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 3الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . 

 

 ديالىجامعة   – العلومكلية  المؤسسة التعليمية .1

 جيولوجيا النفط والمعادن / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 جيولوجيا النفط والمعادن

 علوم جيولوجيا النفط والمعادن بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :م الدراسي النظا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 تبليغه ماتم حسب القطاعية هيئة / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 العمداء للجنة

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 - وتطبيقاتها الجيولوجيا باساسيات وملم متخصص كادر اعداد -1

 - الطبيعية الثروات استكشاف مجال في تعمل علمية كفاءات تأهيل -2 

 - للقسم العلمية للكوادر كرديف ) ودكتوراه ماجستير ( العلمية دراستهم الكمال متفوقة علمية كوادر تهيئة -3

 العلمية المؤسسات على االنفتاح خالل من الطلبةو للمنتسبين والتطبيقية العلمية االمكانية تطوير  -4

 - والشركات

 الميدانية الزيارات واجراء التدريبية الدورات في المشاركة خالل من التخصص ذات العالمية -5

 
 
 
 
 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  - : أن على قادرا   الطالب يكون أن ينبغي الدراسي المقرر بنهاية

 - المعرفية األهداف

 - وتراكيبها األرض لعلوم األساسية للمبادئ والفهم المعرفة على الحصول من الطالب تمكين 1 

 - النفطية المكامن وانواع النفط وتجمع نشوء لكيفية والفهم المعرفة على الحصول من الطالب تمكين 2 

 - ومحاولة والبراكين كالزالزل الطبيعية للظواهر هموالف المعرفة على الحصول من الطالب تمكين 3 

 مخاطرها درء

 - الطبيعة في والمعادن الصخور نشوء كيفية عن والفهم المعرفة على الحصول من الطالب تمكين 4 

 والمعادن النفط استكشاف في المستخدمة بالطرق والفهم المعرفة على الحصول من الطالب تمكين 5 

 - بالبرنامج الخاصة يةالمهارات األهداف ب

 - علمية مهارات 1 

 - عملية مهارات 2 

 والتطوير االستخدام مهارات 3 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 - والكمبيوتر الذكية السبورة خالل من األكاديمي الكادر قبل من الدراسية المواد وشرح توضيح أ 

 - الدراسية للمفردات البيتية الواجبات بواسطة بالمعرفة الطلبة تزويد ب

 - الدراسية بالمفردات تتعلق اكاديمية معرفة على للحصول المكتبة بزيارة الطلبة مطالبة ج

 - للشركات ميدانية وزيارات الواضحة الجيولوجية المكاشف ذات المناطق لبعض ميدانية زيارات اجراء د

 العالقة ذات

 طرائق التقييم      

 - الدراسية للمواد وشهرية يومية اختبارات 1

 - المحاضرات في مشاركة درجات

 الطالب بها المكلف والتقارير البيتية للواجبات درجات وضع

 - والقيمية الوجدانية االهداف ج

 - لها االحتياطي وتحديد الطبيعية الموارد دتواج اماكن استنتاج الطالب يستطيع 1 ج

 - الصناعية واستخداماتها والصخور المعادن تركيب استيعاب الطالب يستطيع 2 ج

 - المختلفة الصخور انواع بين التمييز الطالب يستطيع 3 ج

 الصخرية للتراكيب الجيولوجي والتاريخ الترسيبية البيئات تحديد الطالب يستطيع 4 ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الذاتي مالتعل اسلوب 1

 المشاكل حل اسلوب

 الميداني والتدريب المشاريع اسلوب

 طرائق التقييم    

 اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية    -1

 والمقابلة المالحظة    -2
 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 - .)الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات( المنقولة والتأهيلية العامة المهارات د

 - المختلفة الجيولوجية المشاكل وحل تفسير في الحديثة التكنولوجيا يستخدم 1 د

 - النفطية الشركات وخاصة االقليمية او المحلية الجهات بها تقوم التي لالختبارات دميتق 2 د

 - فحوصات واجراء الصخرية بالنماذج الخاصة الورشات باستعمال الصخرية النماذج تصنيع 3 د

 مختبرية

 االنكليزية اللغة مهارات تطوير وفي العليا للدراسات التقديم في الطلبة مع التنافس 4 د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 النفطية المؤسسات في للتدريب الطلبة ارسال - 1

 - الصيفي الحقلي العمل اجراء خالل من الواقع تحاكي بخبرات الطلبة دريبت

 الطلبة مع لقاءات وتنظيم والمؤتمرات الندوات في للمشاركة المهنية الجهات بعض دعوة

 طرائق التقييم          

 ء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهريةااجر   -1

 والمالحظة المقابلة    -2

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق و المساقرمز المقرر أ المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 GEGG102 General Geology 2 2 االولى

 GECM104 Crystallography and Mineralogy 2 2 االولى

 GEAOC105 Analytical and Organic Chemistry 2 2 االولى

 GEPFM106 Physics and Fluid Mechanics 2 2 االولى

 GECS107 Computers Science 2 2 االولى

 GEFHR108 االولى
Freedom and Democracy and Human 

Rights 2 - 

 - GEMS103 Mathematics and statistics 2 االولى

 - GEEL101 English Language 2 االولى

     

 GEMCO201 الثانية
Minerals Chemistry and Optical 

Mineral 2 2 

 GEGGP202 الثانية
Geophysics and Geophysical 

Exploration 2 2 

 GEHEG203 الثانية
Hydrogeology and Engineering 

Geology 1 2 

 GEGRS204 Geomorphology and Remote Sensing 1 2 الثانية

 GES205 Stratigraphy 2 2 الثانية



 

 
 6الصفحة 

 
  

 GEFMF206 Paleontology and microfossils 2 2 الثانية

 GEIMR207 Igneous and Metamorphic Rocks 2 2 الثانية

 GESSR208 Sedimentology and sedimentary rocks 2 2 الثانية

     

 GEGEG301 الثالثة
Geochemistry and Exploration 

Geochemistry 2 2 

 GEPG302 Petroleum Geology 2 2 الثالثة

 GEGFG303 Geotectonic and Field Geology 1 2 الثالثة

 GESGW304 Subsurface Geology and Well Logging 2 2 الثالثة

 GEGGS305 الثالثة-
GIS and geological and Statistical 

data analysis 2 2 

 GEFBA306 Microfacies and basin analysis 1 2 الثالثة

  GEGI307 Geology of Iraq 2 الثالثة

 GESG308 Structural Geology 2 2 الثالثة

     

  GEGP401 Graduate Project 2 الرابعة

 GEEGP402 Environmental Geology and Pollution 1 2 الرابعة

 GEOIR403 Ores and Industrial rocks 2 2 الرابعة

 GEPRW404 Petroleum reservoir and well drilling 1 2 الرابعة

 GESEP405 Seismic Exploration 2 2 الرابعة

 GEEG406 Economic Geology 1 2 الرابعة

 GEPS407 Petroleum and geological software 2 2 الرابعة

 GEMG408 Mining Geology 2 2 الرابعة

  GEFW409 Field Work 6 الرابعة

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العالقة ذات والشركات العالمية بالجامعات االتصال خالل من العلمي التطور متابعة-1

 - القطر وخارج داخل العلمية والندوات العمل وورش المؤتمرات في المشاركة 2 -

 العالقة ذات كاتللشر الميدانية الزيارات 3

 
 معيار القبول  .13

 ) المركزي القبول ( العلمي والبحث العالي التعليم وزارة متطلبات حسب



 

 
 7الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات جامعية-1

 - كلية متطلبات -2

 قسم متطلبات -3

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 



  
 9الصفحة 

 
  

 



  
 10الصفحة 

 
  

 



 

 
 11الصفحة 

 
  

 رلمقراصف ذج ونمو

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 رلمقرامز ر /سم ا Geology) (General / GEGG 102 .3لعامة الجيولوجيا ا

 لتي يدخل فیھاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. لىاومرحلة  /ي سنو

 )لكليا(سیة رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 8. 2016/8/4

 :رلمقراف ادأھ 9.

 

 كما علمية ثقافة كسابهما فى يسهم يفىوظ بشكل رضالا علم لمجا فى تلمعلوماا من مناسب ربقد لطلبةا يدوتز

 .لعزيزالطبيعية فى بلدنا وات الثراعلى ف لتعرام على هيساعدويمى دالكااد اإلعدايسهم فى 

 : مثل متنوعة علمية راتمها بكتساا على بلطالا ةمساعد●

 .لتفكير العلمي فى ب األسلوام استخدا - .دواتألة واألجهزام استخدا - .حافير دن وامعار وصخوت جمع عينا -

 : لتاليةا للميووا داتلعاوا تاهالتجاا تنمية على بلطالا ةمساعد●

 .نية الميداسة رالداحب  -

 .لجماعىالعمل احب ون ولتعاا -      .رضألن والكوار اسراعلى ع الستطالاتكوين حب  -

 نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 .نامجرلبا



 

 
 12الصفحة 

 
  

 :لتقییموالتعلم والتعلیم ائق اروطلتعلم ت امخرجا10.

 
 :لفهموالمعرفة ا -أ

 .لعامةا لجيولوجياا لعلم لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين  1-

- .لعامةا لجيولوجياا لعلم لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2-
 لحقلافي ت لطبقااسة ودرالصخرية ت الحقلية للعيناابالنمذجة م لقياالطالب من اتمكين  3

 :علخاصة بالموضورات المهاا -ب 
 .عمليةرة مها 1-

 .عقليةرة مها 2-

 .لتطويروا لبحثا رةمها 3-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 .حاليضااسائل ام وستخدا 1-
 .يةوليدذج النمااعلى ع الطالي و اعمل مختبر 2-

 لتقييمائق ارط

 :شهريةويومية  راتختباا

 .ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر 1-

 .اهبتنفيذ لطلبةا ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر 2-

 :لتفكيررات امها -ج
 .دالبعااثالثية ل لجيولوجية باشكااكيب الترر الطالب على تصوا حث 1-

 قطلمناافية ابوغرج طستنتاو اية رلكنتوائط الخرالنظرية لرسم ت المعطياالطالب كيفية تطبيق اتعليم  2-

 .لجيولوجيةا

 

 

 1- ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د

 تشخيصو ية في تمييز رلبلواالنظمة و الكيميائية و الفيزيائية الخصائص امن دة الستفااكيفية 

 .لمختلفةدن المعاا
 .قميةت را من معطياهتفسيرو ية رلكنتوائط الخراسم ركيفية  2-



 

 
 13الصفحة 

 
  

 :رلمقرابنیة  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 
 لمالحظةا

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 
 لجيولوجياامقدمة عن علم 

ت لطالب بطبقااتعريف 

 وتقسيماتها رض و الا

عمر ب حساق رط

 رضالا

 
4 

 
1 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 راتلبلواعلم 
لطالب لالنظمة افهم 

 يةرلبلوا

 

4 
 

2 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 ريلبلوار ظلتناا
 لطالب بعناصراتعريف 

النظمة ار في ظلتناا

 يةرلبلوا

 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 دنلمعاا
 

 صلهان و المعداتعريف 
 

4 
 

4 

 
 لمالحظةا

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

لفيزيائية الخصائص ا

 دنللمعا

لفيزيائية الخصائص افهم 

 ا عنهكيفية تمييزو  دللمعا

 تلكام بعضها باستخد

 لخصائصا

 
4 

 
5 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

لكيميائية الخصائص ا

 دنللمعا

لطالب اتعريف 

 لكيميائيةابالخصائص 

 دنللمعا

 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 رلصخوا
 ر وللصخو معا تعريف

 على سطح يعهازتو

 رضالا

 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 يةرلنار الصخوا
 

 يةرلنار الصخواتعريف 
 

4 
 

9 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

و ية رلنار الصخوا

 تصنيفها

ر مفصل للصخوح شر

 تصنيفهاو ية رلناا

 

4 
 

10 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 يةرلنار الصخوانسجة ا
ر لصخوانسجة اتعريف 

 يةرلناا

 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لتعريةو التجوية ت اعمليا
 تعرية و تجوية ليةا فهم

 رلصخوا

 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لتجويةت اعمليا
 

 لتجويةت افهم عمليا
 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لتعريةت اعمليا
 

 لتعريةت افهم عمليا
 

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 16 4 لرسوبيةر الصخواتعريف  لرسوبيةر الصخوا لمباشرء االلقاا لمالحظةا



 

 
 14الصفحة 

 
  

 لوسائلوا 
 لتوضيحيةا

 ا على سطحرهنتشاو ا 
 رضالا

  

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

و لرسوبية ر الصخوا

 تصنيفها

ر مفصل للصخوح شر

 تصنيفهاو لرسوبية ا

 

4 
 

17 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لرسوبيةر الصخوانسجة ا
ر لصخوانسجة اتعريف 

 لرسوبيةا

 

4 
 

18 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لمتحولةر الصخوا
ر لطالب بالصخواتعريف 

 نسجتهاو المتحولةا

 

4 
 

19 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لتركيبيةالجيولوجيا ا
كيب الطالب بالتراتعريف 

 عهاانوو الجيولوجية ا

 

4 
 

20 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 رلصخودورة ا
لطالب بالتفصيل اتعريف 

 فير لصخوورة ابد
 لطبيعةا

 

4 
 

21 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لصفائحاتكتونية 
لطالب بكيفية اتعريف 

 تلنظريارات و القاء انشو
 اهلتي تفسرا

 

4 
 

22 

 23 4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 زللزالا
زل لطالب بالزالاتعريف 

 سبابهاو ا

 

4 
 

24 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 يةرلكنتوائط الخرا
لطالب بكيفية اتعريف 

 يةرسم خريطة كنتور
 اهتفسيرو بسيطة 

 

4 
 

25 

 
 

 ليومير االختباا

 

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 
 

 يةرلكنتوائط الخرا

 سمرلطالب كيفية ا تعريف

د يجاو الجانبي المقطع ا

و لمسافة بين نقطتين ا

 معينة علىط نقا عتفاار
 لخريطةا

 

4 

 

26 

 

 
 لمالحظةا

 
لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 
 اتلمتحجرا

مية هلطالب بااتعريف 

مها استخدات و المتحجرا

على عمر ل الستدالافي 

 كيفيةو ضية رالت الطبقاا

ت سارالدامها في استخدا

 لنفطيةا

 

 
4 

 

 
27 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لجوفيةه المياا
مية هلطالب بااتعريف 

 كيفيةو لجوفية ه المياا
 عنهاي لتحرا

 

4 
 

28 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 جعة عامةامر
و لطلبة اسئلة اجابة ا

 تهمراستفساا

 

4 
 

29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



 

 
 15الصفحة 

 
  

 لتحتيةالبنية ا 12-

- Lutgens F.K.; Tarbuck E.J and Tasa D. (2012), 

Essentials of Geology, Pearson Education Inc., 

Prentice Hall (11th edition), 578 P. 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

- Plummer C.C.; McGeary D. and Carlson D.H. 

(2005), Physical Geology, McGraw Hill, 580 P. 
 لرئيسيةاجع المرـ ا2
 )درلمصاا(

 لتي يوصىاجع المروالكتب ـ ا3 
 تلمجالا (              بها

 )      ,ير رلتقاا , لعلميةا

 قعامو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 

 .... النترنيتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثةيلحداس يرلتدائق ارطعلى ع الطالا 1-

 امستخدا 3-.مهعنرتصد لتيا ثلبحووا تايورلدا متابعة لخال من ايولوجيلجا لمجا في لعلميا ملتقدا كبةامو 2-
 تم ما على فلتعرا في لطلبةا راتاهم ريلتطو لعمليا ءلجزا في خاصة و ةيوديلا ذجلنماا

 .يرظنلا ءزجلا في تسراد

 :سيرالدر المقرار يخطة تطو 13-



 

 
 16الصفحة 

 
  

ذج نمو
صف و
 رلمقرا

 

 رلمقراصف و

 

 

 اهقيحقتبلطالا نم ةقعتوملا معلتلا تجارخمو ررقلما صئاخص مهأل  ايضتمق ً  زاجايإ اذه ررقلما فصو فروي

 صفو بينو بينها لربطا من البدو .لمتاحةا لتعلما صفر من ىلقصوا دةالستفاا حقق قد نكا إذا عما  ناهمبر

 .لبرنامجا

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا  لعلميالقسم ا

 رلمقرامز ر /سم ا 104GECM .3 /دن لمعارات والبلواعلم 

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ريجباا

 لسنةا /لفصل ا 6. لىاومرحلة  /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 فصولا اذه دادعإ خيرات8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 .اهفينصتىلع رادقا نوكيو ندالمعا راتولب ىلع فرعتي نأ ىلع بلطالا نمكي 1-

 لالحقةا حلالمرا في دنلمعاا بصرية دةما سةدرا في لمستقطبا لمجهرا امستخدا على لطالبا رةقد زيعز 2-

 لعالمالفلزية في اغیر ولفلزية دن المعااع انوالطالب رس ايدان  3-

 دنية للمعادالقتصاامية هالالطالب من معرفة ايمكن  4-
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 لتقييموا لتعلموا لتعليما ئقاروط لتعلما تمخرجا10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
 ةفلتخملا ندالمعا تفاينصتمهفو ةفعرم نم بلطالا ينمكت1-أ
 ةفلتخلما ندالمعل ةيرولبلا ةمظنالا عاونا مهفو ةفعرم نم بلطالا ينمكت2-أ
 رهجلما تحتندالمعا زييمتنم بلطالا ينمكت3-أ

 أ4-
 أ5-
 أ6-

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 ألسئلةح ارط - 1ب

 ئطالخرام استخدا – 2ب

 لصفيةالمناقشة ا 3-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةلمحاضرا ريقةط

 لمناقشةا ريقةط

 Starming Brain يراكتبالا ريكفتلا ةيمنتقةيرط
 لطالبا لقييم فقط حدوا نمتحاا دعتماا معد

- مييقتلا قئارط
 يديهمتيميقت1

 يصيخشتيميقت2-
 مياتخ يميقت3-

 لتفكيررات امها -ج
لعلمي التفكير رة امها1-ج

 لناقدالتفكير رة امها2-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   يتاذلا معلتلا بوسلا 

   لمشاكلاحل ب سلوا 

   يلمختبرواني  الميدايب رلتدا 



 

 
 19الصفحة 

 
  

 لتقييمائق ارط

 اويشف بلطالا اهيلع بيجي رسدلا ءاثنا ةدعا تمتةيوشف راتاتبخا اءرجا
 ةننمق نوكتو قةبالسا عيضاولما شملترسدلا ةيادب في ةعيرس ةيريرحتراتاتبخا اءرجا
 لكماوا دلمتعدا رالختياوا لمطابقةوا لخطأوا لصحا راتختباا( سريعة موضوعية اتختبترا اءجرا

 لخا تغاالفرا
 ةلئسالا اهيف عونتتيسرادلا لفصلا ةياهن في يناثلاو يسرادلا لفصلا فصتنم في لوالا نيراتبخا اءرجا

 مقننو مقاليو موضوعي نمط لتشمل

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د
 رللصخو لمعدنيا ىلمحتوا سةدار 1-د

ي ئايميك ليلحتاءرجإ 2-د
 اهل ةيدصاتقالا ةميقلاو ندالمعا دوجو نكامأ ديدحت3-د
 اهل ةونلمكا ندالمعا ىلع دامعتالبا ةرخصلا مساو عون ديدحت4-د
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 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

  4 موقع علم–مقدمة   لمباشرء االلقاا 

 

 يتمھید تقییم

ة لخبرالمعرفة 

 للطلبة لسابقةا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا
 

 

 راتلبلواعلم  مقدمة

م بالنسبة للعلورات لبلوا

رة لبلواتعريف  –ى الخرا

د لماا –ن لمعدوا

 رةلمتبلواغیر و رةلمتبلوا

 النظمةت والبنیاا –

  

 

1 

   يةرلبلوا   

  4 جیةرلخارات البلواص اخو  لمباشرء االلقاا 

   ورلمحاا –رة لبلواء اجزا  لوسائلوا 

   رظلتنااعناصر  –ية رلبلوا  لتوضیحیةا 

 يشفور ختباا
 تشخیصي

 جیةرلخااص الخوا 
 راتللبلو

 يةرلمحوالنسب ا –
 –ية رلبلوت اعاطلتقاوا

 
2 

   لةمیلرواد جھوالا تمعامال   

   لھیئةوا ريلبلوا لشكلا –   

   ريلبلوق النطاا –   

  4 :رات لبلوانمو ن وتكو  لمباشرء االلقاا 

   رلتبلوت اعملیا  لوسائلوا 

 سريعن متحاا
 ينظر

 ملالعور والتبلواعملیة  لتوضیحیةا
 ةلمؤثرا

 ثلثالا لرئیسةا اروطالا من
 مالعووا  لتشبعا –ر  لتبلوا –

 
3 

   لتي تتحكم فيا   

   رةجي للبلورلخاالشكل ا   

  4 طالسقارات والبلواسم ر  لمباشرء االلقاا 

   طالسقااا :ري لبلوا  لوسائلوا 

 يشفور ختباا
 لتوضیحیةا

 راتلبلواسم ر
 لمسقطا – ريلبلوا
 لمسقطا – ويلكرا

 
4 

   شبكة –في اتوغرالسترا   

   لفوو   

  4 نالثنااية رلبلوف االصناا  لمباشرء االلقاا 

   ءالسماا :ن لثالثووا  لوسائلوا 

 يشفور ختباا
 لتوضیحیةا

 لعالمیةز الرموا
 لمستعملةا زلرمووا

 –ية رلبلوا فلالصنا
 

5 

   لممیز لالنظمةار ظلتناا   

   يةرلبلوا   

  4 :لمیل اثالثي م نظا  لمباشرء االلقاا 

   لرمزواية رلبلوور المحاا  لوسائلوا 

 يشفور ختباا
 لتوضیحیةا

 يةرلبلواالنظمة ا
 فالصناوا لعالميا

 :لمیل دي احاا منظا
 

6 

   لرمزواية رلبلوور المحاا   

   فالصناوالعالمي ا   

مقنن رختباا

 سريع

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

 يةرلبلواالنظمة ا

 :لقائم المعین انظامم 

لرمز واية رلبلوور المحاا

 فالصناوالعالمي ا

4  

7 

  4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  نمتحاا

 8   ،مقالي/يتحرير

    مقنن،موضوعي

 يشفور ختباا
 لمباشرء االلقاا

 يةرلبلواالنظمة ا
 ورلمحاا :لرباعي م انظا

 لعالميالرمز واية رلبلوا لوسائلوا 9 4
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   فالصناوا  لتوضیحیةا 

   ورلمحاا :سي السدم انظا  لمباشرء االلقاا 

 10 4 لعالميالرمز واية رلبلوا يةرلبلواالنظمة ا لوسائلوا يشفور ختباا
   فالصناوا  لتوضیحیةا 

   ورلمحاا :لثالثي م انظا  لمباشرء االلقاا 

   لعالميالرمز واية رلبلوا  لوسائلوا 

 11 4 فالصناوا يةرلبلواالنظمة ا النظمةا يشفور ختباا
     يةرلبلوا 

     لتوضیحیةا 

مقنن رختباا

 سريع

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

 يةرلبلواالنظمة ا

ور لمحاا :لمكعب م انظا

لعالمي الرمز واية رلبلوا

 فالصناوا

 

4 

 

12 

   :میة التورات البلوا  لمباشرء االلقاا 

 13 4 راتلبلواعناصر  يةرلبلواالنظمة ا لوسائلوا يشفور ختباا
   ئمالتواع انوا -میةالتوا  لتوضیحیةا 

 

مقنن رختباا

 سريع

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
 يةرلبلوالبنیة ا

راتلبلوا  بنیة 

(Structural 

Crystallography) 

 
4 

 
14 

     نمتحاا

 15 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا ،مقالي/يتحرير

   مقنن،موضوعي

 يتمھید تقییم

ة لخبرالمعرفة 

 للطلبة لسابقةا

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

 صلدن والمعااعن  مقدمة

 دنلمعاء انشو

صل ن والمعداتعريف 

 لصھیريةا لبیئةا : دنلمعاا

لرسوبیة البیئة ا

 لتحولیةالبیئة وا

4  
16 

  4 لفیزيائیةاص الخوا  لمباشرء االلقاا 

لوسائل وا 

 لتوضیحیةا

 –لبصرية ا –دن للمعا 

 زنلوا –لتماسكیة ا

  

ي شفور ختباا

 تشخیصي

لفیزيائیة اص الخوا 

 دنللمعا
 –تعیینھ ق روطلنوعي ا

 لكھربائیةا – یسیةطلمغناا

 
17 

   يةارلحرا –الشعاعیة ا –   

   سیةالحوا –   

  4 ءلبناا(دن لمعاء اكیمیا  رلمباشء االلقاا 

لوسائل وا 

 لتوضیحیةا

 ةلمؤثرا ملالعوا ريلذا 

 –ر القطاف انصاا على

  

   صر فيواالاع انوا   

 

سريع ن متحاا

 ينظر

  
 دنلمعاء اكیمیا

 تقدير خاصیة –دن لمعاا

 –لتشكل ا –ة الصرا

 –لتشاكلي د التعدا

  
18 

   )لخابة      ذلكاا لالشكاا   

   
 ادعدواعد بولنك اقو

  

   لتناسقا   



 

 
 23الصفحة 

 
  

  4 دنلكیمیائي للمعاالتحلیل ا  لمباشرء االلقاا 

 يشفور ختباا
 لوسائلوا

 لتوضیحیةا
 دنلكیمیائي للمعاالتحلیل ا

 طستنبااكیفیة  :صیغھا و
 لتحلیلالصیغةمن ا

 
19 

   لكیمیائيا   

  4 لخالصةدن المعاا  لمباشرء االلقاا 

   الكاسیدات والكبريتیدا  لوسائلوا 

   اتكسیدرولھیدوا  لتوضیحیةا 

 يشفور ختباا
 

 دنلمعااتصنیف 
 تبونارلكارات والھايدوا
 تلفوسفات والكبريتاوا

 
20 

   اھیبكارت – اھنمةئعاشلا   

   اھمانظو ةئیایملكیا   

   ريلبلوا   

 
مقنن رختباا

 سريع

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
 دنلمعااتصنیف 

 – تصنیفھاو تلسلیكاا

 عھاانووا ريلبلوا بنائھا

 لبنائیةا ةلوحدوا

4  
21 

  4 لتركیبالفین والا  لمباشرء االلقاا 

   ملنظاوالكیمیائي ا  لوسائلوا 

 22  اعالنوري والبلوا دنلمعااتصنیف  لتوضیحیةا يشفور ختباا

   جدالتووا   

  4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  نمتحاا

 23   ،مقالي/يتحرير

    مقنن،موضوعي

  4 رھلمجااع انوا  لمباشرء االلقاا 

 
 يشفور ختباا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا
 

 دنلمعااسة ق درارط
سة درالمستخدمة في ا

 عملھاق ردن وطلمعاا

  
24 

   
 لسینیةاالشعة ا

  

  4 لتركیباكسین ولبايرا  لمباشرء االلقاا 

 
 

 يشفور ختباا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا
 
 

 دنلمعااتصنیف 

لعامة الصیغة والكیمیائي ا

ء لبناري والبلوم النظاوا

 جدالتووالتصنیف وا

  
 

25 

  4 لتركیبا :ل المفیبوا  لمباشرء االلقاا 

 
مقنن رختباا

 سريع

لوسائل وا

 لتوضیحیةا
 
 

 دنلمعااتصنیف 

 لعامةا لصیغةوالكیمیائي ا

ري لبلوم النظاوا

 جدالتووا لتصنیفوا

  
 

26 

  4 لسلیكیةدن المعاوالمايكا ا  لمباشرء االلقاا 

 يشفور ختباا
لوسائل وا

 دنلمعااتصنیف  لتوضیحیةا
لتركیب ا :لصفائحیة ا

 لعامةالصیغة والكیمیائي ا

 
27 

   ءلبناري والبلوم النظاوا   
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   جدالتووالتصنیف وا   

  4 رلفلسباا  لمباشرء االلقاا 

 
مقنن رختباا

 سريع

لوسائل وا

 لتوضیحیةا
 

 دنلمعااتصنیف 

 : اتتويدرالفلسباوا

م لنظاوالكیمیائي ا لتركیبا

 لتصنیفوا ريلبلوا

  

28 

   جدالتووا   

  4 رلفلسباا  لمباشرء االلقاا 

   :ات تويدرالفلسباوا  لوسائلوا 

 29  ملنظاوالكیمیائي التركیب ا دنلمعااتصنیف  لتوضیحیةا يشفور ختباا
   لتصنیفري والبلوا   

   جدالتووا   

  4 لثنياالثاني للفصل ن االمتحاا  نمتحاا

 30   ،مقالي/يتحرير

    مقنن،موضوعي

 

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا 12-

 لمطلوبةرة المقرالكتب ا - لصائغايحیى دي لھااعبد .رات دلبلواعلم ب كتا

1- Manual of Mineralogy 20 Edition 

2-Mimeralogy M. J. Hibbard 

3- MINERALS Julie Kerr Casper, Ph.D. 

