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 تقويم الخامات
 
النظم البيئية/                                             فى الموارد الطبيعية  تقويم:البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراة
 :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

  أجباريأجباري أم اختيارى: 
 النظم البيئيةفى الموارد الطبيعية  تقويم:القسم الذي يقدم البرنامج

 النظم البيئيةفى الموارد الطبيعية  تقويم:القسم الذي يقدم المقرر
 الدكتوراة:السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
  ER007 :الكود: الخاماتتقويم العنوان:

  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 دراسة مقدمة ألنواع الصخور والتعرف علي استخداماتها  •
 دراسة خامات المعادن والصخور  •
 دراسة طرق جمع خامات المعادن والصخور  •
 دراسة الطرق المعدنية والكيميائية الخاصة بتقييم الخامات   •

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررمخرجات التعلمل لبرنامجمخرجات التعلمل البند
الحقائقالمتعلق��ة نظري��ات و ال2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

األخ��رى ذات والعل��وم عل��وم البيئ��ة ب
 وما استحدث عليهاالعالقة 

يتع�����رف عل�����ي أن�����واع  -2/1/1/1
 وطرق تقويم الخامات 

ي��تم يع��رف األلي��ات الت��ي  -2/1/1/2
و ام���اكن توزيعه���ا  تق���ويم الخام���ات 

 وأنتشارها بمصر والعالم.
طبيع�ة العالقة بين يدرك  -2/1/1/3

 .الخامات وتطبيقاتها 
لنظري���ات ايل���م الطال���ب ب -2/1/1/4

 توض���ح كيفي���ة نش���أة وتط���ورالت���ي 
 .معادن والصخور ال

مس���ببات والي����ات التص����حر  2/1/3
 .ومبادئ المحافظة على البيئة

ص���وى ي���درك األهمي���ة الق2/1/3/1
و اآلث�ار  للبعد البيئي لتقويم الخامات
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 لمقررمخرجات التعلمل لبرنامجمخرجات التعلمل البند
 المترتبة عليها.

المب������������ادئ الق������������وانين و 2/1/5
المهني��ة ف��ي  وأخالقي��ات الممارس��ة

 التقويمالبيئيمجال 

يطل���ع عل���ي المنش���ورات  2/1/5/1
العلمي��ة الحديث��ة بالمكتب��ة الورقي��ة و 
األليكتروني�������ة وعب�������ر األنترن�������ت 

 الخامات  ويمتقالخاصة بكيفية 
ف��ي لمعلوم��ات البيئي��ة تحليال2/2/1 المهارات الذهنية: -ب

 الم����وارد الطبيعي����ة تق����ويممج����ال 
 والظواهر البيئية

 

يميز الطالب ب�ين األن�واع -2/2/1/1
وطبيع�ة  للخامات التعدينية المختلفة 
 تواجدها.

يكتس���ب الطال���ب الخب���رة -2/2/1/2
تق����ويم الخام����ات دراس����ة الالزم����ة ل

 وتأثير االثر البيئ لها 
ي��وائم ب��ين طبيع��ة وألي��ة  -2/2/1/3

وأنس����ب الط����رق  تق����ويم الخام����ات 
 له.المتاحة 

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

المه�����ارات المهني�����ة إتق�����ان 2/3/1
 تق�ويماألساسية والحديثة في مجال 

 الموارد الطبيعية

تقييم الخامات يجيد كيفية  -2/3/1/1
 بالتحاليل المختلفة 

االس�تفادة م�ن ينفذ خط�ط  -2/3/1/2
 الخامات تبعا لدرجاتها.

الط��رق المختلف��ة يص��مم  -2/3/1/3
لتقي���يم الخام���ات وط���رق االس���تفادة 

 المثلي 
كتاب������ة التق������ارير المهني������ة 2/3/2

وتقي����يم الظ����واهر البيئي����ة بط����رق 
 علمية صحيحة

يق���دم تقري���ر علم���ي ع���ن  -2/3/2/1
 وينقد ويقيم تقارير زمالئه الخامات

فري�ق كعض�و الفى  يعمل -2/3/2/2
قائد للفريق و التأقلم مع المتغيرات و

تخ��اذ الق��رار ف��ي او ايج��اد الب��دائل و 
م���ع الق���درة  تقي���يم الخام���ات كيفي���ة 

تاب�����ة التق�����ارير النهائي�����ة و ادراج ك
 التوصيات.

 واألدواتالمس���تخدمةالط���رق 2/3/3
قي������اس الت������أثيرات البيئي������ة ف������ي 

 و تطويرها  ةالمختلف

يق������ارن ب������ين الط������رق  -2/3/3/1
تقي�����يم واالدوات  المس�����تخدمة ف�����ى 

 الخامات 
اس��������������تخدام الوس��������������ائل 2/3/4

التكنولوجي���ة بم���ا يخ���دم الممارس���ة 
 .المهنية

يقترح ويقدم ورق�ة عم�ل  -2/3/4/1
 تقييم الخامات حول اليات 

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

اس������������تخدام تكنولوجي������������ا 2/4/2
بم������ا يخ������دم تط������وير المعلوم�����ات 

 الممارسة المهنية

س���تخدم قواع���د البيان���ات ي-2/4/2/1
األليكتروني�����ة ف�����ى رب�����ط التوزي�����ع 

ونش��أة وتط��ور  للخام��ات الجغراف��ى 
 بمصر.لصناعية المدن ا

 
 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 أنواع الصخور مقدمة عن 
 2 1 2 للخامات التعدينية التوزيع الجغرافى 
 4 2 4 الصخور النارية 

