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اتصاالت الكلية
جهة االت�صال: عميد الكلية

ت:  6952000  حتويلة: 52383

ف:  6401747

mar@kau.edu.sa

النشأة
عام 1981م.

الرؤية
� التميز بربامج يف التعليم العايل والتدريب يف جمايل العلوم والدرا�سات البحرية.  

� جودة يف البحث العلمي خلدمة االهتمامات الوطنية والدولية.
� منهجية يف ا�ستك�ساف م�سادر الرثوة البحرية لدعم االقت�ساد الوطني.

�  برامج حلماية البيئة البحرية خلدمة املجتمع.

الرسالة
خدمة االهتمامات البحرية مبا يتواكب مع املعايري القيا�سية الوطنية والعاملية 

مجاالت التميز
الكلية الوحيدة االإقليمية وباململكة 

كلية علوم البحار

���� ���� ������.indd   489 1/11/11   9:57:17 AM



490

حار
لب

م ا
لو

  ع
ية

كل

األقسام و الدرجات العلمية  

 هناك خم�سة اأق�سام علمية متنح درجة البكالوريو�س و اربعة  منها اق�سام متنح درجة املاج�ستري

الق�صم الدرجة العلمية

بكالوريو�س- ماج�ستري االأحياء البحرية

بكالوريو�س- ماج�ستري اجليولوجيا البحرية

بكالوريو�س- ماج�ستري الكيمياء البحرية

بكالوريو�س- ماج�ستري الفيزياء البحرية

بكالوريو�س الدرا�سات البحرية

االصدارات: جملة علمية
ا�صم اال�صدار جملة جامعة امللك عبد العزيز – علوم البحار

رقم االت�صال :   6952000    حتويلة: 64773 

www.kau.edu.sa.centers.spc.jkau.Marine 
   ms.journal@kau.edu.sa  

   متطلبات الكلية

 مقررات الكلية االأ�صا�صية    

ال�صاعات املعتمدة: 9

                                         و هي مواد يدر�سها جميع طالب الكلية

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

�صريري عملي نظري

               3 3 علوم بحار 201 ع ب 1

ع ب 102           3 3 بيئة بحرية 202 ع ب 2

          3 2 3 مبادئ ال�سالمة البحرية 230 د ب م 3

                    9 املجموع

توصيف مقررات الكلية

علوم بحار ع ب 201

 – – االأمواج  التبخر   - امللوحة  قيا�س   - البحر  ملاء  الفيزيائية  اخل�سائ�س 

املد و اجلزر - الرتكيب الكيميائي ملاء البحر ومكوناته الرئي�سية – العنا�سر 

املغذية – الغازات فى ماء البحر – املواد الع�سوية– موارد البحر الكيميائية 

البحار  قاع   - البحرية  اجليولوجيا   - البيئي  التاأقلم  البحرية–  االأحياء   -

الع�سور  خالل  البحر  �سطح  – تغري  البحر  قاع  واإت�ساع  التكتونية  القوى   –
اجليولوجية – الر�سوبيات البحرية – موارد البحر اجليولوجية.

  مبادئ ال�صالمة البحرية د. ب. م 230

علي  احلريق  عن  مقدمة  النجاة.  عائمات  اال�ستغاثة،   ، ال�سالمة  معدات 

االإ�سعافات  ت�سنيف احلرائق، معدات مكافحة احلريق،  االأخطار،  ال�سفينة، 

ال�سفن، االهتمام  ، احلياة على منت  ال�سحية  الرعاية  ال�سفينة،  االأولية علي 

بال�سئون االجتماعية للبحارة وعالقتهم االجتماعية ببع�س. تنفيذ العمل ب�سكل 

اآمن، مهارات االت�سال و ا�ستيعاب االأوامر فيما يخ�س تعليمات ال�سفينة، 

بيئة بحرية ع ب 202

تعريف البيئات البحريةـ  اأ�سا�سيات علم البيئة البحرية ـ  النظام البيئي ومركباته 

ـ خ�سائ�س البيئات البحرية ـ البيئات ال�ساطئية ـ بيئة الهائمات ـ بيئة القاعات ـ 

بيئات ال�سعاب املرجانية ـ بيئة نبات ال�سورى ـ التلوث ـ التلوث البحري.

متطلبات �سابقة، ع ب 201

كلية علوم البحار
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قسم

األحياء البحرية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س  الق�سم

ت:  6952391          ف:   6401747 

النشأة
عام 1981م.

  مقررات التخ�ص�ص  الق�صم االأ�صا�صية    

  ال�صاعات املعتمدة 18

رقم املقرررمز املقررم
عدد ال�صاعات اأ�صم املقرر

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

-433جيولوجيا عامة201�س ثر1

--22مقدمة يف التلوث البحري 301ع ب ك2

ع ب 201-22دينامكية االأنظمة البيئة البحرية302ع ب ك3

ع ب 201-22بيوجيوكيمياء بحرية 303ب ك4

ح 213100معاجلة البيانات االأقيانوغرافية 304ع ب ك5

--22مقدمة يف اال�ست�سعار عن بعد يف البيئة البحرية 305ع ب ك6

ع ب  201-22مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية 306ع ب ك7

-213تدريب حقلي وتعاوين 307ع ب ك8

18املــجــمــوع
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مقررات التخ�ص�ص  اأ�صا�صية االإجبارية

ال�صاعات املعتمدة  : 36

                         

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر

 رمز

املقرر
م

عملي نظري

اأ 110 3 2 3 النبات البحري 320 اأ ب 1

اأ 110 3 2 3 ال فقاريات بحرية 321 اأب 2

اأ 110 3 2 3 علم اال�سماك 322 اأب 3

اأ 110 3 1 2 اأ�س�س اال�ستزراع املائي 323 اأ ب 4

اأ 110                2 2 اإدارة �سحة اال�سماك 324 اأ ب 5

               3 1 2 اأ�س�س �سباحة وغو�س 325 اأ ب 6

اأ 110 3 1 2 االأحياء الدقيقة البحرية 345 اأ ب 7

اأ ب 311 + اأ ب 322 3 2 3 وظائف اأع�ساء الكائنات البحرية 346 اأ ب 8

اأ ب 322                2 2 مقدمة امل�سائد البحرية 347 اأ ب 9

اأ ب 321 3 2 3 الهائمات البحرية 348 اأ ب 10

اأ ب 311 + اأ ب 322 3 1 2 اأحياء القاع 420 اأ ب 11

اأ ب 311 3 1 2 ال�سعاب املرجانية 421 اأ ب 12

�س 110                2 3 اإح�ساء بيولوجي وت�سميم جتارب 422 اأ ب 13

               4                4 م�سروع بحث 490 اأ ب 14

               34 21 36 املجموع

املقررات التخ�ص�صية الدرا�صية االإختيارية لق�صم االأحياء البحرية 

1- م�صار االإ�صتزراع )اإختيار 19 وحدة درا�صية من 31 وحدة درا�صية(

م
 رمز

املقرر
اإ�صم املقررالرمز / الرقم

 عدد الوحدات

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

اأ ب 321+اأ ب 322+اأ ب 213323معمل اإ�ستزراع 1اأ ب 424 اأ ب15

اأ ب 322+اأ ب 323+اأ ب 213324معمل اإ�ستزراع 2اأ ب 425 اأ ب16

اأ ب 322+اأ ب 323+اأ ب 324-22زراعة اأ�سماكاأ ب 426 اأ ب17

اأ ب 322+اأ ب 323 +اأ ب 425-22تفريخ وح�سانةاأ ب 427 اأ ب18

اأب322+اأب347+425-22اأمرا�س االأ�سماكاأ ب 428 اأ ب19

اأ ب 321+  اأ ب 323 +اأ ب 424-22زراعة ق�سريات ورخوياتاأ ب 429 اأ ب20

اأ ب 320 +اأ ب 424-22زراعة نبات بحرياأ ب 430 اأ ب21

اأ ب 322 + اأ ب 323 +اأ ب 425-22تغذية اأ�سماكاأ ب 460 اأ ب22

--22مو�سوعات خا�سة يف االأحياء البحريةاأ ب 461 اأ ب23

اأ ب 322 + اأ ب 323 +اأ ب 213346معمل تقنيات بحريةاأ ب 462 اأ ب24

اأب322+اأب323+اأب462-22حفظ وت�سنيع االأ�سماكاأ ب 463 اأ ب25

اأ ب 322 + اأ ب 213323اإدارة االأحوا�س ال�سغريةاأ ب 464 اأ ب26

اأب346+اأب462-22التطبيقات الوراثية فى االأ�سماكاأ ب 465 اأ ب27

اأب322+اأب323+اأب462-22التقنية احليوية البحريةاأ ب 466 اأ ب28

ع ب 201 + ك 323110كيمياء حيوية بحرية462ك ب-

املــجمــوع

قسم

األحياء البحرية
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املقررات التخ�ص�صية الدرا�صية االإختيارية لق�صم االأحياء البحرية 

2- م�صار البيئة البحرية )اإختيار 19 وحدة درا�صية من 29 وحدة درا�صية( 

اإ�صم املقرر/ الرقمالرمزم
 عدد الوحدات

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

اأ ب 321 + اأ ب 213322معمل بيئة بحرية 4311 اأ ب29

اأ ب 321 + اأ ب 213322معمل بيئة بحرية 4322 اأ ب30

اأ ب321+اأ ب322+اأ ب421-32التنوع احليوي البحري433 اأ ب31

ع ب 201+اأب421-22بيئة البحر االأحمر واخلليج العربي434 اأ ب32

اأ ب 322-22ثدييات و�سالحف بحرية435 اأ ب33

ع ب 213201تقومي االأثر البيئي436 اأ ب34

اأب322+اأب323+اأب462-22التقنية احليوية البحرية466 اأ ب-

+اأب422 ع ب 201+اأب320-22النظام البيئي للماجنروف467 اأ ب35

اأ ب 321 + اأ ب323322تاأثري التلوث على الكائنات البحرية468 اأ ب36

اأب363+اأب422-22االإنتاجية االأولية يف البحار469 اأ ب37

اأ ب 321 + اأ ب322-22�سلوك احليوان البحري470 اأ ب38

ع ب 201-22االإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية440ف ب-

ع ب 323201التلوث البحري372ك ب-

29املــجمــوع

املقررات التخ�ص�صية الدرا�صية االإختيارية لق�صم االأحياء البحرية

3- م�صار امل�صائد )اإختيار 19 وحدة درا�صية من 28 وحدة درا�صية(

رقم املقرررمز املقررم
 عدد الوحداتاأ�صم املقرر

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

اأب322+اأب347+اأب425-22اأمرا�س االأ�سماك428 اأ ب-

اأ ب 322-22ثدييات و�سالحف بحرية435 اأ ب-

اأ ب 321 + اأ ب 323323التطور الريقي للكائنات البحرية437 اأ ب39

اأ ب 322 + اأ ب 213347معمل م�سائد بحرية438 اأ ب40

اأب322+اأب347+اأب428-22ديناميكية املجتمعات ال�سمكية439 اأ ب41

اأب322+اأب347+اأب428-22طرق ومعدات �سيد االأ�سماك440 اأ ب42

اأب322+اأب347-22اإدارة امل�سائد ال�سمكية441 اأ ب43

اأب322+اأب323+اأب462-22حفظ وت�سنيع االأ�سماك463 اأ ب-

اأ ب 322 + اأ ب 213323اإدارة االأحوا�س ال�سغرية464 اأ ب-

اأب346+اأب462-22التطبيقات الوراثية فى االأ�سماك465 اأ ب-

اأب322+اأب323+اأب462-22التقنية احليوية البحرية466 اأ ب-

اأ ب 321 + اأ ب323322تاأثري التلوث على الكائنات البحرية468 اأ ب-

اأ ب 321 + اأ ب322-22�سلوك احليوان البحري470 اأ ب-

28املــجمــوع
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األحياء البحرية
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 توصيف  مقررات القسم التخصصية

ع ب 301 مقدمة يف التلوث البحري

خمت�سرة  نبذة  ت�سمل  بحيث  البحرية  امللوثات  اأنواع  ودرا�سة  التلوث  تعريف 

عن: م�سادرها وم�سريها، االإدارة والتحكم، تاأثريها على الكائنات واالأحياء 

البحرية واأخطارها على االإن�سان.

ع ب ك 303 بيو جيوكيمياء بحرية

ملياه  الكيميائي  الرتكيب  ثبات  لتربير  نظريات   - البيوجيوكيميائية  الدورة 

 - املحيط/االأر�س  الفا�سلة:  االأ�سطح  علي  التغريات   - واملحيطات  البحار 

التداخل بني  وتوزيعاتها -  للنمو احليوي  العنا�سر املحددة  املياه -  االأحياء/ 

الكربون واالأك�سجني والكربيت.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ب ك 305 مقدمة يف االإ�صت�صعار عن بعد يف البيئة البحرية ع

مبداأ اال�ست�سعار عن بعد، تاريخ اال�ست�سعار عن بعد، فيزياء اال�ست�سعار عن بعد، 

نظام من�سات االأقمار ال�سناعية، تقنية جم�سات االأقمار ال�سناعية، معاجلة 

�سور االأقمار ال�سناعية، االأقمار ال�سناعية ذات التطبيقات البحرية.

