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 إجمالي الوحدات الدراسية لبكالوريوس العلوم

      
 

 ساعة 311النسبة المئوية من  الوحدات الدراسيةإجمالي  عدد المقررات

 2228 11 8 متطلبات السنة التحضيرية

 925 8 4 متطلبات الجامعة 

 9121 59 متغير متطلبات الكلية

  
111 111% 

 

 

 

 عدد المقررات ونسب الوحدات الدراسية لبرنامج الجيوفيزياء

       

 
 عدد المقررات

إجمالي الوحدات 
 الدراسية

 نظرى
النسبة المثوية 

 ساعة 79من 
 عملي

النسبة المثوية من 
 ساعة 79

 15299 15 21211 21 41 14 إجباري من داخل التخصص

 12211 12 18211 19 45 19 إجباري من خارج التخصص

 1215 1 9219 9 8 1 إختياري من داخل وخارج التخصص

 19212 14  14285 11  59 12 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات
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11.8 % 
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 المقررات والوحدات التدريسيةعدد 

         
 متطلبات الجامعة

 
 إجباري من خارج التخصص

 الوحدات الدراسية رقم ورمز المقرر م
 

 الوحدات الدراسية إسم المقرر رقم ورمز المقرر م

 8 متطلب جامعة مقررات 4 1
 

 4 (Eجيولوجيا فيزيائية ) جيو111 1

 8 مقررات  4 المجموع
 

 1 (Eالمعادن  ) علم جيو 221 2

     
 جيو 211 1

مبادىء الرسوبيات 
 (Eوالطبقات )

1 

 إجباري من داخل التخصص
 

 1 (Eعلم الصخور  ) جيو 121 4

 م
رقم ورمز 

 المقرر
 الوحدات الدراسية إسم المقرر

 
 1 (Eجيولوجيا بنائية  ) جيو 181 9

 1 (Eأسس الجيوفيزياء ) جاف 211 1
 

 1 (Eالبترول )جيولوجيا  جيو 492 1

 جاف 211 2
االستكشاف الجاذبي 

 (Eوالمغناطيسي )
1 

 
 جيو 498 9

نظم المعلومات المكانية 
(E) 

2 

 1 (Eاالستكشاف السيزمي ) جاف 221 1
 

 4 (1فيزياء عامه ) فيز 111 8

 جاف 211 4
االستكشاف الجيوكهربي 

 (Eوالكهرومغناطيسي  )
1 

 
 4 (2فيزياء عامه ) فيز 112 5

 1 (Eعلم الزالزل ) جاف 111 9
 

 1 (1الفيزياء الرياضية ) فيز 211 11

 جاف 141 1
قياسات اآلبار الجيوفيزيائية 

(E) 
1 

 
 فيز 221 11

كهرومغناطيسية 
(1()E) 

1 

 1 (Eتقارير جيوفيزيائية  ) جاف 181 9
 

 4 (E()1كيمياء عامة ) كيم 111 12

 جاف 151 8
الطرق االشعاعية والحرارية 

 (Eاألرضية )
2 

 
 4 ( Eحساب التكامل ) ريض 111 11

 1 جيوفيزياء الحقل   جاف 151 5
 

 ريض 211 14
حساب التفاضل 

 ( Eوالتكامل )
1 

 2 (Eفيزياء االرض ) جاف 411 11
 

 ريض 214 19
المعادالت التفاضلية 

(E ) 
1 

 جاف 411 11
معالجة البيانات الجيوفيزيائية 

(E) 
1 

 
 47 مقررات 35 المجموع

 2 (Eالزلزالية الهندسية ) جاف 412 12
     

 1 (1مشروع تخرج )  جاف 451 11
     

 1 (2مشروع تخرج )  جاف 459 14
  

 
 الجيوفيزياء

 41 مقرر 34 المجموع
   

 الوحدات الدراسية عدد المقررات

     
 11 5 السنة التحضيرية

 إجباري من داخل وخارج التخصص
 

 8 4 متطلبات جامعة

 م
رقم ورمز 

 المقرر
 الوحدات الدراسية إسم المقرر

 
 41 14 إجباري من داخل التخصص

1 
مقرر 
 اختياري

 1 مقرر اختياري
 

 45 19 إجباري من خارج التخصص

2 
مقرر 
 اختياري

 1 مقرر اختياري
 

إختياري من داخل وخارج 
 التخصص

1 8 

1 
مقرر 
 اختياري

 2 مقرر اختياري
 

 111 45 المجموع

 8 مقررات 4 المجموع
 

 4 1 مقررات خدمية لتخصصات الكلية
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 األول )السنة التحضيرية( المستوى

 

 الثاني )السنة التحضيرية( المستوى

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

متطلب 

 سابق

متطلب 

 مصاحب

 الساعات المعتمدة
 )محا+تما+عمل(

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

متطلب 

 سابق

متطلب 

 مصاحب

 الساعات المعتمدة
 )محا+تما+عمل(

 1(1+1+1) - - (E) مهارات الحاسب تقن 2(1+1+1) 340 - - (E) مقدمة في الرياضيات ريض 340

