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 إجمالي الوحدات الدراسية لبكالوريوس العلوم

      
 

 ساعة 316النسبة المئوية من  الوحدات الدراسيةإجمالي  عدد المقررات

 2228 11 8 متطلبات السنة التحضيرية

 925 8 4 متطلبات الجامعة 

 9121 59 متغير متطلبات الكلية

  
111 111% 

 

 

 لبرنامج الجيولوجيا الوحدات الدراسية

       

 
عدد 

 المقررات
إجمالي الوحدات 

 الدراسية
 نظرى

النسبة 
المثوية 

 79 من
 ساعة

 عملي
وية من ئالنسبة الم

 ساعة 79

 28284 28 11219 19 11 22 إجباري من داخل التخصص

 1218 1 11218 11 15 1 إجباري من خارج التخصص

 ـ ـ 19249 19 19 1 إختياري من داخل وخارج التخصص

 19212   14288   59 14 المجموع
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 التدريسيةعدد المقررات والوحدات 
 متطلبات الجامعة

 
 مقررات إجبارية من خارج التخصص

 الوحدات الدراسية رقم ورمز المقرر م
 

 الوحدات الدراسيةعدد  إسم المقرر رقم ورمز المقرر م

 8 متطلب جامعة مقررات 4 1
 

 1 مقدمة في اإلحصاء إحص 111 1

 8 مقررات  4 المجموع
 

 4 (1فيزياء عامه ) فيز 111 2

     
 4 ( E()1الكيمياء العامة ) كيم 111 1

 مقررات إجبارية من داخل التخصص
 

 1 ( Eأسس الجيوفيزياء ) جاف 211 4

 الوحدات الدراسية إسم المقرر رقم ورمز المقرر م
 

 2 مبادئ الكيمياء التحليلية كيم 291 9

 4 ( Eجيولوجيا فيزيائية ) جيو 111 1
 

 1 (E) االستكشاف الجيوفيزيائي جاف 111 1

 1 ( Eجيولوجيا تاريخية ) جيو 111 2
 

 37 مقررات 6 المجموع

 1 ( Eعلم المعادن ) جيو 221 1
     

 1 (Eعلم الرسوبيات و الطبقات ) جيو 211 4
 

 مقررات إختيارية من داخل وخارج التخصص 

 1 (Eاألحافير االفقارية ) جيو  241 9
 

 الوحدات الدراسية رقم ورمز المقرر م

 2 (Eالجيولوجيا البيئية ) جيو 212 1
 

 5 وحدات دراسية لكل مقرر( 1مقررات ) 1 1

 1 (Eعلم الصخور النارية والمتحولة ) جيو 121 9
 

 1 وحدة دراسية لكل مقرر( 2مقررات ) 1 2

 1 (Eعلم الصخور الرسوبية ) جيو 114 8
 

 35 مقررات 6 المجموع

 2 (Eحركية الصفائح ) جيو 181 5
     

 1 (Eالجيولوجيا البنائية ) جيو 181 11
     

 1 (Eاستشعار عن بعد ) جيو 181 11
     

 2 (Eجيولوجية الدرع العربي ) جيو 181 12
     

 1 (Eتقارير جيولوجية ) جيو 152 11
     

 1 جيولوجيا الحقل  جيو 151 14
     

 2 (Eمعالجة البيانات الجيولوجية ) جيو 411 19
  

 
 الجيولوجيا

 1 (Eجيولوجيا الخامات ) جيو 491 11
   

 عدد الوحدات الدراسية عدد المقررات

 1 جيولوجيا البترول جيو 492 19
 

 11 5 السنة التحضيرية

 1 جيولوجيا المياه  جيو 499 18
 

 8 4 متطلبات جامعة

 2 (Eنظم المعلومات المكانية ) جيو  498 15
 

 11 22 إجباري من داخل التخصص

 1 الجيولوجيا الرسوبية للمملكة  جيو 482 21
 

 15 1 إجباري من خارج التخصص

 1 ( 1مشروع تخرج ) جيو 459 21
 

إختياري من داخل وخارج 
 التخصص

1 19 

 1 ( 2مشروع تخرج ) جيو 458 22
 

 316 49 المجموع

 61 مقرر 11 المجموع
 

 29 5 الكلية تخصصاتمقررات خدمية ل
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 األول )السنة التحضيرية(  المستوى

 

 الثاني )السنة التحضيرية(  المستوى

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

متطلب 

 سابق
 متزامن

 الساعات المعتمدة
تما  )محا+

 +عمل(

رقم ورمز 

 المقرر
 اسم المقرر

متطلب 

 سابق
 متزامن

 الساعات المعتمدة
 +عمل(تما  )محا+

 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 - - (2) الصحة واللياقة صحة 350

 (1+1+2)1 - ريض 141 (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

 متزامن
 المعتمدةالساعات 

 +عمل(تما  )محا+
رقم ورمز 

 المقرر
 إسم المقرر

متطلب 
 سابق

 متزامن
 الساعات المعتمدة

 (+عملتما  )محا+

 (1+1+1) 2 - - مبادئ الكيمياء التحليلية كيم 4 (1+1+1) 151 - - ( Eجيولوجيا فيزيائية ) جيو 303
 ( Eجيولوجيا تاريخية ) جيو 306 (1+1+2) 1 - ريض 191 مقدمة في االحصاء احص 300

 جيو 111
- 1 (2+1+1) 

 1 (2+1+1) - ( Eعلم المعادن ) جيو 113 (1+1+1) 4 - - (1عامة )الكيمياء ال كيم 303

 (1+1+1) 4 - - (1فيزياء عامه  ) فيز 303
 1 (2+1+1) - - ( Eأسس الجيوفيزياء ) جاف 103

