البيئية

 ومناقشة

 الرابع عشر
 الكادميوم 5

تعريف بالمخاطر 

 الصحية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 / ماجستير العناصر النادرةوصف المقرر/ جيوكيميائية 

 

 مرتضى جبار عيسى علي البيضانياسم التدريسي: أ.م.د. 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .144

 قسم علوم االرض كلية العلوم قسم الجامعي / المركزال .145

 / ماجستير العناصر النادرةجيوكيميائية  اسم / رمز المقرر .146

 الحضور الزامي للمحاضرات النظرية والمختبرات اشكال الحضور المتاحة .147

 الفصل االول/فصلي السنة /الفصل  .148

 اسبوعيا ساعة عملي 2ساعة نظري و  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .149

 2021-3-1 تاريخ إعداد هذا الوصف .150

  

 أهداف المقرر .151

  دورة العناصرالنادرة في البيئات الجيولوجية المختلفة التعرف  على -11
 التعرف على انتقال و توزيع العناصرالنادرة و تاثرها بالعمليات الجيوكيميائية -12

 الوساطصر و سلوكها في االتعرف على العمليات الكيميائية التي تؤثر على انتشار العنا -13

 الجيولوجية
 بيئيةاجراء البحوث العلمية  والتي تخدم المجتمع في مختلف المجاالت ال -14
 البحث عن الموارد ذات القيمة االقتصادية -15

 االسهام في تاكيد او نفي بعض الدراسات واالثباتات الجيولوجية -16

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

ا ادرة و مناصرالندورة العوالجيوكيميائية  التي توؤثر على البيئة ليات التي تخص العم المباديءو  سسفهم اال

  تلفةئية المخكيمياتتعرض له من عمليات كيميائية في االوساط البيئية المختلفة و العالقات بين االوساط الجيو
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .152

 االهداف المعرفية  -أ

 العمليات الجيوكيميائيةالمعرفة االساسية في مبادى  -1أ

 اهيم وعالقات االعناصر باالوساط المختلفةالتعرف على مف -2أ

 و تطبيقاتها المشاكل الجيوكيميائية لجوانب التطبيقية لبعض  التعرف على اا -3أ

 لعملية و التطبيقات ااكتساب القدرة على ربط الجانب النظري  -4أ

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

لمراجع استخالص المعلومات من عدة مصادر متمثلة بالكتب المنهجية, السفرات الحقلية, ا – 1ب 

ن محاضرات ماء الالعلمية, االنترنت باالضافة الى االستفادة من خبرات االساتذة اثناء و حتى بعد انته

 ساتذةخالل الساعات المكتبية لال

التفكير  مشكالت حقيقية و حث الطلبة كيفية عرضتنمية المهارات الفكرية للطلبة من خالل  – 2ب 

 التطبيقي في حلها و محاكاتها عمليا

-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات التمهيدية العطاء الطلبة روية شاملة عن المادة المقررة-1

ررات المق ريق القاء المحاظرات او استخدام التقنيات الحديثة في عرضتغطية الجانب النظري عن ط- 8

 الدراسية
 كوسائل للتعليم و االيضاح شبكة االنترنت و الفديوات التعليميةاستخدام - 9

 لمقترحةو محاولة عرض الحلول امن ثم مناقشتها  بتقارير عن مشاكل صحية حقيقيةتكليف الطلبة  10

  لمقررباة  و المواقع االلكترونية  للحصول على معرفة اكاديمية تكليف الطلبة بزيارة المكتب-5

 

 طرائق التقييم      

 اثناء المحاضرةللطلبة  تفاعلاوال: 

 :و امتحاناتثانيا: اختبارات 

 اسئلة نظرية تحريرية -8

 مناقشة تقارير و سمنارات -9

 عمل امتحانات قصيرة مباشرة في الدوام الحضوري او عبر كالس رووم  - -10

  تحان فصلي يتم اجراءه حضورياام

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ميائية لتاثير العمليات الجيوكيلتحليلي ااالدراك و االستيعاب مع التفكير  توسيع  -1ج          

 لطرق انتقال و توزيع العناصر  زيادة الوعي-2ج

 التعرف على تاثير سلوك العناصر في زيادة ونقصان تراكيزها-3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 البيئية لالسس و المفاهيم الجيولوجية النظري الشرح طريقة- 7
لغرض عرض البيانات  DATA SHOWوسائل ايضاح للطلبة مثل استخدام شاشات العرض  طريقة – 8

  و من ثم مناقشتها
 عمل حلقات نقاشية- 9

 المناقشة و التحليل و المقارنة 4

 

 طرائق التقييم    

 

 المحاضرةلطلبة في تفاعل ااوال: 

 ثانيا: اختبارات:

 اسئلة نظرية تحريرية -9

 مناقشة تقارير و سمنارات -10

 عمل امتحانات قصيرة مباشرة في الدوام الحضوري او عبر كالس رووم  - -11

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا -12

 

 
 ي (.ور الشخصوالتط بقابلية التوظيف المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتاهليةالمهارات  العامة و -د 

  تطوير مهاراتهم الذاتية وايجاد الحلول علىالطالب  تنمية قدرةا -1د

طرحها يل التي التفاعل و المشاركة في مناقشة المشاكعلى التعليم الذاتي و  تنمية مهارات الطالب-2د

 المقرر

 دراته المستقبليةتنمي ثقتهم بق طرح افكار جديدةفي  الطلبة مهارات  تطوير-3د

 تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين -4د  

 تطوير قابلية الطلبة على استيعاب المفاهيم الجديدة  -5د
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 بنية المقرر .153

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 االول
اسيات العمليات اس مقدمة

الجيوكيميائية للعناصر 

 النادرة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثاني

جيوكيميائية العناصر  5

 النادرة وانواعها البيئية

تعريف و تصنيف 

العناصر الكيميائية 

حسب موقعها بالجدول 

 الدوري

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثالث
كيميائية العمليات ال 5

التي تسلكها العناصر 

 النادرة

خواص العمليات 

الكيميائية  وطريقة 

 التواجد فيها

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الرابع 
العناصر كيميائية  5

النادرة كادلة 

 جيوكيميائية

عالقة تواجدها مع 

الدراست الجيولوجية 

 الرئيسة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الخامس
الغرض من استخدام  5

العناصر النادرة 

 كدالئل

خواصها و العمليات 

 الكيميائية فيها 

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 السادس
العناصر النادرة  5

 والصخور الرسوبية

العمليات الجيوكيميائية 

وتوزيع االعناصرو 

 ترسيبها

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 سابع ال
 امتحان نظري 5

مناقشة مشروع 

 الفصلي التطبيقي

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الثامن 

كيميائية جيوالعمليات ال 5

في للعناصرالنادرة 

 الصخور الكاربونتية

العمليات الجيوكيميائية 

لتوزيع 

العناصرونسبها في 

الصخور في االنظمة 

 الجيولوجية

 وأسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 التاسع 
 مشكلة الدولمايت 5

خواص تشكله و  

 العناصرالداخلة فيها

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 العاشر

العوامل المسيطرة  جيوكيميائية مياه البحر 5

على الحامضية و 

 القاعدية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

الحادي 

 عشر

التبخر عمليات  5

 الترسيب التفاضليو
خواص االمالح 

 الفيزيائية و الكيميائية 

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

و أسئلة عامة  +عملينظريالعمليات الكيميائية العالقات الجيوكيميائية  5 الثاني عشر
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 البنية التحتية  .154

 القراءات المطلوبة :

  الكتب المقررة المطلوبة 

 )المراجع الرئيسية )المصادر 

  الكتب والمراجع التي يوصى بها

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

1- Hawkes,H.E. and 

Weeb,J.S.(1962),Geochemistry in mineral 

exploration .  

2- Principles of Environmental Chemistry, Roy 

M Harrison, 2007. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 حلقات نقاشية لتطوير القدرات االستكشافية للطالب

) وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

اح التطبيق العملي في الشركات والدوائر ذات العالقة و اقتر

 مشاريع و اليات تعاون.

 خطة تطوير المقرر الدراسي-1

 

ت جياو البرام االستخدام المستمر لتقنية المعلومات و االنترنت

متابعة الحاالت الواقيعية الحديثة للمخاطر و  التطبيقية

 الجيولوجية التي تحدث في العالم.

 
 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع -2

 االنترنيت ،.....
Environmental science  

 خطة تطوير المقرر الدراسي-3
استخدام االجهزة الكيميائية ذات التحسس العالي لوضع خريطة 

 للعناصر النادرة في العراق

  

 

للملوحة واالس  للعناصر النادرة

 الهيدروجيني
تقارير 

 ومناقشة

 الثالث عشر

درة في العناصر النا 5

 الصخور الكاربونتية

دورة العناصر بين 

االوساط 

البجيوكيميائية و 

وطرق تحليل العناصر 

 النادرة

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

 الرابع عشر
نسب تواجدها ودالئلها  انواع العناصر النادرة 5

في البيئات 

 الجايوكيميائية

و أسئلة عامة  +عملينظري

تقارير 

 ومناقشة

لخامس ا

 عشر
 امتحان فصلي ثاني 

اكمال البحث الفصلي 

 ومناقشته
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

تلوث المياه / ماجستير/  اسم المادة:    اسم التدريسي: أ.م.د. فراس مظفر عبد الحسين    

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .155

  كلية العلوم/ قسم علم أالرض  القسم الجامعي / المركز .156

 تير/ ماجس مادة تلوث المياه اسم / رمز المقرر .157

  البرامج التي يدخل فيها .158

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .159

 2020 -2019الفصل الدراسي الثاني /  الفصل / السنة .160

 ساعة  75  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .161

 1/11/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .162

 أهداف المقرر .163

 مصادر تلوث المياهدراسة  (1

 توزيع الملوثات في المياهدراسة  (2

 تأثير الفعاليات البشرية في تلوث المياهف عن الكش (3

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيلمتاحة. والبد من الربط بياالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 الطرق الفعالة لمنع تلوث المياهأيجاد  (4

 المادة الجزيئية والنوعية البيئيةدراسة  (5
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .164

 المعرفة والفهم  -أ

 اسباب واثار تلوث المياهفهم   -1أ

 لجوفيةتلوث المياه االتعرف على    -2أ      

 االيونات المعدنية والعناصر غير المعدنيةدراسة   -3أ

 مشاكل التلوث التي تؤثر على المياهمناقشة    -4أ      

 المكونات العضويةدراسة   -5أ      

 تلوث المياه السطحيةالتعرف على  -6أ   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

فرات عدة مصادر متمثلة بالكتب المنهجية, الس استخالص المعلومات الخاصة بالمقرر من – 1ب 

تى بعد حاء و االنترنت باالضافة الى االستفادة من خبرات االساتذة اثن ،المراجع العلمية ،الحقلية