 (1+1+2)2 - - مهارات االتصال علم 340 (1+1+1)1 - - (2الصحة واللياقة ) صحة 350

 (1+1+2)1 - ريض141 (E) حساب التفاضل ريض 8(8+1+1) 350 - - (E) (1اللغة االنجليزية ) نجم 340

 (1+1+1)1 - - مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج 340
 (1+1+8)8 - نجم 141 (E) (2اللغة االنجليزية ) نجم 350

 (1+1+1)1 - - ريادة األعمال ريد 303

 39 مجموع الساعات المعتمدة 34 مجموع الساعات المعتمدة

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع
رقم ورمز 

 المقرر
 إسم المقرر

متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا+تما+عمل(

رقم ورمز 
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا+تما+عمل(

 (Eأسس الجيوفيزياء ) جاف 4(1+1+1) 103 - - (Eجيولوجيا فيزيائية ) جيو 303
فيز + 111
 ريض191

- 1(2+1+1) 

 (1+1+2)1 - جيو 111 (Eعلم المعادن  ) جيو 113 (1+1+1)4 - - (1فيزياء عامه ) فيز 303

 (1+1+1)4 - - (2فيزياء عامه ) فيز 4(1+1+1) 301 - - (E) (1الكيمياء العامة ) كيم 303

 (1+1+1)1 - ريض 111 ( Eحساب التفاضل والتكامل ) ريض 100 (1+1+ 1)4 - ريض 191 ( Eحساب التكامل ) ريض 333

 (1+1+2)2 - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة (1+1+ 2)2 - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة

 35 مجموع الساعات المعتمدة 38 مجموع الساعات المعتمدة
    

 المستوى السادس المستوى الخامس 

رقم ورمز 
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

المعتمدة  الساعات 
 )محا+تما+عمل(

رقم ورمز 
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا+تما+عمل(

 افج 133
االستكشاف الجاذبي 

 جاف 211 (Eوالمغناطيسي )
- 1(2+1+1) 

 جاف 113
االستكشاف الجيوكهربي 

 (Eوالكهرومغناطيسي  )
 (1+1+2)1 - جاف 211

 1(2+1+1) - (Eاالستكشاف السيزمي ) جاف 113

 (Eمبادىء الرسوبيات والطبقات ) جيو 111
 جيو 221

 (1+1+1)1 جيو 181   (Eتقارير جيوفيزيائية  ) جاف 183 (2+1+1)1 -

 (1+1+2)1 - جيو 211 (Eجيولوجيا بنائية  ) جيو 1(2+1+1) 183 - (Eعلم الصخور  ) جيو 110
 (1+1+1)1 - فيز 111 (E) (1) كهرومغناطيسية فيز 113 (1+1+2)1 - فيز 111 (1) فيزياء رياضية فيز 103

 (1+1+2)2 - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة
 (1+1+1)1 - ريض 211 ( Eالمعادالت التفاضلية ) ريض 104

 1 - مقرر اختياري

 31 مجموع الساعات المعتمدة 39 مجموع الساعات المعتمدة

 
  

 المستوى صيفي  
 

  
 متطلب مصاحب متطلب سابق إسم المقرر رقم ورمز المقرر

 الساعات المعتمدة 
  )محا + تما + عمل(

  
 جيوفيزياء الحقل   جاف 171

جيو،  121 جاف، 211
 جيو 181جيو،  211

- 1(1+1+1) 
 

  
 1 مجموع الساعات المعتمدة

 
 المستوى السابع 

 

 المستوى الثامن 
رقم ورمز 

 المقرر
 إسم المقرر

متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا+تما+عمل(

رقم ورمز 
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

الساعات المعتمدة  
 )محا+تما+عمل(

 (Eعلم الزالزل ) جاف 131
 جاف 211

 جاف 170 (2+1+1)1 -
الطرق االشعاعية والحرارية 

 (Eاألرضية )
 ( 1+1+2)2 - جاف 211

 (Eفيزياء االرض ) جاف 1(2+1+1) 403 - (Eقياسات اآلبار الجيوفيزيائية ) جاف 143

 جاف 111

- 2(2+1+1  ) 

 (Eمعالجة البيانات الجيوفيزيائية ) جاف 433
جاف،  221 

 جاف211
 2(2+1+1 ) - (Eالزلزالية الهندسية ) جاف 431 (2+1+1)1 -

 (E)(1تخرج )مشروع  جاف 471
جاف، 151
 جاف181

 (1+1+1)2 - جيو 181 (Eنظم المعلومات المكانية ) جيو 498 (1+1+1)1 -

 1 - مقرر اختياري

 (Eجيولوجيا البترول ) جيو 451
جيو،  181
 جيو 211

- 1(2+1+1) 

