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 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلیة  –یالى دجامعة 

 لمركزالعلمي / القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اقسم جیولوجیا 

GEOIR403 / Ores and Industrial Rocks .3 رلمقرامز رسم / ا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةالفصل / ا 5. بعةالرالمرحلة ي/ اسنو

 لكلي)(اسیة رالدات لساعاد اعد 6. ساعة 120

1-9-2022 

 

 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7.

 ر:لمقراف ادأھ 8.

 2-لصناعیة . ت امھا في مجاالاستخدوالصناعیة رالصخوامیة اھلطالب اتعلیم  1-

 لصناعیة ممار الصخودة الخاصة بماامة زلالوایة ورلضرت المعلوماالطلبة على كافة اتعلیم ویس رتد

 دة .لماه اذھیس رلتي لھا عالقة بتدالكیمیائیة والجیولوجیة ت المنشأالبحث في والھم للعمل ھیؤ



 

 

 لتقییموالتعلم والتعلیم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 

 لمعرفیةاف ادھألا -أ

لصناعیة . ر الصخوافھم ولمعرفة  لطلبةاد اعدا 1-أ

 لجیولوجیةاكیب الترواین ولتكال الصناعیة من خالر الصخوالبحث عن الطلبة من كیفیة اتمكین  2-أ

 لتنقیة لھا .ت اعملیاولجیولوجیة ت التكویناالصناعیة من ر الصخواج استخراكیفیة  3-أ

 لصناعیة .ت المجاالامھا في استخدا 4-أ

 

 – 1ر. بلخاصة بالمقرا تیةرالمھااف ادھألا -

 بلتذكرا -لمعرفة رات امھا

 لتطویرام واالستخدرات امھا - 2ب

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

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

 دة .لمات المتعلقة بمخرجااالضافیة اضیع الموت والطلبة  باالساسیااید وتز    -

لصناعیة . ر الصخوع المناقشة موضوات لمحاضرل انقاشیة خالت مجموعاتكوین  -

 ذالماومتى وكیف ذا ومثل ماات لمحاضرل التفكیریة خالاالسئلة الطلبة مجموعة من الطلب من ا     -

 بیتیة .ت جباوالطلبة ء اعطادة  اضیع محدالمو

 لتقییمائق ارط

 لعملیةرات االختباا 1-

 لنظریةرات االختباا 2-

ت سارالدوایر رلتقاا 3-

تیا ذایومیة باسئلة حلھا ت متحاناا 4-

 بیتیةت جباابودة محدت جادر 5-

 ات.لمستمر للمحاضرر الحضوا 6-

 

لشخصي .) ر التطووایف ظلتوالمتعلقة بقابلیة ى األخررات المھاالمنقولة ( ایلیة ھلتأوالعامة رات المھاا -د 

 النترنیتاریق طلعالمیة عن ت ابالجامعال التصال العلمي من خالر التطوامتابعة -

لقطر رج اخاوخل دالعلمیة ات المؤتمراكة في رلمشاا-

لقطر رج اخاوخل دالعلمیة وات الندرش والواكة في رلمشاا-

 لعضویةالصناعیة ایع رلمشاانیة في المیدرات الزیاا-



 

 

ة / أو لوحداسم ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط

 علموضوا
لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 رلصخوا عن قدمةملا تاالدرة والسبوا یومیةت متحاناا
 لصناعيةا

 يولوجياملا تعريف

 تلعملياا -نجميةملا

 نجمملا– نجميةملا

عن ة لطالب فكراياخذ 

 لصناعيةا رلصخوم امفهو

 تلعملياوا ناجمملوا

 نجميةملا

4 1 

   شو بیتیةت جباووا

    لىاباالضافة 

    تالمتحاناا

    لشھریةا

تا الدرة والسبوا =
 شو

 رلصخووا رلفسفوا
 -لفسفاتيةا

 تركيز-رلفسفوا دنمعا

 رلصخواعن ة ياخذ فكر

دن معاولفوسفاتية ا
 رلفسفوا

4 2 

    تلفوسفاا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

ت لفوسفااجد اتووصل ا
– 

 تلفوسفااكيفية تكوين 

 جداتووصل الطالب ايفهم 

 تلفوسفاا

4 3 

تا الدرة والسبوا =
 شو

على ف يتعر –ت لفوسفاات اجداتواع نوا
 تمااالستخدا

4 4 

 لصناعيةت امااالستخدا 

 تللفوسفا

   تلصناعية للفوسفاا

تا الدرة والسبوا =
 شو

على مناطق ف يتعر مناطق –قية العرت الفوسفاا
 جداتو

4 5 

اق لعرا ملت لفوسفاا –قية العرت الفوسفااجد اتو  
 صلوا

  

