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كلية علوم األرض
اتصاالت الكلية

  جهة االت�صال عميد الكلية

ت: 6952038 - 02  حتويلة: 52038     ف: 6952095 - 02  حتويلة: 52095

ear.dean@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mrmoufti

النشأة
عام 1978 م.

الرؤية
� ان ت�سبح مركزا رائدا يف جمال علوم الأر�ض وتطبيقاتها.  تعزيز الوعي العام لأهمية هذا املجال ولتقدمي اخلدمات التقنية للمجتمع وامل�ساهمة يف اخلطط 

التنموية للمملكة  وال�ستفادة من الرثوات الطبيعية يف اململكة.  

الرسالة
�  توفري الفر�ض التعليمية يف جميع جمالت علوم الأر�ض واإجراء البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات اململكة والتعاون مع املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة  ملواكبة 

التطورات اجلديدة يف هذا املجال وخا�سة يف املجال البيئي ، وتقدمي الإ�ست�سارات 

التميز
احل�سول على العتماد الأكادميي العاملي.
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الخطة الدراسية
متطلبات ال�صنة التح�صريية يدر�س الطالب املواد التالية:

اأ - امل�صار العلمي: ال�صاعات املعتمدة: 43

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

- 0 0 3 3 ريا�سيات ر 101 1

- 0 0 3 3 فيزياء ف 101 2

- 0 0 3 3 اإح�سائيات ع 101 3

- 0 0 3 3 كيمياء ك 101 4

- 0 0 3 3 اأحياء عامة اأ 101 5

- 0 0 3 3 لغة اإجنليزية لغة 101 6

- 0 0 3 3 مهارات احلا�سوب ح�سب 101 7

لغة 101 0 0 3 3 لغة اإجنليزية لغة 102 8

- 0 0 3 3 مهارات الت�سالت ات�سال  101 9

- 0 0 2 2 ثقافة اإ�سالمية �سلم  101 10

�سلم 101 0 0 2 2 ثقافة اإ�سالمية �سلم  201 11

�سلم 201 0 0 2 2 ثقافة اإ�سالمية �سلم  301 12

�سلم 301 0 0 2 2 ثقافة اإ�سالمية �سلم  401 13

- 0 0 3 3 لغة عربية عرب  101 14

عرب 101 0 0 3 3 لغة عربية عرب  201 15

ك 101 0 1 0 1 كيمياء ك  201 16

ف 101 0 1 0 1 فيزياء ف 201 17

     0 2 41 املجموع     43

ب - امل�صار متطلبات الكلية 

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الكلية )يدر�ض الطالب املقررات التالية(:

ال�صاعات املعتمدة: 04

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

- 0 1 3 4 اجليولوجيا الفيزيائية 1 �ض ثر 201 1

- 0 1 1 2 اجليولوجيا الفيزيائية 2 �ض ثر 202 2

- 0 1 2 3 ب�سريات املعادن �ض ثر 211 3

- 0 1 1 2 اجليولوجيا القت�سادية �ض ثر 231 4

- 0 1 1 2 مقدمة يف اجليوفيزياء �ض جف 211 5

- 0 1 2 3 مقدمة اجليولوجيا البنائية �ض ب�ض 211 6

- 0 1 1 2

مقدمة اجليولوجيا الت�سويرية 

واأ�سكال �سطح الأر�ض
�ض ب�ض 231 7

لغة 101 0 1 1 2 تر�سبات وطبقات �ض بر 211 8

- 0 1 1 2 مقدمة علم الأحافري �ض بر 231 9

- 0 1 1 2 معاجلة البيانات واجليولوجيا الإح�سائية �ض جم 201 10

�سلم 101 0 0 1 1 مناهج البحث العلمي �ض جم 202 11

�سلم 201 0 1 1 2 مقدمة يف اجليولوجيا البيئية واجليولوجيا �ض جه 201 12

�سلم 301 3 0 0 3 جيولوجيا حقلية �ض ب�ض 301 13

- 2 0 0 2 التخريط اجليولوجي �ض ب�ض 301 14

عرب 101 0 1 3 4 مقدمة ال�سخور �ض ثر 304 15

ك 101 0 0 2 2 ا�س�ض اجليوكيمياء �ض ثر 241 16

ف 101 0 0 2 2 كيولوجية اململكة �ض ثر 431 17

     5 12 23 40 املجموع

كلية علوم األرض
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االأق�صام و الدرجات العلمية  

الق�صم/الربنامج الدرجة العلمية

بكالوري�ض، ماج�ستري، دكتوراه  ق�سم الرثوة املعدنية وال�سخور

بكالوري�ض، ماج�ستري، دكتوراه  ق�سم جيولوجيا املياه

بكالوري�ض، ماج�ستري، دكتوراه ق�سم جيولوجيا البرتول والرت�سبات

بكالوري�ض، ماج�ستري، دكتوراه ق�سم اجليولوجيا البنائية والإ�ست�سعار عن بعد

بكالوري�ض، ماج�ستري، دكتوراه                                   ق�سم اجليولوجياالهند�سيةالبيئة

بكالوري�ض، ماج�ستري، دكتوراه ق�سم اجليوفيزياء

االصدارات الدوريات
ا�صم اال�صدار:  جملة جامعة امللك عبد العزيز: )علوم الأر�ض(

رقم الت�سال: 6952326   حتويلة: 52326

  ear.spu@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fes

مراكز خدمات متنوعة
ا�صم املركز: )وحدة درا�سات الظواهر اجليولوجية( املر�سد الزلزايل .

رقم الت�سال: 6987654   

كلية علوم األرض
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قسم

الثروة المعدنية والصخور
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�ض الق�سم 

  ت: 6952319 -02 حتويلة: 52319  

 ear.emr@kau.edu.sa
www..kau.edu.sa.hharby

النشأة

عام 1970م حتت ا�سم ق�سم اجليولوجيا القت�سادية �سمن اإطار معهد اجليولوجيا التطبيقية

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

  مقررات الق�صم  )االجبارية(    

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

- 0 1 3 4 اجليولوجيا الفيزيائية �ض ثر/201 1

- 0 1 1 2 اجليولوجيا الفيزيائية 2 �ض ثر/202

�ض ثر 202 0 1 2 3 ب�سريات املعادن 3 �ض ثر/211

�ض ثر 202 0 1 1 2 اجليولوجيا القت�سادية 4 �ض ثر/231

�ض ثر 201، ك 101 0 0 2 2 ا�س�ض اجليوكيمياء 5 �ض ثر/241

�ض ثر 211، �ض بر 211 0 1 3 4 مقدمة ال�سخور 6 �ض ثر/304

�ض ثر 211، ك 101 0 0 2 2 علم املعادن الت�سنيفي 7 �ض ثر/311

�ض ثر 304 0 0 2 2 علم الرباكني 8 �ض ثر/321

�ض ثر 231 0 0 2 2 علم معادن اخلامات 9 �ض ثر/331

�ض ثر 231، �ض ثر 241 : 0 1 2 3 جيولوجيا الروا�سب املعدنية 10 �ض ثر/332

�ض ثر 231 0 2 0 2 جمهريات اخلامات 11 �ض ثر/334

�ض ثر 241 0 0 2 2 تقنيات جيوكيميائية 12 �ض ثر/341

�ض ثر 332، �ض ب�ض 301 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 13 �ض ثر/399

�ض ثر 399 0 0 1 1 تدريب تخ�س�سي 14 �ض ثر/408

�ض ثر 304 0 1 2 3 ال�سخور النارية 15 �ض ثر/421

�ض ثر 304 0 1 1 2 ال�سخور املتحولة 16 �ض ثر/422

�ض ثر 301 0 0 2 2 جيولوجية اململكة 17 �ض ثر/431

�ض ثر 231 0 0 2 2 معادن و�سخور �سناعية 18 �ض ثر/432

�ض ثر 231 0 1 1 2 معادن و�سخور �سناعية 19 �ض ثر/433

�ض ثر 431 0 0 2 2 الروا�سب املعدنية يف اململكة 20 �ض ثر/434

     2     11 33 املجموع     46

  مقررات الق�صم  )االجبارية(    

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

�ض ثر 241 0 0 1 1 جيولوجيا النظائر 1 �ض ثر/441

�ض ثر 332 0 0 2 2 جيوكيمياء الروا�سب املعدنية 2 �ض ثر/442

�ض ثر 231، �ض ثر 241 0 1 2 3 جيوكيمياء الروا�سب املعدنية 3 �ض ثر/443

�ض ثر 399 4 0 0 4 م�سروع التخرج 4 �ض ثر/499

املجموع     10     5     1     4     
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الثروة المعدنية والصخور
مقررات الق�صم  االجبارية   

ال�صاعات املعتمد: 37

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

�ض ثر 211، ك 101 0 0 2 2 علم املعادن الت�سنيفي �ض ثر/311 1

�ض ثر 304 0 0 2 2 علم الرباكني �ض ثر/321 2

�ض ثر 231  0 2 0 2 علم معادن اخلامات �ض ثر/331 3

�ض ثر 231، �ض ثر 241 0 1 2 3 جيولوجيا الروا�سب املعدنية �ض ثر/332 4

�ض ثر 231 0 2 0 2 جمهريات اخلامات �ض ثر/334 5

�ض ثر 241 0 0 2 2 تقنيات جيوكيميائية �ض ثر/341 6

�ض ثر 332، �ض ب�ض 301 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي �ض ثر/399 7

�ض ثر 399 0 0 1 1 تدريب تخ�س�سي �ض ثر/408 8

�ض ثر 304  0 1 2 3 ال�سخور النارية �ض ثر/421 9

�ض ثر 304 0 1 1 2 ال�سخور املتحولة �ض ثر/422 10

�ض ثر 231 0 0 2 2 معادن و�سخور �سناعية �ض ثر/432 11

�ض ثر 231 0 1 1 2 معادن و�سخور �سناعية �ض ثر/433 12

�ض ثر 431 0 0 2 2 الروا�سب املعدنية يف اململكة �ض ثر/434 13

�ض ثر 241 0 0 1 1 جيولوجيا النظائر �ض ثر/441 14

�ض ثر 332 0 0 2 2 جيوكيمياء الروا�سب املعدنية �ض ثر/442 15

�ض ثر 231، �ض ثر 241 0 1 2 3 جيوكيمياء الروا�سب املعدنية �ض ثر/443 16

�ض ثر 399  4 0 0 4 م�سروع التخرج �ض ثر/499 17

     6 9 22 37 املجموع
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توصيف المقررات

�س ثر 201 اجليولوجيا الفيزيائية 

العمليات الداخلية و اخلارجية يف باطن الأر�ض. العالقة بني الأر�ض والعامل. 

للمعادن  متهيدية  مقدمات  مناطقها.  و  الأر�سية  للكرة  املختلفة  املجالت 

الرباكني،  اأنواعها،  و  توليد احلمم  ال�سخور.  من  املختلفة  الأنواع  و  ال�سائعة 

ال�سفائح التكتونية و الزلزل. العمليات اخلارجية لالأر�ض مثل التجويه.

�س ثر 211 ب�صريات املعادن

طبيعة ال�سوء. قانون �سنيل. ا�ستقطاب ال�سوء. املجهر امل�ستقطب. النك�سار 

و  اأحادية  املعادن  اخلوا�ض.  الأحادية  الأو�ساط  النك�سار.  معامل  و  املزدوج 

التوجه  املتداخلة.  الأ�سكال  ا�ستخداماتها.  و  التبعية  اللوحات  املحور.  ثنائية 

الب�سري يف املعادن اأحادية و ثنائية املحور. و�سف ال�سكل الأ�سا�سي لل�سخر.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 202

�س ثر 311 علم املعادن الت�صنيفي

والبنائي  الكيميائي  الت�سنيف  ا�س�ض  املعادن.  علم  ا�سا�سيات  يف  مقدمة 

درا�سة  ال�سيليكاتية.  وغري  ال�سيليكاتية  للمعادن  ت�سنيفية  درا�سة  للمعادن. 

ن�ساأة  للمعادن.  الطبيعية  باخلوا�ض  وعالقتها  والكيميائية  البنائية  اخلوا�ض 

املعادن وتواجدها الأمثل  

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 211، ك 101

�س ثر 241 ا�ص�س اجليوكيمياء

ا�س�ض اجليوكيمياء

الذرات -- العنا�سر -- اجلدول الدوري 

الأ�س�ض  الكون.  برتكيب  وعالقتها  الأر�ض  ملواد  الكيميائي  الرتكيب 

يف  مقدمة  الأر�ض.  يف  العنا�سر  وتوزيع  وفرة  حتكم  التي  الفيزيوكيميائية 

جيوكيميائية ال�سخور النارية والر�سوبية  واملتحولة، والغالف املائي والغالف 

الهوائي الدورة اجليوكيميائية... الخ.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201، ك 101

�س ثر 202 اجليولوجيا الفيزيائية

الذرة و الأيونات. الروابط الكيميائية. مقدمة يف الكيمياء البلورية. خ�سائ�ض 

املعرت�سات.  املحورية.  الزوايا  و  التبلور  حماور  البلوري.  التماثل  البلورات. 

