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     EES602اإلحصائیة الجیولوجیا .1

  وصف المساق

 واالنحدار، االرتباط وتحلیل والتوزیع، واالحتمال والبیانات، العینات جمع طرقدراسة  علىالمساق  یتضمن

 مقابل البارامتریة واالختبارات الفرضیات، اختبارات وأساسیات المعلمیة، غیر واإلحصاءات التباین، وتحلیل

 ونمذجة وتحلیل الخرائط،التبوء، على عرضها وطرق المكانیة والبیانات والخرائط المعلمیة، غیر االختبارات

  .المحافظة والنمذجة الزمنیة السلسلة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .الجیولوجیا علم في المستخدمة اإلحصائیة والطرق باألسالیب الطالب تعریف

  مخرجات التعلم

  :دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد 

 الجیولوجیا في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب فهم.  

 اإلحصائیة والبیانات العینات جمع.  

 جیولوجیة ألغراض اإلحصائي التحلیل وتنفیذ تفهم.  

 األساسیة والبیانات التقنیات فهم.  

 بنجاح المناسبة البرمجیات استخدام. 

  

    EES611التطبیقي والسحنات  تعلم الطبقا .2

  وصف المساق

 والكرونوستراتغرافیا والبیوستراتغرافیا اللیثوستراتغرافیا دراسة علىدراسة  علىالمساق  یتضمن

 التعرف و الجیولوجي السلم بناء كیفیة و التتابعیة والستراتغرافیا السیزمیة والستراتغرافیا والماغنیتوستراتغرافیا

 تفسیر و البحر مستوى في التغیر حسب للترسیبات تقییم المساق یتضمن كما. عصر لكل المثالي المقطع على

: السحنات.العصور عبر المختلفة الفیزیائیة و المناخیة و البیولوجیة بالتغیرات الترسیب عالقة و زمنیا الترسیب

  .البحریة والسحنات القاریة السحنات وتحلیل السحنیة، والنماذج مقدمة،

 التكاوین وسحنات استراتغرافیة لدراسة أیام ثالثة لمدة األردن لجنوب جیولوجیة رحلة على المساق هذا ویشتمل

  .ووصفها العینات وجمع المختلفة الجیولوجیة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .وتطبیقاته المختلفة الرسوبیة والسحنات الطبقات لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم



2 
 

  :بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض 

 والسیزمیة الماغنیتیة، الكرونولوجیة، البیولوجیة، اللیثویة،(  الستراتجرافیا أنواع جمیع وفهم دراسة.(  

 البحریة و القاریة السحنات وتحلیل معرفة.  

 الترسیب على المؤثرة المختلفة المتغیرات فهم و تراجعه و البحر تقدم على بناء التتابعات تحلیل معرفة.  

 عالمیا المثالیة بالمقاطع ربطها و األردن في الطبقیة التتابعات ترسیب فهم. 

 

     EES613 المتقدم المتحجرات علم .3

  وصف المساق

دراسة خصائص وممیزات مجموعات المستحاثات المجهریة والكبیرة الهامة بیئیا دراسة  علىالمساق  یتضمن

وتاریخیا، ودراسة استخدامات المستحاثات في مجال التعرف على الظروف البیئیة السائدة سواء القاریة منها أو 

البحریة، التعرف على المجموعات االحفوریة الدالة على عمر الصخور المتواجدة فیها، توضیح أمثلة لهذه 

واألفقي في توزیع األحافیر  يالتغیر العمود التطبیقات العملیة في التكوینات العالمیة والمحلیة، التعرف على

كما یتضمن المساق التعرف على الطرق االحصائیة الكمیة و النوعیة  .يوالعوامل المؤثرة في العمود الصخر

  . لتحدید النطاقات البیئیة المختلفة للمستحاثات و توزیعاتها البالیوجیوغرافیة

على أنماط الترسبات االحفوریة لتكشفات شعاب الرودیست ویشتمل هذا المساق على رحلة جیولوجیة للتعرف 

ورحلة جیولوجیة لمناطق األغوار األردنیة وجنوب األردن للتعرف على أنماط التكوینات .  البائدة في المملكة

  .البیئات كالنیوملیت والشعاب المرجانیة القدیمة والحدیثة في منطقة العقبة ىالغنیة بالمستاحاثات الدالة عل

  اف المساق أهد

  :یهدف المساق إلى

   .المجهریة والمتحجرات وتطبیقاته المختلفة المتحجرات لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 الرسوبیة البیئة ظروف ومعرفة الصخور أعمار لدراسة استخدامها یمكن التي األحافیر مجموعات معرفة 

  .المتوفرة

 وظروفها السائدة البیئات لتحدید جغرافیا ألحافیر لتوزیعا الحقلیة للدراسة المناسبة العلمیة الطرق تصور.  

 الحقل في معها والتعامل العینات وجمع البحث لطرق تطبیقیة میدانیة دراسة.  

 األحافیر وتصنیف وصف. 

 

    EES614   الرباعي العصر جیولوجیا .4

  وصف المساق

 لتكون الالزمة المناخیة الظروف على والتعرف وخصائصه، الرباعي بالعصر التعریف علىالمساق  یتضمن

 أشكال في تتحكم التي الطقس عملیات ودراسة المناخي، بالتغیر تأثیرا األكثر المناخ وعناصر صحراویة بیئة

 المیاه تصریف وأنماط تربة من ومكوناتها الصحاري سطوح أشكال ودراسة والترسیبات، التجویة وأنواع
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 العصر في والبحریة القاریة البیئات أنواع وتوزیع الصحراویة، البیئة أنظمة على فیها،والتعرف الجاریة

  .العالمي ونظیرها واإلقلیمیة المحلیة الرباعي العصر لتكوینات الممثلة األنواع بعض ودراسة الرباعي،

 ومنطقة المملكة شمال في الصحراویة البیئات أنماط على للتعرف جیولوجیة رحلة على المساق هذا ویشتمل

 العصر تكوینات أنماط على للتعرف األردن وجنوب األردنیة األغوار لمناطق جیولوجیة ورحلة. األزرق

  .القدیمة العقبة وشواطئ األردنیة األغوار في الرباعي

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .الرباعي العصر ترسبات وممیزات لخصائص مدخل تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 الصحاري في تنشط التي البیئیة الظروف فهم.  

 الصحراویة البیئات في تواجدها یمكن التي المختلفة والجیولوجیة السطحیة التكوینات وأنواع أنماط معرفة 

  .التجویة لعوامل نتیجة

 وخصائصها يالعصر الرباع في والبحریة القاریة الرسوبیة البیئات أنواع عتصور توزی. 

 األردنیة الرباعي العصر ترسبات ألنماط میدانیة تنفیذ دراسة. 