ب ك 307 تدريب حقلي وتعاوين ع

احلقلية  الدرا�سة  اأهداف  حتديد   - العلمية  ال�سفن  على  العمل  خ�سو�سية 

االأجهزة  – اختيار  فيها  املحطات  وتوزيع  الدرا�سة  منطقة  اأبعاد  – حتديد 
االأجهزة  لنقل  ال�سبل  اأف�سل  اختيار   – املنا�سبة  املوا�سفات  ذات  املنا�سبة 

باالأبعاد  وعالقتها  البيانات  جلمع  االأ�سا�سية  املتطلبات   – الدرا�سة  ملنطقة 

املكانية والزمنية للظواهر املقا�سة يف حقل الدرا�سة.

ع ب ك 302 ديناميكية االأنظمة البيئية البحرية

الربيعي  االزدهار  ميكانيكية  املاء–  لعمود  الفيزيائي  الرتكيب  يف  التغريات 

النباتية  الهائمات  على  املائية  الطبقة احلدية  – تاأثريات  النباتية  للهائمات 

و احليوانية  واأحياء القاع- ظاهرة االنبثاق ال�ساطئية – االأمواج الداخلية– 

االأهمية احليوية للجبهات املائية باأنواعها - احلركة الدورانية للمياه الناجمة 

بفعل الرياح ودورها يف توزيع االإنتاجية احليوية يف املحيطات – التغريات يف 

وامل�سخة  العميق  امللحراري  للدوران  احليوية  االأهمية   – الدورانية  احلركة 

البيولوجية يف املحيطات.

متطلبات �سابقة،  ع ب 102

ع ب ك 3.4 معاجلة البيانات االأوقيانوغرافية

اإدخال البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها – طرق التمثيل البياين وا�ستخداماتها 

يف تف�سري البيانات – اأنواع اأخطاء البيانات وطرق ت�سحيحها واإزالتها – طرق 

االنحدار   – االأ�سا�سية  االإح�سائية  القيم   – البيانات  مابني  الفراغات  مالأ 

اخلطي واالرتباط – مبادئ الربجمة.

متطلبات �سابقة،  ح 100

ب ك 306 مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية ع

بيئة املناطق ال�ساحلية – الدور االقت�سادي لها – ال�سغوط عليها– التغريات 

امللحة  فيها– احلاجة  الفعل  ردود  – تقدير  االإن�سان  بفعل  الناجمة  فيها  يف 

والفائدة املرجوة لالإدارة املتكاملة لها – تخطيطها بح�سا�سية بيئية – التنمية 

امل�ستدمية لل�ساحل

توصيف المقررات اإلجبارية لقسم اإلحياء البحرية

اأ ب 320 نبات بحري

اخل�سراء  الطحالب   -– الطحالب  يف  احلياة  دورة  التكاثر–   - الطحالب 

–ال�سوطية  –الع�سوية  –الذهبية  –البنية  احلمراء   - –اخل�سراء  املزرقة 

والبيئة  الطحالب   - بيئاتها   - –اليوجولينية  –الربمنيزوفي�سي  –الكربتية 
االقت�سادية  االأهمية   - ا�ستزراعها  اقت�ساديات  و  وطرق  – اأ�س�س  واالإن�سان 

 – البحرية  واحل�سائ�س  واملاجنروف  امللحية  النباتات  البحري.  للنبات 

البيئية  املتطلبات   – الت�سريحي  والرتكيب  الظاهري  ال�سكل  يف  التحورات 

 – القاع  اأر�سية  وخ�سائ�س  احليوية  والكتلة  التمنطق   - اجلغرايف  والتوزيع 

املو�سمية والطرح اخل�سري.

متطلبات �سابقة،  اأ 110

ل اأ ب 321 ا فقاريات بحرية

احليوانات الالفقارية البحرية: املثقبات، ال�سم�سيات، ال�سعاعيات، ال�سوطيات 

والهدبيات من االأوليات، اال�سفنجيات، واجلوفمعويات وامل�سطيات، العجليات، 

الديدان املفلطحة، اخلرطوميات، اخليطات، االأ�سطوانيات، ال�سوك خيطيات 

واجللد�سوكيات.  الرخويات  الق�سريات،  مثل  العليا  الالفقاريات  واحليوانات 

اخلارجية  و  الداخلية  تراكيبها  و  الرئي�سية  لل�سعب  احليوية  املظاهر  اأهم 

وبيئاتها واأهميتها االقت�سادية.

متطلبات �سابقة،  اأ 110

اأ ب 322 علم االأ�صماك

اخلارجي  ال�سكل  حيث  من  والتحورات  االختالفات  العامل،  يف  االأ�سماك 

واأجهزتها الداخلية، درا�سة بع�س النواحي احلياتية لها مثل بيئتها وتغذيتها 

وتكاثرها، هجرتها، ومنوها.

متطلبات �سابقة،  اأ 110

ن اأ ب 324 بات بحري

مفهوم املر�س وعالقته بالكائنات البحرية – م�سببات االأمرا�س ال�سائعة يف 

البيئة البحرية واال�ستزراع املائي – العالقات املعقدة بني الكائنات املمر�سة 

والعائل – اجلهاز املناعي يف االأ�سماك واال�ستجابة املناعية.

متطلبات �سابقة،  اأ 110

اأ ب 323 اأ�ص�ص اال�صتزراع املائي

وجودة  امل�ستزرعة  لالأحياء  االإ�ستزراع  طرق  وتعاريف،  تاريخي  ا�ستعرا�س 
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املياه واجلودة،  واملغلق( م�سادر  املغلق  و�سبه  املائية )املفتوح  االأنظمة  املياه، 

املتغريات املائية والبيئية واملعاجلة، اختيار املوقع، الزراعة يف الربك، الزراعة 

الغذاء.  وم�سادر  وال�سناعية  الطبيعية  التغذية  ال�سوامع.  ويف  االأقفا�س  يف 

الفح�س االأوىل ومكافحة امللوثات.

متطلبات �سابقة،  اأ 110

اأ ب 325 اأ�ص�ص �صباحة وغو�ص 

 – الدموية والتنف�س  – الدورة  االأنفية  – االأذن واجليوب  االأ�سا�سية  املعدات 

واأجهزة  امل�ساعدة  – املعدات  الواقية  املالب�س  – االإجهاد  والغرق  االختناق 

النجاة – طبيعة الغازات – قاعدة اأر�سميد�س – قواعد ا�سطوانة الهوائية – 

مالب�س النجاة ومعدات الطفو– االنفجار الرئوي وال�سعود الطارئ – حالة 

اإزالة ال�سغط واتقاوؤها – التخدير النرتوجني – الت�سمم بثاين واأول اأك�سيد 

الكربون – الت�سمم االأك�سجيني.

اأ ب 345 االأحياء الدقيقة البحرية

– اأ�سكال  الطبيعة  وتوزيعها يف  واأهميتها  الدقيقة  للكائنات  العامة  ال�سفات 

اخل�سائ�س   – البكترييا  يف  والتغذية  النمو   – البكتريية  اخللية  وتركيب 

البيولوجية وتاأثريها على الكائنات الدقيقة البحرية – بيئات الكائنات الدقيقة 

وت�سنيفها – دور البكترييا والكائنات الدقيقة االأخرى يف دورة العنا�سر يف 

البحر – فوائد وم�سار الكائنات الدقيقة البحرية

متطلبات �سابقة،  اأ 110

اأ ب 346 وظائف اأع�صاء الكائنات البحرية

ال�سبغات التنف�سية وم�سادر الطاقة – التمثيل ال�سوئي – التنظيم االإ�سموزي 

اخللوية اخلارجية وال�سمية –  – املنتجات  النيرتوجني  – تثبيت  – التخمر 
الرتكيبية  والبنية  العامة  ال�سفات  والت�سكل.  القطبية   – والتناغم  احلركة 

الوظائف  عالقة   - البحري  للحيوان  املختلفة  الوظائف    - البحري  للحيوان 

بالنظام البيئي املحيط بالكائن احلي والتحكم يف حالة التوازن الطبيعي.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 310 + 322

اأ ب 347 مقدمة امل�صائد البحرية

امل�سائد ال�سمكية – مناطق ال�سيد واأهم اأنواع االأ�سماك التجارية– العوامل 

ال�سمكية  امل�سائد  تنمية  – معوقات  ال�سمكية   امل�سائد  على  املوؤثرة  البيئية 

– القانون  االقت�سادية  – االتفاقيات  االأقاليم  واإدارة م�سائد  �سيا�سات     -

القاري  اجلرف  االقت�سادية،  املنطقة  االقليمي،  )البحر  للم�سائد  البحرة 

واجلزيرة(.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 322

اأ ب 420 اأحياء القاع

�ساحلية  والتحت  ال�ساحلية  القاعية  املجتمعات   - القاعية  البيئة  تق�سيمات 

ال�سحلة والعميقة واملظاهر احلياتية الأحياء القاع يف البيئات البحرية - بيئة 

القاع العميق واالأحياء املرتبطة به - تاأثري اأحياء القاع على بنية البيئة القاعية. 

جمع العينات القاعية من البيئة البحرية واملعدات - ا�ستخراج اأحياء القاع من 

البيئات القاعية - حتليل الروا�سب.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 322

اأ ب 422 اإح�صاء بيولوجي وت�صميم جتارب

امل�سطلحات االإح�سائية يف ت�سميم التجارب – ت�سميم التجارب – التكرار 

– ال�سيطرة على اخلطاأ التجريبي  – اخلطاأ التجريبي  الع�سوائي  – التوزيع 
–  موا�سفات التجربة اجليدة – اأنواع الت�سميمات االإح�سائية–  التحليل 
مقارنة    – االإح�سائية  اجلداول  عر�س   – املعنوية  اختبار   – االإح�سائي 

متو�سطات املعامالت – جداول املتو�سطات. 

متطلبات �سابقة،  �س 110

اأ ب 348 الهائمات البحرية

مقدمة عن الهائمات ــــ تعريف الهائمات– ف�سائلها– تق�سيمها– االإنتاجية 

االأولية – العوامل املوؤثرة على الطفو – التعاقب والتوزيع الف�سلي واملو�سمي 

والراأ�سي – بيئتها ودورة حياتها –  طرق التعيني الكمي والنوعي لها يف البيئات 

الراأ�سية–  التفاعالت  املوؤثرة على الهجرة  ال�ساطئية واملحيطية–  العوامل 

– اأثر امللوثات عليها– االأهمية البيئية واالقت�سادية  بينها واالأحياء االأخرى 

الطرق    – العربي  واخلليج  االأحمر  البحر  يف  الهائمات  لها–  وال�سحية 

االقت�سادية ال�ستزراعها.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321

اأ ب 421 ال�صعاب املرجانية

ال�سعب  اأنواع  درا�سة  وال�سعب.  املرجان  حيوان   ، وتطورها  املرجانية  ال�سعب 

املراجني  اأنواع  احلديثة.  وتراكيبها  �سفاتها  العامل،  يف  توزيعها   ، املرجانية 

البيئية  العوامل   ، العامل  املراجني احلديثة يف  توزيع   ، الفيزيائية  – �سفاتها 
املوؤثرة يف منو املراجني، العوامل البيئية احلية وغري احلية امل�ساهمة يف تدمري 

ال�سعاب املرجانية ، طرق احلفاظ على بيئة ال�سعاب املرجانية.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321

اأ ب 490 م�صروع البحث

علمي  بحث  باإجراء  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأحد  اإ�سراف  الطالب حتت  يقوم 

البيانات الالزمة وحتليلها  اأحد جماالت االأحياء البحرية من خالل جمع  يف 

وتف�سري النتائج– يعر�س الطالب البحث والنتائج يف �سكل ر�سالة وحما�سرة 

وتقوم جلنة مبناق�سة وتقييم الر�سالة.