   تكوينها ملت لفوسفااكيفية تكوين   

    تمنطقة عكاشا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

على مناطق ف يتعر تعكاشات منطقة فوسفا
 جداتو

4 6 

 –رات ) لطياا(تكوين   
 منطقة

اق لعرا ملت لفوسفاا
 صلوا

  

   تكوينها املرطبة (تكوين ت افوسفا  

    ت) منطقة فوسفا-ضمة ار  

    نيةردالاقية العرود ادملا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

در على مصاف يتعر يتمللكدر امصا –يت مللكا
 يتمللكا

4 7 

   جهاستخرق اطرو يتمللكاج استخرق اطر –  

    طريقة–لقلع ا(طريقة   

    رالباايت من مللكاج استخرا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

يت من مللكص استخالا
 نمعد

ق على طرف يتعر
 صستخالا

4 8 

 صستخالا –يت البايرا 

 بسملايت من مللكا

   يتمللكا

    صستخالا-يتراايدœالوا  

 زاتغا من يتمللكا  

 سابكملا

   

تا الدرة والسبوا =
 شو

 من ستخلصملا يتمللكا

 زلغاا
ق على طرف يتعر

 صستخالا

4 9 



 

 تصفااوملا – لطبيعيا  
 يةرلتجاا

 رملايت ملللك

   يتمللكا

تا الدرة والسبوا =
 شو

 جداتووكيفية تكوين وصل ا

 لطبيعيايت مللكا

 جداتووصل اعلى ف يتعر

 لطبيعيايت مللكا

4 10 



 

 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 11 4 يتمللكاعلى نوعية ف يتعر قيالعرايت مللكا

 2- لطبيعيايت مللكا 1- 

- يتالبايرا يتملك
 يتملك3

   صل تكوينهواقي العرا

    4-يتراايدœالوا بسملا  

    لطبيعيز الغاايت ملك  

يت مللكاصل اليل مل  
 قيالعرا

   

تا الدرة والسبوا =
 شو

 12 4 درهم مصااعلى ف يتعر ديدملا

 ديدملدر امصا 

 ديدملاكاسيد ت اخاما 1-

   ديدملت اخاما

    تخاما 2- غناطيسيةملا  

    3- لالمائيةاديد ملاكاسيد ا  

    ائيةملا ديدملا كاسيدا تخاما  

    ديدملا تبوناركا تخاما4-  

تا الدرة والسبوا =
 شو

ق على طرف يتعر ديدملت اتركيز خاما
 صستخالا

4 13 

 2- غناطيسيملا لفصلا 1- 

 لتلبيدا 3- مللتعوا

   ديدملت اخاما

تا الدرة والسبوا =
 شو

ت صل ترسبااع وانوا
 ديدملا

 تستعماالا – مللعاا مل
 ديدملا

صل اعلى ف يتعر
 تستعماالوا

 ديدملم اخا

4 14 

تا الدرة والسبوا =
 شو

جد اماكن توأعلى ف يتعر اقلعرا ملديد ملت اخاما
 مخا

4 15 

   اقلعرا ملديد ملا ديدملت امنطقة خاما 1-  

    وةسناالشمالية (حديد منطقة ا  

    –و حديد منطقة ميشا –  

    حديد – ملحديد منطقة بنا  

    زةسركودوري منطقة   

    باستاراماو  

تا الدرة والسبوا =
 شو

حديد ت منطقة خاما
 اءلصحرا

 16 4 همالطالب على ف ايتعر

   ديدملاية على واملاين ولتكاا لغربيةا  

 واديحديد –ة لكعراحديد   

 تسينياملا

   اقلعرا مل

تا الدرة والسبوا =
 شو

 17 4 كيفيةوصل اعلى ف يتعر لومايتولدي واململاجر ملا

- يململاجر ملا 1- تعريف 
2 

 لومايتولدا

   يململاجر ملاتكوين 

    جرملاكيفية تكوين وصل أ  

    يململا  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 18 4 تكوينوصل اعلى ف يتعر لومايتولداتكوين وصل أ



 

 يململاجر ملت استعماالا  

 لومايتولدوا

   لومايتولدا

تا الدرة والسبوا =
 شو

 19 4 ينولتكااهم أعلى ف يتعر اقلعرا ملي ململاجر ملا



 