  

    EES622  الطینیة المعادن .5
  وصف المساق

. الطینیة المعادن وخواص. الطینیة المواد تركیب ومفهوم الطینیة المعادن بنیة دراسة على المساق یتضمن

. الصفائحیة الطینیة للمعادن المختلفة العوامل ووصف. الصفائحیة الطینیة والمعادن. الطینیة المعادن وتصنیف

. الحائدة السینیة األشعة باستخدام الطینیة المعادن وتصنیف. السلیسیة والمعادن. المختلطة الطینیة والمعادن

 المعادن على والتعرف. واألحتزاز األیوني التبادل خاصیة ودراسة. الطینیة للمعادن التفاضلي الحراري والتحلیل

 الطینیة والمعادن. التجویة عملیات أثناء المتكونة الطینیة والمعادن. والبركاني الحرمائي األصل ذات الطینیة

  .الطینیة للمعادنالصناعیة  واالستعماالت. التحویریة العملیات أثناء المتكونة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .وخصائصها واستخداماتها الطینیة المعادن علمب الطالب تعریف

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 تصنیف المعادن الطینیة. 

 تمییز المعادن الطینیة باستعمال األشعة السینیة. 

  الطینیةفهم أصل وتكون المعادن. 

 معرفة االستعماالت الصناعیة المختلفة للمعادن الطینیة. 
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    EES625  الصناعیة والصخور المعادن .6

  وصف المساق

 جیولوجیا دراسة یتضمن كذلك. وتصنیفها الصناعیة والصخور المعادن ووصف دراسة علىالمساق  یتضمن

 دراسة حیث من وإستغاللها المعالجة وطرق إجراءات دراسة عن فضال وتكونها، المختلفة الصناعیة المعادن

. واستخداماتها ، الصناعیة والصخور للمعادن والكیمیائیة الفیزیائیة بالخصائص یتعلق فیما الصناعة متطلبات

  .الصناعیة والصخور المعادن واقتصادیات

 والمشاریع التوضعات لدراسة االردن من مختلفة مناطق إلى مختلفة جیولوجیة رحالت على المساق هذا ویشتمل

  ..میدانیا الصناعیة والصخور بالمعادن المتعلقة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

 الصخور، تشكل بعملیات جیدة خلفیة یتطلب والذي الصناعیة والصخور المعادن لدراسة متقدم عرض تقدیم

   ..االقتصادیة والجیولوجیا

  مخرجات التعلم

  :المساق أن یكون قادرا على أن یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا

 الصناعیة والصخور المعادن تمییز.  

 المختلفة الصناعیة والصخور المعادن استخدامات وشرح تصنیف.  

 الصناعیة والصخور للمعادن والكیمیائیة الفیزیائیة بالخصائص یتعلق فیما الصناعات مواصفات فهم.  

 الصناعیة للمعادن فعال استكشاف إجراء. 

  

    EES633  المتقدمة والمتحولة الناریة الصخور .7

  وصف المساق

 الحراریة الدینامیكا في مقدمةودراسة  .وتصنیفها الصخور هذه لنشأة دراسة موسعة علىالمساق  یتضمن

 للصخور المختلفة التكتونیة التجمعاتودراسة  ریة،االصه العملیاتو الصخورالناریة، في المعدني تزانواال

وتفهم  التحول، عملیات أثناء المادة تغیر ،المختلفة المتحولة الصخور في والسحنات تالالتفاعودراسة  الناریة،

 -  الضغط مساراتودراسة  والمتحولة، الناریة الصخور عملیات أثناء الحرارة ودرجات الضغوط تقدیرات

  .ونتائجه المختلفة اقلیمیــا المتحولة الصخور في الزمن - الحرارة

 المیدان في والمتحولة الناریة الصخور لدراسة األردن جنوب إلى جیولوجیة رحلة على المساق هذا ویشتمل 

  ..البازلتیة التوضعات على للتعرف الشرقیة الشمالیة للمناطق جیولوجیة ورحلة. الصخور هذه تتوضع حیث

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .والمتحولة الناریة الصخور لدراسة متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم



5 
 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 المختلفة الناریة الصخور أنسجة تمیز.  

 والمتحولة الناریة الصخور تصنیف.  

 المیكروسكوب تحت الناریة الصخور أنواع تمیز.  

 المتحولة الصخور وأصناف ومعاییره التحول معرفة.  

 والعالیة المنخفضة الدرجة ذات التحول نواتج معرفة.  

 العلمیة الرحالت خالل من المیدان في والمتحولة الناریة الصخور دراسة. 

  

    EES634  المتقدمة الرسوبیة والصخور الرسوبیات .8

  وصف المساق

. والجاذبیة والریاح، لمیاه،ا بقوى المرتبطة الترسیب وعملیات الرسوبیات نقل آلیات دراسة علىالمساق  یتضمن

 أنواع ودراسة. العمودیة والمقاطع األمثلة ببعض مدعمة الترسیب ببیئات الوثیق وارتباطها السحنات وتحلیل

 إلى باالستناد المعدني التصنیف أوجه حیث من للحجرالرملي شمولیة ودراسة. ومسبباتها االنسیابات أو التدفق

 عملیات وبیئات التكتونیة، والبیئات یم،األقال صخور مسألة وبحث الكیمیائي، والتصنیف مختلفة، مرجعیات

 ألواح وحركیة نشأتها، ومسببات الرسوبیة األحواض تحلیل وأسس. اللصق مواد وأشكال وأنواع التحویر،

 المیدان في الرسوبیة الصخور لدراسة جیولوجیه رحله المساق هذا ویشتمل. ودورها التكتونیة الصخري الغالف

  .العینات وجمع

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .وتطبیقاته الرسوبیة الصخور لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 الرسوبیة الصخور أنواع تصنیف.  

 الحقل في ووصفها الرسوبیة الصخور أنواع تمیز.  

 المیكروسكوب تحت ووصفها ومكوناتها وتحدید الرسوبیة الصخور أنواع تمیز.  

 ومكوناتها الرسوبیة الصخور على اعتمادا المختلفة الترسیب بیئات تجدید.  

 المختلفة الرسوبیة الصخور على التحور عملیات نواتج معرفة.  

 العلمیة الرحالت خالل من المیدان في والمتحولة الناریة الصخور دراسة.  

 معها والتعامل العینات وجمع المیدان في الرسوبیة الصخور دراسة. 

  

    EES641والتكتونیة التركیبیة الجیولوجیا .9
  وصف المساق
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 المیدانیة التركیبیة البیانات وتحلیل ودراسة والتكتونیة، التركیبیة الجیولوجیا مفهوم دراسة علىالمساق  یتضمن

 اإلزاحة، توزیع تركیبها، تسمیاتها،: كالفوالق التشوهیة والمظاهر. التركیبي والتجریبیة،والتحلیل والسیزمیة

 الوصف: والطیات والطي. الصدوع مجموعات وتطور ونشوء النفط، حقول في الصدوع على والتعرف

 المصاحبة األرضیة واألشكال التكتونیة، المورفولوجیا: النشطة والتكتونیة. والعملیات الهندسي،المیكانیكیة

: االنكماش وأنظمة. القدیمة والزلزالیة الجیومورفیة، والمؤشرات والمضربیة، والمعكوسة العادیة للصدوع

 الخسفة الصدوع وأنظمة الشد، صدوع: الشد وأنظمة. والطیات والدواسر الدواسر، وصدوع األنكماش، صدوع

 الصدوع: التحویلیة واألنظمة. المحیطات وانهدام السلبیة والحواف واالنهدام، المالئمة، ونطاق النصفیة

 للصدوع المصاحب والشد والضغط المضربیة، الصدوع ومكونات وتطور التحویلیة، والصدوع المضربیة،

  .المضربیة

 والتركیز الجیولوجیة التراكیب لدراسة أیام أربع لمدة األردن لجنوب جیولوجیة رحلة على المساق هذا ویشتمل

  . تقریر وتقدیم النشط التحویلي المیت البحر صدع على

 الجیولوجیا مجال في دراسة لحالة المنشورة البحوث احد حول عرض وتقدیم وتلخیص بدراسة طالب كل یقوم

  .إقلیمیة أو محلیة دراسة لحالة التركیبیة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .والتكتونیة التركیبي والتحلیل التركیبیة للجیولوجیا متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا 

 التحلیل لهذا الالزمة والبیانات التركیبي التحلیل طرق معرفة.  