توصيف مقررات المواد االختيارية  مسار االستزراع

اأ ب 424 معمل اإ�صتزراع 1

االأ�سماك،  من  خمتارة  اأنواع  ا�ستزراع  على  معملية  بتجارب  الطالب  قيام 

واملتطلبات  النمو  معدالت  ت�سمل  البحرية  والطحالب  االأع�ساب  الق�سريات، 

البيئية ومعدل اال�سكان والتغذية.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321+اأ ب 322+اأ ب 323
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اأ ب 425 معمل اإ�صتزراع 2

ت�سغيل املفرخة –  اإنتاج الطحالب املغذية – جمع و ت�سكني االأمهات –  تفريخ 

االأمهات – ح�سانة االأطوار الريقية – جمع الريقات –  تربية الريقات واالأطوار 

النامية - مراقبه االإفرتا�س – اإعداد جداول العمل –  تغذية اأطوار خمتلفة 

االأ�سماك  لتغذية  العلف  تراكيب من مكونات  –  حت�سري  املائية  االأحياء  من 

االإكلينيكي  الفح�س   – ال�سدفية  االأ�سماك  عينات  جمع    – وال�سدفيات 

للكائنات امل�سابة – عزل وت�سخي�س امل�سببات املر�سية – ت�سنيف البكترييا 

 – والعالج  لل�سيطرة  العملية  الطرق   – معمليًا  العدوى  اإعادة   – املمر�سة 

زيارات للمزارع ال�سمكية.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 322+اأ ب 323+اأ ب 324

اأ ب 426 زراعة اأ�صماك

 – الك�سر   – )ال�سلماين  البحرية  االأ�سماك  من  اأنواع  وا�ستزراع  بيولوجيا 

 )murd( الطبول – – البيا�س  املفلطحة  – االأ�سماك  – ال�سيجان  العربي 

االأحمر واالأ�سود(.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 322+اأ ب 323+اأ ب 224

اأ ب 427 تفريخ وح�صانة

املزرعة-  الت�سافد يف   - االأحوا�س  – ت�ساميم  املوقع  – اختيار  اأ�س�س عامة 

حتفيز الت�سافد – و�سع البي�س – احل�سانة والنقل – التلوث واالأمرا�س – 

تربية الريقات – الت�سكني – تقدمي االأغذية احلية وغري احلية – اإدارة املاء 

الريقات. اأغذية  واإنتاج  – تكاثر  – احل�ساد  اأحلجمي  – الف�سل 
متطلبات �سابقة،  اأ ب 425  + اأ ب 322 + اأ ب 323

اأ ب 428 اأمرا�ص االأ�صماك

درا�سات بيولوجية وت�سنيفية عن البكرتيا والفريو�سات والفطريات والطفيليات  

املر�سية  االأعرا�س  واملت�سمنة  الت�سخي�س  اإجراءات   – لالأ�سماك  املمر�سة 

اال�سرتاتيجيات   – الن�سيجي  والت�سخي�س  الفر�سية  الداخلية  والعالقات 

امل�ستخدمة فى املكافحة وال�سيطرة على االأمرا�س.

متطلبات �سابقة،  اأب 322+اأب 425+347

اأ ب 429 زراعة ق�صريات ورخويات

وطوائف  واالإ�ستاكوزا(  ال�سرطانات  )الربيان،  مثل  امل�ستزرعة  الق�سريات 

اختيار    - ا�ستزراع  طرق   –  ) الكالم   – االأوي�سرت   – )امل�سل  الرخويات 

 – والنامية  الريقية  االأطوار    - والتكاثر  – االأمهات  املواد  – اختيار  املوقع 

اقت�ساديات االإنتاج.

متطلبات �سابقة،  +اأ ب 424 اأ ب 321+  اأ ب 323

اأ ب 430 زراعة نبات بحري

ا�ستزراع االأع�ساب البحرية والطحالب -  نباتات ال�سورى -  االإنتاج واالأهمية 

ال�سناعية ال�ستزراع االأع�ساب البحرية.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 424 اأ ب 320

اأ ب 460 تغذية اأ�صماك

تعاريف – مكونات العلف – الطاقة- الربوتينات – االأدهان – الكربوهيدرات 

– العلف  املائية  لالأحياء  الغذائية  – االحتياجات  واملعادن  – الفيتامينات 
امل�سنع. املكونات الغذائية لتغذية اأنواع من االأ�سماك والق�سريات والرخويات. 

حت�سري ونقل وخزن االأعالف. االأحياء املغذية والطحالب الدقيقة. الروتيفر– 

االرتيميا.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 425 + اأ ب 322 + اأ ب 323

اأ ب 461 مو�صوعات خا�صة يف االأحياء البحرية

جمال  يف  واملحيطات  البحار  يف  احلادثة  البيولوجية  الظواهر  من  ظاهرة 

االأحياء البحرية يف ذلك الوقت.

االإطالع على اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف جمال قيا�س املتغريات البيولوجية 

يف البحار واملحيطات وتطبيق  ما هو جديد من طرق معاجلة وحتليل بيانات 

االأحياء البحرية

اأ ب 462 معمل تقنيات بحرية

وحفظ  ونقل  على جمع  –  جتارب  والفا�سدة  الطازجة  االأحياء  بني  الفوارق 

االأحياء امل�ستزرعة – متابعة وقيا�س الف�ساد وتاأثريه على تغري اأن�سجة االأحياء 

التحاليل  با�ستخدام  الطبيعية  املركبات  وتنقية  وف�سل  عزل   – امل�ستزرعة 

الكيموحيوية وتقنية اجلزيئات احليوية –  تطبيقات على وراثة االأ�سماك.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 346 + اأ ب 322 + اأ ب 323

اأ ب 463 حفظ وت�صنيع االأ�صماك

الذاتي  التحلل   – الف�ساد  تدرج  والفا�سدة  الطازجة  االأحياء  خ�سائ�س 

والبكتريي – تداول االأحياء – طرق احلفظ ) التربيد، التمليح ، التجفيف ، 

التدخني ، التعليب( – ت�سنيع منتجات اال�ستزراع املائي.

متطلبات �سابقة،  اأب 322 + اأب 323 + اأب 462

اأ ب 464 اإدارة االأحوا�ص ال�صغرية

االقت�سادية.-  واأهميتها  واملنازل  للمتاحف  ال�سمكية  الزينة  اأحوا�س  باإدارة 

تركيب اأحوا�س الزينة ال�سمكية للمتاحف واملنازل – ت�سغيلها -  �سيانتها -  

اإدارتها.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 322 + اأ ب 323

 اأ ب 465التطبيقات الوراثية يف االأ�صماك

 – العددية  – طرق اجلينات  -  اجلينات اخللوية  لالأ�سماك   الوراثة  اأ�س�س 

طرق املجتمعات الوراثية يف اإدارة امل�سائد.

متطلبات �سابقة،  اأب 346 + اأب 462

اأ ب 466 التقنية احليوية البحرية

التقنية احليوية البحرية – البكرتيا والفطريات البحرية فى اال�ستخدام ال�سناعي 

الكيميائية  املواد  الإنتاج  كم�سدر  والالفقاريات  الدقيقة  الطحالب    - والطبي 

وال�سيدالنية – تاأثري التقنية احليوية فى جمال اال�ستزراع ال�سمكي وامل�سائد.

متطلبات �سابقة،  اأب 322 + اأب 323 + اأب462
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ك ب 462 كيمياء حيوية بحرية

التفاعالت  على  البحرية  البيئة  تاأثري   - الفوتوكيميائية  التفاعالت 

 - البحرية  احليوانات  فى  الغذائى   التمثيل  فى  التحور   - الفوتوكيميائية 

نق�س  ظل  فى  الغذائى  التحور  للغو�س-  امل�ساحبة  البيوكيميائية  التحورات 

االأوك�سجني - اال�ست�سعار البيوكيميائى فى احليوانات البحرية - تاأثري البيئة 

البحرية على عمل الهرمونات - تكيف االأحياء البحرية مع مياه امل�سبات - بناء 

وتركيب االأن�سجة الكل�سية يف االأحياء البحرية وعالقته بتمثيل الكال�سيوم.

متطلبات �سابقة،  ع ب 110 + ك 201

المواد االختيارية لمواد مسار البيئة البحرية

اأ ب 431 معمل بيئة بحرية 1

م�سح  طرق   – امليدانية  الزيارات  خالل  من  املختلفة  البيئات  على  التعرف 

على  املختلفة  بالبيئات  واملعلومات  العينات  جلمع  برحالت  املختلفة  البيئات 

�سواحل البحر االأحمر –  ت�سنيف العينات من جماميع االأحياء املائية املختلفة 

احليوي  التنوع  معادالت  با�ستخدام  للمعلومات  الكمي  التحليل   – باملعمل 

با�ستخدام برامج احلا�سب االآيل املتخ�س�سة.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 322

اأ ب 433 التنوع احليوي البحري

حت�سني اإدارة الو�سع البيئي للموارد املائية احلية عن طريق االأ�ساليب البيئية 

الفعالة.  و�سف للمميزات الهامة للمجموعات احلية الرئي�سية واأ�ساليب التاأقلم 

والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على  املائية  البيئات  يف  التنوع  معينة.  ملواطن  لديها 

االأ�ساليب التي ت�ساهم يف اإيجاد واملحافظة على اأمناط التنوع. ح�ساب عامل 

التنوع احليوي. التنوع احليوي للكائنات البحرية بالبحر االأحمر.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 322 + اأ ب 421

اأ ب 432 معمل بيئة بحرية 2

رحالت حقلية ودرا�سات معملية – ال�سفات الظاهرية والت�سريحية – الكتلة 

احلية – تاأثري التمنطق والعوامل البيئية املوؤثرة – الرتكيب امليكانيكي الأر�سية 

القاع – املحتوي الع�سوي – الطرح اخل�سري والتحلل – تاأثري التلوث الع�سوي 

على البيئة –  طرق واأدوات جمع العينات – حفظ وتركيز و �سبغ العينات –  

قيا�سات االإنتاجية واملح�سول القائم..

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 322

اأ ب 434 بيئة البحر االأحمر واخلليج العربي

العوامل البيئية واأثرها على توزيع و�سلوك املجتمعات احليوية. درا�سات تف�سيلية 

عن بيئات البحر االأحمر واخلليج العربي مثل )بيئة ال�سعاب املرجانية – بيئة 

املاجنروف – بيئة االأع�ساب البحرية – بيئة ال�سواطئ( .درا�سة تف�سيلية عن 

التاأثريات الب�سرية على البيئات املختلفة – طرق احلد منها.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201 + اأب 421

اأ ب 435 ثدييات و�صالحف بحري

 تق�سيم الثديات البحرية وال�سالحف. تواجدها و�سفاتها العامة، ت�سنيفها، 

من  العربي(  واخلليج  االأحمر  البحر  يف  املوجودة  االأنواع  على  الرتكيز  )مع 

حيث انت�سارها، حياتها العامة، تكيفاتها اخلا�سة، املحافظة عليها وحمايتها 

واأهميتها االقت�سادية.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 322

اأ ب 436 تقومي االأثر البيئي

حيوانات  )نباتات،  احلية  الكائنات    - الفيزيائية  العوامل    - العامة  البيئة 

وامليكروبات( يف الياب�س واملاء وتفاعلها مع النظام البيئي )من ناحية التغري 

املناخي، امللوحة، نق�س االأوك�سجني وامللوثات( – ا�ستدامة النظام البيئي -  

االعتبار  يف  )توؤخذ  البيئية  والقيا�سات  ال�سلوك    - البيئية  االآثار  من  التقليل 

القيا�سات املحلية( -  املخاطر البيئية وتقديرها.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

اأ ب  466 التقنية احليوية البحرية

اال�ستخدام  يف  البحرية  والفطريات  البكرتيا   – البحرية  احليوية  التقنية 

املواد  الدقيقة والالفقاريات كم�سدر الإنتاج  ال�سناعي والطبي -  الطحالب 

الكيميائية وال�سيدالنية – تاأثري التقنية احليوية يف جمال اال�ستزراع ال�سمكي 

وامل�سائد.

متطلبات �سابقة،  اأب 322 + اأب 323 + اأب 462

اأ ب 467 النظام البيئي للماجنروف

ال�سكل  يف  – التحويرات  البحرية  – احل�سائ�س  املاجنروف  امللحية  النبتات 

 – اجلغرايف  والتوزيع  البيئية  املتطلبات   – الت�سريحي  والرتكيب  الظاهري 

والطرح  – املو�سمية  القاع  اأر�سية  – خ�سائ�س  – الكتلة احليوية  التمنطق 

– ال�سغوط البيئية والتلوث  – دورة املغذيات وتقديرها  – التحلل اخل�سري 
واالقت�سادية. البيئية  – االأهمية 

متطلبات �سابقة،  ع ب 201 + اأب 320 +  اأب 422

اأ ب 469 االإنتاجية االأولية يف البحار

منو–  على  املوؤثرة  العوامل  ف�سائلها–  النباتية-  الهائمات   - الهائمات 

االإنتاجية االأولية – العوامل املوؤثرة على الطفو – التعاقب والتوزيع الف�سلي 

واملو�سمي – التفاعالت بني الهائمات النباتية واالأحياء االأخرى – اأثر امللوثات 

عليها– االأهمية البيئية واالقت�سادية لها– الهائمات النباتية يف البحر االأحمر 

واخلليج العربي.

