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وباھمیة مجاالتھ المختلفة وتطبیقاتھ للتنقیب  متحجرات والمتحجرات الدقیقةتعریف الطالب باساسیات علم ال
 .والبیئات القدیمة ومعرفة سجل تطور الكائنات الحیةعن النفط 

استخراج المتحجرات منھا وكیفیة استخدام مختلف نمذجة العینات الصخریة واسس اكساب الطالب مھارة 
  .انواع المجاھر

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ

   الطالب من معرفة وفھم االساسیات النظریة لعلم المتحجرات  تمكین -1أ
   الطالب من معرفة وفھم االساسیات العملیة لعلم المتحجرات  تمكین  -2أ
  الطالب من القیام بالنمذجة الحقلیة للعینات الصخریة  تمكین  -3أ

 فھم الطالب لكیفیة وتقنیة استخدام المجاھر بمختلف انواعھا -4أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  مھارة عملیة – 1ب
   مھارة عقلیة – 2ب
  مھارة البحث والتطویر – 3ب
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  استخدام وسائل االیضاح بمختلف انواعھا - 1
  عمل حقلي میداني  - 2
  عمل مختبري - 3
 

 طرائق التقییم      

  اختبارات یومیة وشھریة
  درجات لتفاعل الطلبة ومشاركتھم في المحاضرة

  درجات للبحوث الخارجیة التي یقوم باعدادھا الطالب
 

  مھارات التفكیر -ج
  اختیار المكان المناسب للنمذجة -1ج
  مقارنة المتحجرات مع مثیالتھا من الكائنات الحیة -2ج
  محاولة ایجاد النمط التطوري للمتحجرات -3ج
 

 

  
  
 

 

  
  
  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
حفر للحصول على كیفیة اجراء دراسة سریعة للشریحة الصخریة من اجل اعطاء رأي نھائي في ال -1د

  النفط او الغاز
  استخدام المودیالت البیئة لفھم اماكن تواجد النفط والغاز في الحقل النفطي -2د
  في تطویر حقول النفط والغاز 2استخدام المھارة رقم  -3د

 



 بنیة المقرر -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 
جعل الطالب یتعرف على 

 علم المتحجرات
 مقدمة عن الموضوع

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

2 4 
حفظ فھم الطالب لمتطلبات 

 المتحجرات واھمیتھا
 طرق حفظ المتحجرات

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

 االسفنجیات فھم المملكة الحیوانیة 4 3

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

 الجوفمعویات فھم المملكة الحیوانیة 4 4

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

 الطحلبیات فھم المملكة الحیوانیة 4 5

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

 الرخویات فھم المملكة الحیوانیة 4 6

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

 الرخویات فھم المملكة الحیوانیة 4 7

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل االول  4  8

  الرخویات  فھم المملكة الحیوانیة  4  9
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  عضدیات القدم  فھم المملكة الحیوانیة  4  10
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  عضدیات القدم  فھم المملكة الحیوانیة  4  11
 المباشرااللقاء 

والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

  شوكیات الجلد  فھم المملكة الحیوانیة  4  12
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  المفصلیات  فھم المملكة الحیوانیة  4  13
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

  المفصلیات  فھم المملكة الحیوانیة  4  14
 المباشرااللقاء 

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل االول  4  15

16  4  
جعل الطالب یتعرف على 

  المتحجرات الدقیقة
  علم المتحجرات الدقیقة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  المالحظة المباشرااللقاء   الفورامنیفراتعریف الطالب   4  17



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والوسائل   بالفورامنیفرا
  التوضیحیة

18  4  
تعریف الطالب 

  بالفورامنیفرا
  اشكال الغرف

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

19  4  
تعریف الطالب 

  بالفورامنیفرا
  نمو الكائن الحي وتغذیتھ

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

20  4  
تعریف الطالب 

  بالفورامنیفرا
  بیئة الفورامنیفرا

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

21  4  
تعریف الطالب 

  بالفورامنیفرا الكبیر
  الفورامنیفرا الكبیرة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

22  4  
تعریف الطالب 

  بالفورامنیفرا الكبیرة
  الفورامنیفرا الكبیرة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل الثاني  4  23

24  4  
تعریف الطالب بمقدمة 

  عن القشریات
  االوستراكودا

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  توجیھ الدرع  القشریات  4  25
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  الزخرفة  القشریات  4  26
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

  بیئة االوستراكودا  القشریات  4  27
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  تصنیف االوستراكودا  القشریات  4  28
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

  تصنیف االوستراكودا  القشریات  4  29
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل الثاني  4  30



  

  

 البنیة التحتیة -12

 Armstrong H. and Brasier M., 2005. Microfossils, Blachwell - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

publishing, 305 p. 

- Moore R. C., 1979. Treatise on invertebrate paleontology, 

University of Kansas, 594 p. 

 

 Armstrong H. and Brasier M., 2005. Microfossils, Blachwell -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

publishing, 305 p. 

- Moore R. C., 1979. Treatise on invertebrate paleontology, 

University of Kansas, 594 p. 

 

ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                3
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

  جملة اجليولوجيا والتعدين

Journal of micropalentology 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13

    
  طرائق التدریس الحدیثةاالطالع على  -
   نھممواكبة عجلة التقدم العلمي في مختلف دول العالم من خالل متابعة الدوریات والبحوث التي تصدر ع -
  
  
 

 