 1 - - مقرر اختياري

 (1+1+2) 2 - - جامعةال اتمقرر إختياري من متطلب
 

 (1+1+2) 2 - - جامعةات المتطلب من مقرر اختياري

 39 مجموع الساعات المعتمدة

 

 36 مجموع الساعات المعتمدة
    

 المستوى السادس المستوى الخامس 

رقم ورمز 
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

 متزامن
 الساعات المعتمدة

 (+عملتما  )محا+
رقم ورمز 

 المقرر
 إسم المقرر

 متطلب
 سابق

 متزامن
 الساعات المعتمدة

 (+عملتما  )محا+

 (Eعلم الصخور الرسوبية ) جيو 114 (1+1+2) 1 - جيو 221 (Eعلم الرسوبيات و الطبقات ) جيو 116

 جيو 211

- 1 (2+1+1) 
 1 (1+1+1) - (Eتقارير جيولوجية ) جيو 171 (1+1+2) 1 - جيو 111 (E) الالفقاريةاألحافير مبادئ  جيو  141
 1 (2+1+1) - (Eاستشعار عن بعد ) جيو 181 (1+1+2) 2 - جيو 221 (Eالجيولوجيا البيئية ) جيو 161
 2 (2+1+1) - (Eحركية الصفائح ) جيو 180 (1+1+2) 1 جيو 211 -  (Eالجيولوجيا البنائية ) جيو 183

 جيو 111
علم الصخور النارية 

 (Eوالمتحولة )
 (1+1+2) 1 - جيو 221

 (1+1+1) 2 - جيو 121 (Eجيولوجية الدرع العربي ) جيو 186

جامعةال اتمقرر إختياري من متطلب  - - 2 (2+1+1) 

 1 - -  مقرر اختياري 1 - - مقرر اختياري

 36 الساعات المعتمدةمجموع  39 مجموع الساعات المعتمدة

 

 

 المستوى صيفي  

  

رقم ورمز 
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

 متزامن
 الساعات المعتمدة

 (+عملتما  )محا+

 ا حقليةجيولوجي جيو 171
جيو,  181
جيو,  121
 جيو 152

-  1 (1+1+1 ) 

 6 مجموع الساعات المعتمدة

 
 المستوى السابع

  

 المستوى الثامن 

ورمز  رقم
 المقرر

 إسم المقرر
متطلب 
 سابق

 متزامن
 الساعات المعتمدة

 (+عملتما  )محا+
رقم ورمز 

 المقرر
 إسم المقرر

متطلب 
 سابق

 متزامن
 الساعات المعتمدة

 (+عملتما  )محا+

 1 (2+1+1) - -  (Eاالستكشاف الجيوفيزيائي ) جاف 103 (1+1+1) 2 - جيو 181 (Eنظم المعلومات المكانية ) جيو  498

 جيولوجيا البترول جيو 451 (1+1+2) 1 - جيو 121 (Eجيولوجيا الخامات ) جيو 450
جيو,  181
 جيو 211

- 1 (2+1+1) 

 جيو 406
 معالجة البيانات الجيولوجية

(E) 
جيو,  181
 احص 111

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

 جيولوجيا المياه  جيو 455 (1+1+1) 1 - جيو 151 (1تخرج )مشروع  جيو 479
جيو,  181
 جيو 211

- 1 (2+1+1) 

 (1+1+2) 2 - - مقرر إختياري من متطلبات الجامعة
 (1+1+1) 1 - جيو 459 (2مشروع تخرج ) جيو 478

 2 - -  مقرر اختياري

 2 - -  مقرر اختياري 2 - - مقرر اختياري

 37 مجموع الساعات المعتمدة 34 المعتمدة مجموع الساعات

 مقرر ُيدرس باللغة اإلنجليزية                   (E)  ي()محا + تما + عمل( = )محاضرة + تمارين + عمل 
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 ساعة معتمدة( 8متطلبات الجامعة )يختار الطالب 

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

متطلب 
 سابق

 متزامن

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

 - - (1+1+2)2 الثقافة اإلسالمية 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 306

 - - (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
 

 ساعة معتمدة( 35المتطلبات االختيارية )يختار الطالب 

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

 المتطلبات السابقة

 جيو 111 (1+1+2) 1 علم االحافير الدقيقة جيو 242

 جيو 111 (1+1+2) 1 جيومورفولوجيا جيو 111

 جيو 111 (1+1+1) 2 علم النباتات القديمة جيو 141

 جيو 211جيو،  241 (1+1+2) 1 علم البيئات القديمة جيو 142

 جيو 221كيم،  111 (1+1+2) 1 مبادىء الجيوكيمياء جيو 111

 جيو 121 (1+1+2) 1 علم البراكين جيو 421

 جيو 114 (1+1+2) 1 صخور الكربونات جيو 411

 جيو 211 (1+1+2) 1 جيولوجية العصر الرباعي جيو 412

 جيو 211 (1+1+2) 2 جيولوجيا البحار جيو 419

 جيو 241 (1+1+1) 2 مبادئ األحافير الفقرية جيو 441

 جيو 114 (1+1+1) 2 تحليل االحواض الرسوبية جيو 449

 جيو 491 (1+1+1) 2 جيولوجيا التعدين جيو 494

 جيو 492 (1+1+2) 2 تطبيقات في جيولوجيا البترول جيو 491

 جيو 482 (1+1+2) 2 الجيولوجيا اإلقليمية للشرق األوسط جيو 481

 جيو 111 (1+1+1) 1 تاريخ الجيولوجيا جيو 459

 جيو 152 (1+1+1) 1 موضوعات متخصصة جيو 451

 - (1+1+2) 1 قياسات اآلبار الجيوفيزيائية جاف 141 

 - (1+1+2) 1 مقدمة المجموعة النجمية والشمسية فلك 112

 - (1+1+2) 1 علم النبات نبت 112

 - (1+1+2) 1 مبادئ في علم الحيوان حين 111

 - (1+1+1) 1 االعمال مبادئ ادارة عمل 111

 - (1+1+1) 1 نظم المعلومات االدارية نما 111

 - (1+1+1) 1 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 111
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 ة أو كليات أخرىلكلياتحصصات لالمقررات الخدمية 