 انتهاء المحاضرات من خالل الساعات المكتبية لالساتذة

 تشخيص ملوثات المياه المختلفة  – 2ب 

 هكيفية التعامل مع تلوث الميا   - 3ب

 الحد من تلوث المياه من خالل المعالجات المختلفة    -4ب

 تنمي فهم مواضيع مهمة ذات صلة مثل نوعية المياه الجوفية والسطحية والتربة   -5ب

 تعطي الفرصة للتعرف على طرق تحليل المياه  -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عن المادة المقررة المحاضرات التمهيدية العطاء الطلبة روية شاملة -1

رات او استخدام التقنيات الحديثة في عرض ضتغطية الجانب النظري عن طريق القاء المحا -2

 المقررات الدراسية

تكليف الطلبة بحل واجبات في مواضيع محددة و من ثم مناقشتها خالل الدرس لبيان مدى المامة  -3

 ميبالمعارف المكتسبة و حتى يصبح قادرا على البحث العل

 زيارة المكتبة  و المواقع االلكترونية  بتكليف الطلبة  -4

 طرائق التقييم      

 

 اوال: االختبارات التحريرية

 االختبارات المقالية الشهرية  -1

  Quizzesاالختبارات القصيرة   -2

 ثانيا: االختبارات الشفهية 

 االختبارات العملية االدائية : ثالثا 
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 مهارات التفكير -ج

 تلوث المياهتنمية مهارات االدراك و االستيعاب مع التفكير التحليلي لمفاهيم  -1ج

  لتلوث المياهادراك المميزات االساسية -2ج

 التمييز و التعرف على امثلة تطبيقية عملية -3ج

 اعطاء الطلبة عدد من االسئلة الخارجية كواجب للتفكير وايجاد الحلول -4ج

  

 لتعلم طرائق التعليم وا    

 منح الطلبة الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس

ة مساهموعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على المتكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مج

 الجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهارة ادارة الوقت

الدفاع  ونقاش الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح و ال تقسيم

 عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 طرائق التقييم    

 

 اوال: مدى مشاركة الفعالة للطلبة في قاعات الدروس

 ثانيا: اختبارات دورية تتضمن:

 اسئلة نظرية تحريرية -1

 اسئلة عملية تحريرية -2

 اسئلة نظرية و عملية شفهية -3

 

 
 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

المصادر  تحديث تشكيل لجان لمناقشة واقع التدريس بسلبياتة وايجابياته و لتطوير المناهج و المخطط و  -1د

 التعليمية

 توفير فرص للتطوير االكاديمي و البحثي من خالل المشاركة في الندوات و الموتمرات  -2د

 توفير فرص التدريب العضاء هيئة التدريس على احدث تقنيات التدريس  -3د

   توفير المراجع العلمية و الكتب الالزمة و مصادر المعلومات االلكترونية   -4د

 جعية في مقررات التخصصنجاز كتب مرأل ساتذةألتشجيع ا  -5د

 مقارنة الخطة الدراسية بمثيالتها في جامعات اخرى  -6د

ل ا وتحويتحديد العوامل الصناعية والطبيعية الملوثة لبيئة الحياة على سطح االرض بهدف تحسينه  -7د

 الملوثات الى مواد مفيدة
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 بنية المقرر .165

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
/ المساق  اسم الوحدة

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مقدمة عن تلوث المياه اسباب تلوث المياه 5 االول

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثاني
أهم أنواع دراسة 
 التلوث

 أنواع التلوث

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثالث
المواد الصلبة دراسة 

غير العضوية 
 ورةوالعك

المواد الصلبة غير 
 ورةالعضوية والعك

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الرابع
دراسة التلوث 

 العضوي
 التلوث العضوي

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 يةااللكترون

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الخامس
دراسة المتطلب 

البيوكيميائي 
 لالوكسجين

المتطلب البيوكيميائي 
 لالوكسجين

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 السادس
دراسة التلوث 

 بالنترات
 التلوث بالنترات

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 اللكترونيةا

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 السموم  دراسة السموم 5 السابع

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثامن
دراسة التلوث 

 البيولوجي
 التلوث البيولوجي

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

 شهرية +

 تقارير

 5 التاسع
دراسة تلوث المياه 

 الجوفية
 تلوث المياه الجوفية

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير
امتحانات محاضرات  السيطرة على التلوثدراسة السيطرة على  5 العاشر
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 البنية التحتية  .166

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Boyd, C.E., 2015. Water Quality. An 
Introduction Second. Kluwer Acad. Publisher, 
USA, 427 P. 
GEMS/WATER OPERATIONAL GUIDE:  

National water research institute, CANADA 

Centre for Inland waters, BURLINGTON, 

ONTARIO, 1992. 

Boyd CE, Clay J (1998) Shrimp aquaculture and 

the environment. Sci Am 278:42–49  

Boyd CE, Tucker CS (2014) Handbook for 

aquaculture water quality. Craft master, Auburn 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

ورقية +  التلوث

الشاشة 

 االلكترونية

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

الحادي 

 عشر
5 

أنظمة جودة دراسة 
 المياه

 أنظمة جودة المياه

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثاني عشر
التحمض دراسة 

بواسطة مدخالت 
 الغالف الجوي

التحمض بواسطة 
مدخالت الغالف 

 الجوي

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

 امتحانات

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثالث عشر
تدمير دراسة 

 األراضي الرطبة
تدمير األراضي 

 الرطبة

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 تلوث االنهار دراسة تلوث االنهار 5 الرابع عشر

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

 اسبوعية و

شهرية + 

 تقارير

الخامس 

 عشر
 تلوث البحيرات دراسة تلوث البحيرات 5

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 دراسات الميدانية ( المهني وال
 

 

 القبول  .167

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 اسم التدريسي: أ.م.د. فراس مظفر عبد الحسين   /  اسم المادة: الهيدروجيوكيمياء / ماجستير

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .168

  كلية العلوم/ قسم علم أالرض  القسم الجامعي / المركز .169

 الهيدروجيوكيمياء / ماجستير مادة اسم / رمز المقرر .170

  البرامج التي يدخل فيها .171

 اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .172

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

حقيقها الب تعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات الت

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 2020 -2019الفصل الدراسي االول /  الفصل / السنة .173

 ساعة  75  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .174

 1/11/2019 د هذا الوصف تاريخ إعدا .175

 أهداف المقرر .176

 نوعية المياهدراسة التغيرات الكيميائية الحاصلة في  (6

 معايير جودة المياهدراسة  (7

 متغيرات نوعية المياه ) فيزيائية،كيميائية،بايولوجية(الكشف عن  (8

 دراسة تأثير الفعاليات البشرية على نوعية المياه (9

 ياهالعوامل التي تتحكم بنوعية المدراسة  (10

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .177

 المعرفة والفهم  -ب

 جيوكيمياءهيدروالمعرفة االساسية في مبادى علم ال -1أ

 التأكيد على ان نوعية المياه ذات اهمية مساوية لكميتها  -2أ      

 التعرف على نوعية المياه الموجودة في الطبيعة  -3أ

 على قياس نوعية المياهالتركيز    -4أ      

 كيفية المحافظة على نوعية المياهمناقشة   -5أ      

 تفسير تحاليل المياهدراسة   -6أ  

 صالحية المياهالتعرف على   -7أ           

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

رات لسفاستخالص المعلومات الخاصة بالمقرر من عدة مصادر متمثلة بالكتب المنهجية, ا – 1ب 

تى بعد حاء و االنترنت باالضافة الى االستفادة من خبرات االساتذة اثن ،المراجع العلمية ،الحقلية

 انتهاء المحاضرات من خالل الساعات المكتبية لالساتذة

 تشخيص تأثير نوعية المياه على صالحيتها لألستخدامات المختلفة  – 2ب 

 عية المياهالتعرف على العوامل التي تتحكم بنو   - 3ب

 فهم مواضيع مهمة ذات صلة مثل تلوث المياه السطحية والجوفية    -4ب

 تعطي الفرصة للتعرف على طرق تحاليل المياه   -5ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات التمهيدية العطاء الطلبة روية شاملة عن المادة المقررة -1

رات او استخدام التقنيات الحديثة في عرض ضالمحاتغطية الجانب النظري عن طريق القاء  -2

 المقررات الدراسية

تكليف الطلبة بحل واجبات في مواضيع محددة و من ثم مناقشتها خالل الدرس لبيان مدى المامة  -3

 بالمعارف المكتسبة و حتى يصبح قادرا على البحث العلمي

  المكتبة  و المواقع االلكترونيةزيارة بتكليف الطلبة  -4

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اوال: االختبارات التحريرية

 االختبارات المقالية الشهرية  -1

  Quizzesاالختبارات القصيرة   -2

 ثانيا: االختبارات الشفهية 

 االختبارات العملية االدائية : ثالثا 

 
 مهارات التفكير -ج

 جيوكيميائيةهيدرولي للمفاهيم التنمية مهارات االدراك و االستيعاب مع التفكير التحلي -1ج

 جيوكيمياء و تطبيقاتة في المجاالت المختلفةهيدروادراك المميزات االساسية لعلم ال-2ج

 جيوكيميائية مساحة واسعة من حقول المعرفة التي توظف في عدد منهيدروتشغل الدراسات ال -3ج

دد من بة لعحاولة ايجاد الحلول المناساالختصاصات التي تلبي بعض حاجات الحضارة االنسانية الحالية وم

 مشاكلها المختلفة

 اعطاء الطلبة عدد من االسئلة الخارجية كواجب للتفكير وايجاد الحلول -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 منح الطلبة الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس

 مساهمةوعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على المشكل مجتكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في 

 الجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهارة ادارة الوقت

الدفاع  ونقاش تقسيم الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح و ال

 ضة وجهات نظرة و ارائةعن راية من خالل عر

 طرائق التقييم    

 

 اوال: مدى مشاركة الفعالة للطلبة في قاعات الدروس

 ثانيا: اختبارات دورية تتضمن:

 اسئلة نظرية تحريرية -1

 اسئلة عملية تحريرية -2

 اسئلة نظرية و عملية شفهية -3
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 (. الشخصي بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة  -د 

المصادر  تحديث تشكيل لجان لمناقشة واقع التدريس بسلبياتة وايجابياته و لتطوير المناهج و المخطط و  -1د

 التعليمية

 توفير فرص للتطوير االكاديمي و البحثي من خالل المشاركة في الندوات و الموتمرات  -2د

 يئة التدريس على احدث تقنيات التدريستوفير فرص التدريب العضاء ه  -3د

   توفير المراجع العلمية و الكتب الالزمة و مصادر المعلومات االلكترونية   -4د

 نجاز كتب مرجعية في مقررات التخصصأل ساتذةألتشجيع ا  -5د

 مقارنة الخطة الدراسية بمثيالتها في جامعات اخرى  -6د
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 بنية المقرر .178

 الساعات األسبوع
ت التعلم مخرجا

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 االول
التعرف على مفهوم 

 نوعية المياه
مقدمة عن 

 الهيدروجيوكيمياء

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثاني
التعرف على مصادر 

 المياه

لى نظرة عامة ع
 الهيدرولوجيا

 والهيدوجيولوجيا

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثالث
وقت وتكرارية اخذ 

 العينات
طرق وتكرارية اخذ 

 العينات المائية

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الرابع
نات المياه انواع عي

 السطحية
جمع عينات المياه 

 السطحية

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الخامس
االحتياطات العامة،منع 

 تلوث العينة
تأمين نوعية 

 الفحوصات الحقلية

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 السادس

درجة الحرارة،االس 

الهيدروجيني،التوصيلية 

الكهربائية ،المواد 

 الصلبة العالقة الكلية

المتغيرات الفيزياوية 

 والفيزيوكيميائية

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 السابع
المعادن القلوية ،المعادن 

 االرضية القلوية
المعدنية في  االيونات

 المياه

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الثامن
القاعدية،االوكسجين 

المذاب،النترات 

 والفسفور

العناصر غير المعدنية 

 في المياه

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 BOD,COD,OC 5 التاسع
المكونات العضوية في 

 المياه

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير
امتحانات محاضرات  جودة المياه مؤشر جودة المياه 5 العاشر
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Boyd, C.E., 2015. Water Quality. An 

Introduction Second. Kluwer Acad. Publisher, 

USA, 427 P. 

