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 الثاني )السنة األولى الُمشتركة( المستوى  األول )السنة األولى الُمشتركة( المستوى

 ورمزرقم 

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 

 رقم ورمز 

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 متزامن سابق  متزامن سابق 

 نجلإ104

 إنجل 105أو 

 إنجل 106أو 

    6 - - لغة انجليزية

 نجلإ111

 إنجل 112أو 

 إنجل 113أو 

   6 - - لغة انجليزية

  3 - - مهارات جامعية نهج 101   3 - - حساب التفاضل ريض 101

  3 - - مهارات الحاسب تقن 101   1 - - عمالاألريادة  ريد 101

  3 - - مقدمة في االحصاء أحص 101   4 - - كيمياء عامة كيم 101

  1 - - اللياقة والثقافة الصحية فجب 101   2 - - ةيمهارات الكتابال عرب 100

 16 مجموع الساعات المعتمدة  16 مجموع الساعات المعتمدة 

   

 المستوى الثالث
 

 المستوى الرابع

 رقم ورمز

 المقرر
 المقررأســـــــــــم 

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 )محا + تما + عمل(

 رقم ورمز 

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 متزامن سابق  متزامن سابق )محا + تما + عمل(

 (2+0+3) 4 - - جيولوجيا عامة جيو 100

 

 (2+0+3) 4 - - (2فيزياء عامه ) فيز 102

 (0+2+3) 4 - ريض 111 المعادالت التفاضلية ريض 209 (2+0+3) 4 - - (1فيزياء عامه ) فيز 101

 حساب التكامل ريض 111

 ريض 101

 (2+0+2) 3 - جاف 201 والمغناطيسي االستكشاف الجاذبي جاف 211 (3+2+0) 4 -

 جيو 100 علم المعادن جيو 221 (2+0+2) 3 فيز 101 أسس الجيوفيزياء جاف 201
237 
 جيو

3 (2+0+2) 

 جيو 100 الرسوبيات والطبقاتعلم  جيو 237 (0+0+2) 2 - - مجموعة ج ( ) من متطلبات الجامعة سلم ×××
221 
 جيو

3 (2+0+2) 

 17 مجموع الساعات المعتمدة 17 مجموع الساعات المعتمدة

    

 المستوى السادس المستوى الخامس 

 رقم ورمز

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 المعتمدةالساعات  ُمتطلب
 )محا + تما + عمل(

 رقم ورمز 

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 متزامن سابق  متزامن سابق )محا + تما + عمل(

 (0+2+2)3 - ريض 111 (1فيزياء رياضية ) فيز 201

 

 (0+0+3)3 - فيز 101 (1كهرومغناطيسية ) فيز 221

 جاف 231 (2+0+2)3 - جاف 201 االستكشاف السيزمي جاف 221
اف الجيوكهربي االستكش

 والكهرومغناطيسي
 (2+0+2)3 - جاف 201

 (2+0+2)3 - جاف 201 (Eعلم الزالزل ) جاف 313 (2+0+2)3 - جيو 221 علم الصخور جيو 320

 تقارير جيوفيزيائية جاف 381 (2+0+2)3 - جيو 237 جيولوجيا بنائية جيو 381
جاف 211  
 جاف 221

- 1(1+0+0) 

 - نظم المعلومات المكانية جيو 382
381 
 جيو

 الغطاء الرسوبي للمملكة جيو 385 (2+0+2) 3
 جيو 381
 جيو 237

- 2 (1+0+2) 

 (0+0+2) 2 - - مجموعة ج ( ) من متطلبات الجامعة سلم ×××
 الدرع العربيجيولوجية  جيو 386

 جيو 381
 جيو  320

 
- 2 (1+0+2) 

 (2+0+2)3 - - المجموعة أمن  مقرر اختياري

 17 مجموع الساعات المعتمدة 17 مجموع الساعات المعتمدة
 

  
 المستوى صيفي  

 

  
 رقم ورمز المقرر

إسم 
 المقرر

 متزامن متطلب سابق متطلب
 الساعات المعتمدة 
  )محا + تما + عمل(

  
 جاف 393

جيوفيزياء 
 الحقل  

 جاف، 231جاف،  221 جاف، 211
 جيو 381جيو ،  320جيو،  237

- 6(0+0+12) 
 

  
 6 مجموع الساعات المعتمدة

 
 

 المستوى السابع
 

 المستوى الثامن 

 رقم ورمز

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 )محا + تما + عمل(

 رقم ورمز 

 المقرر
 أســـــــــــم المقرر

 الساعات المعتمدة ُمتطلب
 متزامن سابق  امنمتز سابق )محا + تما + عمل(

جاف 201 آلبارالقياسات الجيوفيزيائية ل جاف 410   3(2+0+2) 