 بعض وإضافة البكالوریوس مرحلة في دراستها تمت التي والطیات بالصدوع المتعلقة المعلومات مراجعة 

  . الجدیدة المعلومات

 المیت البحر صدع على وتطبیقها القدیمة والزالزل النشطة للتكتونیة المختلفة المظاهر فهم.  

 تكتونیة ظواهر من یصاحبها وما التحویل وأنظمة وأنكماش شد أنظمة من المختلفة التكتونیة األنظمة فهم 

  .رئیسیة

 وخصوصا الجیولوجیة الرحلة أثناء منها النشطة خصوصا الحقل في الجیولوجیة التراكیب على التعرف 

  .التحویلي المیت البحر صدع

 المحاضرات وإلقاء المجال هذا في المتخصصة العلمیة البحوث وفهم دراسة. 

  

    EES644 المتقدم الجغرافیة المعلومات ونظم بعد عن االستشعار .10

  وصف المساق

 على الحصول وطرق ومصادر وأهمیته، بعد عن االستشعار علم وأسس بمفاهیم التعریف علىالمساق  یتضمن

 الفضائیة، الصور وخصائص وأنواعها، الصناعیة األقمار تقنیة دراسة إلى باإلضافة بعد عن االستشعار مرئیة

 والبیانات المعلومات واشتقاق الجویة والصور بعد عن االستشعار مرئیة وتفسیر معالجة على المساق ویركز
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 دراسة الجیولوجیة، التراكیب فیها بما جیولوجیة خرائط عمل:مثل مختلفة مجاالت في الستعمالها فیها المختلفة

  .األرض استخدامات والمكانیة، الزمنیة التغییرات تمییز، البیئیة الدراسات، الجیولوجیة المخاطر

 مصادر مع التعامل خالل من التطبیقیة الجغرافیة المعلومات بنظم التعریف المساق من الثاني الجزء ویتناول

 إلى باإلضافة اإلحصائیة والبیانات GPS ونقاط والجویة الفضائیة الصور مثل البیانات من مختلفة وأنواع

 الحقیقي العالم لفهم) Modeling( النماذج وبناء) Geoprocessing( المكانیة المعالجة أسالیب على التعرف

 أساسیات تناول كماي متنوعة، مجاالت في الجغرافیة المعلومات نظم تقنیات تطبیق خالل من المشاكل وحل

 الخرائط إنشاء وكیفیة). D Analysis3( األبعاد الثالثي والتحلیل) Spatial Analysis( المكاني التحلیل

  ..المختلفة الجغرافیة للمعلومات مصدر أنها اعتبار على المختلفة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .الجغرافیة المعلومات ونظم بعد عن االستشعار الجیولوجیة والبیئیة المتقدمة لعلوم تطبیقاتالب الطالب تعریف

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 عمله وآلیة بعد عن االستشعار مفهوم على التعرف.  

 وأنواعها والجویة الفضائیة الصور خصائص على التعرف.  

 والجویة الفضائیة الصور ومعالجة تفسیر.  

 الجغرافیة المعلومات نظم أساسیات فهم.  

 المختلفة الجغرافیة البیانات وتحلیل معالجة .  

 الجغرافیة المعلومات نظم بیئة في النمذجة عملیات تنفیذ.  

 المختلفة الموضوعات في تطبیقیة مشاریع إلعداد المتخصصة البرامج استخدام. 

  

    EES651  المتقدم التربة علم .11

  وصف المساق

 الحدیثة التصنیفات ألهم وعرض. والنشأة التكوین وعملیات وبنائیتها الترب تركیب دراسة علىالمساق  یتضمن

 وغازات وتهویة واالدمصاص أالیوني التبادل الغرویات، الحموضة،( الكیمیائیة الخصائص ودراسة. للترب

 والمواد السطح وكیمیائیة الطینیة المعادن،المشبع، وغیر المشبع والتدفق المیاه وفرة التربة ومیاه التربة

 التربة، ومسامیة نفادیة والحبیبیة الكلیة والكثافة والتركیب النسیج( الفیزیائیة الخصائص ودراسة). العضویة

 وتراص والنبات،تعریة التربة وعالقة النباتیة المغذیات للتربة، البیولوجي والتركیب) التربة ولون التربة حرارة

  .المعالجة وإجراءات) الزراعیة الكیماویات( التربة وتلوث

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .اوبیئی اوزراعی اوجیولوجی اهندسی التربة علمب الطالب تعریف

  مخرجات التعلم



8 
 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 وتصنیفها مكوناتها التربة تشكل كیفیة وصف.  

 الفیزیائیة والخصائص التربة بنیة معرفة .  

 الحیة الكائنات على وتأثیرها الحرارة ودرجة التهویة، التربة، ماء وصف .  

 المغذیات ودورة المیاه على والتركیز البیئة، مع التربة تفاعل كیفیة وصف .  

 الحیة والكائنات النباتات مع التربة تفاعل دراسة .  

 التربة خصائص على ذلك تأثیر وكیفیة التربة في العضویة المواد تطور وصف .  

 للجذور المغذیات توافر من تحد التي التربة خصائص كیف فهم .  

 والتربة العالمي المناخ تفاعالت على التعرف. 