GEMS/WATER OPERATIONAL GUIDE:  

National water research institute, CANADA 

Centre for Inland waters, BURLINGTON, 

ONTARIO, 1992. 

Boyd CE, Clay J (1998) Shrimp aquaculture and 

the environment. Sci Am 278:42–49  

Boyd CE, Tucker CS (2014) Handbook for 

aquaculture water quality. Craft master, Auburn 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

الحادي 

 عشر
 تصنيف المياه تحديد نوعية المياه 5

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 استخدامات المياه صالحية المياه 5 الثاني عشر

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 نوعية المياه الجوفية الخصائص الكيميائية 5 الثالث عشر

محاضرات 

ورقية + 

شاشة ال

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

 5 الرابع عشر
 التأكسد  دراسة جهد
 واالختزال

جهد التأكسد 

 واالختزال

محاضرات 

ورقية + 

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير

الخامس 

 عشر
5 

قياس طبيعة االيون نحو 

 الماء
 الجهد االيوني

محاضرات 

 ورقية +

الشاشة 

 االلكترونية

امتحانات 

اسبوعية و 

شهرية + 

 تقارير
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .180

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  دد من الطلبة أكبر ع
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 نموذج وصف المقرر

 

 جيوكيمياء الرسوبيات /وصف المقرر

 

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

مادة جيوكيمياء الرسوبيات هي من المواد االساسية المقترحة لطلبة الدراسات العليا مرجلة الماجستير وقد 

وام وما زالت تعطى كاساس الكمال متطلبات الكورسات , يتضمن محاضرات اعطيت بانتظام منذ عدة اع

 تغطي اساسيات المادة وتحقق االستفادة القصوى في مجال التعلم والبحث العلمي ومجال التطبيق العملي

 

 

 المؤسسة التعليمية .181
 كلية العلوم    -جامعة بغداد  

 القسم الجامعي / المركز .182
 قسم علم األرض

 ز المقرراسم / رم .183
 ماجستير مجموعة الجيوكيمياء -جيوكيمياء الرسوبيات

 البرامج التي يدخل فيها .184
 دراسات عليا

 أشكال الحضور المتاحة .185
 الحضور الزامي للمحاضرات النظرية والمختبرات

 الفصل / السنة .186
 2020-2019 –فصلي ) الكورس االول( 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .187
 مدار الكورسساعات اسبوعيا على  5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .188
1/9/2020 

 أهداف المقرر .189

 ترسيخ المفاهيم االساسية للمادة في ذهن الطالب

 التعامل العملي مع العينات بمختلف انواعها

 تعلم الطرق االحصائية في ضبط العمل

 تعلم بعض انواع التحاليل الكيميائية للعينات

 مشاكل التي تواجه في عملية النمذجة ومعالجتهاتعلم اساسيات تفسير النتائج وحل ال

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .190
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 المعرفة والفهم  -أ
 تطوير قابلية الطالب على التفكير وحل المعضالت الحقلية -1أ

 تطوير قابليات الطالب في االدراك وتلقي المعلومة والتعامل معها -2أ

 طالب تفسير النتائج وفلسفة المعلومةتطوير قابلية ال  -3أ

 بناء قاعدة معلومات وخلفية علمية صلبة تمكن الطالب من النطالق البحثي -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التعامل مع العينات االمائية والصخرية وتهيئتها للتحلي - 1ب

يل ت التحلخرية و تعلم اساسياتعلم اساسيات التحليل الكيميائي لالكاسيد في العينات الص  - 2ب

 المعدني

 تعلم طرق احصائية تبسط الكم الهائل وتعطي موثوقية بالنتائج  - 3ب

    تعلم كيفية التغلب على المشكالت البحثية والحقلية وتفسير النتائج   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اضرةستخدام طرايق العرض التقليدي والشرح للطالب بحسب نوع المح

 اعطاء فرصة للطالب بالقاء محاضرات ومناقشتها معهم لتعزيز روح الثقة فيهم

 استخدام طرايق العرض العلمي السائد من خالل العرض االلكتروني

 استخدام عرض فيديوي لتوضيح حاالت معينة

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة واالجابات خالل المحاضرة والواجبات

 االسبوعيةاالمتحانات القصيرة 

 التقويم من خالل المناقشات والقاء المحاضرات

 التقارير االسبوعية للمادة التي ترتبط بمسائل وتمارين

 مدى التزام الطالب بالحضور واالنتباه واالهتمام والتفاعل مع المادة

 مدى اثارة االسئلة والنقاش من قبل الطالب

 االمتحان الفصلي لنهاية الكورس

 

 

 
 تفكيرمهارات ال -ج

 وكيفية الفهم قبل االجابة بناء الثقة في نفوس الطالب -1ج

 مهارة بناء الموديالت االستنتاجية -2ج

 استنباط الفكرة-3ج

 التمييز بين المسببات والحلول واالجراءات  -4ج
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 مهارة تفسير النتاءج العلمي -1د

 مهارة الكتابة البحثية الرصينة -2د

 مهارة استخدام المراجع والمصادر -3د

 مهارة استحضار توظيف المعلومة   -4د
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 papersمع االبحاث   المحاضرات المعطاة
 وابحاث  مجموعة من الكتب االساسية

 متنوعة روابط على الشبكة االلكترونية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

لبرمجيات ورش العمل والدوريات وا

 والمواقع االلكترونية (

 يمكن المشاركة في المواضيع ذات العالقة

 قةوالدخول الى المواقع الساندة من خالل الروابط ذات العال

 بنية المقرر 11

 الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 ن + ع 5 1

 حسابات صحة دقة النتائج

Analytical accuracy and precision 
شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

2 5 

 حسابات وتفسيرات احصائية 

Geostatistics- correlation coefficient 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 تحانات نهائيةوام

3 5 

 تفسير عمليات جيوكيميائية
Characterizaion of elements according 

the periodic Table 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

4 5 

 تصانيف جيوكيميائية
Goldschmidt Classification of 

Elements 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

لة وواجبات اسئ

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

5 5 

 التميز بين انواع السليكا واصولها

Silicates and Silica polymorphs  

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

6 5 

 تفسير تراكيز العناصر في البيئات

Ionic potential and dissolution 

وعرض وسائل شرح 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

7 5 

كيفية الشروع باول خطوة بحثية صحيحة 

 Sampling methods and analyses واختيار افضل طريقة تحليل

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

8 5 

 حواض القديمة بناءابناء الموديل الترسيبي لال

 Phosphates and Porcelanite على السحنات والجيوكيمياء

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

9 5 

توظيف المهارات المختبرية وبيان اهمية تهيئة 

 العينات قبل التحليل على النتائج  
Analytical methods and sample 

preparation and software application 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

10 5 

 بناء موديل ترسيبي وتفسير االحواض

Carbonates 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

11 5 

 ضبناء موديل ترسيبي وتفسير االحوا

Evaporites 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

12 5 

توضيح اليورانيوم كنعصر نادر وكخامات 

 Uranium عيمعدنية والتمييز بينهم ودراسة االنحالل ااشعا

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

13 5 

ء اساسية بعض النظائر المستقرة مبادي

 Stable isotopes واستخداماتها

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

14 5 

مباديء اساسية لبعض النظائر المشعة 

 Radioactive isotopes واستخداماتها

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح

اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 حانات نهائيةوامت
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 انيةيغطي الجانب العملي الدراسة الميد

 

 القبول  .192

 حسب الخطة لكل سنة  المتطلبات السابقة

 متغير حسب الخطة  أقل عدد من الطلبة 

 متغير حسب الخطة أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

حقيقها الب تضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقت

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 المؤسسة التعليمية .193
 كلية العلوم    -جامعة بغداد  

 القسم الجامعي / المركز .194
 رضقسم علم األ

 اسم / رمز المقرر .195
 ماجستير مجموعة الجيوكيمياء -جيوكيمياء استكشافية 

 البرامج التي يدخل فيها .196
 دراسات عليا

 أشكال الحضور المتاحة .197
 الحضور الزامي وقد كان مشمول اونالين بحسب التعليمات

 الفصل / السنة .198
 فصلي ) الكورس الثاني( 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .199
 اسبوعيا على مدار الكورسساعات  5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .200
1-9-2019 

 أهداف المقرر .201

 تحديد خلفية العناصر في المواقع المختلفة -1
 التمييز بين الخلفية والشذوذ والعتبة -2
 االجراء الصحيح للنمذجة االستطالعية والتفصيلية -3
 تحديد مواقع الشذوذ ومالحقتها -4
 عرض النتائج على الخرائط -5
 ور على جسم الخام او الترسيب المعينالعث -6
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .202

 المعرفة والفهم  -أ
 الربط الجدلي بين االكاديمية والتطبيقة -1أ

 تطوير قابلة  التفكير المنطقي الحقلي والخروج عن مساحة الكتاب الضيقة -2أ

 تطوير المهرات الميدانية  للطالب -3أ
 تطوير القابلية للعمل الجماعي كفريق حقلي موحد -4أ
 تطبيق المعلومات النظرية وترجمتها في الحقل  -5أ
 جمع البيانات الميدانية وترجمتها الى خرائط متخصصة   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 فهم اساسيات االستكشاف الجيوكيميائي – 1ب

