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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

 Ores and Industrial Rocks  /GEOIR403 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 الوصف  تاریخ إعداد ھذا .7

 : أھداف المقرر .8
   .اھمیة الصخورالصناعیة واستخدامھا في مجاالت الصناعیة   تعلیم الطالب   -1  
مما  الصخور الصناعیةتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة  -2  

  .التي لھا عالقة بتدریس ھذه المادة  المنشأت الجیولوجیة والكیمیائیةیؤھلھم للعمل والبحث في 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

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
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  
  ھداف المعرفیة األ -أ

   .لمعرفة وفھم الصخور الصناعیة الطلبة  اعداد -1أ
  كیفیة البحث عن الصخور الصناعیة من خالل التكاوین والتراكیب الجیولوجیة تمكین الطلبة من  -2أ
  . التكوینات الجیولوجیة وعملیات التنقیة لھا من  كیفیة استخراج الصخور الصناعیة  -3أ
 .استخدامھا في المجاالت الصناعیة  -4أ

  
   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

   التذكر -المعرفة مھارات  – 1ب
  مھارات االستخدام والتطویر   - 2ب
     
 

  طرائق التعلیم والتعلم     

  .وجھاز عرض المعلومات واستخدام السبورة بالشرح والتوضیح  طریقة المحاضرة   -
  .المادة تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات      -
    .موضوع الصخور الصناعیة تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
   السئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من ا    -

  .لمواضیع محددة  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة 
   

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  یتیة بدرجات محددة بواجبات   - 5
  .الحضور المستمر للمحاضرات - 6

 

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

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  وخارج القطر المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
  الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العضویة  -
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
  المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ياخذ الطالب فكرة عن مفهوم  4 1

ة واملناجم الصخور الصناعي

  والعمليات املنجمية 

  عن الصخور الصناعية املقدمة

-تعريف اجليولوجيا املنجمية

  املنجم –العمليات املنجمية 

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

ياخذ فكرة عن الصخور  4 2

  الفوسفاتية ومعادن الفسفور 

 -صخور الفسفاتيةالفسفور وال

تركيز -معادن الفسفور

  الفوسفات

 = السبورة والداتا شو 

يفهم الطالب اصل وتواجد  4 3

  الفوسفات 

  –اصل وتواجد الفوسفات 

  كيفية تكوين الفوسفات

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على االستخدامات  4 4

  الصناعية للفوسفات 

 –انواع تواجدات الفوسفات 

ناعية االستخدامات الص

  للفوسفات

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على مناطق تواجد  4 5

الفوسفات يف العراق واصل 

  تكوينها

مناطق  –الفوسفات العراقية 

  –تواجد الفوسفات العراقية 

كيفية تكوين الفوسفات يف 

  منطقة عكاشات 

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على مناطق تواجد  4 6

صل الفوسفات يف العراق وا

  تكوينها

منطقة فوسفات عكاشات 

منطقة  –) تكوين الطيارات (

تكوين ام (فوسفات الرطبة 

منطقة فوسفات  - )ارضمة 

  احلدود العراقية االردنية 

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على مصادر الكربيت  4 7

  وطرق استخراجه 

مصادر الكربيت  –الكربيت 

طرق استخراج الكربيت  –

ريقة ط–طريقة القلع (

  استخراج الكربيت من االبار 

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على طرق استخالص  4  8

  الكربيت 

استخالص الكربيت من معدن 

استخالص  –البايرايت 

الكربيت من اجلبس 

استخالص -واالMايدرايت

  الكربيت من غازات املسابك 

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على طرق استخالص  4  9

  الكربيت

الكربيت املستخلص من الغاز 

املواصفات التجارية  –الطبيعي 

  للكربيت احلر 

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اصل وتواجد  4  10

  الكربيت الطبيعي 

اصل وكيفية تكوين وتواجد 

  الكربيت الطبيعي

 = السبورة والداتا شو 
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يتعرف على نوعية الكربيت  4  11