 

 EES652  علم المحیطات  .12

  وصف المساق

جیولوجیة أحواض : مدخل الى المبادئ األساسیة لعلوم المحیطات:المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
البحار ودور المحیطات في دورات العناصر وخاصة دورة الكربون ، المحیطات وآلیات تطورها ، كیمیاء میاه 

العملیات الساحلیة ، تاثیر النشاط البشري على بیئات . الدینامیكیات الفیزیائیة للتیارات، واالمواج والمد والجزر
، ) لمرجاناالحترار العالمي، والتنمیة الساحلیة، ومصائد األسماك، واألنواع الدخیلة، وإبیضاض ا(المحیطات 

والنظم اإلیكولوجیة المتنوعة لمحیطات األرض مثل فتحات المیاه الحراریة في أعماق البحار والشعاب 
 ).الخلجان(المرجانیة ومصبات األنهار 

  أهداف المساق 

) جیولوجیة وكیمیائیة وفیزیائیة حیویة وبیئیة(التعرف على الجوانب المختلفة لعلم المحیطات  الى المساق یهدف
  . والتاثیرات البشریة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 معرفة الطبیعة المتعددة التخصصات لعلوم المحیطات  

  وموائلها والشبكات الغذائیة البحریةمعرفة الكائنات البحریة  

  معرفة الدوران السطحي والعمیق في المحیطات)surface and deep ocean circulation ( وآاللیات

  المحفزة ، وتكوین میاه البحر وخصائصه، والدورات الكیمیائیة في المحیط وتطورها

 فهم الیات تشكل أعماق المحیط والترسبات  

  على البیئات والموارد البحریةمعرفة اآلثار البشریة 

 فهم دور المحیطات في التغیر العالمي 

  
    EES653 متقدمة الهندسیة الجیولوجیا .13

  وصف المساق
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 الخصائص هذه تحدید وطرائق والصخور، التربة ألنواع الهندسیة الخصائص دراسة علىالمساق  یتضمن

 واستقراریة األساسات، على السطحیة تحت المیاه وتأثیر دور وتوضیح االستكشافیة،و المیدانیة والدراسات

وخصائصها  اإلنشائیة المواد بأنواع والتعریف ،إلنشائهاالالزمة  بالدراسات والتعریف األنفاق وبناء المنحدرات،

  .والتعامل معها میدانیا ومخبریا

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .وتطبیقاته المختلفة الهندسیة الجیولوجیا لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 وفي الصخور في التشویة لمعالجة المنشآت وهبوط والصخور التربة على المؤثرة القوى وقوانین أساسیات 

  .التربة

 الهندسیة للمنشآت األساسات أنواع.  

 المنشآت وهبوط المنحدرات واستقراریة والحدید األساسات على السطحیة تحت المیاه تأثیر.  

 إنشائها وطرق إلنشائها االستكشافیة والدراسات اإلنفاق على التعرف.  

 الموقعي االستكشاف طرائق على التعرف.  

 وخصائصها أنواعها( اإلنشائیة المواد على التعرف.(. 

  

    EES654  المتقدمة البترول جیولوجیا .14

  وصف المساق

 یتضمن كما. العضویة للمادة الجیوكیمیائي والتوزیع العضویة المادة تحول و أصلدراسة  علىالمساق  یتضمن

 و العضویة للمكونات الحیوي األصل حسب المختلفة تصنیفاتها و العضویة المادة من المختلفة األنواع المساق

 المواد دراسة خروجو. مخبریا العضویة المادة نضج عملیات وتمییز المیكروسكوب تحت علیها التعرف كیفیة

 هذا في سیتم كما. التقلیدیة وغیر التقلیدیة البترولیة األنظمة خصائص ودراسة. وتخزینها وهجرتها الهیدركربونیة

  .الطبیعي الغاز و للبترول العمالقة اإلقلیمیة الحقول على التعرف المساق

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .البترول جیولوجیا لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 البترول لنظام األساسیة المكونات فهم على لقدرةا.  

 البترولي النظام في الموجودة العضویة المادة أنواع تحدید.  

 الضوئیة الخصائص حسب العضویة المادة تصنیف كیفیة معرفة.  

 العضویة المادة نضج لتحدید المختلفة بالطرق اإللمام.  
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 المناطق تلك في تواجدها تفسیر و إقلیمیا البترولیة المناطق تحدید. 

  

    EES655  متقدمة الهیدروجیولوجیا .15

  وصف المساق

 والتساقط التبخر تشملالتي و المائیة الدورة عناصر لقیاس ومتقدمة متنوعة طرق استخدام علىالمساق  یتضمن

 والخزانات. المائیة والموازنة التصریف حوض تحدید وطرق التصریف حوض مفهومو. والجریان والترشیح

 ونوعیة. اآلبار إلى الجوفیة المیاه وتدفق. الجوفیة المیاه حركة ومبادئ. وتغذیتها الخزانات وأنواع. الجوفیة

  .الجوفیة المیاه وكیمیائیة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .الهیدروجیولوجیا لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 طریقة من بأكثر والجریان والترشیح والتساقط التبخر من كل وقیاس معرفة .  

 جویة وصور طبوغرافیة خارطة من التصریف لحوض تحدید بعمل القیام .  

 مائي وجسم  تصریفي لحوض مائیة موازنة عمل .  

 وأنوعها الجوفیة الخزانات مفهوم معرفة  .  

 الجوفي للخزان التخزینیة والسعة الجانبیة الناقلیة و للخزان المائیة الناقلیة من كل حساب.  

  .المیاه لملوحة المكونة االیونات تراكیز قیاس وطرق الجوفیة للمیاه الكیمیائیة المكونات معرفة

  

    EES670  المتقدمة البیئیة الجیولوجیا .16

  وصف المساق

 وما الصفائح تكتونیة المعادن، الصخور، أنواع( الفیزیائیة الجیولوجیا بأساسیات لتعریفا علىالمساق  یتضمن

 العملیات المساق یستكشفوالتغیر المناخي العالمي،  .والبیئة اإلنسان بین التفاعل على ،والتركیز)ذلك إلى

وتحقیق  الطبیعیة، المواردإستغالل و الطبیعیة، األخطار سیاق في العملیات تلك على البشریة والتأثیرات الطبیعیة

  .االستدامةمفهوم 

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .ودراسة األخطار الطبیعیة وتحقیق مفهوم اإلستدامة البیئیة الجیولوجیا لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد 

 والبراكین الزالزل حدوث والیة معقدا نظاما باعتباره األرض دینامیكیة فهم.  

 الطبیعیة البیئة على وتأثیره البشري السكاني بالنمو المتعلقة القضایا مناقشة.  
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 أمواج مثل( الناتجة األضرار من التخفیف والیة الطبیعیة الكوارث في اإلنسان مساهمة طرق شرح 

  ).، الخوالفیضانات األرضیة واالنهیارات التسونامي

 البشریة والتأثیرات العالمي المناخ تغیر حدوث على األدلة مناقشة.  

 التعریة منع وسبل الساحلیة العملیات مناقشة.  

 النفایات من للتخلص المناسبة المواقع وصف.  

 والماء والهواء التربة تلوث أسباب شرح. 

  

    EES671 المتقدمة التطبیقیة الجیوكیمیاء .17
  وصف المساق

عناصر الغالف  لتفاعل الجیوكیمیائي النموذج جیوكیمیاء المیاه والصخور، ودراسة دراسة علىالمساق  یتضمن

واالستكشاف الجیوكیمیائي والبیئي وتطبیقات  النظائر جیوكیمیاء تطبیقات ودراسة ،الصخورالجوي والمائي ب

  .البیئیةالجیولوجیة و المشكالت حلدراسة و في الجیوكیمیائیةالنمذجة 

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .والبیئة المائیةالتطبیقي في مجاالت الصخور و الجیوكیمیاء لعلم متقدم عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 والبیئة لمائیةا جیوكیمیاء أساسیات فهم .  

 والصخورعناصر الغالف الجوي والمائي  بین التفاعلیة العملیات تفسیر.  

 والبیئیة الجیولوجیة المشاكل في حل النظریة الجیوكیمیاء مفاهیم ربط. 