معامل موؤ�سرات ميلر. النظام املكعبي. نظام رباعي الأ�سالع. 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201، ف 101

�س ثر 231 اجليولوجيا االقت�صادية

اجلوانب الرئي�سية للرثوات املعدنية و ا�ستخداماتها. املواد )املعدنية واملعادن غري 

الفلزية والأحجار. بع�ض املالحظات املب�سطة. تعريف امل�سطلحات التي ي�ستخدمها 

اجليولوجيون القت�ساديون بال�سافة اىل ت�سنيفات الركازات القت�سادية.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 202

�س ثر 304 مقدمة ال�صخور

النارية  ال�سخور  تواجد  والكيميائية.   الفيزيائية  خوا�سها  تعريفها  ال�سهارة 

املعدين  الرتكيب  الألواح.  ببنائية  وعالقتها  ال�سهارة  تكوين  طريقة  وا�سكالها. 

وان�سجة  وت�سنيف ال�سخور النارية. اأ�سل ال�سخور الر�سوبية والرتكيب املعدين 

و التحول وال�سخور  الر�سوبية.  اخل�سائ�ض الدقيقة لها  لها. ت�سنيف ال�سخور 

املتحولة الخ

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 211، �ض بر 211

�س ثر 321 علم الرباكني

اخل�سائ�ض الفيزيائية لل�سهارة. تولد و�سعود احلمم. الن�ساط الربكاين وبنائية 

الألواح. انواع وتق�سيمات الثورانات الربكانية. الالبات والفتات الربكانية. الأ�سكال 

الربكانية. التتابعات الربكانية القدمية واحلديثة. ال�سحنات الربكانية. التتابعات 

الربكانية يف الدرع العربي. الن�ساط الربكاين احلديث يف اململكة ومنطقة البحر 

الأحمر. التمعدن امل�ساحب للن�ساط الربكاين. الن�ساط الربكاين والطاقة.  الخ

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 304

�س ثر 331 علم معادن اخلامات

معادن  اإ�ستقرار  والكيميائية.  الطبيعية  وخوا�سها  اخلامات  معادن  تق�سيمات 

الأكا�سيد  لبع�ض  والثالثية  الثنائية  الأنظمة  يف  ال�سنفي  وتوازنها  اخلامات 

والكربيتيدات والأمالح الكربيتية . املحاليل اجلامدة والإنف�سال . معادن اخلامات 

يف الو�سط املائي . حماليل التمعدن القدمية واحلديثة 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 231

�س ثر 334 جمهريات اخلامات

ميكرو�سكوب   . ب�سرياته  اأ�س�ض   . املنعك�ض  ال�سوء  باإ�ستخدام  املعدنية  الدرا�سات 

اخلامات واأهم اأجهزة ال�سوء املنعك�ض . اإعداد القطاعات و ال�سرائح امل�سقولة.  

النق�ض  طرق  والإنعكا�سية.   ال�سالدة  اخلامات.   ملعادن  الب�سرية   اخلوا�ض 

املعادن  اأن�سجة  بالتالم�ض.   والطبع  الدقيقه  الكيميائيه  والطرق  بالأحما�ض 

لبع�ض  تف�سيلية  جمهرية  درا�سة  املعادن.   ن�ساأة  حتديد  يف  واأهميتها  وتف�سريها 

معادن اخلامات ال�سائعة و خوا�سها و كيفية متييزها

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 231

�س ثر 399 تدريب تخ�ص�صي

تدريب حقلي للتعرف على الروا�سب املعدنية ووجودها يف الطبيعة ، وطرق درا�ستها  

يف الرحالت احلقلية اأو يف اإجدى ال�سركات املتخ�س�سة اأو ح�سب ما يقرره الق�ض 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 332، �ض ب�ض 301

�س ثر 332 جيولوجيا الروا�صب املعدنية

الطبيعة ال�سخرية للخام . م�ساحبة اخلامات لل�سخور املافية ، فوق املافية وكذلك 

الفل�سية واحلام�سية. خامات الكربيتيدات الطباقيه البحرية الربكانية ، خامات 

التحول عاىل احلرارة ، اخلامات الر�سوبية ، طباقية احلدود ، اخلامات العرقية ، 

اخلامات امل�ساحبة لل�سخور املتحولة.. التمعدن وعالقته بتكتونية الكرة الأر�سية . 

نبذة عن املعادن . التعرف املعملي على عينات متثل الأنواع املختلفة للخامات

متطلبات �سابقة،   �ض ثر 231، �ض ثر 241
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�س ثر 341 تقنيات جيوكيميائية

وال�سعة  التفا�سلي  احلراري  والتحليل  ال�سينية  ال�سعة  حيود  يف  الآلية  التقنيات 

حتت احلمراء. طرق ال�سبغ. الطرق الآلية للتعرف على الرتكيب الكيميائي من 

العنا�سر الرئي�سية وال�سحيحة املكونة للعينات اجليولوجية مثل المت�سا�ض الذري 

ح�سنات  الكتلي.   والطيف  الإ�سعاعية  والطرق  املتفلرة  ال�سينية  ال�سعة  وطيف 

وعيوب كل طريقة من طرق التحليل.  طرق املقارنة بني نتائج التحاليل املختلفة.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 241

�س ثر 408 تدريب تخ�ص�صي

�سل�سلة من املحا�سرات العلمية ملو�سوعات حيث يكلف كل طالب بدرا�سة واإعداد 

باإ�ستخدام  علمية  حما�سرة  عنه  ويلقي  املختارة  املوا�سيع  هذه  اأحد  عن  تقرير 

اأ�ساليب التقنيات احلديثة. 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 399

�س ثر 421 ال�صخور النارية

ت�سكيل احلمم وعالقتها ببنائية الألواح. تقييم ومقارنة مكونات ال�سخور النارية. 

الو�سائط  والتحليل الكيميائي للمعادن. ر�سوم التباين واأهميتها. الت�سنيف املعدين 

والكيميائي لل�سخور النارية. العنا�سر الأر�سية النادرة. التغري يف تكوين العنا�سر 

اأو مكونات ال�سهارة. جمموعات ال�سخور النارية 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 304

�س ثر 431 جيولوجية اململكة

املجموعات والتكوينات ال�سخرية للدرع العربي و الغطاء الر�سوبى واأ�س�ض تق�سيمها   

الرتكيب اجليوكيمائي والأعمار النظائرية للوحدات ال�سخرية بالدرع.  الدورات 

الدرع  على  اأثرت  التى  اجليولوجية  والأحداث  للجبال  البانية  للحركات  املختلفة 

العربي و الغطاء الر�سوبى والت�سوهات و الت�سدعات والتداخالت اجلوفية النارية 

. النظريات اخلا�سة بتكونها

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 301

�س ثر 433 معادن و�صخور �صناعية

التعدين  . طرق  املركبة  واخلرائط  والقطاعات  �سطحية  التحت  اإعداد اخلرائط 

ال�سطحيه وت�سمل املراقد واحلفر املفتوحة و املحاليل و الإذابة واإ�ستخدام ال�سغط 

والرتكيبي  املعدين  ال�سفلي  الثال�سي  �سطحية   التحت  التعدين  طرق   . املائي 

للخامات.  التدعيم واحلفر والتهوية يف املناجم.   درا�سة معملية لطرق جتهيز و 

تركيز اخلامات.

متطلبات �سابقة،   �ض ثر 231

�س ثر 422 ال�صخور املتحولة

�سحنات التحول وخ�سائ�سها. قاعدة الطور. التمثيل البياين لل�سخور املتحولة. 

ال�سخور  يف  التحويلية  التفاعالت  املتحولة.  ال�سخور  يف  احلرارية  التطبيقات 

البيليتية واملافية والكربونية. اأمثلة وو�سف جيولوجي للمناطق املتحولة. ال�سخور 

املتحولة يف الدرع العربي

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 304

�س ثر 432 معادن و�صخور �صناعية

اخل�سائ�ض الرئي�سية لالحجار الكرمية واملعادن وال�سخور ال�سناعية وتق�سيمها 

من حيث الن�ساأة والنواحي الإقت�سادية. املعادن وال�سخور ال�سناعية يف البيئات 

ال�سناعية  وال�سخور   املعادن  جتهيز  املعدين.  وتركيبها  املختلفة  اجليولوجية 

وحتديد �سالحيتها لالإ�ستخدامات املختلفة الإعتبارات الإقت�سادية.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 432

�س ثر 434 الروا�صب املعدنية يف اململكة

وتق�سيماتها  اململكة  يف  ال�سناعية  ال�سخور  و  واملعادن  الفلزية  اخلامات  روا�سب 

ومواقع وجودها يف الدرع العربي ويف �سخور الغطاء الر�سوبي.  الو�سع اجليولوجي 

وعالقة  اآخر  موقع  يف  �سبيهه  مع  ربطه  ثم  حدة  على  متعدن  موقع  لكل  والبنائي 

التمعدن مع ال�سخور امل�سيفة والتحولت التى طراأت عليها وعلى التمعدن خالل 

الع�سور اجليولوجية املختلفة.  اخلوا�ض املعدنية واجليوكيميائية. 

متطلبات �سابقة،   �ض ث431

�س ثر 441 جيولوجيا النظائر

حتديد  يف  وتطبيقاتها  امل�سعة  للنظائر  الإ�سمحالل  ظاهرة  النظائر.   ت�سنيف 

اأعمار ال�سخور النارية واملتحولة. اختالل �سل�سلة اليورانيوم. اأمثلة لطرق حتديد 

الأعمار. النظائر امل�ستقرة ، انف�سال النظائر وتطبيقاتها.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 241

�س ثر 443 جيوكيمياء الروا�صب املعدنية

ال�سواهد  اإ�ستخدام   - واجليوكيميائي  اجليولوجي  ال�ستك�ساف  اأ�س�ض  يف  مقدمة 

التقينات  اإ�ستخدام   - املعدنية  الروا�سب  عن  للتنقيب  اجليولوجية  والأدلة 

اخلامات  عن  للبحث  اجليوكيميائي  الإ�ستك�ساف  يف  اجليوكيميائية  واحل�سابات 

والروا�سب املعدنيه - طرق تخطيط وتنفيذ برامج الإ�ستك�ساف - تف�سري النتائج 

اجليوكيميائيه و اإعداد تقارير الإ�ستك�ساف اجليولوجي واجليوكيميائى. 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 231، �ض ثر 241

�س ثر 442 جيوكيمياء الروا�صب املعدنية

العوامل اجليوكيميائية املوؤثرة يف توزيع وتركيز العنا�سر ذات الأهمية الإقت�سادية 

مع  وتفاعلها  للخامات  احلاملة  املحاليل  جيوكيميائية  املختلفة.  ال�سخور  فى 

ال�سخور املحيطة الظروف اجليوكيميائية املنا�سبة لرت�سيب املعادن ذات القيمه 

الإقت�سادية. البيئات اجليوكيميائية املختلفة وخ�سائ�سها اجليوكيميائية. 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 332

�س ثر 499 م�صروع التخرج

يف  يقدمه   ، علميًا  تقريرًا  الطالب  يعد   ، حقلي  بحث  مو�سوع  طالب  لكل  يحدد 

حما�سرة عامة حتت اإ�سراف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض 

متطلبات �سابقة،   �ض ثر 399
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة  

طالل مصطفى قاضي
جيولوجيا اقت�سادية 

1991 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية  

  tqadi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tqadi

عادل عبداهلل سرور
جيولوجيا اقت�سادية 

1993 جامعة القاهرة م�سر   

 asurour@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/asurour

عبدالقادر محمد مغازي
جيوكيمياء و�سخور 

1994 ال�سكندرية م�سر   

 amoghazi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amoghazi

عبدالمنعم عبدالفتاح الدجدج
جيولوجيا اخلامات  

1984 جامعة ميني�سوتا امريكا

 aeldougdoug@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aeldougdoug

عصام يحيى فياللي
علم ال�سخور وت�سنيفها 

1987 جامعة لنك�سرت بريطانيا   

ealfilali@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ealfilali

علي حسن عبداللطيف
املعادن وال�سخور 

1996 جامعة القاهرة م�سر   

amesaed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amesaed

محمد رشاد حسن مفتي
ال�سخور النارية 

1985 جامعة لنك�سرت بريطانيا

mrmoufti@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mrmoufti

 االأ�صاتذة امل�صاركون 

 

أحمد حسن محمد
2001 جامعة كانازاوا اليابان

amohamed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amohamed

أحمد علي المدني
املعادن وال�سخور 

2001 جامعة القاهرة م�سر   

amadani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amadani

أسعد محمد مفتي
جيوكيمياء تطبيقية 

1988 جامعة �سرتاثكاليد بريطانيا   

amoufti@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amoufti

هشام محمد حربي
متعدن الذهب 

1997 جامعة غرب ا�سرتاليا ا�سرتاليا   

hharby@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hharby

يحيى حسن داود
جيوكيمياء 

1998 جامعة عني �سم�ض م�سر   

ydawood@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ydawood
يوسف حمدي حامد يوسف 

معادن و�سخور   

1998 جامعة توبينجني املانيا   

habdelnaby@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/habdelnaby

املحا�صرون

إسماعيل محمد أبو حجر
املعادن وال�سخور 

1986 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية    

iabuhajar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abuhajar
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قسم