رقم ورمز 
 المقرر

 متطلب سابق تخصص(الكلية ) ال اسم  المقرر
 الساعات المعتمدة

 )محا + تما + عمل(

 (1+1+1) 4 - (تخصص الجيوفيزياءالعلوم ) جيولوجيا فيزيائية جيو 303

 (1+1+2) 2 - (تخصص علم الحيوان)العلوم  مقدمة في الجيولوجيا جيو 305

 (1+1+2) 1 جيو 111 (تخصص الجيوفيزياء)العلوم  علم المعادن جيو 113

 (1+1+2) 2 - (تخصص النبات)العلوم  الجيولوجيا البيئية جيو 161

 (1+1+2) 1 جيو 221 (تخصص الجيوفيزياء)العلوم  مبادئ الرسوبيات والطبقات جيو 116

 (1+1+2) 1 جيو 221 (تخصص الجيوفيزياء)العلوم  علم الصخور جيو 110

 (1+1+2) 1 جيو 211 (تخصص الجيوفيزياء)العلوم  جيولوجيا بنائية جيو 183

 (1+1+1) 2 جيو 181 (الجيوفيزياءتخصص )العلوم  نظم المعلومات المكانية جيو 498

 (1+1+2) 1 جيو 211جيو +  181 (تخصص الجيوفيزياء)العلوم  جيولوجيا البترول جيو 451

 

 الجيولوجيا برنامج لمقرراتمختصر وصف 
 

 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([   تخصصالأوال: المقررات اإلجبارية من داخل 
 

 (  3+0+1)4      فيزيائيةجيو: جيولوجيا  303
 -التجوية والتربة والرواسبب والصبخور الرسبوبية  -البركنة والصخور النارية المتداخلة  – مقدمة للجيولوجيا الفيزيائية والمعادن 

 -الجيولوجية البنيات  -الصحاري و الشواطىء  -المثالج والتثلج  -المجاري المائية و المياه الجوفية  -التحول والصخور المتحولة 
 .الموارد الجيولوجية -احزمة الجبال ونمو القارات  -حركية الصفائح  -الزالزل 

 .(ثالثة أيام لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      جيو: جيولوجيا تاريخية 306
انــبـواع  -الحركة البانيبة للجببال  -انواع  الالتوافق  -مبداُ تعاقب الطبقات  -مبدأ المثلية  -المبادىء االساسية للجيولوجيا التاريخية 

حركيبة الصبفائح  -الزمن المطلق في الجيولوجيا و العمر االشبعاعي للصبخور  -المضاهاة  -االحافير والتأحفر  -الوحدات الطبقية 
 حيوى لالرض عبر الزمن الجيولوجي.تطور الغالفين الصخري وال -
 .(ثالثة أيام لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1       المعادنجيو: علم  113
 – ورموزها السبعة البلورية االنظمة - البلورية والهيئات االشكال - للبلورات الخارجي التماثل - الناري والصهير المحاليل في التبلور دراسة

 - وتوزيعها المعادن وتكوين اصل - للمعادن الكيميائي التقسيم - المعادن تسمية - للمعادن والفيزيائية الكيميائية الخواص - الشبكيات البلورية

 االنكسار معامالت تعيين - الرقيقة القطاعات عمل تقنية - المستقطب المجهر وتقنية استعمال - المتبلورة المواد وتفاعله مع الضوء فيزياء

 الطرق بواسطة المعادن على التعرف - المحور وثنائية احادية للمعادن البصرية العالمة تحديد - معامالت االنكسار مجسم - الشائعة للمعادن

 للمعادن الكيفي و الكمي التحليل –البصرية

 .لمدة يومان( رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      جيو: علم الرسوبيات والطبقات 116
 -المتببأخرة المسببامية والنفاةيببة ومببدى تأثرهببا بالعمليببات  -خصببائص الحبيبببات الطبيعيببة  -عمليـــببـات التعريببة والنقببل والترسببيب 

الطباقيبة السبيزمية ، الطباقيبة  -الوحدات الطبقية ومضباهاة الطبقبات  -البنيات والبيـــئات الــرسوبية  -تصنيف الصخور الرسوبية 
 ل القطاعات الجيولوجية بانواعها.استعمال وتفسيير الخرائط الطبقية وعم -التعاقبية 

 .(انيوم لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      الفقاريةالحافير مبادئ اال :جيو 141
 –األحفورة المرشدة  –السجل األحفوري  –طرق الحفظ  –عمليات التأحفر  –شروط التأحفر  -مقدمة في علم األحافير الالفقارية 