 وجمع العینات والتعامل معها الحقلیة لألعمال مناسبال تصمیموضع ال.  

 ةالحرار بیئة في الجیولوجي النظام في العاملة الجیوكیمیائیة العملیات لحساب الكمبیوتر نماذج تطبیق 

 .المنخفضة والمرتفعة

  

    EES677   والبیئیة الهندسیة الجیوفیزیاء .18

  وصف المساق

 البیانات، ومعالجة والمحددات، االستخدامات وتوضیح التقنیة، األسس تقدیم المساق علىالمساق  یتضمن

: التالیة الجیوفیزیائیة الطرق المساق ویشتمل. البیانات وتفسیر التقنیة، والدراسات الحفر نتائج مع والمعایرة

 الضحلة، االنعكاسیة والزلزالیة السطحیة، الزلزالیة واألمواج ،)المقطعیة( التومغرافیة االنكسار الزلزالیة

 والرادار الجرادیومتریة، یةوالمغناطیس الدقیقة، والجاذبیة ،)المقطعیة( التومغرافیة الكهربائیة والمقاومیة

 حقیقیة حقلیة بیانات جمع المساق هذا ویتضمن. والكهربائیة الزلزالیة البئریة والطرق األرضي، االختراقي

  .سابقة لحالة دراسات مناقشة أو وتفسیرها حقیقیة البیانات ومعالجة المتوفرة الجیوفیزیائیة األجهزة باستخدام
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  أهداف المساق 

  :إلىیهدف المساق 

   .المختلفة والهندسة البیئیة الدراسات في الضحلة الجیوفیزیائیة الطرق وتطبیق دراسة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 جیوفیزیائي استقصائي تدخل تتطلب التي والبیئیة الهندسیة المشاكل تفهم.  

 المشكلة مع للتعامل المناسبة الجیوفیزیائیة الطرق واختیار المشكلة تحلیل.  

 القراءات وتسجیل الحقلیة لألعمال مناسبال تصمیمال وضع.  

 النتائج وتفسیر القراءات تحلیل.  

 النتائج وتفسیر النهائي التقریر إعداد.  

 عنها والدفاع النتائج وعرض سابقة دراسة لحالة شرح أو میداني بحثي مشروع تنفیذ. 

  

    EES678 الزالزل علم .19

  وصف المساق

 الزالزل مواقع وتحدید وانتشارها، الزلزالیة والموجات الزلزال، ومیكانیكا فیزیاء دراسة علىالمساق  یتضمن

 والتكتونیة، الداخلیة األرض بنیة لدراسة وتطبیق الزلزالي، الرصد وشبكات واألجهزة التكسر، وآلیات وأعماقها

 األوسط، الشرق منطقة في الزلزالي النشاط ودراسة التخفیف، وعملیات الزلزالیة والمخاطر الخطر تقییمطرق و

 للبیانات األساسیة التحلیالت تنفیذ المساق ویتضمن. التحویلي المیت البحر صدع على خاص بشكل التركیز مع

 لشبكات حدیثة زلزالیة لبیانات تسجیالت باستخدام عملیة وتمارین حاسوبیة برامج باستخدام وتفسیرها الزلزالیة

  .عالمیة أو محلیة زلزالیة

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .وتطبیقاته المختلفة الزلزال لعلم عام عرض تقدیم

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 الداخلیة وبنیته األرض كوكب دینامیكیة وإدراك تفهم.  

 وتحلیلها الزلزالیة التسجیالت مع التعامل.  

 النتائج وعرض الزلزالیة المعامالت استخراج.  

 التخفیف وعملیات الزلزالیة والمخاطر الخطر تقییم عملیة تفهم.  

 الزلزالیة وأثاره التحویلي المیت البحر صدع تكتونیة تفهم.  

 الالزمة التقریر إلعداد الالزمة المهارات تطویر. 
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    EES679 المتقدمة االستكشاف جیوفیزیاء .20

  وصف المساق

 ویهتم. والبئریة السطحیة الحدیثة والطرق التقلیدیة الجیوفیزیائیة الطرق أساسیات دراسة علىالمساق  یتضمن

 الطبیعیة الموارد استكشاف بهدف السطحیة تحت بالدراسات المتعلقة الجیوفیزیائیة بالتطبیقات المساق هذا

  المختلفة الكهربائیة والطرق المغناطیسیة، والطرق الجاذبیة الطرق الزلزالیة، الطرق باستخدام المختلفة

. الجیوفیزیائیة اآلبار جس وطرق الكهرومغناطیسیة، والطرق ،)المحتث واالستقطاب الكهربائیة، المقاومیة(

  .وتفسیرها النتائج ومعالجة الجیوفیزیائیة للطرق المتكامل التطبیق توظیف إلى المساق ویهدف

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .وتطبیقاته المختلفة االستكشاف جیوفیزیاء متقدم عرض تقدیم إلى

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 المختلفة الطبیعیة للموارد االستكشافیة المشاكل تفهم.  

 المناسبة الجیوفیزیائیة الطرق واختیار المشكلة تحدید.  

 القراءات وتسجیل الحقلیة لألعمال مناسب تصمیم وضع.  

 النتائج وتفسیر القراءات تحلیل.  

 عنها والدفاع النتائج وعرض سابقة دراسة لحالة شرح أو میداني بحثي مشروع تنفیذ.  

 النتائج وتفسیر النهائي التقریر إعداد. 

  

    EES691 الجیولوجیا في خاصة موضوعات .21

  وصف المساق

  .القسم مجلس مع بالتنسیق المساق مدرس یختارها الجیولوجیا في خاصة مواضیعطرح  علىالمساق  یتضمن

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

   .الجیولوجیا علمبمواضیع محددة في  الطالب تعریف

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 للمواضیع المطروحةالحیثیات المختلفة  فهم.  

 تفهم االنعكاسات الجیولوجیة والبیئیة ووضع الحلول المناسبة. 

  

        EES698 الجیولوجیا في الندوة .22

  وصف المساق
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 المساق مدرس یختارها سابقة، دراسة كحاالت الجیولوجیا، في محددة مواضیعطرح  علىالمساق  یتضمن

 تستضیف أن للندوة یمكن كما. الطالب قبل من ومناقشتها وعرضا دراستها ویتم القسم مجلس مع بالتنسیق

  .الجامعة داخل أو خارج من محاضرین

  أهداف المساق 

  :یهدف المساق إلى

یتم طرحها بهدف إثراء مدركات الطالب المعرفیة في هذه  الجیولوجیا علم في محددة مواضیعب الطالب تعریف

   المواضیع

  مخرجات التعلم

  :دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد 

 العلمیة وانعكاساتها الجیولوجیة البحثیة المشاكل وتوصیف تحدید على القدرة.  

 البحثیة للمشكلة المناسب العلمي المقترح وصیاغة إعداد على القدرة.  

 عنها والدفاع الدراسة نتائج عرض على القدرة.  