الجيــوفيزيــاء
اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�ض الق�سم

ت: 69552892 -02 حتويلة: 52892 ف: 6952095 -02 حتويلة: 5209

 maalgarni@kau.edu.sa
www.kau.edu/maalgarni

النشأة
يف عام 1987 م

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

مقررات الق�صم  االجبارية

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

�ض ثر 201، ف 101 0 1 0     1 مقدمة يف اجليوفيزياء 1 �ض جف/211

�ض جف 211، ف 101 0 1 2 3 فيزياء الأر�ض 2 �ض جف/312

�ض جف 211، ف 202 ، ر 202 0 1 2 3 الإ�ستك�ساف ال�سيزمي 3 �ض جف/321

�ض جف 211، ف 202 ، ر 202 0 1 2 3 الإ�ستك�ساف الكهربائي الأر�سي 4 �ض جف/331

�ض جف 211، ف 202 ، ر 202 0 1 2 3 الإ�ستك�ساف املغناطي�سي والتثاقلي 5 �ض جف/341

�ض جف 211، ف 101 0 0 1 1 الإ�ستك�ساف الإ�سعاعي واحلراري 6 �ض جف/342

�ض جف 211 0 1 1 2 ا�ستك�ساف �سيزمي للبرتول 7 �ض جف/371

�ض جف 211 0 1 1 2 هند�سة الزلزل 8 �ض جف/372

�ض جف 321، �ض جف 311 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 9 �ض جف/399

 �ض جف 321، �ض جف 331 ،

�ض جف 341
0 0 1 1 حلقة مناق�سة 10 �ض جف//408

�ض جف 321، ر 203 ، ف 203 0 1 1 2 نظم اهتزازية 11 �ض جف/411

0 �ض جف 321، ر 203 1 1 2 نظم حتليل خطي 12 �ض جف/412

 �ض جف 321، �ض جف 411،

 �ض جف 412 ر 204
0 0 2 2 علم الزلزل 13 �ض جف/413

 �ض جف 312، �ض جف 321،

�ض جف 412 ، �ض جف 411
0 1 1 2 �سيزمولوجيا انعكا�سية 14 �ض جف/421

 �ض جف 331، �ض جف 341،

ر 203، ف 203
0 1 2 3 ا�ستك�ساف كهرومغناطي�سي 15 �ض جف/431

 �ض جف 211 ، �ض ب�ض 211،

�ض بر 211
0 1 1 2 جيوفيزياء الآبار 16 �ض جف/451

 �ض جف 211 ، �ض ب�ض 211،

�ض بر 211
0 1 2 3 تطبيقات جيوفيزيائية 17 �ض جف/471

 �ض جف 331، �ض جف 341،

�ض جف 321،ر 204
0 1 1 2 معاجلة بيانات جيوفيزيائية 18 �ض جف/491

 جف 321، �ض جف 331، �ض

 جف 399، �ض جف 408، �ض

جف 341

4 0 0 4 معاجلة بيانات جيوفيزيائية 19 �ض جف/499

     6     14 23 املجموع     43
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قسم

الجيــوفيزيــاء

  مقررات الق�صم  االجبارية    

34  ال�صاعات املعتمدة

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

�ض جف 211، ف 101 0 0 2 2 فيزياء الأر�ض 1 �ض جف/312

�ض جف 211، ف 202 ، ر 202 0 1 2 3 الإ�ستك�ساف ال�سيزمي 2 �ض جف/321

�ض جف 211، ف 202 ، ر 202 0 1 2 3 الإ�ستك�ساف الكهربائي الأر�سي 3 �ض جف/331

�ض جف 211، ف 202 ، ر 202 0 1 2 3 الإ�ستك�ساف املغناطي�سي والتثاقلي 4 �ض جف/341

�ض جف 211، ف 101 0 0 1 1 الإ�ستك�ساف الإ�سعاعي واحلراري 5 �ض جف/342

�ض جف 321، �ض جف 311 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 6 �ض جف/399

 �ض جف 321، �ض جف 331 ،

�ض جف 341
0 0 1 1 حلقة مناق�سة 7 �ض جف/408

�ض جف 321، ر 203 ، ف 203 0 1 1 2 نظم اهتزازية 8 �ض جف/411

0 �ض جف 321، ر 203 1 1 2 نظم حتليل خطي 9 �ض جف/412

 �ض جف 321، �ض جف 411،

0 �ض جف 412 ر 204 0 2 2 علم الزلزل 10 �ض جف/413

 �ض جف 312، �ض جف 321،

�ض جف 412 ، �ض جف 411
0 1 1 2 �سيزمولوجيا انعكا�سية 11 �ض جف/421

 �ض جف 331، �ض جف 341،

ر 203، ف 203
0 1 2 3 ا�ستك�ساف كهرومغناطي�سي 12 �ض جف/431

 �ض جف 211 ، �ض ب�ض 211،

�ض بر 211
0 1 1 2 جيوفيزياء الآبار 13 �ض جف/451

 �ض جف 331، �ض جف 341،

�ض جف 321،ر 204
0 1 1 2 معاجلة بيانات جيوفيزيائية 14 �ض جف/491

 جف 321، �ض جف 331، �ض

 جف 399، �ض جف 408، �ض

جف 341

4 0 0 4 م�سروع التخرج 15 �ض جف/499

     6 9 19 34 املجموع

 توصيف المقررات

�س جف 211 مقدمة يف اجليوفيزياء  

فيزياء الأر�ض : الزلزل واجلاذبية الأر�سية واملغناطي�سية، ونظرية ال�سفائح 

الكهربية  املقاومية  و  ال�سيزمي  ال�ستك�ساف  لطرق  ومقدمة  التكوينية، 

الأر�سية،  واحلرارية  ال�سعاعية  بالطرق  واملغناطي�سية،  الأر�سية  واجلاذبية 

طرق ال�سرب لالآبار واأجهزة الإ�ستك�ساف اجليوفيزيائية

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201، ف 101

�س جف 321 االإ�صتك�صاف ال�صيزمي

خ�سائ�ض مرونة ، واملوجات الزلزالية وانت�سارها، ا�ستقاق 

املعادلة املوجية، الطرق الإنعكا�سية والنك�سارية ،تقنيات القيا�سات احلقلية. 

الق�ض  موجات  تقنيات  لالآبار،  ال�سيزمي  امل�سح  الرقمية،  البيانات  معاجلة 

وتطبيقاتها. رحلة ميدانية.

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211، ف 202 ، ر 202

�س جف 341 االإ�صتك�صاف املغناطي�صي والتثاقلي 

التغريات   ، الأر�سي  املغناطي�سي  واملجال   ، عنا�سر  املغناطي�سية،  التاأثريات 

املغناطي�سية لالأج�سام  ال�ساذات  واملتبقي،  التمغنط احلثي   ، للمجال  اليومية 

الأجهزة.  معايرة  الأر�سية،  املغناطي�سية  قيا�ض  اأجهزة  الأعماق،  املدفونة يف 

امل�سح املغناطي�سي ، اإختزال البيانات والت�سحيحات. جمال اجلاذبية الأر�سية، 

قيا�سات �سدة املجال، الأجهزة وطرق امل�ساحة، التغري يف عجلتها

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211

�س جف 312 فيزياء االأر�س  

املطلقة  القيمة  قيا�ض   ، ومكوناته  لالأر�ض  اجلاذبي  املجال   ، املجال  نظرية 

املغناطي�سي  املجال   ، الأر�ض  �سكل  الأر�سية،  اجلاذبية  )ت�سارع(  لعجلة 

والعمليات احل�سابية �سدة املجال. القطب.القيا�سات  ثنائي  الأر�سي. طريقة 

املغناطي�سية القدمية ، واملوجات الزلزالية وانت�سارها؛ الزلزل )التكتونية( يف 

العامل العربي ونظرية ال�سفائح البنائية

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211، ف 101
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�س جف331 االإ�صتك�صاف الكهربائي االأر�صي   

و�سبل  امليدانية  القيا�ض  ،اأجهزة  واملعادن  لل�سخور  الكهربائية  اخل�سائ�ض 

با�ستخدام  املقاومية  قيا�ض  نظم  امل�سفوفات،  البيانات،  على  احل�سول 

امل�ستحث،  والإ�ستقطاب  الذاتي  اجلهد  طرق  واملرتددة.  امل�ستمرة  التيارات 

التيارات الأر�سية الطبيعية. البيانات والتحليالت الكمية والنوعية لها. اأمثلة 

ميدانية ل�ستك�ساف املياه اجلوفية والرثوات املعدنية. خمتارات من الدرا�سات 

امليدانية والرحالت امليدانية.

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211، ف 202 ، ر

�س جف 342 االإ�صتك�صاف االإ�صعاعي واحلراري

 ، القيا�ض  ووحدات   ، ،التوازن  ال�سمحالل   ، الطبيعي  الإ�سعاعي  الن�ساط 

اخل�سائ�ض  املعايرة.  نظم  والطيفي،  الكلي  الإ�سعاع  عن  الك�سف  اجهزة 

احلرارية لل�سخور. اخللفية الإ�سعاعية. املجال احلراري الأر�سي التاريخي، 

احلرارية،  وال�ساذات  احلراري  والتدفق   الأر�سية  احلرارية  الطاقة  وجمال 

واأجهزةالقيا�ض ، وطرق امل�سح ، وحالت تاريخية.

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211

�س جف 371 ا�صتك�صاف �صيزمي للبرتول

الأجهزة  ال�سيزمية،  املوجات  مل�سار  الهند�سي   ال�سكل  ال�سيزمية،  النظرية 

امليدانية، امل�سح ال�سيزمي الربي والبحري،   

الزلزايل  التحليل  القيا�سية،  املعلومات  على  احل�سول   ، البيانات  معاجلة   

لالأبواب وترابط الق�سية تواريخ اخلزان ا�ستك�سافات النفط والغاز

متطلبات �سابقة،  �ض جف 371

�س جف 399 تدريب تخ�ص�صي 

با�ستخدام تقنيات جيوفيزيائية.  امل�سح اجليوفيزيائي  ا�ستخدام  تدريب على 

التدريب يف واحدة من ال�سركات املتخ�س�سة يف اجليوفيزياء. يقوم الطالب 

بتقدمي تقرير عن املعلومات العلمية والعملية التي يتم احل�سول رحلة ميدانية

متطلبات �سابقة،  �ض جف 321، �ض جف 311

�س جف 411 نظم اهتزازية 

العامة  واحلركة   ، احلركة   ، للحركة  نيوتن  قوانني   ، املتجهي  اجلرب  مبادئ 

بالن�سبة  اجل�سيمات  وديناميكية  وثنائية،  اأحادية  حرية  درجة  يف  للج�سم 

للمحاور الدورانية. اآثار دوران الأر�ض ،البندولت الكروية.

متطلبات �سابقة،  �ض جف 321، ر 203 ، ف 203

�س جف 413 علم الزالزل 

ومعامالت  واأنواعها  الزلزل  وجتهيزاتها.  الزلزل  ر�سد  وحمطات   ، مقدمة 

والبنية  الزلزل  علم  الإنتقال.  اأزمنة  ومنحنيات  الزلزالية  املوجات  امل�سدر. 

ال�سدة  خرائط  الزلزالية.  واملخاطر  الزلزايل  الن�ساط  لالأر�ض.  الداخلية 

والت�سارع الر�سي.. الهند�سة الزلزالية، الإحتياطات اجليولوجية والهند�سية 

الوقائية للتخفيف من خماطرها. الجتاهات العامة لدرا�سات الإنذار املبكر

متطلبات �سابقة،  �ض جف 321، �ض جف 411، �ض جف 412

�س جف 431 ا�صتك�صاف كهرومغناطي�صي

النظرية الكهرومغناطي�سية، احلث املتبادل وا�ستجابة املو�سالت، توافق املجالت 

الكهرومغناطي�سية،  الأجهزة  والطور،  ال�سعة  عالقات  الكهرومغناطي�سية، 

النظم الكهرومغناطي�سية للموجات احلقلية الأر�سية، الكهرومغناطي�سية ملجال 

العمل  خطوات  اجلوي،  امل�سح  نظم  واملغناطوتلورية.  التلورية  النظم  الزمنز 

احلقلي، حتليل وتف�سري البيانات، ، اأمثلة حقلية ورحلة ميدانية

متطلبات �سابقة،  �ض جف 331، �ض جف 341، ر 203، ف 203

�س جف 372 هند�صة الزالزل

املخاطر  الدولية.  العاملية  الزلزالية  النطاقات   حدوثها.  واآليات  الزلزل 

الر�ض. اهتزاز  من  الناجت  الرتبة  ومتيع  الأر�سية  احلركات  الزلزالية. 

ديناميكية وخ�سائ�ض الإن�ساءات املقاومة للزلزل.

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211

�س جف 408 حلقة مناق�صة

من  احلالية  الجتاهات  تظهر  مو�سوعات  حول  العلمية  الأوراق  من  �سل�سلة 

الدرا�سات يف اجليوفيزياء. �سيخ�س�ض طالب لدرا�سة مو�سوع من هذه املواد ، 

واإعداد تقرير حول املو�سوع ، كما يلقي حما�سرة با�ستخدام التقنيات احلديثة

متطلبات �سابقة،  �ض جف 321، �ض جف 331 ، �ض جف 341

�س جف 412 نظم حتليل خطي

ا�ستجابة   ، فورييه  حتويل   ، لبال�ض  حتويل  القيا�سية،  النظم  درا�سة 

التطبيقات  على  الرتكيز  فالتر،  حتليل  الطور(   ، ال�سعة  النظم)النب�ض، 

اجليوفيزيائية وا�ستخدام احلا�سوب.

