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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلیة العلوم –معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 جیولوجیا النفط والمعادنقسم     المركز/  علمي القسم ال .2

 Economic Geology  /GEEG406 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 المرحلة الرابعة/ سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 : أھداف المقرر .8

المتعددة مجاالت الصناعیة الاستخدامھا في توصیل فكرة االھمیة االقتصادیة للخامات الفلزیة من خالل   -1   
  باالضافة الى دراسة كیفیة تواجدھا في صخور القشرة االرضیة. وتاثیر  مردودھا االقتصادي على البلد 

   .ودراسة طرق تكونھا 
                          

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10



  
 2الصفحة 

 

  

  

  
  ھداف المعرفیة األ -أ

   . االھمیة االقتصادیة للخامات الفلزیةلمعرفة الطلبة  اعداد -1أ
 .تعریفھم باماكن تواجداتھا في الصخور المضیفة لھا  -2أ

 

  
   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

من خالل الجزء العملي المتمثل بدراسة  نماذج للخامات تحت المجھر الضوئي رفة المعمھارات  – 1ب
إضافة إلى إمكانیة مشاھدتھا في الحقل من خالل السفرات العلمیة في حالة إقرارھا من قبل الجامعة 

  وعمادة الكلیة
     
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  .وجھاز عرض المعلومات السبورة واستخدام بالشرح والتوضیح  طریقة المحاضرة   -
لموضوع وكذلك تكوین مجموعات من خالل تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة       -

  .  ).مختبر دراسة الفلزات تحت المجھر (الدراسة العملیة 
  . إجراء سفرات علمیة لدراستھا في الحقل    -
  
  

       

 طرائق التقییم      

  العملیةاالختبارات  - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  وشھریةیومیة  اختباراتا  - 4
  .النظریة والمختبرات العملیة .الحضور المستمر للمحاضرات    - 5
   

 

   
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 

  تطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  متابعة  ال  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 .والسفرات العلمیةالزیارات المیدانیة   -
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أو / اسم الوحدة  الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم ة التعلیمطریق

  املقدمة 5 1

تعاريف ومبادئ اساسية يف 

  جيولوجيا اخلامات

 –الرواسب االقتصادية 

  اخلام  –الرواسب املعدنية 

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

الصخور -معادن اخلامات 5 2

لوجيا جيو  –واملعادن الصناعية 

  اخلامات

 = السبورة والداتا شو 

 –جسم اخلام  –رواسب اخلام  5 3

 –خام اويل  –املعادن الغثة 

  احتياطي اخلام –منحدر اخلام 

 = السبورة والداتا شو 

  االعتبارات االقتصادية  5 4

التقييم االقتصادي جلسم اخلام 

  درجة اخلام او جودته –

 = السبورة والداتا شو 

ل اليت تؤثر على قيمة العوام 5 5

  احلد الفاصل للجودة

العوامل اجليولوجية واجليو   -1

  كيميائية

العوامل اليت تؤثر على  -2

  مقدار الربح

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   = 5 6

 = السبورة والداتا شو   تكوين رواسب اخلامات 5 7

 = السبورة والداتا شو   مصدر املوائع احلاملة للخامات 5  8

 = السبورة والداتا شو   املياه الكونية واملياه احلديثة 5  9

مياه الينابيع  –مياه املناجم  5  10

  احلارة

 = السبورة والداتا شو 

الرتكيب النظائري لالوكسجني  5  11

واهلايدروجني لالنواع املختلفة 

  من املوائع احلاملة للخام

 = السبورة والداتا شو 

  انتقال املوائع احلاملة للخام 5  12

انتقال املوائع  -انتقال الصهري

  يف االعماق السحيقة

 = السبورة والداتا شو 

الصخور الكاربونايتية املضيفة  5  13

  للخام

انتقال املوائع يف االعماق 

  الضحلة

 = السبورة والداتا شو 
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انتقال الفلزات يف احلالة 

  الغروية

Wا املكونات  الصيغة اليت تنتقل 5  14

  املذابة يف املائع احلاملة للخام

  عمليات ترسيب اخلام

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   ]يئة االرض الستقبال اخلام 5  15

عمليات ترسيب اخلام  5  16

  الصهريية املنعزلة

 = السبورة والداتا شو 

العوامل اليت تتحكم يف ترسيب  5  17

  اخلام

عوامل اولية (لفيزيائية العوامل ا

  )، عوامل ثانوية

 = السبورة والداتا شو 

  العوامل االولية 5  18

 –الصخور الكلسية 

 –املدملكات اجليدة الفرز 

االجزاء العليا املتهشمة من 

الصخور –الطفح الربكاين 

  الرملية النفاذة

 = السبورة والداتا شو 

  الضوابط الفيزيائية الثانوية 5  19

االنابيب  -وقعروق الشق

ترسبات نطاق  -واملداخن

 –العروق املتشابكة  –القص 

العروق  –الشعاب السرجية 

 -صدوع الطيات –السلمية 

حشو  -ترسبات حشو الربيشيا

حشو املسام  -احملاليلجتاويف 

حشو ثقوب  –الصخرية 

  احلمم الربكانية

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   عروق الشقوق 5  20

 = السبورة والداتا شو   الظواهر الفيزيائية للعروق 5  21

عالقة العروق مع بعضها  5  22

  البعض

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  االنابيب واملداخن 5  23

ترسبات نطاق القص والعروق  5  24

 املتشابكة 

 = السبورة والداتا شو 

الشعاب السرجية والعوق  5  25

ة وصدوع الطيات السلمي

  وترسبات حشو الربيشيا

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .11

خالد جالل علي و . اجليولوجيا االقتصادية واخلامات الفلزية تاليف د -1  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  هيام عباس حممد. د

    )  المصادر(ة ـ المراجع الرئیسی2
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region of south-west England. Mem 

Geol.Surv.G.B.1  
Edwards R.and Atkinson K.(1986) Ore    
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              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

  

   مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
 

  

حشو  –حشو جتاويف احملاليل  5  26

حشو ثقوب  -املسام الصخرية

  احلمم الربكانية

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   الضوابط الكيميائية 5  27

 = السبورة والداتا شو   انسجة الرتسيب 5  28

 = السبورة والداتا شو   ية االحاللادلة عمل 5  29

 = السبورة والداتا شو   ترسيب ملئ الفراغات 5  30

     االمتحان النهائي   31
- 