 (1+1+1)1 - جاف451 (E()2مشروع تخرج ) جاف 479

 (1+1+2)2 - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة

 2 - مقرر اختياري

 38 مجموع الساعات المعتمدة 35 مجموع الساعات المعتمدة
 مقرر ُيدرس باللغة اإلنجليزية (E)                     )محا + تما + عمل( = )محاضرة + تمارين + عملي(
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 ساعة معتمدة( 8)يختار الطالب من داخل وخارج التخصص المتطلبات االختيارية 

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة
 )محا+تما+عمل(

 المتطلبات السابقة

 فيز 112 (1+1+2)2 تحليل السالسل الزمنية  جاف 139

 جيو 121 ،جيو 211،جيو 111 (1+1+2)2 فيزياء الصخور جاف 137

 جاف 111 (1+1+2)2 الزلزالية التكتونية للشرق األوسط  جاف 431

 جاف 211 ،جاف 211 ،جاف 221 (1+1+2)2 الجيوفيزياء البيئية  جاف 414

 جيو 221 (1+1+2)1 والمتحولةعلم الصخور النارية  جيو 111

 (1+1+2)1 علم الصخور الرسوبية جيو 114
 جيو 211

 (1+1+2)1 االستشعار عن بعد جيو 181

 جيو 121 (1+1+1)2 جيولوجية الدرع العربي جيو 181

 جيو 114 (1+1+2)1 الجيولوجيا الرسوبية للمملكة جيو 481

 جيو 181 –جيو  211 (1+1+2)1 جيولوجيا المياه جيو 455

 فيز 111 (1+1+2)1 إهتزازات وموجات  فيز 113

 - (1+1+1)1 الجبر الخطي  ريض 144

 ريض 191 (1+1+2)1 مقدمة في اإلحصاء  احص 300

 - (1+1+1)1 مبادئ إدارة االعمال  عمل 303

 - (1+1+1)1 مبادئ االقتصاد الجزئي   قصد303

 

 

 فيزياءالجيوبرنامج مقررات مختصر لوصف 

 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى( [   تخصصأوال: المقررات اإلجبارية من داخل ال
 (3+0+1)1      جاف: أسس الجيوفيزياء 103

مية دراسة القوانين الفيزيائية والرياضية وعالقتها بخواص االرض. مبادئ المرونة وخواص االمواج وانتقالها عبر االوساط سواء الموجة السيز
 .االنكسارية او االنعكاسية . مبادئ طرق التنقيب المختلفة وتقسير ومعرفة تركيب االرض الداخلي باستخدام المعلومات الجيوفيزيائية

 

 (3+0+1)1     جاف: االستكشاف الجاذبي والمغناطيسي 133
الجاذبية والمغناطيسية المستخدمة. معالجة البيانات أهمية واستخدام الطريقة الجاذبية والمغناطيسية في االستكشاف الجيوفيزيائي.أجهزة 

لتفسير وتصحيحها. أهمية استخدام الطرق الجاذبية والمغناطيسية في التنقيب عن النفط، والمعادن والمياة الجوفية. تفسير خرائط المسح الجوي. ا
 يومان( -الكيفي والكمي للطرق اعالة. )عمل حقلي 

 

 ساعة معتمدة( 8متطلبات الجامعة )يختار الطالب 

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة
 )محا+تما+عمل(

متطلب 
 سابق

متطلب 
 مصاحب

 - - (1+1+2)2 دراسات في السيرة النبوية سلم 300

 - - (1+1+2)2 اإلسالميةالثقافة مدخل إلى  سلم 303

 - - (1+1+2)2 األسرة في اإلسالم سلم 301

 - - (1+1+2)2 النظام اإلقتصادي اإلسالمي سلم 301

 - - (1+1+2)2 النظام السياسي اإلسالميأسس  سلم 304

 - - (1+1+2)2 حقوق اإلنسان سلم 305

 - - (1+1+2)2 الفقه الطبي سلم 301

 - - (1+1+2)2 أخالقيات المهنة سلم 309

 - - (1+1+2)2 قضايا معاصرة سلم 308

 - - (1+1+2)2 المرأة ودورها التنموي سلم 307
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 (3+0+1)1      جاف: االستكشاف السيزمى 113
 مقدمة في االستكشاف السيزمي. االمواج الزلزالية والعوامل والتي تؤثر على اختراق الموجة. السرعات السيزمية االنكسارية واالنعكاسية.

 يومان(. –العالقة ما بين الزمن والمسافة للموجة المنكسرة والمنعكسة. )عمل حقلي 
 

 (3+0+1)1    ناطيسيجاف: االستكشاف الجيوكهربي والكهرومغ 113
مقدمة في اهمية الطرق الكهربائية والكهرطيسية واستخداماتها.الخواص الموصلية للصخور. خواص التيار الكهربائي والحقل الكهرطيسي. 