4- Concepts in Geology A Text book for 

students of B.Sc. 

Dr. A. B. Chakranarayan, Head, Department 

of Geology, Fergusson College, Pune . 

 

 

 )در لمصاا ( لرئيسيةاجع المرا -

  

لتي يوصي اجع المروالكتب ا -أ

 ..)يررلتقاا ,لعلمية ت المجالا (

  
 نترنتاقع امو ,نية واللكتراجع المرا -ب



  1 لصفحةا

 يسرادلا ررقلما ريوطتخطة 13-

 دنلمعااعلم ت جديد في مجاالث وو مستحدهما بكلم اللماا

 لعلميةث البحوانتائج ث حدامن دة الستفاا

 .ةيثدحلا سيردتلا تايجيتارتسا ضعب قيبتط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صف ذج ونمو
 رلمقرا



  2 لصفحةا

 

 

 

 رلمقراصف و

 

 

  نارهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل  مقتضيا زا  يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1. يالىدجامعة م لعلواكلیة 

 ومعل/ء لكيمياوم اعل/دنلمعاط والنفاجيا وجيل/ءيازلفيا ومعل

 ةلحياوم اعل /تلحاسباوم اعل/ تياضيارلا

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2.

 رلمقرامز ر /سم ا 104PHHRP/ .3نالنساق احقو

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ريختياري ، اجباا

 لسنةا /لفصل ا 5. يسنووفصلي 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. )عالسبواساعة في  (2ع سبوا 30 لساعة خال 60

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/5

 رلمقراف ادأه 8.

 .ن النساوق احقوع ضوعي بمل واجيداد عا -ًالاو

 .لثقافي ب االطلا عيو تنمية ً-ثانيا

 وققح ةعوضوم في ةيلدولا كوصكلاو قثياوملاو ترا را قلا مھا ىلع عالطالاو ممالا براجت ىلع بالطلا ةكباوم ً-اثالث

 .نالنساا

 

 

 

 



  3 لصفحةا

 

 



  4 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 .یةاطلديمقروالحرية ن واالنساق احقودئ لطلبة من فھم مبااتمكین  1-أ

 .عنھا علدفاوا یةاطلديمقروا لحريةوا نالنساا قحقو دئبمبا ناليماا على لطلبةا ةمساعد 2-أ

 علىرة لقدالطلبة ب اكساا 3-أ

 .الجتماعيوالسیاسي ل المجاایة في اطلديمقروالحرية اسة رلطلبة على مماايب رتد 4-أ

 أ5-

 أ6-
 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 

 . .لیومیةة الحیاایة في اطلديمقروالحرية ن واالنساق الطلبة على تطبیق حقوايب رتد - 1ب

 .دبألا نفنوو راتمھا بعض لطلبةا بكساا- 2ب

 .لكتابةوالخط ن اتقاالطلبة على ايب رتد - 3ب
 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 

 نيھلذا لعصفا ريقةط 2- ،كةرلمشاوا ارلحووا لمناقشةا دور تفعیلو ةلمحاضرا ريقةط (1-

 ضلعرا 4-، لحالةاسة درا 3-

 لتقييمائق ارط

 

 .)لشھريةا راتالختباا 3- ،لشفويةا راتالختباا 2- ر،لحضووا لیومیةا كةرلمشاا (1-

 لقيميةوانية الوجداف ادهألا -ج
 ةيمالالسا ةعيرشلا ھل انتھمض يتلا وقحقلا مالھ بالطلا ةسرا د لالخ نم ناسنالا وققح دةام ةيمھا نمكت 1-ج

 تدرص يتلا ةيلدولا قثياوملل بالطلا ةفرعم نع ضالف 2005 ةنلس ذافنلا روتسدلا اميس ال ةيقرا علا ريتاسدلاو

 .ن النساا وقحق وصبخص

 ةسايسلا ةايحلا في اھبيقطت في انھم دةاتفسالل ابقتنس يتلا ةيطرا قميدلا برجاتلا ىلع بالطلا عالطا   2-ج

 .الجتماعيةوا

 لتعلموالتعليم ائق ارط
 



  5 لصفحةا

 لعصفاريقة ط 2-، كةرلمشاار والحووالمناقشة دور اتفعیل ات ولمحاضراريقة ط (1-

 .جالستنتاف واالكتشاوا نيھلذا

 لتقييمائق ارط

 .)لشھريةرات االختباا 3-، لشفويةرات االختباا 2-ر، لحضووالیومیة اكة رلمشاا (1-

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 د1-
 د2-

 د3-

 د4-
 



  6 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

سم ول االاسي رالدالفصل ا لتعلیماريقة ط لتقییماريقة ط

 علموضوأو ا /ة لوحدا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 لتحضیرا

 نالمتحاا(لیوميا

 )لشفھيا

 ةلمحاضرا ريقةط

 دور تفعیلو

 ارلحووا لمناقشةا

 كةرلمشاوا

 قوقمل فيرعتلا :- لوالا ثحبملا

 ،نإلنساا قحقو تعريف ن،النساا

 - نإلنساا تعريف- قملا تعريف

 )نإلنساا قحقو ممفھو تعريف

 قحقو تعريفو فھم 1-

 للغةافي  نالنساا

ح الصطالوا

 قحقو ممفھو معرفة 2-

 رلعصوا في نالنساا

 لحديثةوا لقديمةا

  ساعة 2

 
 

 ولألوع األسبا

 نإلنساا قحقو سةدرا یةملا  

 ممفھو ، نالنساا قحقو خصائص

 .نالنساا قحقو

   
 

 لثانيوع االسبا

 يملراتلا رطوتلا :-ملاثلا ثحبملا  

 نإلنساا ققومل

 وادي راتحضا مل نإلنساا قحقو

 . وملاور و كاجینااور نقانو ( فدينالرا

 ةكلمل نوناق.راتشع تبل نوناق

 ).ملراومل شريعة نقانو شنوناا

   

 

 

 
 ثلثالوع االسبا

 ناسنإلا قوحق :-ثلاثلا ثحبملا  

 ىرخالا ةملدقلا تاراضملا مل

 ةراضح ،ةنیصلاو ةيدنملا ةراضملا(

 لیونانیةا رةضاملوا ،لفرعونیةا مصر

 ).مانیةولرا رةضاملوا

   

 

 

 بعرالوع األسبا

 و مإلسالا مل نإلنساا قحقو  

 قوقملاو ةأرملاو لفطلا قوحق

 يةدالقتصاوا الجتماعیةا

 .لسیاسیةوا

   

 

 سلخاموع االسبا

 ناسنإلا قوحق :-ثلاثلا ثحبملا  

 لوسطىا رلعصوا مل

 ئعالشرا مل نإلنساا قحقو

 .يةولسماا

 لديانةا مل و يةدلیھوا لديانةا مل

             

 نالنساا قحقو .ةیحیسملا

 ىمستو على

 .ديثةملا تلشرعیاوا راتلثوا

   

 

 

 

 
 

 دسلساوع األسبا

 لسابعوع األسبا   ولألالشھر ن امتحاا  

 قوقمل فاملعالا :-عبارلا ثحبملا  

 ملودلا ىوتسملا ىلع ناسنالا

 ققومل ملولدا افملالعا حلامر

   
 

 نلثاموع األسبا

 



  7 لصفحةا

 القلیميا افملالعا نالنساا  

 ىلع ناسنالا قوقمل رصاعملا

 ىوتسملا و ملروالا ىوتسملا

 يقيرفالا ىوتسملاو يكيرمالا

 . يمالسالاو ملرعلا ىوتسملاو

   

 تامظنملا ءوشن :-سماملا ثحبملا  

 لامل مل اھرودو ةیموكملا ملغ

 لیةولدا للجنةا( نالنساا قحقو

لعفو ا منظمة ،رملالا للصلیب

 قحقو قبةامر منظمة ،لیةولدا

 ةبقارمل ةیبرعلا ةمظنملا ،ناسنالا

 ).نالنساا فحقو

   

 

 

 

 
 لتاسعوع األسبا

 ثیقالموا في نالنساا قحقو  

 القلیمیةوا لیةولدا

 نالعالا(نیةطلوا تلتشريعاوا

 ن،النساا قلحقو لعالميا

 لعھديینا في نالنساا قحقو

 ).لیینولدا

   

 

 
 رلعاشوع األسبا

 قوحق لایجا :-سداسلا ثحبملا  

 جیل ھو ولالا یلملا( نالنساا

 لیملاو ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقملا

 يةدالقتصاا ققوملا جیل ھو مللثاا

 یلملوا ،لثقافیةوا الجتماعیةوا

 ).ةديدملا ققوملا جیل ھو لثالثا

   

 

 
 

 ديلحاا وعألسبا

 رعش

 قحقو :-لسابعا لمبحثا  

 ثیقالموا في نالنساا

 بیةورالا التفاقیةا(القلیمیةا

 ملعا نالنساا قلحقو

 المريكیةا التفاقیةا1950)(

 ملعا نالنساا قلحقو

 الفريقيا قلمیثاا1969)(

 1981) ملعا نالنساا قلحقو

 قلحقو لعربيا قلمیثاا(

 1994). ملعا نالنساا

   

 

 

 

 
 

 لثانيا وعالسبا

 رعش

 تلتشريعاا في نالنساا قحقو  

 لةولدا صعید على(نیةطلوا

 ).قیةالعرا

   
 ثلثالا وعألسبا

 رعش

 بعرالا وعألسبا   لثانير الشھن امتحاا  
 رعش

   
 

 ـظــريلنن االمتحاا

   

 سلخاما وعالسبا

 رعش

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا لثانياسي رالدالفصل ا لتعلیماريقة ط لتقییماريقة ط
 



  8 لصفحةا

   لمطلوبةا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا  

 موھفم ،ةیطارقملدلا فيرعت  

 يملراتلا رطوتلا ،ةیطارقملدلا

 .ةیطارقملدلا تازیمل ،ةیطارقملدلل

   
 

 ولألوع األسبا

 ةیطارقملدلاَ-الوأ(ةیطارقملدلا عاونا  

 ةیطارقملدلاً-ایناث ، ةرشابملا

 أ:-ملإ مقستو )ةیبانیلا(ةیلثیمتلا

 -ب ،ةرشابملا ةبش ةیطارقملدلا

 اœازیمل مھاو ،ةرشابملا ملغ ةیطارقملدلا

 .اœویعو

   

 

 
 

 لثانيوع االسبا

 مةاركلا ،ةيرملا(ةیطارقملدلا زئاكر  

 ةاواسملا ،ناسنالا قوقحو ةیناسنالا

 ،ةیسایسلا ةكراشملا ،ةلادعلاو

 حق ت،النتخاباا ،لسیاسیةا يةدلتعدا

 ،القلیةا قحقو ايةملو الكثريةا

 لشفافیةا ت،لسلطاا ملب لفصلا

 )ةلءاسملاو

   

 

 

 

 ثلثالوع االسبا

 ت،النتخاباا سالیبا ت،النتخاباا  

 لقیدا -ب– ءةلكفاا قید -أ(

 ).ملاملا

   

 بعرالوع األسبا

 ةماعلا    ئدابملاو    دعاوقلا    مھا  

 ماعلا    نوناقلا    ةدایس(ةیطارقملدلل

 ً،سلمیا لسلطةا اولتد ر،لدستوا

 ةسسؤملا    ىلع    ملیندملا    ةرطیس

 تمؤسسا مالعالا حرية ،لعسكريةا

 ،ةیسایسلا  ةيددعتلا  ،ملدملا  عمتÇا

 ).الكثريةا حكم ت،لسلطاا فصل

   

 

 

 

 سلخاموع االسبا

 ءاتفتسالا(ةیطارقملدلل مةاعلا تایلألا  

 تالنتخاباا م،لعاا اعملالقا ،مللشعا

 عالطتسا ،ةرشابملا ملغو ةرشابملا

 ).ملعاا أيلرا

   

 
 دسلساوع األسبا

 روذملا(قارعلا مل ةیطارقملدلا  

 ):(-قارعلا مل ةیطارقملدلل ةيراضملا

 امو 1958 1920-يكلملا دھعلا -أ

 1958- يروھمملا دھعلا -ب-ھلبق

.(1963 

   

 

 
 لسابعوع األسبا

 نلثاموع األسبا   ولالا لشھرا نمتحاا  

 اعملالقوا ملعاا اعملالقا(تالنتخاباا  

 ملغو ةرشابملا تاباختنالا ،دیقملا

 ةيروتسدلا ةیعرشلا ،ةرشابملا

 ،النتخابیةا ئروالدا ت،لالنتخابا

   

 
 لتاسعوع األسبا

 



  1 لصفحةا

    )تاباختنالل نوحشرملا ،نوبخانلا  

    ملنظااتقیم   

  ملنظات ايجابیاا(ياطلديمقرا

  تسلبیا، محاسنھوي اطلديمقرا

 ،ئھومساوي اطلديمقرا ملنظاا
 ملنظااتطبیق  حلامر

 رلعاشوع األسبا

  ماق، اھلعراي في اطلديمقرا

  رلدستوافي رة لتي صداد الموا

  2005) مقي للعاالعرا

 ديلحاوع األسبا   دلفسااع انوا(داريالد الفساا  

 رعش )داريالا

 لثانيوع االسبا   معالجة(داري الد الفساب اسباا  

 رعش )داريالد الفساب اسباا

    تلحاطلمصض ابعرح ش  

  للفصور، استدلا(لسياسية ا

 ثلثالوع األسبا ،ئاسيرلم ااظلنت، ااطلسلن ابي

 رعش دالتحا، المانيرلبم ااظلنا

  دالتحا، اليدرالفيا

  ).ياليةرالمب، اليدرانفولكا

 بعرالا وعألسبا   لثانيالشھر ن امتحاا  
 رعش

 سلخاما وعالسبا   يرــظـنلا ناحتمالا  
 رعش

 12. لتحتيةالبنية ا    

 وركتدلا فتألي ، قبيطلتوا يةظرلنا نبي نالنساا وقحق: لمنھجيةا بلكتا

 .ريلشكا  فسوي علي

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 :جية رلخادر المصاا

  روكتدلل مةاعلا تايرحلا في ترا ضاحم ،2005 ةنلس يقرا علا روتسدلا

  يجام دعر روكتدلل قرا علا في ةبياتخنالا تاعيرشتلا ,ظماكلا داوج حالص

  .دة لجا

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 
 سيرالدر المقراخطة تطوير           13.

 

 

 

 



  2 لصفحةا

صف ذج ونمو
 رلمقرا

 

 

 

 

 رلمقراصف و
 

 

  نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية /يالىدجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اقسم جيولوجيا 

GEGRS 204/Gemorphology and Remot sensing .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. لثانيةالمرحلة ا /يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/2

 رلمقراف ادأه 8.

 ضیةرالا لالشكاا رتطوو ةنشأ صلأ 1-

 راھتكوین ظووا في خلق ودورھلمختلفة افولجیة رلجیموت العملیاافھم  2-

لسطح ا

 ةرھظاو عملیة بوصفھا فولوجیةرلجیوموا سةدرا 3-

 لفھماكائز ربعض ولحدیث العصر ابوصفھا علما تطبیقیا في  میتھاأھ4-

لجیولوجي ا

 لمرتبطةاضیة رالل االشكاواخلیة الدواجیة رلخات العملیاابالتفصیل رس یدو 5-

 بھا



  3 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 ضيةرالا لالشكاا تكوين على ةلمساعدا ملالعوا فهم من لطلبةا تمكين 1-أ

 رضالاعلى سطح ن لتي تتكواضية رالل االشكاالطلبة من معرفة ا تمكين 2-أ

 رضالاسطح  خلدا  نلتي تتكواضية رالل االشكاالطلبة من معرفة اتمكين   3-أ

 أ4-
 أ5-
 أ6-

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 لتنبؤا - 1ب

 لتنقيبوالبحث ا – 2ب

 فالستكشاا - 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةلمحاضرح ائيسية في شرداة ركأرة لسبوام استخدا 1-
 لتوضيحافي  )تا شوالدا( امستخدا 2-

 لصخريةذج النماض اعر 3-

 )اهغيروسماكة  ئطاخر,تركيبية,جيولوجية عطمقا(ئط الخراسم ر 4-

 تلمجساامن ذج تفسير نما 5-

 لبيتيةت اجباالوالطلبة ببعض اتكليف  6-

 لتقييمائق ارط

 

 لنظريةا راتالختباا 1-

 لعمليةا راتالختباا 2-
 يررلتقاامناقشة وكتابة  3-
 لكامل للطلبةر الحضوا 4-

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 تلخامادن والمعادر البحث عن مصاالطالب في رة اتحسين قددة وياز 1-ج

 ثتلوو تحسين في )لزمنا ,خلمناا, نالنساا(مثل فولوجيةرلجيوموا ملالعوا تؤثر كيف لطالبا فهم 2-ج

 لبيئةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تيالذا لتعلما بسلوا

 لمشاكلاحل  بسلوا

 نيالميدايب رلتدوايع رلمشاا بسلوا

 



  4 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 سيةرالدا ادللمو شهريةو يومية راتختباا -
 لمقابلةوالمالحظة ا -

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 لجيولوجيةاسة رالدت اساسيااحد ايعتبر ي لذاني الميدوالحقلي العمل ا

 لبلدا رجخاو خلدا لتخصصيةورات الدا 2-د

 لعلمير الطوالقطر لمتابعة رج احاو خلدا اتلمؤتمروات والندواكة في رلمشاا 3-د

 لعالمايحصل في ي لذالعلمي ر التطواالنترنيت لمتابعة ام استخدا 4-د

 لنفطيةل الحقووايع رلمشارة ايال زلعلمية منخالوالعملية اسة رالدا 5-د
 



  5 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط
   لمطلوبةا علموضوا  

شهرية ت متحاناا

 تجباووا

 بيتية

تعريف علم  )تا شوودا(رة سبو

 فولوجیارلجیوموا

 میةھبأ لطالبا تعريف

 في فولوجيرلجیوموا

 ضیةرالا لالشكاا تكوين

 درعن مصا لبحثوا
 ةلطاقوا دنلمعاا

3 1 

 ءلبناا تعملیا )تا شوودا(رة سبو =

 ملھدوا
= 3 2 

 لتجویةا )تا شوودا(رة سبو =

 عھاانووا
= 3 3 

 4 3 = ضيةرالل االشكااتصنيف  )تا شوودا(رة سبو =

 5 3 = لسطحيةاكانية مللل االشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 6 3 = وفيةملاكانية مللل االشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 ضیةرالا لالشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 لبنائیةا
= 3 7 

 ضیةرالا لالشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 ئیةالھوا
= 3 8 

 ضیةرالا لالشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 لنھریةا
= 3 9 

 ضیةرالا لالشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 لنھریةا
= 3 10 

 11 3 = سيتيةرلكااضية رالل االشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 12 3 = لساحليةاضية رالل االشكاا )تا شوودا(رة سبو =

 ةطبترملا ةيضرالا لاكشالا )تا شوودا(رة سبو =

 تلثالجاا

= 3 13 

 عقا فیةاطبوغر )تا شوودا(رة سبو =

 لمحیطا
= 3 14 

 15 3 = ةرثأتملا ةيضرالا لاكشال )تا شوودا(رة سبو =
    تشملو,تلعملياوامل ابالعو  

    طاشنلاو -تقولا-حانملا  

    يلبشرا  

 



 6 لصفحةا
 

 لتحتيةالبنية ا          12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

Topography,Landforms,and Geomorphology 
Department of Natural Sources 

South Carolina,geological survey 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

Landforms,by Christophersn,R.W.2004.Eiemental 

Geosystem.4th Ed 

 سالمةن مضارحسن (فولوجیة رلجیوموا

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           13.