 

يولوجية ملاين ولتكااهم ا  

 ملي ململاللحجر 

 رسلفاا تكوين1-اق لعرا

- ملدماا تكوين2- السفلا

 -رلسنجاا تكوين 3

 تكوين 4-لمارخو

 6-لبالمبوا تكوين 5- عانه

 لكلسيات الفراتكوين 

ية على واملاقية العرا

جر ملا

 يململا

  

تا الدرة والسبوا =
 شو

 لسمنتا

نت ملج نتاواصناعة 

 الندرت بو

على صناعة ف يتعر

 لسمنتج انتاوا

4 20 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 نالطياا

 دنعامل ريلذا كيبمللا

 نالطياا

دن تصنيف معاوتسمية 
 نالطياا

هم أعلى ف يتعر

 ملخلة الدن األطياا

 لصناعةا

4 21 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 لطينيةا دنعاملا اميعمل

 2- مللؤولكان امعد 1-

 نمعد

 3- يلونايترونتموملا

 4- الياليتن امعد

 يترالكلون امعد

هم اعلى ف يتعر

ت لتجمعااع انوا

 لطينيةا

4 22 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 تاليوناا دلتبا بسباا

 دنعاملا مل وجبةملا

ت ستعماالا لطينيةا

 نالطياا

 مل فضلةملا نالطياا

 صناعة

 ختلفةملا ادوملا

 ميكامللسوا

هم اعلى ف يتعر

ت لتجمعااع انوا

 لطينيةا

4 23 

تا الدوا رةلسبوا =
 شو

 مل نالطياا جداتوو صلا

 مللعاا

 2- تبقيةملا نالطياا 1-

 3- ةملتغملا نالطياا

 تنقلةملا نالطياا

صل اعلى ف يتعر

 نالطيااجد اتوو

 مللعاا مل

4 24 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 تكوينوف على ظرف يتعر نالطيااتكوين وف ظر

 نالطياا

4 25 

تا الدرة والسبوا =
 شو

-قية العرن االطياا

 اءلصحرا منطقة1

 لغربيةا

 لشماليةا نطقةملا 2-

 لشرقيةا

ماكن اعلى ف يتعر

ن الطيااجد اتو

 قيةالعرا

4 26 



 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 بسملا

 يتراايدœالا

 بسملدن امعا

 يتراايدœالو

ر لصخواعلى ف يتعر
 بسيةملا

4 27 

تا الدرة والسبوا =
 شو

 لصناعيةت االستعماالا

 للجبس

اع نواعلى ف يتعر
 بسملا

 لصناعيةات مااالستخدوا

4 28 



 

• 

• 

• 

 .لتعلموا لتعلیما تتیجیااسترا في جدیدو ثمستحد وھ ما بكل مإللماا

 لعلمیةاث لبحوانتائج  ات من مستجد دةالستفاا

 .لحدیثةایس رلتدت اتیجیااسترابعض  تطبیق

 سيرالدر المقراخطة تطویر  13-

 

 1- ةبس تبعا للنشأملاع انوا  

 بسملا 2- ملوالابس ملا

 يلثانوا

   للجبس

تا الدرة والسبوا =
 شو

 ملبس ملاقع امو
 اقلعرا

 هادرمصاح والمالا

ماكن اعلى ف يتعر
 جداتو

ح المالوابس ملا
 قيةالعرا

4 29 

تا الدرة والسبوا =
 شو

صل اعلى ف يتعر حالمالاكيفية تكوين وصل أ
 كيفيةو

4 30 

   تمااالستخداالمالاتكوين  حالمالت استعماالا  

 طبيعةو قيالعرا لحملا  

 جدهاتو

 لحيةملا لينابيعا 1-

 لطبيعيةا

باالضافة ح لصناعية ا
 ملا

  

    ءما 3- لحيةملا رالباا 2-  

    يلصخرا لحملا 4- لبحرا  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 31   ائيœ نمتحاا 

 لتحتیةالبنیة ا 12-

 ةناهد تاليف اقلعرا مل لصناعيةا دنعاملوا رلصخوا 1-

 مللقرغوا

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

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 

 در)لمصاالرئیسیة (اجع المرـ ا2

 لتي یوصى بھااجع المروالكتب اـ ا 

 یر ,      )رلتقاالعلمیة , ت المجال( ا

 النترنیتاقع انیة, موواللكتراجع المرب ـ ا 



 

 