   يومان(. -االنظمة الزمن المسيطر والتردد المسيطر. االجهزة المستخدمة في القياس. التفسير الكيفي والكمي للمعلومات. )عمل حقلي 
 

 (3+0+1)1       جاف: علم الزالزل 131
ميكانيكية  -معالجة البيانات. -القدر والشدة الزلزالية. -انتقال الموجة الزلزالية. -تسجيالت الزالزل  -الزالزل التاريخية -انواع واسباب الزالزل.

 التركيب الداخلي لالرض. -حدوث الزلزال.
 

 (3+0+1)1     الجيوفيزيائيةجاف: قياسات اآلبار  143
 تفسير القياسات البئرية. -انواع القياسات البئرية )المقاومية، االشعاعية، الكثافة، السيزمية(. -استخدامات القياسات الجيوفيزيائية البئرية.

 

 (0+0+3)3      جاف: تقارير جيوفيزيائية 183
 كيفية كتابة التقارير الفنية وابراز النتائج -عرض البيانات الجيوفيزيائية. -والتقارير.كتابة االوراق )االبحاث( العلمية، رسائل الماجستير، 

 

 (0+0+1)1    جاف: الطرق االشعاعية والحرارية األرضية 170
وعالقتها مع حرارة االرض  - العمل الحقلي وتفسير النتائج - االجهزة المستخدمة في القياس - مبادئ االشعاع ونصف العمر -اشعاعية الصخور.

استخدامات الطرق  - قياس الحرارة - مبادئ التدفق الحراري والتدرج الحراري مع العمق واختالفة باختالف الموقع والزمن - العناصر المشعة
 االشعاعية والحرارية.

 

 (1+0+0)1      جاف: جيوفيزياء الحقل 171
رسم خرائط جيولوجية تحت   - الجيولوجية الالزمة لعمل الخرائط الطبوغرافية والجيولوجيةالتعرف على التقنيات  - يوم 49العمل الحقلي لمدة 

الطرق السيزمية في التنقيب: طرق القياس، المعالجة )قياسات جيوفيزيائية باستخدام االجهزة   - سطحية تبين التراكيب الجيولوجية والستراتغرفية

الطريقة الجاذبية في التنقيب: طرق القياس، المعالجة والتفسير  -الطرق الكهربية والكهرومغناطيسية في التنقيب: طرق القياس، المعالجة والتفسير  -والتفسير 

 كتابة تقرير فني عن العمل الميداني بنهاية الرحلة الميدانية. - وتفسيرها تحليل البيانات -الطريقة المغناطيسية في التنقيب: طرق القياس(  -
 

 (0+0+1)1       جاف: فيزياء االرض 403
التدفق الحراري  -القشرة االرضية، الوشاح والنواة والخواص الفيزيائية والكيمائية  -دراسة تركيب االرض نتيجة الدراسات الجيوفيزيائية 

العالقة ما بين الزالزل، الجاذبية، الكثافة، مغناطيسية االرض وتركيب  -دراسة مغناطيسية الصخور والمغناطيسية القديمة  -والتيارات الحمل 
 توازن القشرة االرضية. -دراسة الصفائح التكتونية  -االرض 

 

 (3+0+1)1     جاف: معالجة البيانات الجيوفيزيائية 433
 -عدم الوضوح واالختالف في التفسير  -النمذجة باستخدام التصحيح لالعلى واالسفل  -مبادئ التصحيحات، فصل الشواذ وحساب المشتقة الثانية 

الجيولوجيا والسيزميك واستخدامة في البحث عن النفط  -التطور والتقدم في تفسيرات السيزميك بنوعية  -التصحيح الخطي وتصحيح فوريية 
 ز. والغا

 

 (0+0+1)1      جاف: الزلزالية الهندسية 431
 -الخطورة الزلزالية، النطاقات، تخامد الموجة والتضخيم  -االنواع المتعددة من مصادر الزالزل وعالقتها مع الصدوع  -المبادئ النظرية 

 مقاومة المبنى للزالزل. -استجابة المبنى للزالزل 
 

 (1+0+0)1      (3تخرج )جاف: مشروع  471
 الدراسات الحقلية وتجميع وقياس البيانات -مراجعة ودراسة الدراسات السابقة  - تحديد موضوع البحث ووضع التخطيط المنهجى إلجراء البحث

         تصحيح  البيانات
 

 (1+0+0)1      (1جاف: مشروع تخرج ) 479
 كتابة البحث. - تفسير النتائج - معالجة البيانات - تحليل ومناقشة البيانات
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 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى( [  : المقررات اإلجبارية من خارج التخصص ثانيا
 

 (  3+0+1)4      جيو: جيولوجيا فيزيائية 303
التحةةول  -والصةةخور الرسةةوبية التجويةةة والتربةةة والرواسةةب  -البركنةةة والصةةخور الناريةةة المتداخلةةة  – مقدمةةة للجيولوجيةةا الفيزيائيةةة والمعةةادن 