 

 رضالان طلمخترعة للكشف عن باالحديثة ت التقنياام الك بأستخدوذلتكنولوجي والعلمي م التقدا كبةامو 1-

- يسرو سهولة بكل للطلبة لمعلومةا ليصاا جلأ من لحديثةا لتعلييميةوا لتربويةا لوسائلا تطبيق 2-

 مفيد وهما سقتباوا لعالميةا تلجامعاا في لتعليما ساليبوا مجابر على عالطالا 3

 

  



 7 لصفحةا
 

ذج نمو
صف و
 رلمقرا

 

 رلمقراصف و

 

 

  ناهمبر تحقيقها لطالبا من لمتوقعةا لتعلما تمخرجاو رلمقرا خصائص مهأل  مقتضيا زا  يجاإ اذه رلمقرا صفو يوفر

 صفو بينو بينها لربطا من البدو .لمتاحةا لتعلما صفر من ىلقصوا دةالستفاا حقق قد نكا إذا عما

 .لبرنامجا

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا  لعلميالقسم ا

 rocks metamorphic and Igneousمتحولة  وية رنا رصخو
GEIMR207 / 

 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ريجباا

 لسنةا /لفصل ا 6. مرحلة ثانية /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 .تصنيفها على دراقا نيكوو لمتحولةوا يةرلناا على فيتعر أن على لطالبا يمكن 1-

 النسجةا اعنووأ رللصخو لمكونةا دنلمعاا سةدرا في لمستقطبا لمجهرا امستخدا على لطالبا رةقد زيعز 2-

 لمتحولةواية رلنار الصخواكیب اتررس يدان لطالب من ايمكن  3-

 لمتحولةوا يةرلناا رللصخو يةدالقتصاا ميةهألا فهمو معرفة من لطالبا يمكن 4-
 

 

 



 8 لصفحةا
 

 

 

 



 9 لصفحةا
 

 لتقييموا لتعلموا لتعليما ئقاروط لتعلما تمخرجا10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
 لمتحولةوا يةرلناا رلصخوا من لمختلفةا اعألنوا بين لتمييزا من لطالبا تمكين 1-أ

-أ لمستقطبا لمجهرا امباستخد لمتحولةوا يةرلناا رللصخو لمكونةا دنلمعاا تحديد من لطالبا تمكين 2-أ
 لمتحولةوا يةرلناا رللصخو يةدالقتصاا ميةهالا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 3

 أ4-
 أ5-
 أ6-

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 ألسئلةح ارط - 1ب

 ئطالخرام استخدا – 2ب

 لصفيةالمناقشة ا 3-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةلمحاضرا ريقةط

 لمناقشةا ريقةط

 Starming Brain ريالبتكاا لتفكيرا تنمية ريقةط
 لطالبا لقييم فقط حدوا نمتحاا دعتماا معد

 تقييم 1-لتقييم ائق ارط
 يتمهيد

 تقييم تشخيصي 2-
 تقييم ختامي 3-

لتفكير رات امها -ج
لعلمي التفكير رة امها1-ج

 لناقدالتفكير رة امها2-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   تيالذالتعلم ب اسلوا 

  يلمختبروا نيالميدايب رلتدا 

 لتقييمائق ارط

 

 لطالب شفوياايجيب عليها رس لدء اثنادة اشفوية تتم عارات ختبااء اجرا 

  مقننةن تكوولسابقة اضيع المواتشمل رس لداية اتحريرية سريعة في بدرات ختابااء اجرا 

  لكمادوالمتعدر االختياوالمطابقة والخطأ والصح رات اختباا(موضوعية سريعة ات ختبتراء اجرا 

 لخت اغاالفرا



 لصفحةا

10 

 

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د
ر للصخو لمعدنيا ىلمحتوا سةدار 1-د

-د نوعهاو ةلصخرا سما جستنتاوا كيميائي تحليل اءجرإ 2-د
 لها يةدالقتصاا لقيمةوا رلصخو ا دجوو ماكنأ تحديد 3
 يئايميلكا ليلحتلا مادختسبا  جيسنلا وا هل ةونلمكا ندالمعا ىلع دامعتالبا ةرخصلا مساو عون ديدتح 4-د
 لمستقطبا لمجهروا



 لصفحةا

11 

 

 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

 

 لمطلوبةالتعلم ت امخرجا
 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 يتمھید تقییم

ة لخبرالمعرفة 

 للطلبة لسابقةا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
Role of magma in 

geological process 

 Magma definition 
 

 Source Anatomy of the 

earth 

4  
 

1 

  Magmatic and Plate  لمباشرء االلقاا 

tectonics 

 Physical properties of 

magma – geothermal 

gradient,heat source 

 Igneous activity at the 

present day 

4  

    لوسائلوا 

    لتوضیحیةا 

 يشفو رختباا

 تشخیصي
 Role of magma in 

geological process 
 

2 

  Textures and  لمباشرء االلقاا 

structures of Igneous 

rocks 

 Classification of 

Igneous rocks – 

historic perpective 

4  

    لوسائلوا 

 سريع نمتحاا

 ينظر

 لتوضیحیةا
Role of magma in 

geological process 

  

3 

  Introduction  لمباشرء االلقاا 

 Continental and 

oceanic mantle 

Lithosphere 

 MORB and depleted 

mantle 

4  

    لوسائلوا 

 يشفور ختباا
 Geochemical tracers لتوضیحیةا

of mantle processes 
 

4 

  Evolution of depleted  لمباشرء االلقاا 

mantle 

 Evolution of the 

Enriched mantle 

4  

 

 يشفور ختباا

 لوسائلوا

 لتوضیحیةا
Geochemical tracers 

of mantle processes 

  

5 

 

 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

Geochemical tracers 

of mantle processes 

 Island arc basalts 

 Concept of Hot spot 

4  

6 

 –  Mantle Plumes  لمباشرء االلقاا 

Theory and structure 

 Trace element 

characterization of 

mantle domains 

4  

    لوسائلوا 

 مقنن رختباا

 سريع

 Geochemical tracers لتوضیحیةا

of mantle processes 
 

7 

  4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  نمتحاا

 8   م،مقالي/يتحرير

    مقنن،ضوعيو

 

 
 

 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

 
Magma 

crystallization and 

Evolution 

 Phase relations of 

silicates and silicate 

melts 

 Binary and ternary 

 

 
 

4 

 

 
 

9 

   systems   



 لصفحةا

12 

 

 

 
 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
Magma 

crystallization and 

Evolution 

 Partial melting 

 Magmatic 

differentiation – 

Crystal fractionation, 

gravitational 
settling,flow 

 

 
4 

 

 
10 

 
 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 يةرلبلوا النظمةا
 لتوضیحیةا

Magma 

crystallization and 

Evolution 

 Differentiation, flow 

crystallisation,filter 

pressing,liquid 

immiscibility 

 
4 

 
11 

 مقنن رختباا

 سريع

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

Magma 

crystallization and 
Evolution 

 Zone melting 

 Contamination 


 

4 

 

12 

   Magma  Mixing of magmas لمباشرء االلقاا 

 crystallization and  4 13 لوسائلوا يشفور ختباا
    Evolution لتوضیحیةا 

 مقنن رختباا

 سريع

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

Magma 

crystallization and 

Evolution 

 Role of Volatile 

components 
 Pyroclastic rocks 

 

4 

 

14 

     نمتحاا

 15 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا م،مقالي/يتحرير

   مقنن،ضوعيو

 METAMORFIC  Historical لمباشرء االلقاا يتقییم تمھید

background 


4  

 PETROLOGY  16 لوسائلوا ةلخبرالمعرفة 

   Concepts and theory لتوضیحیةا لسابقة للطلبةا

 لمباشرا ءاللقاا 

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

  Typse of 

metamorphism 

and their 

4  

   controlling   

ي شفور ختباا

 تشخیصي

  

Concepts and theory 
factors 

 

 Common 

  

17 

   minerals of   

   metamorphic   

   rocks   

  Field  لمباشرء االلقاا 

observation, 

petrographic 

classification of 

common 

metamorphic 

rocks 

4  

    لوسائلوا 

    لتوضیحیةا 

 سريع نمتحاا

 ينظر

 
Concepts and theory 

 
18 

  Metamorphic  لمباشرء االلقاا 

facies and facies 
series 

4  

 Concepts and theory  19 لوسائلوا يشفور ختباا
    لتوضیحیةا 

  Phase diagrams  لمباشرء االلقاا 

and graphic 

representation of 

mineral 
assemblages 

4  

 

 يشفور ختباا

 لوسائلوا

 لتوضیحیةا
Effects of 

metamorphism 

  

20 



 لصفحةا

13 

 

 

 مقنن رختباا

 سريع

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

Effects of 

metamorphism 

 Pro grade and 

retrograde 

metamorphism, 

Metasomatism 

4  

 
21 

 
 

 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
Effects of 

metamorphism 

 Deformation 

textures and 

texturesbrelated 

to 
recrystallisation 

4  
 

22 

 نمتحاا

م ،مقالي/يتحرير

 مقنن،ضوعيو

  4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا 

23 

 
 

 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
Effects of 

metamorphism 

 Metamorphic 

reactions, 

elemental and P- 

T conditions of 

isograds 

4  
 

24 

 

 
 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

Metamorphism 

types and products 

 Regional and 

thermal 

metamorphism of 

politic rocks 

4  

 
25 

 

 

 مقنن رختباا

 سريع

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

 

Metamorphism 

types and products 

 Regional and 

thermal 

metamorphism of 

basic and ultra 

basic igneous 

rocks 

4  

 

 
26 

 

 

 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

 
Metamorphism 

types and products 

 Regional and 

thermal 

metamorphism of 

impure, sillicious 

carbonate rocks 

4  

 

27 

 

 مقنن رختباا

 سريع

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 

Metamorphism 

types and products 

 Metamorphism 

of Granitoides, 

Charnokites and 

Migmatites 

4  

 
28 

 

 
 يشفور ختباا

 لمباشرا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضیحیةا

 
 

Metamorphism in 

space and time 

 Plate tectonic and 

metamorphic 

processes 

 Examples of 

metamorphic 

rocks in Iraq 

4  

 
29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



 لصفحةا

14 

 

 لتحتيةالبنية ا 12-

 ادجميل جامعة بغدل كمادل عار لدكتوا /ر لصخوا علم بكتا
 لموصلا جامعة,رمزه يوسف زنما,

 لمطلوبةرة المقرالكتب ا -

 

 نبيل,عزيز د فد محمور رالدتوا/لمتحولةر الصخواعلم  بكتا

 لموصلاجامعة ون خروا لحافظا مصطفى

 لبصيلياحمد مصطفى ر الدكتوا/رلصخووا دنلمعاا بكتا

 ادجامعة بفدد مظفر  دمحم محمور لدكتوا ,لمستنصريةا لجامعةا

 
 

 )در لمصاا (لرئيسية اجع المرا -

 لتي يوصياجع المروالكتب ا -أ 
 ..)يررلتقاا ,لعلمية ت المجالا (

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 نترنتاقع امو ,نية واللكتراجع المرا -ب

 

 

 

 
 سيرالدر المقراخطة تطوير  13-

 رلصخوت اجديد في مجاالث وو مستحدهبكل مام اللماا

 لعلميةث البحوانتائج ث حدامن دة الستفاا

 .لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق بعض 

 

 

 

 

http://www.cefns.nau.edu/geology/naml/Meteorite/Book
http://www.angelfire.com/ms/Mineral/ig.html
http://www.people.carleton.edu/~bhaileab/petrology/
http://www.geosecslides.co.uk/minerals/Ms%20Geose


 لصفحةا

15 

 

 رلمقراصف ذج ونمو

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 Sedimentary and Sediments  لرسوبيةر الصخوت والرسوبياا علم

GESSR 208 /  ROCKS 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. مرحلة ثانية /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 نلى تكودي التي تؤت العملياواسب والرايعنى بطبيعة ي لذت الرسوبيااعلم ت باساسيا لطالبا تعريف

 لىاسب والرالى تحويل دي التي تؤت الرسوبية بالعمليار الصخواسب فيما تعنى والراترسيب و نقلو
 .رلصخوا هذه اعنوا مختلف على فلتعروا سوبيةر رصخو

 سةودرا تحضير سسوا رالباا او لمكاشفا من اءسو لصخريةا تلعيناا نمذجة رةمها لطالبا بكساا

 فيز لغاوالرئيسية للنفط المكامن التي تعتبر والرسوبية ر الصخواع انواتمييز مختلف ولصخرية ا ئحالشرا
 .اقلعرا

 

 

 

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 .نامجرلبا



 لصفحةا

16 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروطلتعلم ت امخرجا 10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
-ألرسوبية ا رلصخووا تللرسوبيا لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 1-أ

 لرسوبيةا رلصخووا تللرسوبيا لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2
لصخرية ا تللعينا لحقليةا بالنمذجة ملقياا من لطالبا تمكين 3-أ

 حصائيةا مجابرو عهاانوا بمختلف رهلمجاا امستخدا تقنيةو لكيفية لطالبا فهم 4-أ

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 عملية رةمها – 1ب
 عقلية رةمها – 2ب

 لتطويروا لبحثا رةمها – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 عهاانوابمختلف ح اليضااسائل ام وستخدا 1-
 نياحقلي ميد عمل 2-

 يعمل مختبر 3-

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا
 ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر
 لطالبا اادهباعد ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر

 لتفكيررات امها -ج
 للنمذجة لمناسبا نلمكاا رختياا 1-ج

 لرسوبيةا رلصخوا اعنووا سبوالرا بيعةط لخال من لقديمةا تلبيئاا تحليل 2-ج

 اعنوا معرفة جلا من تمعلوما لىا اهتفسيرو لنفطيةا رالباا تمجسا تبيانا تحليل لةومحا 3-ج
 زغا او نفط على ئهااحتوا حتماليةوا رلصخوا

 

 

 

 



 لصفحةا

17 

 

-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د
 سةرالدا قيد لصخريةا ئحاللشر لحياتيوا لمعدنيا ىلمحتوا سةدرا1

 لنفطيا لحقلا في زلغاوا لنفطا جداتو ماكنا لفهم لبيئةا تيالدلموا امستخدا 2-د

 زلغاوا لنفطا لحقو تطوير في 2 قمر رةلمهاا امستخدا 3-د



 لصفحةا

18 

 

 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 سبوالراعلم م مفهو
على ف لطالب يتعراجعل 

 سبوالرا

 

4 
 

1 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لتعريةوالتجوية ا
 لتيا تللعمليا لطالبا فهم

 سبوالرن الى تكوا ديتؤ

 

4 
 

2 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لتعريةوالتجوية ا
 لتيا تللعمليا لطالبا فهم

 سبوالرن الى تكوا ديتؤ

 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

عالقتها ت ولحبيباا

 يةذلنفاوابالمسامية 

 

 بسالرا ةىعبيط مهف
 

4 
 

4 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

عالقتها ت ولحبيباا

 يةذلنفاوابالمسامية 

 

 بسالرا ةىعبيط مهف
 

4 
 

5 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لترسيبوالنقل ا
 لىا ديتؤ لتيا تلعملياا فهم

 ترسيبونقل 

 سبوالرا

 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لترسيبوالنقل ا
 ديلتي تؤت العملياافهم 
ترسيب ولى نقل ا

 سبوالرا

 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لمائيةت العملياا
فهم كيفية ترسيب 

 هلميااسب من والرا

 

4 
 

9 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 ئيةالهوت العملياا
فهم كيفية ترسيب 

 اءلهواسب من والرا

 

4 
 

10 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلثالجات اعمليا
سب من والراترسيب 

 لجليدا

 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لرسوبيةاكيب الترا
على مختلف ف لتعراكيفية 

 لترسيبل اشكاا

 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لرسوبيةاكيب الترا
على مختلف ف لتعراكيفية 

 لترسيبل اشكاا

 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لرسوبيةاكيب الترا
على مختلف ف لتعراكيفية 

 لترسيبل اشكاا

 

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لرسوبيةر الصخواية هما
على ف لطالب يتعراجعل 

 لرسوبيةر الصخوا

 

4 
 

16 

 17 4 رلطالب بالصخواتعريف  رلصخواتصنيف  لمباشرء االلقاا لمالحظةا



 لصفحةا

19 

 

 لوسائلوا 
 لتوضيحيةا

   لفتاتيةا لرسوبيةا

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 لفتاتيةا

 

4 
 

18 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 لفتاتيةا

 

4 
 

19 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 بونيةرلكاا

 

4 
 

20 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 بونيةرلكاا

 

4 
 

21 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 بونيةرلكاا

 

4 
 

22 

 23 4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 بونيةرلكاا

 

4 
 

24 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 بونيةرلكاا

 

4 
 

25 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 لكيميائيةا

 

4 
 

26 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 لكيميائيةا

 

4 
 

27 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 ةلرسوبيا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 لكيميائيةا

 

4 
 

28 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

ر لصخواتصنيف 

 لرسوبيةا

ر لطالب بالصخواتعريف 

 لكيميائيةا

 

4 
 

29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



 لصفحةا

20 

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا12-

Boggs S., 2009. Petrology of sedimentary rocks, second 
edition, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 612 p. 
Selley R. C., 2000. Applied sedimentology, second edition, 
ACADEMIC PRESS, 543 p. 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Adams A. E., Mackenzie W. S. and Guilford C., 1988. Atlas 
of sedimentary rocks under microscope, ELBS, 107 p. 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 لتعدینوايولوجيا جمالة جم

Journal of geoarabia 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتباـ 3
 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

  

 

 -ثة يلحداس يرلتدائق ارطعلى ع الطالا -
 مهعن رتصد لتيا ثلبحووا تايورلدا متابعة لخال من لعالما دول مختلف في لعلميا ملتقدا عجلة كبةامو

 سيرالدر المقرار يخطة تطو 



 لصفحةا

21 

 

 رلمقراصف ذج ونمو

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

GES205 / Stratigraphy تلطبقاا  رلمقرامز ر /سم ا 3. علم 

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. مرحلة ثانية /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

ى لا اهميستق سساو هيلع ةرهظالا روصخلا بيترت ةيفيكو رضالا تاقبط ملع تايساسبا بلطالا فيعرت

 على ةرهاظ كانت اءسو ةكبير تمسافا بينها تفصل لتيا لصخريةا اتلوحدا بين لتوصيلوا نظامية اتحدو
 رضالالتي تقع تحت سطح رض او االا سطح

 في عليها فلتعروا لصخريةا اتلوحدا سةدرا سسوا لصخريةا تلعيناا نمذجة رةمها لطالبا بكساا
 اتلوحدالسفلية لتلك والعلوية ود الحدامعرفة و لحقلا

 

 

 

 

 

 

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 .نامجرلبا
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 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروطلتعلم ت امخرجا 10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
-ت ألطبقاا لعلم لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 1-أ

 تلطبقاا لعلم لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2
لحقل ا في تلطبقاا سةودرا لصخريةا تللعينا لحقليةا بالنمذجة ملقياا من لطالبا تمكين 3-أ
 لطباقيةا اتلوحدا برسم لخاصةا لحديثةا مجالبرا بعض امستخدا تقنيةو لكيفية لطالبا فهم 4-أ

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 عملية رةمها – 1ب
 عقلية رةمها – 2ب

 لتطويروا لبحثا رةمها – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 عهاانوابمختلف ح اليضااسائل ام وستخدا 1-
 نياحقلي ميد عمل 2-

 يعمل مختبر 3-

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا
 ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر
 لطالبا اادهباعد ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر

 لتفكيررات امها -ج
 للنمذجة لمناسبا نلمكاا رختياا 1-ج

مختلفة  ماكنا من لصخريةا اتلوحدا بطور نةرمقا 2-ج
 سةرالدا قيد ينولتكاا او لطباقيةا اتللوحد لسفليةوا لعلويةا ودلحدا بيعةط معرفة لةومحا 3-ج

 

 

 

 

 



 لصفحةا

23 

 

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د

 زلغاوا لنفطا لتجمع لمناسبةا الماكنا معرفة في تلسماكاا ويتسا ئطاخر من دةالستفاا كيفية
 لنفطيا لمكمنا بيعةط فهم جلا من دالبعاا ثالثية لترسيبيةا تيالدلموا امستخدا 2-د

 زلغاوا لنفطا لحقو تطوير في 2 قمر رةلمهاا امستخدا 3-د



 لصفحةا

24 

 

 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 علموضوامقدمة عن 
على ف لطالب يتعراجعل 

 تلطبقااعلم 

 

4 
 

1 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لزمنية ات الوحدا

 لجيولوجيةا

ات لطالب للوحدافهم 

 لجيولوجيةالزمنية ا

 

4 
 

2 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

لزمني ول الجدا

 لجيولوجيا

لزمني د العموافهم 

 رضلال

 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لطباقيةات الوحدا
 

 رضالت ابقاطبيعة طفهم 
 

4 
 

4 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 اةلمحتوالصخرية القطع ا
 

 لصخريةت المتضمناافهم 
 

4 
 

5 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لصخريةات الوحدا
ات لوحداع انوافهم 

 لصخريةا

 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لصخريةات الوحداتسمية 
ات لوحدافهم تصنيف 

 لصخريةا

 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 يميكدلليثوات احدو
لصخرية ات الوحدافهم 

 لمتطبقةاغير 

 

4 
 

9 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 تلسحناا
 

 لصخريةاص الخوافهم 
 

4 
 

10 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلطبقااعلم ت تطبيقا
 اتلوحدا ميةاه فهم

 لصخريةا

 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلطبقااعلم ت تطبيقا
 اتلوحدا ميةاه فهم

 لصخريةا

 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 يلبحراجع الترم والتقدا
 في اتلتغيرا ميةاه فهم

 لبحراسطح  يمستو

 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 يلبحراجع الترم والتقدا
 في اتلتغيرا ميةاه فهم

 لبحراسطح  يمستو

 

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لحياتيةالطباقية ا
لطالب ملما اجعل 

 لحياتيةالطباقية ات ابالوحد

 

4 
 

16 

 17 4 لطالب باسساتعريف  ءالحيااتصنيف  لمباشرء االلقاا لمالحظةا



 لصفحةا

25 

 

 لوسائلوا 
 لتوضيحيةا

   لحيةت الكائنااتصنيف  

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لةالدات المتحجرا
لطالب اتعريف 

 لةالدات ابالمتحجر

 

4 
 

18 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لحياتيةالطباقية ت اتطبيقا
مية هلطالب بااتعريف 

 لحياتيةالطباقية ا

 

4 
 

19 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 يسيةطلمغناالطباقية ا
لطالب بالطباقية اتعريف 

 يسيةطلمغناا

 

4 
 

20 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 يسيطلمغناالسجل ا
يسي طلمغنال المجاامية اه

 رلصخوافي ظ لمحفوا

 

4 
 

21 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 يسيطلمغناالسجل ا
يسي طلمغنال المجاامية اه

 رلصخوافي ظ لمحفوا

 

4 
 

22 

 23 4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لسطحاباقية تحت ط
لطالب بطباقية اتعريف 

 رالباا

 

4 
 

24 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 النعكاسيةالية الزالزا
م لطالب بمفهواتعريف 

 النعكاسيةالية الزالزا

 

4 
 

25 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لية الزالزت اتطبيقا

 النعكاسيةا

م لطالب بمفهواتعريف 

 النعكاسيةالية الزالزا

 

4 
 

26 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

لية الزالزت اتفسير بيانا

 النعكاسيةا

م لطالب بمفهواتعريف 

 النعكاسيةالية الزالزا

 

4 
 

27 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 اتلمكسرا باقيةط

 رلالبا لصخريةا

 

 رلطالب باالبااتعريف 
 

4 
 

28 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 يلصخرب اللبااباقية ط
 

 رلطالب باالبااتعريف 
 

4 
 

29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



 لصفحةا

26 

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا12-

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 .صفحة 340 ,دیدجما بلكتاا دار ,تلطبقاا علم دئمبا 2001. ,يلعمرا هللا صنع روقفا

KOUTSOUKOS E. A. M., 2005. Applied stratigraphy, Springer, 

489 p. 
 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 2005. 

NORTH AMERICAN STRATIGRAPHIC CODE, AAPG bulletin, 

vol. 89, no. 11, pp: 1547- 1591. 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتباـ 3
 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

  

 

 -ثة يلحداس يرلتدائق ارطعلى ع الطالا -
 مهعن رتصد لتيا ثلبحووا تايورلدا متابعة لخال من لعالما دول مختلف في لعلميا ملتقدا عجلة كبةامو

 سيرالدر المقرار يخطة تطو 



 لصفحةا

27 

 

 رلمقراصف ذج ونمو

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 رلمقرامز ر /سم ا 206GEFMF .3 /لدقيقة ات المتحجرات والمتحجراعلم 

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. مرحلة ثانية /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 بيقنتلل هتاقيبطتو فةلتخلما هتالامج ةيمهابو قةيقدلا اترجحتلماو اترحجتلما ملع تايساسبا بلطالا فيعرت
 .لحيةت الكائنار امعرفة سجل تطوولقديمة ت البيئاوالنفط ا عن

 مختلف امستخدا كيفيةو منها اتلمتحجرا اجستخرا سسوا لصخريةا تلعيناا نمذجة رةمها لطالبا بكساا
 .رهلمجاا اعنوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 .نامجرلبا



 لصفحةا

28 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروطلتعلم ت امخرجا 10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
-ات ألمتحجرا لعلم لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 1-أ

 اتلمتحجرا لعلم لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2
لصخرية ا تللعينا لحقليةا بالنمذجة ملقياا من لطالبا تمكين 3-أ

 عهاانوا بمختلف رهلمجاا امستخدا تقنيةو لكيفية لطالبا فهم 4-أ

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 عملية رةمها – 1ب
 عقلية رةمها – 2ب

 لتطويروا لبحثا رةمها – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 عهاانوابمختلف ح اليضااسائل ام وستخدا 1-
 نياحقلي ميد عمل 2-

 يعمل مختبر 3-

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا
 ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر
 لطالبا اادهباعد ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر

 لتفكيررات امها -ج
 للنمذجة لمناسبا نلمكاا رختياا 1-ج

 لحيةا تلكائناا من مثيالتها مع اتلمتحجرا نةرمقا 2-ج
 اتللمتحجر ريلتطوا لنمطا ديجاا لةومحا 3-ج

 

 

 

 



 لصفحةا

29 

 

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د

 على لللحصو لحفرا في نهائي رأي ءعطاا جلا من لصخريةا للشريحة سريعة سةدرا اءجرا كيفية
 زلغاا او لنفطا

 لنفطيا لحقلا في زلغاوا لنفطا جداتو ماكنا لفهم لبيئةا تيالدلموا امستخدا 2-د
 زلغاوا لنفطا لحقو تطوير في 2 قمر رةلمهاا امستخدا 3-د



 لصفحةا

30 

 

 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 علموضوامقدمة عن 
على ف لطالب يتعراجعل 

 اتلمتحجراعلم 

 

4 
 

1 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 اتلمتحجراحفظ ق رط
 حفظ تلمتطلبا لطالبا فهم

 ميتهاواه اتلمتحجرا

 

4 
 

2 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تالسفنجياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلجوفمعوياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

4 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلطحلبياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

5 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلرخوياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلرخوياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلرخوياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

9 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 ملقدت اعضديا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

10 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 ملقدت اعضديا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لجلدت اشوكيا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلمفصلياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلمفصلياا
 

 نيةالحيوالمملكة افهم 
 

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لدقيقةات المتحجراعلم 
على ف لطالب يتعراجعل 

 لدقيقةات المتحجرا

 

4 
 

16 

 17 4 لطالباتعريف  امنيفررالفوا لمباشرء االلقاا لمالحظةا



 لصفحةا

31 

 

 لوسائلوا 
 لتوضيحيةا

   امنيفررابالفو 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 فلغرل اشكاا
لطالب اتعريف 

 امنيفررابالفو

 

4 
 

18 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 هتيذتغو لحيا نئاكلا مون
لطالب اتعريف 

 امنيفررابالفو

 

4 
 

19 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 امنيفررالفوابيئة 
لطالب اتعريف 

 امنيفررابالفو

 

4 
 

20 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 ةلكبيرا امنيفررالفوا
لطالب اتعريف 

 لكبيرا امنيفررابالفو

 

4 
 

21 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 ةلكبيرا امنيفررالفوا
لطالب اتعريف 

 ةلكبيرا امنيفررابالفو

 

4 
 

22 

 23 4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 داكواستروالا
لطالب بمقدمة اتعريف 

 تلقشريااعن 

 

4 
 

24 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 عرلدا هيجوت
 

 تلقشرياا
 

4 
 

25 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لزخرفةا
 

 تلقشرياا
 

4 
 

26 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 داكواستروالابيئة 
 

 تلقشرياا
 

4 
 

27 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 داكواستروالاتصنيف 
 

 تلقشرياا
 

4 
 

28 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 داكواستروالاتصنيف 
 

 تلقشرياا
 

4 
 

29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



  1 لصفحةا

 

 

 لتحتيةالبنية ا12-

- Armstrong H. and Brasier M., 2005. Microfossils, Blachwell 

publishing, 305 p. 

- Moore R. C., 1979. Treatise on invertebrate paleontology, 
University of Kansas, 594 p. 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

- Armstrong H. and Brasier M., 2005. Microfossils, Blachwell 

publishing, 305 p. 

- Moore R. C., 1979. Treatise on invertebrate paleontology, 
University of Kansas, 594 p. 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 لتعدینوايولوجيا جمالة جم

Journal of micropalentology 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتباـ 3
 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

  

 

 -ثة يلحداس يرلتدائق ارطعلى ع الطالا -
 مهعن رتصد لتيا ثلبحووا تايورلدا متابعة لخال من لعالما دول مختلف في لعلميا ملتقدا عجلة كبةامو

 سيرالدر المقرار يخطة تطو 



  2 لصفحةا

صف ذج ونمو
 رلمقرا

 

 

 

 

 رلمقراصف و

 

 

  نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 ملعلواكلية 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 
 لمركزا /لعلمي القسم ا 2.

GEMCO201 /Minerals chemistry and optical minerals 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 ريجباا
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 مرحلة ثانية /ي سنو
 لسنةا /لفصل ا 5.