  –مرجبان ال -دراسة أحافير الحيوانات الالفقرية المهمة في السجل الجيولوجي وهي: االسبفنجيات  -التقسيمات والتسميات الحيوية 
 –)الجرابتوليتببات(  أشببباه الحبليببات  –المفصببليات  -الديببدان الحلقيببة  -المسببرجيات  -الجلببد شببوكيات  -الرخويببات   -الجماعيببات 
 .(ثالثة أيام لمدة رحلة حقلية) أحافيراألثر.
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 (0+0+1) 1      جيو: الجيولوجيا البيئية 161
المخاطر الجيولوجية مثل البزالزل  -دفن النفايات المشعة  –الهواء والمياه والتربة تلوث  -العوامل الجيولوجية المؤثرة على البيئة 

 .لتضخم السكاني والموارد الطبيعيةا -التصحر  -والبراكين والفيضانات وانجراف التربة واالنزالقات األرضيــــــة 
 .يومان( لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1     : علم الصخور النارية والمتحولةجيو 111
جيوكيميائية الصبخور الناريبة و عالقتهبا  –ميكانيكية التداخل  -البركنة و نواتجها  –التفارق الصهيري  -نشأة وخصائص الصهير

 –السبحنات التحوليبة  –نطبق التحبول  -االنسبجة التحوليبة و طبرق تكونهبا  –انبواع التحبول وعالقاتهبا الحقليبة  –بالبيئة التكتونية 
 مسارات الحرارة و الضغط مع الزمن. –لية و داللتها على ظروف الضغط و درجة الحرارة التفاعالت التحو

 ايام(. 1 لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      جيو: علم الصخور الرسوبية 114
التركيب المعدني للصخور الفتاتية وعالقتبه  -الخصائص المورفولوجية للحبيبات, والمعامالت اإلحصائية لحجوم الحبيبات الفتاتية 

 -الصببخور الحديديببة  -الصببخور الفوسببفاتية  -الصببخور الكربوناتيببة و المتبخببرات  -عمليببات النشببأة الالحقببة  –بالحالببة التكتونيببة 
 الفحم.تكون  –الصخور السليسية 

 .يومان(  لمدة رحلة حقلية)
 

 (0+0+1)1       حركية الصفائح: جيو 180
زلزاليببة و  –قياسببات المغناطيسببية القديمببة للمحيطببات  –المشبباهدات الجيولوجيببة و الجيوفيزيائيببة ةات العالقببة بتكتونيببة الصببفائح 

 –الظواهر الجيولوجية علبى ضبؤ حركيبة الصبفائح  تفسير –االطر المرجعية و الحركة المطلقة للصفائح  –بركنة حدود الصفائح 
 .التطور التكتوني للقارات و االحواض المحيطية

 .(ثالثة أيام لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1       جيو: جيولوجيا بنائية 183
اشبكال الطيبات  –الصبدوع االنحداريبة  –الصدوع االنزالقيبة  –الفواصل  –التحليل البنائي  –الضغط و الجهاد و تشوه الصخور 

 تجبلية و الصفائح التكتونية.االحزمة ال –االنسجة المجهرية  –السريان الصخري  –التورق و التخطط  –
 ايام(. ثالثلمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      جيو: استشعار عن بعد 181
 -المعلومببات األوليببة ومعالجتهببا التقبباط  -انببواع المجسببات والمواسببح  -الطيببف الكهرومغناطيسببي  -اسببس االستشببعار عببن بعببد 

 .تحليل المركب الرئيسي –طرق التصنيف  -تفسير صور االقمار الصناعية  -التصحيح المكاني 
 .لمدة يومان( رحلة حقلية)
 

 (  3+0+3)1      جيو: جيولوجية الدرع العربي 186
خطبوط البدرز  –االقباليم المنقولبة  –التكتبوني والنباري النشباط  -التقسيمات المختلفة للعمبود الطبقبي  -نشأة وتطور الدرع العربي 

لرواسبب ا -االقاليم االركيبة فبي البدرع العرببي  –الحركة االفريقية الشاملة  –المضاهاة مع الدرع النوبي  -وصخور االوفيواليت 
 .المعدنية في الدرع العربي

 ايام( لمدة ثالث رحلة حقلية)
 

 (0+0+3)3      جيو: تقارير جيولوجية 171
الرسببوم  –الجغرافيببة و الطبقيببة  االسببماء –تنسببيق المعلومببات  –صببيا ة التعبيببرات والمصببطلحات واسببتعماالتها الجيولوجيببة 

 مثلة محلية.أالتدريب على  –المراجع و المالحق  –الخرائط و
 

 (6+0+0)6       ا حقليةجيو: جيولوجي 171
 –عمبل القطاعبات الطبقيبة  –العالقات الحقلية للصبخور الناريبة و المتحولبة  يوما للتدريب الحقلي شامالً: 49معسكر صيفي لمدة 

 كتابة التقارير. –عمل الخرائط الجيولوجية و الطبو رافية  –استخدام انظمة تحديد المواقع العالمية  –قياس التراكيب الجيولوجية 
 

 (3+0+3)1     جيو: معالجة البيانات الجيولوجية 406
 –الطبرق متعبددة المتغيبرات  –تحليبل السالسبل الزمنيبة  –التبرابط  –طرق التربيبع االدنبى  –فترات الثقة  –ة طرق اختيار العين

 النمةجة الجيولوجية –استخدام البرمجيات االحصائية  –المتغيرات االقليمية 
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 (3+0+1)1      جيو: جيولوجيا الخامات  450
الرواسبب  –تصبنيف رواسبب الخامبات  –نظريات نشبؤ الخامبات  –انسجة الخامات  –اشكال اجسام الخامات  –تعريفات اساسية 

