المنهج الدراسي لمقرر جيولوجيا اقتصادية
من العام الدراسي )1( 2020/2019
اسم ورمز المقرر :جيولوجيا اقتصادية (ع ل )204
مواعيد المحاضرات :الجزء النظري :يوم :األحد  ،الثالثاء من 10 :إلى 11
من 2 :إلى 5
الجزء العملي :يوم :األحد
رقم المختبرF06 :
رقم القاعة الدراسيةF06 :
(توصيف المقرر)
مقرر إجباري يتضمن دراسة نشأة المحاليل الحاوية للخامات ،وتقسيم الرواسب المعدنية وأهميتها الصناعية ،باإلضافة إلى مناطق
التمعدن ،والنظريات السائدة والحديثة لتكون الخامات المعدنية .يتضمن أيضا دراسة البترول من حيث تركيبه الكيمياائ وخواصاه
الفيزيائيااة ،وأصاال البتاارول وهجرتااه وتجمعااه ،وخااوار صااخور المصاادر والمكماان والسااوائل الموجااودة بااه ،وخااوار صااخور
الغطاء ،وأنواع المصائد البترولية وطرق البحاث والتنقياب عان البتارول والغااز الطبيعا  ،والتوزياا الجغرافا للحقاول البترولياة،
وأيضا الصناعات البتروكيميائية .كما يشتمل على دراسة المياه السطحية والجوفية.
الموقع االلكترونيdrlangawi2012.com :
الكتاب الدراسي :مذكرة جيولوجيا اقتصادية د .الهام اللنقاوي
الساعات المكتبية :األحد /الثالثاء2 - 1 :
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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الجزء النظري
البترول:
( )1تكوين النفط والغاز الطبيعي ،والصفات الفيزيائية
( )2الصففففات الواتفففر تواتروفففا لطكفففوع الفففنفط وتجمعففف
ووجرة النفط
( )3تصنيف المصائد البطرولية
( )4طرق البحث والطنقير عن النفط والغاز الطبيعي
وطرق الحفر واإلنطاج
االختبـار األول ( )%10الثالثاء )3-2( 2019/10/13
الثروات المعدنية:
( )1تصنيفها العلمي القديم
( )2تصنيفها العلمي الحديث
( )3طرق تكوع الخامات المعدنية
( )4الطصنيف االقطصادي للخامات الفلزية واسطخدامات
( ) 5الطصففففففففنيف االقطصففففففففادي للخامففففففففات ال تلزيففففففففة
واسطخداماتها
الطاقات المتنوعة في العالم ومصادرها
األختبار الثاني ( )% 10األحد (10-11) 2019/11/3
المياه السطحية:
( )1األنهار :مراحل تشكل الطضاريس األرضفية وننفوا
األنهار واالسطفادة االقطصادية
( ) 2ننفففوا الطففففدتي المفففائي ،وننففففوا الحمولفففة النهريففففة
وقيمطها االقطصادية وتأثير النحت والطرسير على اقطصاد
الدول
( )3األشففكال الطضاريسففية الناتجففة عففن ترسففر الحمولففة
النهرية
( )4البحار :األنوا المخطلففة للشفواطو ونفو الرواسفر
نو الصخور االقطصادية الطي يمكن البحث عنها لكل نو
المياه الجوفية:
( )1األومية الجيولوتية واالقطصادية للمياه الجوتية
( )2الطصنيف العلمي والكيميائي للمياه الجوتية
( )3الع قة الطبيعية بين المياه السطحية والجوتية
( )4ننوا اآلبار المائية
االختبـار الثالث ( )% 10األحد (2-3) 2019/11/24
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الجزء العملي
تمارين على تصنيف النفط
تمارين على تصنيف النفط
االختبـار االول (2019/09/29 )% 5
دراسة عينات الخامات المعدنية االقطصادية
دراسة عينات خامات الصخور االقطصادية
تمففففرين علففففى بيفيففففة البحففففث عففففن المعففففادع
والصخور
مراتعة للخامات المعدنية والصخور
االختبـار الثاني (2019/11/3 )% 5
الطحليل الميكانيكي للرواسر:
( )1تصل العينات
( )2تجربة الطحليل الميكانيكي
( )3تمارين على الطحليل الميكانيكي
( )4دراسفففة المعفففادع الثقيلفففة ضفففمن رواسفففر
الكويت
االختبـار الثالث (2019/12/1 )% 5

جدول توزيع الدرجات
الجزء النظري
االخطبار األول
االخطبار الثاني
االخطبار الثالث
رحلة حقلية (الزامية)
مجموع الدرجات النظرية
الجزء العملي
االخطبار األول
االخطبار الثاني
االخطبار الثالث
الطقارير العملية
تقرير الطحليل الميكانيكي
مجموع الدرجات العملية
االختبار النهائي

10 %
10 %
10 %
5%
35 %
5%
5%
5%
5%
5%
25 %
40 %
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شروط واجب إتباعها ومعرفتها من قبل الطالبات خالل الفصل الدراسي
التأخر أو الغياب عن المحاضرات-:
 ال يجوز الطأخر عن المحاضرات النظرية نو العملية نبثر من  5دقائي ،ومن تطأخر سوف تحرم من
دخول المحاضرات النظرية والطدريبات العملية وتعطبر غائبة عن الحضور (النظري ساعة ،العملي 3
ساعات)
 ووذا يطرتر علية عدم احطساب درتة الطدرير العملي لها إذا باع الغياب تي يوم المحاضرات العملية،
باإلضاتة إلى حصولها على إنذارات الغياب :نول  5ساعات غياب = إنذار نول 10 ،ساعات غياب =
إنذار ثاني 15 ،ساعة غياب = حرماع من المقرر .HM
االختبارات-:
 الطالبة الطي تطخلف عن حضور االخطبارات لن يعاد لها االخطبار إال إذا باع بعذر قهري ووو:
 دخول المسطشفى على األقل لمدة  3نيام ،وتكوع ورقة المرضية مخطومة من دبطورين باإلضاتة
إلى مدير المسطشفى.
 حالة وتاة من الدرتة األولى نو الثانية ،ويجر إحضار ما يثبت ذلك.
 وتي وذه الحالة سوف تعطى الطالبة اخطبار تديد يشمل تزء إضاتي نو سوف يدمج االخطبار األول
والثاني لها ،على ضوء ما يراه نسطاذ المادة مناسبا.
واجبات الطالبة-:
 إحضار بل ما يلزم من ندوات مكطبية خاصة (نق م رصاص ،مسطرة ،نوراق رسم بياني ،شفاف ،نلواع
خشبية ،آلة حاسبة ،مساحة).
 يجر على الطالبات االسطعداد الكامل للمحاضرات وذلك بالطحضير لها من خ ل الرتو للمنهج المعد
للمقرر من قبل نسطاذ المادة.
 يجر على الطالبة لبس بالطو المخطبر ( )lab coatخ ل الدرس العملي.
شروط أدبية-:
 احطرام مواعيد المحاضرات النظرية والعملية.
 احطرام نسطاذ المقرر ومدرسات المخطبر ،وااللطزام باألخ ق والعادات الحميدة.
 إغ ق الطليفوع النقال طول تطرة المحاضرات والعملي ووضع داخل الحقيبة.
 تنظيف مكاتر الدراسة بعد االنطهاء من المحاضرات النظرية والعملية وعدم إلقاء المخلفات تي الحوض
المائي.
 عدم مضغ اللباع خ ل المحاضرات سواء النظرية نو العملية.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح
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