 ساعة 120
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2016/8/1 
 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 لمجهرالبصرية تحت اصها اسة خول درامن خالدن لمعااعلى ف لتعرالطالب من اتمكين  1-

 دنلكيميائي للمعاالتركيب اسة درالطالب اتمكين  2-

 دنلمعاالطالب باسس تصنيف اتعريف  3-

 

 



  3 لصفحةا

 

 

 

 



  4 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 دنلمعاا تصنيف السس لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 1-أ

 دنللمعا خليالدوا لكيميائيا للتركيب لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 2-أ

 دنللمعا لبصريةا لخصائصا سةدرا كيفية لحو لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 3-أ

 أ5-
 أ6-

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 عقلية راتمها - 1ب

 عملية راتمها 2-ب

 تحليلو تذكير راتمها - 3 ب

 ب 4 -

 ب5-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

اب الستجوء واإللقااريقة ط -

 لبيانيةت المخططاوا Show Data سائل توضيحية مثلام وستخدا -

 لتقييمائق ارط

 - سيةرالدا ادللمو شهريةو يومية راتختباا -

 اتلمحاضراكة في رللمشات جادر
 لطالبالمكلف بها اير رلتقاوالبيتية ت اجبااللوت جادرضع و -

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 لرقيقةالمعدنية ائح الشرالطلبة من تحضير اتمكين  1-ج

 لمجهرا امباستخد لمعدنيةا اصللخو تلفحوصاا اءجرا من لطلبةا تمكين 2-ج

 دنلبصرية للمعااص الخواتعيين  3-ج

 ج4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لتفاعليةرة السبوام استخدة والمحاضرا ريقةط -

لتحليل والتفكير ت المتعلقة بمخرجااالضافية اضيع الموت والطلبة باالساسياا يدوتز - لتحليلوا

 لتفكيرالتي  تتطلب اضيع الموالمناقشة ات لمحاضرل انقاشية خالت تكوين مجموعا -

 ذالماومتى وكيف ذا ومثل ماات لمحاضرل التفكيرية خالاالسئلة الطلبة مجموعة من الطلب من ا -

 دةمحد ضيعالمو

 بيتيةت جباوالطلبة ء اعطاا -

 



  5 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 

 راتالختباا -

 لمقابلةوالمالحظة ا -

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
لرقيقة المعدنية ائح الشرافي تحضير ت لتقنياث احدام استخدا 1-د

لرقيقة المعدنية ائح الشراسة ل درامن خالدن لمعااتصنيف  2-د

 دنلمعاا سةدرا في لمستخدمةا ةالجهزا ثحدا على عالطالا 3-د

 د4-
 



  6 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط
   لمطلوبةا علموضوا  

 1 4 یمھلطالب بمفااتعريف  مقدمة عامة ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
   دنلمعاء اكیمیا 

     توضیحیة 

 2 4 دنللمعاري لذء البناف ايعر دنللمعاري لذء البناا ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
    

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

لكیمیائي ء البناف ايعر دنلكیمیائي للمعاء البناا

 دنللمعا
4 3 

     توضیحیة 

 

لمالحظة ا

 يومين متحاوا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

ء لبناوالترتیب ف ايعر غیةالفرا لھندسیةا تلترتیباا

 دنللمعاري لذا
4 4 

     توضیحیة 

 

لمالحظة ا

 يومي نمتحاوا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

 موھفمعلى فيتعر ربلتقااجة ص ودرلرا

 ربلتقااجة ص ودرلرا
4 5 

     توضیحیة 

 

لمالحظة ا

 يومي نمتحاوا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 سائلام وستخدا -

اع نواعلى ف يتعر لكیمیائیةاصر واالا

 لكیمیائیةاصر واالا
4 6 

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 سائلام وستخدا -

 7 4 بالتشكلد لمقصوايفھم  لتشاكلا

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

 8 4 ولالالفصل ا /ول الاشھر ن متحاا

    توضیحیة 

 
 لمالحظةا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

كیفیة وصل اعلى ف يتعر تكونھادن ولمعال اصوا

 دنلمعان اتكو
4 9 

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

كیفیة وصل اعلى ف يتعر تكونھادن ولمعال اصوا

 دنلمعان اتكو
4 10 

     توضیحیة 

 11 4 دنلمعااسس تصنیف ايفھم  دنلمعااسس تصنیف ا ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
    

     توضیحیة 

 12 4 دنلمعااسس تصنیف ايفھم  دنلمعااسس تصنیف ا ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
    

     توضیحیة 

 لمالحظةا
 13 4 لمجامیعاعلى ف يتعر لمعدنیةالمجامیع ا ءاللقااريقة ط -

 لمعدنیةا  ابالستجووا
 



  7 لصفحةا

 لمالحظةا
 ءاللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 لمجامیعا على فيتعر لمعدنیةالمجامیع ا

 لمعدنیةا
4 14 

 15 4 لمجامیعاعلى ف يتعر لمعدنیةالمجامیع ا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 لمعدنیةا  ابالستجووا يومي

 16 4 لمجامیعاعلى ف يتعر ءلضوء افیزيا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 لمعدنیةا  ابالستجووا يومي

 17 4 ولالالفصل ا /لثاني الشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 18 4 في ءلضوا كسلو يفھم ءلضوء افیزيا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 لمختلفةط اساوالا  ابالستجووا يومي

 19 4 لموجیةا لنظريةا يفھم لموجیةالنظرية ا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
   ابالستجووا يومي

ر ختباوالمالحظة ا

 يومي

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

غیر ولمتجانسة اد الموا

 لمتجانسة بصرياا

 ندامعلا موھفمىلع فرعيت

 لمتجانسةاغیر و لمتجانسةا
 بصريا

4 20 

 21 4 لماعمموھفمىلع فرعيت ءلضور واالنكساا معامل ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 رالنكساا لمستقطبا ابالستجووا يومي

ر ختباوالمالحظة ا

 يومي

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

لتشتت ا معاملو لتشتتا

 ءلضوا صمتصاوا

 تتشتلا موھفمىلع فرعيت

 لتشتتا معاملو

 صالمتصاوا

4 22 

 23 4 نوناق موھفمىلع فرعيت ءلضور انكساس وانعكاا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 سنیل سنیلن قانوو ابالستجووا يومي

 24 4 لثانيالفصل ا /ول الالشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 25 4 سعلى كیفیة قیاف يتعر لمتجانسة بصريادن المعاا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 دنللمعار النكساا معامل رالنكساامعامل سقیاو ابالستجووا يومي

ر ختباوالمالحظة ا

 يومي

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

دن لمعاافي ء لضوور امر

 بصريا تحت لمتجانسةا
 لمجھرا

 ءلضوك اسلو على فيتعر

 لمتجانسة تحتدن المعاا في
 رلمجھا

 26 

 27  لغیردن المعااعلى ف يتعر غیرمتجانسةدن لمعاا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 بصريا متجانسة بصريا ابالستجووا يومي

 28  دنلمعااع انواعلى ف يتعر رلمحواية دحادن المعاا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 رلمحواية دحاا  ابالستجووا يومي

 29  دنلمعااع انواعلى ف يتعر رلمحواثنائیة دن لمعاا ءاللقااريقة ط - رختباوالمالحظة ا
 رلمحواثنائیة   ابالستجووا يومي

 30  لثانيالفصل ا /لثاني الشھر ن امتحاا  

 

 لتحتیةالبنیة ا 12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 نداعجما ةیرصب -

  رھ?اب نداعجما ةسارد سسا-

  يزاوشلا فسوی  دومجم فيلات 1995 نداعجما ءايميك-

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 



  1 لصفحةا

 سيرالدر المقراخطة تطوير           13.

 

  دنلمعااعلم ت جديد في مجاالث وو مستحدهبكل مام اللماا

  لعلميةث البحوانتائج ث حدامن دة الستفاا

  .لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق بعض 

 

 

  



  2 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 

 

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية –يالى دجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

Hydrogeology and Engineering geology 
GEHEG 203/ 

 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. مرحلة ثانية /يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/1

 رلمقراف ادأه 8.

 تايلعملاو هايلما ردمصا ريوطتو ةيمنت في هردوو هتاقيبطت ،هعورف ،هيتمها ، هايلما ملع ىلع فعرتلا

 عباتبا نوعيتها على ظلحفاوا كمياتها تقدير كذلكو تهاودور يعازتوو هلمياا حركة دتحد لتيا لمختلفةا لوجيةرولهيدا

 يمومتهاد على ظلحفاوا لجوفيةوا لسطحيةا هلمياا درمصا امالستخد للتخطيط لمختلفةا لعلميةا لوسائلا

 .مهمة وةثر ارهباعتبا

 لهندسيةوا لفيزيائيةا لخصائصا سةدرا ،لمختلفةا عملها تمجاالو فهااداه ،ميتهااه ،لهندسيةا لجيولوجياا على فلتعرا

 معالجتها قروط رلصخوا للتربة لهندسيةا لمشاكلا غى فلتعرا ،لهندسيةا تلتطبيقاا في ميتهاواه لتربةوا رللصخو

 تسارالدا ادعدا في لمختلفةا لجيولوجيةا قلطرا امستخدا ،لهندسيةا تلمنشاا قامةا عند

 ،ميتهااه ،لهندسيةا لجيولوجيةا ئطالخرا سةدرا و لهندسيةا لجيولوجياا لمجا في يررلتقاا كتابةو تلمسوحاوا
 .مهااستخداكيفة و سمهار

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 ؛.نامجرلبا



  3 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ
 .لهندسيةا لجيويولجياوا هلمياا لعلم الساسيةا دىلمباا فهم من لطلبةا تمكين 1-أ

 3-أ .كمياتها تقديرو تهاودور يعازتوو هلمياا حركة على فلتعرا من لطلبةا تمكين 2-أ

 تلتطبيقاا في ميتهاواه لتربةوا رللصخو لهندسيةوا لفيزيائيةا لخصائصا فهم من لطلبةا تمكين

 .لهندسيةا
 .لهندسيةالجيولوجيا ل اير في مجارلتقااكتابة ت ولمسوحات واسارالداد اعدالطلبة على ايب رتد 4-أ

 .ماتهااستخدو اسمها ، رميتها، اهلهندسيةالجيولوجية ائط ابالخرم اللماا -أ5

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 عقلية راتمها - 1ب

 عملية راتمها - 2ب

 لتطويروا امالستخدا راتمها - 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   ابالستجوء وااللقااريقة ط 

  لبيانيةل االشكات والمخططات والبيانارض اعاوئط الخرالتوضيحية مثل الوسائل ام استخدا 

  لهندسيةا لجيولوجياوا لوجيرولهيدا بعلم لمتعلقةا لعلميةا يررلتقاا زبإنجا لمطالبةا 

 لتقييمائق ارط

 شهريةويومية رات ختباا 

   ليوميةات المحاضراكة رلمشال احوت جادر 

   تجباوواير رتقا 

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 يةدالقتصاا واتلثرا ىكاحد هلمياا ميةاه ادراك 1-ج

 لجائرا امالستخدوا ثلتلوا عليهامن ظلحفاوا هلمياا درمصا حماية 2-ج

 لهندسيةا يعرلمشاا على لجيولوجيةا لبيئةا ثرا ادراك 3-ج

 لهندسيةا يعرلمشاا حمايةو تنفيذو تصميم في لجيولوجياا ميةهبأ لتوعيةا 4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   تيالذالتعلم ب اسلوا 

   لمشاكلاحل ب سلوا 

   نيةالميداالساليب ايب على رلتدا 

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 2-د لهندسيةالجيولوجيا ه والميااعلم ل لمختلفة في مجاالعمل ورش اكة في رلمشاا

 لهندسيةا لجيولوجياوا هلمياا لمجا في لحديثةا الساليبا امستخدا على يبرلتدا

 لمختلفةا لوجيةرولهيدا تلبياناا تحليل ساليبا امستخدا3-د
 لهندسيةا لجيولوجياوا هلمياا علم تتطبيقا في لمستخدمةا لحديثةا تلبرمجياا على عالطالا 4-د

 



  4 لصفحةا

 



  5 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا لمطلوبةالتعلم ت امخرجا

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ه، لمياامقدمة في علم 

 هتطبيقاتو هميتها

الساسية دئ الطالب بالمبااتعريف 

 هتطبيقاتو هقساموا هميتوا هلمياا لعلم
4 1 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ق روطلسقيط اع الطالب بأنوايلم  لسقيطا

 هبيانات ضعرو هقياس
4 2 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لسقيط ب احساق رطلطالب ايتعلم  لسقيطاتقدير 

 لتساقطت ابياناض عرو
4 3 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اع نوالطالب على ف ايتعر لسقيطامن ت لسحوباا

مل العووالسقيط امن ت لسحوباا

 هقياسو هعلي ةلمؤثرا

4 4 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا
 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لترشح ا ممفهو لطالبا فيعر لترشحا

 قرطو هيعل ةرمؤثلا لماعولوا

 هباسح

4 5 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لسيحا ممفهو على لطالبا فيتعر لسيحا

ل ماعولاو هصئاصخو هعانووا

 هيعل هرمؤثلا

4 6 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

م لطالب مفهوف ايعر 1 افغررولهيدا

 ملالعووا همركباتو افغررويدهلا

 هب مكحتت يتلا

4 7 

 لفصلا /ولالالشهر ن امتحاا - - -
 ولالا

4 8 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ب حساق رطلطالب ايتعلم  2 افغرولهيرا

 لمختلفةن الجرياا
4 9 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 نلفيضاا مبمفهو لطالبا يلم تلفيضاناا

 هتقدير قروط
4 10 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 عاتتبسا ممفهو على لطالبا فيتعر نلفيضاع استتباا

 هعانووا ناضفيلا

 هنم ةياملحوا مكحتلا تاءاجروا

4 11 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 ميتهااه لجوفيةا هلمياا

 يعهازتوو

، لجوفيةه الميااعلى ف يتعر

 يعهازتوولمختلفة اعها انوواميتها اه
4 12 

 



  6 لصفحةا

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ه لميار ابااع انواعلى ف يتعر رالباا

 قروط فيها هلمياا نجرياو لجوفيةا

 اهحفر

4 13 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اع نوالطالب على ف ايتعر لجوفيةه الميااحركة 

لمستقر اغير ولمستقر ن الجرياا

 هلميااتصريف وسرعة ب حساو

 لجوفيةا

4 14 

 لفصلا /لثانيالشهر ن امتحاا - - -
 ولالا

4 15 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لجيولوجيا امقدمة في 

 لهندسيةا

لطالب على علم ف ايتعر

 هفادها ،ةيدسنهلا ايجوليولجا

 هتايقبتطو

4 16 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لفيزيائية الخصائص ا

 رلصخوواللتربة 

لخصائص الطالب على ف ايتعر

كيفية ر ولصخووالفيزيائية للتربة ا

 حسابها

4 17 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لهندسيةالخصائص ا

 1رلصخوواللتربة 
لخصائص الطالب على ف ايتعر

 كيفيةو رلصخووا للتربة لهندسيةا

 حسابها

4 18 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لهندسيةالخصائص ا
 2رلصخوواللتربة 

اع نوالطالب على ف ايتعر

 رلصخووا لتربةا في تاهلتشوا

 تكونها كيفيةو

4 19 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

الساسية ت الطالب بالحاالايلم  مهااقوولتربة احالة 

 لهندسياسلوكها وللتربة 
4 20 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 ميةاه على لطالبا فيتعر قعالموف استكشاا

 لهندسيةاقغ الموا فستكشاا

 لمختلفةا حلهاامرو

4 21 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ئط في الخرام استخدا

 قعالموف استكشاا

ام ستخدالطالب على ف ايتعر

لجيولوجية وافية الطبوغرائط الخرا

 لهندسيةايع رلمشاالهندسية في وا

4 22 

 لفصلا /ولالالشهر ن امتحاا - - -
 لثانيا

4 23 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اف داهلطالب على ف ايتعر لتربةت اتحريا

 حلهاامرو لتربةا تتحريا برنامج
4 24 

 يوميةت متحاناا
بيتية ت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

 لمباشرء االلقاا
لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 تعينااع نوالطالب على ف ايتعر لتربةت اعينا
 تجميعهاق روطلتربة ا

4 25 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاق ارام طستخدا

 يعرلمشاالجيوفيزيائي في ا

 1 لهندسيةا

دىء لطالب على مباف ايتعر

 في تطبيقاتهاو لكهربائيةا قلطرا

 ةلهندسيايع رلمشاا

4 26 

 



  7 لصفحةا

      شهرية

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاق ارام طستخدا

يع رلمشاالجيوفيزيائي في ا

 2 لهندسيةا

دىء لطالب على مباف ايتعر

 في تطبيقاتهاو ليةالزلزا قلطرا

 لهندسيةا يعرلمشاا

4 27 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ت لحركاالطالب على ف ايتعر 1 لجيولوجيةار طلمخاا

 اهثرواعها انووالسريعة اضية رالا

 لهندسيةا يعرلمشااعلى 

4 28 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ت لحركاالطالب على ف ايتعر 2 لجيولوجيةار طلمخاا

 اهثروا عهاانووا لبطيئةا ضيةرالا

 لهندسيةايع رلمشاا على

4 29 

 لفصلا /لثانيالشهر ن امتحاا - - -
 لثانيا

4 30 

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 ، لجنابيا لرحمنا عبد دمحم .د ي،لرا ندسةه دئمباو لوجيارولهيدا 1.
 لفتيانيروق افا .د

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

  خليل لبيب .د ،سبتي علي ارنز .د ترجمة :لهندسيةا لوجيارولهيدا 2.

  سماعيلا

  دئمبا (1979).و يوسف عمرغ ولدبااحامد ض يار ,كنانة ثابت 3.

  .لموصلاجامعة  .لهندسيةالجيولوجيا ا

  جامعة .لهندسيةالجيولوجيا ا (1989).لطائي د امجيد عبو 4.

  .ةلبصرا

  . (1990)رلجسان اسناوكنانة دمحم ثابت  ,مو فتوحيرير زه 5.

  .لموصلاجامعة  .لهندسيةالجيولوجيا ا

  .دترجمة  .رلصخواميكانيك ولهندسية الجيولوجيا ا .ن، ننكاد 6.

  .مو فتوحيرير زه .د ,يلدين حمدء ادمحم عال .د ,كنانة دمحم ثابت

  (1988). .لموصلاجامعة 

1. Engineering Geology and Geotechnics by Bell,  

F. G., 1980.  

2. Engineering Geology: Rock Engineering in  

Construction by Goodman, R.E., 1993  

3. Engineering Geology: An Environmental  

Approach by Rahn, P. H., 1986  

4. Engineering Geology by Zaruba, Q., and  

MenclL, V., 1976.  

5. Engineering Hydrology by E.M. Wielson  

6. Advanced Hydrology by V.T. Chow  

7. Engineering Hydrology byR.K. Linsley  



 8 لصفحةا
 

Journal of Hydrology - Elsevier 
Journal of Hydrology - ScienceDirect.com 

Engineering Geology- Elsevier 

Engineering Geology- ScienceDirect 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology/ 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694 

http://www.journals.elsevier.com/engineering-geology 

http://www.journals.elsevier.com/engineering- 
geology 

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرب ـ ا

 

  

 ةيلعلمات المؤتمرث والبحوامن نتائج  دة الستفاا. 

 ثةيلحداس يرلتدت اايجيتاستراق يتطب. 

 ثةيلحدت اايلبرمجام استخدا. 

 ةيلعملت ابايرلتدواة يقيلتطبرش الواقامة ا 

 سيرالدر المقرار يخطة تطو13.

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694
http://www.journals.elsevier.com/engineering-geology
http://www.journals.elsevier.com/engineering-


 9 لصفحةا
 

صف ذج ونمو
 رلمقرا

 رلمقراصف و

 

 

  نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

GEGGP202 / Geophysics and Geophysical exploration .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ريجباا

 لسنةا /لفصل ا 6. مرحلة ثانية /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 ندالمعاو فطنلا نع يبقنتلل هتاقيبطتو فةلتخلما هتالمجا ةيمهابو ءايزيفيوجلا ملع تايساسبأ بلطالا فيعرت
 رالثاوا لبيئةوا لتحتيةا لبنيةوا لهندسيةا يعرلمشاا فيو نوعيتهاو لجوفيةا هلمياا درمصاو

 ةلمتوفرالجيوفيزيائية ة االجهزام استخدرة الطالب مهاب اكساا
 

 

 

 

 

 



 لصفحةا

10 

 

 

 



 لصفحةا

11 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا 10.

 لمعرفيةاف ادهالا -أ

لمختلفة الجيوفيزيائية ق النظرية للطرالفهم لألسس والمعرفة اعلى ل لحصوالطالب من اتمكين  1-أ

 لجيوفيزيائيةا قللطر لعمليا لتطبيقا تلمجاال لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 2-أ

 لىا لجيوفيزيائيةا تلبياناا تحويل كيفية في لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 3-أ

 تحت سطحية جيولوجيا
 أ4-
 أ5-
 أ6-

 رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 عقلية راتمها - 1ب

 عملية راتمها - 2ب

 لتطويروا امالستخدا راتمها - 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ابالستجوء واإللقاا ريقةط -

 لبيانيةت المخططاوا Show Data سائل توضيحية مثلام وستخدا -

 لعالقةت ذات انية للشركااميدرات ياز اءجرا -

 لمختلفةالجيوفيزيائية ق الطرت اتطبيقال ير حورتقاز لمطالبة بانجاا -

 لتقييمائق ارط

 - سيةرالدا ادللمو شهريةو يومية راتختباا -

 اتلمحاضراكة في رللمشات جادر
 لطالبا بها لمكلفا يررلتقاوا لبيتيةا تجبااللو تجادر ضعو -

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهالا -ج

لجيوفيزيائي الحقلي التخطيط للعمل ا 1-ج

 رلفيزيائية للصخواص الخوس اقيا 2-ج

-ج لهندسيةا تسارالدا في منها دةلالستفا مختبريا نةولمرا بتاثو تعيين 3-ج

 لمختلفةالجيوفيزيائية ت البيانار واالبات امجسات تحليل بيانا 4



 لصفحةا

12 

 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تيالذالتعلم ب اسلوا -

 لمشاكلاحل ب سلوا -

 نيالميدايب رلتدا -

 لتقييمائق ارط

 راتالختباا -

 لمقابلةوالمالحظة ا -

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا(لمنقولةايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 
 لجيوفيزيائيالتفسير ل افي مجات مجياالبرث احدا امستخدا 1-د

 لجيوفيزيائيةا ةالجهزا ثحدا امباستخد نيالميدا يبرلتدا 2-د

 رةلمتطوالتفسير والتحليل ق اروطلجيوفيزيائية ت التقاناث احداعلى ع الطالا 3-د

 د4-



 لصفحةا

13 

 

 رلمقرابنية  11.

 
 لتقییماريقة ط

 
 لتعلیماريقة ط

ق أو لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوا

 
 لمطلوبةالتعلم ت امخرجا

 
 تلساعاا

 
 عألسبوا

 
 

 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

سائل ام وستخدا

 توضیحیة

 
مقدمة عن علم 

 ءلجیوفیزياا

 
عن علم ة خذ فكرا

 ءلجیوفیزياا

 
 

4 

 
 

1 

 
 

 لمالحظةا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 امستخدا

سائل و

 توضیحیة

 
 لجذبیةالطريقة ا

 )لنظرية دئ المباا (

 
ي لنظرس االساايفھم 

 لجذبیةاللطريقة 

 

4 

 

2 

 
لمالحظة ا

 يومين متحاوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا
 توضیحیة

 
لجیوفیزيائي المسح ا

 لجذبيا

 
 لمسحا ييجر كیف يفھم

 لجذبيأ

 

4 

 

3 

 

لمالحظة ا

 يومين متحاوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

سائل و

 توضیحیة

 
 لجذبیةت البیانااتصحیح 

 

لتصحیح ق ارطيفھم 

 لجذبيا

 
4 

 
4 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

سائل و -

 توضیحیة

 
 لكثافةب احساق رط

 

ب كیفیة حساف يعر

 لكثافةا

 
4 

 
5 

 لمالحظةا
 سائلو -

 توضیحیة
 لجذبیةة االجھزا

 اعنواعلى ف يتعر
 لجذبیةة االجھزا

4 6 

 

لمالحظة ا

 يومين متحاوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 لجذبيالتفسیر ق ارط

 

لتفسیر ق ارطيفھم 

 لجذبيا

 
4 

 
7 

 8 4 ولألاسي رالداللفصل ول ألن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 یسیةطلمغناالطريقة ا

 

لنظرية األسس ف ايعر

 یسیةطلمغنااللطريقة 

 
4 

 
9 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 

ل لمجاامیة وأھصل أ

 ضيرالایسي طلمغناا

 

ل لمجااصل ف ايعر

 یسيطلمغناا

 
4 

 
10 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

سائل و

 توضیحیة

 

ر لصخوایسیة طمغنا

 دنلمعاوا

 

یسي طلمغناك السلوايفھم 

 دنلمعار واللصخو

 
4 

 
11 

 لمالحظةا
 رالختباوا

 ءاللقاا -
 سائلو -

 یسيطلمغناالمسح ا
 لمسحب اسلوايفھم 
 یسيطلمغناا

4 12 



 لصفحةا

14 

 

     توضیحیة 

لمالحظة ا

 رالختباوا

سائل و

 توضیحیة
 یسیةطلمغناة االجھزا

اع نواعلى ف يتعر

 یسیةطلمغناة االجھزا
4 13 

لمالحظة ا

 رالختباوا

 ءاللقااريقة ط -

سائل و -

 توضیحیة

 

 یسیةطلمغنات التصحیحاا
لتصحیح ق ارطيفھم 

 یسيطلمغناا

 

4 
 

14 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 یسیةطلمغناات التفسیرا

 

ت لبیاناايفھم تفسیر 

 یسیةطلمغناا

 
4 

 
15 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 یسیةطلمغناات التفسیرا

 

ت لبیاناايفھم تفسیر 

 یسیةطلمغناا

 
4 

 
16 

 17 4 ولالاسي رالدالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 لكھربائیةالطريقة ا

س السااعلى ف يتعر

للطريقة ي لنظرا

 لكھربائیةا

 
4 

 
18 

لمالحظة ا

 رالختباوا

سائل و -

 توضیحیة

لنوعیة امة ولمقااريقة ط

 لكھربائیةا

ريقة طعلى ف يتعر

 لنوعیةامة ولمقاا
 لكھربائیةا

 

4 
 

19 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

سائل و

 توضیحیة

 
 بالقطااترتیب 

 

ت ترتیبااع نوايفھم 

 بالقطاا

 
4 

 
20 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

سائل و -

 توضیحیة

 
 لكھربائيالمسح اسالیب ا

لمسح اسالیب ايفھم 

 كل میةواھ لكھربائيا

 بسلوا

 
4 

 
21 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 لكھربائيالمسح اسالیب ا

لمسح اسالیب ايفھم 

 كل میةواھ لكھربائيا

 بسلوا

 
4 

 
22 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

سائل و -

 توضیحیة

 
 لكھربائيالتفسیر ق ارط

 

 تلبیاناا تفسیر قرط يفھم

 لكھربائیةا

 
4 

 
23 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

سائل و

 توضیحیة

 
 لكھربائيالتفسیر ق ارط

 

 تلبیاناا تفسیر قرط يفھم

 لكھربائیةا

 
4 

 
24 

 25 4 لثانياسي رالدالفصل ا /ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

سائل و -

 توضیحیة

 

 ريقةطمقدمة على 

 GPR ضيرالاق االخترا

ي لنظرس االساايفھم 

اق الختررادار الطريقة 

 GPR ضيرالا

 
4 

 
26 

 27 4 لمسحق ارطيفھم  لمسحق ارط ءاللقاا- لمالحظةا



  

اب الستجووا رالختباوا

 سائلو -
 توضیحیة

   تلبیاناامعالجة و 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

سائل و

 توضیحیة

 
 الشعاعیةالطريقة ا

 

ت ساسیااعلى ف يتعر

 الشعاعیةالطريقة ا

 
4 

 
28 

 

لمالحظة ا

 رالختباوا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلو
 توضیحیة

 
 الشعاعیةالطريقة ا

 

ت ساسیااعلى ف يتعر

 الشعاعیةالطريقة ا

 
4 

 
29 

 30 4 لثانيالفصل ا /لثاني ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لتحتيةالبنية ا 12.