متطلبات �سابقة،  اأب 363 + اأب 422
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اأ ب 468 تاأثري التلوث على الكائنات البحرية

البيولوجية،  التاأثريات  التلوث،  م�ستويات  م�سادره،  ،اأنواعه،  التلوث  تعريف 

الغالف اجلوى وتاأثريات الفحم احلجري، التلوث املائي وم�ستويات االأوك�سجني 

البرتويل،  التلوث  للحيوانات،  الفائقة  التغذية  ال�سحي،  ال�سرف  تاأثريات 

التاأثريات املختلفة على االإحياء البحرية.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 322

اأ ب 470 �صلوك احليوان البحري

 – املجتمعات  – بيئة  علية  املوؤثرة  والعوامل  البحري  املجتمع  تكوين  درا�سة 

العالقات الغذائية – التمنطق والتوزيع – التجدد – االإيقاعات – اال�ستيطان 

– ال�سيادة – ال�سلوك االإجتماعى والتزاوجى -  احلركة الع�سوائية – ال�سلوك 
املتعلم.

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 322

ف ب  440 االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية

عليها–  – ال�سغوط  لها  االقت�سادي  – الدور  ال�ساحلية  املناطق  بيئة  تفهم 

فيها– احلاجة  الفعل  ردود  – تقدير  االإن�سان  بفعل  الناجمة  فيها  التغريات 

امللحة والفائدة املرجوة لالإدارة املتكاملة لها للمناطق ال�ساحلية – تخطيطها 

بح�سا�سية بيئية – التنمية امل�ستدمية لل�ساحل. 

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ك ب 372 التلوث البحري

املعادن   - النفط  ان�سكاب   - الع�سوية  )النفايات  امللوثات  عن  فكرة  اإعطاء 

ال�سلبة  النفايات   - االإ�سعاعية  املخلفات   - الهالوجينية  الهيدروكربونات   -

واحلرارة( من حيث م�سادرها، امل�ساكل الناجتة عنها، تاأثريها، م�سريها يف 

البيئة البحرية والطرق امل�ستخدمة لتخفيف اأو اإزالة تاأثرياتها ال�سارة.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

المواد االختيارية لمسار المصائد

اأ ب 437 التطور الريقي للكائنات البحرية

االإ�سفنجيات  بداية  من  البحرية  الالفقاريات  يرقات  تطور  دورة  درا�سة 

والنمو  والداخلية  اخلارجية  التطورات  ح�سب  بالرتتيب  �سوكيات  اجللد  اإىل 

الوظيفي. 

متطلبات �سابقة،  اأ ب 321 + اأ ب 323

اأ ب 439 ديناميكية املجتمعات ال�صمكية

النظريات التقليدية – حتليل املجتمعات ال�سمكية – منو املجتمعات ال�سمكية 

 – – مناذج املح�سول  – التوالد  – النمو  النفوق  املوؤثرة عليها -  والعوامل 

املجتمعات  وحجم  البقاء  ن�سب  تقدير   – امل�سائد  بيانات  وتطبيقات  تقدير 

ال�سمكية.

متطلبات �سابقة،  اأب 322 + اأب 347 + اأب 824

اأ ب 438 معمل م�صائد بحرية

اأنواع معدات ال�سيد – غزل ال�سباك – جتارب حقلية على ا�ستخدام معدات 

– التطبيقات  امل�سايد  – حتليل  ال�سيد  معدات  – اختيار  املختلفة  ال�سيد 

الرحالت  ا�ستغالل   – ال�سمكية   للمجتمعات  املخازين  حل�ساب  احل�سابية 

احلقلية التعاونية مع مراكب ال�سيد بطريقة اجلر.  

متطلبات �سابقة،  اأ ب 322 + اأ ب 347

اأ ب 440 طرق ومعدات �صيد االأ�صماك

القاع  – اختيار معدات ال�سيد بالن�سبة ل�سلوك االأ�سماك ونوع  طرق ال�سيد 

– كفاءة وانتقائية – معدات ال�سيد – و�سائل ال�سيد االإلكرتونية. امل�ساعدة 
– اأدوات البحث عن املواقع ونوع االأ�سماك.  – االت�ساالت 

متطلبات �سابقة،  اأب 322 + اأب 347 + اأب 428

اأ ب 441 اإدارة امل�صائد ال�صمكية

اأهداف وطرق امل�سائد – اأ�س�س اإدارة امل�سائد وتطويرها – تنظيم امل�سائد 

االإنتاج  حجم  – تقدير  جمعها  وطرق  وم�سادرها  ال�سمكية  – االإح�سائيات 
االأمثل )املتعادل – االأق�سى( – ح�ساب كمية االإنتاج ب�سباك اجلر – تنمية 

امل�سائد واملحافظة عليها – الت�سريعات والقوانني املنظمة مل�سائد االأ�سماك 

وال�سناعي. الطبيعي  الفقد  – اأ�سباب 
متطلبات �سابقة،  اأب 322 + اأب 347
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة

عبداهلل سراج مندورة
نبات بحري

1991 جال�سجو بريطانيا     

 amandura@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amandur

عدنان جميل سالمة
بيولوجيا وا�ستزراع الكائنات البحرية   

1989 ليفربول بريطانيا  

   ajsalama@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/ajsalama

علي عدنان عشقي
�سلوك االأحياء بحرية

1985 جال�سجو بريطانيا  

االأ�صاتذة امل�صاركون

عبدالمحسن عبداهلل السفياني
 ال�سعاب املرجانية

1991 جال�سجو بريطانيا     

   asofyani@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/asofyani

علي عبدالغني بخش
اأ�سماك بحرية

1982 ويلز بريطانيا

abakhsh@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/abakhsh

علي محمد العيدروس
هائمات حيوانية 

1987 ليفربول بريطانيا     

 www.kau.edu.sa/aaidaroos
محمد موسى العامودي

ا�ستزراع االأ�سماك

1982 �ستريلنج  بريطانيا     

mamoodi @kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mamoodi

 

االأ�صاتذة امل�صاعدون

أحمد عثمان مال
علوم امل�سايد

1991 �سياتل وا�سنطن امريكا 

aomal@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/aomal

حسن عبدالحميد جستنية
اأ�ستاذ م�سارك

بالعنا�سر  البــــحـــــرية  االأحياء  على  التلوث  تاأثري 

الثقيلة  

1989 �سوانزي بريطانيا    

 hjastania@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/hjastania

سالم مرزوق الحربي
طحالب بحرية

1990 جال�سجو بريطانيا    

 sharbi@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/sharbi

سامي عبدالعزيز رحيم الدين
ا�ستزراع اللوؤلوؤ والالفقاريات 

1989 جامعة تك�سا�س جالفي�ستون امريكا  

قسم

األحياء البحرية
عثمان عبده هاشم

 اإدارة م�سائد

1989 هريوات واط ادنربه بريطانيا    

ohashem@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/ohashem

محمد سعيد علي مدرس
اأ�ستاذ م�سارك

 بيكتورولوجي بحري

1989 هريوات واط ادنربه بريطانيا 

mmudarris@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/mmudarris

محمد صالح بكر حريري
 بيئة االأحياء القاعية

1989 جال�سجو بريطانيا     

  mhariri@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/mhariri

محمد عبدالعزيز باعكضه
 اأحياء بحرية

1996 هريوات واط ادنربه بريطانيا  

mbaakdah@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/mbaakdah

ممدوح طه جمال
 تقنية حيوية وبكترييا بحرية

2007 هريوات واط ادنربه بريطانيا  

mjamal@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/mjamal

وليد يوسف غرباوي
 الطفيليات البحرية

1994 جامعة �سوانزي بريطانيا  

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

الجيولوجيا البحرية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س الق�سم

ت:6951295  ف:    6401747    

  ms.mg@kau.edu.sa

النشأة

عام 1988م.

  مقررات الق�صم االتخ�ص�صية    

  ال�صاعات املعتمدة  18 وحدة                                                                       

اأ�صم املقرررقم املقرررمز املقررم
عدد ال�صاعات 

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

-433جيولوجيا عامة201�س ثر1

--22مقدمة يف التلوث البحري ع 301ع ب ك2

ع ب 201-22دينامكية االأنظمة البيئة البحرية302ع ب ك3

ع ب 201-22بيوجيوكيمياء بحرية 303ب ك4

ح 213100معاجلة البيانات االأقيانوغرافية 304ع ب ك5

--22مقدمة يف اال�ست�سعار عن بعد يف البيئة البحرية 305ع ب ك6

ع ب  201-22مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية 306ع ب ك7

-213تدريب حقلي وتعاوين 307ع ب ك8

18املــجــمــوع

مقررات اأ�صا�صية اجبارية

ال�صاعات املعتمدة: 74

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م

عملي معمل نظري

                                                            3 202 مقدمة يف علم املعادن �س ثر 1

�س ثر 201                                              2 تر�سبات وطبقات 201 �س بر 2

ع ب 201 + ف 201                                              3 اخل�سائ�س الفيزيائية ملياه املحيطات 336 ف ب 3

�س ثر 201 + ع ب 101                               3 3 جيولوجيا بحرية عامة 381 ج ب 4

ع ب ك 202 3                2 3 اأحافري بحرية دقيقة 382 ج ب 5

ج ب 381 3                2 3 روا�سب بحرية 391 ج ب 6

ج ب 381                               2 2 جيولوجيا البحار االقليمية 392 ج ب 7

ف 101 + ج ب 381 3                2 3 مقدمة جيوفيزياء بحرية 393 ج ب 8

ج ب 391 + �س بر 201 3                2 3 معادن الروا�سب البحرية 482 ج ب 9

ج ب 391                               2 2 روا�سب الكربونات البحرية 483 ج ب 10

ج ب 391 3                2 3 البيئات البحرية القدمية 484 11 ج ب

ج ب 481 3                2 3 عمليات �ساطئية 485 ج ب 12

ج ب 391                               2 2 م�سادر الرثوات املعدنية البحرية 491 ج ب 13

ج ب 391 3                               2 جيوكيمياء الروا�سب البحرية 492 ج ب 14

ف 101 + ج ب 483 3                               2 اال�ست�سعار عن بعد يف اجليولوجيا 493 ج ب 15

موافقة الق�سم 4                               4 م�سروع بحث 494 ج ب 16

               3                1 2 اأ�سا�سيات �سباحة وغو�س 325 اأ ب 17

               31                22 47 املجموع
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املقررات التخ�ص�صية الدرا�صية االإختيارية لق�صم اجليولوجيا البحرية

)اإختيار 8 وحدة درا�صية من 24 وحدة درا�صية(

اأ�صم املقرررقم املقرررمز املقررم
 الوحدات

املعتمدة

ال�صاعات
املتطلبات ال�صابقة

عمليمعملنظري

ج ب 323393جيوفيزياء بحرية495ج ب1

ج ب 381-22جيولوجيا اأعماق البحار  496ج ب2

موافقة الق�سم-22مو�سوعات خا�سة )1( 497ج ب3

 موافقة الق�سم-22مو�سوعات خا�سة )2( 498ج ب4

499ج ب5
 التطبيقات االإح�سائية يف

�س 110-22 اجليولوجيا البحرية

ر 44110ريا�سيات عامة 2022ر6

ر 433110 اأ�سا�سيات امل�ساحة220  د ب �س7

�س ثر 323202ب�سريات املعادن203�س ثر8

 �س ثر 213201  مقدمة علم االآحافري331�س بر9

24املــجمــوع

قسم

الجيولوجيا البحرية
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توصيف  مقررات القسم التخصصية

ع ب 301 مقدمة يف التلوث البحري

خمت�سرة  نبذة  ت�سمل  بحيث  البحرية  امللوثات  اأنواع  ودرا�سة  التلوث  تعريف 

عن: م�سادرها وم�سريها، االإدارة والتحكم، تاأثريها على الكائنات واالأحياء 

البحرية واأخطارها على االإن�سان.