 البیانات وقواعد كالمكتبات المعلومات تكنولوجیا ووسائل المختلفة المعرفة مصادر مع التعامل على القدرة 

  .وغیرها البحث ومحركات العالمیة

 الدقیق العلمي والتوثیق العلمیة المراجع واستخدام الدقة حیث من العلمیة بالمعاییر وااللتزام الوعي 

  .العلمیة واألمانة العلمي النشر ومعاییر واالقتباس
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 التدریس والتعلم والتقییمتحدید أسالیب 

  : استراتیجیات التدریس )1

 التعلیم المباشر. 

 التعلیم االستقصائي. 

 الجماعي/ التعلیم التعاوني. 

 التفكیر الناقد. 

 النشاطات خالل من التعلیم. 

  :أنشطة التعلم )2

 محاضراتال.  

 وظائفال.  

 حلقات نقاشیةال. 

 الحلقات عمل.  

 تظبیقیة مشاریع فصلیةال.  

 مشاریع أبحاثال. 

 الزیارات میدانیة. 

 الندوات علمیة.  

  :التقویم نوع )3

 مرحلي وختامي( التقویم المستند على األداء.( 

 التقویم بالمالحظة.  

 التقویم بالتواصل.  

  :القیاس أدوات )4

 اإلمحانات المرحلیة والفصلیة. 

 اإلختبارات القصیرة. 

 الوظائف. 

 البحوث والتقاریر العلمیة.  

  :علیها الحصول سیتم التي لألدلة أمثلة )5

  اإلمحانات المرحلیةنتائج. 

  اإلمحانات الفصلیةنتائج. 

  تقاریر وأبحاث(أعمال أخرى.( 
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 مصفوفة تغطیة مخرجات التعلم للمساقات لمخرجات البرنامج

 مخرجات البرنامج

  :یتوقع من الطالب الخریج

 .المعرفة الدقیقة والمتخصصة بمجاله البحثي .1
البحثیة الجیولوجیة وانعكاساتها العلمیة القدرة على تحدید وتوصیف المشاكل  .2

 .والتنمویة
القدرة على إعداد وصیاغة المقترح العلمي المناسب للمشكلة البحثیة والذي یشتمل  .3

 .على إعداد المنهجیة والمیزانیة البحثیة الالزمة واإلطار الزمني المناسب
 .القدرة على تنفیذ مقترح الدراسة للوصول إلى استنتاجات علمیة .4
 .قدرة على عرض نتائج الدراسة البحثیة والدفاع عنهاال .5
القدرة على التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة ووسائل تكنولوجیا المعلومات  .6

 .كالمكتبات وقواعد البیانات العالمیة ومحركات البحث وغیرها
یق الوعي وااللتزام بالمعاییر العلمیة من حیث الدقة واستخدام المراجع العلمیة والتوث .7

 .العلمي الدقیق واالقتباس ومعاییر النشر العلمي واألمانة العلمیة
  .القدرة على العمل العلمي المنظم والمنتج سواء كان ذلك فردیا أو جماعیا .8
 .المعرفة المفصلة والمتخصصة بأحد مجاالت علوم الجیولوجیا .9

عرض القدرة على استخدام البرمجیات المتخصصة واألسالیب الحدیثة في تحلیل و .10
 .النتائج

 .على مواصلة الدراسات العلیا بنجاح القدرة .11
  .على الدخول في سوق العمل كمختص بمجاله البحثيالقدرة  .12

  على مخرجات البرنامج مخرجات المساقاتتسكین 

  مخرجات البرنامج  المساقات  الرقم
رمز ورقم   

  المساق
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اسم المساق

1  EES602   اإلحصائیةالجیولوجیا  *   *  * *  * *  * * *  * 
2  EES611   علم الطبقات التطبیقي

  والسحنات الدقیقة
*          * * *  * 

3  EES613 علم المتحجرات المتقدم  *          * * *  * 
4  EES614  جیولوجیا العصر الرباعي  * * *  * *  * * * * * * * 
5  EES622  المعادن الطینیة  * * *  * * * * * * * * * 
6  EES625  جیولوجیا المعادن والصخور

  الصناعیة
* * *  * * * * * * * * * 

7  EES633   الصخور الناریة والمتحولة
  المتقدمة

* * *  * * * * * * * * * 

8  EES634   والصخور الرسوبیات
  الرسوبیة المتقدمة

* * *  *  *  *  *  *  * * *  * 

9  EES641  ةوالتكتونی الجیولوجیا التركیبیة 
  المتقدمة

* * *  *  *  *  *  *  * * *  * 

10  EES644  ونظمعن بعد  االستشعار *  *  *  *  *  *  *  * * *  * 
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  المعلومات الجغرافي المتقدم
11  EES651  المتقدم التربة علم    * *   *  *  *  *  *  * * *  * 
12  EES652  علم المحیطات *  * * *     *  * 
13  EES653   المتقدمةالجیولوجیا الهندسیة  * * *  *  *  *  *  *  * * *  * 
14  EES654  المتقدمة جیولوجیا البترول  * * * * * * * * * * * * 
15  EES655 المتقدمةهیدروجیولوجیا ال  * * *  *  *  *  *  *  * * *  * 
16  EES670  المتقدمة البیئیة الجیولوجیا  * *             * *   * 
17  EES671  ةمتقدمالتطبیقیة الجیوكیمیاء ال  * * *  *  *  *  *  *  * * *  * 
18  EES677  والبیئیة الجیوفیزیاء الهندسیة 

  المتقدمة
* * *  *  *  *  *  *  * * *  * 

19  EES678   الزالزلعلم  * *   * * * * * * * * * 
20  EES679   المتقدمة ستكشافاالجیوفیزیاء  * *   * * * * * * * * * 
21  EES691   موضوعات خاصة في

  الجیولوجیا
* * *   *  * *  * *   * 

22  EES693 الجیولوجیاة ندو  *   *   *  * *  * *     
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  جدول المساقات المكافئة مع الخطة القدیمة

#  

  الجدیدةالمساق المكافئ من الخطة   في الخطة القدیمة المساق

رمز ورقم 

  المساق
  اسم المساق

رمز ورقم 

  المساق
  اسم المساق

  اإلحصائیةالجیولوجیا   EES 602  اإلحصائیةالجیولوجیا   601 ج.ع  1

علم الطبقات التطبیقي   أ611 ج.ع  2

  والسحنات الدقیقة

611 EES   علم الطبقات التطبیقي والسحنات

  الدقیقة

  علم المتحجرات المتقدم  613EES  متقدم/ المتحجرات المجهریة   أ613ج .ع  3

  جیولوجیا العصر الرباعي  EES614  بیئات العصر الرباعي  653ب .ع  4

  المعادن الطینیة EES622  متقدم/ المعادن الطینیة   أ622ج .ع  5

جیولوجیا المعادن والصخور   أ625ج .ع  6

  الصناعیة

EES625  جیولوجیا المعادن والصخور

  الصناعیة

/ الصخور الناریة والمتحولة   631ج .ع  7

  متقدم  

EES633   الصخور الناریة والمتحولة

  المتقدمة

 والتحلیل الرسوبیات علم  أ632ج .ع  8

  متقدم/  التطبیقي الحوضي

EES634   والصخور الرسوبیة الرسوبیات

  المتقدمة

 ةوالتكتونی الجیولوجیا التركیبیة  EES641  متقدم/ الجیولوجیا التركیبیة   أ641ج .ع  9