Sharma, 1997, Environmental and Engineering 

- Geophysics, 1st ed 
, 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ا 1-

- Dobrin and Savit,1988,Introduction to geophysical 
prospecting 
- Kearey ,Brook,1984,An Introduction to geophysical 
prospecting 
- Parasnis,1986, Principles of applied geophysics 
- Reynolds , 1997,An introduction to Applied and 
environmental Geophysics 

 

 
 )در لمصاا (لرئيسية اجع المرا 2-

  

لتي يوصي اجع المروالكتب ا -أ

 ..)يررلتقاا ,لعلمية ت المجالا (

 
http://www.geology.wisc.edu/courses/g594/ 

 
 نترنتاقع امو ,نية واللكتراجع المرا -ب

 

 

 
 سيرالدر المقراخطة تطوير  13.

 لتطبيقيةء الجيوفيزيات اجديد في مجاالث وو مستحدهبكل مام اللماا

 لجيوفيزيائيةالعلمية ث البحوانتائج ث حدامن دة الستفاا

 .لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق بعض 

 

 

 

http://www.geology.wisc.edu/courses/g594/


  

صف ذج ونمو
 رلمقرا

 

 

 

 

 رلمقراصف و
 

 

  نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية /يالىدجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اقسم جيولوجيا 

GESGW304 / Subsurface Geology and Well Logging .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. لثالثةالمرحلة ا /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/1

 رلمقراف ادأه 8.

 لجسلا ةءارقو, ةيعاعشالاو ةيتوصلاو ةيئابرهكلا رداصملا لامعتساب كلذو, ةيئايزيفوملبلا تانيقتلاب روخصلا تافص ةسارد

 عقت مللا.ىرخالا ايجولويملا ملاعملاو ةييبكمللاو,ةيرخصلا تانيوكتلا ةاهاضمو ةيجولويج ةسارد.قدا لكشب يجولويملا

 لالعماا او يوفيزيائيةملا قلطرا او ملالستكشاا فرملا سطةابو موضحة هي يطكماملا عقا سطح او لسطحا تمل

 .ىالخرا سطحية لتحتا

 

 

 

 

 



  

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 يةذلنفاوالمسامية واية رلصخاامثل ر لطبيعية للصخوت الصفااتحديد  1-أ

 سماكتهاو لمنتجةا النطقةا تحديد 2-أ

 لمكمنافي ء لماز او الغاوالنفط ابين  لتميزا 3-أ

 بونيركارولهيدط االحتياب احتساا 4-أ

 ويتساو لتركيبيةا ئطالخرا سمر في ةلمساعدوا النطقةا ةاهبمضا فالستكشاا في يلتقليدا مهااستخدا 5-أ

                                                                     

 لجسا تقياسا على تؤثر لتيا لرئيسيةا لصخريةا اتلمميزا فهم 6-أ لسمكا

 يلبئرا

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 تفسير راتمها – 1ب

 تحليل راتمها – 2ب

 تقييم راتمها – 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةلمحاضرح ائيسية في شرداة ركأرة لسبوام استخدا 1-
 لتوضيحافي  )تا شوالدا( امستخدا 2-

 لصخريةذج النماض اعر 3-

 )اهغيروسماكة  ئطاخر,تركيبية,جيولوجية عطمقا(ئط الخراسم ر 4-

 تلمجساامن ذج تفسير نما 5-

 لبيتيةت اجباالوالطلبة ببعض اتكليف  6-

 لتقييمائق ارط

 

 لنظريةا راتالختباا 1-

 لعمليةا راتالختباا 2-
 يررلتقاامناقشة وكتابة  3-
 لكامل للطلبةر الحضوا 4-

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 تلصحيح للمجسااتفسير اءة ولطلبة على قراتطوير قابلية وتنمية  1-ج

 3-ج يلبئرا لجسا عملية لخال جههاايو قد لتيا لمشاكلا حلو فهم من لطلبةا تمكين 2-ج
 لتحت سطحيالجيولوجي اقع الور الطلبة على تصواتمكين 

 تلخامادن والمعاامن اج ستخروامج لتقيم البروالخطط اد اعدالطلبة على كيفية اتمكين  4-ج

 



  

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تيالذالتعلم ا بسلوا -

 لمشاكلاحل ب سلوا -

 نيالميدايب رلتدا -

 لتقييمائق ارط

 راتالختباا -

 لمقابلةوالمالحظة ا -

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 لجيولوجيةاسة رالدت اساسيااحد ايعتبر ي لذاني الميدوالحقلي العمل ا

 لبلدا رجخاو خلدا لتخصصيةا وراتلدا 2-د

 لعلمير الطوالقطر لمتابعة رج احاو خلدا  اتلمؤتمروات والندواكة في رلمشاا 3-د

 لعالمايحصل في ي لذالعلمي ر التطواالنترنيت لمتابعة ام استخدا 4-د
 



  

 رلمقرابنية           11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا لمطلوبةالتعلم ت امخرجا

 تاناتحما

 ةريھش

 بیتیةت جباووا

 تاودا(رة سبو

 )شو

 يلبئرالجس ا ممفھو

 رالباا سجلو

 لجسا میةھبأ لطالبا تعريف

في تشخیص ي لبئرا

ن بوركارولھیداتقیم و

 رضالاتحت د لموجوا

3 1 

 تاودا(رة سبو =
 )شو

 الساسیة فيا تلعالقاا
 رالبات امجسا تفسیر

= 3 2 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 3 3 = تيالذالجھد امجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 لكھربائيا مجس
 ديالعتیاا

= 3 4 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 5 3 = لجانبيالكھربائي امجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 6 3 = لمحتثالكھربائي امجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 7 3 = شعة كاماامجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 8 3 = لبئرامجس قطر 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 9 3 = لصوتيامجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 10 3 = لكثافةامجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 11 3 = ونلنیترامجس 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 12 3 = لمیلس امجس قیا

 لنینام اباستخد مجس  =
 یسيطلمغناا

= 3 13 

 تاودا(رة سبو =

 شو

 بعض قشتقاا

 كيأر لةدمعا(تالدلمعاا
 )لمائيا للتشبع

= 3 14 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 15 3 = تلمجسات اتطبیقا

تا رة وداسبو =

 ةدھمشاو شو

 ذجلنماا بعض

 لصخريةا

 جیولوجیا تحت ممفھو

 لسطحا

 میةھبأ لطالبا تعريف

 لتي تقع تحتا رلصخوا سةدرا

 يلذق الطرا احقتروا رضالا

 على فللتعر علیھا يعتمد

 لنفطاعلى ي لتى تحتوا لمصائدا
 زلغاوا

3 16 

 تاودا(رة سبو =
 شو

 لجیولوجیةدرالمصاا
 لسطحیةا

= 3 17 

تا رة وداسبو =

 ةدھمشاو شو

 ذجلنماا بعض
 لصخريةا

 لجیولوجیةا درلمصاا

 سطحیة لتحتا

= 3 18 

 



  

 تارة وداسبو =
 شو

 19 3 = لتركیبیةائط الخرا

 تارة وداسبو =
 شو

 20 3 = تلسحناائط اخر

 تارة وداسبو =
 شو

 21 3 = لسماكةوي ائط تسااخر

 تارة وداسبو =
 شو

 22 3 = لجیوفیزيائیةائط الخرا

 تارة وداسبو =
 شو

 23 3 = لرئیسیةر الصخوا

 تارة وداسبو ==
 شو

 24 3 = لمكمنیةر الضحوا

 تارة وداسبو =
 شو

 25 3 = لمصائدا

 تارة وداسبو =
 شو

 26 3 = رالبااع انوا

 تارة وداسبو =
 شو

 27 3 = يلصخرء الغطاا

 تارة وداسبو =
 شو

 28 3 = لمكمنامسامیة 

 تارة وداسبو =
 شو

 29 3 = لمكمناية ذنفا

 تارة وداسبو =
 شو

 30 3 = لحفرق ارط

 

 لتحتيةالبنية ا 12-

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 فسكوا ملرج جو.تألف / مللنفطية للجيولوجير االبااجس ت ساسياا

  .كبسن.أر.لسرتشاو

  لطائياجاسم د يد عبومل .د.أتأليف /تطبيقاته ولنفط اجيولوجيا دى مبا

  ملالشهواموفق فاضل .د.م.وأ

Hearst, J. R., P. H. Nelson, and F. L. لتي يوصى بهااجع المروالكتب اـ ا 

Paillett (2000), Well Logging for ) ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا,      ( 

Physical Properties, John Wiley & Sons,  

Chichester  

 .النترنيت اقع امو ,نيةواللكتراجع المرب ـ ا 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير 13-

 رضالان طلمخترعة للكشف عن باالحديثة ت التقنياام الك بأستخدوذلتكنولوجي والعلمي م التقداكبة امو 1-

- يسرو سهولة بكل للطلبة لمعلومةا ليصاا جلأ من لحديثةا لتعلييميةوا لتربويةا لوسائلا تطبيق 2-

 مفيد وهما سقتباوا لعالميةا تلجامعاا في لتعليما ساليبوا مجابر على عالطالا 3



  

 

 رلمقراصف ذج ونمو

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 رلمقرامز ر /سم ا 206GEFBA .3 /اض الحواتحليل ولدقيقة ت السحناا

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. لثةامرحلة ثا /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 عن لتنقيبا تمجاال في ستهادرا ميةواه اضالحوا تحليلو لدقيقةا تلسحناا تباساسيا لطالبا تعريف
 لرسوبيض الجيولوجي للحوايخ رلتاامعرفة ولنفطية ل الحقواتطوير و لنفطا

 سةودرا تحضير سسوا رالباا او لمكاشفا من اءسو لصخريةا تلعيناا نمذجة رةمها لطالبا بكساا
 لصخريةا ئحالشرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 .نامجرلبا



  

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروطلتعلم ت امخرجا 10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
-اض أالحوا تحليلو لدقيقةا تللسحنا لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 1-أ

 اضالحوا تحليلو لدقيقةا تللسحنا لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2
لصخرية ا تللعينا لحقليةا بالنمذجة ملقياا من لطالبا تمكين 3-أ

 معينة نفطية مجابرو عهاانوا بمختلف رهلمجاا امستخدا تقنيةو لكيفية لطالبا فهم 4-أ

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 عملية رةمها – 1ب
 عقلية رةمها – 2ب

 لتطويروا لبحثا رةمها – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 عهاانوابمختلف ح اليضااسائل ام وستخدا 1-
 نياحقلي ميد عمل 2-

 يعمل مختبر 3-

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا
 ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر
 لطالبا اادهباعد ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر

 لتفكيررات امها -ج
 للنمذجة لمناسبا نلمكاا رختياا 1-ج

 لدقيقةا تلسحناا لخال من لقديمةا تلبيئاا تحليل 2-ج

 تلسحناا تمعلوما منو مجالبرا من ةلمستقاا لرسوبيا ضلحوا تبيانا تحليل لةومحا 3-ج

 

 

 

 



  

-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د
 سةرالدا قيد لصخريةا ئحاللشر لحياتيوا لمعدنيا ىلمحتوا سةدرا1

 لنفطيا لحقلا في زلغاوا لنفطا جداتو ماكنا لفهم لبيئةا تيالدلموا امستخدا 2-د

 زلغاوا لنفطا لحقو تطوير في 2 قمر رةلمهاا امستخدا 3-د



  

 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لدقيقةت السحنام امفهو
على ف لطالب يتعراجعل 

 لدقيقةت السحناا

 

4 
 

1 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

غير ولهيكلية ت المكوناا

 لهيكلية للشريحةا

ت لطالب لمكوناافهم 

 لصخريةائح الشرا

 

4 
 

2 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

لبحرية البيئة ت اتقسيما

 يةدلعموواالفقية ا

 

 لبحريةت البيئاافهم 
 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لفيزيائيةت العملياا
في ة لمؤثرالكيميائية وا

 لبيئةا

 

 لطبيعيةامل العوافهم 
 

4 
 

4 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 بيرسوم مفهو
 

 يلجيرالحجر اصل افهم 
 

4 
 

5 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لضحلة ت البيئااع انوا

 لعميقةوا

لمناسبة االماكن افهم 

 يلجيرالحجر التجمع 

 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لضحلة ت البيئااع انوا

 لعميقةوا

لمناسبة االماكن افهم 

 يلجيرالحجر التجمع 

 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لترسيبت اعمليااع نوا
فهم كيفية ترسيب 

 بونيةرلكااسب والرا

 

4 
 

9 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

ت مستوياولحفظ امل اعو

 بةذاالا

 

 بونيةرلكااسب والراحفظ 
 

4 
 

10 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ام لمسامية باستخداسة درا

 لدقيقةت السحناا

ت مسامااع نوافهم 

 بونيةرلكار الصخوا

 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لدقيقةت السحنااتصنيف 
على مختلف ف لتعراكيفية 

 تلسحناا

 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لتحويريةت العملياا
في ة لمؤثرامل العوا

 تلسحناا

 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لتحويريةت العمليات ابيئا
في ة لمؤثرامل العوا

 تلسحناا

 

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لرسوبيةاض االحواية هما
على ف لطالب يتعراجعل 

 لرسوبيةاض االحوا

 

4 
 

16 

 17 4 لصفيحامية تكتونية اه لسندورة و لمباشرء االلقاا لمالحظةا



  

 لوسائلوا 
 لتوضيحيةا

    

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اض الحواتصنيف 

 لرسوبيةا

اع لطالب بانواتعريف 

 اضالحوا

 

4 
 

18 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

لمكونة الميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

لطالب بكيفة اتعريف 

 اضالحوء انشو

 

4 
 

19 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لمكونة الميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

لطالب بكيفة اتعريف 

 اضالحوء انشو

 

4 
 

20 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

لمكونة الميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

لطالب بكيفة اتعريف 

 اضالحوء انشو

 

4 
 

21 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

لمكونة الميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

لطالب بكيفة اتعريف 

 اضالحوء انشو

 

4 
 

22 

 23 4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لتي الرسوبية ورات الدا

 لرسوبيض الحواتملئ 

لطالب بمقدمة اتعريف 

 اضالحواسب روا

 

4 
 

24 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لتي الرسوبية ورات الدا

 لرسوبيض الحواتملئ 

لطالب بمقدمة اتعريف 

 اضالحواسب روا

 

4 
 

25 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لتي الرسوبية ورات الدا

 لرسوبيض الحواتملئ 

لطالب بمقدمة اتعريف 

 اضالحواسب روا

 

4 
 

26 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

رة لمحوالميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

ت لطالب بالعمليااتعريف 

 ضلحوء اما بعد نشؤ

 

4 
 

27 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

رة لمحوالميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

ت لطالب بالعمليااتعريف 

 ضلحوء اما بعد نشؤ

 

4 
 

28 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

رة لمحوالميكانيكية ا

 لرسوبيض اللحو

ت لطالب بالعمليااتعريف 

 ضلحوء اما بعد نشؤ

 

4 
 

29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



  

 

 

 لتحتيةالبنية ا12-

- Allen P. A. and Allen J. R., 2005. Basin Analysis, Principles 
and Applications, Blackwell publishing, 562 p. 
Flugel E., 2004. Microfacies, Analysis, Interpretation 

and Application, Springer, 996 p. 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Jones S. J. and Frostick L. E., 2002. Sediments flux to basin, 
causes, controls and consequences, Geological society of 
London, 291 p. 

Wilson J. L., 1975. Carbonate facies in geologic history, 
Springer, 483 p. 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 لتعدینوايولوجيا جمالة جم

Journal of geoarabia 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتباـ 3

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

  

 

 -ثة يلحداس يرلتدائق ارطعلى ع الطالا -
 مهعن رتصد لتيا ثلبحووا تايورلدا متابعة لخال من لعالما دول مختلف في لعلميا ملتقدا عجلة كبةامو

 سيرالدر المقرار يخطة تطو 



  

صف ذج ونمو
 رلمقرا

 رلمقراصف و
 

 

  نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا  لقسمالعلميا

GEGI307 / Geology of Iraq .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ريجباا

 لسنةا /لفصل ا 6. مرحلة ثالثة /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 60

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

Study of the geological history of Arabian plate and basic tectonic zones of 

Iraq anddescribe and divide systematically the outcropped and subsurface 

rock column into small stratigraphic interval 

(or parts or units) such as groups, formations, members and beds). These 

parts (units) are grouped according to tectonic development and 

depositional history of the region. 

 

 

 



  

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروطلتعلم ت امخرجا 10.

 أ- -1

 
1- Identifying the Formations and its names according to the names of 

localities. - 

 
2- Its lithologies, ages, depositional environments as well as distributions in 

different localities according to the morphology of the basin. 

 
3- Effect of tectonics, and the results of this processes on it. - 

 
4- The nature of boundary between each formation with underlying and 

overlying units. 

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب

1- describe and divide systematically the outcropped and subsurface rock 

column into small stratigraphic interval 

(or parts or units) such as groups, formations, members and beds). These 

parts (units) are grouped according to tectonic development and 

depositional history of the region. 

 ملتعلوالتعليم ائق ارط

 
The theoretical material would be transferred by power point presentation, black board, posters, movies, etc. • 

The students will be examined every week for 15 minutes (quiz). The students will be asked to do homework 

every week besides, two paper exams per semester. There will be one open book exam to help students to use 

different available resources such as library, internet, personnel communication, etc. to answer questions. A  

power point presentation (10 slides) and a report (500 words) will be another task that students will be asked to 

prepare by the end of semester. • The practical material will be also transferred by brief presentation. The material 

includes redrawing paleogeography maps, indicating source area, geographic distribution of formations and their 

equivalents and etc. • The students will be examined every week for 10 minutes and will be asked to work within 

a group and write reports. Furthermore there will be two general paper exams. 

 لتقييمائق ارط

Reports, Exam , Quizzes , 

 لتفكيررات امها -ج

Understanding-1ج 

discussion -2ج, 

conclusion - 3ج 



  

 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

field works - 

 لتقييمائق ارط

The students will be examined every week for 15 minutes (quiz) 

The students will be asked to do homework every week besides, two paper 

exams per semester. 

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د

students to use different available resources such as library, internet, -1د 

personnel communication, etc 

 د2-

 د3-

 د4-



  

 رلمقرابنية  11-

 لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا
 عألسبوا تلساعاا

 

 

 
Quizzes 

 Plate Tectonic Back 

Ground 

 Introduction 

 Continental drift 

 Erath interior 

 Plate tectonic theory 

and plate boundaries 

 Pangaea before and 

future Glossary 

  

 

 
2 

 

 

 
1 

 

Quizzes 

 Arabian Plate 

Boundaries and 

Tectonic units and 

Iran Plate 

  

2 

 

2 

 

 
Exam 

 Tectonic 

megasequence. 

Stratigraphy and 

paleogeography 

during the 

Paleozoic 

  

 
2 

 

 
3 

 

 
Quizzes 

 Tectonic 

megasequence. 

Stratigraphy and 

paleogeography 

during the 

Mesozoic 

  

 
2 

 

 
4 

 

 

Quizzes 

 Tectonic 

megasequence. 

Stratigraphy and 

paleogeography 

during the 

Mesozoic Part.2 

(Jurassic) 

  

 

2 

 

 

5 

 

 

Quizzes 

 Tectonic 

megasequence. 

Stratigraphy and 

paleogeography 

during the 

Mesozoic Part.3 

(Cretaceous) 

  

 

2 

 

 

6 

 

Exam 

 Tectonic 

megasequence. 

Stratigraphy and 

  

2 
 

7 



  1 لصفحةا

  paleogeography 

during the 

Cenozoic Part.1 

(Paleogene) 

   

 

 

 لتحتيةالبنية ا 12-

 لمطلوبةرة المقرالكتب ا - اقلعراجيولوجيا ب كتا

-Jassim, S.Z., and J.C. Goff, eds., 2006: Geology 

of Iraq, first edition: Brno, 

Czech Republic, Prague and Moravian 

Museum, 345 p. 

-Buday, T., 1980: The regional geology of Iraq, 

v. 1, stratigraphy and paleogeography: Mosul, 

Iraq, Dar Al-Kutub Publishing House, 

University of Mosul, 445 p. 

 

 

 

 )درلمصاا (لرئيسية اجع المرا -

  

لتي يوصي اجع المروالكتب ا -

 ..)يررلتقاا ,لعلمية ت المجالا (

 
Seminars 

 نترنتاقع امو ,نية واللكتراجع المرا -

 

 

 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير  11.

    لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق بعض. 

 

 

 

  



  2 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 

 

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

GEPG302 / Petroleum Geology .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزر الحضوا

 لسنةا /لفصل ا 5. لثالثةالمرحلة ا /ي سنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 8.

 ذاھ في لحقلیةوا یةظرلنا تماولمعلا نبی طبرلا كیفیةو طلنفا جیاولوجی تساسیاا نع تماومعل بالطلا ءاطعا

 لعالمیةوا لمحلیةا یةطلنفا تكارلشا او يطلنفا فالستكشاا رقف مع لللعم مھیأ ونیك ثبحی للمجاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 ؛.نامجرلبا



  3 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 لنفطا لجيولوجيا لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين - 1-أ
 لنفطيةا للمكامن لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2-أ

 لنفطيةا لمكامنا اصعلىخو فلتعرا ضلغر لحسابيةا تلعملياا اءباجر ملقياا من لطالبا تمكين 3-أ
 لنفطا ةجروه ءنشو كيفيةو لنفطيةا النطمةا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 4-أ

 أ5-

 أ6-

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 

 عملية رةمها -– 1ب
 عقلية رةمها – 2ب

 لتطويروا لبحثا رةمها – 3ب
 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 عهاانوابمختلف ح اليضااسائل ام وستخدا 1-
 نيةاحقلية  ميدرات  ياز 2-

 يعمل مختبر 3-

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا
 ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر
 لطالبا اادهباعد ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 زلغاأو النفط امكانية توليد واية رلمصدر اللصخوج لنضوار اتحديد مقد 1-ج

 بونتركارولهيدا جنتاا ناحية من فضلهاأ معرفةو لمكامنا من لمختلفةا اعالنوا نةرمقا 2-ج
 لنفطاجد المالئمة لتواالماكن اتحديد  3-ج

 ج4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   تيالذالتعلم ب اسلوا 

   لمشاكلاحل ب سلوا 

   نيةالميداالساليب ايب على رلتدا 

 لتقييمائق ارط

    لمتنوعةا راتالختباا 

   لمقابلةوالمالحظة ا 

 



  4 لصفحةا

 

 یفظلتوا بقابلیة لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 ). لشخصيا رلتطووا

 لنفطاجیولوجیا ل في مجات مجیاالبرث احدام استخدا 1-د
ع الطالا 3-د لنفطيا لمكمنا عةيبط مهف جلا من دالبعاا ةيثالث ةيبيلترسا تاليدلموا امستخدا - 2-د

 فالستكشاض الغررة لمتطوار يلتفسوال يلتحلق اروطة يائيزيوفيلجت التقاناث احداعلى 

 د4-



  5 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط
   لمطلوبةا علموضوا  

 1 4 على عالقةف يتعر عالقتھاولنفط اجیولوجیا  ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
 ملنفط بالعلواجیولوجیا  ىالخرم ابالعلو

 ىالخرا
  

     توضیحیة 

 2 4 زلغااعلى تصنیف ف يتعر تصنیفھولطبیعي ز الغاا ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
   لطبیعيا 

     توضیحیة 

 3 4 لنفطاعلى تصانیف ف يتعر تصنیفاتھم ولخاالنفط ا ءاللقااريقة ط - 
   ملخاا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 4 4 اصلخواعلى ف يتعر لكیمیائي للنفطالتركیب ا ءاللقااريقة ط - 
   لكیمیائیة للنفطا ملخاا ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 5 4 تلفرضیاام اھعلى ف يتعر لنفطء انشوت نظريا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطء التي تفسر نشوا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 6 4 جینوبالكیرد لمقصوايفھم  تصنیفھوجین ولكیرا ءاللقااريقة ط - 
   تصنیفاتھو  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 7 4 رلصخواعلى ف يتعر تولیدوية رلمصدر الصخوا ءاللقااريقة ط - 
   نتكووط شروية رلمصدا لنفطا ابالستجووا لمالحظةا

   لنفطا  سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 8 4 ولالافصل  /ول الاشھر ن متحاا  يتحريرن متحاا

 9 4 ةجراع ھنواعلى ف يتعر ةجراع ھنووالنفط ة اجرھ ءاللقااريقة ط - 
   لنفطا لنفطا ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 10 4 ملالعوام اھعلى ف يتعر ةلتي تتحكم بھجرامل العوا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطة التي تتحكم بھجرا لنفطا ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 11 4 النظمةاعلى ف يتعر لنفطیةاألنظمة ا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 12 4 اعنوام اھعلى ف يتعر ءلغطار اصخو ءاللقااريقة ط - 
   ءلغطار اصخوت صفااموو  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 13 4 لمصائدايفھم تعريف  لنفطیةالمصائد ا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 
 



  6 لصفحةا

 14 4 لمصائداع انواعلى ف يتعر لنفطیةالمصائد اع انوا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 15 4 سس تصنیفايفھم  لنفطیةالمصائد اتصنیف  ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةالمصائد ا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 16 4 ولالالفصل ا /لثاني الشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 17 4 اعنوواعلى تعريف ف يتعر لنفطیةالمكامن ا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةالمكامن ا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 18 4 م خصائصاھعلى ف يتعر لنفطیةالمكامن اص اخو ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةالمكامن ا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 19 4 م خصائصاھعلى ف يتعر لنفطیةالمكامن اص اخو ءاللقااريقة ط - 
   لنفطیةالمكامن ا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 20 4 بيفھم كیفیة حسا قروطلنفطي اي طالحتیاا ءاللقااريقة ط - 
   لنفطياي طالحتیاا حسابھ ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 21 4 قلطراعلى ف يتعر لنفطيف االستكشاق ارط ءاللقااريقة ط - 
   فالستكشاالمستخدمة في ا  ابالستجووا لمالحظةا

   لنفطيا  سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 22 4 قلطراعلى ف يتعر لنفطيف االستكشاق ارط ءاللقااريقة ط - 
   فالستكشاالمستخدمة في ا  ابالستجووا لمالحظةا

   لنفطيا  سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 23 4 لثانيالفصل ا /ول الالشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 24 4 على تعريفف يتعر لرسوبیةاض األحوا ءاللقااريقة ط - 
   لرسوبیةاض االحوا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 25 4 نيفھم میكانیكیة تكو اضألحون امیكانیكیة تكو ءاللقااريقة ط - 
   لرسوبیةاض االحوا لرسوبیةا ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 26 4 اضالحوا تصنیف لیةا يفھم لرسوبیةاض االحواتصنیف  ءاللقااريقة ط - 
   لرسوبیةا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 27 4 درلمصاام اھعلى ف يتعر لتقلیدية للنفطاغیر در لمصاا ءاللقااريقة ط - 
   لغیر تقلیدية للنفطا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 28 4 لنفطا لحقو ماھ على فيتعر نطلوالنفط في ل احقو ءاللقااريقة ط - 
   لعربيان طلوافي  لعربيا ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 
 



  1 لصفحةا

 29 4 لنفطا لحقو ماھ على فيتعر اقلعرالنفط في ل احقو ءاللقااريقة ط - 
   قیةالعرا  ابالستجووا لمالحظةا

     سائلو - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 30 4 لثانيالفصل ا /لثاني الشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 

 12. لتحتيةالبنية ا    

 طلنفاجيا ولوجي -
 طلنفاجيا ولوجيت ساسياا -

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

- Link, P.K., 1982, Basic Petroleum Geology, 
Pennwell Corp., 235p. 
- Selly, R.C., 1998, Elements of Petroleum 
Geology (Second edition),Academic Press, New 
York, 470p. 