 المعادن الصناعية. –ثراء السطحي اال –الرواسب الطبقية  –الرواسب الحرمائية  –الجرايزن و السكارن  –الصهيرية 
 ايام(. 1لمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      جيو:  جيولوجيا البترول 451
المصائد  -أصل وتجمـــــــع وحركة البترول  -المساميـــة والنفاةية  -والغاز الطبيعي والمياه المصاحبة خصائص البترول 

 نبةه عن البترول في المملكة. -ل استكشاف البترو –البترولية و صخور الغطاء 
 (.ثالثة أياملمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1       جيو: جيولوجيا المياه 455
 -آببار الميباه الجوفيبة  -قبانون دارسبي  -أنواع الخزانات الجوفيبة  -الجيولوجية المتحكمة في وجود وحركة المياه الجوفية العوامل 

 نبةه عن المياه الجوفية في المملكة. -تداخل مياه البحر  -التنقيب عن المياه الجوفية  -كيمياء المياه الجوفية 
 ايام( . ثالث لمدة رحلة حقلية)
 

 (3+0+3)1      : نظم المعلومات المكانيةجيو 498
وسبائل االدخبال والحفبظ والتصبحيح للبيانبات الجيولوجيبة بواسبطة   -الخبرائط والتحليبل المكباني  -مفهوم نظم المعلومات المكانية 

 تطبيق عملي لنظم المعلومات الجيولوجية من خالل مشروع يعده الطالب.   -الحاسوب 
 

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

 .األهمية االقتصادية لصخور الغطاء-االتجاهات البنائية الرئيسية  –الطبقية الحيوية  –
 (.ثالث أياملمدة  رحلة حقلية)
 

 (1+0+0)1      (3جيو : مشروع تخرج ) 479
 .لمشروع يختاره الطالب مع المشرف تدريب الطالب على طرق البحث الجيولوجي. دراسة حقلية ومعملية متكاملة

 ثالث أيام(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (1+0+0)1      (1جيو : مشروع تخرج ) 478
 مناقشة البحث. –والدراسة الحقلية والمعملية له  هكتابة البحث التى تم تجميع عينات

 

 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([ تخصصالمقررات اإلجبارية من خارج الا: نيثا
 

 (0+3+1)1      احص : مقدمة في اإلحصاء  300
 -نظريبة ببايز  -االحتمبال الكلبي  -االحتمبال الشبرطي  -مببادئ االحتمبال  -مقباييس التشبتت  -مقاييس النزعة المركزيبة  -اإلحصاء الوصفي 

 –التوزيبع الطبيعبي  -التوزيع فوق الهندسبي –توزيع بواسون  - توزيع ةي الحدين  -التوقع والتباين  -المتغير العشوائي و التوزيع االحتمالي 
 طبيقات باستخدام اكسلالت

 

 4(1+0+3)       (E)( 3فيز : فيزياء عامة ) 303
انعكبباس و انكسببار الضببوء، العدسببات، األجهببزة البصببرية، النظريببة الموجيببة للضببوء، تببداخل الضببوء، الكهرببباء السبباكنة، التيببار 

المتولد من تيار مستمر, موصل كهربائي فبي مجبال الكهربائي، دوائر التيار المستمر، المجاالت المغناطيسية, المجال المغناطيسي 
مغناطيسي, شحنة كهربائية في مجال مغناطيسي، مقدمة في نظرية الكم، األطياف الةرية، األشعة السينية، خبواص النبواة، النشباط 

 اإلشعاعي، تفاعالت االنحالل واالنشطار، الطاقة النووية.
 

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

التغيرات في المحتوى  أنواع  :الحرارية .معادلة فاندرفالس -الحركية للغازات  قوانينها والنظرية :الغازات .المعادالت الكيميائية
الخواص  -أنواعها والقوانين المتعلقة بها  :المحاليل .الحرارية القانون األول للديناميكا -قانون هس وتطبيقاته  -الحراري 
 و Kc العالقة بين :التوازن الكيميائي .العوامل المؤثرة على التفاعل -التفاعل  رتبة -قانون سرعة التفاعل  :الحركية .التجميعية

Kp - حساب الـ -نظريات األحماض والقواعد   :األيوني التوازنالمؤثرة على التوازن.  مبدأ لوشاتلييه والعوامل pH  لمحاليل
 تميؤ األمالح. -األحماض والقواعد والمحاليل المنظمة 

 .التفاعالت وسرعة التفاعالت، إنثالبي وقياسات الحجمي، والتحليل المادة، خواص على عملية تجربة عشر أحدالجزء العملي: 
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 (3+0+1)1      جاف : أسس الجيوفيزياء 103
مبادئ المرونة وخواص االمواج وانتقالها عبر االوساط سواء الموجة  –دراسة القوانين الفيزيائية والرياضية وعالقتها بخواص االرض 

 باستخدام المعلومات الجيوفيزيائيةمبادئ طرق التنقيب المختلفة وتقسير ومعرفة تركيب االرض الداخلي  -السيزمية االنكسارية او االنعكاسية 
 

 (3+0+1)1      جاف: اإلستكشاف الجيوفيزيائي 103
 الرادار االرضي.  -الزالزل  –الطرق السيزمية  -طرق التحريض الةاتي  -االستكشاف الجاةبي والمغناطيسي. الطرق الكهربائية 

والكمي للمعلومات التفسير الكيفي  -استخدام هةة الطرق الستكشاف المصادر الطبيعية  -الطرق االشعاعية والحرارية 
 .الجيوفيزيائية

 يومان(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 1(3+0+3)      (E)كيم : مبادئ الكيمياء التحليلية  151
وتطبيقاتبه علبى تفباعالت األحمباض  مببدأ االتبزان -عبن التراكيبز التعبيبر  -مقدمة مختصبرة عبن التحليبل الكمبي  : الجزء النظري

معايرات التعادل، معايرات الترسيب، معايرات  -العوامل المؤثرة على الةوبانية  -حاصل اإلةابة وتطبيقاته  -الةوبانية  –والقواعد 
 التعقيد، معايرات األكسدة واالختزال.