 يفية تداولها في كل موقعفهم الطرق المتنوعة للنمذجة وك – 2ب

 عمليات احصائية لفصل الشوذ عن الخلفية – 3ب

   توظيف ترافقات العناصر لمالحقة تراكيز عنصر ثمين كالذهب مثال.    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ستخدام طرايق العرض التقليدي والشرح للطالب بحسب نوع المحاضرةا           

 صة للطالب بالقاء محاضرات ومناقشتها معهم لتعزيز روح الثقة فيهماعطاء فر           

 استخدام طرايق العرض العلمي السائد من خالل العرض االلكتروني           

 كلما تطلب االمر لذلك  استخدام عرض فيديوي لتوضيح حاالت معينة           

ط من الدراسة اونالين وتعزيزها برواب ارسال محاضرات فيديوية صوت وصورة في حالى كون          

 مواقع على الشبكة العالمية 

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة خالل المحاضرة المناقشة وتوجية 

 تدقيق الواجبات والتقارير االسبوعية ومناقشتها مع الطالب 

 بحسب مقتضى االمراالمتحانات القصيرة 

 معرفة مدى مستوى الطالبالقصيرة ل القاء المحاضراتتكليف الطالب ب

 مدى التزام الطالب بالحضور واالنتباه واالهتمام والتفاعل مع المادة

 مدى اثارة االسئلة والنقاش من قبل الطالب

 االمتحان الفصلي لنهاية الكورس

 
 مهارات التفكير -ج

  والتركيز على فهم السؤال قبل االجابة الطالب لدىبناء الثقة تعزيز  -1ج

 ار ما يمتلك لطالب من معلومات وتوظيفها في االجابةاستحض -2ج

 خوارزمية االجابة عن طريق التفكير المنطقي المتسلسل -3ج
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برنامج  ج لبناءكيفية ايجاد مشكلة ما ودور المالحظة في ذلك ثم التمييز بين النتيجة واالستنتا  -4ج

 بحثي معين

 ي (.الشخص المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى -د 

 مهارة القراءة الصحيحة وتنوع المصادر -1د

 مهارة استخدام الحاسبة وبعض البرامج الحاسوبية بحسب الحاجة -2د

 لصلةمهارة كيفية البحث عن المعلومة وعمل مراجعة شاملة لفرز وتجميع المعلومات ذات ا -3د

  فية تمييزه عن البحث العلميمهارة كتابة اتقرير وكي  -4د
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 البنية التحتية  .204

 بنية المقرر .203

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تشخيص البيئات ن + ع 5 1
Geochemical 

environmental 
شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 ئيةوامتحانات نها

مباديء اساسية في  5 2

 االستكشاف

Geochemical 

Exploration; Basic 

principles 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

العوامل المؤثرة في  5 3

 تحرك العناصر
Mobility of 

elements 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 امتحانات نهائيةو

فرز التجمعات  5 4

 المعدنية
Element association 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

5 5 
تحديد التوزيع الطبيعي 

للتراكيز وتحديد 

 الشذوذ

Background and 

anomaly 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 امتحانات نهائيةو

6 5 
كيماء الترسبات 

المحتمل من تركيز 

 العناصر المتراكم

Mineralogy of 

economic deposits 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

طرق متنوعة  5 7

 واولوليات االختيار
Exploration 

methods 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
بات اسئلة وواج

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

تشخيص وقت  5 8

 الترسيب ودالئله
Epigenetic anomaly 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

عوامل التعرية  5 9

 وتوزيع العناصر
weathering 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 انات نهائيةوامتح

قطاع التربة  5 10

 واالستكشاف
Soil formation 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

عوامل االنتشار  5 11

 الميكانيكي
Mechanical 

dispersion 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

ل االنتشار عوام 5 12

 الحياتي
Biological 

dispersion 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

التمنطق والهاالت  5 13

 واالستكشاف
Zoning and 

Aureoles 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

 تفسير معلومات منطقة 5 14

 معينة
Data interpretation 

شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية

 Project evaluation تقييم المشروع  15
شرح وعرض وسائل 

 ايضاح
اسئلة وواجبات 

وامتحانات سريعة 

 وامتحانات نهائية
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المحاضرة وكل ما يقدم من الكترونيات وابحاث وروابط

Geochemistry in mineral exploration 
 ابحاث من مجالت عالمية ذات الصلة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

نارات وورش العمل والمؤتمرات المشاركة في الندوات والسم

 ذات العالقة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 محاضرات عامة ضمن الموسم الثقافي

 محاضرات فيديوية على موقع الكلية للفائدة العامة

 زيارات لبعض المؤسسات

 

 القبول  .205

 حسب الخطة لكل سنة )ضوابط القسم(  ات السابقةالمتطلب

 متغير حسب الخطة  أقل عدد من الطلبة 

 متغير حسب الخطة أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 /ماجستير التتابعية الطباقية وصف المقرر

 علي حسينا.م.د.اياد 

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

هو  (Stratigraphyوصف طبقات األرض ويعرف أيًضا باسم علم دراسة طبقات األرض )باإلنجليزية: 

وجي، لجيولاعلم يهتم بدراسة القوانين والظروف المختلفة التي تتحكم في تكوين طبقات الصخور في السلم 

ة عناي رية وأعمارها، ويوجهوأماكن ترسيبها في مختلف مناطق العالم، ويحدد أنواعها وخصائصها الصخ

 خاصة للصخور الرسوبية.

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .206

  قسم علم االرض  القسم الجامعي / المركز .207

 التتابعية الطباقية اسم / رمز المقرر .208

  البرامج التي يدخل فيها .209

 الحضور الزامي للمحاضرات النظرية والمختبرات أشكال الحضور المتاحة .210

 فصل اول السنةالفصل /  .211

 ساعة عملي 15ساعة نظري + 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .212

 1/11/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .213

 أهداف المقرر .214

 ل في كافةللعم : االسهام في عملية التقدم العلمي والنهوض بمستوى التعليم ونزويد سوق العمل بخريجين1

 جيولوجية المختلفة.ميادين استثمار البلد النفطية والهيئات ال
ائط مل خرع: تدريب الطلبة على كيفية اخذ نماذج حقلية وتحويلها الى منتجات تطبيقية  تستخدم في 2

 جيولوجية.
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ات ، أهم طريقة لمعرفة تاريخ أو عمر طبقات أرضية تحمل في بطنها أحفور : تدريب الطالب على3

العلم  م هذايها من مباتات وحيوانات . كذلك يقووعالقة الطبقات ببعضها البعض وعالقة ما كان يعيش ف

.  راكينبدراسة طبقات ال تحوي أحفرورات، حيث يكون اصلها بركاني )مثل مجاري الالبة و غبار الب

أريخ ي التفليس من الغريب أن ينقسم علم وصف طبقات األرض إلى فروع مختلفة، ويعتمد عليها جميعا ف

على  للصخور، وبذلك تمكننا من وصف تتابع العصور التي مّرتالجيولوجي، وتعيين العمر الدقيق 

 .األرض، وما تخللها من تطور للنبات والحيوانات

 

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .215

 المعرفة والفهم  -أ
 التفسير و االستنباط الحقلي.اكتساب القدرة والمهارة في  -1أ
 الخواص الجيولوجية المختلفة.ييز بين اكتساب مهارة التم -2أ

 القوانين االساسية لعلوم االرض المختلفة. التعامل مع  -3أ

 مبدأ الماضي مفتاح للحاضرأستخدام  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي - 1ب

 بحوث تخرج  - 2ب

 تقارير علمية  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة .االختبار -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها  -

 

 طرائق التقييم      

 .المشاركة في قاعة الدرس 

  تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية 
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 مهارات التفكير -ج

 تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .  -1ج

 ةتحليل المشكلة بشكل احصائي رياضي وايجاد الحلول لها على اساس النتائج المتوقع  -2ج

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.  -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  جئة واالسبوعية المستمرة .االختبارات اليومية المفا -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها  -

 

 طرائق التقييم    

 .المشاركة في قاعة الدرس 

  تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية 

 
 ي (.الشخص رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقولة ) المها -د 

 .تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية -1د

 .تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت -2د

 .تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة -3د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.    -4د
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 بنية المقرر .216

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Introduction Sedimentary rocks 2 االول

(clastic and carbonate 

classifications and 

facies associations) 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري

 Bounding surfaces 2 الثاني

and architectural 

elements 

 

 The origin of the 

character of the 

bounding surfaces 

to the sedimentary 

geometries of the 

component 

lithofacies. 

 The bounding 

erosional and 

depositional 

surfaces of 

sedimentary 

geometries have 

hierarchical order. 

 Concept of 

depositional 

architectural 

elements to further 

classify and 

communicate 

information on the 

character and 

origins other 

depositional 

systems. 

 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري

 Surfaces or 2 الثالث

Boundaries of the 

Stratigraphic 

Sequence 

 Sequence Boundary 

(SB) 

 Basal surface of 

falling stage 

systems tract 

(FSST) 

 Transgressive surface 

(TS) 

 Maximum flooding 

surface (mfs) 

 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري

 Sequence 2 الرابع

Stratigraphic Units 

 

Sequences, systems 

tracts, and 

parasequences are 

a hierarchy of 

stratigraphic 

packages or units 

of similar sediment 

strata whose 

geometries are of 

increasingly higher 

  لة عامة ومناقشةأسئ نظري
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frequency, and are 

related to changes 

in the space or 

accommodation 

available for 

sediment fill; 

accommodation 

driven by changes 

in eustasy and 

tectonics 

 
 Systems tracts 2 الخامس

 
 Systems tract is a 

subdivision of a 

sequence 

independent of 

spatial and 

temporal scales 

representing “a 

linkage of 

contemporaneous 

depositional 

systems” 

 Conformable 

succession of 

genetically related 

strata bounded by 

conformable or 

unconformable 

sequence 

stratigraphic 

surfaces with an 

internal 

architecture that 

varies from a 

succession of facies 

that include high-

frequency cycles 

driven by orbital 

forcing to a 

parasequence set 

or a set of higher 

frequency cycles. 

 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري

امتحان نظري و  نظري امتحان نظري و عملي  اختبار نصف فصلي 2 السادس

 عملي
 Shoreline-Related 2 السابع

Systems Tracts 

 

 A relatively 

conformable 

succession of 

genetically related 

beds or bedsets 

(within a 

parasequence set) 

bounded by marine 

flooding surfaces 

or their correlative 

surfaces. 

 Patterns of the 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري
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stacking of 

parasequence sets 

are used in 

conjunction with 

boundaries and 

their position 

within a sequence 

to define systems 

tracts. 

