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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 یة العلومكل المؤسسة التعلیمیة .1

 جیولوجیا النفط والمعادن   المركز/  علمي القسم ال .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
Minerals chemistry and optical minerals /GEMCO201 

  اجباري  أشكال الحضور المتاحة .4

  ثانیة   مرحلة/ سنوي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
  ساعة 120

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
1/8/2016  

 أھداف المقرر .8

 من التعرف على المعادن من خالل دراسة خواصھا البصریة تحت المجھر الطالب  مكین ت -1
 تمكین الطالب دراسة التركیب الكیمیائي للمعادن -2
  تعریف الطالب باسس تصنیف المعادن - 3

 

 

 

  

  

  

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 ألا -أ

   السس تصنیف المعادن تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم  -1أ
  للتركیب الكیمیائي والداخلي للمعادن تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم  -2أ
 كیفیة دراسة الخصائص البصریة للمعادنحول  تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم  -3أ

  -5أ

   -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   مھارات عقلیة - 1ب
  ةملیمھارات ع -2ب
  مھارات تذكیر وتحلیل   - 3ب 
    - 4ب 
     -5ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة اإللقاء واالستجواب -      
  ة والمخططات البیانی  Data Showاستخدام وسائل توضیحیة مثل  -      

 

 طرائق التقییم      

  اختبارات یومیة وشھریة للمواد الدراسیة  -      
  درجات للمشاركة في المحاضرات   -       
 وضع درجات للواجبات البیتیة والتقاریر المكلف بھا الطالب  -       

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
   یقة تحضیر الشرائح المعدنیة الرقتمكین الطلبة من  -1ج
   الفحوصات للخواص المعدنیة باستخدام المجھر تمكین الطلبة من اجراء  -2ج
  الخواص البصریة للمعادن تعیین  -3ج
   -4ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة  -
  تفكیر والتحلیل تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات ال   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   التيمواضیع التكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة  -
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 طرائق التقییم    

  
  االختبارات  -    
  المالحظة والمقابلة  -    

  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  التقنیات في تحضیر الشرائح المعدنیة الرقیقة استخدام احدث  -1د
  نیة الرقیقة تصنیف المعادن من خالل  دراسة الشرائح المعد -2د
  االجھزة المستخدمة في دراسة المعادن االطالع على احدث  -3د
 -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب بمفاھیم  4 1
 كیمیاء المعادن

طریقة االلقاء  - مقدمة عامة 
  وابواالستج

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

طریقة االلقاء  - البناء الذري للمعادن  یعرف البناء الذري للمعادن  4 2
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یعرف البناء الكیمیائي  4 3
 للمعادن

طریقة االلقاء  - البناء الكیمیائي للمعادن 
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 وضیحیةت

 المالحظة

یعرف الترتیب والبناء  4 4
 الذري للمعادن

طریقة االلقاء  - الترتیبات الھندسیة الفراغیة 
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان  یومي 

یتعرف على مفھوم  4 5
 الرص ودرجة التقارب

طریقة االلقاء  - الرص ودرجة التقارب 
  واالستجواب

وسائل  استخدام -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على انواع  4 6
 االواصر الكیمیائیة

طریقة االلقاء  - االواصر الكیمیائیة 
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

طریقة االلقاء  - التشاكل  یفھم المقصود بالتشكل 4 7
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

طریقة االلقاء  - الفصل االول/ امتحان شھر االول   4  8
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على اصل وكیفیة   4  9
 تكون المعادن

طریقة االلقاء  - اصول المعادن وتكونھا 
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على اصل وكیفیة   4  10
 تكون المعادن

طریقة االلقاء  - اصول المعادن وتكونھا 
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

طریقة االلقاء  - اسس تصنیف المعادن  یفھم اسس تصنیف المعادن   4  11
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

طریقة االلقاء  -  س تصنیف المعادن اس یفھم اسس تصنیف المعادن  4  12
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على المجامیع    4  13
 المعدنیة 

طریقة االلقاء  -  المجامیع المعدنیة 
 جوابواالست

 المالحظة
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 البنیة التحتیة  .12

صرية املعادن ب - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  

اسس دراسة املعادن با�هر -  

تاليف حممود  يوسف الشوازي  1995كيمياء املعادن   -  

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

یتعرف على المجامیع   4  14
 المعدنیة

طریقة االلقاء  -  المجامیع المعدنیة 
 جوابواالست

 المالحظة

یتعرف على المجامیع   4  15
 المعدنیة

طریقة االلقاء  -  المجامیع المعدنیة 
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على المجامیع   4  16
 المعدنیة

طریقة االلقاء  -  فیزیاء الضوء
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

  امتحان تحریري    الفصل االول/ امتحان الشھر الثاني   4  17

یفھم سلوك الضوء في   4  18
 االوساط المختلفة 

طریقة االلقاء  -  فیزیاء الضوء 
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

طریقة االلقاء  -  النظریة الموجیة  یفھم النظریة الموجیة   4  19
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على مفھوم المعادن   4  20
 المتجانسة وغیر المتجانسة

 بصریا

المواد المتجانسة وغیر 
  المتجانسة بصریا 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على مفھوم معامل   4  21
 االنكسار 

معامل االنكسار والضوء 
  المستقطب 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على مفھوم التشتت   4  22
تت ومعامل التش
 واالمتصاص 

التشتت ومعامل التشتت 
  وامتصاص الضوء 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على مفھوم قانون   4  23
 سنیل 

انعكاس وانكسار الضوء 
  وقانون سنیل 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

  امتحان تحریري     يالفصل الثان/ امتحان الشھر االول   4  24

یتعرف على كیفیة قیاس   4  25
 معامل االنكسار للمعادن 

المعادن المتجانسة بصریا 
  وقیاس معامل االنكسار

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على سلوك الضوء     26
في المعادن المتجانسة تحت 

 المجھر

مرور الضوء في المعادن 
ریا تحت المتجانسة بص

  المجھر 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على المعادن الغیر     27
 متجانسة بصریا 

المعادن غیر متجانسة 
  بصریا 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

على انواع المعادن یتعرف     28
 احادیة المحور

یقة االلقاء طر -  المعادن احادیة المحور
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على انواع المعادن     29
 ثنائیة المحور 

طریقة االلقاء  -  المعادن ثنائیة المحور 
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

      الفصل الثاني/ امتحان الشھر الثاني     30
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    

 االلمام بكل ماھو مستحدث وجدید  في مجاالت علم المعادن  

 االستفادة من احدث نتائج البحوث العلمیة 

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة

  
  
  
  
 

  