الكاتيونات الشائعة : صفاتها العامة وطرق  - ا والطرق العملية للكشف عن األيوناتالمركبات األيونية : تقسيمه : الجزء العملي
تطبيقات معايرات التعادل والترسيب  - تحليل مجاهيل عامة -تحليل مجاهيل من كاتيونات وأنيونات  الكشف العملية عليها

 .واألكسدة واالختزال والتعقيد

 

 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([   صتخص: المقررات اإلختيارية من داخل اللثاثا

 (3+0+1)1      جيو: علم األحافير الدقيقة 141
دراسبة األحبافير الدقيقبة الهامبة   -جمع العينات وتحضبيرها  -تصنيف األحياء البحرية  -النطق البحرية  -بيئات الترسيب البحرية 

والراديوالريا واألوستراكودا والكونودونت من حيث تركيب الجزء الرخو وشبكل الصبدفة في السجل األحفوري مثل: الفورامنيفرا 
 ومكوناتها والتصنيف والتاريخ الجيولوجي والبيئة والتطور.

 يومان(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (  3+0+1)1       جيو: جيومورفولوجيا 103
االنهببار و  –ديناميكيببة تبديببد الكتببل  –تكببون التربببة  –الميكانيكيببة التجويببة الكيميائيببة و  –العمليببات الطبيعيببة المشببكلة للتضبباريس 

تحليببل االقبباليم بببالطرق الحقليببة و  –االسببتجابة التضاريسببية للعوامببل التكتونيببة و المناخيببة  –التضبباريس الكارسببتية  –المثببالج 
 المخاطر الطبيعية. –االستشعار عن بعد و النمةجة الرقمية 

 .( انيوملمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      جيو: علم النباتات القديمة 143
بدايات الحيباة فبي العصبر االركبي  -البيئات القديمة للنباتات و تنوعها خالل السجل الجيولوجي  –السجل االحفوري للملكة النباتية 

انتشببار  –لوعائيببة النباتببات ا –ظهببور الحزازيببات و السرخسببيات  –نشببؤ و تنببوع الفطريببات  –الطحالببب الخضببراء المزرقببة  –
 .النباتات المزهرة في دهر الحياة الوسيطة و الحديثة

 يوم واحد(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1     جيو: علم البيئات القديمة              141
التغيبرات الجانبيبة  –الرواسبب المصباحبة  –شواهد النشاط الحيوى  -المقارنة مع الكائنات المعاصرة   -طبيعة و تصنيف البيئات 

 أحافير األثر. -التوزيع الجغرافي للتجمعات الحيوية  –والعمودية 
 يوم واحد(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1      الجيوكيمياء ئجيو: مباد 163
 –التفبباعالت حركيببة  –مبببادئ الببديناميكا الحراريببة  –جيولوجيببا النظببائر  –توزيببع العناصببر  –النيببازك و نشببؤ النظببام الشمسببي 

 العمليات الحرمائية و تكون الخامات. –الجيوكيمياء العضوية  –كيمياء الماء  –الكيمياء البلورية 
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 (3+ 0+1)1       جيو: علم البراكين 413
 –للبركبان المكونبات الداخليبة  –توزيع البراكين النشطة و عالقتها بتكتونية الصبفائح  –التركيب الداخلي لالرض و نشؤ الصهير 

 البقع الساخنة. –بركنة داخل الصفائح  –اقواس الجزر  –بركنة وسط المحيط  –تصنيف البراكين  –المقةوفات البركانية 
 ايام(. 1لمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+ 0+1)1                     جيو: صخور الكربونات 413
 –بيئببات الترسببيب و السببحنات  –النشببأة الالحقببة  –تصببنيفات الحجببر الجيببري  –معببادن الكربونببات  –انببواع صببخور الكربونببات 

 .السبخاتالمتبخرات و –الدلمتة  –السلكنة  –المواد الالحمة  –االةابة 
 (.ثالثة أياملمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1    جيو: جيولوجية العصر الرباعي               411
 –االشببكال التضاريسببية المعاصببرة  –التربببة القديمببة  –الطباقيببة و العمببر الجيولببوجي  –خصببائص و توزيببع الرواسببب الحديثببة 

 .ظهور االنسان –يائي و االنقراض التنوع االح –جليدية -العصور الجليدية و الفترات البين
 (.ثالثة أياملمدة  رحلة حقلية)
 

 (0+0+1)1       جيو: جيولوجيا البحار 415
تيبارات العكبر و  –تكون االحبواض المحيطيبة  –االمواج و التيارات و حركات المد والجزر  –العمليات الفيزيائية في المحيطات 

التغيببرات فببي البيئببة  –الحيبباة فببي المحيطببات  –العمليببات المببؤثرة علببى السببواحل  –كيميائيببة البحببار  –نقببل الرواسببب العميقببة 
 المحيطية.