 متطلبات �سابقة،  �ض جف 321، ر 203

�س جف 421 �صيزمولوجيا انعكا�صية  

انواع م�سادر املوجات الزلزالية وامل�ستقبالت ، و�سف للتتابعات املوجية، طرق 

احل�سول على البيانات ال�سيزمية ميدانيا، تقنيات معاجلة البيانات ال�سيزمية 

، النحالل واحليود ، والهجرة، والربط والتف�سري

متطلبات �سابقة،  �ض جف 312، �ض جف 321، �ض جف 412 ، �ض جف 411

�س جف 451 جيوفيزياء االآبار

ا�س�ض ت�سجيالت الآبار، اجلهد الذاتي الكهربي، ت�سجيالت الكهرومغناطي�سية 

النيوترونات.  و�سجل  جاما.كثافة  ا�سعة  الكهربية،  واملقاومية  وال�سوتية 

القيا�سات البئرية وخوا�ض ال�سخور، قيا�ض امليل للطبقات الطفلية وم�ساكلها، 

الطبقات احلاملة للمياه اجلوفية وللنطاقات البرتولية

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211 ، �ض ب�ض 211، �ض بر 211

�س جف 471 تطبيقات جيوفيزيائية

على  التعرف  يف  ال�سطحي  حتت  اجليوفيزيائي  الإ�ستك�ساف  وطرق  اهمية 

عن  البحث  املطمورة،  البيئية  الأهداف  ومتغرياتها.  اجلوفية  املياه  خزانات 

الركاز والبرتول وا�ستنتاج البيئة اجليولوجية. 

متطلبات �سابقة،  �ض جف 211 ، �ض ب�ض 211، �ض بر 211

قسم

الجيــوفيزيــاء
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�س جف 499 م�صروع التخرج  

منطقة حمددة بحيث يكون كل طالب م�سوؤول عن م�سح جزء منها حتت اإ�سراف 

اجليوفيزيائية  التنقيب  طرق  بع�ض  با�ستخدام  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأحد 

وتقدمي تقرير علمي بعد اإلقاء حما�سرة عامة يت�سمن تف�سري النتائج مرفقا 

به اخلرائط املن�سوبية واجلانبيات  و ربطها باملالمح اجليولوجية والرتكيبية 

للمنطقة. بحث حقلي 

متطلبات �سابقة،  �ض جف 321، �ض جف 331، �ض جف 399، �ض جف 408، 

�ض جف 341

�س جف 491 معاجلة بيانات جيوفيزيائية

والإرتباط  الآيل  والإرتباط  الإلتفاف  ال�سريع،  و  املنف�سل،  فوريه  حتويل 

التجذع  “ال�ستعارية”،  )الأليا�سي  العينات  اإختبار  نظرية  التقاطعي، 

“ت�سذيب” ، تردد نيك�ست(، حتويل زد، املر�سحات الرقمية، حتويل فوريه يف 
بعدين، الرتكيز على تطبيقات احلا�سبات.

متطلبات �سابقة،  �ض جف 331، �ض جف 341، �ض جف 321،ر 204

قسم

الجيــوفيزيــاء

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة    

حمدي إسماعيل السيد

ا�ستك�ساف املعادن 

1987 جامعة القاهرة م�سر   

 hsayed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hsayed

طالل مختار علي

اجليوفيزياء  الزلز ل

1987 جامعة �سانت لوي�ض امريكا

tmokhtar@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tmokhtar

محمد جميل البحيري

اجليوفيزياء ال�سطحية 

1991 جامعة القاهرة م�سر

mbehiri@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mbehiri

محمد مصطفى غباشي

نظرية جمال اجلهد  

1993 جامعة القاهرة م�سر

mgobashy@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mgobashy

 االأ�صاتذة امل�صاركون 

محمد عبدالمنعم الدفراوي

اجليوفيزياء  

2001 جامعة القاهرة م�سر 

meldifrawy@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/meldifrawy

منصور عبداهلل القرني

اجليوفيزياء 

2001 جامعة تك�سا�ض امريكا  

maalgarni@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/maalgarni

املحا�صرون

عبدالحفيظ بن عبدالكريم رجب

اجليوفيزياء 

1987 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية 

arajab@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/arajab

نور الدين مجتبى ضميري

اجليوفيزياء 

1982 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

nandoonisi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nandoonisi
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قسم

الجيولوجيا البنائية واإلستشعار عن بعد
اتصاالت القسم

جهة االت�صال  رئي�ض الق�سم  

ت: 6952313 - 02  حتويلة: 52313   ف: 6952095  حتويلة: 52095

ear.esr@kau.edu.sa

www..kau.edu/ashujoon

النشأة
اأن�سئ ق�سم اجليولوجيا البنائية يف عام 1978 م. مت تغيري ا�سمه اىل ق�سم اجليولوجيا البنائية والإ�ست�سعار عن بعد.

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

  مقررات الق�سم  الجبارية    

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

0 �ض ثر 201 1 2 3 مقدمة اجليولوجيا البنائية 1 �ض ب�ض/211

�ض ثر 201 0 0 2 2
 مقدمة اجليولوجيا الت�سويرية

  وا�سكال �سطح الأر�ض
2 �ض ب�ض/231

�ض ب�ض 211 0 0 3 3 جيولوجيا حقلية 3 �ض ب�ض/301

0 �ض ب�ض 211، �ض ب�ض 231 1 2 3 م�ساحة جيولوجية 4 �ض ب�ض/302

2 �ض ب�ض 301 0 0 2 التخريط اجليولوجي 5 �ض ب�ض/303

0 �ض ب�ض 301 1 1 2 حتليل بيانات الإجتاهات 6 �ض ب�ض/311

0 �ض ب�ض 301 1 1 2 حتليل ال�سقوق 7 �ض ب�ض/313

�ض ب�ض 301 0 1 2 3 حتليل معطيات اخلرائط 8 �ض ب�ض/321

0 �ض ب�ض 231 1 1 2 مبادئ امل�ساحة الت�سويرية 9 �ض ب�ض/331

0 �ض ب�ض 301 1 1 2 اجليولوجية الت�سويرية 10 �ض ب�ض/332

�ض ب�ض 301، �ض ب�ض 331 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 11 �ض ب�ض/399

0 �ض ب�ض 399 0 1 1
 مو�سوعات خمتارة يف اجليولوجيا

البنائية والإ�ست�سعار عن بعد
12 �ض ب�ض/401

0 �ض ب�ض 399 0 1 1 حلقة مناق�سة 13 �ض ب�ض/408

0 �ض ب�ض 399 1 2 3 جيولوجيا بنائية متقدمة 14 �ض ب�ض/411

0 �ض ب�ض 211 1 2 3 Geotectonics 15 �ض ب�ض/412

0 �ض ب�ض 231، �ض ب�ض 331 1 2 3 مبادئ الإ�ست�سعار عن بعد 16 �ض ب�ض/421

0 �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 421 1 1 2
 معاجلة احلا�سب الآيل ل�سور

الأفمار ال�سناعية
17 �ض ب�ض/423

�ض جه 201 ، �ض ب�ض 301 0 1 2 3 ال�ست�سعار عن بعد يف اجليولوجيا البيئية 18 �ض ب�ض/424

0 �ض ب�ض 301 0 2 2 اأ�سكال �سطح الأر�ض 19 �ض ب�ض/431

4 �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 399 0 0 4 م�سروع التخرج 20 �ض ب�ض/499

     8     12 28 املجموع    48 
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  مقررات الق�صم  االجبارية   

ال�صاعات املعتمدة: 34

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

0 �ض ب�ض 211، �ض ب�ض 231 1 2 3 م�ساحة جيولوجية �ض ب�ض/302 1

0 �ض ب�ض 301 1 1 2 حتليل بيانات الإجتاهات �ض ب�ض/311 2

0 �ض ب�ض 301 1 1 2 حتليل ال�سقوق �ض ب�ض/313 3

�ض ب�ض 301 0 1 2 3 حتليل معطيات اخلرائط �ض ب�ض/321 4

0 �ض ب�ض 231 1 1 2 مبادئ امل�ساحة الت�سويرية �ض ب�ض/331 5

0 �ض ب�ض 301 1 1 2 اجليولوجية الت�سويرية �ض ب�ض/332 6

�ض ب�ض 301، �ض ب�ض 331 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي �ض ب�ض/399 7

0 �ض ب�ض 399 0 1 1

 مو�سوعات خمتارة يف اجليولوجيا

البنائية والإ�ست�سعار عن بعد
�ض ب�ض/401 8

0 �ض ب�ض 399 0 1 1 حلقة مناق�سة �ض ب�ض/408 9

0 �ض ب�ض 399 1 2 3 جيولوجيا بنائية متقدمة �ض ب�ض/411 10

0 �ض ب�ض 211 0 2 2 Geotectonics �ض ب�ض/412 11

0 �ض ب�ض 231، �ض ب�ض 331 1 2 3 مبادئ الإ�ست�سعار عن بعد �ض ب�ض/421 12

0 �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 421 1 1 2
 معاجلة احلا�سب الآيل ل�سور

الأفمار ال�سناعية
�ض ب�ض/423 13

0 �ض ب�ض 301 0 2 2 اأ�سكال �سطح الأر�ض �ض ب�ض/431 14

4 �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 399 0 0 4 م�سروع التخرج �ض ب�ض/499 15

     6 9 19 34 املجمـــوع

 توصيف المقررات

�س ب�س 211 مقدمة اجليولوجيا البنائية

ت�سنيفها  والثانوية  الأولية  البنيات  وجمالتها.  البنائية  اجليولوجيا 

)ال�سدوع،  الت�سوه  عملية  اأثناء  لل�سخور  امليكانيكي  ال�سلوك  وا�ستخداماتها. 

الفوا�سل، والطيات( تو�سع الأج�سام النارية، ت�سوهات الغالف ال�سخري.

متطلبات �سابقة،   �ض ثر 201

�س ب�س  301 جيولوجيا حقلية

البو�سلة  ا�ستخدام  و متثيلها على اخلرائط.  ال�سخور  لو�سف  الطرق احلقلية 

واملتجهات  الطبقية  القطاعات  وقيا�ض  املواقع  حتديد  يف  اجلوية  وال�سور 

اجليولوجية مع ر�سم خريطة جيولوجية ملنطقة حمدودة عمل تقرير جيولوجي.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 211

�س ب�س   303 التخريط اجليولوجي

املوحدة  الر�سم  مقايي�ض  اجليولوجية.  اخلرائط  لر�سم  الأ�سا�سية  التقنيات 

يف  املتبعة  الإجراءات  واملحلية.  العاملية  الإحداثيات  نظم  وا�ستخدام  للخرائط 

العمل  وخطوات  الأ�سا�ض،  خرائط  واإعداد   ، اخلرائط  ر�سم  تقنيات  خمتلف 

امليداين ، وعمل القطاعات اجليولوجية. وا�ستخدام املعدات والتقنيات احلديثة 

لت�سهيل ر�سم اخلرائط.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301

�س ب�س  313 حتليل ال�صقوق

امليكانيكية  اخلوا�ض  على  ال�سقوق  اأثر  وتو�سيفها.  ال�سقوق  بيانات  حتليل 

العوامل  تاأثري  الإجهاد.  حماور  مع  الق�ض  م�ستويات  عالقات  والفيزيائية. 

اخلارجية على ال�سلوك امليكانيكي لل�سخر.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301

�س ب�س  331 مبادئ امل�صاحة الت�صويرية

الكامريات  الت�سويرية.   للم�ساحة  وال�سوئية  والهند�سية  الريا�سية  الأ�س�ض 

اجلوية والعنا�سر الطبوغرافية.  تخطيط عمليات امل�سح اجلوي.  نقاط التحكم 

ال�سور.   من  الر�سم  اأجهزة  واأحهزته.  املج�سم  الب�سار  الأر�سي.   والربط 

اجلوي.   التثليث  اأ�س�ض  التحليلية.   الر�سم  اأحهزة  واملطلق.   الن�سبي  التوجيه 

تقومي ال�سور اجلوية وجتميعها

متطلبات �سابقة،   �ض ب�ض 231 301

�س ب�س  231 مقدمة اجليولوجيا الت�صويرية وا�صكال �صطح االأر�س    

الت�سوير اجلوى ، اأنواع وخ�سائ�ض ال�سور اجلويةاملبادئ الأ�سا�سية لأ�سكال 

الأر�ض ، العمليات التي ت�سكل �سطح الأر�ض ، تف�سري ال�سور اجلوية ، التف�سري 

ال�سخري ، تف�سري الرتاكيب ، عمل اخلرائط من ال�سور اجلوية.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201
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�س ب�س 302 م�صاحة جيولوجية  

جهاز  وامل�ساحة.  امل�ستوى  ميزان  جهاز  الكنتورية،  اخلرائط  الخطاء.  ح�ساب 

التيودوليت :  املبادئ، ال�سمات ، التعديالت وقيا�ض امل�سافات. الإجتياز والربط: 

التثليث و�سبكات امل�سلعات. البو�سلة وطاولة امل�سح امل�ستوية، �سرعة الدوران و 

اخلرائط الطبوغرافية. م�ساحة مو�سعية مب�سطة. قيا�سات امل�سافة الإلكرتونية

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 211، �ض ب�ض 231

�س ب�س  311 حتليل بيانات االإجتاهات

التحليل ال�سترييوجرايف / الكرتيزي للبيانات الإجتاهية معامل التوزيع والتماثل 

الأولية.  البيانات  قيا�سات  ت�سحيح  الطي.  وحماور  املتو�سط  املتجه  ح�ساب   ،

تطبيقات الهند�سة الو�سفية يف حل بع�ض م�سائل الت�سدع وتقاطع الك�سور.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301