حركيةة  -الةزالزل  -البنيةات الجيولوجيةة  -الصةحاري و الشةواطىء  -المثةالج والتةثلج  -المجةاري المائيةة و الميةاه الجوفيةة  -والصخور المتحولة 
 .يوم واحد( –) تطبيقات حقلية  1الموارد الجيولوجية -احزمة الجبال ونمو القارات  -الصفائح 

 

 (3+0+3)1       المعادن جيو: علم 113
تعيةين معةامالت االنكسةار  -تقنيةة عمةل القطاعةات الرقيقةة  -اسةتعمال وتقنيةة المجهةر المسةتقطب  -فيزياء الضةوء وتفاعلةه معةعع المةواد المتبلةورة 

التعةرف علةى المعةادن بواسةطة الطةرق  -تحديد العالمة البصرية للمعةادن  احاديةة وثنائيةة المحةور  -مجسم معامالت االنكسار  -للمعادن الشائعة 
 .البصرية

 

 (3+0+1)1      جيو: علم الرسوبيات والطبقات 111
تصةنيف الصةخور  -المسةامية والنفاذيةة ومةدى تهثرهةا بالعمليةات المتةهخرة  -خصةائص الحبيبةات الطبيعيةة  -عمليععععات التعرية والنقل والترسيب 

اسةةتعمال وتفسةةيير  -الطباقيةةة السةةيزمية ، الطباقيةةة التعاقبيةةة  -الوحةةدات الطبقيةةة ومضةةاهاة الطبقةةات  -ة البنيةةات والبيععةةعئات العةةعرسوبي -الرسةةوبية 
 يوم واحد(  –الخرائط الطبقية وعمل القطاعات الجيولوجية بانواعها. )تطبقيات حقلية 

 

 (  3+0+1)1    جيو: علم الصخور )لطالب تخصص الجيوفيزياء(  110
 -الصةخور الرسةوبية الفتاتيةة  -التجويةة  -تصنيف الصخور النارية و عالقاتها الحقلية  –الصخور النارية المتداخلة  -المخرجة الصخعور النارية 

نبذة عن الةدرع العربةي و الغطةاء الرسةوبي  –السحنات التحولية  –نطق التحول  -التحول والصخور المتحولة  -صخور الكربونات والمتبخرات 
 يومان(. –ت حقلية لمملكة )تطبقيابا
 

 (3+0+1)1       جيو: جيولوجيا بنائية 183
التةورق و  –اشةكال الطيةات  –الصةدوع االنحداريةة  –الصةدوع االنزالقيةة  –الفواصةل  –التحليةل البنةائي  –الضغط و الجهاد و تشوه الصةخور 

 ايام( 1 –التكتونية. )تطبيقات حقلية االحزمة التجبلية و الصفائح  –االنسجة المجهرية  –السريان الصخري  –التخطط 
 

 (3+0+1)1      جيو:  جيولوجيا البترول  451
المصائد البترولية و صخور  -أصل وتجمعععععععع وحركة البترول  -المساميعععة والنفاذية  -خصائص البترول والغاز الطبيعي والمياه المصاحبة 

 يومان( –لمملكة. )تطبيقات حقلية نبذه عن البترول في ا -استكشاف البترول  –الغطاء 
 

 (3+0+3)1      جيو: نظم المعلومات المكانية 498
تطبيةق   -وسائل االدخال والحفظ والتصحيح للبيانات الجيولوجية بواسطة الحاسوب  -الخرائط والتحليل المكاني  -مفهوم نظم المعلومات المكانية 

 عملي لنظم المعلومات الجيولوجية من خالل مشروع يعده الطالب. 
 

 (3+0+1)4      (3فيز : فيزياء عامة ) 303
العدسةات، األجهةزة البصةرية، النظريةة الموجيةة للضةوء، تةداخل الضةوء، الكهربةاء السةاكنة، التيةار الكهربةائي، دوائةر انعكاس و انكسار الضوء، 

ي التيار المستمر، المجاالت المغناطيسية, المجال المغناطيسي المتولد من تيار مستمر, موصل كهربةائي فةي مجةال مغناطيسةي, شةحنة كهربائيةة فة
ظريةة الكةم، األطيةاف الذريةة، األشةعة السةينية، خةواص النةواة، النشةاط اإلشةعاعي، تفةاعالت االنحةالل واالنشةطار، مجال مغناطيسي، مقدمة في ن

 الطاقة النووية.
 