 

 (3+0+1)1      ريةاجيو: مبادئ األحافير الفق 443
 –فصبائل الفقريبات االساسبية و ظهورهبا خبالل السبجل الجيولبوجي   -طرق دراسة احافير الفقاريات  –نشأة و تصنيف الحبليات 
 عي.فترات االنقراض الجما -احافير االنسان  –ظهور الثدييات  –الطيور  –عصر الديناصورات  –االسماك و البرمائيات 

 

 (3+0+3)1      جيو: تحليل االحواض الرسوبية 445
معدل هبوط االحواض  -تحليل التيارات القديمة  -خرائط االحواض  -السطحية -الطرق تحت –التحليل الطبقي والتحليل السحني 

 عمليات تكون النفط و الغاز و الفحم. –تصنيف االحــواض  -نماةج االحواض  -وتاريخ الدفن 
 يومان(.لمدة  يةرحلة حقل)
 

 (3+0+3)1      جيولوجيا التعدين جيو :  454
دراسببات  -طببرق التقيببيم  -االستكشبباف الجـببـيوفيزيائي  -االستكشبباف الجيوكيميببائي  -االستشببعار عببن بعببد  -المسببح االستكشببافي 
 طرق التعدين ومعالجة المعادن. -الجدوي االقتصادية 

 ايام(. 1لمدة  رحلة حقلية)
 

 (0+0+1)1     تطبيقات في جيولوجيا البترولجيو:  456
اثبر  –البيئات التكتونيبة و توزيبع االحبواض المنتجبة للبنفط  –طرق و مشاكل االنتاج  –طرق االستكشاف الجيولوجي و الزلزالي 
 فط و الغاز في المملكة و خارجها.دراسات مفصلة لحقول الن –البيئات الترسيبية على نوعية النفط و الغاز 

 يومان(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (0+0+1)1    جيو : الجيولوجيا اإلقليمية للشرق األوسط 481
الحركبات التكتونيبة المصباحبة إلنفتباح  –البرف العرببي و امتبداده الشبمالي  –النبوبي -عالقات ماقبل الكامبري فبي البدرع العرببي

الثبروات البتروليبة و المعدنيبة فبي منطقبة الشبرق  -طبوروسالبحر االحمر و انجراف الصفيحة العربية و تكون جبال زاقبروس و 
 .االوسط

 

 (0+0+3)3      جيو: تاريخ الجيولوجيا 475
مبببادئ الكارثيببة و  –تطببور المفبباهيم الحديثببة فببي الجيولوجيببا  –بببدايات علببوم االرض و دور العلمبباء العببرب و المسببلمين فيهببا 

 –الخالفببات حببول العصببور الجليديببة و عمببر االرض و تكببون الجرانيببت  – نظريببات النشببأة السببطحية و الجوفيببة –االسببتمرارية 
 نظرية الصفائح التكتونية.

 يوم واحد(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (0+0+3)3      جيو: موضوعات متخصصة 476
 تعمقة لجوانب تفصيلية إلحدى المعضالت الجيولوجية التي يختارها الطالب, مع اعداد تقرير مختصر عنها.قراءة مُ 
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 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([   تخصصلمقررات اإلختيارية من خارج الرابعا: ا
 

 (3+0+1)1    فلك : مقدمة المجموعة النجمية والشمسية 301
 -التلسبكوبات  -علم الفلك في الحضارة اإلسبالمية -وحدة قياس المسافات الكونية  –المجموعة الشمسية  –الفهم الحديث لعلم الفلك 

–نشببأة المجموعببة الشمسببية  -الكويكبببات والمببةنبات -الكواكببب المشببتراوية -الكواكببب األرضببية  -األرض والقمببر -قببوانين كبلببر
 سرعات النجوم. -النجوم: القدر الظاهري والقدر المطلق، الدليل اللوني، أبعاد النجوم  -الشمس

 

 (3+0+1)1       علم النباتنبت :  301
النباتيببة ، األيببض ، التشببريح : األنسببجة ، السببيقان ،األوراق ، الجببةور ، العالقببات المائيببة فببي النبببات وأنظمببة االمتصبباص الخليببة 

والنقببل ، التمثيببل الضببوئي ، الوراثببة ودورة الحيبباة ، التصببنيف والتطببور ، الحزازيببات ، السببراخس ، عاريببات البببةور ،كاسببيات 
 ات.البةور، األزهار والثمار ، بيئة النب

 

 (3+0+1)1      حين : مبادئ علم الحيوان 301
.  الحيوانيبة للمملكبة العامبة الخصبائص.  المختلفبة الحيوانيبة األنسبجة.  الخلويبة والوراثبة الحيوانية الخلية ووظائف تركيب دراسة
 مببن الحيوانيببة المملكببة شببعب وتقسببيم خصببائص.  مختببارة أمثلببة مببع لألوليببات العامببـة الصببفات دراسببة.  الحيوانيببة المملكببة تقسببيم

 تركيبب األيبض ، الهضبم ، التغةيبة:  علبى التركيبز مبع األعضباء وظبائف في مقدمة.  مختارة أمثلة مع الحبليات حتى اإلسفنجيات
 . ووظائفه الدم

 

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

 (.ثالثة أياملمدة  رحلة حقلية)

 
 ]عدد الساعات المعتمدة )محاضرة+تمارين+عملى([  خرىاأللكليات الكلية وا لتخصصاتخامسا: المقررات الخدمية 

 

 (  3+0+1)4      جيو: جيولوجيا فيزيائية 303
 -التجوية والتربة والرواسبب والصبخور الرسبوبية  -البركنة والصخور النارية المتداخلة  – مقدمة للجيولوجيا الفيزيائية والمعادن 

 -البنيات الجيولوجية  -الصحاري و الشواطىء  -المثالج والتثلج  -المجاري المائية و المياه الجوفية  -التحول والصخور المتحولة 
 الموارد الجيولوجية. -احزمة الجبال ونمو القارات  -حركية الصفائح  -زل الزال

 .(انيوملمدة  رحلة حقلية)
 

