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 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7.

 ر:لمقراف ادأھ 8.
 دةلمتعدالصناعیة ت المجاالامھا في استخدل الفلزیة من خالت ایة للخامادالقتصاامیة ھالة اتوصیل فكر 1-

 ضیةرالة القشرر اا في صخوھجداسة كیفیة تودرالى البلد . باالضافة اعلى دي القتصااا دودھتاثیر مرو

 . تكونھاق رطسة ودرا

 



 

 

 

 لمعرفیةاف ادھألا -أ

 لفلزیة .ت ایة للخامادالقتصاامیة ھالالطلبة لمعرفة اد اعدا 1-أ

 لمضیفة لھا .ر الصخواتھا في اجداباماكن توتعریفھم  2-أ

 

 – 1ر. بلخاصة بالمقراتیة رالمھااف ادھألا -

 بلضوئيالمجھر اتحت ت للخاماذج سة نمارالمتمثل بدالعملي ء الجزل المعرفة من خالرات امھا

 لجامعةاا من قبل ارھقرإلعلمیة في حالة ات السفرل الحقل من خالادتھا في ھمكانیة مشاإلى إضافة إ

 لكلیةدة اعماو

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

     -ت . لمعلوماض اعرز جھارة ولسبوام استخدوالتوضیح ح وابالشرة لمحاضراریقة ط -

 لمن خالت كذلك تكوین مجموعاع ولمناقشة لموضوات لمحاضرل انقاشیة خالت تكوین مجموعا

 لمجھر .) .اتحت ات لفلزاسة درالعملیة (مختبر اسة رالدا

 لحقل .استھا في راعلمیة لدات سفراء جرإ -

 لتقییمائق ارط

 لعملیةرات االختباا 1-

 لنظریةرات االختباا 2-

ت سارالدوایر رلتقاا 3-

 شھریةویومیة رات ختبااا 4-

 لعملیة .ات المختبروالنظریة ات.المستمر للمحاضرر الحضوا   5-

 

لشخصي .) ر التطووایف ظلتوالمتعلقة بقابلیة اى ألخررات المھاالمنقولة ( ایلیة ھلتأوالعامة رات المھاا -د 

 النترنیتاریق طلعالمیة عن ت ابالجامعال التصال العلمي من خالر التطوامتابعة -

لقطر رج اخاوخل دالعلمیة ات المؤتمراكة في رلمشاا-

 لقطررج اخاوخل دالعلمیة وات الندرش والواكة في رلمشاا-

 لعلمیة.ات السفروانیة المیدرات الزیاا-



 

 

ة / أو لوحداسم ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا

 یومیةت متحاناا

 بیتیةت جباووا

 لىاباالضافة 

 تالمتحاناا

 تاالدرة والسبوا

 شو

 قدمةملا

 ملساسية دئ امباويف رتعا
 تاماملاجيولوجيا 

5 1 

   –ية دالقتصااسب والرا  لشھریةا

   ماملا – عدنيةملا سبوالرا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 رلصخوا-تاماملا دنمعا

 – لصناعيةا دنعاملوا

 جيولوجيا

5 2 

   تاماملا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

جسم  –م املاسب روا
 –م املا

 ملاو مخا – لغثةا دنعاملا

– 

5 3 

حتياطي ا –م املر امنحد  
 ماملا

  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 يةدالقتصارات االعتباا

سم ملدي القتصاالتقييم ا
 ماملا

5 4 

   تهدجوم او املاجة در –  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 تؤثر على قيمة مللامل العوا

 دةلفاصل للجواد ملا

5 5 

يولوجية ملامل العوا 1-  
 يوملوا

  

   كيميائية  

   تؤثر على مللامل العوا 2-  

   لربحار امقد  

تا الدرة والسبوا =
 شو

= 5 6 

تا الدوا رةلسبوا =
 شو

 7 5 تاماملاسب رواتكوين 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 املةملا ئعاوملا رمصد

 تللخاما

5 8 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 ياهملوا لكونيةا ياهملا

 ديثةملا

5 9 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 لينابيعا مياه – ناجمملا مياه