  المتقدمة

  ،أ643ج .ع  10

  660ب .ع

  عن بعد المتقدم االستشعار

  الجغرافیة المعلومات نظم

EES644  ونظمعن بعد  االستشعار 

  المتقدم المعلومات الجغرافي

  المتقدم التربة علم EES651  متقدم/ علم التربة   651ب .ع  11

  المتقدمةهیدروجیولوجیا ال  EES655  هیدروجیولوجیا متقدمة  652 ج.ع  12

  المتقدمةالجیولوجیا الهندسیة   EES 653  متقدم / الجیولوجیا الهندسیة   653 ج.ع  13

جیولوجیا البترول المتقدم   أ654ج .ع  14

  وعملیات الحفر المصاحبة 

654EES  المتقدمة جیولوجیا البترول  

  المتقدمة البیئیة الجیولوجیا  EES670  متقدم/ الجیولوجیا البیئیة   650ج .ع  15

، أ670 ج.ع  16

، أ671 ج.ع

، أ674 ج.ع

  ب675 ج.ع

  الجیوكیمیاء البیئیة

  النظائر جیوكیمیاء

  متقدم/  المیاه جیوكیمیاء

  بحریة جیوكیمیاء

EES671  ةمتقدمالتطبیقیة الجیوكیمیاء ال  
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 والبیئیة الجیوفیزیاء الهندسیة  EES677  الجیوفیزیاء الهندسیة المتقدمة  أ677ج .ع  17

  المتقدمة

  الزالزلعلم   EES678   الزالزلعلم   أ678ج .ع  18

  المتقدمة ستكشافاالجیوفیزیاء   EES679  متقدم/ جیوفیزیاء استكشاف   679ج .ع  19

موضوعات خاصة في   ك692ج .ع  20

  الجیولوجیا

EES691   موضوعات خاصة في

  الجیولوجیا

  علم المحیطات  EES652  علم المحیطات  652 ب.ع  21
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  مبرارات التعدیالت: الثامنالتقریر 

 :وهي ،)ساعة معتمدة 15: (الخطة القدیمة/مساقات إجباریة  . أ

رمز ورقم 
عدد الساعات   اسم المساق  المساق

  التعدیالت/المالحظات  المعتمدة

علم الطبقات التطبیقي والسحنات   أ611ج .ع
  الدقیقة

3   إلى تعدیل رمز المساق ورقمه .EES 
611 

  ینقل إلى قائمة المواد االختیاریة وذلك
بسبب توجه الطالب والسوق نحو 
تخصصات أكثر تطبیقیة وللحصول على 

 . فرصة أوسع لدخول سوق العمل
 EES إلى تعدیل رمز المساق ورقمه   3  متقدم  / الصخور الناریة والمتحولة   631ج .ع

633. 
  الناریة الصخورتعدیل اسم المساق إلى 

 .المتقدمة والمتحولة
  ینقل إلى قائمة المواد االختیاریة وذلك

بسبب توجه الطالب والسوق نحو 
تخصصات أكثر تطبیقیة وللحصول على 

  .العملفرصة أوسع لدخول سوق 
علم الرسوبیات والتحلیل الحوضي   أ632ج .ع

  متقدم/ التطبیقي 
3   إلى تعدیل رمز المساق ورقمه EES 

634. 
  الرسوبیاتتعدیل اسم المساق إلى 

 .المتقدمة الرسوبیة والصخور
  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من

  .معتمدة
 EES إلى المساق ورقمهتعدیل رمز    3  متقدم/ الجیولوجیا التركیبیة   أ641ج .ع

641. 
  الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 

 .المتقدمة والتكتونیة التركیبیة
  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من

  .معتمدة
االستعاضة عنه بمساق تم إلغاء المساق و   3  تحلیل البیانات وتصمیم التجارب  606حص 

 المعلومات ونظم بعد عن االستشعار
، وذلك EES 644 المتقدم الجغرافیة

لخصوصیة المساق الجدید وحاجة 
  .الطالب له

  

 :اإلجباریة في الخطة المعدلةمساقات ال  . ب

رمز ورقم 
  اسم المساق  المساق

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  التعدیالت/المالحظات

EES634   والصخور الرسوبیة الرسوبیات
  المتقدمة

2   إلى تعدیل رمز المساق ورقمه EES 
634. 

  الرسوبیاتتعدیل اسم المساق إلى 
 .المتقدمة الرسوبیة والصخور

  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من
  .معتمدة

EES641  ةوالتكتونی الجیولوجیا التركیبیة 
  المتقدمة

2   إلى تعدیل رمز المساق ورقمه EES 
641. 
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  الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 
 .المتقدمة والتكتونیة التركیبیة

  ساعة  2إلى  3عدد الساعات من تعدیل
  .معتمدة

EES644  المعلومات  ونظمعن بعد  االستشعار
  الجغرافي المتقدم

3    هذا المساق بالنظر إلى  إستحداثتم
خصوصیة المساق الجدید وحاجة جمیع 
طالب التخصص إلیه لدراسة وعرض 
النتائج من خالل قاعدة بیانات رقمیة 

  .مكانیة
EES655  2  المتقدمةهیدروجیولوجیا ال    تعدیل رمز المساق ورقمه إلىEES 

655. 
  هیدروجیولوجیا التعدیل اسم المساق إلى

 .بهدف توحید مسمى المساقاتالمتقدمة، 
  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من

 .معتمدة
  تم إضافة المساق إلى قائمة المساقات

اإلجباریة بسبب توجه الطالب والسوق 
وللحصول نحو تخصصات أكثر تطبیقیة 

  .على فرصة أوسع لدخول سوق العمل
653 EES   2  المتقدمةالجیولوجیا الهندسیة    تعدیل رمز المساق ورقمه إلىEES 

653. 
  الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 

بهدف توحید مسمى ، المتقدمة الهندسیة
 .المساقات

  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من
 .معتمدة

  قائمة المساقات تم إضافة المساق إلى
اإلجباریة بسبب توجه الطالب والسوق 
نحو تخصصات أكثر تطبیقیة وللحصول 

  .على فرصة أوسع لدخول سوق العمل
654EES  2  المتقدمة جیولوجیا البترول    تعدیل رمز المساق ورقمه إلىEES 

654. 
  الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 

بهدف توحید مسمى ، المتقدمة الهندسیة
 .المساقات

  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من
 .معتمدة

  تم إضافة المساق إلى قائمة المساقات
اإلجباریة بسبب توجه الطالب والسوق 
نحو تخصصات أكثر تطبیقیة وللحصول 

  .على فرصة أوسع لدخول سوق العمل
EES677  2  المتقدمة والبیئیة الجیوفیزیاء الهندسیة    تعدیل رمز المساق ورقمه إلىEES 