 Scale and stacking 

patterns 

 
-Shoreline 2 الثامن

Independent Systems 

Tracts 

 History of Relative 

Sea Level 

 Tectonic History 

 Eustatic History 

 Sedimentation 

 The Simulation 

 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري

 Basin Clastic 2 التاسع

Sequence Hierarchies 
 Differences 

between 

carbonates and 

siliciclastics 

 The time of 

"ravinemement " 

reworking of the 

clastics occurs 

along the inner 

edge of the 

lagoonal shoreline 

producing an 

eroded surface. As 

the sea level rise of 

the TST continues 

the rate of 

subsidence 

offshore further 

increases and so 

the resultant 

relative rise in sea 

level is 

characterized by 

the carbonates of 

the offshore 

margin forming 

isolated buildups 

and while 

landward closer to 

the left shore 

where subsidence 

is lower the 

carbonates 

become re-

established along 

the coastline at the 

mfs. 

 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري
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 البنية التحتية  .217

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

1. North American Commission on 
Stratigraphic Nomenclature (NORTH 
AMERICAN STRATIGRAPHIC CODE) 

2. Principles of sequence stratigraphy 
(Octavian Catuneanu) 2006 

3. Sequence Stratigraphy: Guidelines for a 
Standard Methodology (Octavian 
Catuneanu) 2017 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 عملي حقلي مكثف لتطوير القدرات االستكشافية للطالب

 Mixed Clastics and 2 العاشر

Carbonates 
 Subdividing 

surfaces 

 Carbonate 

parasequence 

geometries - Tools 

for the 

interpretation of 

depositional 

setting 

 A set of carbonate 

sequence 

stratigraphy 

exercises 

 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري

امتحان نظري و  نظري امتحان عملي و نظري ومسائل اختبار معرفي 2 شرالحادي ع

 عملي
 Carbonate Sequences 2 الثاني عشر

 
     Identify, match 

and tie sequence 

stratigraphic 

surfaces 

     Interpret the 

stacking patterns 

of the vertical 

sedimentary 

sequences 

 

  ناقشةأسئلة عامة وم نظري

 Facies Architecture 2 الثالث عشر

and stratigraphic 

framework 

Facies-succession and 

architecture of the 

duration orders 

sequences and their 

stratigraphic 

framework 

  أسئلة عامة ومناقشة نظري
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ح و اقترافي الشركات والدوائر ذات العالقة  التطبيق العملي

 .مشاريع و اليات تعاون

 

 القبول  .218

 المتطلبات السابقة
        اضافة جزء خاص بالتطبيقات االستكشافية للمعادن و البترول  

 باستخدام علم الطبقات ضمن مقرر الدراسات االولية

 4 أقل عدد من الطلبة 

 8 أكبر عدد من الطلبة 
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 ذج وصف المقررمو

 

 وصف المقرر

 اسم التدريسي: د. ثائر ثامر الطيف

    العلومكلية  -جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .219

 قسم علم األرض القسم الجامعي / المركز .220

 منهجية البحث / دراسات عليا / ماجستير  اسم / رمز المقرر .221

 ال يوجد البرامج التي يدخل فيها .222

  الحضور الزامي للمحاضرات النظرية أشكال الحضور المتاحة .223

 فصلي الفصل / السنة .224

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .225

 2020-11-1 إعداد هذا الوصف تاريخ  .226

 أهداف المقرر .227
 . ث العلميالبح فهم اساسيات منهجية البحث ومعرفة كتابة الرسالة الجامعية او االطروحة وكذلك معرفة كتابة

 
 

 
 

 

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

 ةلعلمياالتعرف على كيفية كتابة الرسائل واسس ذلك و االطاريح العلمية وكذلك كيفية كتابة البحوث 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .228

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة وفهم اساسيات منهجية البحث-1

تنتاجات االس معرفة اساسيات كيفية الكتابة للرسائل و البحوث من المقدمة وبداية المشكلة العلمية الى-2

 والتوصيات للباحث

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 لذلك عرفيةينمي المهارات الخاصة بالمواضيع المنهجية البحثية من خالل التعمق االكثر بالقراءة الم-1

 الربط بين المواضيع البحثيةوالمواضيع االخرى ذات الصلةينمي الفهم و-2

 الفهم واالدراك لكتابة البحوث وحتى الرسائل بافضل وارقى طرق  -3

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

استخدام البرنامج االعتيادية العطاء المحاضرات والتي هي الوورد واالكسل والبوربوينت-1  

لكترونيااعن طريق الداتا شو او عن طريق المحاضرات الصوتيه والفيديوية ايضاح المحاضرات فيديويا -2  

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

يقيم الطالب عن طريق اجراء االختبارات واالمتحانات اليومية والشهرية وكذلك المناقشات اثناء المحاضرات 

رتبة على ذلكوعمل الواجبات وااللتزام الكامل بالمحاضرات والقاء السيمنارات المت  

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 

   تعزيز الثقة للطالب وتطوير قدراته وتحسين تفكيره في مسألة كتابة البحوث العلمية-
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

استخدام البرنامج االعتيادية العطاء المحاضرات والتي هي الوورد واالكسل والبوربوينت-  

لكترونيااطريق الداتا شو او عن طريق المحاضرات الصوتيه والفيديوية  ايضاح المحاضرات فيديويا عن-2  

 

 

 طرائق التقييم    

 

يقيم الطالب عن طريق اجراء االختبارات واالمتحانات اليومية والشهرية وكذلك المناقشات اثناء المحاضرات 

على ذلكوعمل الواجبات وااللتزام الكامل بالمحاضرات والقاء السيمنارات المترتبة   

 

 

 

 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 اسلوب التفكير العلمي واالبداعي-1

    بحوثالبحث في الحلول لبعض المشاكل البحثية والتي تتم مالحظتها عند كتابة الرسائل وال-2
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 بنية المقرر .229

 الساعات األسبوع
خرجات التعلم م

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

 مقدمة :البحث العلمي 2

 ماهيته البحث العلمي :
 وخصائصه،طرقه

 و إعداده ومراحل
 مصادره

محاضرات 

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 2 الثاني
 يإدارة البحث العلم

ي , إدارة البحث العلم

 أخطاء أثناء المراحل

 المختلفة للبحث العلمي

محاضرات 

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 2 الثالث
طرق كتابة البحث 

 العلمي

كيفية كتابة البحث العلمي 

 : ماهي الورقة العلمية
محاضرات 

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 2 الرابع
 برنامج اعداد الكتابة

رات محاض التهيأة لكتابة المشروع

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 2 الخامس
 برنامج اعداد الكتابة

تقديم مسودة البحث او 

 الكتابة
محاضرات 

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 2 السادس
العوامل المؤثرة على 

 الكتابة

محاضرات  العامل المؤثر

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 2 السابع
اقسام البحث 

 ان العلمي/العنو

محاضرات  تهيأة وترتيب العنوان

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

 /اقسام البحث العلمي 2 الثامن

  المستخلص

كيفية كتابة وتهيأة 

 المستخلص
محاضرات 

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

اقسام البحث العلمي  2 التاسع

 المقدمة/

محاضرات  كيفية كتابة المقدمة

PDFوفيديوي

 ة

حان اجراء امت

 نظري

اقسام البحث العلمي  2 العاشر

 طرق العمل/

محاضرات  كتابة المواد وطرق العمل

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

الحادي 

 عشر
اقسام البحث  2

النتائج و /العلمي

  المناقشة

محاضرات  كتابة النتائج والمناقشة

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري

الثاني 

 عشر
اقسام البحث  2

االستنتاجات و /ميالعل

  التوصيات

كتابة االستنتاجات 

 والتوصيات
محاضرات 

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري
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 البنية التحتية  .230

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 قرركتب الم 
      أخرى 

 المحاضرات لمادة منهجية البحث النظرية

 

 

1. How to Write and Publish Scientific 

Paper 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

يب المثال محاضرات الضيوف والتدر

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .231

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

الثالث 

 عشر
اقسام البحث العلمي  2

 المصادر/

محاضرات  كيفية كتابة المصادر

PDFوفيديوي

 ة

اجراء امتحان 

 نظري
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 دكتوراه
 

 نموذج وصف المقرر

 

ة / لمتكاملاائية اء / الدراسات الجيوفيزي: الدراسات العليا / الدكتوراه / الجيوفيزي وصف المقرر

 Integrated Geophysical Studies  

 ا . د . احمد شهاب احمد البناء  

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيلم التعمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 كلية العلوم –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .232

 قسم علم االرض   القسم الجامعي / المركز .233

 اسم / رمز المقرر .234
 دراسات جيوفيزيائية متكاملة  –الدكتوراه 

Integrated Geophysical Studies  

  البرامج التي يدخل فيها .235

 حضوري + الكتروني + محاضرات صوتية  كال الحضور المتاحةأش .236

 2020-2019الثاني / العام الدراسي  الفصل / السنة .237

 ساعة اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .238

 2020 /9 /1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .239

 أهداف المقرر .240

وتوسيع  -بالطرق الجيوفيزيائية   –في تخصص الجيوفيزياء  –يهدف المقرر الى تعريف طلبة الدكتوراه 
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 اذهانهم لفهم كيفية استخدام تلك الطرق لتحقيق اهداف محددة 

 

 
 

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .241

 المعرفة والفهم  -أ
  ةفهم اساليب العمل للطرق الجيوفيزيائي-1أ

 واستثمارها  لتحقق منجز افضل  ايجاد الخصائص المشتركة بين الطرق المختلفة -2أ

 توسيع قاعدة المعرفة التطبيقية  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة القراءة السريعة  – 1ب

 اسلوب االستنباط   – 2ب

 التشخيص  – 3ب

 والتصويب     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .ةاكثر من طريقة جيوفيزيائي متمد استخداتكليفات بقراءات مجموعة ابحاث تع -5
 . بشكل محاضرة  امناقشة البحوث وتقديم موجز عنه -6
 حوارات مفتوحة بين االستاذ والطلبة .  -7
 مناقشات حرة وتصويبات . -8

 

 

 طرائق التقييم      

 الحضور  -6
 عدد االبحاث العلمية المقدمة  -7
 اسلوب عرض االبحاث  -8
 التفاعل والنقاش  -9

 امتحان فصلي  -10
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 مهارات التفكير -ج

 اكتساب الطلبة مهارة التواصل العلمي فيما بينهم . -1ج

 متابعة التعليم االلكتروني واالستفادة من االبحاث الحديثة  -2ج

 مهارة العرض والنقاش  -3ج

  مهارة التفكير والنقد العلمي  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مادة استاذ ال ادارةحوار العلمي من خالل النقاش االيجابي بينهم وبرعاية وخلق روح التعاون بين الطلبة وال

 

 طرائق التقييم    

 

 

  االجابة على االسئلة الحوارية  -1

 طرح معلومات توضيحية للزمالء  -2

  تقديم افكار جديدة  -3

 التفاعل والنقاش  -4

 متحان فصلي حضوري ا -5

 
 ي (.الشخص ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات  العامة والمنقول -د 