ع ب ك 302 ديناميكية االأنظمة البيئية البحرية

الربيعي  االزدهار  ميكانيكية  املاء–  لعمود  الفيزيائي  الرتكيب  يف  التغريات 

النباتية  الهائمات  على  املائية  الطبقة احلدية  – تاأثريات  النباتية  للهائمات 

و احليوانية  واأحياء القاع  ظاهرة االنبثاق ال�ساطئية – االأمواج الداخلية – 

االأهمية احليوية للجبهات املائية باأنواعها -  احلركة الدورانية للمياه الناجمة 

بفعل الرياح ودورها يف توزيع االإنتاجية احليوية يف املحيطات – التغريات يف 

وامل�سخة  العميق  امللحراري  للدوران  احليوية  االأهمية   – الدورانية  احلركة 

البيولوجية يف املحيطات.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ع ب ك 303 بيو جيوكيمياء بحرية

الدورة البيوجيوكيميائية - نظريات تربير ثبات الرتكيب الكيميائي ملياه البحار 

الفا�سلة: املحيط/االأر�س  - املحيط/ االأ�سطح  التغريات علي  واملحيطات - 

الغالف اجلوي - الروا�سب/املياه - االأحياء/ املياه - العنا�سر املحددة للنمو 

احليوي وتوزيعاتها - التداخل بني الكربون واالأك�سجني والكربيت.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ع ب ك 304 معاجلة البيانات االأوقيانوغرافية

اإدخال البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها – طرق التمثيل البياين وا�ستخداماتها 

يف تف�سري البيانات – اأنواع اأخطاء البيانات وطرق ت�سحيحها واإزالتها – طرق 

االنحدار   – االأ�سا�سية  االإح�سائية  القيم   – البيانات  مابني  الفراغات  مالأ 

اخلطي واالرتباط – مبادئ الربجمة.

متطلبات �سابقة،  ح 100

ع ب ك 305 مقدمة يف االإ�صت�صعار عن بعد يف البيئة البحرية

مبداأ اال�ست�سعار عن بعد، تاريخ اال�ست�سعار عن بعد، فيزياء اال�ست�سعار عن بعد، 

نظام من�سات االأقمار ال�سناعية، تقنية جم�سات االأقمار ال�سناعية، معاجلة 

�سور االأقمار ال�سناعية، االأقمار ال�سناعية ذات التطبيقات البحرية.

ع ب ك 306 مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية

املناطق  على  ال�سغوط   – لها  االقت�سادي  الدور   – ال�ساحلية  املناطق  بيئة 

تقدير   – االإن�سان  بفعل  الناجمة  التغريات  عليها-  التغريات   – ال�ساحلية 

ردود الفعل يف املناطق ال�ساحلية – احلاجة امللحة والفائدة املرجوة لالإدارة 

املتكاملة لها – تخطيطها  بح�سا�سية بيئية – التنمية امل�ستدمية لل�ساحل

ع ب ك 307 تدريب حقلي وتعاوين

احلقلية  الدرا�سة  اأهداف  حتديد   - العلمية  ال�سفن  على  العمل  خ�سو�سية 

االأجهزة  – اختيار  فيها  املحطات  وتوزيع  الدرا�سة  منطقة  اأبعاد  حتديد   –
االأجهزة  لنقل  ال�سبل  اأف�سل  اختيار   – املنا�سبة  املوا�سفات  ذات  املنا�سبة 

باالأبعاد  وعالقتها  البيانات  جلمع  االأ�سا�سية  املتطلبات   – الدرا�سة  ملنطقة 

املكانية والزمنية للظواهر املقا�سة يف حقل الدرا�سة.

توصيف المقررات اإلجبارية لقسم الجيولوجيا البحرية

ف ب 336 اخل�صائ�ص الفيزيائية ملياه املحيطات

التوزيعات النمطية  لبع�س خ�سائ�س املياه الفيزيائية يف املحيطات، حركات 

املياه االأفقية والراأ�سية الناجمة عن اختالف توزيع اخل�سائ�س الفيزيائية ، 

الكتل املائية الرئي�سية يف املحيطات، منحنى احلرارة-امللوحة وا�ستخداماته 

يف حتديد من�ساأ وخ�سائ�س ون�سب مزج الكتل املائية املختلفة.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201 + ف 201

ج ب 388 اأحافري بحرية دقيقة

الدقيقة  احلفريات  اأنواع   - الكبرية  احلفريات  و  الدقيقة  احلفريات  اأهمية 

 - الراديوالريا،  النانوبالنكتون،  الدياتوم،  االأو�سرتاكودا،  الفورامينفرا،  و 

املوؤثرة،  البيئة  العوامل  التوزيع،  البيئة،  احلياة،  ودورة  الدقيقة  احلفريات 

الت�سنيفي  الو�سع  وو�سفها،  ال�سدفة  �سكل  لل�سدفة،  الكيميائى  الرتكيب 

معرفة  و  البحري  البيئى  التلوث  فى جماالت  لها خا�سة  التطبيقية  واالأهمية 

ظروف املناخ القدمي والبحار القدمية وفى جماالت اال�ستك�سافات البرتولية.

متطلبات �سابقة،  ع ب ك 202

ج ب 391 جيولوجيا البحار االإقليمية

 – االأحمر  البحر  وطبوغرافية  مورفولوجية   – االأحمر  البحر  ون�ساأة  اأ�سل 

املائية  والروا�سب  احلارة  االأغوار   - واجليوفيزيائى  اجليولوجي  الو�سف 

العربي  – اأ�سل ون�ساأة اخلليج   2 اأطلنت�س  – الغور  البحر االأحمر  احلارة يف 

– ن�ساأة وتركيب و توزيع روا�سب  – مورفولوجية وطبوغرافية اخلليج العربي 
القاع يف اخلليج العربي.

متطلبات �سابقة،  ج ب 381

ج ب 381 جيولوجيا بحرية عامة  

التكتونية  واحلركات  املحيط  قاع  – انت�سار  املحيطية  االأحوا�س  وعمق  عمر 

امل�ستخدمة يف اجليولوجيا البحرية  – االأدوات  املحيطات  قيعان  – ظواهر 
– الرت�سيب يف  البحرية  املناطق   – البحر  �سطح  م�ستوى  يف  التغريات   –

املحيطات.

متطلبات �سابقة،  �س ثر 201 + ع ب 101

ج ب 391 روا�صب بحرية

الروا�سب البحرية وعالقتها بال�سخور القارية – دورة الروا�سب – م�سادر 

الروا�سب البحرية وت�سنيفها وتركيبها ومعدالت الرت�سيب وتوزيعها اجلغرايف 

– االأنواع الرئي�سية للروا�سب البحرية: الروا�سب الفتاتية ، الروا�سب احليوية 
، الروا�سب املائية – اخلوا�س الن�سيجية للروا�سب البحرية وعالقتها ببيئات 

الرت�سيب – مكونات روا�سب املياه ال�سحلة والعميقة0

متطلبات �سابقة،  ج ب 381
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ج ب 393 مقدمة جيوفيزياء برية

اخلوا�س الفيزيائية للروا�سب البحرية و ال�سخور – الطرق الزلزالية – امل�سح 

 – الزلزالية  البيانات  ور�سم  اختزال  طرق   – والبحر  االأر�س  يف  الزلزايل 

التف�سري اجليولوجي للبيانات الزلزالية – طرق امل�سح اجلاذبي واملغناطي�سي – 

اجلاذبية يف البحر واالأر�س وامل�سح املغناطي�سي واملغناطي�سي اجلوى – تف�سري 

اجلهد  الكهربية:  الطرق   – البحر  قاع  على  املكت�سفة  املغناطي�سية  االأحزمة 

الذاتي و املقاومة الكهربية، اال�ستقطاب املختزل – امل�سح الكهربي وتف�سرياته.

متطلبات �سابقة،  ف 101 + ج ب 381

ج ب 484 البيئات البحرية القدمية

وحواجز  )دلتوات  والعميقة  ال�ساطئ  من  القريبة  احلديثة  البحرية  البيئات 

نبات  وم�ستنقعات  وال�سبخات  املد واجلزر  ومناطق  رملية وخلجان ومالحات 

البحرية  ال�ساحلية  واملنطقة  املرجانية  والهياكل  وال�سواطئ  املاجنروف 

ال�ساطئية والعميقة( - العوامل اجليولوجية الفيزيائية والكيميائية و البيولوجية 

التي توؤثر على ن�ساأة هذه البيئات وعلى عمليات الرت�سيب - املحتوى احليواين 

بالن�ساط  وعالقاتها  البحرية  للبيئات  الر�سوبية  الرتاكيب  وكذلك  والنباتي 

الب�سرى واحلركات التكتونية وتغريات من�سوب �سطح البحر - مقارنه البيئات 

البحرية احلديثة مبثيالتها القدمية.

متطلبات �سابقة،  ج ب 391

ج ب 491 م�صادر الرثوات املعدنية البحرية

الرثوات غري احلية يف البحار –الرثوات املعدنية البحرية – التجمعات والتوزيع 

–الكربونات  )املو�سعية  الروا�سب  البحرية–  املعدنية  للرثوات  اجلغرايف 

البحر  يف  –املتمعدنة  احلارة  –املائية  البحرية  الفو�سفات  –املتبخرات-  
– العائد االقت�سادي على  – عقد املنجنيز  –الكربيت والكربيتيد(  االأحمر 

اخلام  للزيت  واالإ�سرتاتيجية  االقت�سادية  االأهمية   – التعدينية  ال�سناعات 

والغاز يف اخلليج العربي. 

متطلبات �سابقة،  ج ب 391

ج ب 485 العمليات ال�صاطئية

ت�سكيل ال�سواحل - الوحدات املورفولوجيه لقطاع ال�ساطئ –منطقة ال�سريف 

- خطوط ال�سواحل- العمليات ال�ساحلية - االنك�سار اأملوجي- الطاقة املوجية- 

يف  التغري   - البحرية  التيارات  وال�سحلة-  العميقة  املياه  يف  االأمواج  حركة 

ال�ساحلية  الطبوغرافية  الظواهر  الرباعي-  الع�سر  يف  البحر  �سطح  م�ستوى 

يف  الروا�سب  حركة   - ال�سواحل  ت�سنيف   – والرت�سيب  التاآكل  من  الناجتة 

املنطقة ال�ساطئية.

متطلبات �سابقة،  ج ب 481

ج ب 492 جيوكيمياء الروا�صب البحرية

مبادئ اأ�سا�سية – توزيع للعنا�سر يف االأر�س واملحيط – جيوكيمياء الروا�سب 

البحرية – امل�ستويات الطبيعية للمكونات الكيميائية يف الروا�سب البحرية – 

جيوكيمياء  فى  – مقدمة  البحرية  الروا�سب  يف  االأولية  التحويرية  العمليات 

النظائر.

متطلبات �سابقة،  ج ب 391

ج ب 493 اال�صت�صعار عن بعد يف اجليولوجيا البحرية

اأقمار   - واملاء  واالأر�س  اجلوى  الغالف  مع  الكهرومغناطي�سي  الطيف  تفاعل 

- مقارنة بني  اال�سطناعية  االأقمار  الو�سوح يف �سور   - بعد   اال�ست�سعار عن 

 - ال�سحلة  املياه  ومنطقة  ال�ساحلية،  املناطق  يف  بعد  عن  اال�ست�سعار  اأقمار 

معاجلة ال�سور الف�سائية ، التعرف على التغريات، حتديد عمق املياه واالأنواع 

اجليولوجيا  ال�ستخدامات  البيانات  وتف�سري  حتليل   - القاع  ل�سطح  املختلفة 

البحرية 

متطلبات �سابقة،  ف 101 + ج ب 483

ج ب 494 م�صروع البحث

بتحاليل  والقيام  مرجعي،  م�سح  اإجراء  البحث  وي�سمل  بحثي  م�سروع  تنفيذ 

يف  لتقدميها  عليها  ح�سل  التي  للبيانات  وتف�سري  وت�سجيل  ومعملية  حقلية 

الر�سالة  – يقيم  للمناق�سة يف حما�سرة عامة  يعر�سها  ر�سالة علمية  �سورة 

واملحا�سرة – ي�سرف على البحث ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء هيئة التدري�س.

متطلبات �سابقة،  موافقة الق�سم

اأب 325 اأ�صا�صيات �صباحة وغو�ص

 – الدموية والتنف�س  – الدورة  االأنفية  – االأذن واجليوب  االأ�سا�سية  املعدات 

واأجهزة  امل�ساعدة  – املعدات  الواقية  املالب�س  – االإجهاد  والغرق  االختناق 

النجاة – طبيعة الغازات – قاعدة اأر�سميد�س – قواعد ا�سطوانة الهوائية – 

مالب�س النجاة ومعدات الطفو– االنفجار الرئوي وال�سعود الطارئ – حالة 

اإزالة ال�سغط واتقاوؤها – التخدير النرتوجني – الت�سمم بثاين واأول اأك�سيد 

الكربون – الت�سمم االأك�سجيني.

متطلبات �سابقة،  تو�سيف املواد االختيارية

ج ب 495 جيوفيزياء بحرية

االإنعكا�سى  البحري  الزلزايل  – امل�سح  ال�سحلة  املناطق  يف  الزلزايل  امل�سح 

ل�سفينة واحدة – امل�سح الزلزايل )االإنك�سارى واالإنعكا�سى( ل�سفينتني – امل�سح 

البحرية  الزلزالية  واخلرائط  –القطاعات  املغناطي�سي  امل�سح  اجلاذبى– 

– اأمثلة  املغناطي�سية  واخلرائط  واخلرائط اجلاذبية–امل�سارات  –امل�سارات 
وتف�سريات مل�سوحات جيوفيزيائية يف البحر االأحمر.