677. 
 الجیوفیزیاء إلى المساق اسم تعدیل 

 توفیر بهدف ،المتقدمة والبیئیة الهندسیة
 لتطبیقات متكاملة معالجة یوفر مساق

 .الضحلة الجیوفیزیاء
  ساعة  2إلى  3تعدیل عدد الساعات من

 .معتمدة
  تم إضافة المساق إلى قائمة المساقات

توجه الطالب والسوق اإلجباریة بسبب 
نحو تخصصات أكثر تطبیقیة وللحصول 

  .على فرصة أوسع لدخول سوق العمل



22 
 

 :، وهي)ساعات معتمدة 9: (مساقات اختیاریة  . ت

 رمز   الرقم
  اسم المساق  ورقم المساق

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  المعّدل اسم المساق

  .EES 602 إلى تعدیل رمز المساق ورقمه   3  اإلحصائیةالجیولوجیا    601 ج.ع   .1
  .EES 613تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3  متقدم/  المجهریةالمتحجرات   أ 613ج .ع   .2

  علم المتحجرات تعدیل اسم المساق إلى
  .بهدف توحید مسمى المساقات، المتقدم

م إلغاء المساق حیث لم یتم طرح المساق ت   3      بواغ وحبیبات اللقاحالعلم ا   614ج .ع   .3
 .منذ سنوات

  جیولوجیا العصر االستعاضة عنه بمساق
  .EES 614 الرباعي

م إلغاء المساق حیث یتم معالجته من خالل ت   3      الطبقات الزلزالیة   618ج .ع   .4
 ESS 611 ،ESS 679 ،ESSالمساقات 

691.  
م إلغاء المساق حیث لم یتم طرح المساق ت   3      متقدم/ المعادن التطبیقیة   أ 621ج .ع   .5

  .منذ سنوات
 .EES 622تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      متقدم/ المعادن الطینیة   أ 622ج .ع   .6

  لعدم المعادن الطینیةتعدیل اسم المساق إلى ،
طرح المساق أو وجود بدیل له في درجة 

  .سالبكالوریو
جیولوجیا المعادن والصخور   أ 625ج .ع   .7

  الصناعیة
    3    تعدیل رمز المساق ورقمه إلىEES 625.  

تم إلغاء المساق حیث لم یتم طرح المساق    3      واالستكشافیةالجیولوجیا المنجمیة    629ج .ع   .8
  .منذ سنوات

 .EES 644تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      عن بعد المتقدم االستشعار  أ 643ج .ع   .9
  بعد عن االستشعارتعدیل اسم المساق إلى 

بهدف  ،المتقدم الجغرافیة المعلومات ونظم
تطبیقي متكامل لطلبة الدراسات توفیر مساق 

العلیا في تخصص الجیولوجیا یشتمل على 
تطبیقات االستشعار عن بعد وتطبیقات نظم 

  .المعلومات الجغرافیة
االستعاضة عنه بمساق تم إلغاء المساق و   3      جیولوجیا وبیئة الصحراء  أ 644ج .ع   .10

، EES 614 جیولوجیا العصر الرباعي
الجدید وحاجة وذلك لخصوصیة المساق 

 .الطالب له
 .EES 670تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      متقدم/ الجیولوجیا البیئیة    650ج .ع   .11

  البیئیة الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 
 .بهدف توحید مسمى المساقاتة، متقدمال

تم إلغاء المساق حیث لم یتم طرح المساق    3      الجیولوجیا الزراعیة  أ 651ج .ع   .12
 .سنواتمنذ 

 .EES 652تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      هیدروجیولوجیا متقدمة   652 ج.ع   .13
  هیدروجیولوجیا التعدیل اسم المساق إلى

  .بهدف توحید مسمى المساقات، المتقدمة
 .EES 653تعدیل رمز المساق ورقمه إلى   3      متقدم / الجیولوجیا الهندسیة    653 ج.ع   .14

  الهندسیة الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 
   .بهدف توحید مسمى المساقات، المتقدم

وعملیات  جیولوجیا البترول المتقدم  أ 654ج .ع   .15
   الحفر المصاحبة

    3   تعدیل رمز المساق ورقمه إلىEES 654. 
  بترول ال جیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى

  .بهدف توحید مسمى المساقات، المتقدمة
جیولوجیا الوطن العربي والشرق   أ 661ج .ع   .16

  األوسط
    3    تم إلغاء المساق حیث لم یتم طرح المساق

 .منذ سنوات
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 .EES 670تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      الجیوكیمیاء البیئیة  أ 670ج .ع   .17
  البیئیة الجیولوجیاتعدیل اسم المساق إلى 

 .بهدف توحید مسمى المساقاتة، متقدمال
. 675، 674، 671ج .تم دمج المساقات ع   3      جیوكیمیاء النظائر  أ 671ج .ع   .18

 .EES 671تعدیل رمز المساق ورقمه إلى 
كیمیاء التطبیقیة الجیوتعدیل اسم المساق إلى 

بهدف توفیر مساق تطبیقي متكامل ، المتقدمة
 .لطلبة الدراسات العلیا في تخصص الجیوكیمیاء

  3      متقدم/ جیوكیمیاء المیاه   أ 674ج .ع   .19
  3      جیوكیمیاء بحریة  ب 675ج .ع   .20

 .EES 677تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      الجیوفیزیاء الهندسیة المتقدمة  أ 677ج .ع   .21
  الجیوفیزیاء تعدیل اسم المساق إلى

بهدف توفیر ة، متقدمال البیئیةوالهندسیة 
مساق یوفر معالجة متكاملة لتطبیقات 

  .الجیوفیزیاء الضحلة
  .EES 678تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3       الزالزلعلم   أ 678ج .ع   .22
 .EES 679تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      متقدم/ جیوفیزیاء استكشاف    679ج .ع   .23

  جیوفیزیاءتعدیل اسم المساق إلى 
بهدف توحید مسمى ، المتقدمة االستكشاف

  .المساقات
المساق حیث لم یتم طرح المساق تم إلغاء    3      الترسبات البحریة   684 ج.ع   .24

 .منذ سنوات
 .EES 691تعدیل رمز المساق ورقمه إلى    3      موضوعات خاصة في الجیولوجیا  ك 692ج .ع  .25

  
 . EES 651تعدیل رمز المساق ورقمه إلى   3      متقدم/ علم التربة    651ب .ع   .26

 علم التربة المتقدم تعدیل اسم المساق إلى ،
 .بهدف توحید مسمى المساقات

 تم إلغاء المساق واالستعاضة عنه بمساق   3      العصر الرباعي بیئات   653ب .ع   .27
  . EES 614جیولوجیا العصر الرباعي

تم إلغاء المساق واالستعاضة عنه بمساق    3      نظم المعلومات الجغرافیة   660ب .ع   .28
 المعلومات ونظم بعد عن االستشعار
، وذلك EES 644 المتقدم الجغرافیة

المساق الجدید وحاجة الطالب لخصوصیة 
  .له

  

 :مستحدثةاختیاریة مساقات   . ث

 رمز   الرقم
  اسم المساق  ورقم المساق

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  المعّدل اسم المساق

1.   EES693 1  ندوة الجیولوجیا    تم طرح الندوة بهدف تمكین طلبة الدراسات
العلیا من تطویر مهاراتهم في تحلیل النتائج 

  . واستخالص التوصیات وعرضها
  

 

 