 2 1 2 الصخور الرسوبية 
 2 1 2 الصخور المتحولة 
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 6 3 6 خامات المعادن والصخور 
 6 3 6 الطرق المعدنية والكيميائية لتقييم الخامات 

 
4 Uالمقر موضوعاتUر: 

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع
 االول أنواع الصخور مقدمة عن  1
 الثاني التوزيع الجغرافى للخامات التعدينية  2
 الرابع-الثالث  الصخور النارية  3
 السادس -الخامس  الصخور الرسوبية   4
 الثامن -السابع الصخور المتحولة   5

 -العاش�����ر-التاس�����ع خامات المعادن والصخور  6
 الحادى عشر

7 
 -الث�������انى عش�������ر  الطرق المعدنية والكيميائية لتقييم الخامات 

 -الثال��������ث عش��������ر
 الرابع عشر

 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 الذهنيةالمهارات 
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/3 
2/1/5 

2/2/1 

2/3/1 
2/3/2 
2/3/3 
2/3/4 

2/4/2 

 
6- U:مكونات المقرر 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

25% - 75 % - 100 % 

 
7- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررلمخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يتع����رف عل����ي أن����واع  -2/1/1/1
 وطرق تقويم الخامات 

      X 

األلي����ات الت����ي يع���رف  -2/1/1/2
ي�����تم تق�����ويم الخام�����ات  و ام�����اكن 
توزيعه�������ا وأنتش�������ارها بمص�������ر 

 والعالم.

     X  

العالق�����ة ب�����ين ي�����درك  -2/1/1/3
 .طبيعة الخامات وتطبيقاتها 

     X  

لنظري�ات ايلم الطال�ب ب -2/1/1/4
 الت��ي توض��ح كيفي��ة نش��أة وتط��ور

 .معادن والصخور ال
    X 
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 ص��وىي��درك األهمي��ة الق2/1/3/1
و  للبع����د البيئ����ي لتق����ويم الخام����ات

 اآلثار المترتبة عليها.
   

X    

يطل��ع عل��ي المنش��ورات  2/1/5/1
العلمية الحديثة بالمكتبة الورقي�ة و 
األليكتروني�����ة وعب�����ر األنترن�����ت 

 الخاصة بكيفية تقويم الخامات 
  X 

X    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

يمي������ز الطال������ب ب������ين -2/2/1/1
 للخامات التعدينية األنواع المختلفة 
 وطبيعة تواجدها.

 

 
  

   X 

يكتس��ب الطال��ب الخب��رة -2/2/1/2
تق���ويم الخام���ات دراس���ة الالزم���ة ل

 وتأثير االثر البيئ لها 

 
  

X X   

يوائم بين طبيعة وألية  -2/2/1/3
وأنسب الطرق  تقويم الخامات 

 له.المتاحة 

 
 X 

    

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يجي������د كيفي������ة تقي������يم  -2/3/1/1
 الخامات بالتحاليل المختلفة 

 X      

االس���تفادة ينف���ذ خط���ط  -2/3/1/2
 من الخامات تبعا لدرجاتها.

 X      

الطرق المختلف�ة يصمم  -2/3/1/3
لتقي��يم الخام��ات وط��رق االس��تفادة 

 المثلي

X  
   

  

يق��دم تقري��ر علم��ي ع��ن  -2/3/2/1
تق�����ارير الخام�����ات وينق�����د ويق�����يم 

 زمالئه

X   
 

   

فري������ق الف������ى  يعم������ل -2/3/2/2
قائ�د للفري�ق و الت�أقلم م�ع وكعضو 

تخ�اذ االمتغيرات و ايجاد البدائل و 
 تقي���يم الخام���ات الق��رار ف���ي كيفي���ة 

مع القدرة كتابة التقارير النهائية و 
 ادراج التوصيات.

X   

 

   

يق�����ارن ب�����ين الط�����رق  -2/3/3/1
واالدوات  المس���تخدمة ف���ى تقي���يم 

 الخامات 
X  

     

يقت����رح ويق����دم ورق����ة  -2/3/4/1
 عمل حول اليات تقييم الخامات 

X 
    

  

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

ستخدم قواعد البيان�ات ي -2/4/2/1
األليكتروني����ة ف����ى رب����ط التوزي����ع 

ونشأة وتطور  للخامات الجغرافى 
 بمصر.لصناعية المدن ا
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8- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

5T
حل

11T 5TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ل 
مقا

ءة 
قرا

ب
تو

مك
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x  x    x x x     

2/1/1/2 x  x  x x   x   x   
2/1/1/3 x x  x  x x  x x     
2/1/1/4               
2/1/3/1               
2/1/5/1               

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x x x x     x   

2/2/1/2               

2/2/1/3               

 المهارات المهنية

2/3/3/1 x x   x  x x x x x   x 

2/3/4/1 x   x x x x     x   

               

               

المهارات العامة 
  x x  x   x  x x   x 2/4/2/1 و المنقولة

 
9- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x  x  x  

2/1/3 x x     x 

2/1/5 x x      

 x      x 2/2/1 المهارات الذهنيه

 المهارات المهنية

2/3/1 x x x     

2/3/2    x x   

2/3/3 x  x     

2/3/4    x    
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 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 x   x   x 2/4/2 المنقولةالمهارات العامة و

 
10- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 النهائىاألختبار النظرى 
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 عشر  السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 عشر الثامن 3 الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 عشر التاسع 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 لعشرينا 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
11- Uقائمة المراجع 
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12- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 الميدانيةللزياراتامكانات مادية  -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           
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