متطلبات �سابقة،  ج ب 393

ج ب  496 جيولوجيا اعماق البحار

القو�سية  واجلزر  – االأخاديد  املحيطات  اأحوا�س  و�سف  الطالب  فيه  يدر�س 

الروا�سب   – املحيطات  يف  الرت�سيب   – املحيطية  وال�سال�سل  املرتفعات   –
املت�ساقطة يف املحيطات – الرباكني املغمورة – اأت�ساع قاع البحر- العمليات 

احلرارية يف املحيطات.

متطلبات �سابقة،  ج ب 381

ج ب  497 مو�صوعات خا�صة  )1( يف اجليولوجيا البحرية   

امل�ستجدات العلمية يف جمال اجليولوجيا البحرية املتقدمة وفى االإطار الذي 

يحدد مبعرفة الق�سم.

متطلبات �سابقة،  موافقة الق�سم
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ج ب  498 مو�صوعات خا�صة  )2( يف اجليولوجيا البحرية  

امل�ستجدات العلمية يف جمال اجليولوجيا البحرية املتقدمة وفى االإطار الذي 

يحدد مبعرفة الق�سم.

متطلبات �سابقة،  موافقة الق�سم

ج ب 499 التطبيقات االإح�صائية يف اجليولوجيا البحرية  

القيا�س واأخذ العينة - التمثيل البياين وعر�س البيانات با�ستخدام الكمبيوتر- 

 - واحد  واجتاه  اجتاهني  يف  التباين  حتليل   - احلدين  وذو  الطبيعي  التوزيع 

االإح�سائية  الطرق    - املتغري  وحيدة  االإح�سائية  الطرق   - البيانات  حتويل 

 R-mode عديدة املتغري ، طريقة القيا�س املتعدد االجتاهات، حتليل العوامل

 Canonical correlation طريقة ،Correspondence حتليل ، and Q-mode
.Spectrum و

متطلبات �سابقة،  �س 110

د ب �ص  220 اأ�صا�صيات امل�صاحة

القيا�سات امل�ساحية ، قيا�س الزوايا با�ستخدام اآلة ال�سد�س واملحطة املتكاملة 

القيا�س  التاكيومرتي،  القيا�س  بال�سريط،  امل�سافات  قيا�س  الزوايا،  �سبط   ،

القيا�س  واأجهزة  املتكاملة  املحطة  با�ستخدام  وامل�سافات  للزوايا  االإلكرتوين 

للنقط،  اجليومرتية  العالقات  االإحداثيات،  نظم  الرتيفر�سات  عاك�س،  بدون 

امليزانيات العادية واملثلثية والباروميرتية، تاأثري االنحناء واالنك�سار، �سبكات 

التحكم اجليود�سية. 

متطلبات �سابقة،  ر 110
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abasaham@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa.abasaham

نزهت حسين هاشمي
جيوفيزياء  بحرية

1991 جوا  الهند     

nhashimi@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa.nhashimi

االأ�صاتذة امل�صاركون 

حمد عبد اهلل الوشمي
عمليات فيزيائية فى الرت�سيب

1995 �سانت امندرو�س بريطانيا  

halwashmi@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa.halwashmi

رمضان حسين أبوزيد
بيئات بحرية قدمية واحافري بحرية دقيقة

2001 �ساوثمبتون بريطانيا     

rabuzied@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/rabuzied

محمد حمودة المأموني
جيولوجيا بحرية

1995 اال�سكندرية  م�سر    

malmamoney@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/malmamoney

 

 االأ�صاتذة امل�صاعدون

ابراهيم محمد غندور
تتابع الطبقات

2004 او�ساكا اليابان    

  ighandour@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/ighandour

ربيع عبدالقادر هريدي
معادن الروا�سب البحرية

2009 ولوجنوجن  ا�سرتاليا     

rharedy@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/rharedy

رشاد إزدي بنتن
ا�ست�سعار عن بعد وروا�سب الكربونات

1999 ايجهام لندن بريطانيا    

   rbantan@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/rabntan

قسم

الجيولوجيا البحرية
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اتصاالت القسم

جهة االت�صال : رئي�س الق�سم 

ت: 6952371  حتويلة: 68035  ف: 6952364  حتويلة: 68035

ms.mss@kau.edu.sa

النشأة
عام 1992م.

مقررات اأ�صا�صية اجبارية مل�صار امل�صاحة البحرية

ال�صاعات املعتمدة   67 وحدة

رمز املقررالرقم
 رمز

املادة
ا�صم املقرر

ال�صاعات

معتمد

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

عملينظري

ر 432110ريا�سيات للدرا�سات البحرية201ر1

ر 201-33جرب خطي  241ر2

ف 433110فيزياء    204ف3

ف 3110-1فيزياء )عملي(281ف4

ح 322100علم احلا�سب 201ح5

ف 222204ات�ساالت  بحرية 243د ب م6

-222االأر�ساد البحرية   245د ب م7

ر 322201اأ�سا�سيات امل�ساحة220د ب �س8

-323اأ�سا�سيات علم املالحة310د ب �س9

ر 241 د ب �س 323220نظم املالحة وحتديد املوقع )1(311د ب �س10

323طرق ال�سبط وحتليل البيانات312د ب �س11

 �س 110 + ر 241 + د ب

�س 220

ر 323241اجليود�سيا و اإ�سقاط اخلرائط313د ب �س12

ع ب 323201قيا�سات م�ستوى البحر والتنبوؤ بها )املد واجلزر(320د ب �س13

323نظم املالحة وحتديد املوقع )2(321د ب �س14
 د ب �س 311+ د ب �س 312 +

د ب �س 313

323م�ساحة هيدروجرافية )1(322د ب �س15
ف 204

د ب �س 320 + د ب �س 321

ح 201 + د ب �س 323313نظم املعلومات اجلغرافية واإدارة قواعد البيانات323د ب �س16

--33ال�سيا�سات والقانون البحري410د ب �س17

د ب �س 323322م�ساحة هيدروجرافية )2(411د ب �س18

د ب �س 323322امل�ساحة الت�سورية  وحتليل ال�سور412د ب �س19

د ب �س 323322اال�ست�سعار عن بعد للتطبيقات البحرية413د ب �س20

323ت�سميم اخلرائط املالحية420د ب �س21

 د ب �س 310 + د ب �س 323

 + د ب �س 412+ د ب �س 413

+ د ب �س 421

323اإدارة وعر�س البيانات الهيدروجرافية421د ب �س22
 د ب �س 323 + د ب �س 411

+ د ب �س 420

د ب �س 221+ موافقة الق�سم--3م�سروع التخرج429د ب �س23

67املجموع
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املقررات االختيارية مل�صار امل�صاحة البحرية: 8 وحدات درا�صية 

املطلوب اإختيار 8 وحدات درا�صية من  14 وحدة

معتمدا�صم املقرر رقم املقرررمز املقررم 
ال�صاعات

املتطلب ال�صابق 
عملينظري

لغة 102-22االت�ساالت الفنية221د ب �س1

323اجليولوجيا البحرية للم�ساحني البحريني414د ب �س2

323امل�سح اجليوفيزيائي البحري422د ب �س3

د ب �س 411+ د ب 

�س 414

د ب �س 323310اال�ستخدامات العملية للخرائط البحرية423د ب �س4

323مو�سوعات خا�سة بامل�ساحة البحرية424د ب �س5

مقررات التدريب: الوحدات الدرا�صية  عدد الوحدات 4

م
رمز 

املقرر

رقم 

املقرر
ا�صم املقرر

عدد الوحدات 

املعتمدة

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

عملينظري

390د ب �س1
 تدريب م�سح هيدروجرايف )1(  يف ف�سل

ال�سيف
د ب �س 2-2322

490د ب �س2
 تدريب م�سح هيدروجرايف )2( يف ف�سل

ال�سيف
2-2

 د ب �س 390+ د ب �س 411+ د

ب �س 420

4املجمـــــــوع
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توصيف المقررات االجبارية لمسار المساحة البحرية

د ب م 243 اإت�صاالت  بحرية

الت�ساالت  العاملي  النظام  البحرية،  الال�سلكية  لالت�ساالت  العامة  االأ�س�س 

وم�ستقبالت  مر�سالت  ت�سغيل  )اإجراءات  البحرية   وال�سالمة  اال�ستغاثة 

التلغراف والتليفون الال�سلكي، االإنذار االآيل، جهاز التليفون الال�سلكي املحمول 

االإ�سارات  البحرية،  الال�سلكية  االت�ساالت  قوانني  النجاة،  بقارب  اخلا�س 

ال�سوئية وا�ستخدام املدونة الدولية لالإ�سارات(.

متطلبات �سابقة،  ف 204

د ب م 245 االأر�صاد البحرية

املنخف�سات  الرياح،  اجلوي،  للغالف  احلرارية  الديناميكية  الطق�س، 

واملرتفعات اجلوية، الكتل واجلبهات الهوائية، االأعا�سري اال�ستوائية الدوارة، 

التنبوؤ بالطق�س، حركة االأمواج املحيطية،  خدمات الطق�س لل�سفن التجارية، 

جليد البحر، الرا�سدات اجلوية واأجهزتها، م�سادر معلومات االأر�ساد اجلوية 

والطق�س واملعايري الدولية املتعلقة بها.

د ب �ص 220 اأ�صا�صيات امل�صاحة

القيا�سات امل�ساحية االأ�سا�سية، قيا�س الزوايا با�ستخدام اآلة ال�سد�س واملحطة 

التاكيومرتي،  القيا�س  بال�سريط،  امل�سافات  الزوايا، قيا�س  املتكاملة(، �سبط 

واجهزة  املتكاملة  املحطة  با�ستخدام  وامل�سافات  للزوايا  االإلكرتوين  القيا�س 

القيا�س بدون عاك�س، الرتيفر�سات نظم االإحداثيات ، العالقات اجليومرتية 

للنقط، امليزانيات العادية واملثلثية والباروميرتية، تاأثري االنحناء واالنك�سار، 

�سبكات التحكم اجليود�سية.

متطلبات �سابقة،  ر 201

د ب �ص 310 اأ�صا�صيات علم املالحة

 ، الت�سادم  منع  قانون   ، املالحية  اخلرائط  واأ�سغال  املالحة  يف  مقدمة 

امل�ساعدات املالحية الالزم تواجدها على ظهر ال�سفن، التحذيرات املالحية، 

اخلرائط واملطبوعات املالحية ،ال�سالمة البحرية والفنون البحرية، الت�سغيل 

االآمن، احلبال و اال�سالك  ، مناورات ال�سفينة، الر�سو على املخطاف ، االإر�ساد 

البحري، القوارب ال�سغرية.

د ب �ص 311 نظم املالحة وحتديد املوقع )1( 

املالحة االأر�سية الراديويه ، املالحة الفلكية ، نظم حتديد املوقع با�ستخدام  

�سطح  حتت  املوقع  حتديد  ،اأنظمة  ال�سناعية  واالأقمار  ال�ساحلية  املحطات 

البحر واأنظمة حتديد االجتاهات.   

متطلبات �سابقة،  ر 241+ د ب �س 220

د ب �ص 312 طرق ال�صبط وحتليل البيانات

املركزية،  النزعة  مقايي�س  امل�سح،  قيا�سات  واأخطائها،  امل�ساحية  القيا�سات 

التباين و االرتباط  الواحد،  للمتغري  نظرية االحتماالت، االختبار االإح�سائي 

الدالية  النماذج  الثقة،  مناطق  التباين،  مل�سفوفة  اجلومرتي  التف�سري   ،

الطريقة   ، الت�سحيح  ملربعات  جمموع  اأقل  نظرية  مبادئ  والع�سوائية، 

البارامرتية وامل�سروطة واملختلطة، امل�سفوفات، القيود الوزنية والدالية، احلل 

األتتابعي، حتليل املتبقيات، طرق تنقيح البيانات.

متطلبات �سابقة،  �س 110+ر241+د ب �س 220

د ب �ص 313 اجليودي�صيا واإ�صقاط اخلرائط

االأر�س وحركاتها ، اجلاذبية االأر�سية، اجلاذبية  احل�سابية ،اجليود، الطرق 

التقليدية لتحديد املوقع اجليودي�سي ، نظم االإحداثيات ال�سماوية واجليودي�سية 

واملدارية، ال�سطح املرجعي لالأر�س، حتويل االإحداثيات من نظام الأخر، م�سائل 

 ، اخلرائط  اإ�سقاط  طرق  احلدود،  تر�سيم  والعك�سية،  املبا�سرة  اجليودي�سيا 

نظم متثيل االرتفاعات.

