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 Mining Geology   /408GEMG المناجمجیولوجیا  رمز المقرر/ اسم  .3
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 مرحلة رابعة /سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

التعرف على المبادئ االساسیة لجیولوجیا المناجم، ودراسة الترسبات المعدنیة، تصنیفھا، وطرق التعرف على المبادئ االساسیة لجیولوجیا المناجم، ودراسة الترسبات المعدنیة، تصنیفھا، وطرق 

نمذجتھا ومدى التأثیر الموقعي للنموذج، وااللمام بمبادئ االستكشاف المعدني، اھدافھ، طرقھ وكیفیة نمذجتھا ومدى التأثیر الموقعي للنموذج، وااللمام بمبادئ االستكشاف المعدني، اھدافھ، طرقھ وكیفیة 

لمعدنیة، تصنیفھا، شكلھا ، تحدید سمكھا، لمعدنیة، تصنیفھا، شكلھا ، تحدید سمكھا، التخطیط للعمل االستكشافي، ودراسة احتیاطي الترسبات االتخطیط للعمل االستكشافي، ودراسة احتیاطي الترسبات ا

وتركیزھا، وتقدیر احتیاطیاتھا، وتناول المفاھیم االساسیة والعوامل التي تتحكم في اختیار الطریقة وتركیزھا، وتقدیر احتیاطیاتھا، وتناول المفاھیم االساسیة والعوامل التي تتحكم في اختیار الطریقة 

المنجمیة وطرق االستخراج المنجمي المختلفة ودرااسة طرق ومراحل معالجة واستخالص المعادن المنجمیة وطرق االستخراج المنجمي المختلفة ودرااسة طرق ومراحل معالجة واستخالص المعادن 

  ..المختلفةالمختلفة

 

 

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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 لیم والتعلم والتقییموطرائق التع مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  .تمكین الطلبة من فھم المبادى االساسیة لجیولوجیا المناجم -1أ
 .تمكین الطلبة من التعرف على انواع الترسبات المعدنیة، تصنیفھا وطرق نمذجتھا -2أ

 .التخطیط لھتمكین الطلبة من االلمام بمبادئ االستكشاف المعدني، اھدافھ، طرقھ وكیفیة  -3أ

 .تمكین الطلبة من فھم العوامل التي تتحكم في اختیار الطریقة المنجمیة وطرق االستخراج المنجمي -4أ

 .تمكین الطلبة من معرفة طرق ومراحل معالجة واستخالص المعادن المختلفة -أ5

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارات عقلیة - 1ب
  مھارات عملیة - 2ب
       مھارات االستخدام والتطویر - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة االلقاء واالستجواب •

 استخدام الوسائل التوضیحیة مثل الخرائط وعارض البیانات والمخططات واالشكال البیانیة •

  المطالبة بإنجاز التقاریر العلمیة المتعلقة بجیولوجیا المناجم وطرق التعدین •
 

 ق التقییم طرائ     

 اختبارات یومیة وشھریة •

 درجات حول المشاركة المحاضرات الیومیة •

  تقاریر وواجبات •
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  القدرة على   تصنیف الترسبات المعدنیة وتقییمھا وتحدید طرق نمذجتھا -1ج
  التخطیط للعمل االستكشافي واختیار الطرق المالئمة للتعدین -2ج
  االحتیاطي المعدني للترسبات المعدنیة  قیاس -3ج

  تعیین خصائص الترسبات المعنیة التي تساعد في تحدید طرق االستخراج واالستخالص  -4ج   

 طرائق التعلیم والتعلم     

 اسلوب التعلم الذاتي •

 اسلوب حل المشاكل •

  التدریب على االسالیب المیدانیة •
 

 طرائق التقییم    

 عةاالختبارات المتنو •

  المالحظة والمقابلة •
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  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  المشاركة في ورشات العمل المختلفة -1د
  الحدیثة التدریب على استخدام اسالیب النمذجة المعدنیة -2د
  شالھا وامتداداتھاكالمعدنیة لتحدید ا استخدام اسالیب تحلیل بیانات الخامات-3د
 االطالع على التقنیات الحدیثة المستخدمة في استخراج واستخالص الخامات المعدنیة  -4د
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

سیة تعریف الطالب بالمبادئ االسا 4 1
 لجیولوجیا المناجم

مقدمة في جیولوجیا 
 المناجم

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یلم الطالب بأنواع التربات المعدنیة  4 2
 وطرق تصنیفھا

تصنیف الترسبات 
 المعدنیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
واجبات بیتیة و

وامتحانات 
 شھریة

یتعلم الطالب طرق نمذجة  4 3
 الترسبات المعدنیة

 االلقاء المباشر نمذجة الترسبات المعدنیة
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على انظمة شبكات  4 4
 توزیع النماذج في الحقل

مواقع انظمة شبكات 
 نمذجة المعدنیةال

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یعرف الطالب مفھوم التاثیر  4 5
 الموقعي للنماذج وحسابھ

 االلقاء المباشر التأثیر الموقعي للنماذج
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على مفھوم  4 6
 االستكشاف المعدني واھدافھ

االستكشاف المعدني، 
 مفھومھ واھدافھ

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

 لبرنامج التخطیطیتعلم الطالب  4 7
 االستكشاف المعدني 

 لبرنامج التخطیط 
 االستكشاف المعدني

 لقاء المباشراال
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر االول 4  8
 االول