 4(1+0+3)       (E)( 3كيم : الكيمياء العامة ) 303
حسابات المعادالت  -التعبير عن التركيز  المول وطرق -الصيغ الكيميائية  -النظام الدولي للوحدات  :لحسابات الكيميائيةا : الجزء النظري

قانون هس  -التغيرات في المحتوى الحراري  أنواع  :الحرارية .معادلة فاندرفالس -الحركية للغازات  قوانينها والنظرية :الغازات .الكيميائية
 -قانون سرعة التفاعل  :الحركية .الخواص التجميعية -بها أنواعها والقوانين المتعلقة  :المحاليل .الحرارية القانون األول للديناميكا -وتطبيقاته 

 التوازنمبدأ لوشاتلييه والعوامل المؤثرة على التوازن.  - Kp و Kc العالقة بين :التوازن الكيميائي .العوامل المؤثرة على التفاعل -التفاعل  رتبة
 تميؤ األمالح. -والقواعد والمحاليل المنظمة لمحاليل األحماض  pH حساب الع -نظريات األحماض والقواعد   :األيوني

 .التفاعالت وسرعة التفاعالت، إنثالبي وقياسات الحجمي، والتحليل المادة، خواص على عملية تجربة عشر أحدالجزء العملي: 
 

 (3+0+1)4      (1فيز : فيزياء عامة ) 301
والطاقة وكمية الحركة، الحركة التوافقيةة البسةيطة، المرونةة، ميكانيكةا الموائةع المتجهات، الحركة في بعد واحد وفي بعدين، قوانين نيوتن، الشغل 

و  غير اللزجة، سريان الموائع اللزجة، التوتر السطحي، درجة الحةرارة، كميةة الحةرارة، الشةغل و الحةرارة، انتقةال الحةرارة بالتوصةيل و الحمةل
 اإلشعاع
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 (0+3+1)1      (3فيز : فيزياء رياضية ) 103
المصفوفات: )التعريفات، العمليات علي  -جوردان، ...( -)طرق المحو، جاوس نظام من المعادالت الخطية: طرق حل نظم من المعادالت الخطية

الفضاءات المتجهة:  -طريقة عملية الصف األولية، المحدد، قاعدة كرامر  -المصفوفات، المصفوفة المدورة، المجموع القطري، ...(. المعكوسة 
الفضاءات المتجهة ذات البعدين والثالثة أبعاد. القيم المطلقة، الضرب القياسي، ، المسافة في ضاءات المتجهة ذات البعدين والثالثة أبعادالف

مسائل   -اإلسقاط، الضرب االتجاهي، الفضاءات المتجهة ذات البعد  النوني: الفضاءات اإلقليدية، فضاءات الضرب الداخلي، التحويالت الخطية
 القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

 

 (0+0+1)1      (3فيز : كهرومغناطيسية ) 113
ث الكهربائية الساكنة، قانون جاوس  و تطبيقاته، المكثفات، المجال المغناطيسي لموصالت ذات أشكال مختلفة، قانون أمبير و تطبيقاته، الح

 المغناطيسية للمادة، تحليل دوائر التيار المتردد، الرنين في دوائر التوالي والتوازي.الكهرومغناطيسي، قانونا فاراداي ولنز، الخواص 
 

 (0+3+1)4      ريض : حساب التكامل 333
تعريف التكامل المحدد وخواصه، الدالة األصلية، التكامل غير المحدد والمبرهنة األساسية لحساب التفاضل والتكامل. التكامل بالتعويض. 

وال األسية الطبيعية والعامة، تكامالت الدوال اللوغاريتمية الطبيعية والعامة. مشتقات وتكامالت الدوال الزائدية والدوال الزائدية تكامالت الد
ت تكامال العكسية. طرائق التكامل : التكامل باألجزاء، التكامل بالتعويضات المثلثية، التكامل بطريقة إكمال االمربع، تكامالت الدوال الكسرية،

بتعويضات متفرقة. صيغ عدم التعيين ، التكامالت المعتلة. تطبيقات التكامل : المساحات، حجوم األجسام الدورانية، طول القوس وسطح 
م رتية، رسالدوران، الحركة الخطية، الشغل، العزوم ومركز الثقل. التكامل العددي. اإلحداثيات القطبية، العالقة بين اإلحداثيات القطبية والديكا

 المنحنيات القطبية ، المساحات في اإلحداثيات القطبية. المعادالت الوسيطية
 

 (0+0+1)1     حساب التفاضل والتكامل: ريض 100

اإلحداثيات الديكارتية واألسطوانية والكروية، اإلحداثيات المنحنية، الدوال في متغيرين أو ثالثة، النهايات واإلتصال، 

السلسلة، القيم القصوى للدوال ذات المتغيرين، عوامل الجرانج، التكامل الثنائي وتطبيقاته، التكامل المشتقات الجزئية، قانون 

الثنائي في اإلحداثيات القطبية، التكامل الثالثي وتطبيقاته، التكامل الثالثي في اإلحداثيات القطبية واألسطوانية والكروية، 

لة الهندسية، اختبارات التقارب، المتسلسالت المتناوبة، التقارب المطلق المتتاليات، المتسلسالت غير المنتهية، المتسلس

 والمشروط، تمثيل الدوال بواسطة متسلسالت قوى، متسلسالت  تايلور وماكلوران ، متسلسالت ثنائي الحد.
 