متطلبات �سابقة،  ر 241

د ب �ص 320 قيا�صات م�صتوي البحر والتبوؤ بها )املد واجلزر( 

القوى املن�سئة للمد واجلزر، ت�سنيفها ، حتليلها والتنبوؤ بهما، التحليل التوافقي 

واجلزر  للمد  العددية  النمذجة   ، ، جداولهما  ، خرائطهما  ،مركباتهما  لهما 

وطرق  اأجهزة   ، واجلزر  املد  تيارات   ، املدجزرية  وغري  اجلوية  التاأثريات   ،

معايرة    ، املرجعية  امل�ستويات   ، املوؤقتة  اجلزر  املد  حمطات  ت�سغيل  القيا�س، 

وفح�س اأجهزة قيا�س املد اجلز.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

د ب �ص 321 نظم املالحة وحتديد املوقع )2( 

لنظام  اال�سطناعية  االأقمار  مدارات  اال�سطناعية،  باالأقمار  املوقع  حتديد 

نظام  اال�سطناعية،  لالأقمار  الدقيقة  واالإحداثيات  املالحية  الر�سالة   GPS
GPS ، اأخطاء القيا�س، اأر�ساد نظام GPS وطرق دجمها، تعيني اإحداثيات 
لالأ�سالع  األفرقي  للنظام  الريا�سية  النماذج  واحد،  جهاز  با�ستخدام  املوقع 

ال�سغرية واملتو�سطة والطويلة، حتديد العدد ال�سحيح للغمو�س، طرق اإر�سال 

البيانات. 

متطلبات �سابقة،  د ب �س 311+ د ب �س 312+ د ب �س 313

د ب �ص 322 م�صاحة هيدروجرافية )1( 

انت�سار االأمواج ، املوجات ال�سوتية، فاقد االنت�سار ، امل�سارات ، �سرعة ال�سوت، 

متابعة ال�سعاع ، ال�سو�ساء امل�ساحبة للموجات  ال�سوتية ، االنعكا�س والت�ستت، 

قيا�س االأعماق باملوجات ال�سوتية، م�سدر ال�سوت واملعاجلة ال�سفية، اأجهزة 

 ، االأعماق  قيا�س  جهاز  معايرة  الت�سجيل،   ، االإ�سعاع  اأحادية  االأعماق  قيا�س 

املا�سح  �سونار  ال�سوتية،  الكا�سحات   ، ودقتها  ال�سوتية  القيا�سات  اإ�سقاطات 

االأعماق  قيا�س  بالليزر،  االأعماق  قيا�س  االإ�سعاع،  متعدد  ال�سونار  اجلانبي، 

بوا�سطة اال�ست�سعار عن بعد، التقنيات امليكانيكية، تقنيات الفح�س واملعاينة.

متطلبات �سابقة،  ف 204+د ب �س 320+د ب �س321

البيانات     قواعد  واإدارة  اجلغرافية  املعلومات  نظم   323 �ص  ب  د 

GIS
اأ�سا�سيات نظم املعلومات اجلغرافية وظائفها و ت�سميمها، نظم اإدارة قواعد 

ومعاجلتها  املكانية  البيانات  الختيار  امل�ستخدمة  النماذج  املكانية،  البيانات 

وطرق حتليلها وتطبيقاتها البحرية. 

CS 101+MSS 313  ،متطلبات �سابقة
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د ب �ص410 ال�صيا�صات والقانون  البحري

تاريخ تطور قانون البحار، معاهدة االأمم املتحدة )UNCLOS(، خ�سائ�س 

وطبيعة املناطق احلدودية املختلفة، تر�سيم احلدود بني الدول ذات  ال�سواحل 

املتقابلة اأو املتجاورة، العقود وامل�سئوليات القانونية ملخرجات وخدمات امل�سح 

املتعلقة  الق�سائية  واملطالبات  البحرية  احلوادث  حتقيقات   ، الهيدروجرايف 

بق�سايا امل�سح الهيدروجرايف.  

د ب �ص 411 م�صاحة هيدروجرافية )2( 

عر�س   ، االإ�سعاع  منوذج   ، الزاوي  الطيف   ، ال�سونارات  االإ�سارة،  معاجلة 

احلزمة ال�سعاعية ، الف�سو�س الرئي�سة    و الف�سو�س اجلانبية املجال القريب 

و البعيد ، الدقة املكانية و الزمانية يف املدى والزاوية، اختيار تردد ال�سوت، 

�سونارات امل�سح اجلانبي، تكوين �سور ، قيا�س االأعماق ، ال�سعاع ، االزدواجية 

 ،FFT beamforming معاجلة  الزاوي،  االنزياح   ، امل�سفوفات   ، املكانية 

االأعماق املم�سوحة حتديد املوقع و التوجيه ، انك�سار ال�سوت يف عامود املاء، 

تقدير االأخطاء يف االأعماق املح�سوبة ، امل�سح البحري ، الت�ستت ال�سوتي املرتد 

من قاع البحر، لتفاعالت املوجات ال�سوتية مع قاع البحر، املوجات ال�سوتية 

املرتدة من قاع البحر.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 322

د ب �ص 412 امل�صاحة الت�صورية وحتليل ال�صور

والنماذج،  الريا�سية  العالقات   ، الت�سورية  امل�ساحة  واأنظمة  تقنيات  مبادئ 

تخطيط  الرقمية،  وال�سور  اجلوية  ال�سور  ت�سحيح   ، االأبعاد  ثالثية  مناذج 

م�سروع امل�ساحة الت�سورية، امل�ساحة الت�سورية يف املجال املحدود حتت املاء،  

ال�ساحل  خط  تر�سيم  البحرية،  ،التطبيقات  الطبوغرافيا  اأر�سية،  تطبيقات 

باإ�ستخدام طرق امل�ساحة الت�سورية.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 322

د ب �ص 413 اال�صت�صعار عن بعد للتطبيقات البحرية

طبقات  مع  الطاقة  تفاعل  الكهرومغناطي�سي،  بعد،الطيف  عن  اال�ست�سعار 

اجلو، �سطح االأر�س والبحر،  اأجهزة اال�ست�سعار والت�سجيل، اأنظمة اال�ست�سعار 

التطبيقات  والت�سنيف،  ال�سورة  ت�سحيح  والطيفي،  الهند�سي  الت�سحيح   ،

البحرية، 

متطلبات �سابقة،  د ب �س 322

د ب �ص 420 ت�صميم اخلرائط املالحية

اخلرائط  الإنتاج  الهيدروجرافية   ، املالحية  االإ�سدارات  املالحية،  اخلرائط 

املالحية، املعامل و وبيانات قيا�س االأعماق، حفظ البيانات الرقمية ، املوا�سفات 

القيا�سية اخلا�سة باملنظمة الدولية للم�سح الهيدروجرايف �سبط حدود ، دمج 

جمموعات البيانات ، اعتبارات التقييم البنائية واأخطاء القيا�س ، اخلرائط 

املالحية.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 310+د ب �س 323+د ب �س412+د ب �س 413+د 

ب �س421

د ب �ص 421 اإدارة وعر�ص البيانات  الهيدروجرافية

البيانات؛  وتنقيح  تنظيف  ؛  املكانية  البيانات  الهيدروجرافية،   البيانات 

التحويل الرقمي للبيانات، حفظ البيانات الرقمية ومناذجها، قاعدة البيانات 

املكانية ونظم اإدارة قواعد البيانات الرقمية، دمج البيانات، اعتبارات اأخطاء 

القيا�س،  مناذج ثالثية االأبعاد، توقيع البيانات و اإن�ساء اخلرائط الكنتورية، 

عر�س النماذج ثالثية االأبعاد، املتطلبات واملعايري القيا�سية للعر�س، جتهيز 

البيانات الإنتاج اخلرائط البحرية املالحية.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 323+د ب �س 411+د ب �س 420

توصيف المواد االختيارية لمسار المساحة البحرية

د ب �ص 221 االإت�صاالت الفنية

ال�سفهي  واالت�سال  والعلمية  الفنية  الكتابة  مهارات  على  املقرر  هذا  يركز 

الفعال.

102 ELCS  ،متطلبات �سابقة

د ب �ص 414 اجليولوجيا البحرية للم�صاحني البحريني

املناطق  والداخلي  اخلارجي  االأر�س  تركيب   ، لالأر�س  املغنطي�سي  املجال 

قاع  ،انت�سار  القارئ  االجنراف  املحيطات،  قيعان  ن�ساأة  نظريات  البحرية، 

الق�سرة  وتركيب  مكونات  البحر،  قاع  وبنية  �سكل  املتحركة،  واالألواح  البحر 

التي   العينات  اأدوات جمع   ، واأمناطها  وتوزيعها  البحرية  ،الروا�سب  املحيطية 

تت�سمن اجلرافات ،الكبا�سات، العينات اجلوفية، من�سات احلفر.

د ب �ص 422 امل�صح اجليوفيزيائي البحري

ال�سيزمية  التقنيات   ، االأر�سية  اجلاذبية  بطرق  امل�سح  املغناطي�سي،  امل�سح 

ال�سيزمية  البيانات  حتليل  الرقمية،  ال�سيزمية  البيانات  جتميع  الرقمية، 

الرقمية، معدات القيا�س الغري رقمية.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 411+د ب �س 414

د ب �ص 423 اال�صتخدامات العملية للخرائط املالحية   

الهيدروجرافية،  االعتبارات   ، اخلرائط  م�ساقط   ، اجليودي�سيا  اأ�سا�سيات 

جتميع وت�سميم اخلرائط ، اخلرائط الورقية،و االإلكرتونية، و الرقمية بنوعيها 

،  نظام ECDIS ، الوظائف املالحية لنظام ECDIES ، اإدماجه مع النظم 

املالحية االأخرى ، حتديث اخلرائط ، اعتبارات اأخطاء القيا�س  وال�سالمة، 

اجلوانب التنظيمية  والقانونية.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 310

د ب �ص 424 مو�صوعات خا�صة بامل�صاحة البحرية

ح�سب املو�سوعات املختارة.

د ب �ص 429 م�صروع التخرج

بعد  الهيدروجرافية  امل�ساحة  يف  معني  ملو�سوع  بحث  م�سرع  طالب  كل  ينفذ 

موافقة الق�سم . البد اأن ي�ستمل امل�سروع على الدرا�سات واالأبحاث ال�سابقة يف 

املو�سوع الذي مت اختياره باالإ�سافة للخطة الدرا�سة وجتميع البيانات وحتليلها 

وطباعة  بتجهيز  الطالب  يقوم  اأن  على  التو�سيات،  و  امل�سروع  خال�سة  مع 

امل�سروع وعر�س �سفهي للبحث عند انتهائه.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 221 + موافقة الق�سم
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توصيف مواد التدريب لمسار المساحة البحرية

د ب �ص 390 تدريب م�صح  هيدروجرايف  )1( 

معايرة اأجهزة ال�سدى ال�سوتي اأحادية ومتعددة  االإ�سعاع يف املوقع ، ت�سميم 

م�سح  �سفينة  على  تدريب   ، اأنواعه  ؛  البحري  امل�سح  موا�سفات  امل�سح،  خطة 

بحري ،امل�ساركة الفعلية يف جميع مراحل امل�سح  والتي ت�سمل و�سع اخلطط، 

جتميع وحتليل بيانات  امل�سح الهيدروجرايف.

