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 أھداف المقرر .9

 .تصنیفھاویكون قادرا على المعادن  یمكن الطالب على أن یتعرف على بلورات -1
  یعزز قدرة الطالب على استخدام المجھر المستقطب في دراسة مادة بصریة المعادن في المراحل الالحقة -2
 ة وغیر الفلزیة في العالمان یدرس الطالب انواع المعادن الفلزی - 3 

     االھمیة االقتصادیة للمعادنیمكن الطالب من معرفة  -4
 
 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بینھا وبین وصف . مبرھنا

 .البرنامج



 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ

  الطالب من معرفة وفھم تصنیفات المعادن المختلفةتمكین  -1أ
  نظمة البلوریة للمعادن المختلفة تمكین الطالب من معرفة وفھم انواع اال -2أ
 تمكین الطالب من تمییز المعادن تحت المجھر  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة
  طریقة المناقشة

  Brain Starmingنمیة التفكیر االبتكاري طریقة ت
 عدم اعتماد امتحان واحد فقط لقییم الطالب

 

  طرائق التقییم      
 تقییم تمھیدي -1

 تقییم تشخیصي -2

  يتقییم ختام -3
  

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

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  اسلوب التعلم الذاتي  •
  اسلوب حل المشاكل  •
  التدریب المیداني  والمختبري  •

  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طرائق التقییم    

  اجراء اختبارات شفویة تتم عادة اثناء الدرس یجیب علیھا الطالب شفویا
  في بدایة الدرس تشمل المواضیع السابقة وتكون مقننة سریعةة تحریری اختباراتاجراء 

واكمال  ت الصح والخطأ والمطابقة واالختیار المتعدداختبارا( سریعة اجراء اختبترات موضوعیة
  الفراغات الخ 

اجراء اختبارین االول في منتصف الفصل الدراسي والثاني في نھایة الفصل الدراسي تتنوع فیھا االسئلة 
  لتشمل نمط موضوعي ومقالي ومقنن

 

  ).لتوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة ا( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  دارسة المحتوى المعدني للصخور -1د
    تحلیل كیمیائي إجراء -2د
  وجود المعادن والقیمة االقتصادیة لھا أماكنتحدید  -3د
 تحدید نوع واسم الصخرة باالعتماد على المعادن المكونة لھا -4د



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنیة المقرر -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

موقع علم  –مقدمة  4
البلورات بالنسبة للعلوم 

تعریف البلورة  –االخرى 
الماد  –والمعدن 

المتبلورة وغیر المتبلورة 
البنیات واالنظمة  –

 البلوریة

 لم البلوراتمقدمة ع

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

تقییم تمھیدي 
لمعرفة الخبرة 
 السابقة للطلبة

2 

خواص البلورات الخارجیة  4
المحاور  –اجزاء البلورة 

عناصر التناظر –البلوریة 
النسب المحوریة  –

 –والتقاطعات البلوریة 
معامالت االوجھ وادلة میلر

 الشكل البلوري والھیئة –
 النطاق البلوري –

الخواص الخارجیة 
 للبلورات

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

اختبار شفوي 
 تشخیصي

3 

: تكون ونمو البلورات  4
  عملیات التبلور

من االطوار الرئیسة الثالث 
التشبع والعوامل  –التبلور  –

  التي تتحكم في
 الشكل الخارجي للبلورة

عملیة التبلور والعوامل 
 رةالمؤث

االلقاء المباشر 
والوسائل 
امتحان سریع  التوضیحیة

 نظري

4 

رسم البلورات واالسقاط  4
ااالسقاط : البلوري 
المسقط  –البلوري 
المسقط  –الكروي 

شبكة  –الستراتوغرافي 
 وولف

 رسم البلورات

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

5 

االصناف البلوریة االثنان  4
االسماء : ثون والثال

والرموز المستعملة 
 –لالصناف البلوریة 

التناظر الممیز لالنظمة 
 البلوریة

 الرموز العالمیة

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

6 

: نظام ثالثي المیل  4
المحاور البلوریة والرمز 

  العالمي واالصناف
: نظام احادي المیل 

المحاور البلوریة والرمز 
  عالمي واالصنافال

 االنظمة البلوریة

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

7 
: نظامم المعین القائم  4

المحاور البلوریة والرمز 
 العالمي واالصناف

 االنظمة البلوریة
االلقاء المباشر 

والوسائل 
 التوضیحیة

اختبار مقنن 
 سریع

8  
 االمتحان االول للفصل االول 4

 
امتحان 

مقالي،/تحریري
 موضوعي،مقنن

9  4 
المحاور : نظام الرباعي 

البلوریة والرمز العالمي 
 االنظمة البلوریة

االلقاء المباشر 
 اختبار شفويوالوسائل 



 التوضیحیة  واالصناف

10  4 
المحاور : نظام السداسي 

البلوریة والرمز العالمي 
 واالصناف

 االنظمة البلوریة
االلقاء المباشر 

والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

11  4 

المحاور : نظام الثالثي 
البلوریة والرمز العالمي 

 االنظمة البلوریة واالصناف

االلقاء المباشر 
 والوسائل 
االنظمة 
البلوریة 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