 سرعة فهم االسئلة.  -1د

 التأني باإلجابة  -2د

 التركيز على المضمون  -3د

  الهدوء واالختصار واللياقة في العمل االكاديمي   -4د
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 البنية التحتية  .243

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 مجموعات بحثية متنوعة في اتجاهات محددة 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال يوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال يوجد 

 

 القبول  .244

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .242

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ق اسم الوحدة / المسا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مناقشة بحوث  3 1-3
 ةجاذبية ومغناطيسي

 ( اسابيع3)
 نقاش عام  محاضرة

4-6 3  
 GPRكهربائية و 

 (  اسابيع3)
 نقاش عام محاضرة

7-9 3  
زلزالية انعكاسية 

( 3وانكسارية  )

 اسابيع 
 نقاش عام  محاضرة

10-12 3  
 GPRمغناطيسية و

 بيع اسا ( 3)
 نقاش عام  محاضرة

13-15 3  
زلزالية انكسارية 

 ( اسابيع 3وكهربائية )
 نقاش عام  محاضرة
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 المقررنموذج وصف 

 

 أ.د. أيسر محمد الشماع/  - .Environmental Hydrogeology – Ph.D وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .245
 كلية العلوم -جامعة بغداد 

 القسم الجامعي / المركز .246
 قسم علم األرض

 اسم / رمز المقرر .247
 lالهيدروجيولوجيا البيئية

 البرامج التي يدخل فيها .248
 

 ر المتاحةأشكال الحضو .249
 الحضور الزامي للمحاضرات النظرية والمختبرات

 الفصل / السنة .250
 فصلي

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .251
 ساعة 70

 24/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .252

 أهداف المقرر .253

وطرق  لتلوثادراسة تلوث المياه الجوفية ومسبباتها وانواع الملوثات وطرق حماية المياه الجوفية من 

 عالجةالم

 اجراء البحوث العلمية  والتي تخدم المجتمع والبيئة في مجال تلوث المياه الجوفية

 

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

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .254

 المعرفة والفهم  -أ
 المعرفة األساسية بموضوع التلوث للمياه الجوفية-1أ

 األلمام بكافة حاالت التلوث واسبابها-2أ

 ق الحد من التلوث وحماية البيئة المائيةطر -3أ
 طرق المعالجة -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تطوير األفكار الخاصة بتصميم الموديالت الخاصة بالتلوث - 1ب

 اديهاقدرة الطالب على اتخاذ القرار في تحديد مصادر التلوث وامكانية معالجتها او تف – 2ب

 و التعرف على امثلة تطبيقية عملية التمييز   - 3ب

 تدارك المشاكل الناجمة من التلوث والحد منها مستقبال    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 دراسة نظرية وتطبيق عملي على البرامجيات المتوفرة

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحان فصلي وامتحانات قصيرة وتقييم عملي

 تها مع الطلبةتهيئة سمنارات ومناقش

 اعطاء واجبات منزلية قصيرة

 
 مهارات التفكير -ج

 وضع خطط مستقبلية للحد من تلوث المياه الجوفية -1ج        

 اتخاذ القرار في تحديد اسلوب المعالجة األمثل للمياه الملوثة -2ج         

 تشجيع الطالب على التفكير العلمي-3ج

 وثاكل التلاألطالع على تجارب الدول في العالم للتغلب على مشتوسيع مدارك الطالب من خالل   -4ج
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 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 عالجتهعلم مهم وجديد يعمل على وضع سيناريوهات متعددة لغرض منع تلوث المياه الجوفية وم-1د

مراجع ومات من عدة مصادر متمثلة بالكتب المنهجية, السفرات الحقلية, الاستخالص المعل –-2د

ن محاضرات ماء الالعلمية, االنترنت باالضافة الى االستفادة من خبرات االساتذة اثناء و حتى بعد انته

 خالل الساعات المكتبية لالساتذة

بر و لى المختاتطبيقية حقيقية  تنمية المهارات الفكرية للطلبة من خالل جلب مشكالت جيولوجية – 3 د

 حث الطلبة كيفية التفكير التطبيقي في حلها و محاكاتها عمليا

 تشجيع الطالب على اتخاذ القرار العلمي الصحيح -4د
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 البنية التحتية  .256

 بنية المقرر .255

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على مفهوم  5 االول

 تلوث المياه الجوفية

Introduction to 

contaminant 

groundwater 

 امتحان قصير محاضرة

التعرف على مصادر  5 الثاني

 التلوث

Sources of GW 

contamination 

 امتحان قصير محاضرة

ادراسة شكل بقعة  5 الثالث

 التلوث

Solute plume as 

a manifestation 

of precesses 

 امتحان قصير محاضرة

 Design of solute تصميم شبكة النمذجة 5 الرابع

sampling 

 امتحان قصير محاضرة

تحاليل التلوث  5 الخامس

 وصحتها

Quality 

assurance issue 

امتحان طويل  محاضرة

 فيما سبق
 Sampling طرق النمذجة 5 السادس

methods 

 امتحان قصير محاضرة

وحركة  طرق انتقال 5 السابع

 الملوثات

Solute transport امتحان قصير محاضرة 

انتقال الملوثات بال  5 الثامن

advection 

Advection solute 

transport 

 امتحان قصير محاضرة

انتقال الملوثات  5 التاسع

 باألنتشار

Dispersion 

tarnsport 

امتحان طويل  محاضرة

 فيما سبق
موديالت انتفال  5 العاشر

 الملوثات

Modelling of 

transport of 

dissolved 

contaminant 

 مناقشة محاضرة

 Analytical الطرق التحليلية 5 الحادي عشر

modeling 

solution 

 مناقشة محاضرة

 Numerical الطرق العددية 5 الثاني عشر

solution 

 مناقشة محاضرة

 Contaminant معالجة التلوث 5 الثالث عشر

remediation 

 مناقشة محاضرة

استعراض طرق ازالة  5 الرابع عشر

 الملوثات

Methods of 

contaminant 

removal 

 امتحان فصلي محاضرة
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 البحوث الخاصة بموضوع التلوث البيئي

 

 وثكتب المعالجات الرياضية للموديالت الخاصة بالتل

  

Physical and chemical hydrogeology 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 البحوث المنشورة في الدوريات العالمية  والمؤتمرات وورش

 العمل الخاصة بهذا المجال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

حاضرات الضيوف والتدريب المثال م

 المهني والدراسات الميدانية ( 

بعض التطبيقات التي تم اجراءها داخل العراق حيث توفر 

مياه ث للالموديالت الكثير من الجهد الحقلي لعمليات معالجة التلو

 الجوفية

 

 القبول  .257

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقرر نموذج

 Advance Computational Geophysicsالجيوفيزياء الحاسوبية المتقدم  –الدكتوراه  وصف المقرر

 ا.د. علي مكي حسين

 

 كلية العلوم -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .258

 قسم علم االرض القسم الجامعي / المركز .259

 اسم / رمز المقرر .260
 Advanceحاسوبية المتقدم الجيوفيزياء ال –الدكتوراه 

Computational Geophysics 

  البرامج التي يدخل فيها .261

 مسجلةمحاضرات  +التعليم االلكتروني  +حضور  أشكال الحضور المتاحة .262

 الفصل / السنة .263
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .264
 ساعة اسبوعيا 5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .265
1/9/2020 

 أهداف المقرر .266

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

حقيقها لب تعة من الطايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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بأنواع البيانات الجيوفيزيائية  -في الجيوفيزياء  دكتوراه –المقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا يهدف 

التعامل معها احصائيا وتحويلها الى اشارة رقمية يمكن ترشيحها لفك االندماج بين اندماجها والمختلفة وكيفية 

 ;EMD ; SVD; Waveletاالحتواء , مكوناتها وعزلها بالطرق الرقمية المختلفة مثل )تحليل فورير , 

SSA; Sparse Concept; PCA; Compression Concept   وغيرها(  الستقصاء مركبات البيانات

وعمل الفالتر المختلفة لها ومن ثم ربط النتائج مع قياسات الطرق الجيوفيزيائية المتخلفة للوصول الى 

لعمل الـ  Machine learning يزيائية. استخدام طرق الـاستنتاجات عن ماهية هذه البيانات وتفسيراتها الجيوف

De-noising   وازالة الضوضاء. التعريف بالتطبيقات الجيوفيزيائية والحقائق الجاجاهزة والمفتوحة المصدر

 . Matlab and Puthonبأستخدام لغات البرمجة 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .267

 فهم المعرفة وال -أ
 فيزيائية وطرقة اندماجهاالتعريف بأنواع البيانات الجيو -1أ

 كيفية تحول هذه البيانات الى بيانات رقمية يمكن حفظها ورسمها ومعالجتها. -2أ

 التعريف بطرق المعالجة الرياضية المختلفة وكيفية تطبيقها.  -3أ
 رة االمد(.لجيولوجية )الطويلة والقصيتفسير النتائج وربطها مع المعطيات والمتغيرات ا  -4أ         

 التمكن من فهم واستنتاج نتائج هذه المعالجات. -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

مجة ولغات البر مهارات استخدام برامج الحاسوب المختلفة لمايكروسوفت )وورد واكسل (  - 1ب

MatLab and Python. 

 الخرائط.مهارات استخدام برامج رسم   - 2ب

 استيعاب احصاء البيانات وتفسيرها وطرق تفكيك البيانات المدمجة.مهارات   - 3ب

 .لمصدرالمفتوحة مهرات التعامل مع الحقائب التطبيقية الجيوفيزيائية المكتوبة بلغات البرمجة ا   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

برامج التواصل مثل )التلكرام والكوكل كالس ورية وكامل وسائل االيضاح في المحاضرات الحضاستخدام   -1

 والكوكل ميتنك وبرنامج زووم( لعمل المحاضرات عن بعد.

استخدام جميع وسائل ايصال المعلومات للمحاضرات عبر برامج التواصل.  -2  

عمل امتحانات قصيرة بعد انتهاء المحاضرة للتأكد من استيعاب الطالب للمادة.  -3  

تواصل المباشر مع الطلبة عبر هذه البرامج لتسجيل الحضور واالجابة عن اي استفسارات امكانية ال  -4

 للطلبة.

اضرات لغرض مراجعتها من قبل حلمكتوبة وكذلك امكانية تسجيل المتزويد الطلبة بمفردات المحاضرة ا  -5

 الطالب.

 

 طرائق التقييم      

عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.وري او مباشرة في الدوام الحضعمل امتحانات قصيرة   -1  

التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2  
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مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3  

امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4  

 مهارات التفكير -ج

 .لشخصي(اية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابل )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-1ج

 ذاتيا. اراتهماكتساب الطالب القدرة عى التواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه -2ج

التفكير  ب علىحث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطال -3ج

 قاعة الدرس. النقدي و المشاركة الفعالة في النقاشات داخل

 عل معاكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفا -4ج

 االخرين.

   تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين.  -5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التدريسمنح الطلبة الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة 

اهمة المس تكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجموعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على

 وقتالجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة ال

ش و لنقاال الشرح و تقسيم الطلبة الى مجموعات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خال

 الدفاع عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 

 طرائق التقييم    

 عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1

 التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2

 لمحاضرات.مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع ا  -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4

 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 اسئلة مباشرة وحوارات حول انواع الطرق والبيانات الجيوفيزيائية.  - -1د

 ومات الجيولوجية عبر االنترنتالتطوير في زج الطالب في عملية البحث عن المعل  -2د

 راسية.ادة الدوارشادهم الى انواع طرق البحث والتواصل مع المراصد العالمية لخدمة االهدافالم  -3د

استيعاب  عمل سمنارات بشكل متكرر للطلبة ومناقشتها معهم بهدف تطوير قابلية الطلبة على   -4د

 المفاهيم الجديدة.
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 ية البنية التحت .269

 بنية المقرر .268

 اتالساع األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

انواع البيانات  5 االول

 الجيوفيزيائية

 اسئلة مباشرة محاضرة نظرة عامة ومقدمة

ترقيم بيانات  محاضرة البيانات الدورية البيانات الدورية 5 الثاني

 دورية
 البيانات الدورية 5 الثالث

والمرشحات وفهوم الـ 

Sparse  

 ترشيح خرائط محاضرة البيانات الدورية

 Decomposition 5 الرابع

method 

تحليل وفك البيانات 

 الجيوفيزيائية

 ترشيح خرائط محاضرة

 Singular value 5 الخامس

decomposition 

SVD  

 

تحليل وفك البيانات  

 الجيوفيزيائية

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab 

 Wavelet 5 السادس

Analysis 

 تقارير محاضرة البيانات الدورية

حقائب جيوفيزيائية في  5 السابع

Python 

تحليل مختلف البيانات 

 الجيوفيزيائية

تقارير  محاضرة

ومناقشات 

 فديوية 
 Singular 5 الثامن

Spectrum 

Analysis SSA 

تحليل وفك البيانات  

 الجيوفيزيائية

 ات في ادخال بيان محاضرة

Matlab 

 Empirical Mode 5 التاسع

Decomposition 

EMD 

تحليل وفك البيانات 

 الجيوفيزيائية

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab 

 Principle 5 العاشر

Component 

Analysis PCA  

تحليل وفك البيانات 

 الجيوفيزيائية

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab 

تطبيق المفهوم على  Convolutionاالحتواء  5 الحادي عشر

 مسارات وخرائط

 تقديم تقارير محاضرة

 Machine 5 الثاني عشر

Learning  

De-noising and 

CNN 

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab and 

Python 

امتحانات قصيرة  5 الثالث عشر

 ومناقشة سمنارات

   

االمتحان النهائي  3 الرابع عشر

 حضوريا
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ”Matlab recipes for earth science“كتاب 

 Statistics and data analysis for earth“كتاب 

science”  

 في االنترنت Wikiمصادر لبيانات عبر 

 كتب جيوفيزيائية متعددة ومتخصصةفي معالجة االشارة

Machine Learning and Artificial Intelligent 

Books  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

عمل محاضرات فديوية لكافة المحاضرات والتي تم اجراء 

 التطبيقات الرياضية عبر اكسل والبرامج االخرى.

سبيل  الخدمات االجتماعية ) وتشمل على

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ر التوجية لمراجعة بعض المواقع العلمية والطلب بعمل تقاري

 للبيانات الميدانية وطريقة الحصول عليها.

 

 القبول  .270

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 هداف المعرفية و االهداف المهارتيةممكن تأشير اكثر من نقطة تتوافق مع اال*

 

 ط مهارات المنهجمخط

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 ارات العامة والمنقولةالمه

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم االرض  الدكتوراه
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 نموذج وصف المقرر

 Advance Computational Geophysicsالجيوفيزياء الحاسوبية المتقدم  –الدكتوراه  وصف المقرر

 ا.د. علي مكي حسين

 

 كلية العلوم -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .271

 قسم علم االرض القسم الجامعي / المركز .272

 اسم / رمز المقرر .273
 Advanceالجيوفيزياء الحاسوبية المتقدم  –الدكتوراه 

Computational Geophysics 

  البرامج التي يدخل فيها .274

 مسجلةمحاضرات  +التعليم االلكتروني  +حضور  أشكال الحضور المتاحة .275

 الفصل / السنة .276
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .277
 ساعة اسبوعيا 5

 اد هذا الوصف تاريخ إعد .278
1/9/2020 

 أهداف المقرر .279

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

حقيقها الب تياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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بأنواع البيانات الجيوفيزيائية  -في الجيوفيزياء  دكتوراه –يهدف المقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا 

التعامل معها احصائيا وتحويلها الى اشارة رقمية يمكن ترشيحها لفك االندماج بين اندماجها والمختلفة وكيفية 

 ;EMD ; SVD; Waveletبالطرق الرقمية المختلفة مثل )تحليل فورير , االحتواء , مكوناتها وعزلها 

SSA; Sparse Concept; PCA; Compression Concept   وغيرها(  الستقصاء مركبات البيانات

وعمل الفالتر المختلفة لها ومن ثم ربط النتائج مع قياسات الطرق الجيوفيزيائية المتخلفة للوصول الى 

لعمل الـ  Machine learning جات عن ماهية هذه البيانات وتفسيراتها الجيوفيزيائية. استخدام طرق الـاستنتا

De-noising   وازالة الضوضاء. التعريف بالتطبيقات الجيوفيزيائية والحقائق الجاجاهزة والمفتوحة المصدر

 . Matlab and Puthonبأستخدام لغات البرمجة 

 
 

 ئق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرا .280

 المعرفة والفهم  -أ
 فيزيائية وطرقة اندماجهاالتعريف بأنواع البيانات الجيو -1أ

 كيفية تحول هذه البيانات الى بيانات رقمية يمكن حفظها ورسمها ومعالجتها. -2أ

 التعريف بطرق المعالجة الرياضية المختلفة وكيفية تطبيقها.  -3أ
 رة االمد(.سير النتائج وربطها مع المعطيات والمتغيرات الجيولوجية )الطويلة والقصيتف  -4أ         

 التمكن من فهم واستنتاج نتائج هذه المعالجات. -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

مجة ولغات البر مهارات استخدام برامج الحاسوب المختلفة لمايكروسوفت )وورد واكسل (  - 1ب

MatLab and Python. 

 مهارات استخدام برامج رسم الخرائط.  - 2ب

 استيعاب احصاء البيانات وتفسيرها وطرق تفكيك البيانات المدمجة.مهارات   - 3ب

 .لمصدرالمفتوحة مهرات التعامل مع الحقائب التطبيقية الجيوفيزيائية المكتوبة بلغات البرمجة ا   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

برامج التواصل مثل )التلكرام والكوكل كالس كامل وسائل االيضاح في المحاضرات الحضورية وستخدام ا  -1

 والكوكل ميتنك وبرنامج زووم( لعمل المحاضرات عن بعد.

استخدام جميع وسائل ايصال المعلومات للمحاضرات عبر برامج التواصل.  -2  

كد من استيعاب الطالب للمادة.عمل امتحانات قصيرة بعد انتهاء المحاضرة للتأ  -3  

امكانية التواصل المباشر مع الطلبة عبر هذه البرامج لتسجيل الحضور واالجابة عن اي استفسارات   -4

 للطلبة.

اضرات لغرض مراجعتها من قبل حلمكتوبة وكذلك امكانية تسجيل المتزويد الطلبة بمفردات المحاضرة ا  -5

 الطالب.

 

 طرائق التقييم      

عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.مباشرة في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1  

التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2  
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مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3  

امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4  

 مهارات التفكير -ج

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  ةالمهارات العام-1ج

 ذاتيا. اراتهماكتساب الطالب القدرة عى التواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه -2ج

 التفكير ب علىحث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطال -3ج

 النقدي و المشاركة الفعالة في النقاشات داخل قاعة الدرس.

 عل معاكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفا -4ج

 االخرين.

   تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين.  -5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس منح الطلبة الفرصة

اهمة المس تكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجموعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على

 وقتالجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة ال

ش و النقا يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح وتقسيم الطلبة الى مجموعات عمل 

 الدفاع عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 

 طرائق التقييم    

 عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1

 التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2

 لبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.مطا  -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4

 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 اسئلة مباشرة وحوارات حول انواع الطرق والبيانات الجيوفيزيائية.  - -1د

 لتطوير في زج الطالب في عملية البحث عن المعلومات الجيولوجية عبر االنترنتا  -2د

 راسية.ادة الدوارشادهم الى انواع طرق البحث والتواصل مع المراصد العالمية لخدمة االهدافالم  -3د

استيعاب  عمل سمنارات بشكل متكرر للطلبة ومناقشتها معهم بهدف تطوير قابلية الطلبة على   -4د

 فاهيم الجديدة.الم
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 البنية التحتية  .282

 بنية المقرر .281

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

انواع البيانات  5 االول

 الجيوفيزيائية

 اسئلة مباشرة محاضرة نظرة عامة ومقدمة

قيم بيانات تر محاضرة البيانات الدورية البيانات الدورية 5 الثاني

 دورية
البيانات الدورية  5 الثالث

والمرشحات وفهوم الـ 

Sparse  

 ترشيح خرائط محاضرة البيانات الدورية

 Decomposition 5 الرابع

method 

تحليل وفك البيانات 

 الجيوفيزيائية

 ترشيح خرائط محاضرة

 Singular value 5 الخامس

decomposition 

SVD  

 

تحليل وفك البيانات  

 الجيوفيزيائية

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab 

 Wavelet 5 السادس

Analysis 

 تقارير محاضرة البيانات الدورية

حقائب جيوفيزيائية في  5 السابع

Python 

تحليل مختلف البيانات 

 الجيوفيزيائية

تقارير  محاضرة

ومناقشات 

 فديوية 
 Singular 5 الثامن

Spectrum 

Analysis SSA 

فك البيانات تحليل و 

 الجيوفيزيائية

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab 

 Empirical Mode 5 التاسع

Decomposition 

EMD 

تحليل وفك البيانات 

 الجيوفيزيائية

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab 

 Principle 5 العاشر

Component 

Analysis PCA  

تحليل وفك البيانات 

 الجيوفيزيائية

 انات في ادخال بي محاضرة

Matlab 

تطبيق المفهوم على  Convolutionاالحتواء  5 الحادي عشر

 مسارات وخرائط

 تقديم تقارير محاضرة

 Machine 5 الثاني عشر

Learning  

De-noising and 

CNN 

 ادخال بيانات في  محاضرة

Matlab and 

Python 

امتحانات قصيرة  5 الثالث عشر

 ومناقشة سمنارات

   

االمتحان النهائي  3 الرابع عشر

 حضوريا
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ”Matlab recipes for earth science“كتاب 

 Statistics and data analysis for earth“كتاب 

science”  

 في االنترنت Wikiمصادر لبيانات عبر 

 ددة ومتخصصةفي معالجة االشارةكتب جيوفيزيائية متع

Machine Learning and Artificial Intelligent 

Books  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

عمل محاضرات فديوية لكافة المحاضرات والتي تم اجراء 

 امج االخرى.التطبيقات الرياضية عبر اكسل والبر

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ر التوجية لمراجعة بعض المواقع العلمية والطلب بعمل تقاري

 للبيانات الميدانية وطريقة الحصول عليها.