- - - 

برنامج  مراحلیتعلم الطالب  4  9
 االستكشاف المعدني المختلفة

مراحل برنامج 
 االستكشاف المعدني

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

یة امتحانات یوم
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یلم الطالب بالدراسات االقلیمیة  4  10
المستخدمة في االستكشاف 

 المعدني

الدراسات االقلیمیة 
المستخدمة في 

 االستكشافات المعدنیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الطالب على طرق المسح یتعرف  4  11
 واالستكشاف االرضیة المختلفة

المسح واالستكشاف 
 االرضي

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف على طرق االستكشاف  4  12
الجیوكیمیائي المستخدمة في 

 االستكشافات المعدنیة

طرق االستكشاف 
في التحري  الجیوكیمیائي

 المعدني

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة
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یتعرف على طرق االستكشاف  4  13
الجیوفیزیائي المستخدمة في 

 االستكشافات المعدنیة

طرق االستكشاف 
الجیوفیزیائي في التحري 

 المعدني

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على طرق حفر  4  14
االبار االستكشافیة والنمذجة 

 الغراض االستكشافات المعدنیة

 االلقاء المباشر حفر االبار االستكشافیة
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / ثانيامتحان الشھر ال 4  15
 االول

- - - 

یتعرف الطالب على طرق التعدین  4  16
 المختلفة، ممیزاتھا واھدافھا

طرق التعدین،ممیزاتھا، 
اھدافھا والعوامل التي 

 تحددھا

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الخصائص الفیزیائیة  الطالب یفھم 4  17
 المیكانیكیة للخامات والصخورو

الخصائص الفیزیائیة 
والمیكانیكیة للخامات 

 والصخور

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بطرق التعدین الطالب یلم  4  18
 السطحیة وممیزاتھا المختلفة 

-طرق  التعدین السطحیة
1 

 االلقاء المباشر
وسائل وال

 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بطرق التعدین  الطالب یلم 4  19
 السطحیة وممیزاتھا المختلفة

-طرق  التعدین السطحیة
2 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بطرق التعدین تحت  الطالب یلم  4  20
 السطحیة وممیزاتھا المختلفة 

طرق  التعدین تحت 
 1-السطحیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بطرق التعدین تحت   الطالب  یلم 4  21
 السطحیة وممیزاتھا المختلفة 

طرق  التعدین تحت 
 2-السطحیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 

 یحیةالتوض

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

على استخراج الطالب یتعرف  4  22
الترسبات المعدنیة باستخدام 
 المقالع واسلوب العمل فیھا

 االلقاء المباشر المقالع
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر االول 4  23
 ثانيال

- - - 

یتعرف الطالب على طرق معالجة  4  24
 واستخالص المعادن

المعالجة واالستخالص 
 المعدني

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بالمراحل التي تمر بھا  الطالب یلم 4  25
عملیات معالجة واستخالص 

 الخامات

مراحل معالجة 
 تخالص الخاماتواس

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

على المعدات الطالب یتعرف  4  26
المستخدمة لمعالجة واستخالص 

 الخامات

المعدات المستخدمة في 
المعالجة واالستخالص 

 المعدني

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

یة امتحانات یوم
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
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 البنیة التحتیة .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

غازي عطیة زراك، جیولوجیا المناجم واالستكشاف المعدني، غازي عطیة زراك، جیولوجیا المناجم واالستكشاف المعدني، . . دد  ..11  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  ..590590، جامعة تكریت، ص ، جامعة تكریت، ص 20142014

المعدنیة، الشركة العامة المعدنیة، الشركة العامة   ، تقییم الترسبات، تقییم الترسبات20012001موسى العطیة، موسى العطیة،   ..22
  ..157157للمسج الجیولوجي والتعدین، ص للمسج الجیولوجي والتعدین، ص 

، الجیولوجیا ، الجیولوجیا 20002000ھیام عباس دمحم، ھیام عباس دمحم، . . خالد جالل الدین، دخالد جالل الدین، د. . دد  ..33
  ..160160االقتصادیة، الخامات الفلزیة، جامعة الموصل، ص االقتصادیة، الخامات الفلزیة، جامعة الموصل، ص 

4. Evans, A.M. 1986. An introduction to ore geology, 

Blackwell scientific publications. P230.  

5. Moon, C. J., Whateley, M.K.C. and Evans, A.M. 2006. 

introduction to mineral exploration, Blackwell 

publishing, P. 481. 

6. Stocks, J. and Down, C., 1980. Mining and Mineral 

processing, Open University Press, P.80.  

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

 

  مواقع االنترنیت , اللكترونیةب ـ المراجع ا

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي .13

  .علمیةاالستفادة من نتائج  البحوث ال •
  .تطبیق استراتیجیات التدریس الحدیثة •

   .استخدام البرمجیات الحدیثة •
 

  

 شھریة

یلم الطالب بالوسائل القدیمة  4  27
 المستخدمة في الفصل المعدني

طرق الفصل المعدني 
 القدیمة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على طرق الفصل  4  28
 المعدني الفیزیائیة

الفصل المعدني طرق 
 الفیزیائیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على طرق الفصل  4  29
 المعدني الكیمیائیة

طرق الفصل المعدني 
 الكیمیائیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

نات وامتحا
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر الثاني 4  30
 الثاني

- - - 