�س ب�س   321 حتليل معطيات اخلرائط

حتويل اخلرائط اإىل بيانات رقمية.  توثيق ومعاجلة بيانات اخلرائط واإعداد 

وتقييم  واإ�ستك�ساف  اجليولوجي  التخريط  ا�ستخدامها.  و  املجمعة  اخلريطة 

املوارد الطبيعية. نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها يف علوم الأر�ض.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301

�س ب�س  332 اجليولوجية الت�صويرية

الدللت  والكمية.  النوعية  املعلومات  ا�ستنتاج  يف  اجلويه  ال�سور  ا�ستخدام 

الهند�سية لقيا�ض الزاحة الت�ساري�سية والبتعاد،  قيا�ض املنحدرات والت�ساري�ض 

حتليل   ، اخلطيات  حتليل  ابتعاد.  ق�سيب  با�ستخدام  الطبقات  وزوايا  ومنط 

الت�سريف ، حتليل وت�سنيف الرتبة. اخلرائط اجليولوجية الت�سويرية

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301

�س ب�س  399 تدريب تخ�ص�صي

البيانات اجليولوجية يف احلقل. البيانات والرتاكيب. الرتتيب الزمني لأجيال 

البيانات املتعاقبة. التحليل البنيوي والهند�سي.  ر�سم وتدوين اخلرائط البنيوية 

عمل  املختلفة.  البنيات  لتحليل  ال�سرتوغرايف  الإ�سقاط  حمدودة.  ملناطق 

درا�سات بنيوية ملواقع حمددة وتقدمي خريطة بنيوية وتقرير عن املنطقة.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 331

حلقة مناق�صة �س ب�س  408

والدرا�سات  الإجتاهات  متثل  ملو�سوعات  العلمية  املحا�سرات  من  �سل�سلة 

احلديثة يف جمالت اجليولوجيا البنائية والإ�ست�سعار عن بعد حيث يكلف كل 

طالب بدرا�سة واعداد تقرير عن اأحد هذه املو�سوعات ويلقي حما�سرة علمية 

عن املو�سوع با�ستخدام ا�ساليب التقنية احلديثة.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 399

بعد  عن  واالإ�صت�صعار  البنائية  اجليولوجيا  يف  خمتارة  مو�صوعات 

�س ب�س  401

درا�سة بحثية ملو�سوع يف اجليولوجيا البنائية وال�ست�سعار عن بعد يتوافق مع 

الحتياجات املنهجية لتخ�س�ض الطالب.              

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 399

جيولوجيا بنائية متقدمة �س ب�س  411

املوؤثرة  والعوامل  لل�سخر  امليكانيكية  ، اخلوا�ض  الإجهاد / النفعال  جمالت 

انهيار  نظريات   ، موهر  غطاء  موهر،  دوائر  اله�سة.   البيانات  حتليل  فيها. 

البنيات  جتليل  الجهاد.  مبجال  وعالقاتها  ال�سدع   �سطح  خدو�ض  ال�سخر. 

وعالقاتها  الأحافريامل�سوهه   ، امل�سوهه  احلبيبات   ، امل�سوه  احل�سى   ، اللدنة 

مبجال الإنفعال املتناهي ال�سغر. تطبيقات حزم الربامج.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 399

Geotectonics �س ب�س  412
قيعان  ات�ساع  على  الدالة  القدمية  املغناطي�سية  القاري،  الجنراف  نظريات 

امل�سابهة.  والعمليات  اجلبال  بناء  عمليات  الألواح.  بناء  نظرية  املحيطات، 

التقعرات الإقليمية .

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 211

معاجلة احلا�صب االآيل ل�صور االأفمار ال�صناعية �س ب�س  423

معاجلة  ومدارتها.  وخ�سائ�سها  ال�سناعية  القمار  ملجموعة  ال�ست�سعار  نظم 

ال�سور يف التطبيقات اجليولوجية. ما قبل املعاجلة، معايرة وحت�سني املرئيات 

الرقمية ، ت�سنيفات احلا�سب الآيل لبيانات الأقمار ال�سناعية وعمل اخلرائط       

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 421

اأ�صكال �صطح االأر�س �س ب�س  431

حتليل  التحكم.  وطرق  اأنواعها  و  الأر�سية  الأ�سكال  درا�سة  وطرق  اأهداف 

اأنواع  ال�سرف،  اأنظمة  وت�سوه  النحدار  الأر�ض،  ل�سطح  امل�سكلة  العمليات 

 ، القاحلة  املناطقة  ودورة  الرياح  عن  الناجته  الأر�سية  الأ�سكال  ال�سهول. 

الت�سكيل الأر�سي لل�سواحل ، الأ�سكال الأر�سية الناجتة عن الرباكني واملناطق 

اجلليدية .

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301

�س ب�س  421 مبادئ االإ�صت�صعار عن بعد 

الكهرميغناطي�سي   الطيف  تت�سمن  بعد  عن  لال�ست�سعار  ال�سا�سية  املفاهيم 

الف�سائية،  املن�سات  الف�سائية،  ال�سور  يف  الو�سوح  الطاقة.   وتفاعالت 

وامل�ست�سعرات. احل�سول على وا�ستقبال بيانات الإ�ست�سعار عن بعد ، حت�سني 

ال�سور الف�سائية الرقمية ومعاجلتها وحتليل وتف�سري املعلومات .

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 231، �ض ب�ض 331

�س ب�س  424 اال�صت�صعار عن بعد يف اجليولوجيا البيئية

ال�ست�سعار عن بعد يف اجليولوجيا البيئية تتناول جوانب اجليولوجيا الهند�سية 

والبيئة. وجهة نظر ال�ست�سعار عن بعد

متطلبات �سابقة،  �ض جه 201 ، �ض ب�ض 301

�س ب�س  499 م�صروع التخرج

م�سروع التخرج

يقوم الطالب بعمل درا�سة بنائية تف�سيلية ملنطقة خمتارة؛ ر�سم خريطة بنائية 

للرتاكيب  التوجيه  امناط  يو�سح  الدقيقة،   الرتاكيب  فيها  يدر�ض  تف�سيلية 

وم�ساهاتها  �سترييوجرافيا  وحتليلها  ثالثة،  ابعاد  ذات  تو�سيحية  باأ�سكال 

الطبقات  بني  الزمنية  العالقات  تو�سيح  الإقليمية.  الرتاكيب  بنمط  وربطها 

والأحداث البنائية.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 301، �ض ب�ض 399
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قسم

الجيولوجيا الهندسية والبيئية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال  رئي�ض الق�سم

ت: 69552320 - 02 حتويلة: 52320  ف: 6952095  حتويلة: 52095

 mqahtani@kau.edu.sa
www..kau.edu.sa/mqahtani

النشأة

تاأ�س�ض ق�سم اجليولوجيا الهند�سية عام 1974 ومت تعديل ا�سم الق�سم اإىل ق�سم اجليولوجيا الهند�سية والبيئية عام .2001

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر الرقم

�صريري عملي نظري

�ض ثر 201، ك 101 0 0 2 2
 مقدمة يف اجليولوجيا البيئية

واجليولوجيا
1 �ض جه/201

0 �ض ثر 201، �ض ب�ض 431 0 2 2 حتليل الت�ساري�ض الأر�سية 2 �ض جه/232

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 اخلوا�ض الهند�سية للرتبة 3 �ض جه/311

جه 311، �ض جه 321 0 1 2 3 ميكانيكا الرتبة 4 �ض جه/312

�ض ثر 201، ر 101 0 1 1 2 ميكانيكا املواد 5 �ض جه/321

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 ميكانيكا ال�سخور 6 �ض جه/322

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 ال�سخور يف الت�سييد 7 �ض جه/331

�ض جه 311، �ض جه 322 0 1 2 3 اجليولوجيا الهند�سية 8 �ض جه/341

�ض جه 311، �ض جه 322 0 1 2 3 تقنيات اجليولوجيا الهند�سية 9 �ض جه342

�ض جه 201، �ض جه 311 0 2 1 3 تلوث الرتبة 10 �ض جه/351

�ض جه 201، �ض جه 311 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 11 �ض جه/399

�ض جه 399 0 0 1 1 حلقة مناق�سة 12 �ض جه/408

�ض جه 312، �ض جه 322 0 0 2 2 فح�ض املواقع 13 �ض جه/441

�ض جه 341 0 1 2 3 تطبيقات يف اجليولوجيا الهند�سية 14 �ض جه/443

�ض جه 201، �ض جه 322 2 0 0 2
 التخل�ض من النفايات يف الرتبة

وال�سخور
15 �ض جه/451

�ض جه 201، �ض جه 342 2 0 0 2 تقنية البيئة الأر�سية 16 �ض جه/452

�ض جه 201 0 0 2 2 املخاطر اجليولوجية 17 �ض جه/454

�ض جه 454 0 0 2 2 تقييم املخاطر اجليولوجية 18 �ض جه/456

�ض جه 399 4 0 0 4 م�سروع التخرج 19 �ض جه/499

     10 10 27 املجموع   47  
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الجيولوجيا الهندسية والبيئية
مقررات الق�صم  االجبارية    

ال�صاعات املعتمدة: 36

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

0 �ض ثر 201، �ض ب�ض 431 0 2 2 حتليل الت�ساري�ض الأر�سية �ض جه/231 1

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 اخلوا�ض الهند�سية للرتبة �ض جه/311 2

جه 311، �ض جه 321 0 1 2 3 ميكانيكا الرتبة �ض جه/312 3

�ض ثر 201، ر 101 0 1 1 2 ميكانيكا املواد �ض جه/321 4

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 ميكانيكا ال�سخور �ض جه/322 5

�ض ثر 201، ر 101 0 2 1 3 ال�سخور يف الت�سييد �ض جه/331 6

�ض جه 311، �ض جه 322 0 1 2 3 اجليولوجيا الهند�سية �ض جه/341 7

�ض جه 311، �ض جه 322 0 1 2 3 تقنيات اجليولوجيا الهند�سية �ض جه/342 8

�ض جه 201، �ض جه 311 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي �ض جه/399 9

�ض جه 399 0 0 1 1 حلقة مناق�سة �ض جه/408 10

�ض جه 312، �ض جه 322 0 0 2 2 فح�ض املواقع �ض جه/441 11

�ض جه 341 0 1 2 3 تطبيقات يف اجليولوجيا الهند�سية �ض جه/443 12

�ض جه 201 0 0 2 2 املخاطر اجليولوجية �ض جه/454 13

�ض جه 399 4 0 0 4 م�سروع التخرج �ض جه/499 14

     6 9 21 36 املجموع

  مقررات الق�صم  االجبارية    

ال�صاعات املعتمدة: 33

متطلبات �صابقة

ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــات
 ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

0 �ض ثر 201، �ض ب�ض 431 0 2 2 حتليل الت�ساري�ض الأر�سية �ض جه/232 1

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 اخلوا�ض الهند�سية للرتبة �ض جه/311 2

�ض ثر 201، ر 101 0 1 2 3 ميكانيكا ال�سخور �ض جه/322 3

�ض جه 311، �ض جه 322      1 2 3 اجليولوجيا الهند�سية �ض جه/341 4

�ض جه 311، �ض جه 322 0 1 2 3 تقنيات اجليولوجيا الهند�سية �ض جه/342 5

�ض جه 201، �ض جه 311 0 1 2 3 تلوث الرتبة �ض جه/351 6

�ض جه 201، �ض جه 311 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي �ض جه/399 7

�ض جه 399 0 0 1 1 حلقة مناق�سة �ض جه/408 8

�ض جه 201، �ض جه 322 0 0 2 2
 التخل�ض من النفايات يف الرتبة

وال�سخور
�ض جه/451 9

�ض جه 201، �ض جه 322 0 0 2 2 تقنية البيئة الأر�سية �ض جه/452 10

�ض جه 201 0 0 2 2 املخاطر اجليولوجية �ض جه/454 11

�ض جه 454 0 1 2 3 تقييم املخاطر اجليولوجية �ض جه/456 12

�ض جه 399 4 0 0 4 م�سروع التخرج �ض جه/499 13
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توصيف المقررات

�س جه 201 مقدمة يف اجليولوجيا البيئية واجليولوجيا 

مفهوم اجليولوجيا البيئية واملبادئ الأ�سا�سية. العمليات اجليولوجية واملخاطر 

اجليولوجية. املوارد الطبيعية. م�سادر واأنواع التلوث البيئي. ا�سكال التخل�ض 

الهند�سية  وامل�سكالت  وال�سخور  للرتبة  الهند�سية  اخلوا�ض  النفايات.  من 

املتعلقة بها. العوامل اجليولوجية املوؤثرة يف الأعمال املدنية.

 متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201  ك  101

�س جه 311 اخلوا�س الهند�صية للرتبة

امل�سكالت الهند�سية املرتبطة بالرتبة، اخلوا�ض الفيزيائية واملر�سدة واأنظمة 

اأنواع الإجهادات يف الرتبة،  الت�سنيف للرتبة، النفاذية واخلا�سية ال�سعرية، 

الن�سغاطية والهبوط ومقاومة الق�ض، طرق حت�سني الرتبة، رحلة حقلية

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201 ر 101

�س جه 321 املواد

القوى،  واتزان  املح�سالت  املتجهات،  الوحدات،  نظم  الإ�ستاتيكيا،  مبادئ 

املراكز املتو�سطة ، العزوم،  والإجهادات والنفعالت وعالقتها، قانون هوك، 

الإجهادات املركبة ، معايري ف�سل املواد، دائرة مور

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201، ر 101

�س جه 331 ال�صخور يف الت�صييد

وحتديد  العينات  جمع   . املحاجر  املواد،  مل�سادر  اجليولوجية  العتبارات 

والكيميائية  الفيزيائية  اخلوا�ض  وفح�ض  الركام،  ت�سنيف   . الحجام 

الطرق.  متهيد  يف  امل�ستخدمة  املواد   . والناعم  اخل�سن  للركام  وامليكانيكية 

الإ�سمنتية.  واملواد  الإ�سمنت  واملدمكات.  املر�سحات  والزينة.  البناء  اأحجار 

اخللطات املتما�سكة

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201، ر 101

�س جه 232 حتليل الت�صاري�س االأر�صية

مقدمه عن فيزيوغرافية ال�سخور، نظم حتليل الت�ساري�ض الأر�سيه با�ستخدام 

والر�سوبية  النارية  لل�سخور  الهند�سية  اخل�سائ�ض  ا�ستنباط  بيو�ض،  تقنني  

واملتحولة، درا�سة حالت خمتلفة.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر  201 �ض ب�ض  431

�س جه 312 ميكانيكا الرتبة

اأنواع و�سروط الأ�سا�سيات، قدرة التحميل ونظرياتها يف ال�سا�سيات ال�سحلة، 

الهبوط يف الرتبة املتما�سكة وغري املتما�سكة، الأ�سا�سيات العميقة، وال�سغوط 

اجلانبية واملن�سئات ال�سائدة، حتليل الت�سرب وثبات املنحدرات وتطبيقات يف 

احلقل. رحلتان حقليتان

متطلبات �سابقة،  �ض جه  311 �ض جه  321

قسم
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�س جه 322 ميكانيكا ال�صخور

لكل  الهند�سية  اخلوا�ض  والأنفعال.  الإجهاد  عالقات  ال�سخور.  ميكانيكا 

�سلوك  ت�سنيفهما.   نظام  تطبيق  الفوا�سل.  وا�سطح  املتما�سكة  لل�سخور  من 

الفيزيائية  ال�سخور  ل�سلوك  معملية   درا�سات  ال�سخرية.  الكتل  وت�سنيف 

وامليكانيكية. رحلة حقلية

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201، ر 101

�س جه 341 اجليولوجيا الهند�صية

جمالت اجليولوجية الهند�سية . و�سف الرتبة والكتل ال�سخرية. ت�سنيف الكتل 

ال�سخرية لالأغرا�ض الهند�سية. خرائط اجليولوجية الهند�سية وتطبيقاتها. 

الطرق الفنية لتح�سني موا�سفات الأر�ض وت�سمل احلقن والت�سريف وقواعد 

الإر�ساء . 

متطلبات �سابقة،  �ض جه 311، �ض جه 322

�س جه 342 تقنيات اجليولوجيا الهند�صية

اأجهزة  واملتابعة،  التخطيط  وال�سيانة.  الت�سييد  الأر�ض خالل مراحل  �سلوك 

املحولت، قيا�سات من�سوب م�ستوى املياه اجلوفية وال�سغط، قيا�سات الإجهاد 

التحميل  الت�سوه،  وال�سخور. قيا�سات  الرتبة  الإجهاد يف  والتغريات يف  الكلي 

والإنفعال يف العنا�سر الهيكلية.

متطلبات �سابقة،  �ض جه 311، �ض جه 322

�س جه 399 تدريب تخ�ص�صي

اخلرائط اجليولوجية الهند�سية واختبارات املوقع. الت�سنيف احلقلي للرتبة 

واإيجاد خوا�سها الفيزيائية . ت�سنيف م�سادر تربة الودية والركام الطبيعي. 

ال�سخور.  نوعية   ، احلقلية  الأجهزة  با�ستخدام  للرتبة  الق�ض  قوة  قيا�ض 

والتخريط اجليولوجي 

متطلبات �سابقة،  �ض جه 311، �ض جه 322

�س جه 441 فح�س املواقع

تخطيط برنامج فح�ض املوقع. معدات احلفر والثقب وتطبيقاتها يف درا�سة 

الرتبة وال�سخور. العينات ال�سليمة وغري ال�سليمة. اختبارات يف املوقع لتحديد 

وتف�سري  التقارير  كتابة  للعينات.  معملية  اختبارات  ال�سخور.  اأو  الرتبة  قوام 

اخل�سائ�ض اجليولوجية والهند�سية للموقع. رحالت ميدانية

متطلبات �سابقة،  �ض جه 312، �ض جه 322

�س جه 451 التخل�س من النفايات يف الرتبة وال�صخور

مواقعها،  النفايات،  مرامي  حجز  امل�ساحبة.   وامل�سكالت  النفايات  رمي 

الرتبة  ال�سوائل يف  ، هجرة  ت�سييدها  و  وت�سميمها  املخازن  ت�سميمها، عزل 

وال�سخور، توليد الغازات، التوازن املائي يف املرامي، ا�ستخال�ض النفايات و 

معاجلة املواد امللوثة ، الأغطية الأر�سية والعوازل الطينية، التجميع والإزالة، 

العالج واملراقبة. رحالت ميدانية 

متطلبات �سابقة،  �ض جه 201، �ض جه 322

�س جه 351 تلوث الرتبة

درا�سة جميع اجلوانب يف تلوث الرتبة

متطلبات �سابقة،  �ض جه 201، �ض جه 311

�س جه 408 حلقة مناق�صة

من  �سل�سلة  العلمية.  التقارير  وكتابة  البيانات  قواعد  يف  البحث  على  تدريب 

اجليولوجيا  يف  احلديثة  الدرا�سات  متثل  ملو�سوعات  العلمية  املحا�سرات 

هذه  اأحد  عن  تقرير  واعداد  بدرا�سة  طالب  كل  يكلف  البيئية  او  الهند�سية 

املو�سوعات ويلقى عنه حما�سرة عامة

متطلبات �سابقة،  �ض جه 399

�س جه 443 تطبيقات يف اجليولوجيا الهند�صية

وال�سدود  واملنحدرات  والكباري  للطرق  الهند�سية  اجليولوجية  العتبارات 

اأماكن  واختيار  الرملية  والكثبان  وال�سبخات  وال�سواطئ  والأنهار  والأنفاق 

الهند�سية.  اجليولوجية  البيانات  وعر�ض  حتليل  طرق   ، العمراين  المتداد 

التقارير. درا�سة حالت خا�سة.

متطلبات �سابقة،  �ض جه 341

�س جه 452 تقنية البيئة االأر�صية

املبادئ الأ�سا�سية للتقنية الأر�سية ، ملواد الأر�ض والعمليات اجليولوجية املوؤثرة 

والتقييمات  اخلطرة،  و  ال�سلبة  النفايات  مقالب  ت�سميم  جيوتقنية  عليها. 

املو�سلية  امللوثات،  وت�ساميم  تكنولوجيا  املوقع،  يف  اجلوفية  املياه  لتلوث 

املعادن  با�ستغالل  يف  البيئية  اجلوانب  اجلوفية.  املياه  ور�سد   ، الهيدروليكية 

والنفط واملياه اجلوفية ؛ واآثارها.

متطلبات �سابقة،  : �ض جه 201، �ض جه 342

�س جه 454 املخاطر اجليولوجية

اعتبارات عامة - درا�سة انواع املخاطر اجليولوجيةمثل الفي�سانات والإنزلقات 

الربكانية  والن�ساطات  بها  املتعلقة  والعوامل  والزلزل  الأر�سية  والنخ�سافات 

وخماطر ال�سواطئ والت�سحر وحركة الكثبان الرملية.

متطلبات �سابقة،  �ض جه 201

�س جه 499 م�صروع التخرج

البيئة  اأو  الهند�سية  اجليولوجيا  مبجال  يتعلق  بحث  مو�سوع  الطالب  يختار 

حتت اإ�سراف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض. ويقوم باإجراء القيا�سات والتجارب 

احلقلية املعملية ، وكتابة تقرير علمي، واإلقاء حما�سرة عامة. رحلة ميدانية 

متطلبات �سابقة،  �ض جه 399

�س جه 456 تقييم املخاطر اجليولوجية

الأر�سية  ولنزلقات   ، والت�سحر   ، الفي�سانات  ب�سبب  البيئية  املخاطر  اأثر 

من  حالت  ودرا�سة  والتح�سر.  ال�ساحلية،  الأخطار   ، الأر�سية  والنهيارات 

اململكة.  يف  اجليولوجية  املخاطر  ق�سايا  و  العالجية  والتدابري  العامل  اأنحاء 

رحالت ميدانية وجل�سات معملية.

متطلبات �سابقة،  �ض جه 454
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة    

بهاء الدين هاشم صدقه

ا�ستقرار املنحدرات   

1989 جامعة لندن بريطانيا

 bsadagah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/bsadagah

عباس عيفان الحارثي

املخاطر اجليولوجيه

1993 جامعة ليدز بريطانيا

aalharthi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalharthi

عبداهلل عبدالعزيز سبتان

اجليولوجيا الهند�سية   

1989 مدر�سة جنوب داكوتا للتعدين امريكا

asabtan@lkau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asabtab

عبدالمنعم عمار أمين

اجليولوجيا البيئية   

1994 جامعة �سرق اجنيليا امريكا 

Aammar@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asabtab

االأ�صاتذة امل�صاعدون

عبداهلل رميزالدين غوث علي
اجليولوجيا الهند�سية 

1997 جامعة جال�سجو  بريطانيا

aghouth@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aghouth

مطلق بجاد القحطاني
اخلرائط اجليولوجية 

1999 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mqahtani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mqahtani

عبداهلل رشيد سنبل
اجليولوجيا الهند�سية   

2009 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

asonbul@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/asonbul

املحا�صرون

عبداإلله أحمد باهبري
اجليولوجيا الهند�سية   

1989 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

يوسف عيسى أبو سعده
اجليولوجيا الهند�سية         

1982 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية 

.yabosaada@kau.edu
www.kau.edu.sa/yabosaada
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قسم

جيولوجيا البترول والترسبات

اتصاالت القسم

جهة االت�صال : رئي�ض الق�سم 

ت: 6951919 - 02 حتويلة: 51919 ف: 6952095 - 02  حتويلة: 52095

 ear.eps@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbasyoni

النشأة

عام 1987 بدمج ق�سم جيولوجيا البرتول مع ق�سم الر�سوبيات وطبقات الأر�ض والأحافري واأن�سئ كالهما يف   1978

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

                                                                          

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

2 �ض ثر 201 0 0 2 تر�سبات وطبقات 1 �ض بر/211

0 �ض بر 211 ، �ض بر 231 1 1 2 جيولوجيا تاريخية 2 �ض بر/212

0 �ض ثر 201  1 2 3 مقدمة علم الأحافري 3 �ض بر/231

0 �ض بر 211 ، �ض بر 231 1 1 2 اأحافري دقيقة 4 �ض بر/232

0 �ض بر 211 ، �ض بر 201 1 1 2 �سخور الكربونات واملتبخرات 5 �ض بر/321

0 �ض بر 231 ، �ض بر 232 1 1 2 علم التبيوؤ القدمي 6 �ض بر/332

0 �ض بر 211 ، �ض ثر 304 1 2 3 جيولوجيا حتت �سطحية 7 �ض بر/341

0 �ض بر 211 ، �ض ثر 201 1 2 3 جيولوجيا البرتول 8 �ض بر/342

0 �ض بر 342 1 2 3 حفر وتقومي التكوين 9 �ض بر/343

 �ض بر 321 ، �ض بر 341 ، �ض

 بر 342
2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 10 �ض بر/399

 �ض بر 399 ، �ض بر 343 ، �ض

          بر 431
1 0 0 1 حلقة مناق�سة 11 �ض بر/408

0 �ض بر 321 ، �ض ثر 408 1 2 3 بيئات ر�سوبية قدمية 12 �ض بر/411

0 �ض ثر 304  1 1 2 �سخور الوا�سب الفتاتية 13 �ض بر/421

�ض بر 343 0 1 2 3 تطوير مكامن وانتاج البرتول 14 �ض بر/441

0 بر 441 ، �ض ثر 431 1 1 2 حقول برتول وغاز ال�سرق الأو�سط 15 �ض بر/442

0 �ض بر 441 1 2 3 خ�سائ�ض املكان البرتول 16 �ض بر/443

�ض بر 341 ، �ض جف 371 0 1 2 3 حتليالت طبقية للمقاطع ال�سيزمية 17 �ض بر/444

0 �ض بر 211 1 1 2 الطبقية الت�سل�سلية وحتليل الأحوا�ض 18 �ض بر/445

 �ض بر 408، �ض بر 421، �ض

بر 441
4 0 0 4 م�سروع التخرج 19 �ض بر/499

     9 15 23 املجموع     47
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  مقررات الق�صم  )االجبارية(    