 

 جاف 390
 الحرارية األرضيةاقة الط

 واالشعاعية
 ( 0+0+2)2 - جاف 201

 معالجة البيانات الجيوفيزيائية جاف 411
جاف  211
 جاف221

 فيزياء االرض جاف 401 (2+0+0) 2 -

 جاف 313

- 2(2+0+0  ) 

 جيولوجيا البترول جيو 452
237 

 381جيو
 جيو

 ( 0+0+2)2 - الهندسية سيزميةال جاف 412 (2+0+2)3 -

 (1مشروع تخرج ) جاف 496
 جاف393 

 
 جيوفيزياء التعدين جاف 421 (0+0+6)3 -

 جاف 211
 جاف 231

- 2(2+0+0) 

 السيزمية الطباقية جاف 431 (0+0+2)  2 - - من المجموعة ب مقرر اختياري
 جاف 221
 يوج 237

- 2(2+0+0) 

 (0+0+2) 2 - - مجموعة ج ( ) من متطلبات الجامعة سلم ×××
 (6+0+0)3 - جاف496 (2مشروع تخرج ) جاف 497

 (0+0+2)2 - - مجموعة ج ( ) من متطلبات الجامعة سلم ×××

 15 مجموع الساعات المعتمدة 15 مجموع الساعات المعتمدة
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 )محاضرة + تمارين + عملي(الساعات الفعلية)محا + تما + عمل( = 

 

 ساعة معتمدة(3ا )هقرر واحد منميختار الطالب  -المتطلبات االختيارية من داخل وخارج التخصص  -مجموعة أ 

 رقم ورمز
 المقرر

 أســـــــــــم المقرر
 الساعات المعتمدة

 )محا + تما + عمل(

 ُمتطلب

 متزامن سابق

 (2+0+2)3 االستشعار عن بعد جيو 383
 جيو 237
 جيو 381

- 

 جاف 231 - (2+0+2) 3 المياه الجوفيةجيوفيزياء  جاف 417

 (2+0+2) 3 جيولوجيا المياة جيو 455
 جيو 381
 جيو 237

- 

 

 

 ساعة معتمدة(2واحد منا ) مقرريختار الطالب  -المتطلبات االختيارية من داخل وخارج التخصص  -مجموعة ب

 رقم ورمز
 المقرر

 أســـــــــــم المقرر
 الساعات المعتمدة

 عمل()محا + تما + 

 ُمتطلب

 متزامن سابق

 - فيز 102 (0+0+2)2 تحليل السالسل الزمنية  جاف 317

 (0+0+2)2 فيزياء الصخور جاف 319
 جيو 100
 جيو 237
 جيو 320

- 

 (0+0+2)2 المخاطر الطبيعية جاف 320
 جاف 201
 جاف 313

- 

  جاف 313 (0+0+2)2 جيولوجيا الزالزل جاف 419 

 (0+0+2)2 البيئية والهندسيةالجيوفيزياء  جاف 424
 جاف 211

جاف  221 
 جاف 231

- 

 - جاف 201 (0+0+2)2 الجيوفيزياء البحرية جاف 444

 - جيو 381 (0+0+2) 2 حركية الصفائح جيو 463

 

 

 ساعة معتمدة( 8 منها  متطلبات الجامعة )يختار الطالب -مجموعة ج

 الوحدات الدراسية اسم المقرر ورمز المقرر رقم م

 (0+0+2)2 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 1

 (0+0+2)2 الثقافة اإلسالميةأصول  سلم 101 2

 (0+0+2)2 األسرة في اإلسالم سلم 102 3

 (0+0+2)2 النظام االقتصادي اإلسالمي سلم 103 4

 (0+0+2)2 السياسي اإلسالمي النظام سلم 104 5

 (0+0+2)2 حقوق اإلنسان سلم 105 6

 (0+0+2)2 الفقه الطبي سلم 106 7

 (0+0+2)2 أخالقيات المهنة سلم 107 8

 (0+0+2)2 قضايا معاصرة سلم 108 9

 (0+0+2)2 المرأة ودورها التنموي سلم  109 10

 

 مقررات خدمية لطالب تخصص الجيولوجيا

 رقم ورمز
 المقرر

 أســـــــــــم المقرر
 الساعات المعتمدة

 )محا + تما + عمل(

 ُمتطلب

 متزامن سابق

  جاف 201 (2+0+2) 3 اإلستكشاف الجيوفيزيائي جاف 301

 

 

 