 رةاملا

5 10 

تا الدرة والسبوا =
 شو

ي لنظائراكيب مللا
 ملكسجولال

5 11 

 اعلالنو ملجروايدملوا  

 ختلفةملا

  

   مللخا املةملا ئعاوملا من  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 12 5 مللخا املةملا ئعاوملا لنتقاا



 

 لنتقاا -مللصها لنتقاا  
 ئعاوملا

  

   لسحيقةق االعماا مل  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 بونايتيةرلكاا رلصخوا
 ضيفةملا

5 13 

   مللخا  

   قالعماا مل ئعاوملا لنتقاا  

   لضحلةا  



 

 

 الةملا ملات لفلزل انتقاا  

 يةولغرا

  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 اœ تنتقل مللا لصيغةا
 تكوناملا

 ائعملا مل بةاذملا

ت عمليا مللخا املةملا
 ماملاترسيب 

5 14 

تا الدرة والسبوا =
 شو

œ ل الستقبارض الايئة
 ماملا

5 15 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 ماملاترسيب ت عمليا

 نعزلةملا يةمللصها

5 16 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 ملتتحكم  مللامل العوا

 ماملاترسيب 

مل الفيزيائية (عوامل العوا
 ليةاو

 مل ثانوية)اعو، 

5 17 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 ليةوالامل العوا

 –لكلسية ر الصخوا

 ةيدملا تدملكاملا
 لعلياا اءالجزا – زلفرا

لطفح ا من تهشمةملا
ر لصخوا– ملكامللا

 ذةلنفاالرملية ا

5 18 

تا الدرة والسبوا =
 شو

لفيزيائية ابط الضوا

وق لثانوية عرا

النابيب ا -قلشقوا

 تترسبا -خنادملوا

 قنطا

 وقلعرا – لقصا

ب لشعاا – تشابكةملا

 وقلعرا –لسرجية ا

 وعصد – لسلميةا

 حشو تترسبا -تلطياا

 يفوامل حشو -يشيامللا

 مساملا حشو -اليلملا

 بحشو ثقو – لصخريةا

 كانيةمللامم ملا

5 19 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 20 5 قلشقووق اعر

تا الدرة والسبوا =
 شو

 21 5 وقلفيزيائية للعراهر الظوا

تا الدرة والسبوا =
 شو

 مع بعضهاوق لعراعالقة 

 لبعضا

5 22 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 23 5 خنادملوا النابيبا



 

تا الدرة والسبوا =
 شو

لقص اق نطات ترسبا
 وقلعروا

 تشابكةملا

5 24 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 قلعووالسرجية ب الشعاا

وع صدولسلمية ا
ت ترسبات ولطياا

 يشيامللاحشو 

5 25 



 

• 

• 
• 

 .لتعلموا لتعلیما تتیجیااسترا في جدیدو ثمستحد وھ ما بكل مإللماا

 لعلمیةث البحوانتائج  ات من مستجد دةالستفاا
 .لحدیثةایس رلتدت اتیجیااسترابعض  تطبیق

 سيرالدر المقراخطة تطویر  12.

 

تا الدرة والسبوا = 
 شو

 –اليل ملايف واملحشو 

 -لصخريةا مساملاحشو 

 بثقو حشو

 كانيةمللامم ملا

5 26  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 27 5 لكيميائيةابط الضوا

تا الدرة والسبوا =
 شو

 28 5 سيبمللانسجة ا

تا الدرة والسبوا =
 شو

 29 5 لالحالالة عملية اد

تا الدرة والسبوا =
 شو

 30 5 تغاالفراترسيب ملئ 

 

- 
 31  لنهائين االمتحاا 

 لتحتیةالبنیة ا          11.

ل خالد جالد. تاليف  لفلزيةت ااماملواية دالقتصاايولوجيا ملا 1-

 وعلي 

 مدملس عبام هياد. 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1
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لتي یوصى بھا اجع المروالكتب اـ ا 

 یر ,      )رلتقاالعلمیة , ت المجال( ا
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