ال�صاعات املعتمدة: 41

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

     0 1 1 2 جيولوجيا تاريخية 1 �ض بر /212

     0 1 2 3 اأحافري دقيقة 2 �ض بر/232 

     0 1 1 2 �سخور الكربونات واملتبخرات 3 �ض بر /321

     0 1 1 2 علم التبيوؤ القدمي 4 �ض بر/332 

     0 1 2 3 جيولوجيا حتت �سطحية 5 �ض بر/341 

     0 1 2 3 جيولوجيا البرتول 6 �ض بر/342 

     0 1 2 3 حفر وتقومي التكوين 7 �ض بر/ 343

     2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 8 �ض بر/399 

     0 0 1 1 حلقة مناق�سة 9 �ض بر/408 

     0 1 2 3 بيئات ر�سوبية قدمية 10 �ض بر/411 

     0 1 1 2 �سخور الروا�سب الفتاتية 11 �ض بر/ 421

     0 1 2 3 تطوير مكامن وانتاج البرتول 12 �ض بر/441

     0 1 1 2 حقول برتول وغاز ال�سرق الأو�سط 13 �ض بر /442

     0 1 2 3 خ�سائ�ض املكان البرتول 14 �ض بر/443 

     0 1 2 3 حتليالت طبقية للمقاطع ال�سيزمية 15 �ض بر/444 

     4 0 0 4 م�سروع التخرج 16 �ض بر/ 499

     6 13 22 41 املجموع

 توصيف المقررات

�س بر 211 تر�صبات وطبقات 

العمليات الر�سوبية وبيئات الرت�سب. الأن�سجة والرتاكيب الر�سوبية للروا�سب 

الطباقي   العمود  الر�سوبية.  لل�سحنات  الطبقي  الو�سف  الر�سوبية.  وال�سخور 

والت�سنيف الطبقي وامل�ساهاة.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201

�س بر 231 مقدمة علم االأحافري

الرئي�سة  التق�سيمات  وتواجدها.  حفظها،  طرق  الأحافري،  ا�سل  درا�سة 

للحيوانات والنباتات. درا�سة مورفولوجية للقبائل الالفقارية.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201

�س بر 321 �صخور الكربونات واملتبخرات

ال�سخور  ت�سنيف  املعدين.  وتركيبها  الكل�سية  للروا�سب  الأولية  املكونات 

الكربوناتية واخل�سائ�ض الدقيقة لالأحجار اجلريية والدولوماتية. التمييز بني 

املعادن الكربوناتية بال�سباغة. حتور الروا�سب الكربوناتية. درا�سة املتبخرات 

البحرية والقارية. الدللة اجليولوجية والأهمية الإقت�سادية للمتبخرات.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 211 ، �ض بر 201

�س بر 341 جيولوجيا حتت �صطحية

القطاعات  الكنتورات.  ر�سم  تقنيات  ال�سطحي.  وحتت  ال�سطحي  التخريط 

اجليولوجية  البيانات  تكامل  ال�سجالت.   م�ساهاة  تقنيات  اجليولوجية. 

وخرائط  والرتاكيب  ال�سدوع  ال�سطحي.  التخريط حتت  واجليوفيزيائية  يف 

�سمك التكوينات. منهجية الدرا�سة امليدانية.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 211 ، �ض ثر 304

�س بر 343 حفر وتقومي التكوين

الهيدرو�ستاتيكي  وال�سغط  احلفر  �سوائل  احلفارة.  واملثقبات  الدوار  احلفر 

الآبار  اأغلفة  ت�ساميم  معايري  املالط.  جتارب  والغازات.  ال�سوائل  اأعمدة  يف 

النفط  اآبار  تثقيب  الأنبوب.  واوتار  الآبار  ت�ساميم  الت�ساميم.  واعتبارات 

والغاز. احلفر املوجه والآبار املنحرفة. 

من  الطفل  حجم  تقدير  اجلدولة.  وبرامج  املفتوحة  الثقوب  �سرب  مقدمة 

�سجالت اأ�سعة غاما .....

متطلبات �سابقة،  �ض بر 342

�س بر 212 جيولوجيا تاريخية

التق�سيم الزمني لالأحوا�ض الرت�سبية يف العامل بال�سكل التطوري للكره الأر�سية 

الزمنية  الطبقية  للوحدات  الطرازية  القطاعات  الألواح.  �سفائحية  ونظرية 

الرئي�سية. تطور الأنواع الرئي�سية لأ�سكال احلياة خالل الزمن اجليولوجي.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 211 ، �ض بر 231
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�س بر 232 اأحافري دقيقة

درا�سة ال�سكل املورفولوجي وتق�سيم الأحافري الدقيقة: املنخريات )املثقبيات(، 

ال�سعاعيات، الأ�سرتاكودا، �سبيهات الأ�سنان، الطحالب اجلريية وال�سيليكية، 

الأحافري الدقيقة  ذات اجلدار الع�سوي.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 211 ، �ض بر 231 

�س بر 342 جيولوجيا البرتول

الطرق   . والغاز  للنفط  والكيميائية  الفيزيائية  اخل�سائ�ض  عن  مقدمة 

ت�سنيف  النفط.  ل�ستك�ساف  واجليوكيميائية  واجليوفيزيائية  اجليولوجية 

النفط  اإىل  بالن�سبة  امل�سائد  تنمية  توقيت  اخلزانات.  ودرا�سات  امل�سائد 

والهجرة. مراجعة جليولوجيا البرتول يف اململكة.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 211 ، �ض ثر 201

�س بر 332 علم التبيوؤ القدمي

ت�سنيفات البيئات القدمية. العوامل التي توؤثر يف حفظ ال�سجل البيئي. اأمناط 

احلياة يف البيئات البحرية. دلئل البيئات القدمية من ال�سجل الأحفوري.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 231 ، �ض بر 232

�س بر 399 تدريب تخ�ص�صي

النفط.  �سركات  من  واحدة  يف  البرتول  بجيولوجيا  املتعلقة  املهام  تطبيق 

وت�سمل اعمال اجليولوجيا ال�سطحية والتدريب املعملي. حتليالت اجليولوجيا 

ال�سطحية حتليالت عمليات احلفر، القطع ، وتقومي ت�سجيالت الآبار، تف�سري 

القطاعات ال�سيزمية، و�سبل تطوير اخلزان و عمليات النتاج.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 321 ، �ض بر 341 ، �ض بر 342

�س بر 408 حلقة مناق�صة

�سل�سلة من املحا�سرات العلمية حول موا�سيع خمتارة متثل اأحدث الجتاهات 

طالب  كل  يكلف   والرت�سبات.  البرتول  جيولوجيا  جمالت  يف  والدرا�سات 

مبو�سوع ذي �سلة بالإهتمامات اجليولوجية ويلقي حما�سرة علمية با�ستخدام 

ا�ساليب التقنيات احلديثة.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 399 ، �ض بر 343 ، �ض بر 431 

�س بر 411 بيئات ر�صوبية قدمية

درا�سة البيئة وال�سحنة. العوامل الطبيعية والكيميائية واحلياتية املوؤثرة فيها. 

البيئات احلديثة كمفتاح لالإ�ستدلل على بيئات الرت�سيب القدمية والتي ت�سم 

البيئات القارية والنتقالية والبحرية

متطلبات �سابقة،  �ض بر 321 ، �ض ثر 408 

�س بر 421 �صخور الروا�صب الفتاتية

اأ�سل ال�سخور الر�سوبية الفتاتية. الت�سنيف والرتكيب املعدين. اخل�سائ�ض ال�سخرية 

الدقيقة وعمليات التحور لالأنواع املختلفة من ال�سخور الفتاتية. رحلة حقلية 

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 304

�س بر 442 حقول برتول وغاز ال�صرق االأو�صط

جيولوجية وطبقية وتركيبية منطقة ال�سرق الأو�سط. تقومي اأحوا�ض الرت�سيب 

املواد  مواطن  وتطور  تكون  تاريخ  البرتول.  انحبا�ض  بعمليات  املرتبطة 

امل�ستقبلية  والتوقعات  النفطية  الحتياطيات  املنطقة.  يف  الهيدروكربونية 

لنموها. ال�سري واملو�سوعات ذات العالقة.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 441 ، �ض ثر 431

�س بر 444 حتليالت طبقية للمقاطع ال�صيزمية

بيئات  لتحديد  ال�سيزمية  وال�سفات  املعامالت  تطبيق  ال�سيزمي.  الإنعكا�ض  ا�س�ض 

الرت�سيب واملحتويات ال�سائلة يف الطبقات و تطبيق املبادئ العامة لل�سفات ال�سيزمية

متطلبات �سابقة،  �ض بر 341 ، �ض جف 371

�س بر 441 تطوير مكامن وانتاج البرتول

نظم الوحدات واحل�سابات ملخت�سي جيولوجيا البرتول. برامج احلا�سوب ذات 

ال�سلة حل�سابات تطويرالنفط. ال�سغوط حتت ال�سطحية وال�سغوط املرتفعة.  

ال�سوائل  خوا�ض  والن�سغاطية.  النفاذية   ، امل�سامية   ، ال�سخور  خ�سائ�ض 

و�سلوك الطور. اخل�سائ�ض املتبادلة لل�سخور وال�سوائل مبا يف ذلك النفاذية 

الن�سبية وال�سغط ال�سعري 

متطلبات �سابقة،  �ض بر 343

�س بر 443 خ�صائ�س املكان البرتول  

خ�سائ�ض مكامن النفط

�سخور اخلزانات ، وال�سوائل ، وخ�سائ�ض ال�سخور- ال�سوائل. تدفق ال�سائل 

من خالل الأو�ساط امل�سامية وقانون دار�سي.  ح�سابات التوازن املادي خلزانات 

جمع  للمحاكاة.  فح�ض  خزانات.  ملحاكاة  الأ�سا�سية  املفاهيم  والغاز.  النفط 

البيانات واملدخالت لها. حتليل نتائج املحاكاة. م�سروع ف�سلي.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 441

�س بر 445 الطبقية الت�صل�صلية وحتليل االأحوا�س

الهند�سة ال�سيزمية. عدم التوافق. امل�ستوى الن�سبي ل�سطح البحر. التتابعات 

الفقرية واأمناط ترا�سها. العالقة بني اأمناط الطبقيات للتغريات يف معدلت 

الوديان  التوافق،  عدم  حتورات  التتابع،  حدود  الطبقي.  التتابع  الهبوط 

للتدرج.  املائلة  واملجمعات  الأحوا�ض  قاع  و  املنحدرات  مروحيات  املنقو�سة، 

مدفونات الوديان املنقو�سة.

متطلبات �سابقة،  �ض بر 211

�س بر 499 م�صروع التخرج

الر�سوبي  التتابع   . الغاز  اأو  النفط  حقول  احد  درا�سة  طالب  كل  من  ويطلب 

الذي يكون له تاأثري يف توليد النفط  وهجرته وجتمعه. ان يكتب تقريرا كامال 

وتقدمي النتائج.

متطلبات �سابقة،  بر 408، �ض بر 421، �ض بر 441
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة  

محمد حسن بسيوني

تر�سبات وطبقات   

1984 جامعة �سرق اجنيليا بريطانيا

 mbasyoni@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mbasyoni

محمود أحمد عارف

 جيولوجيا البرتول       

1993 جامعة القاهرة م�سر 

maref@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/maref

 االأ�صاتذة امل�صاركون  

حسن سليمان ناجي

 منذجة اخلزانات البرت  

1993 مدر�سة كولورادو للتعدين امريكا

hnaji@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hnaji

خليل محمد خليل

جيولوجيا البرتول 

1999 م�سر

mkhalil@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mkhalil

رشدي جمال تاج
علم الر�سوبيات 

1991 جامعة جال�سجو بريطانيا    

   rtaj@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/rtaj

محمد حامد مندورة
واجليولوجيا التار. 