 

 القبول  .283

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 ممكن تأشير اكثر من نقطة تتوافق مع االهداف المعرفية و االهداف المهارتية*

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
لمهارات الخاصة ا

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم االرض  الدكتوراه

                   



 

 
 

 1الصفحة 
 

  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم -جامعة بغداد  ةالمؤسسة التعليمي .284

 قسم علم االرض القسم الجامعي / المركز .285

 اسم / رمز المقرر .286
 Advanceمعالجة البيانات الزلزالية المتقدم  - 2فص  –الدكتوراه 

Seismic Data Processing 

  البرامج التي يدخل فيها .287

 ةمسجلمحاضرات  +التعليم االلكتروني  +حضور  أشكال الحضور المتاحة .288

 الفصل / السنة .289
 فصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .290
 ساعة اسبوعيا 5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .291
1/9/2020 

 أهداف المقرر .292

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

ل على لحصوعلى كيفية ا –دكتوراه في الجيوفيزياء  –تعريف طالب الدراسات العليا يعمل على المقرر 

 –العامة  مفاهيمها –طرق عرضها  –ما هي هذه البيانات  –البيانات من المسوحات الزلزالية االنعكاسية 

ة. كل ذلك معالجة بيانات حقلية حقيقي –مخطط المعالجة  –عمل الموديالت  –عرض ومعالجة بيانات السرع 

طابق البرنامج مفتوح المصدر وهو يوالمنصب على منظومية يونكس.  Seismic Unixباستخدام برانامج 

 .و حقائب برنامج Colorado School of Mineبرنامج التدريب على المعالجة والمقدم من جامعة 

Madagascar المفتوحة المصدر لجامعة The University of Texas at Austin   و برامج معالجة

 . Matlabالبيانات الزلزالية بأستخدام 
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ول على على كيفية الحص –دكتوراه في الجيوفيزياء  –يهدف المقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا 

 –العامة  مفاهيمها –طرق عرضها  –هذه البيانات ما هي  –البيانات من المسوحات الزلزالية االنعكاسية 

ة. كل ذلك معالجة بيانات حقلية حقيقي –مخطط المعالجة  –عمل الموديالت  –عرض ومعالجة بيانات السرع 

طابق والمنصب على منظومية يونكس. البرنامج مفتوح المصدر وهو ي Seismic Unixباستخدام برانامج 

 .و حقائب برنامج Colorado School of Mineوالمقدم من جامعة برنامج التدريب على المعالجة 

Madagascar المفتوحة المصدر لجامعة The University of Texas at Austin   و برامج معالجة

 . Matlabالبيانات الزلزالية بأستخدام 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .293

 المعرفة والفهم  -أ
 GPRالخاصة بالمسوحات الزلزالية االنعكاسية والرادارية عريف بأنواع البيانات الت -1أ

 كيفية تحول هذه البيانات الى بيانات رقمية يمكن حفظها ورسمها ومعالجتها. -2أ

 التعريف بطرق المعالجة الرياضية المختلفة وكيفية تطبيقها.  -3أ
 .يولوجيةالج وااللتراكيبئج وربطها مع المعطيات تفسير النتا  -4أ         

 التمكن من فهم واستنتاج نتائج هذه المعالجات. -5أ
  لها. التمكن من استخدام البرامج المفتوحة المصدر وتطويرها وفقا لحاجة الباحث العلمي -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .لنكس نظام التشغيل يونكس اومهارات استخدام برامج الحاسوب المختلفة ل  - 1ب

 .ةاستخدام البرامج المفتوحة المصدر , فهمها وتطويرها وانشاء برامج جديدمهارات   - 2ب

 .استيعاب معالجة البيانات الزلزالية وبيانات الموديالت والسرع مهارات  - 3ب

 MatLabو  Madagascarو  Seismic Unixمهارات استخدام برامج الـ    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

برامج التواصل مثل )التلكرام والكوكل كالس كامل وسائل االيضاح في المحاضرات الحضورية واستخدام   -1

 والكوكل ميتنك وبرنامج زووم( لعمل المحاضرات عن بعد.

استخدام جميع وسائل ايصال المعلومات للمحاضرات عبر برامج التواصل.  -2  

رة للتأكد من استيعاب الطالب للمادة.عمل امتحانات قصيرة بعد انتهاء المحاض  -3  

امكانية التواصل المباشر مع الطلبة عبر هذه البرامج لتسجيل الحضور واالجابة عن اي استفسارات   -4

 للطلبة.

اضرات لغرض مراجعتها من قبل حلمكتوبة وكذلك امكانية تسجيل المتزويد الطلبة بمفردات المحاضرة ا  -5

 الطالب.

 

 ييم طرائق التق     

عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.مباشرة في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1  

التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2  

مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3  

امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4  
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 مهارات التفكير -ج

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  ت العامةالمهارا-1ج

 ذاتيا. اراتهماكتساب الطالب القدرة عى التواصل فيما بينهم و مع االساتذة لتطوير انفسهم و مه -2ج

التفكير  ب علىحث الطلبة على التعليم الذاتي و االستزادة من معرفة مجال المقرر و تشجيع الطال -3ج

 النقدي و المشاركة الفعالة في النقاشات داخل قاعة الدرس.

 عل معاكتساب الطلبة مهارات جديدة في التواصل من خالل انتقاء حوارات تدعوا الى التفا -4ج

 االخرين.

   تعليم الطلبة السلوك المثالي و التعاون مع االخرين.  -5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض تحت اشراف عضو هيئة التدريس منح الطلبة

اهمة المس تكليف الطلبة بواجبات يقومون بها في شكل مجموعات عمل و يحدد لهم نسبة من التقييم على

 وقتالجماعية االمر الذي يمكن ان يشجع  الطالب على العمل الجماعي و تعلم مهاارة ادارة ال

اش و النق ات عمل يكتشف الطالب من خاللها التعلم الفعال من خالل الشرح وتقسيم الطلبة الى مجموع

 الدفاع عن راية من خالل عرضة وجهات نظرة و ارائة

 

 طرائق التقييم    

 عبر الفورم في الكوكل كالس رووم.في الدوام الحضوري او عمل امتحانات قصيرة   -1

 التقييم للحضور والتفاعل خالل المحاضرة.  -2

 مطالبه الطلبة بتقديم تقارير حول مختلف مواضيع المحاضرات.  -3

 امتحان فصلي يتم اجراءه حضوريا.  -4

 ي (.الشخص المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 النعكاسية.للطريقة ا -  اسئلة مباشرة وحوارات حول انواع الطرق والبيانات الجيوفيزيائية  - -1د

الحصول التطوير في زج الطالب في عملية البحث عن المعلومات الجيولوجية عبر االنترنت و  -2د

 على بيانات المسوحات الزلزالية ثنائية وثالثية االبعاد والمتوفرة مجانا.

 الهدافامة وارشادهم الى انواع طرق البحث والتواصل مع الجمعيات والجامعات العالمية لخد  -3د

 المادة الدراسية.

استيعاب  عمل سمنارات بشكل متكرر للطلبة ومناقشتها معهم بهدف تطوير قابلية الطلبة على   -4د

 المفاهيم الجديدة.
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 البنية التحتية  .295

 بنية المقرر .294

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نظام التشغيل يونكس  5 االول

–ومنظومة المعالجة 

 – تنصيب المنظومة

 Shell scriptعمل 

محاضرة +  نظرة عامة ومقدمة

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

انواع المسوحات  5 الثاني

 الزلزالية وبياناتها

محاضرة +  المسوحات الزلزالية

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

تحميل وطرق رسم  5 الثالث

 يةالمقاطع الزلزال

انواع المقاطع 

 الزلزالية

محاضرة + 

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

الموديالت والبيانات  5 الرابع

 التمثيلية

محاضرة +  البيانات التمثيلية

 جانب عملي

تقارير واسئلة 

 مباشرة
محاضرة +  معالجة النموذجيةمعالجة البيانات  5 الخامس

 جانب عملي

 تقارير

ت تحليل ومعالجة بيانا 5 السادس

 السرع

محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 تقارير

تصفية البنتائج وعمل  5 السابع

 الستاك للمقاطع
محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

تطبيق  -التهجير  5 الثامن

 لمسوحات حقيقية
محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 اسئلة مباشرة

و فالتر و تحسين االشارة  QC 5 التاسع

-De و 

convolution 

محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

 تقديم تقارير

منظومة برامج  5 العاشر

Madagascar 

تعريف وطرق 

 تنصيب ومعالجة

محاضرة + 

 جانب عملي

 تقديم تقارير

المعالجة بأستخدام  5 الحادي عشر

Madagascar 

محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

حضور واسئلة 

 مباشرة

المعالجة بأستخدام  5 الثاني عشر

Matlab 

محاضرة +  معالجة

 جانب عملي

حضور واسئلة 

 مباشرة

امتحانات قصيرة  5 الثالث عشر

 ومناقشة سمنارات

   

االمتحان النهائي  3 الرابع عشر

 حضوريا
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ”Introduction to Geophysical Prospecting“كتاب 

 Seismic data processing with Seismic“كتاب 

Unix”  

 Acquisition and processing of marine“كتاب 

seismic data” 

 ”The CWP/SU: Seismic Unix Package“كتاب 

 ”The New SU User’s Manual“كتاب 

 y.org/wiki/Main_Pagehttp://www.ahaموقع 

 Processing of Seismic data using MatLabكتاب 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

عمل محاضرات فديوية لكافة المحاضرات والتي تم اجراء 

 التطبيقات الرياضية عبر اكسل والبرامج االخرى.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

ر التوجية لمراجعة بعض المواقع العلمية والطلب بعمل تقاري

 للبيانات الميدانية وطريقة الحصول عليها.

 

 القبول  .296

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  الطلبة أكبر عدد من 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahay.org/wiki/Main_Page
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 ن تأشير اكثر من نقطة تتوافق مع االهداف المعرفية و االهداف المهارتيةممك*

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 الموضوعب
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2فص –اساسي  علم االرض  الدكتوراه

                   