- Tissot, B.P. and Welte, D.H., 1984, Petroleum 

Formation and Occurrence (Second revised 
edition), Springer-Verlag, Berlin, 699p 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرب ـ ا 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           13.

 

   لنفطاجيولوجيا ل لعلمية في مجاث البحوانتائج ث حدامن دة الستفاا  

    لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق بعض.  

 

 

  



  2 لصفحةا

 العلوم كلية التعليمية المؤسسة -1

 والمعادن النفط جيولوجيا المركز / الجامعي القسم .2

 GEGGS305وتحلیل بیانات احصائیة/ GIS/  المقرر رمز / اسم .3

 اليوجد فيها/ يدخل التي البرامج .4 .4

 الزامي المتاحة/ الحضور أشكال .5

 ثالثة مرحلة / سنوي السنة / الفصل .6

 ساعة 120 / الكلي الدراسية عاتالسا عدد .7

 27/7/2016 الوصف هذا إعداد تاريخ 8.

 المقرر أهداف-9
 في عملية وال النظرية المعلومات بين الربط وكيفية نظم المعلومات الجغرافية اساسيات عن معلومات الطالب اعطاء

 بيانات عليها .في مجال اعداد الخرائط وتمثيل ومعالجة ال  للعمل مهيأ يكون بحيث المجال هذا

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات - 10

 المعرفية األهداف  -أ

 نظم المعلومات الجغرافية االساسيات وفهم معرفة من الطالب تمكين - 1 أ

 انظمة االحداثيات وتسقيط الخرائط االساسيات وفهم معرفة من الطالب تمكين -2 أ

 Arc catalog 9.3التعامل مع برنامج معرفة   من الطالب تمكين -3 أ

 Arc map 9.3التعامل مع برنامج  معرفة من الطالب تمكين -4 أ

 .بالمقرر الخاصة المهاراتية األهداف - ب

 عملية مهارة –- 1 ب

 عقلية مهارة – 2 ب

 والتطوير البحث مهارة – 3 ب

  والتعلم التعليم طرائق -

 هاانواع بمختلف االيضاح وسائل استخدام -1

   GISتنفيذ امثلة عملية عن مشاريع  -2

 استخدام نماذج لمحاكاة الواقع العملي  -3
 التقييم طرائق

 وشهرية يومية اختبارات-1

 المحاضرة في ومشاركتهم الطلبة لتفاعل درجات-2

 بالطال باعدادها يقوم التي الخارجية للبحوث درجات -3

 
 والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 رسم الخرائط الجيولوجيةفي   GISطبيقات برنامجتوظيف ت -1 ج

 في حل مشاكل المساحة  GISمعرفة تطبيقات البرنامج -2 ج

 رسم خرائط توزيعات البياناتفي   GISتوظيف تطبيقات برنامج -3 ج

 
 .( الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات ) المنقولة والتأهيلية العامة المهارات - د

 نظم المعلومات الجغرافية علم مجال في المختلفة العمل ورش في المشاركة -1 د

 نظم المعلومات الجغرافية مجال في الحديثة االساليب استخدام على التدريب -2 د

 البيانات المختلفة تحليل اساليب استخدام-3 د

 

 

 بنية المقرر -11
مخرجات التعلم  الساعات االسبوع 

 المطلوبة
حدة اسم الو

 والموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم 



  3 لصفحةا

 الطالب تعريف 4 1

   االساسية بالمبادئ

لنظم المعلومات 

 الجغرافية

مقدمة في نظم 

المعلومات 

 الجغرافية

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

الطالب بنظم  تعريف 4 2

 االحداثيات
 المباشر االلقاء نظم االحداثيات

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

تعريف الطالب  4 3

 Arcبمجموعة برامج 

GIS 

مجموعة برامج 

Arc GIS 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

 تعريف الطالب 4 4

 ساسياتبأ

Arc catalog 9.3 

 أساسيات

Arc catalog 

9.3 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

 1تطبيق وظائف  4 5

Arc catalog 9.3 

  1 ادواتتطبيق 

Arc catalog 

9.3 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

 2تطبيق وظائف  4 6

Arc catalog 9.3 

  2تطبيق ادوات 

Arc catalog 

9.3 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

 تعريف الطالب 4 7

 بأساسيات

Arc map 9.3 

 أساسيات

Arc map 9.3 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

    امتحان الشهر االول 4 8

 1تطبيق وظائف  4 9

Arc map 9.3 

  1تطبيق ادوات 

Arc map 9.3 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

 2تطبيق وظائف  4 10

Arc map 9.3 

  2تطبيق ادوات 

Arc map 9.3 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

      

 1تطبيق وظائف  4 11

Editor toolbar 

 1تطبيق ادوات 

Editor toolbar 
 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

 2وظائف  تطبيق 4 12

Editor toolbar 

 1تطبيق ادوات 

Editor toolbar 
 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

خلق الحقول  جداول البيانات 4 13

 وجدولة البيانات
 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 هريةش

ادخال البيانات من  االليادخال البيانات  4 14

خالل جدول 

attributes 

 المباشر االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية



  4 لصفحةا

ادخال البيانات  4 15

بأستخدام المعادالت 

 الرياضية

ادخال البيانات 

بأستخدام 

المعادالت 

 الرياضية

 شرالمبا االلقاء

 والوسائل

 التوضيحية

 يومية امتحانات

 بيتية وواجبات

 وامتحانات

 شهرية

    امتحان الشهر الثاني 4 16

 

  



  5 لصفحةا

 دايىلاسم اجلامعة: 

 العلوماسم الكلية: 

 جيولوجيا النفط و املعادناسم القسم: 

 الثالثةاملرحلة: 
 

 ا.د. كرمي حسني خويدم اسم استاذ املادة

 kkhwedim@gmail.com الربيد االلكرتوين

 يوكيمياءاجل اسم املادة

 فصلي مقرر الفصل

 اهداف املادة
 

الكيميائية يف ابطن االرض و على السطح و طبيعة و اقسام االرض و كل ما يتعلق بكيميائية العناصر و حركيتها و الصخور ابلتفاعالت تعريف الطالب 
 الغنية هبا.

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 الدورات اجليوكيميائية ، التصنيف اجليوكيميائي للعناصر، توزيع الكثافة، مبادئ اجليوكيمياء، مقدمة

 ، الشهب و النيازك و املذنبات، الدورة اجليوكيميائية اخلامسة، اجليوكيميائية االوىلالدورة 

 .احلواجز اجليوكيميائية، العوامل الكيميائية الفيزايئية املؤثرة يف الرتسيب، جيوكيمياء الصخور الرسوبية ، جيوكيمياء العناصر النادرة

 الكتب املنهجية
 

 مبادئ اجليوكيمياء 

 اخلارجيةاملصادر 
 

 
 Internet links  

 االمتحان النهائي املشروع االمتحاانت اليومية املخترب الفصل الدراسي تقديرات الفصل

25%               15% 10%  25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6 لصفحةا

 

 
 توقيع عميد الكلية:                                                                               توقيع التدريسي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحظات املادة العملية املادة النظرية االسبوع
  مقدمة مقدمة 1
 Hypothetical salt مبادئ اجليوكيمياء 2

combination and water 

origin 

 
  توزيع الكثافة 3
  التصنيف اجليوكيميائي للعناصر 4
  امتحان امتحان 5

 الدورات اجليوكيميائية 6
Chemical Index of 

Alteration (CIA) and 

Chemical Index of 

weathering (CIW) 

 

 Preparing Standard الدورة اجليوكيميائية االوىل 7

Solutions 
 

 الدورة اجليوكيميائية اخلامسة 8
Calculation the 

chemical formulas 

 
  الشهب و النيازك و املذنبات 9
  جيوكيمياء العناصر النادرة 10
  جيوكيمياء الصخور الرسوبية 11
  امتحان امتحان 12
  Accuracy and Precision العوامل الكيميائية الفيزايئية املؤثرة يف الرتسيب 13
  احلواجز اجليوكيميائية 14
  االمتحان النهائي االمتحان النهائي 15



  7 لصفحةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صف ذج ونمو
 رلمقرا

 

 

 

 

 رلمقراصف و

 

 

  نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا عما 

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 



  8 لصفحةا

 

 ملعلواكلية 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 
 لمركزا /لعلمي القسم ا 2.

GESEP405 / Seismic exploration 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 ريجباا
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 بعةرامرحلة  /ي سنو
 لسنةا /لفصل ا 5.

 ساعة 120
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2016/7/27 
 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 درمصاو دنلمعاوا لنفطا عن لتنقيبا في لمختلفةا مجاالتها و ليةالزلزا لطريقةا ميةهبأ لطالبا تعريف 1-
 رآلثاوا لبيئةوا لتحتيةا لبنيةوا لهندسيةا يعرلمشاا فيو نوعيتهاو لجوفيةا هلمياا

 لمستعملةاألساليب ابمختلف ولي الزلزالمسح اء اجررة إلطالب مهاب اكساإ 2-

 مجالبرث احدام الية باستخدالزلزت البيانااتفسير ومعالجة رة لطالب مهاب اكساا 3-
 

 

 

 

 

 



  9 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 ليةالزلزا للطريقة يلنظرا سلألسا لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 1-أ

 ليةالزلزا قللطر لعمليا لتطبيقا تلمجاال لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 2-أ

 ليةالزلزا تلقياساا اءجرا لحو لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 3-أ

 جيولوجيا لىا ليةالزلزا تلبياناا تحويل كيفية في لفهموا لمعرفةا على للحصوا من لطالبا تمكين 4--أ

 سطحية تحت
 أ5-
 أ6-

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 عقلية راتمها - 1ب

 عملية راتمها 2-ب

 تحليلو تذكير راتمها - 3 ب

 لتطويروا امالستخدا راتمها  - 4 ب

 ب5-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ابالستجوء واإللقاا ريقةط -

 لبيانيةت المخططاوا Show Data سائل توضيحية مثلام وستخدا -

 لعالقةت ذات انية للشركااميدرات ياز اءجرإ -

 لمختلفةالي  الزلزف االستكشاق ارل طير حورتقاز لمطالبة بانجاا -

 لتقييمائق ارط

 - سيةرالدا ادللمو شهريةو يومية راتختباا -

 اتلمحاضراكة في رللمشات جادر
 لطالبالمكلف بها اير رلتقاوالبيتية ت اجبااللوت جادرضع و -

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 ليالزلزالحقلي الجيد للعمل التخطيط الطلبة من اتمكين  1-ج

 ليةالزلزت المعالجة للبيانااء اجرالطلبة من ا تمكين 2-ج

 لهندسيةا تسارالدا في منها دةلالستفا مختبريا نةولمرا بتاثو تعيين 3-ج

 لمختلفةالجيولوجية اكيب المالئمة للترالية الزلزت البيانااتفسير ق رطلطلبة من تحديد اتمكين  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لتفاعليةرة السبوام استخدة والمحاضرا ريقةط -

لتحليل والتفكير ت المتعلقة بمخرجااالضافية اضيع الموت والطلبة باالساسياا يدوتز - لتحليلوا

 لتفكيرالتي  تتطلب اضيع الموالمناقشة ات لمحاضرل انقاشية خالت تكوين مجموعا -

 ذالماومتى وكيف ذا ومثل ماات لمحاضرل التفكيرية خالاالسئلة الطلبة مجموعة من الطلب من ا -
 دةمحد ضيعالمو

 بيتيةت جباوالطلبة ء اعطاا -

 



 لصفحةا

10 

 

 لتقييمائق ارط

 

 راتالختباا -

 لمقابلةوالمالحظة ا -

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 لجيوفيزيائيالتفسير ل افي مجات مجياالبرث احدا امستخدا 1-د

 لجيوفيزيائيةا ةالجهزا ثحدا امباستخد نيالميدا يبرلتدا 2-د

 رةلمتطوالتفسير والتحليل ق اروطلجيوفيزيائية ت التقاناث احداعلى ع الطالا 3-د

 د4-
 



 لصفحةا

11 

 

 رلمقرابنية           11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط
   لمطلوبةا علموضوا  

 1 4 میةاھلطالب على ف ايتعر فالستكشاامقدمة في  ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
   ليالزلزف االستكشاق ارط ليالزلزا

     توضیحیة 

 2 4 تلموجااع انواعلى ف يتعر لیةالزلزت الموجااع انوا ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
 ملعامة في تقدا دئلمباوا
 لیةالزلزا تلموجاا

 صھااخوو لیةالزلزا
 لمختلفةا

  

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

ت معامالونة ولمرانظرية 

 نةولمرا

 تم معامالاھعلى  فيتعر

 نةولمرا
4 3 

     توضیحیة 

 

 لمالحظةا
 ءاللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 لیةالزلزت الموجاع اسر
 اصعالقتھا بالخوو

 رلصخواص ايفھم تاثیر خو
 تلموجااعلى سرعة 

4 4 

   لیةالزلزا لصخريةا سائلام وستخدا - يومي نمتحاوا

     توضیحیة 

 

 لمالحظةا
 ءاللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 طساوالافي ت لموجام اتقد

 لمرنةاغیر 
 تلموجاك ايفھم سلو

 لغیرط اساوالالیة في الزلزا
4 5 

   مرنة  سائلام وستخدا - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 

 لمالحظةا
 ءاللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 لیةالزلزالطريقة ت اساسیاأ

 يةرالنكساا
 لطريقةت اساسیاايفھم 

 يةرالنكساالیة الزلزا
4 6 

     سائلام وستخدا - يومين متحاوا

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 سائلام وستخدا -

ت لموجااتولید در مصا

 لیةالزلزا

در مصااع نواعلى ف يتعر

 لیةالزلزت الموجااتولید 
4 7 

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

ء اللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

 8 4 ولالالفصل ا /ول الاشھر ن متحاا

    توضیحیة 

 
 لمالحظةا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

ت لحقلیة للمسوحال االعماا

 يةرالنكساا

 اءجراعلى كیفیة ف يتعر

لي الزلزالحقلي للمسح العمل ا

 ريالنكساا

4 9 

     توضیحیة 

 
 لمالحظةا

 ءاللقااريقة ط -

 -اب الستجووا

 سائلام وستخدا

ف الستكشاق ارط

 ريالنكساا

لمسح ق ارطعلى ف يتعر

 ريالنكساألي الزلزا
4 10 

     توضیحیة 

 11 4 فقالتي ترالمشاكل ايفھم  لمسحت امعوقاومشاكل  ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
   ريالنكساالي الزلزالمسح ا ليالزلزا

     توضیحیة 

 12 4 اعنواعلى ف يتعر لمستخدمةت التصحیحاا ءاللقااريقة ط - 

 لمالحظةا
 ابالستجووا

 سائلام وستخدا -
 ملتي تستخدا تلتصحیحاا ريالنكساالمسح ت البیانا

 لیةالزلزا تللبیانا
  

   يةرالنكساا  توضیحیة 

 لمالحظةا
 13 4 تلموجاك اعلى سلوف يتعر رالنكسااتحلیل عملیة  ءاللقااريقة ط -

 تبقاة طا بعدورھمرء ثناا مختلفةت لحاال ابالستجووا
 



 لصفحةا

12 

 

 لمالحظةا
 ءاللقااريقة ط -

 ابالستجووا
 رالنكسااتحلیل عملیة 

 مختلفةت لحاال
 تلموجاك اعلى سلوف يتعر

 تبقاة طا بعدورھمرء ثناا
4 14 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 تلبیاناائق تفسیر ارط
 يةرالنكساالیة الزلزا

 لمختلفةق الطرايفھم 
 للتفسیر

4 15 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 تلبیاناائق تفسیر ارط
 يةرالنكساالیة الزلزا

 لمختلفةق الطرايفھم 
 للتفسیر

4 16 

 17 4 ولالالفصل ا /لثاني الشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

ر ختباوالمالحظة ا

 يومي

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

لمتوقعة ت الحاالاتفسیر 

 )من ز -لمسافةا(لمرتسم 

كیب الترايفھم تأثیر 

 لجیولوجیة على مرتسما
 لزمنا -لمسافة ا

4 18 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 لیةالزلزالطريقة ت اساسیاأ
 النعكاسیةا

 تساسیااعلى ف يتعر
 النعكاسیةالیة الزلزالطريقة ا

4 19 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 معامليولصوتیة الممانعة ا
 ذلنفوس واالنعكاا

 لممانعةامیة اھيفھم 
 سالنعكاامعامل ولصوتیة ا

4 20 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 لسعة بداللةاتغیر 
 AVOحةزاالا

 حة فيزاالايفھم تأثیر تغیر 
 لیةالزلزت الموجااسعة 

4 21 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 لتيامل العواعلى  فيتعر لسعةافي ة لمؤثرامل العوا
 تلسعة للموجااعلى  تؤثر

4 22 

ر ختباوالمالحظة ا

 يومي

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

جمع ولحقلیة ت العملیاا

 تلمعلوماا

 لحقليالعمل الیة ايفھم 

ت لمعلومااكیفیة جمع و

 لزاللیةا

4 23 

 24 4 لثانيالفصل ا /ول الالشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 النظمةواشح والرا
 ملنظااستجابة وا

 میةواھ اعنوا على فيتعر
 شحوالرا

4 25 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 تلقیاسات اساسیاا يفھم رآلباالیة في الزلزت القیاساا
 رالباافي  لیةالزلزا

4 26 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 تساسیااعلى  فيتعر لصوتيالجس ا
 لصوتيا لجسا

4 27 

 رختباوالمالحظة ا
 يومي

 ءاللقااريقة ط -
 ابالستجووا

 لمسحا میةاھ على فيتعر ديلعموالي الزلزالخط ا
 ديلعموا ليالزلزا

4 28 

ر ختباوالمالحظة ا

 يومي

ء اللقااريقة ط -

 ابالستجووا

بین ت لمسوحات اتقنیا

 رآلباا

 اعنوا على فيتعر

 لیة بینالزلزا تلمسوحاا
 رالباا

4 29 

 30 4 لثانيالفصل ا /لثاني الشھر ن امتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لتحتیةالبنیة ا 12.

- Kearey ,Brook,1984,An Introduction to geophysical 
prospecting 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Sharma, 1997, Environmental and Engineering 

Geophysics, 1st ed 

- Dobrin and Savit,1988,Introduction to geophysical 
prospecting 
- Parasnis,1986, Principles of applied geophysics 
- Reynolds , 1997,An introduction to Applied and 
environmental Geophysics - 

, 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 
Journal of applied geophysics , Geophysics 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 



  1 لصفحةا

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           13.

  لعلميةث البحوامن نتائج  دة الستفاا. 

  لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق. 

 لحديثةت البرمجياام استخدا 

 

  

 http://gpg.geosci.xyz/en/latest/content/seismic/reflection/seismic_re تيالنترناقع امو ,ةينواللكتراجع المرب ـ ا

flection_static_corrections.html 

http://gpg.geosci.xyz/en/latest/content/seismic/reflection/seismic_re


  2 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 

 

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية –يالى دجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

Petroleum Software/GEPS407 .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. بعةرامرحلة  /يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/1

 رلمقراف ادأه 8.

 تطبيقاتهاو لنفطيةوا لجيولوجيةا تلبرمجياا لبعض لعمليةوا لنظريةا السسا على فلتعرا

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 ؛.نامجرلبا



  3 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ
 .لنفطيةوا لجيولوجيةا تلبرمجياا لبعض الساسيةا دىلمباا فهم من لطلبةا تمكين 1-أ

 .لنفطيةوالجيولوجية ت البياناالجيولوجية في تمثيل ت البرمجياام استخدا الطلبة من اتمكين  2-أ

 .لنفطيةوالجيولوجية المشاكل المتخصصة في حل ت البرمجياام استخدالطلبة  ايب رتد 3-أ

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 عقلية راتمها - 1ب

 عملية راتمها - 2ب

 لتطويروا امالستخدا راتمها - 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   ابالستجوء وااللقااريقة ط 

  لبيانيةل االشكات والبيانارض اعاب ولحاسووائط الخرالتوضيحية مثل الوسائل ام استخدا 

   لنفطيةوالجيولوجية المشاكل افي حل ت لبرمجياام الطلبة باستخدامطالبة. 