 (0+0+1)1      المعادالت التفاضلية: ريض 104

المعادالت الخطية ذات الرتب األعلى، األنظمة الخطية ذات المعامالت أنواع مختلفة من معادالت الدرجة األولى وتطبيقاتها، 

الثابتة، تخفيض الرتبة، طريقة متسلسالت القوى لمعادالت الرتبة الثانية ذات معامالت من كثيرات الحدود، متسلسالت 

 فورييه، متسلسالت فورييه للدوال الزوجية والفردية، مفكوك فورييه المركب، تكامل فورييه.

 
 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى( [   اً: المقررات االختيارية من داخل التخصصلثثا

 

 (0+0+1)1      جاف: تحليل السالسل الزمنية 139
   استخدام النظريات الخطية واالخطية في حل بعض مشاكل الجيوفيزياء. -التحليل والتصفية الرقمية.  -تحاليل فوريية 

 

 (0+0+1)1       فيزياء الصخورجاف:  137
دراسة خواص الصخور الفيزيائية والتي تؤثر على توزع وانتقال السوائل )نفط، غاز، ماء  -دراسة الصخور الرسوبية، االندفاعية والمتحولة 

قانون دارسي  -الزوجة لسطحي والداخلي، الرطوبة ووالملوثات( في فراغات الصخر وتضم المسامية، النفاذية، الضغط  االسموزي، الجهد ا
 لالوساط المتجانسة.

 

 (0+0+1)1     جاف: الزلزالية التكتونية للشرق األوسط 431
انفتاح البحر االحمر وفالق البحر  -دراسة حدوث الزالزل والمناطق النشطة زلزاليا  -حدود الصفيحة العربية  -دراسة تكتونية الشرق االوسط 

 القسرة االرضية والصفيحة العربية. -الخليج العربي  -التكتوني جبال اطلس النشاط  -الميت التحويلي 
 

 (0+0+1)1      جاف: الجيوفيزياء البيئية 414
تحديد  -استخدام الطرق الجيوفيزيائية )السيزمية، الجاذبية، المغناطيسية، الرادار االرضي، الكهربائية واالشعاعية( في حل المشاكل البيئية 

 استخدام الطرق في حماية البيئة. -تحديد مواقع مكبات النفايات  -لوث ومراقبة الت
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 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([  : المقررات االختيارية من خارج التخصصرابعاً 
 

 (3+0+1)1     جيو: علم الصخور النارية والمتحولة 111
جيوكيميائية الصخور الناريةة وعالقتهةا بالبيئةة التكتونيةة  –ميكانيكية التداخل  -البركنة و نواتجها  –التفارق الصهيري  -نشهة وخصائص الصهير

ا علةى داللتهةالتفةاعالت التحوليةة و –التحوليةة السةحنات  –نطةق التحةول  -االنسجة التحولية وطةرق تكونهةا  –انواع التحول وعالقاتها الحقلية  –
 ايام(. 1 –مسارات الحرارة والضغط مع الزمن. )تطبيقات حقلية  –ظروف الضغط ودرجة الحرارة 

 

 (3+0+1)1      جيو: علم الصخور الرسوبية 114
حالةةة التركيةةب المعةةدني للصةةخور الفتاتيةةة وعالقتةةه بال -الخصةةائص المورفولوجيةةة للحبيبةةات, والمعةةامالت اإلحصةةائية لحجةةوم الحبيبةةات الفتاتيةةة 

تكةون  –الصةخور السليسةية  -الصخور الحديديةة  -الصخور الفوسفاتية  -الصخور الكربوناتية و المتبخرات  -عمليات النشهة الالحقة  –التكتونية 
 يومان(  –الفحم. )تطبيقات حقلية 

 

 (3+0+1)1      ستشعار عن بعداالجيو:  181
 -التصةحيح المكةاني  -التقةاط المعلومةات األوليةة ومعالجتهةا  -انةواع المجسةات والمواسةح  -الطيف الكهرومغناطيسةي  -اسس االستشعار عن بعد 

 تطبيقات جيولوجية. -تحليل المركب الرئيسي  –طرق التصنيف  -تفسير صور االقمار الصناعية 
 

 (  3+0+3)1      جيو: جيولوجية الدرع العربي 181
خطةةوط الةةدرز وصةةخور  –االقةةاليم المنقولةةة  –النشةةاط التكتةةوني والنةةاري  -للعمةةود الطبقةةي التقسةةيمات المختلفةةة  -نشةةهة وتطةةور الةةدرع العربةةي 

الرواسةةب المعدنيةةة فةةي الةةدرع  -االقةةاليم االركيةةة فةةي الةةدرع العربةةي  –الحركةةة االفريقيةةة الشةةاملة  –المضةةاهاة مةةع الةةدرع النةةوبي  -االوفيواليةةت 
 ايام( 1 –العربي. )تطبيقات حقلية  

