
 
 آلية العلوم

 قسم علوم األرض والبيئة
  تخصص علوم األرض–الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في علوم األرض والبيئة 

 مسار الرسالة 
  

  :أوًال يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج
 والبيئة أو أي من التخصصات األخرى في علوم األرضة البكالوريوس أن يكون حاصًال على درج .١

  . العالقة التي يوافق عليها مجلس القسم ذات
 . مجلس التعليم العاليات وفق قراراللغة االجنبيةاجتياز امتحان  .٢
  

  : المتطلبات اآلتيةتمامإمسار الرسالة بعد /  علوم األرض  العلوم تخصصتمنح درجة الماجستير في: ثانيًا
  .٢٠١١لسنة ) ٣(قم برنامج الماجستير راستيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات  .١
 .لعليا في القسمالتي تقررها لجنة الدراسات استدراآية ات اإلقدراسة المسا .٢
 : فما فوق والنجاح فيها موزعة آما يلي٦٠٠ساعة معتمدة من مستوى ) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن  .٣

 
   

 :ساعة معتمدة وهي) ١٥(مساقات إجبارية ويخصص لها    -أ 
 

رمز ورقم 
  اسم المساق  المساق

عدد 
 الساعات
  المعتمدة

الفصل الذي 
يطرح فيه 
  المساق

  األول  ٣  التطبيقي والسحنات الدقيقةعلم الطبقات   أ٦١١ج .ع
  األول  ٣  متقدم/ الصخور النارية والمتحولة   ٦٣١ج .ع
  األول  ٣  متقدم/ علم الرسوبيات والتحليل الحوضي التطبيقي   أ٦٣٢ج .ع
  يالثان  ٣  متقدم/ الجيولوجيا الترآيبية   أ٦٤١ج .ع

  األول والثاني  ٣  تحليل البيانات وتصميم التجارب  ٦٠٦حص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 
 : التالية من المساقاتيختارها الطالبساعة معتمدة ، ) ٩(مساقات اختيارية ويخصص لها    -ب 

  
 عدد الساعات  اسم المساق  رمز ورقم المساق

  المعتمدة
  ٣  الجيولوجيا اإلحصائية  ٦٠١ج .ع
  ٣  متقدم/ تحجرات المجهرية الم  أ٦١٣ج .ع
  ٣  علم االبواغ وحبيبات اللقاح  ٦١٤ج .ع
  ٣  الطبقات الزلزالية  ٦١٨ج .ع
  ٣  متقدم/ المعادن التطبيقية  أ٦٢١ج .ع
  ٣  متقدم/ المعادن الطينية  أ٦٢٢ج .ع
  ٣  جيولوجيا المعادن والصخور الصناعية أ٦٢٥ج .ع
  ٣  الجيولوجيا المنجمية واالستكشافية ٦٢٩ج .ع
  ٣   المتقدماالستشعار عن بعد  أ٦٤٣ج .ع
  ٣  جيولوجيا وبيئة الصحراء  أ٦٤٤ج .ع
  ٣  متقدم/ الجيولوجيا البيئية   ٦٥٠ج .ع
  ٣  الجيولوجيا الزراعية  أ٦٥١ج .ع
  ٣  هيدروجيولوجيا متقدمة  ٦٥٢ج .ع
  ٣  متقدم/ الجيولوجيا الهندسية  ٦٥٣ج .ع
ت الحفر  وعمليامتقدمالجيولوجيا البترول  أ٦٥٤ج .ع

  المصاحبة
٣  

  ٣  جيولوجيا الوطن العربي والشرق األوسط أ٦٦١ج .ع
  ٣  الجيوآيمياء البيئية  أ٦٧٠ج .ع
  ٣  جيوآيمياء النظائر أ٦٧١ج .ع
  ٣  متقدم/ جيوآيمياء المياه  أ٦٧٤ج .ع
  ٣  جيوآيمياء بحرية ب٦٧٥ج .ع
  ٣   المتقدمةهندسية الجيوفيزياء ال أ٦٧٧ج .ع
  ٣  زلعلم الزال أ٦٧٨ج .ع
  ٣  متقدم/ جيوفيزياء استكشاف   ٦٧٩ج .ع
  ٣  الترسبات البحرية ٦٨٤ج .ع
  ٣  موضوعات خاصة في الجيولوجيا ك٦٩٢ج .ع
  ٣  متقدم/ علم التربة   ٦٥١ب .ع
  ٣  علم المحيطات  ٦٥٢ب .ع
  ٣  بيئات العصر الرباعي  ٦٥٣ب .ع
  ٣  نظم المعلومات الجغرافية  ٦٦٠ب .ع

  . يجوز الجمع بينهما وال٦٨١ح.ن تكافئ ٦٦٠ب .ن عأعلما ب* 
  
 
 :ساعات معتمدة) ٩(وتخصص لها . إعداد رسالة الماجستير والنجاح في امتحان مناقشتها .٤
  

 عدد الساعات  اسم المساق  رمز ورقم المساق
  المعتمدة

الفصل الذي يطرح فيه 
  المساق

  جميع الفصول  صفر  الرسالة  أ٦٩٩ج .ع
 جميع الفصول  ٣ الرسالة  ب٦٩٩ج .ع
 جميع الفصول  ٦ الرسالة  ج٦٩٩ ج.ع
 جميع الفصول  ٩ الرسالة  د٦٩٩ج .ع
 