 لتقييمائق ارط

  شهريةويومية  راتختباا 

   ليوميةات المحاضراكة في رلمشال احوت جادر 

   تجباوواير رتقا 

 لقيميةوانية الوجداف ادهألا -ج
 .لنفطيةوا لجيولوجيةا لمشاكلا حل في لحديثةا تلبرمجياا امستخدا ميةاه ادراك 1-ج

 .دنلمعاوالنفط اجيولوجيا ل لمستخدمة في مجات البرمجياث احداصل مع التوا 2-ج

 .لعلميةا راتلمنشووا يررلتقاا في لحديثةا تلبرمجياا امستخدا ميةاه ادراك 3-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   تيالذالتعلم ب اسلوا 

   لمشاكلاحل ب سلوا 

   بشكل معاصرت لبياناض افي عرت لبرمجياام استخدايب على رلتدا 

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 لنفطيةوالجيولوجية ت البرمجياث احدالتي تناقش المختلفة العمل ورش اكة في رلمشاا

 لجيولوجيةالمشاكل الحديثة لحل ت البرمجياام استخدايب على رلتدا 2-د

 .لنفطية بشكل معاصروالجيولوجية ت البياناض اعروساليب تحليل ا امستخدا3-د

 .تطبيقاتهاو ةلمعاصرا تلبرمجياا ثحدا على عالطالا 4-د
 



  4 لصفحةا

 



  5 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا لمطلوبةالتعلم ت امخرجا

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 برنامجل مقدمة حو

SedLog 
الساسية دئ الطالب بالمبااتعريف 

 هتطبيقاتو هتاميز SedLog لبرنامج
4 1 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 الساسية لبرنامجاجهة الوا

SedLog 
جهة الوت الطالب بمكوناايلم 

 مواه SedLog لبرنامج الساسيةا

 ميتهاواه مرواالا

4 2 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 في برنامجت لبيانال اخااد

Log لرسم SedLog 
الساسية امر واالالطالب ايتعلم 

ت لبياناا لخااد لمستخدمة فيا

 هصئاصبخ مكحتلوا Log لرسم

4 3 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 Graphic تخصيص
Log 

 لطالب على كيفيةف ايتعر

Graphic Log تخصيص 
4 4 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا
 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

Lithologies/ ءنشاا  

Symbols 

 ءنشاالطالب على كيفية رب ايتد

Lithologies/ Symbols 
4 5 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

حفظ ولب القوء انشاا

 تلملفاا

مر واالالطالب على رب ايتد

اج خروالب القوء الخاصة بانشاا

 بصيغ مختلفةت لملفاا

4 6 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 Log سمرلطالب على رب ايتد Log سمريب على رتد

ير رلتقاا في هماالستخد هحفظو
 راتلمنشووا

4 7 

 لفصلا /ولالالشهر ن امتحاا - - -
 ولالا
4 8 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 برنامجل مفدمة حو

Surfer 
الساسية دىء الطالب بالمباايلم 

 هميتهوا Surfer لبرنامج
4 9 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 الساسية لبرنامجاجهة الوا

Surfer 
 جهةالوا على لطالبا فيتعر

 Surfer الساسية لبرنامجا

 دواتالوا ئمالقووا

4 10 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

XYZ data file ءنشاا ء نشاالطالب على كيفية ف ايتعر 

 برنامج في فتحهاو تلملفاا حفظو

Surfer 

4 11 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

Grid File ءنشاا ء نشاالطالب على كيفية ف ايتعر 

 في فتحهاو لتشبيكا تملفا حفظو

 Surfer برنامج

4 12 

 



  6 لصفحةا

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ء نشاالطالب على كيفية رب ايتد يةرلكنتوائط الخرء انشاا

 يةرلكنتوائط الخراحفظ و
4 13 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 ئطالخرالتحكم بخصائص ا
 1يةرلكنتوا

لطالب بتغييرخصائص ايتحكم 

 يةرلكنتوائط الخرا
4 14 

 لفصلا /لثانيالشهر ن امتحاا - - -
 ولالا
4 15 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 ئطالخرالتحكم بخصائص ا
 2يةرلكنتوا

لطالب بتغييرخصائص ايتحكم 

 يةرلكنتوائط الخرا
4 16 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

Post maps ءنشاا ء نشاالطالب على كيفية ف ايتعر 

maps Post ملتحكوا 

 ليهاا تلطبقاا ضافةوا بخصائصها

4 17 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

3D Surface ءنشاا  

maps 
ء نشاالطالب على كيفية رب ايتد

تغيير د والبعاائط ثالثية الخرا

 اهصائصخ

4 18 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ضافةا  

Transparency- 

Color scales 

لتحكم الطالب على كيفية ف ايتعر

س ضافة مقياواة رطلخاابشفافية 

 ةرطللخان سم ملور

4 19 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

Shaded relief ضافةا  

map layer- - Titles 
بقة طضافة الطالب على رب ايتد

ان عنوويس مضللة رة تضارطخا

 ةرطللخا

4 20 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ئط الخراسم رلطالب على ايب رتد 1يبرتد

 لمختلفةا
4 21 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ئط الخراسم رلطالب على ايب رتد 2يبرتد

 لمختلفةا
4 22 

 لفصلا /ولالالشهر ن امتحاا - - -
 لثانيا
4 23 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 ميةاهلطالب على ف ايتعر IPI2win مقدمة لبرنامج
 IPI2win برنامجت مااستخدوا
4 24 

 يوميةت متحاناا
بيتية ت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

 لمباشرء االلقاا
لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 الساسية لطريقةدىء المباا
لنوعية امة ولمقاا

 لكهربائيةا

 دىءلمباالطالب على ف ايتعر
لنوعية امة ولمقااالساسية لطريقة ا

 لكهربائيةا

4 25 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

 تمتحاناوا

لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 الساسيةا اتلخطوا

 IPI2win لبرنامج
 اتلخطوالطالب على ا ربيتد

 IPI2win لبرنامج الساسيةا
4 26 

 



  1 لصفحةا

      شهرية

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 في برنامجت لبيانال اخااد

IPI2win 
 لخاادلطالب عبى كيفية رب ايتد
 IPI2win في برنامجت لبياناا

4 27 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 في برنامجت لبيانااتفسير 

IPI2win 
 لطالب عبى كيفية تفسيررب ايتد
 IPI2win في برنامجت لبياناا

4 28 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

مة ولمقااع طسم مقار

رية هلظاالنوعية ا

 لحقيقية في برنامجوا
IPI2win 

ات لخطوالطالب على ف ايتعر

مة ولمقااع طسم مقارالساسية ا

 لحقيقية فيوارية هلظاا لنوعيةا

 IPI2win برنامج

4 29 

 لفصلا /لثانيالشهر ن امتحاا - - -
 لثانيا
4 30 

 

 لتحتيةالبنية ا12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

1. Geoscan-M Ltd. (2002). IPI2Win User Manual. 

2. Keller, G. V. and Frischknecht. F.C. (1966). - 

Electrical methods in geophysical prospecting, New 

.York: Pergamon Press 

3. Loke, M. H.2015.Tutorial: 2-D and 3-D electrical - 

imaging surveys 

.www.geotomosoft.com/coursenotes.zip 

4. Reynolds, J. M. 1997. An introduction to applied -- 

and environmental geophysics. Chichester: John 

.Wiley & Sons 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

SedLog: a shareware program for drawing graphic logs " 

and log data manipulation", D. Zervas, G.J Nichols, R. 

Hall, H.R. Smyth, C. Lüthje and F. Murtagh, Computers 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

& Geosciences, 35, 2151-2159, 2009.  

www.sedlog.com 
www.goldensoftware.com/products/surfer 

.www.geophys.geol.msu.ru/ipi2win.htm 

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرب ـ ا

 سيرالدر المقراخطة تطوير 13.

 لنفطيةوالجيولوجية ت البرمجياث احدامن دة الستفاا. 

  لحديثةايس رلتدت اتيجيااستراتطبيق. 

 جلتخرث الحديثة بحوت البرمجياام استخدا. 

 لعمليةت ايبارلتدوالتطبيقية رش الواقامة ا 
 

 

http://www.geotomosoft.com/coursenotes.zip
http://www.sedlog.com/
http://www.goldensoftware.com/products/surfer
http://www.geophys.geol.msu.ru/ipi2win.htm


  2 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو

 

 

 

 

 رلمقراصف و

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية  –يالى دجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اقسم جيولوجيا 

GEEG406 / Economic Geology .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. بعةالرالمرحلة ا /يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/1

 :رلمقراف ادأه 8.
 دةلمتعدالصناعية ت المجاالامها في استخدل الفلزية من خالت اية للخامادالقتصاامية هالة اتوصيل فكر 1-

 ضيةرالا ةلقشرا رصخو في اهجداتو كيفية سةدرا لىا باالضافة . لبلدا على ديالقتصاا ادودهمر تاثيرو

 .تكونها ق رط سةودرا

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 ؛.نامجرلبا



  3 لصفحةا

 

لم لتعوالتعلیم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.
 لتقییموا



  4 لصفحةا

 

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 . لفلزيةا تللخاما يةدالقتصاا ميةهالا لمعرفة لطلبةا ادعدا 1-أ

 . لها لمضيفةا رلصخوا في تهااجداتو باماكن تعريفهم 2-أ

 

 – 1ب .ربالمقر لخاصةا تيةرالمهاا افدهألا -

 بلضوئيا لمجهرا تحت تللخاما ذجنما سةرابد لمتمثلا لعمليا ءلجزا لخال من لمعرفةا راتمها

 لجامعةا قبل من اارهقرإ حالة في لعلميةا اتلسفرا لخال من لحقلا في دتهاهمشا مكانيةإ لىإ ضافةإ

 لكليةا دةعماو

 لتعلموالتعليم ائق ارط

     - .ت لمعلوماض اعرز جهارة ولسبوام استخدوالتوضيح ح وابالشرة لمحاضرا ريقةط -

 لمن خالت كذلك تكوين مجموعاع ولمناقشة لموضوات لمحاضرل انقاشية خالت تكوين مجموعا

 . ). لمجهرا تحت اتلفلزا سةدرا مختبر( لعمليةا سةرالدا
 .لحقل استها في راعلمية لدات سفراء جرإ -

 لتقييمائق ارط

 لعمليةرات االختباا 1-
 لنظريةرات االختباا 2-

 تسارالدوا يررلتقاا 3-

 شهريةو يومية راتختبااا 4-

 .لعملية ات المختبروالنظرية ا.اتلمستمر للمحاضرر الحضوا   5-

 

- ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 النترنيتاريق طلعالمية عن ت ابالجامعال التصال العلمي من خالر التطوا متابعة

 لقطررج اخاوخل دالعلمية ات المؤتمرا في كةرلمشاا-

 لقطررج اخاوخل دالعلمية وات الندرش والوافي  كةرلمشاا-
 .لعلميةات السفروانية الميدا راتلزياا-

 



  5 لصفحةا

أو  /ة لوحداسم ا لتعلیماريقة ط لتقییماريقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا

 يومیة تمتحاناا

 بیتیة تجباووا

 لىا باالضافة
 تالمتحاناا

 تاالدوا رةلسبوا

 شو
 ةمدقملا

 ملساسیة ا دئمباو يفرتعا

 تاماملا جیولوجیا

5 1 

   –ية دالقتصااسب والرا  لشھريةا

   ماملا – ةیندعملا بساورلا  

 روخصلا-تاماملا نداعم شو تاالدوا رةلسبوا =

 ایجولویج – ةیعانصلا نداعملاو

5 2 

   تاماملا  

 – ماملا جسم – ماملا سبروا شو تاالدوا رةلسبوا =

 – ملوا ماخ – ةثغلا نداعملا

5 3 

   ماملا حتیاطيا – ماملا رمنحد  

 يةدالقتصارات االعتباا شو تاالدوا رةلسبوا =

 ماملاسم ملدي القتصاالتقییم ا

5 4 

   تھدجوم او املاجة در –  

 تؤثر على قیمة مللامل العوا شو تاالدوا رةلسبوا =

 دةللجو لفاصلا دملا

5 5 

   یوملوایولوجیة ملا ملالعوا 1-  

   كیمیائیة  

   تؤثر على مللامل العوا 2-  

   لربحار امقد  

 6 5 = شو تاالدوا رةلسبوا =

 7 5 تاماملاسب رواتكوين  شو تاالدوا رةلسبوا =

 8 5 تاماخلل ةلماملا عئاوملا ردصم شو تاالدوا رةلسبوا =

 9 5 ةثيدملا هایملاو ةینوكلا هایملا شو تاالدوا رةلسبوا =

 عیبانیلا هایم – مجانملا هایم شو تاالدوا رةلسبوا =

 رةاملا

5 10 

 11 5 ملكسجولالي لنظائراكیب مللا شو تاالدوا رةلسبوا =

   ةفلتخملا عاونالل ملجوردياملاو  

   ماخلل ةلماملا عئاوملا نم  

 12 5 ماخلل ةلماملا عئاوملا لاقتنا شو تاالدوا رةلسبوا =

   عئاوملا لاقتنا -ملھصلا لاقتنا  

   لسحیقةق االعماا مل  

 13 5 ةفیضملا ةیتيانوبراكلا روخصلا شو تاالدوا رةلسبوا =

   مللخا  

   قامعالا مل عئاوملا لاقتنا  

   لضحلةا  
 



  6 لصفحةا

 الةملا ملات لفلزل انتقاا  

 يةولغرا

  

 تانوكملا اœ لقتنت مللا ةغیصلا تا شوالدرة والسبوا =

 ماخلل ةلماملا عئاملا مل ةباذملا

 ماملا ترسیب تعملیا

5 14 

 15 5 ماملل االستقبارض الایئة œ تا شوالدرة والسبوا =

 ماملاترسیب ت عملیا تا شوالدرة والسبوا =

 ةلزعنملا ةيملھصلا

5 16 

 ترسیب ملتتحكم  مللا ملالعوا تا شوالدرة والسبوا =

 ماملا

 لیةاومل اعو( لفیزيائیةامل العوا

 )مل ثانويةاعو، 

5 17 

 لیةوالامل العوا تا شوالدرة والسبوا =

 –لكلسیة ر الصخوا

 – زرفلا ةدیملا تاكلمدملا

 نم ةمشھتملا ایلعلا ءازجالا

 رلصخوا– ملكامللا لطفحا

 ذةلنفاا لرملیةا

5 18 

لثانوية ا لفیزيائیةا بطالضوا تا شوالدرة والسبوا =

 النابیبا -قلشقوا وقعر

 قاطن تابسرت -نخادملاو

 – ةكباشتملا قورعلا – صقلا

 وقلعرا – لسرجیةا بلشعاا

 -تایطلا عودص – ةیملسلا

 وحش -ایشيمللا وحش تابسرت

 ماسملا وحش -لیلاملا فيوامل

 بثقو حشو – لصخريةا

 كانیةمللامم ملا

5 19 

 20 5 قلشقووق اعر تا شوالدرة والسبوا =

 21 5 وقلفیزيائیة للعراھر الظوا تا شوالدرة والسبوا =

 مع بعضھاوق لعراعالقة  تا شوالدرة والسبوا =

 لبعضا

5 22 

 23 5 نخادملاو بیبانالا تا شوالدرة والسبوا =

 وقلعروالقص ق انطات ترسبا تا شوالدرة والسبوا =

 ةكباشتملا

5 24 

 قلعووا لسرجیةا بلشعاا تا شوالدرة والسبوا =

ت لطیاا وعصدو لسلمیةا

 يشیامللا حشو تترسباو

5 25 

 



 7 لصفحةا
 

 حشو – الیلملا يفوامل حشو تا شوالدرة والسبوا = 

 بوقث وحش -ةيرخصلا ماسملا

 كانیةمللامم ملا

5 26  

 27 5 لكیمیائیةابط الضوا تا شوالدرة والسبوا =

 28 5 سیبمللانسجة ا تا شوالدرة والسبوا =

 29 5 لالحالالة عملیة اد تا شوالدرة والسبوا =

 30 5 تغاالفراترسیب ملئ  تا شوالدرة والسبوا =

 

- 
 31  لنھائين االمتحاا 

 لتحتيةالبنية ا          11.

 و علي لجال خالد .د تالیف لفلزيةا تاماملوا يةدالقتصاا یولوجیاملا 1-

 مدمل سعبا مھیا .د

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

 
Dines H.G.(1996)The metalliferous mining 

region of south-west England. Mem 

Geol.Surv.G.B.1 
Edwards R.and Atkinson K.(1986) Ore 

deposit geology. Chapman and 

Hall.London 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرب ـ ا 

 
 

 

 

 

• 

• 
• 

 .لتعلموا لتعليما تتيجيااسترا في جديدو ثمستحد وه ما بكل مإللماا

 لعلميةث البحوانتائج  ات من مستجد دةالستفاا
 .لحديثةايس رلتدت اتيجيااسترابعض  تطبيق

 سيرالدر المقراخطة تطوير  



 8 لصفحةا
 

 رلمقراصف ذج ونمو

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 and Geology Environmental لبيئيث التلوو البيئية ا لجيولوجياا

402 GEEGP / Pollution 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لتي يدخل فیھاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. ةبعرامرحلة  /يسنو

 )لكليا(سیة رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 90

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 8. 2016/8/4

 :رلمقراف ادأھ 9.

 مرتبط تلتخصصاا دمتعد لمجا فهي .لبيئيةا لمشاكلا حل في لجيولوجياا دئلمبا لعمليا لتطبيقا:لبیئیةا لجیولوجیاا

خل اتد سريد تاصصختلا هذه من صصتخ لكو .يةبيئلا ايفارغبالج ،قلأ حد لىإ و، يةدسنهلا ايجوليوبالج اق  يثو اط   اتبار

 لى حد ما، وإلمائيرض األف الصخريوغالرض األف الحيويوغالرض األف اتشمل غال، ولجيولوجيةالبيئة امع  لبشرا

 ،لمشاكلا حل في لجيولوجيةا تلمعلوماا تطبيق يه لبیئیةا لجیولوجیاا نفإ ى،خرأ رةبعباو. يلجوا رضألا فغال

 لطبيعيةا لبيئةا امستخدا عن لناجما لمحتملا لمفيدا لوضعا دةياز أو لسلبيا لبيئيا روهلتدا تقليل لخال من لكوذ

 .لبيئةن واإلنسااإليجابية بين العالقة ابشكل يساعد في تفعيل ب لطالى األخالقية لدالقيم اتنمية :-لبیئيث التلوا.لمعدلةوا

ئية من الغير عداإليجابية ت السلوكياد الفرب اكساإ - .لبيئيةالمسببة للمشاكل األساسية امل العول الوعي حوظ ايقاإ -

 بيعتهاوط تتفق لتيوا سةرولمدا لتعليميةا قلطرا لستعماوإ فلهدا اذه لتحقيق لمصممةا لبيئيةا لتربيةا جهمنا لخال

 .وللمسؤالبيئي ك الية للسلوآفي تكوين  لتساعد

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

م لتعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا 

 بینھاط برلن امد البو .لمتاحةا

 .نامجرلبف اصو نبیو



 9 لصفحةا
 

 

 :لتقییموالتعلم والتعلیم ائق اروطلتعلم ت امخرجا10.

 
 :لفهموا لمعرفةا -أ

 .لبيئيا ثلتلوا و لبيئيةا لجيولوجياا لعلم لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين  1-

 .لبيئيا ثلتلوا و لبيئيةا لجيولوجياا لعلم لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2-

 .اءلهوا و لتربةا و هلمياا ثتلو سةرالد بالنمذجة ملقياا من لطالبا تمكين 3-

 :علخاصة بالموضورات المهاا -ب 
 .عمليةرة مها 1-

 .عقليةرة مها 2-

 .لتطويروا لبحثا رةمها 3-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 .حاليضااسائل ام وستخدا 1-
 .لبيئيةالجيولوجيا ث و احل مسائل تتعلق بالتلوي و عمل مختبر 2-

 لتقييمائق ارط
 :شهريةويومية  راتختباا

 .ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر 1-

 .اهبتنفيذ لطلبةا ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر 2-

 :لتفكيررات امها -ج
 .ةئيبلل ثولت نم ناسنالا هببسي ما و ثولتلا ردمصا روتص ىلع بلطالا ثح  1-

 على بيئةظ لحفاالنظرية لرسم سياسة بيئية ناجحة تعمل على ت المعطياالطالب كيفية تطبيق اتعليم  2-

 .مةدلقال اسليمة لالجيا
 .لبيئةالجيولوجية في حل مشاكل ت المعطياام استخداي الجيولوجية البيئة ن و االنسااخل بين التداسة درا 3-

 

 1- ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د

 يمتلك جديد جيل ءلبنا لسكانيةا تلتجمعاا و لصناعيةا تلعملياا تسببها لتيا بالمشاكل لطلبةا توعية
 2- .ةمدقالا لايجالل و هل ةفيظن ةئيب ىلع ظحفالل ةمزلالا اتودالا

 ذتخاا كيفية و تلفيضاناا و زلكالزال لبيئيةا تمازالا ادارة في ةخبر لها بشرية راتقد ءبنا

 .تمازالالمحتملة لتلك ر االخطاامة لتقليل زلالا اءاتالجرا



 لصفحةا
10 

 

 :رلمقرابنیة  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لجيولوجيا امقدمة عن 

 لبيئيةا

 هيهبما لطالبا تعريف

 لبيئيةالجيولوجيا ا

 

4 
 

1 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 كينالبرا
 و كينالبرا وثحد كيفية فهم

 سبابهاا

 

4 
 

2 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 هلمياانوعية 
 على ظلحفاا كيفية فهم

 هلمياا نوعية

 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 للزالا
وث على كيفية حدف لتعرا

 سبابهال و الزالا

 

4 
 

4 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لعالميخ المناا
 بسبااعلى ف لتعرا
سبل و لمناخية ات التغيرا

 تجنبها

 

4 
 

5 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لتصحرا
وث حدب سباافهم 

 لتصحرا

 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 ريالحفود الوقوا
در على مصاف لتعرا

 ريالحفود الوقوا

 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لكتلاحركة 
 

 لكتلاحركة ب سباافهم 
 

4 
 

9 

 
 

 لمالحظةا

 

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 
 

 لساحليةاق طلمناا

ق طلمنااعلى ف لتعرا

 لساحلية من حيثا

و لجيولوجية اكيبها اتر

لجيولوجية ر االخطاا

 لمحتملة فيهاا

 

4 

 

10 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لطاقةدر امصا
در لمصااعلى ف لتعرا

 سبلو لمختلفة للطاقة ا
 ارهستثماا

 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 رالنهات افيضانا
 و تلفيضاناا بسباا فهم

 الحماية منها سبل

 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

ت فيضاناة تكملة محاضر

 رالنهاا

 

= 
 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

لالجابة على ة محاضر

 لطلبة لكلاسئلة ا
 لسابقةات المحاضرا

  

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لبيئةالى علم امدخل 
 

 مكوناتهاو لبيئة افهم 
 

4 
 

16 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

 لوسائلوا
 هلمياث اتلو

 تعلى ملوثا فلتعرا
 كيفية حمايةو  هلمياا

4 17 



 لصفحةا
11 

 

 لمائية منت المسطحاا  لتوضيحيةا 
 ثلتلوا

  

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 هلميااتحاليل 
 تحليلت على تقنياف لتعرا

ت مستوياس قياه و لمياا

 ثلتلوا

 

4 
 

18 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لسابقةة المحاضراتكملة 
 

= 
 

4 
 

19 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لتربةث اتلو
 و لتربةا تملوثا فهم

 عهاانوا

 

4 
 

20 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 اءلهوث اتلو
ت على ملوثاف لتعرا

 عهاانواء و الهوا

 

4 
 

21 

 

 ليومير االختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لثقيلةالعناصر ا
لطالب بالعناصر اتعريف 

 ا علىهتاثيرو لثقيلة ا
 لبيئةا

 

4 
 

22 

 23 4 لثانياللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لمشعةاد الموا
اع لطالب بانواتعريف 

 ارهثاا و لمشعةا ادلموا
 لبيئةاعلى 

 

4 
 

24 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 الشعاعيث التلوا
 ثلتلوا لحصو كيفية فهم

 درهمصاو  الشعاعيا

 

4 
 

25 

 

 ليومير االختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لسابقةة المحاضراتكملة 
 

= 
 

4 
 

26 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لنفطيث التلوا
ل و شكااعلى ف لتعرا

 لنفطيث التلوب اسباا

 

4 
 

27 

 
 ليومير االختباا

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 ةلتوضيحيا

 
 لمناخيةات التغيرا

ب لطالب باسبااتعريف 

 اهثرا و لمناخيةا اتلتغيرا

 رضالاكوكب  على
 مستقبال

 
4 

 
28 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا
 لتوضيحيةا

 

 لبايولوجيث التلوا
 و لبايولوجيا ثلتلوا فهم

 و هيعل فرتعلا ةيفيك
 هنم ةيقاولا

 

4 
 

29 

 30 4 لثانيالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



  1 لصفحةا

 

 

 

 

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا 12-

- Montgomery C.W. (2008), Environmental Geology, 

McGraw- Hill (9th ed.), 561 P. 
 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

- Der Perk M.V. (2007), Soil and Water 

Contamination (from molecular to catchment scale), 

Taylor and Francis Group, 389 P. 

 )درلمصاا(لرئيسة اجع المرـ ا2

 خضيرد نها، لكنانيا :فتحي دردار،  :مطيرد عماي ، لشمرا  -

 اليك، ا)اقلعرالبيئي في ث اسة للتلودرا(ث لتلوو البيئة ا ،(2012)

 .صفحة 285، لنشرو ا للطباعة

 لتي يوصىاجع المروالكتب ـ ا3
 تلمجالا (              بها

 )      ,ير رلتقاا , لعلميةا

 قعامو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
 .... النترنيتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-.ثةيلحداس يرلتدائق ارطعلى  عالطالا 1-
 لتيث البحوت واايورلدامتابعة ل ئي من خاليلبث التلواسة ل درالعلمي في مجام التقداكبة امو

                                                                                                        
 تم ما على فلتعرا في لطلبةا راتاهم ريلتطو لعمليا ءلجزا في خاصة و ةزهجا نتائج امستخدا 3- .نعردتص

 .يرظنلا ءزجلا في تسراد

 :سيرالدر المقرار يخطة تطو 13-



  2 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو

 

 

 

 

 رلمقراصف و

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية  –يالى دجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اقسم جيولوجيا 

GEOIR403 / Ores and Industrial Rocks .3 رلمقرامز ر /سم ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. بعةالرالمرحلة ا /يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/1

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 ؛.نامجرلبا



  3 لصفحةا

 :رلمقراف ادأه 8.

