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 .تصنیفھاویكون قادرا على  الناریة والمتحولةیمكن الطالب على أن یتعرف على  -1
  وأنواع االنسجة المعادن المكونة للصخوریعزز قدرة الطالب على استخدام المجھر المستقطب في دراسة  -2
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یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 .البرنامج



 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ

  من الصخور الناریة والمتحولة  الطالب من التمییز بین األنواع المختلفة تمكین  -1أ
  تمكین الطالب من تحدید المعادن المكونة للصخور الناریة والمتحولة باستخدام المجھر المستقطب -2أ
 تمكین الطالب من معرفة وفھم االھمیة االقتصادیة للصخور الناریة والمتحولة  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  سئلةاألطرح  - 1ب
  استخدام الخرائط  – 2ب
  المناقشة الصفیة    - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة
  طریقة المناقشة

  Brain Starmingطریقة تنمیة التفكیر االبتكاري 
 عدم اعتماد امتحان واحد فقط لقییم الطالب

 

  طرائق التقییم      
 تقییم تمھیدي -1

 تقییم تشخیصي -2

  تقییم ختامي -3
  

  مھارات التفكیر -ج
  مھارة التفكیر العلمي-1ج
 مھارة التفكیر الناقد-2ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

  اسلوب التعلم الذاتي  •
 والمختبري  التدریب المیداني •

 طرائق التقییم    

  
  اجراء اختبارات شفویة تتم عادة اثناء الدرس یجیب علیھا الطالب شفویا •
  في بدایة الدرس تشمل المواضیع السابقة وتكون مقننة سریعةة اجراء اختابارات تحریری •
تیار المتعددواكمال اختبارات الصح والخطأ والمطابقة واالخ( سریعة اجراء اختبترات موضوعیة •

  الفراغات الخ
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  رسة المحتوى المعدني للصخوردا -1د
  واستنتاج اسم الصخرة ونوعھا  تحلیل كیمیائي إجراء -2د
  والقیمة االقتصادیة لھا لصخور د اوجو أماكنتحدید  -3د
باستخدام التحلیل الكیمیائي   جو النسیا لھتحدید نوع واسم الصخرة باالعتماد على المعادن المكونة  -4د

 والمجھر المستقطب



 بنیة المقرر -11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

4 � Magma definition 

� Source Anatomy of the 
earth 

Role of magma in 
geological process 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
تقییم تمھیدي 

الخبرة لمعرفة 
 السابقة للطلبة

2 

4 � Magmatic and Plate 
tectonics 

� Physical properties of 
magma – geothermal 
gradient,heat source 

� Igneous activity at the 
present day 

 

Role of magma in 
geological process 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
اختبار شفوي 

 تشخیصي

3 

4 � Textures and 
structures of Igneous 
rocks 

� Classification of 
Igneous rocks – 
historic perpective  

 

Role of magma in 
geological process 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
امتحان سریع 

 نظري

4 

4 � Introduction 
� Continental and 

oceanic mantle 
Lithosphere 

� MORB and depleted 
mantle 

Geochemical tracers 
of mantle processes 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
 اختبار شفوي

5 

4 � Evolution of depleted 
mantle 

� Evolution of the 
Enriched mantle 

 

Geochemical tracers 
of mantle processes 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 اختبار شفوي التوضیحیة

6 
4 

� Island arc basalts 
� Concept of Hot spot 

Geochemical tracers 
of mantle processes 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
 اختبار شفوي

7 

4 � Mantle Plumes – 
Theory and structure 

� Trace element 
characterization of 
mantle domains 

 

Geochemical tracers 
of mantle processes 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

اختبار مقنن  التوضیحیة
 سریع

8  
 االمتحان االول للفصل االول 4

 
امتحان 
مقالي،م/تحریري

 وضوعي،مقنن

9  4 

� Phase relations of 
silicates and silicate 
melts 

� Binary and ternary 
systems 

Magma 
crystallization and 

Evolution 

االلقاء المباشر 
سائل والو

 التوضیحیة
 اختبار شفوي



10  4  

� Partial melting 
� Magmatic 

differentiation – 
Crystal fractionation, 
gravitational 
settling,flow 

Magma 
crystallization and 
Evolution 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
 اختبار شفوي

11  4 

� Differentiation, flow 
crystallisation,filter 
pressing,liquid 
immiscibility 

Magma 
crystallization and 
Evolution 

االلقاء المباشر 
والوسائل  

االنظمة البلوریة 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

12  4 
� Zone melting 
� Contamination 
�  

Magma 
crystallization and 
Evolution 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة

اختبار مقنن 
 سریع

13  4 
� Mixing of magmas Magma 

crystallization and 
Evolution  

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
 اختبار شفوي

14  4 
� Role of Volatile 

components 
� Pyroclastic rocks 

Magma 
crystallization and 
Evolution 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة

ن اختبار مقن
 سریع

   االمتحان الثاني للفصل االول  15
امتحان 
مقالي،م/تحریري

 وضوعي،مقنن

16  
4 � Historical 

background 
�  

METAMORFIC 
PETROLOGY 
Concepts and theory 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة

تقییم تمھیدي 
لمعرفة الخبرة 
 السابقة للطلبة

17  

4 � Typse of 
metamorphism 
and their 
controlling 
factors  

� Common 
minerals of 
metamorphic 
rocks 

Concepts and theory 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة

اختبار شفوي 
 تشخیصي

18  

4 � Field 
observation, 
petrographic 
classification of 
common 
metamorphic 
rocks 

Concepts and theory 

االلقاء المباشر 
ائل والوس

 التوضیحیة

امتحان سریع 
 نظري

19  
4 � Metamorphic 

facies and facies 
series 

Concepts and theory 
االلقاء المباشر 

والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

20  

4 � Phase diagrams 
and graphic 
representation of 
mineral 
assemblages 

Effects of 
metamorphism 

االلقاء المباشر 
سائل والو

 اختبار شفوي التوضیحیة



 
  

21  

4 � Pro grade and 
retrograde 
metamorphism, 
Metasomatism 

Effects of 
metamorphism 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

اختبار مقنن  التوضیحیة
 سریع

22  

4 � Deformation 
textures and 
texturesbrelated 
to 
recrystallisation 

Effects of 
metamorphism 

لقاء المباشر اال
والوسائل 

 اختبار شفوي التوضیحیة

23  
 االمتحان االول للفصل الثاني 4

 
امتحان 
مقالي،م/تحریري

 وضوعي،مقنن

24  

4 � Metamorphic 
reactions, 
elemental and  P-
T conditions of 
isograds 

Effects of 
metamorphism 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 اختبار شفوي التوضیحیة

25  

4 � Regional and 
thermal 
metamorphism of 
politic rocks 

Metamorphism 
types and products 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 اختبار شفوي التوضیحیة

26  

4 � Regional and 
thermal 
metamorphism of 
basic and ultra 
basic igneous 
rocks 

Metamorphism 
types and products 

باشر االلقاء الم
والوسائل 

 التوضیحیة
اختبار مقنن 

 سریع

27  

4 � Regional and 
thermal 
metamorphism of 
impure, sillicious 
carbonate rocks 

Metamorphism 
types and products 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
 اختبار شفوي

28  

4 � Metamorphism 
of Granitoides, 
Charnokites and 
Migmatites 

Metamorphism 
types and products 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

اختبار مقنن  التوضیحیة
 سریع

29  

4 � Plate tectonic and 
metamorphic 
processes 

� Examples of 
metamorphic 
rocks in Iraq 

Metamorphism in 
space and time 

االلقاء المباشر 
والوسائل 

 التوضیحیة
 اختبار شفوي

 امتحان تحریري  الثانياالمتحان الثاني للفصل  4  30



  
  
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13

 االلمام بكل ماھو مستحدث وجدید  في مجاالت الصخور   •

 االستفادة من احدث نتائج البحوث العلمیة  •

 .طبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثةت •

 

 

  
 

 البنیة التحتیة  -12

  الكتب المقررة المطلوبة -
الدكتور عادل كمال جمیل جامعة بغداد / الصخور كتاب علم 

  جامعة الموصل,مازن یوسف ھرمز,

 )المصادر ( المراجع الرئیسیة  -

  
نبیل , الدتور رافد محمود عزیز/كتاب علم الصخور المتحولة

  مصطفى الحافظ واخرون جامعة الموصل
الدكتور احمد مصطفى البصیلي /كتاب المعادن والصخور

 الدكتور مظفر  دمحم محمود جامعة بفداد, الجامعة المستنصریة
  الكتب والمراجع التي یوصي  -أ

 ..)التقاریر, المجالت العلمیة ( 
  

 مواقع انترنت, المراجع االلكترونیة  -ب

http://www.cefns.nau.edu/geology/naml/Meteorite/Book
-Textures.html 
 
https://wwwf.imperial.ac.uk/earthscienceandengineering
/rocklibrary/viewglossrecord.php?gID=00000000175 
 

http://www.angelfire.com/ms/Mineral/ig.html 
 

http://www.people.carleton.edu/~bhaileab/petrology/
BH250Slides/CommonIgenousTexturalTermsandPho

tomcirgraphys2.html  
 

http://www.geosecslides.co.uk/minerals/Ms%20Geose
cMIA.html 

 
 Atlas of Igneous Rocks and Their Textures  