12  4 
المحاور : نظام المكعب 

البلوریة والرمز العالمي 
  واالصناف

 ظمة البلوریةاالن
االلقاء المباشر 

والوسائل 
 التوضیحیة

اختبار مقنن 
 سریع

13  4 
: البلورات التوامیة 
عناصر البلورات 

  انواع التوائم - التوامیة
 االنظمة البلوریة

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

14  4 

 بنیة البلورات
(Structural 

Crystallography) 
 

 ریةالبنیة البلو
االلقاء المباشر 

والوسائل 
 التوضیحیة

اختبار مقنن 
 سریع

   االمتحان الثاني للفصل االول  15
امتحان 

مقالي،/تحریري
 موضوعي،مقنن

16  

تعریف المعدن  واصل  4
–البیئة الصھیریة : المعادن 

 البیئة الرسوبیة
 والبیئة التحولیة

مقدمة عن المعادن واصل 
 نشوء المعادن

شر االلقاء المبا
والوسائل 
 التوضیحیة

تقییم تمھیدي 
لمعرفة الخبرة 
 السابقة للطلبة

17  

الخواص الفیزیائیة  4
 –البصریة  –للمعادن 

الوزن  –التماسكیة 
 –النوعي وطرق تعیینھ 

الكھربائیة  –المغناطیسیة 
الحراریة  –االشعاعیة  –

  الحواسیة –

الخواص الفیزیائیة 
 للمعادن

االلقاء المباشر 
 والوسائل

 التوضیحیة

اختبار شفوي 
 تشخیصي

18  

البناء (كیمیاء المعادن  4
الذري العوامل المؤثرة 

 –على انصاف االقطار 
انواع االواصر في 

تقدیر خاصیة  –المعادن 
 –التشكل  –االصرة 

 –التعدد التشاكلي 
  )الخ.... االشكال الكاذبة 

قواعد بولنك واعداد 
  التناسق

 كیمیاء المعادن

اشر االلقاء المب
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحان سریع 
 نظري



19  

التحلیل الكیمیائي للمعادن  4
كیفیة استنباط : وصیغھا 

الصیغة من التحلیل 
 الكیمیائي

 التحلیل الكیمیائي للمعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

20  

المعادن الخالصة  4
الكبریتیدات واالكاسید 

والھیدروكسیدات 
الھایدرات والكاربونات و

والكبریتات والفوسفات 
تراكیبھا  –الشائعة منھا 

الكیمیائیة ونظامھا 
 البلوري

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار شفوي

21  

 –السلیكات وتصنیفھا  4
بنائھا البلوري وانواعھا 

  والوحدة البنائیة
 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
سائل والو

 التوضیحیة
اختبار مقنن 

 سریع

22  

االولفین التركیب  4
الكیمیائي والنظام 
البلوري واالنواع 

 والتواجد
 

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 اختبار شفوي التوضیحیة

23  
 االمتحان االول للفصل الثاني 4

 
امتحان 

مقالي،/تحریري
 موضوعي،مقنن

24  

انواع المجاھر  4
ة في دراسة المستخدم

  المعادن وطرق عملھا

 االشعة السینیة

 طرق دراسة المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 اختبار شفوي التوضیحیة

25  

البایروكسین التركیب  4
الكیمیائي والصیغة العامة 
والنظام البلوري والبناء 

 والتصنیف والتواجد

 

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

 بار شفوياخت

26  

التركیب : االمفیبول  4
الكیمیائي والصیغة العامة 

والنظام البلوري 
 والتصنیف والتواجد

 

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 التوضیحیة

اختبار مقنن 
 سریع

27  

المایكا والمعادن السلیكیة  4
التركیب : الصفائحیة 

الكیمیائي والصیغة العامة 
لبناء والنظام البلوري وا

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 اختبار شفوي التوضیحیة



  
  
  

 البنیة التحتیة  -12

   عبد الھادي یحیى الصائغ.لبلورات  دكتاب علم ا  الكتب المقررة المطلوبة -

 )المصادر ( المراجع الرئیسیة  -     

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 . 

  الكتب والمراجع التي یوصي  -أ
 ..)التقاریر, المجالت العلمیة ( 

 

  مواقع انترنت, المراجع االلكترونیة  -ب
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 والتصنیف والتواجد

28  

الفلسبار  4
: والفلسباراتویدات 

التركیب الكیمیائي والنظام 
البلوري والتصنیف 

  والتواجد

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
اختبار مقنن  التوضیحیة

 سریع

29  

الفلسبار  4
: لسباراتویدات والف

التركیب الكیمیائي والنظام 
البلوري والتصنیف 

 والتواجد

 تصنیف المعادن

االلقاء المباشر 
والوسائل 
 اختبار شفوي التوضیحیة

30  
 االمتحان الثاني للفصل االثني 4

 
امتحان 

مقالي،/تحریري
 موضوعي،مقنن



 خطة تطویر المقرر الدراسي  - 13

 دن  االلمام بكل ماھو مستحدث وجدید  في مجاالت علم المعا

 االستفادة من احدث نتائج البحوث العلمیة 

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة

 