  العراقي واصل تكوينه

  الكربيت العراقي

  -2الكربيت الطبيعي  -1

كربيت   -3كربيت البايرايت 

  -4اجلبس واالMايدرايت

  كربيت الغاز الطبيعي

  حتليل اصل الكربيت العراقي

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اهم مصادر  4  12

  خامات احلديد

  احلديد

  مصادر احلديد 

خامات اكاسيد احلديد  -1

 خامات - 2املغناطيسية 

 -3اكاسيد احلديد الالمائية 

خامات اكاسيد احلديد املائية 

  خامات كاربونات احلديد-4

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على طرق استخالص  4  13

  خامات احلديد

  تركيز خامات احلديد

 -2الفصل املغناطيسي  -1

  التلبيد -3التعومي 

 = السبورة والداتا شو 

 يتعرف على اصل واستعماالت 4  14

  خام احلديد

انواع واصل ترسبات احلديد 

  استعماالت احلديد –يف العامل 

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على أماكن تواجد خام  4  15

  احلديد يف العراق 

  خامات احلديد يف العراق

منطقة خامات احلديد  -1

حديد منطقة اسناوة (الشمالية 

 –حديد منطقة ميشاو  –

حديد  –حديد منطقة بنايف 

منطقة دوري سركوزة 

  وماراباستا

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف الطالب على اهم  4  16

التكاوين احلاوية على احلديد 

  يف العراق 

منطقة خامات حديد الصحراء 

  الغربية

حديد وادي –حديد الكعرة 

  احلسينيات

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اصل وكيفية  4  17

  تكوين احلجر اجلريي 

  ر اجلريي والدولومايتاحلج

 -2احلجر اجلريي  -1تعريف 

  الدولومايت

وكيفية تكوين احلجر  أصل

  اجلريي

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اصل وتكوين  4  18

  الدولومايت 

  وتكوين الدولومايت أصل

استعماالت احلجر اجلريي 

  والدولومايت

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   احلجر اجلريي يف العراقيتعرف على أهم التكاوين  4  19
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العراقية احلاوية على احلجر 

  اجلريي 

اهم التكاوين اجليولوجية 

  للحجر اجلريي يف العراق

تكوين الفارس االسفل -1

تكوين  - 3تكوين الدمام -2

تكوين  -4خورمال -السنجار

-6تكوين البالمبو -5عانه 

  تكوين الفرات الكلسي

صناعة وانتاج  يتعرف على 4  20

  السمنت 

  السمنت

صناعة وانتاج مسنت بورت 

  الند

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على أهم األطيان  4  21

  الداخلة يف الصناعة

  االطيان

  الرتكيب الذري ملعادن االطيان

تسمية وتصنيف معادن 

  االطيان

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اهم انواع  4  22

  التجمعات الطينية

  اميع املعادن الطينيةجم

 -2معدن الكاؤولني  -1

 -3معدن املونتموريلونايت 

معدن  -4معدن االياليت 

  الكلورايت

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اهم انواع  4  23

  التجمعات الطينية

اسباب تبادل االيونات املوجبة 

  يف املعادن الطينية

  استعماالت االطيان 

 االطيان املفضلة يف صناعة

 املواد املختلفة والسرياميك

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اصل وتواجد  4  24

  االطيان يف العامل 

  اصل وتواجد االطيان يف العامل

 -2االطيان املتبقية  -1

االطيان  -3االطيان املتغرية 

 املتنقلة

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على ظروف تكوين  4  25

  االطيان

 = السبورة والداتا شو   طيان ظروف تكوين اال

يتعرف على اماكن تواجد  4  26

  االطيان العراقية

  االطيان العراقية

منطقة الصحراء الغربية -1

  املنطقة الشمالية الشرقية -2

 = السبورة والداتا شو 

  اجلبس االMايدرايت  يتعرف على الصخور اجلبسية  4  27

  معادن اجلبس 

  والMايدرايت

 = شو  السبورة والداتا

يتعرف على انواع اجلبس  4  28

واالستخدامات الصناعية 

االستعماالت الصناعية 

  للجبس

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  -12

  الصخور واملعادن الصناعية يف العراق تاليف ناهدة القرغويل  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  

  

 . Almond. D. Cand Whitlen -1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

D.A.(1996):Rocks. Minerals and Crystals.128P 

Hamyln. London 

2- Tyrrell. F.G. (2005): Petrology . 480P.Mc 

Graw Hill.N .Y 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

  

   مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  - 13

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

 -1انواع اجلبس تبعا للنشأة   للجبس 

اجلبس  -2اجلبس االويل 

  الثانوي

يتعرف على اماكن تواجد  4  29

  اجلبس واالمالح العراقية 

  مواقع اجلبس يف العراق

  ادرهااالمالح ومص

 = السبورة والداتا شو 

يتعرف على اصل وكيفية  4  30

تكوين االمالاالستخدامات 

  الصناعية ح باالضافة اىل

  أصل وكيفية تكوين االمالح

  استعماالت االمالح

  امللح العراقي وطبيعة تواجده

الينابيع امللحية الطبيعية  -1

ماء  -3االبار امللحية  -2

  امللح الصخري -4 رالبح

 = ة والداتا شو السبور 

     امتحان Mائي     31
  
  
  
  
  
  
  
  
- 
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