 

 (3+0+1)1       جيولوجيا المياهجيو:  455
كيميةاء الميةاه  -آبةار الميةاه الجوفيةة  -قةانون دارسةي  -أنةواع الخزانةات الجوفيةة  -العوامل الجيولوجية المتحكمة في وجود وحركة المياه الجوفيةة 

 ايام(  1–)تطبيقات حقلية  نبذه عن المياه الجوفية في المملكة. -تداخل مياه البحر  -التنقيب عن المياه الجوفية  -الجوفية 
 

 (3+0+1)1     جيو: الجيولوجيا الرسوبية للمملكة 481
 الطبقية – االحواض داخل الطبقية العالقات - الترسيبية الدورات - الظاهرة الحياة لعصر الطبقية الوحدات - المملكة في الرسوبية االحواض

 الغطاء لصخور االقتصادية األهمية - الرئيسية البنائية االتجاهات– الحيوية
 

 (0+3+1)1      فيز: إهتزازات وموجات 113
االهتزازات الزاوية، االهتزازات الصوتية، اهتزازات  تحليل فوريراالهتزازات الحرة، الرياضيات البديلة للحركة التوافقية و الحركة الدورية

، االضمحالل الخفيف، االضمحالل الشديد، االضمحالل الحرج،  االهتزازات المخمدة،  البالزما، االهتزازات الجزئية، ذبذبات الدارة الكهربائية
التراكيب،   تراكب الحركة التوافقيةاالضمحالل الناتج عن مقاومة، االضمحالل الناتج عن االحتكاك.  االهتزازات القسرية: الحاالت المستقرة 

 .المتفرقة والالمتفرقة. نظرية فوريير . دارات الرنين. الموجات: المنتقلة، الموقوفة،العابرات
 

 (0+3+1)1 احص : مقدمة في اإلحصاء                                                 300
المتغير  -نظرية بايز  -االحتمال الكلي  -االحتمال الشرطي  -مبادئ االحتمال  -مقاييس التشتت  -مقاييس النزعة المركزية  -اإلحصاء الوصفي 

التطبيقات  –التوزيع الطبيعي  -التوزيع فوق الهندسي –توزيع بواسون  - توزيع ذي الحدين  -التوقع والتباين  -شوائي و التوزيع االحتمالي الع
 باستخدام اكسيل.

 

 (0+0+1)1        ريض :الجبر الخطى 144
الصةةفية، المصةةفوفة فةةي الشةةكل الصةةفي المميةةز )المختةةزل(، المصةةفوفات، العمليةةات علةةى المصةةفوفات، أنةةواع المصةةفوفات، التحةةويالت األوليةةة 

المحددات، بعض الخةواص البسةيطة للمحةددات، معكةوس المصةفوفة، األنظمةة الخطيةة المتجانسةة وغيةر المتجانسةة، فضةاء المتجهات،الفضةاءات 
لي، التحةويالت الخطيةة، القةيم والمتجهةات الجزئية، االستقالل واالرتباط الخطةي، الفضةاءات الصةفية والعموديةة لمصةفوفة، فضةاء الضةرب الةداخ

 .المميزة )الذاتية( للمصفوفة والمؤثر الخطي
 

 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([     خامساً: المقررات الخدمية
 

 (3+0+1)1      ءالجيوفيزيا أسسجاف:  103
مبادئ المرونة وخواص االمواج وانتقالها عبر االوساط سواء الموجة السيزمية دراسة القوانين الفيزيائية والرياضية وعالقتها بخواص االرض. 

 االنكسارية او االنعكاسية . مبادئ طرق التنقيب المختلفة وتقسير ومعرفة تركيب االرض الداخلي باستخدام المعلومات الجيوفيزيائية.
 

 
 



 طالب   كلية العلوم -الرياض  :المقر    جامعة الملك سعود
 

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
 الخطط الدراسية
 جيوفيزياءالالخطة الدراسية لبرنامج 

 

 تشار وكالة الشؤون األكاديميةمس–د. أسامة عطية  
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 (3+0+1)1      جاف: اإلستكشاف الجيوفيزيائي 103
الطرق االشعاعية والحرارية. استخدام هذة  -الرادار االرضي -الزالزل  –الطرق السيزمية  -طرق التحريض الذاتي  -ذبي والمغناطيسي. الطرق الكهربائية االستكشاف الجا

 يومان( -)عمل حقلي  -التفسير الكيفي والكمي للمعلومات الجيوفيزيائية  -الطرق الستكشاف المصادر الطبيعية 

على الطالب مراجعة القسم المختص لمعرفة وصف المقررات  مالحظة هامة: يجب
 التي ُتَدرس من خارج الكلية )اإلجبارية واالختيارية(.

 