1984 جامعة بري�ستول بريطانيا

mmandourah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmandourah

محمد يوسف بكر
جيولوجيا البرتول   

1989 جامعة هوكايدوا اليابان      

mbakr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbakr

االأ�صاتذة امل�صاعدون

عبدالرحمن محمد العيسى
جيولوجيا البرتول 

1984 جامعة ولية اأوهايو امريكا

aalissa@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aalissa

املحا�صرون

خالد عبداهلل باقبص
اجليولوجيا حتت ال�سطح   

1985 جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية   
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قسم

جيولوجيا المياه
اتصاالت القسم

جهة االت�صال  رئي�ض الق�سم     

  ت: 6952314 -02 حتويلة: 52314  ف: 6952095

 ear.ehg@kau.edu.sa
 www..kau.edu.sa/asubyani

النشأة

اأن�سئ ق�سم جيولوجيا املياه يف عام 1970 كق�سم م�ستقل يف مركز اجليولوجيا التطبيقية  للدرا�سات العليا . �سم املركز اىل جامعة امللك عبد العزيز يف عام 1975 

لي�سبح معهد اجليولوجيا التطبيقية ومن ثم كلية علوم الأر�ض

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

�ض ثر 201 ، ر 101 0 0 2 2 معاجلة البيانات واجليولوجيا الإح�سائية 1 �ض جم/201

- 0 0 1 1 مناهج البحث العلمي 2 �ض جم/202

ر 101، �ض ثر 201 0 1 2 3 علم املاء التطبيقي 3 �ض جم/311

ر 101، �ض ثر 201 0 1 2 3 عنا�سر الت�سرب يف البيئة امل�سامية 4 �ض جم/312

�ض ب�ض 211، �ض جم 311  0 1 2 3 جيولوجيا املياه اجلوفية 5 �ض جم/313

ك 101، �ض ثر 241 0 1 2 3 مقدمة يف كيمياء املياه اجلوفية 6 �ض جم/314

�ض جم 312 0 1 2 3 هيدروليكا املياه اجلوفية 7 �ض جم/315

ر 101، �ض ب�ض 211 0 1 2 3 مقدمة يف جيولوجيا املياه 8 �ض جم/316

�ض جم 315، �ض جف 471 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي 9 �ض جم/399

�ض جم 201 0 0 2 2 جيولوجيا اإح�سائية 10 �ض جم/401

موافقة الق�سم 0 0 1 1 حلقة مناق�سة 11 �ض جم/408

�ض جم 315 0 0 3 3 تقنية اآبار املياه 12 �ض جم/411

�ض جم 315 0 1 2 3 اإدارة وتخطيط م�سادر املياه اجلوفية 13 �ض جم/412

�ض جم 399  0 0 2 2 جيولوجيا مياه اململكة 14 �ض جم/413

�ض جم 314 0 0 2 2 نظائر علم املاء 15 �ض جم/414

ك 101، �ض جم 314 0 1 2 3 تلوث املاء اجلويف 16 �ض جم/415

�ض جم 315 0 1 1 2 مقدمة يف النماذج للمياه اجلوفية 17 �ض جم/416

�ض جه 201 0 1 2 3 الهيدرولوجية البيئية 18 �ض جم/418

�ض جم 399  4 0 0 4 م�سروع التخرج 19 �ض جم/499
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جيولوجيا المياه
  مقررات الق�صم  االجبارية    

ال�صاعات املعتمدة: 38

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

ر 101، �ض ثر 201 0 1 2 3 علم املاء التطبيقي �ض جم/311 1

ر 101، �ض ثر 201 0 1 2 3 عنا�سر الت�سرب يف البيئة امل�سامية �ض جم312 2

�ض ب�ض 211، �ض جم 311  0 1 2 3 جيولوجيا املياه اجلوفية �ض جم/313 3

ك 101، �ض ثر 241 0 0 2 2 مقدمة يف كيمياء املياه اجلوفية �ض جم/314 4

�ض جم 312 0 1 2 3 هيدروليكا املياه اجلوفية �ض جم/315 5

�ض جم 315، �ض جف 471 2 0 0 2 تدريب تخ�س�سي �ض جم/399 6

�ض جم 201 0 0 2 2 جيولوجيا اإح�سائية �ض جم/401 7

موافقة الق�سم 0 0 1 1 حلقة مناق�سة �ض جم/408 8

ك 101، �ض جم 314 0 0 3 3 تقنية اآبار املياه �ض جم/411 9

�ض جم 315 0 1 2 3 اإدارة وتخطيط م�سادر املياه اجلوفية �ض جم/412 10

�ض جم 399  0 0 2 2 جيولوجيا مياه اململكة �ض جم/413 11

�ض جم 314 0 0 2 2 نظائر علم املاء �ض جم/414 12

ك 101، �ض جم 314 0 1 2 3 تلوث املاء اجلويف �ض جم/415 13

�ض جم 315 0 1 1 2 مقدمة يف النماذج للمياه اجلوفية �ض جم/416 14

�ض جم 399  4 0 0 4 م�سروع التخرج �ض جم/499 15

     6 7     25 املجمــوع  38   

 توصيف المقررات

�س جم 201 معاجلة البيانات واجليولوجيا االإح�صائية

النحدار  الت�ستت،  مقايي�ض  املركزية،  النزعة  مقايي�ض   ، مقدمة  تعريفات، 

اخلطي، ال�سال�سل الزمنية، واإعداد البيانات اجليولوجية ، وجتهيز البيانات 

با�ستخدام برامج احلا�سوب.

متطلبات �سابقة،  �ض ثر 201 ، ر 101

�س جم 311 علم املاء التطبيقي

وحدات  ال�سطحي-  ال�سريان   – املطر   – املاء  دورة   - التطبيقي  املاء  علم 

وحتليل الهيدروجراف. التنبوؤ  بالفي�سانات- رحلة حقلية يف منطقة جدة

متطلبات �سابقة،  ر 101، �ض ثر 201

�س جم 313 جيولوجيا املياه اجلوفية

تواجد املياه اجلوفية يف ال�سخور النارية واملتحولة والر�سوبية- تاأثري الرتاكيب 

اجليولوجية يف حركة املياه اجلوفية. اأنواع الطبقات احلاملة للماء وخوا�سها.

متطلبات �سابقة،  �ض ب�ض 211، �ض جم 311

�س جم 315 هيدروليكا املياه اجلوفية

 ال�سريان الثابت وغري الثابت. تدفق املياه يف املتكونات املائية باجتاه الآبار. 

اختبار ال�سخ وحتليل. اختبار الرجوع. تداخل الآبار

متطلبات �سابقة،  �ض جم 312

�س جم 399 تدريب تخ�ص�صي

الفيزيائية  واخل�سائ�ض  الآبار،  خمزون  اجلوفية،  املياه  موارد  درا�سات 

والكيميائية للمياه اجلوفية. قيا�سات ت�سريف املياه ال�سطحية.  الت�سرب من 

التقرير  كتابة  والإ�سرتداد.  ال�سخ  والنفاذية، جتارب  امل�سامية  الرتبة،  خالل 

العلمي ور�سم اخلرائط الهيدروجيولوجية للمنطقة املدرو�سة رحلة ميدانية

متطلبات �سابقة،  �ض جم 315، �ض جف 471

�س جم 408 حلقة مناق�صة

احلديثة  التوجهات  متثل  خمتارة  موا�سيع  حول  املحا�سرات  من  �سل�سلة 

والدرا�سات يف جمالت اجليولوجيا املائية. حتديد اأحد املو�سوعات لكل  طالب 

ويكلف باإعداد تقرير عنه واإلقاء حما�سرة علمية با�ستخدام التقنيات احلديثة

متطلبات �سابقة،  موافقة الق�سم
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�س جم 202 مناهج البحث العلمي

الأ�س�ض العامة يف البحث العلمي ا�ستك�ساف طبيعة امل�سكلة ومداخل معاجلتها 

وتقدمي الدرا�سات. حتليل وتف�سري نتائج الختبارات املعملية ، وكتابة التقارير 

كيفية كتابة البحث املقرتح وورقة بحث.

�س جم 312 عنا�صر الت�صرب يف البيئة امل�صامية

عنا�سر الت�سرب يف البيئة امل�سامية

مفهوم البيئة امل�سامية، اخلوا�ض الهيدروليكية والهند�سية، الطرق والقيا�سات 

املعملية واحلقلية. قانون )دار�سي( وتطبيقاته. تدفق البخار.

متطلبات �سابقة،  ر 101، �ض ثر 201

�س جم 314 مقدمة يف كيمياء املياه اجلوفية

امللوحة،  م�سادرها،   ، اأنواعها  للمياه،  الكيميائية  و  الفيزيائية  اخلوا�ض 

الرتكيب الكيميائي للمياه اجلوفية، العوامل املوؤثرة يف نوعية املياه ، التمثيل 

البياين لنتائج التحليل الكيميائي 

متطلبات �سابقة،  ك 101، �ض ثر 241

�س جم 316 مقدمة يف جيولوجيا املياه

الدورة املائية: مكوناتها والأهمية الهند�سية للمياه اجلوفية، حركتها وتوزيعها. 

ال�سخ.  اختبارات  املائية،  التكوينات  ثوابت  الثابت.  غري  و  الثابت  ال�سريان 

هيدروليكية التدفق. نوعية املياه.

متطلبات �سابقة،  ر 101، �ض ب�ض 211

�س جم 401 جيولوجيا اإح�صائية

الطرق الإح�سائية امل�ستحدثة واملفيدة يف اجليولوجيا ، مبا يف ذلك املفاهيم 

الرئي�سية ، والإح�ساءات الو�سفية ، النحدار املتعدد ، املتغريات الع�سوائية ، 

توزيعات الحتمالت ، وتقدير واختبار الفر�سيات.

متطلبات �سابقة،  �ض جم 201

�س جم 411 تقنية اآبار املياه

حتديد املواقع املنا�سبة لالآبار، خ�سائ�ض ت�سميم الآبار، اإكمال الآبار، تطوير 

اإختبارات  باحل�سى،  الآبار  وتغليف  امل�سايف  كبرية،  اأقطار  لها  الآبارالتي 

الكفاءة لالآبار والفاقد من الآبار، �سيانة الآبار واإعادة تاأهيلها.

متطلبات �سابقة،  �ض جم 315

�س جم 412 اإدارة وتخطيط م�صادر املياه اجلوفية

املياه،  اإدارة  وجمالت  مفاهيم  املائي  النظام  والتخطيط،  الإدارة  تعريف 

البيانات الالزمة لالإدارة وعنا�سرها، ا�سا�سيات وخطوات التخطيط املطبقة 

و  التكلفة  التذبذب،  وحتليل  الإدارة   ، التحليالت  اجلوفية،  املياه  م�سادر  يف 

نظام متعدد الأغرا�ض، التحليل القت�سادي و املايل

متطلبات �سابقة،  �ض جم 315

�س جم 414 نظائر علم املاء

النظائر،  انواع  قيا�سه،  وطرق  للعنا�سر  الإ�سعاعي  الن�ساط  الذري،  الرتكيب 

النظائر البيئية، تطبيقات النظائر البيئية يف املياه اجلوفية.

متطلبات �سابقة،  �ض جم 314

�س جم 416 مقدمة يف النماذج للمياه اجلوفية

ريا�سية.مناذج  خلفية  لل�سريان.  الأ�سا�سية  املعادلت  النماذج.  انواع  تعريف 

من انواع املياه اجلوفية واإيجاد احللول. تطبيقات.

متطلبات �سابقة،  �ض جم 315

�س جم 413 جيولوجيا مياه اململكة

مقدمة يف هيدرولوجية اململكة، العوامل التي توؤثر يف تنوع امل�سادر الطبيعية، 

الر�سوبية  للمتكونات  الهيدروجيولوجي  التق�سيم  للمياه،  احلاملة  املتكونات 

وخ�سائ�سها، امل�سكالت املائية بع�ض احلالت.

متطلبات �سابقة،  �ض جم 399

�س جم 415 تلوث املاء اجلويف

م�سادرها،  خ�سائ�ض  امللوثات،  انواع  اجلويف،  املاء  تلوث  م�سادر   ، التلوث 

املذابة  امللوثات  �سريان   ، الثقيلة  و  النزرة  باملعادن  الإ�سعاعي،التلوث  التلوث 

يف الو�سائط ، مراقبة التلوث، النمذجة الريا�سية والطرق التحليلية ل�سريان 

امللوثات، ازالة امللوثات والتحكم بها، لبع�ض احلالت

متطلبات �سابقة،  ك 101، �ض جم 314

�س جم 418 الهيدرولوجية البيئية

الدورة املائية وعنا�سرها واأهمية الهيدرولوجيا املجتمع والبيئة و حتليل البيانات 

الهيدرولوجية اإح�سائيا. ميكانيكية املواد الر�سوبية املحمولة بالأنهار وح�ساب 

معدلت الرت�سيب. حتليل املنحنيات املائية- خماطر ال�سيول وطرق تالفيه .

متطلبات �سابقة،  �ض جه 201

�س جم 499 م�صروع التخرج

عن  تقل  ل  ملدة  معينة  ملنطقة  ميدانية  درا�سة  اإجراء  طالب  كل  من  مطلوب 

ع�سرة اأيام على الأقل حتت اإ�سراف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض بالق�سم. ويف 

حما�سرة  والقاء  علمي  تقرير  يقدم  اأن  الطالب  على  يجب   ، امل�سروع  نهاية 

على  امل�سروع  ي�ستمل  ان  بد  ول  الدرا�سة.  هذه  تفا�سيل  فيها  ي�سرح  موجزة 

جزئني اأ�سا�سني : العمل امليداين وعمل املخترب.

متطلبات �سابقة،  �ض جم 399

قسم

جيولوجيا المياه
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة    

أنور عبدالعزيز الفقي

الهيدروجيولوجيا 

1996 جامعة ال�سكندرية م�سر    

aelfiky@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aelfiky

محمود سعيد ثابت

اجليولوجيا املائية 

1990 جامعة �سرق اجنيليا بريطانيا

 malyamani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/malyamani

االأ�صاتذة امل�صاركون   

أحمد شفيق الحمص

الهيدرولوجيا   

1993 جامعة كمربيدج بريطانيا

ahames@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ahames

حسن طارق بيومي

تطوير م�سادر املياه

1993 جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية 

tbayumi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/bayumi

صالح عامر سليمان باجبع

التغذية ال�سناعية   

1995 جامعة �سانت اندروز بريطانيا  

sbajabaa@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sbajabaa

محمد أمين أشرف

كيمياء املياه      

1991 جامعة برمنجهام بريطانيا    

msharaf@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/msharaf

محمد علي سعيد صبياني

اجليولوجيا الإح�سائي 

1997 جامعة ولية كولورادو امريكا

asubynai@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asubynai

مسعود عيد األحمدي

اجليولوجيا املائية  

1991 جامعة كلية لندن بريطانيا 

malahmadi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/malahmadi

االأ�صاتذة امل�صاعدون

معتوق سليمان العروي

منذجة املياه اجلوفية

1990 جامعة ولية كولورادو امريكا

malarawy@kau.edu.s

www.kau.edu.sa/malarawy

قسم

جيولوجيا المياه
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