 2- . لصناعيةا تمجاال في مهااستخدوا لصناعيةرالصخوا ميةاه لطالبا تعليم 1-

 لصناعية ممار الصخودة الخاصة بماامة زلالواية ورلضرت المعلوماالطلبة على كافة اتعليم ويس رتد

 . دةلماا هذه يسربتد عالقة لها لتيا لكيميائيةوا لجيولوجيةا تلمنشأا في لبحثوا للعمل لهمهيؤ



  4 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 . لصناعيةا رلصخوا فهمو لمعرفة لطلبةا ادعدا 1-أ

 لجيولوجيةاكيب الترواين ولتكال الصناعية من خالر الصخوالبحث عن الطلبة من كيفية اتمكين  2-أ

 . لها لتنقيةا تعملياو لجيولوجيةا تلتكويناا من لصناعيةا رلصخوا اجستخرا كيفية 3-أ

 . لصناعيةا تلمجاالا في مهااستخدا 4-أ

 

 – 1ب .ربالمقر لخاصةا تيةرالمهاا افدهألا -

 بلتذكرا - لمعرفةا راتمها

 لتطويرام واالستخدرات امها - 2ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 .ت لمعلوماض اعرز جهارة ولسبوام استخدوالتوضيح ح وابالشرة  لمحاضراريقة ط -

 .دة لمات المتعلقة بمخرجااالضافية اضيع الموت والطلبة  باالساسياايد وتز    -
 .لصناعية ر الصخوع المناقشة موضوات لمحاضرل انقاشية خالت مجموعا تكوين -

 ذالماومتى وكيف ذا ومثل ماات لمحاضرل اكيرية خاللتفاالسئلة الطلبة مجموعة من الطلب من ا     -

 .بيتية ت جباوالطلبة ء اعطادة  امحد ضيعالمو

 لتقييمائق ارط

 لعمليةرات االختباا 1-
 لنظريةرات االختباا 2-

 تسارالدوا يررلتقاا 3-

- تياذا حلها باسئلة يومية تمتحاناا 4-

 بيتيةت جباابودة محدت جادر 5

 .اتلمستمر للمحاضرر الحضوا 6-

 

- ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 النترنيتاريق طلعالمية عن ت ابالجامعال التصال العلمي من خالر التطوا متابعة

 لقطررج اخاوخل دالعلمية ات المؤتمرا في كةرلمشاا-

 لقطررج اخاوخل دالعلمية وات الندرش والوا في كةرلمشاا-

 لعضويةالصناعية ايع رلمشاانية في الميدا راتلزياا-

 



  5 لصفحةا

أو  /ة لوحداسم ا لتعلیماريقة ط لتقییماريقة ط

 علموضوا
لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 ةیعانصلا روخصلا نع مةدقملا تاالدرة والسبوا يومیةت متحاناا

 -ةیمجنملا ایجولویملا فيرعت

 مجنملا– ةیمجنملا تایلمعلا

 ممفھو عن ةفكر لطالبا ياخذ

 مجانملاو ةیعانصلا روخصلا

 ةیمجنملا تایلمعلاو

4 1 
   شو بیتیةت جباووا

    لىاباالضافة 

    تالمتحاناا

    لشھريةا

 -ةیتافسفلا روخصلاو روسففلا تا شوالدرة والسبوا =

 زیكرت-روسففلا نداعم

 رلصخواعن ة ياخذ فكر

 رلفسفودن امعاو لفوسفاتیةا

4 2 

    تلفوسفاا  

 – تلفوسفاا جداتوو صلا تا شوالدرة والسبوا =

 تلفوسفاا تكوين كیفیة

 جداتووصل الطالب ايفھم 

 تلفوسفاا

4 3 

 4 4 تمااالستخداعلى  فيتعر –ت لفوسفاات اجداتواع نوا شو تاالدوا رةلسبوا =

 لصناعیةت امااالستخدا 

 تللفوسفا

   تلصناعیة للفوسفاا

 5 4 جداعلى مناطق توف يتعر مناطق –قیة العرت الفوسفاا تا شوالدرة والسبوا =

   صلوا اقلعرا مل تلفوسفاا –قیة العرت الفوسفااجد اتو  

   تكوينھا ملت لفوسفااكیفیة تكوين   

    تمنطقة عكاشا  

 6 4 جداعلى مناطق توف يتعر تعكاشات منطقة فوسفا تا شوالدرة والسبوا =

   صلوا اقلعرا مل تلفوسفاا منطقة – )رات لطیااتكوين (  

   تكوينھا امتكوين (لرطبة ت افوسفا  

    تمنطقة فوسفا )-ضمة ار  

    نیةردالاقیة العرود ادملا  

 7 4 يتمللكا درمصا على فيتعر يتمللكدر امصا –يت مللكا تا شوالدرة والسبوا =

   جھاستخرق اطرو يتمللكاج استخرق اطر –  

    طريقة–لقلع اطريقة (  

    رالباايت من مللكاج استخرا  

 8 4 صستخالا قطر على فيتعر نمن معد يتمللكا صستخالا شو تاالدوا رةلسبوا =

 صستخالا – يتالبايرا 

 بسملامن  يتمللكا

   يتمللكا

    صالختسا-تياردياœالاو  

    كباسملا تازاغ نم تيملكلا  

 9 4 صستخالا قطر على فيتعر زاغلا نم صلختسملا تيملكلا تا شوالدرة والسبوا =

 ةيراجتلا تافصاوملا – يعیبطلا  

 رملايت ملللك

   يتمللكا

 جداتووكیفیة تكوين وصل ا تا شوالدرة والسبوا =

 لطبیعيايت مللكا

 جداتووصل اعلى ف يتعر

 لطبیعيايت مللكا

4 10 

 



  6 لصفحةا

 11 4 يتمللكاعلى نوعیة ف يتعر قيالعرايت مللكا شو تاالدوا رةلسبوا =

 2- لطبیعيايت مللكا 1- 

 تيملك3- تياريابلا تيملك

   صل تكوينھواقي العرا

    4-تياردياœالاو سبملا  

    لطبیعيز الغاايت ملك  

    قيالعرايت مللكاصل الیل مل  

 12 4 درھم مصااعلى ف يتعر ديدملا شو تاالدوا رةلسبوا =

 ديدملدر امصا 

 ديدملاكاسید ت اخاما 1-

   ديدملت اخاما

    تاماخ 2- ةیسیطانغملا  

    3- لالمائیةاديد ملاكاسید ا  

    ةیئاملا ديدملا دیساكا تاماخ  

    ديدملا تانوبراك تاماخ4-  

 13 4 صستخالق اعلى طرف يتعر ديدملت اتركیز خاما شو تاالدوا رةلسبوا =

 2- يسیطانغملا لصفلا 1- 

 لتلبیدا 3- مللتعوا

   ديدملت اخاما

 ديدملا تترسبا صلوا اعنوا تا شوالدرة والسبوا =

 ديدملا تالامعتسا – ملاعلا مل

 تستعماالوا صلاعلى  فيتعر

 ديدملم اخا

4 14 

 15 4 مخا جداتو ماكنأ على فيتعر اقلعرا ملديد ملت اخاما تا شوالدرة والسبوا =

   اقلعرا ملديد ملا ديدملت امنطقة خاما 1-  

    وةسنااحديد منطقة (لشمالیة ا  

    –و حديد منطقة میشا –  

    حديد – ملحديد منطقة بنا  

    زةسركودوري منطقة   

    اباستراماو  

 16 4 ھمالطالب على ف ايتعر اءلصحراحديد ت منطقة خاما تا شوالدرة والسبوا =

   ديدملاية على واملاين ولتكاا لغربیةا  

 واديحديد –ة لكعراحديد   

 تسینیاملا

   اقلعرا مل

 17 4 كیفیةوصل اعلى ف يتعر لومايتولدي واململاجر ملا شو تاالدوا رةلسبوا =

 2- يململا جرملا 1- تعريف 

 لومايتولدا

   يململاجر ملاتكوين 

    جرملاكیفیة تكوين وصل أ  

    يململا  

 18 4 تكوينوصل اعلى ف يتعر لومايتولداتكوين وصل أ تا شوالدرة والسبوا =

 يململاجر ملت استعماالا  

 لومايتولدوا

   لومايتولدا

 19 4 ينولتكااھم أعلى ف يتعر اقلعرا ملي ململاجر ملا تا شوالدرة والسبوا =
 



  7 لصفحةا

 یولوجیةملا ينولتكاا ھما  

- اقلعرا مل يململا للحجر

- لفسالا سرافلا نيوكت1

 نيوكت 3- مامدلا نيوكت2

 نيوكت 4-لامروخ -راجنسلا

 6-وبمالبلا نيوكت 5- ھناع

 لكلسيات الفراتكوين 

 جرملا على يةواملا قیةالعرا

 يململا

  

 لسمنتا تا شوالدرة والسبوا =

رت بو نتمل جنتاوا صناعة

 الند

 جنتاوا على صناعة فيتعر

 لسمنتا

4 20 

 نالطیاا تا شوالدرة والسبوا =

 نایطالا نداعمل يرذلا بیكمللا

دن تصنیف معاوتسمیة 

 نالطیاا

 نألطیااھم أعلى  فيتعر

 لصناعةا ملخلة الدا

4 21 

 ةینیطلا نداعملا عیمامل تا شوالدرة والسبوا =

 2- مللؤولكان امعد 1-

 3- تيانوليرومتنوملا ندعم

ن معد 4- الياليتن امعد

 يترالكلوا

 اعنوا ھماعلى  فيتعر

 لطینیةت التجمعاا

4 22 

 ةبجوملا تانويالا لدابت بابسا تا شوالدرة والسبوا =

 ةینیطلا نداعملا مل

 نالطیات استعماالا

 عةانص مل ةلضفملا نایطالا

 كیماملسلاو ةفلتخملا داوملا

 اعنوا ھماعلى  فيتعر

 لطینیةت التجمعاا

4 23 

 ملاعلا مل نایطالا دجاوتو لصا تا شوالدرة والسبوا =

 2- ةیقبتملا نایطالا 1-

 نایطالا 3- ةملغتملا نایطالا

 ةلقنتملا

 جداتوو صلاعلى  فيتعر

 ملاعلا مل نایطالا

4 24 

 تكوينوف على ظرف يتعر نالطیااتكوين وف ظر تا شوالدرة والسبوا =

 نالطیاا

4 25 

-قیة العرن االطیاا تا شوالدرة والسبوا =

 ةیبرغلا ءارحصلا ةقطنم1

 ةیقرشلا ةیلامشلا ةقطنملا 2-

 جداتو ماكنا على فيتعر

 قیةالعرا نالطیاا

4 26 

 تياردياœالا سبملا تا شوالدرة والسبوا =

 بسملدن امعا

 تياردياœالو

 27 4 بسیةملا رلصخوا على فيتعر

 لصناعیةت االستعماالا تا شوالدرة والسبوا =

 للجبس

 بسملا اعنوا على فيتعر

 لصناعیةا تمااالستخدوا

4 28 

 



  8 لصفحةا

 1- ةبس تبعا للنشأملا اعنوا  

 بسملا 2- ملوالا بسملا

 يلثانوا

   للجبس

 اقلعرا ملبس ملاقع امو تا شوالدرة والسبوا =

 ھادرمصاح والمالا

 جداتو ماكنا على فيتعر

 قیةالعرا حالمالوا بسملا

4 29 

 30 4 كیفیةوصل اعلى ف يتعر حالمالاكیفیة تكوين وصل أ تا شوالدرة والسبوا =

   تمااالستخداالمالاتكوين  حالمالت استعماالا  

 هدجاوت ةعیبطو يقارعلا حلملا  

 ةیعیبطلا ةیحلملا عیبانیلا 1-

   ملا باالضافة ح لصناعیةا

    ءام 3- ةیحلملا رابالا 2-  

    يرخصلا حلملا 4- رحبلا  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 31   يئاœ ناحتما 

 لتحتيةالبنية ا 12-

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 ملوغرقلا ةدھان فیلات قارعلا مل ةیعانصلا نداعملاو روخصلا 1-

1- Almond. D. Cand Whitlen . 

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

2- Tyrrell. F.G. (2005): Petrology . 480P.Mc 
Graw Hill.N .Y 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ 
 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرب ـ ا 

 

• 

• 
• 

 .لتعلموا لتعليما تتيجيااسترا في جديدو ثمستحد وه ما بكل مإللماا

 لعلميةث البحوانتائج  ات من مستجد دةالستفاا
 .لحديثةايس رلتدت اتيجيااسترابعض  تطبيق

 سيرالدر المقراخطة تطوير  13-



 9 لصفحةا
 

 رلمقراصف ذج ونمو 

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية 

 لمركزا /لجامعي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 رلمقرامز ر /سم ا 404GEPRW .3 /لنفطية المكامن ا

 لتي يدخل فيهاامج البرا 4. اليوجد

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 6. بعةرامرحلة  /فصلي 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 60

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 8. 2016/7/27

 رلمقراف ادأه 9.

 اعنووا خلهادا تبوناركارولهيدا جداتو بيعةوط يةزلغاوا لنفطيةا لمكامنا تباساسيا لطالبا تعريف

 لمكامناعلى مسامية ف لتعرالتي تساعد في ت المجسااسة درالفصل ايتضمن ولنفطية كما ا لمصائدا
 لنفطيةا

 لنفطيةا لمصائدا بيعةوط رالباا تسجال اعنوا بعضو لنفطيا لمكمنا على فلتعرا رةمها لطالبا بكساا
 للنفطة لمولدا رلصخووا

 

 

 

 

 

 

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 .نامجرلبا



 لصفحةا
10 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروطلتعلم ت امخرجا 10.

 لفهموالمعرفة ا -أ
-ألنفطية ا للمكامن لنظريةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 1-أ

 لنفطيةا للمكامن لعمليةا تالساسياا فهمو معرفة من لطالبا تمكين 2
لمكمن ا يةذنفاو مسامية على فلتعرا ضلغر لحسابيةا تلعملياا اءباجر ملقياا من لطالبا تمكين 3-أ

 لنفطيا بالمكمن لخاصةا لحديثةا مجالبرا بعض امستخدا تقنيةو لكيفية لطالبا فهم 4-أ

 علخاصة بالموضورات المهاا - ب
 عملية رةمها – 1ب
 عقلية رةمها – 2ب

 لتطويروا لبحثا رةمها – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 عهاانوابمختلف ح اليضااسائل ام وستخدا 1-
 نياحقلي ميد عمل 2-

 يعمل مختبر 3-

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا
 ةلمحاضرا في كتهمرمشاو لطلبةا لتفاعل تجادر
 لطالبا اادهباعد ميقو لتيا جيةرلخاا ثللبحو تجادر

 لتفكيررات امها -ج
 لمناسبةا اءةللقر لمناسبا لمجسا رختياا 1-ج

 بونتركارولهيدا جنتاا ناحية من فضلهاأ معرفةو لمكامنا من لمختلفةا اعالنوا نةرمقا 2-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   تيالذالتعلم ب اسلوا 

   لمشاكلاحل ب سلوا 

   نيةالميداالساليب ايب على رلتدا 

 لتقييمائق ارط

   لمتنوعةرات االختباا 

   لمقابلةوالمالحظة ا 

 



 لصفحةا
11 

 

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةوا لعامةا راتلمهاا - د

 زلغاوا لنفطا لتجمع لمناسبةا الماكنا معرفة في تلسماكاا ويتسا ئطاخر من دةالستفاا كيفية
 لنفطيا لمكمنا بيعةط فهم جلا من دالبعاا ثالثية لترسيبيةا تيالدلموا امستخدا 2-د

 زلغاوا لنفطا لحقو تطوير في 2 قمر رةلمهاا امستخدا 3-د



 لصفحةا
12 

 

 رلمقرابنية  11-

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
ق لمساا /ة لوحداسم ا

 علموضوأو ا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تبوناركارولهايداتولد 
ف لطالب يتعراجعل 

 زلغاوالنفط ابيعة تولد ط

 

4 
 

1 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تبوناركارولهايداتولد 
على ف لطالب يتعراجعل 

 زلغاوالنفط ابيعة تولد ط

 

4 
 

2 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لمكمنيةر الصخوا
ر لصخوابيعة طفهم 

 لمكمنيةا

 

4 
 

3 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لمساميةا
بين ت غاالفرافهم 

 تلحبيباا

 

4 
 

4 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لمساميةاتصنيف 
بين ت غاالفرافهم 

 تلحبيباا

 

4 
 

5 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلمجساا
 

 رالبات اسجالاع نوافهم 
 

4 
 

6 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 تلمجساا
 

 رالبات اسجالاع نوافهم 
 

4 
 

7 

 8 4 ولالاللفصل ول الن االمتحاا  يتحريرن متحاا

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 ئلالتشبع بالسوا
لصخرية ات الوحدافهم 

 ئعالمواية على ولحاا

 

4 
 

9 

 

 لمالحظةا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

لتشبع ب احساق رط

 ئلابالسو

لصخرية ات الوحدافهم 

 ئعالمواية على ولحاا

 

4 
 

10 

 

 يومير ختباا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 يةذلنفاا
 

 ئعالمون امية جريااهفهم 
 

4 
 

11 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لنفطيةالمصائد ا
ات لوحدامية اهفهم 

 لحابسة للنفطالصخرية ا

 

4 
 

12 

 

 يومير ختباا
لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

 

 لنفطيةالمصائد ا
ات لوحدامية اهفهم 

 لحابسة للنفطالصخرية ا

 

4 
 

13 

 

 لمالحظةا
 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 

 لمكامناتصنيف 
 

 لنفطيةالمكامن اع انوافهم 
 

4 
 

14 

 15 4 ولالالثاني للفصل ن االمتحاا  يتحريرن متحاا



  1 لصفحةا

 

 لتحتيةالبنية ا12-

Slatt R. M., 2006. STRATIGRAPHIC RESERVOIR 

CHARACTERIZATION FOR PETROLEUM GEOLOGISTS, 
GEOPHYSICISTS, AND ENGINEERS, Elsevier, 493 p. 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

- Aramko 2006, PETROLEUM GEOLOGY AND RESERVOIR, 87 
p. 

- Hohn M. E., 2011, Petroleum Geology and Reservoir 

Characterization of the Upper Devonian Gordon Sandstone, 

Jacksonburg-Stringtown Oil Field, Northwestern West Virginia, 

West Virginia Geological and Economic Survey Publication B-45, 9 
p. 

 )درلمصاا( لرئيسيةاجع المرـ ا2

North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 2005. 

NORTH AMERICAN STRATIGRAPHIC CODE, AAPG bulletin, 

vol. 89, no. 11, pp: 1547- 1591. 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتباـ 3
 )      ,ير رلتقاا ,لعلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ,نيةواللكتراجع المرـ ا ب 

.... 

 

  

 

 -ثة يلحداس يرلتدائق ارطعلى ع الطالا -
 مهعن رتصد لتيا ثلبحووا تايورلدا متابعة لخال من لعالما دول مختلف في لعلميا ملتقدا عجلة كبةامو

 سيرالدر المقرار يخطة تطو 



  2 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 

 

 رلمقراصف و
 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية –يالى دجامعة 

 لمركزا /لعلمي القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

 رلمقرامز ر /سم ا Geology Mining / 408GEMG .3 لمناجماجيولوجيا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةا /لفصل ا 5. بعةرامرحلة  /يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7. 2016/8/1

 رلمقراف ادأه 8.

 قروط ،تصنيفها ،لمعدنيةا تلترسباا سةودرا ،لمناجما لجيولوجيا الساسيةا دئلمباا على فلتعرا

 ةيفيكو رقط ،فادا ،يندلمعا فاكشتسالا ئدابمب مالمالاو ،جذومنلل يعقولما رثيأتلا ىدمو اتجذمن

 ،سمكها تحديد ، شكلها ،تصنيفها ،لمعدنيةا تلترسباا يطحتياا سةودرا ،الستكشافيا للعمل لتخطيطا

 لطريقةا رختياا في تتحكم لتيا ملالعووا الساسيةا يمهلمفاا ولتناو ،ياتهاطحتياا تقديرو ،اهتركيزو

 دنلمعاا صستخالوا معالجة حلامرو قرط سةودراا لمختلفةا لمنجميا اجالستخرا قروط لمنجميةا

 .لمختلفةا

 

 ررلمقا صخصائ ھمأل  مقتضیا زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی

إذا عما   نارھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو

 .لمتاحةم التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كا

 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البو

 ؛.نامجرلبا



  3 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ
 .لمناجما لجيولوجيا الساسيةا دىلمباا فهم من لطلبةا تمكين 1-أ

 .نمذجتها قروط تصنيفها ،لمعدنيةا تلترسباا اعنوا على فلتعرا من لطلبةا تمكين 2-أ

 .هل طيطختلا ةيفيكو هرقط ،هفادها ،يندلمعا فاكشتسالا ئدابمب مالمالا نم ةبلطلا نيمكت 3-أ

 .لمنجميا اجالستخرا قروط لمنجميةا لطريقةا رختياا في تتحكم لتيا ملالعوا فهم من لطلبةا تمكين 4-أ

 .لمختلفةدن المعاص استخالواحل معالجة امرق ورطلطلبة من معرفة اتمكين  -أ5

 .رلخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 
 عقلية راتمها - 1ب

 عملية راتمها - 2ب

 لتطويروا امالستخدا راتمها - 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ابالستجوء وااللقااريقة ط 

  لبيانيةا لالشكاوا تلمخططاوا تلبياناا رضعاو ئطالخرا مثل لتوضيحيةا لوسائلا امستخدا 

  لتعدينا قروط لمناجما بجيولوجيا لمتعلقةا لعلميةا يررلتقاا زبإنجا لمطالبةا 

 لتقييمائق ارط

 شهريةو يومية راتختباا 

 ليوميةات المحاضراكة رلمشال احوت جادر 

  تجباوواير رتقا 

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 نمذجتها قرط تحديدو تقييمهاو لمعدنيةا تلترسباا تصنيف على رةلقدا 1-ج

 لمالئمة للتعدينق الطرر اختياواالستكشافي اللعمل  لتخطيطا 2-ج

 لمعدنيةت المعدني للترسبااي طالحتياس اقيا 3-ج

 صالستخالاج واالستخرق ارطلتي تساعد في تحديد المعنية ت الترسبااتعيين خصائص  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

   تيالذالتعلم ب اسلوا 

   لمشاكلاحل ب سلوا 

   نيةالميداالساليب ايب على رلتدا 

 لتقييمائق ارط

   لمتنوعةرات االختباا 

   لمقابلةوالمالحظة ا 

 



  4 لصفحةا

 

 یفظلتوا بقابلیة لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 ). لشخصيا رلتطووا

 2-د لمختلفةا لعملا تشاور في كةرلمشاا 1-د
 ثةيلحدا ةيلمعدنا لنمذجةا بيسالا امستخدا على بيرلتدا

 4-د اهتادامتدوا اهكشالا ديلتحد ةيلمعدنا تلخاماا تانايب ليتحل بيسالا امستخدا3-د
 ةيلمعدنا تلخاماا صستخالوا اجستخرا في لمستخدمةا ثةيلحدا تايلتقنا على عالطالا



  5 لصفحةا

 رلمقرابنية           11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا لمطلوبةالتعلم ت امخرجا

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

مقدمة في جيولوجيا 

 لمناجما

الساسية دئ الطالب بالمبااتعريف 

 لمناجمالجيولوجيا 
4 1 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ت لترسبااتصنيف 

 لمعدنيةا

لمعدنية ت التربااع الطالب بأنوايلم 

 تصنيفهاق روط
4 2 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

نمذجة ق رطلطالب ايتعلم  لمعدنيةت الترسباانمذجة 

 لمعدنيةت الترسباا
4 3 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

قع اموت نظمة شبكاا

 لمعدنيةالنمذجة ا

ت نظمة شبكاالطالب على ف ايتعر

 لحقلافي ذج لنماايع زتو
4 4 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا
 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لتاثيرا ممفهو لطالبا فيعر ذجلموقعي للنماالتأثير ا

 هباسحو جذانملل يعقمولا
4 5 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

، لمعدنيف االستكشاا

 هفادهوا هومهمف

م مفهو على لطالبا فيتعر

 هفادهوا يندمعلا فاتكشسالا
4 6 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لتخطيط لبرنامج ا

 لمعدنيف االستكشاا

لتخطيط لبرنامج الطالب ايتعلم 

 لمعدنيف االستكشاا
4 7 

 لفصلا /ولالالشهر ن امتحاا - - -
 ولالا

4 8 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

حل برنامج امر

 لمعدنيف االستكشاا

حل برنامج الطالب مرايتعلم 

 لمختلفةالمعدني ف االستكشاا
4 9 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

القليمية ت اسارالدا

لمستخدمة في ا

 لمعدنيةا تالستكشافاا

القليمية ت اسارالطالب بالدايلم 

ف الستكشاالمستخدمة في ا

 لمعدنيا

4 10 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاوالمسح ا

 ضيرالا

لمسح ق ارطلطالب على ف ايتعر

 لمختلفةاضية رالف االستكشاوا
4 11 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاق ارط

ي لتحرالجيوكيميائي في ا

 لمعدنيا

ف الستكشاق ارطعلى ف يتعر

لمستخدمة في الجيوكيميائي ا

 لمعدنيةت االستكشافاا

4 12 
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يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاق ارط

ي لتحرالجيوفيزيائي في ا

 لمعدنيا

ف الستكشاق ارطعلى ف يتعر

لمستخدمة في الجيوفيزيائي ا

 لمعدنيةت االستكشافاا

4 13 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

حفر ق رطلطالب على ف ايتعر الستكشافيةر االبااحفر 

لنمذجة واالستكشافية ر االباا

 لمعدنيةت االستكشافااض االغر

4 14 

 لفصلا /لثانيالشهر ن امتحاا - - -
 ولالا

4 15 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

، تهاامميز،لتعدينق ارط

لتي امل العووافها اداه

 ادهتحد

لتعدين ق ارطلطالب على ف ايتعر

 فهاادواهتها امميز، لمختلفةا
4 16 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لفيزيائية الخصائص ا

ت لميكانيكية للخاماوا

 رلصخووا

 لفيزيائيةا لخصائصا لطالبا يفهم

 رلصخوت واللخاما لميكانيكيةوا
4 17 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 -لسطحيةالتعدين ا قرط

1 
لتعدين ق الطالب بطرايلم 

 لمختلفةاتها امميزولسطحية ا
4 18 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 -لسطحيةالتعدين ا قرط

2 
لتعدين ق الطالب بطرايلم 

 لمختلفةاتها امميزولسطحية ا
4 19 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لتعدين تحتا قرط
 -1لسطحيةا

لتعدين تحت ق الطالب بطرايلم 

 لمختلفةاتها امميزولسطحية ا
4 20 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لتعدين تحتا قرط
 -2لسطحيةا

لتعدين تحت ق الطالب بطرايلم 

 لمختلفةاتها امميزولسطحية ا
4 21 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اج ستخرالطالب على ف ايتعر لمقالعا

ام لمعدنية باستخدت الترسباا

 لعمل فيهاب اسلووالمقالع ا

4 22 

 لفصلا /ولالالشهر ن امتحاا - - -
 لثانيا

4 23 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ص الستخالوالمعالجة ا

 لمعدنيا

معالجة ق رطلطالب على ف ايتعر

 دنلمعاص استخالوا
4 24 

 يوميةت متحاناا
بيتية ت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

 لمباشرء االلقاا
لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 حل معالجةامر
 تلخاماص استخالوا

 لتي تمر بهااحل الطالب بالمرايلم 
ص ستخالوامعالجة ت عمليا

 تلخاماا

4 25 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

 تمتحاناوا

لمباشر ء االلقاا

 لوسائلوا

 لتوضيحيةا

لمستخدمة في ات المعدا

 صالستخالوالمعالجة ا

 لمعدنيا

ات لمعدالطالب على ف ايتعر

 صستخالوالمستخدمة لمعالجة ا

 تلخاماا

4 26 
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      شهرية

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لمعدني الفصل ق ارط

 لقديمةا

لقديمة الطالب بالوسائل ايلم 

 لمعدنيالفصل المستخدمة في ا
4 27 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لمعدني الفصل ق ارط

 لفيزيائيةا

لفصل ق ارطلطالب على ف ايتعر

 لفيزيائيةالمعدني ا
4 28 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لمعدني الفصل ق ارط

 لكيميائيةا

لفصل ق ارطلطالب على ف ايتعر

 لكيميائيةالمعدني ا
4 29 

 لفصلا /لثانيالشهر ن امتحاا - - -
 لثانيا

4 30 
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