 (0+0+1)1      جيو : مقدمة في الجيولوجيا 305
علم األرض . تركيب األرض . أ لفة األرض )الغالف الصخري, الغالف المائي, الغالف الجوي والغالف الحيوي(. التربة 

والتكوين والخصائص الفيزيائية واألنواع(. عوامل التحكم في توزيع الكائنات. العالقات بين الكائنات الحية )السلبية )العناصر 
واإليجابية(. مقدمة في علم األحافير تشمل: شروط التحفر، عمليات التحفر، طرق الحفظ، السجل األحفوري، األحفورة المرشدة، 

التسميات، دراسة مجموعات األحافير المهمة في السجل الجيولوجي وهي: أحافير دقيقة, أهمية دراسة األحافير، التقسيمات و
أحافير الفقارية, أحافير فقارية, والتقسيم التصنيفي, التقسيم الترسيبي, التقسيم السلوكي واألجناس المهمة في تحديد العمر 

(. األدلة على , التوازن التكيفيالتقارب التكيفيالتطور ) نماطأ .والمضاهاة والتاريخ الجيولوجي والبيئة القديمة(. نظرية التطور
نات . حماية الحيوائي التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض. معدالت التطور واالنقراض. التغير البي. االنقراضالتطور وأسبابه

 .والنباتات المهددة باالنقراض
 (.انيوملمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1       جيو: علم المعادن 113
 – ورموزها السبعة البلورية االنظمة - البلورية والهيئات االشكال - للبلورات الخارجي التماثل - الناري والصهير المحاليل في التبلور دراسة

 - وتوزيعها المعادن وتكوين اصل - للمعادن الكيميائي التقسيم - المعادن تسمية - للمعادن والفيزيائية الكيميائية الخواص - الشبكيات البلورية

 االنكسار معامالت تعيين - الرقيقة القطاعات عمل تقنية - المستقطب المجهر وتقنية استعمال - المتبلورة المواد وتفاعله مع الضوء فيزياء

 الطرق بواسطة المعادن على التعرف - المحور وثنائية احادية للمعادن البصرية العالمة تحديد - معامالت االنكسار مجسم - الشائعة للمعادن

 .للمعادن الكيفي و الكمي التحليل –البصرية

 .لمدة يوم واحد( رحلة حقلية)
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 (3+0+1)1      جيو: علم الرسوبيات والطبقات 116
 -المسببامية والنفاةيببة ومببدى تأثرهببا بالعمليببات المتببأخرة  -خصببائص الحبيبببات الطبيعيببة  -عمليـــببـات التعريببة والنقببل والترسببيب 

الطباقيبة السبيزمية ، الطباقيبة  -الوحدات الطبقية ومضباهاة الطبقبات  -البنيات والبيـــئات الــرسوبية  -تصنيف الصخور الرسوبية 
 .استعمال وتفسيير الخرائط -التعاقبية 

 .لمدة يوم واحد( رحلة حقلية)
 

 (0+0+1)1      الجيولوجيا البيئيةجيو:  161
األخطبار الجيولوجيبة  – المشبعة النفايبات مبن البتخلص - والترببة والمباء الهبواء تلبوث - البيئبة علبى ةثرمبؤال الجيولوجيبة العوامل

 ونضببوب السببكاني التوسببع - التصببحر - األرضببية واالنهيببارات التربببة وانجببراف والفيضببانات والبببراكين الببزالزل: تشببتمل علببى
 .االستخراجية بالصناعات المرتبطة التلوث - الطبيعية الموارد

 .لمدة يوم واحد( رحلة حقلية)
 

 (  3+0+1)1       جيو: علم الصخور 110
الصببخور  -التجويبة  -تصبنيف الصببخور الناريبة و عالقاتهبا الحقليببة  –الصبخور الناريبة المتداخلببة  -الصخبـور الناريبة المخرجببة 

نببةة عبن  –السحنات التحوليبة  –التحول نطق  -التحول والصخور المتحولة  -صخور الكربونات والمتبخرات  -الرسوبية الفتاتية 
 .الدرع العربي و الغطاء الرسوبي بالمملكة

 يومان(.لمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+1)1       جيو: جيولوجيا بنائية 183
اشبكال الطيبات  –الصبدوع االنحداريبة  –الصدوع االنزالقيبة  –الفواصل  –التحليل البنائي  –الضغط و الجهاد و تشوه الصخور 

 .التجبلية و الصفائح التكتونية االحزمة –االنسجة المجهرية  –السريان الصخري  –التورق و التخطط  –
 ثالث ايام(.لمدة يوم  حقلية رحلة)
 

 (3+0+1)1      جيو:  جيولوجيا البترول 451
المصائد  -وحركة البترول أصل وتجمـــــــع  -المساميـــة والنفاةية  -خصائص البترول والغاز الطبيعي والمياه المصاحبة 

 نبةه عن البترول في المملكة. - استكشاف البترول –البترولية و صخور الغطاء 
 (.ثالثة أياملمدة  رحلة حقلية)
 

 (3+0+3)1      جيو: نظم المعلومات المكانية 498
وسبائل االدخبال والحفبظ والتصبحيح للبيانبات الجيولوجيبة بواسبطة   -الخبرائط والتحليبل المكباني  -مفهوم نظم المعلومات المكانية 

 تطبيق عملي لنظم المعلومات الجيولوجية من خالل مشروع يعده الطالب.   -الحاسوب 

 

مالحظة هامة: يجب على الطالب مراجعة القسم المختص لمعرفة وصف 
 )اإلجبارية واالختيارية(. بالبرنامجررات التي ُتَدرس المق

 