متطلبات �سابقة،  د ب �س 322

د ب �ص 490 تدريب م�صح  هيدروجرايف)2( 

معايرة اأجهزة ال�سدى ال�سوتي اأحادية ومتعددة  االإ�سعاع يف املوقع ، التو�سيل 

امل�سح،  خطة  ت�سميم  املرجعية،  النظم   و  املوقع  يف  االإ�سعاع  متعدد  للنظام 

موا�سفات امل�سح البحري ؛ اأنواعه تدريب على �سفينة م�سح بحري ، امل�ساركة 

وحتليل  جتميع  اخلطط،  و�سع  ت�سمل  والتى  امل�سح   مراحل  جميع  يف  الفعلية 

بيانات  امل�سح الهيدروجرايف

متطلبات �سابقة،  د ب �س 390+د ب �س 411+د ب �س420

مقررات اأ�صا�صية تخ�ص�صية اإجبارية مل�صار املالحة البحرية : 

ال�صاعات املعتمدة  71

م
 رمز

املقرر
ا�صم املقرررقم املادة

 عدد

الوحدات

معتمد

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

عملينظرى

432ريا�سيات للدرا�سات البحرية  201ر1

433فيزياء 204   204ف2

3-1فيزياء  )عملي(  281ف3

ف 204 + ر 332201اأ�سـ�س املالحــة البحرية240د ب م4

-332فنون بحرية241د ب م5

ف332204اأجهزة مالحية242د ب م6

ف 222204اإت�ساالت  بحرية 243د ب م7

-332بناء ال�سفن244د ب م8

-222الاأر�ساد البحرية245د ب م9

---1تدريب قيادي وريا�سي 2911 د ب م10

د ب م 332241مالحة �ساحلية330د ب م11

د ب م 332241اأعمال �سطح ال�سفينة331 د ب م12

د ب م 332242نظم مالحة اإلكرتونية332د ب م13

د ب م 332240مالحة فلكية333د ب م14

ف 332204اتزان �سفن334د ب م15

د ب م 332330تخطيط الرحلة البحرية340د ب م16

د ب م 332332نظم متابعة م�سار ال�سفينة341د ب م17

لغة 222102اللغة االإجنليزية البحرية342د ب م18

--22القانون البحري الدويل343د ب م19

د ب م 332331تداول الب�سائع اجلافة344  د ب م20

222مقدمة فى الهند�سة البحرية 389د ب هـ21

---1تدريب قيادي وريا�سي 3912  د ب م22

د ب م 332334تداول الب�سائع ال�سائلة430 د ب م23

د ب م 342-22تقارير مهنية و مناهج بحث 431  د ب م24

د ب م 222245تطبيقات  اأر�ساد  بحرية432د ب م25

د ب م 222430�سالمة ت�سغيل ناقالت البرتول441 د ب م26

--22معاهدات بحرية442د ب م27

د ب م 431--2م�سروع تخرج444د ب م28

71املجمـــــــوع
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املواد التخ�ص�صية مل�صار املالحة البحرية )االإختيارية(                       

  املطلوب اإختيار 10 وحدات درا�صية من 20 وحدة

رمز املادةم
 رقم

املادة
ا�صم املقرر

عدد الوحدات

معتمد

املتطلب ال�صابقال�صاعات

- تدريبعمليمعتمد

1-22مو�سوعات خا�سة434د ب م1

د ب م 244--22تكنولوجيا اأعمال تر�سانات435د ب م2

د ب م 343--22اإدارة ال�سالمة واالأمن البحريني440د ب م3

---22اقت�ساديات النقل البحري443د ب م4

د ب م 1342-22اإدارة املرور البحري445د ب م5

-1-22البحث واالإنقاذ البحري446د ب م6

-1-22اإدارة موانئ بحرية447د ب م7

---22احلوادث البحرية وحتقيقاتها448د ب م8

د ب م 343+ د ب م443--22التاأمني البحري على ال�سفن والب�سائع449د ب م9

-222حتكم اأيل580د ب هـ10

20املجموع

التدريب ال�صيفي عدد الوحدات: 4

م
 رمز

املقرر

 رقم

املقرر
ا�صم املقرر

عدد الوحدات

معتمد

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

تدريبعملينظرى

 تدريب عملي على منت2تدريب بحري )1( على ظهر ال�سفن293د ب م1

�سفينة

-

-2تدريب بحري )2(  على ظهر ال�سفن393د ب م2

4املجمـــــــوع

تدريب بحري طويل املدى : عدد الوحدات 8

املتطلب ال�صابقمعتمدرمز املقررا�صم املقررم

-8د ب م 593تدريب بحري )3(  على ال�سفن التجارية1

 8املجمـــــــوع

مواد الدورة التن�صيطية  مل�صار املالحة البحرية                                         

الرقم
 رمز

املقرر

 رقم

املقرر
ا�صم املقرر

عدد الوحدات

معتمد

ال�صاعات

املتطلب ال�صابق

تدريبعملينظرى

د ب م 593-32-مالحة اأر�سية541 د ب م1

د ب م 593-32- تطبيقات املالحة الفلكية542 د ب م2

د ب م 593--3-تداول الب�سائع543 د ب م3

د ب م 593--3-النوبة املالحية544 د ب م4

د ب م 593--3-اإتزان و بناء ال�سفن545 د ب م5

د ب م 2593-2-دورة كفاءة عائمات546 د ب م6

املجمـــــــوع
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توصيف مقررات اإلجبارية لمسار المالحة البحرية

د ب م 230 مبادئ ال�صالمة البحرية

ال�سخ�سية،  النجاة  معدات  ومتطلباتها،  ال�سالمة  معدات  الطوارئ،  حاالت 

ال�سفينة،  علي  حدوثه  واأ�سباب  احلريق  النجاة.  عائمات  اال�ستغاثة،  اإ�سارات 

واالإنقاذ  ال�سحية  الرعاية   ، االأولية  االإ�سعافات  احلريق،  مكافحة  االأخطار، 

الطبي ، الن�سائح الطبية عن طريق االت�ساالت الال�سلكية، االأدوية والعقاقري، 

للبحارة  االجتماعية  بال�سئون  االهتمام  ال�سفن،  منت  على  احلياة  التعقيم، 

وعالقتهم االجتماعية. تنفيذ العمل ب�سكل اآمن، مهارات االت�سال و ا�ستيعاب 

االأوامر فيما يخ�س تعليمات ال�سفينة،

د ب م 240 اأ�صـ�ص املالحــة البحرية

املالحة االأر�سية  )�سكل االأر�س – نظام اإحداثيات الكرة االأر�سية – تعار يف 

واأنواع وتطبيقات ح�سابات االإبحار(.  مفاهيم واأ�س�س املالحة الفلكية ) تعار 

االأفق  واإحداثيات  ال�سماوية  الكرة  اإحداثيات  – نظامي  ال�سماوية  الكرة  يف 

– احلركة اليومية للكرة ال�سماوية – املجموعة ال�سم�سية – ظاهرة الوقت – 
تعديل الوقت –  ر�سم اإ�سقاط الكرة ال�سماوية علي اأفق الرا�سد(.

متطلبات �سابقة،  ر 201+ف 204

د ب م 241 فنون بحرية

القواعد الدولية ملنع الت�سادم بالبحر، نظاما اأياال لل�سمندورات وتطبيقاتهما، 

مل�ستويات  الدولية  االتفاقية  لقواعد  طبقا  املالحية  النوبة  �سابط  واجبات 

الدولية  واملدونة   a/2/1 املالحية اجلدول  والنوبة  ال�سهادات  ومنح  التدريب 

واإنقاذ  القطر  تطبيقات  الطوارئ،  وخطط  حاالت   ، واملوانئ  ال�سفن  الأمن 

املمتلكات بالبحر، اإجراءات اال�ستغاثة، البحث واالإنقاذ البحري.

د ب م 242 اأجهزة مالحية

ال�سفينة، نظرية عمل  االأر�سية ومغناطي�سية  املغناطي�سية  مقدمة نظرية عن 

املالحية  النوبة  يف  امل�ستخدمة  االإلكرتونية  املالحية  االأجهزة  وتطبيقات 

ال�سرعة  عداد  االأعماق،  قيا�س  جهاز  يرو،  واجلا  املغناطي�سية  )البو�سالت 

معدل  ومبني  ال�سري  اجتاه  م�سجل  ال�سري،  اجتاه  يف  التحكم  نظم  وامل�سافة، 

الدوران(.

متطلبات �سابقة،  ف204

د ب م 243 ات�صاالت بحرية

الت�ساالت  العاملي  النظام  البحرية،  الال�سلكية  لالت�ساالت  العامة  االأ�س�س 

وم�ستقبالت  مر�سالت  ت�سغيل  )اإجراءات  البحرية  وال�سالمة  اال�ستغاثة 

التلغراف والتليفون الال�سلكي، االإنذار االآيل، جهاز التليفون اأال�سلكي املحمول 

االإ�سارات  البحرية،  الال�سلكية  االت�ساالت  قوانني  النجاة،  بقارب  اخلا�س 

ال�سوئية وا�ستخدام املدونة الدولية لالإ�سارات(.

متطلبات �سابقة،  ف204

د ب م 244 بناء ال�صفن

مقدمة لبناء ال�سفن، املواد امل�ستخدمة يف ال�سفينة، اإجهادات ال�سفينة، هيكل 

�سهريج  بناء  هيكل   ، املختلفة  التجارية  ال�سفن  اأنواع  املزدوج،  القاع  بناء 

املقدم، هيكل بناء �سهريج املوؤخر، لوحات بناء ال�سفينة، قيا�سات احلمولة و 

خط ال�سحن  واأعمال احلو�س اجلاف، �سيانة بدن ال�سفينة ، اأغطية العنابر 

واالأبواب املانعة لنفاذ املياه.  

د ب م 245 االأر�صاد البحرية

الرياح، املنخف�سات  ; حركة  الديناميكية احلرارية للغالف اجلوي  الطق�س، 

واملرتفعات اجلوية، الكتل واجلبهات الهوائية، االأعا�سري اال�ستوائية الدوارة، 

التنبوؤ بالطق�س، خدمات الطق�س لل�سفن التجارية، حركة االأمواج املحيطية، 

جليد البحر، الرا�سدات اجلوية ومعداتها، م�سادر معلومات االأر�ساد اجلوية 

والطق�س واملعايري الدولية املتعلقة بها.

د ب م 291 تدريب قيادي وريا�صي )1( 

تنمية االلتزام وحتمل امل�سئولية واالن�سباط والطاعة – تنمية املهارات القيادية 

ومهارات العمل اجلماعي للعمل بروح الفريق على منت ال�سفينة -  رفع كفاءة 

امل�ستوى البدين للطالب –التقنيات املختلفة لريا�سة ال�سباحة.

د ب م 330 مالحة �صاحلية  

 – التوقيع  وو�سائل  اأدوات   – واملخت�سرات  الرموز   – البحرية  اخلرائط 

االجتاهات بالبو�سالت املغناطي�سية واجلا يرو واأخطائها – املواقع – خطوط 

 – املدرية  التيارات  و  والتيارات  الرياح  تاأثريات   – املوقع  حتديد  طرق  و 

ح�سابات وتطبيقات املدر للموانئ الرئي�سية والثانوية.

متطلبات �سابقة،  د ب م 240

د ب م 331 اأعمال �صطح ال�صفينة  

اأعمال االأزمة واحلبال واالأ�سالك – روافع ال�سفينة – ال�سيانة – تداول اأحبال 

واأ�سالك الرباط – �سالمة املمار�سات علي �سطح ال�سفينة – اأعمال اجلنازير 

واملخاطيف – مناورات ال�سفينة – تاأثري التجاذب بني �سفينتني – تاأثري املرور 

يف قنال – تاأثري املياه ال�سحلة.

متطلبات �سابقة،  د ب م 241

د ب م 332 نظم مالحة اإلكرتونية

)نظم  االإلكرتونية  املالحة  لنظم  البحرية  والتطبيقات  والنظريات  املقدمة 

املالحة باالأقمار ال�سناعية – نظم املالحة الال�سلكية(.

متطلبات �سابقة،  د ب م 242

د ب م 333 مالحة فلكية

 pzx الكروي  الفلكي  املثلث  حل  ال�سماوية:  للمالحة  االأ�سا�سية  التطبيقات 

– التقومي  النجوم(  الكواكب،  القمر،  )ال�سم�س،  ال�سماوية  االأجرام  ملختلف 

البو�سلة  – اإيجاد خطاأ  القطبي  والنجم  الزوايل  املرور  – ر�سدات  البحري 

عند ال�سروق والغروب.

متطلبات �سابقة،  د ب م 240

د ب م 334 اإتزان �صفن

القوى و العزوم، املركز الهند�سي و مركز ثقل البدن،  قوانني الطفو، الكثافة 

لل�سفن  واالإزاحة  والعزوم  واالأحجام  امل�ساحات  ح�سابات  الن�سبية،  الكثافة  و 

ال�سندوقية، الطن لكل 1 �سم، �سماحية مياه احلو�س و املياه العذبة، حاالت 

ال�سطح  تاأثري  الثقل،  مركز  علي  الب�سائع  عمليات  تاأثري   ، ال�سفينة  اتزان 

احلر، ح�سابات االتزان العر�سي والطويل جداول و منحنيات اتزان ال�سفينة 

الهيدرو�ستاتيكية.

متطلبات �سابقة،  ف 204
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د ب هـ  389 مقدمة يف الهند�صة البحرية

ملنظومات  الت�سغيلية  املبادئ  املحركات،  حيز  يف  امل�ستخدمة  امل�سطلحات 

الدفع البحرية، املاكينات امل�ساعدة لل�سفينة، االت�سال بني الرفا�س و املحرك 

وا�ستقامتها،  االأعمدة  الدفع،  كر�سي  للدفع،  امليكانيكي  االنتقال  الرئي�سي، 

احلرارية،  املبادالت  املختلفة،  الطلمبات  اأنواع  الرفا�س،  املوؤخر،  اأنبوب 

الت�سريف و اأنظمة االتزان.

د ب م 340 تخطيط الرحلة البحرية  

علي  واال�ستقبال  – االقرتاب  �ساحلية  لرحلة  املالحة  وتنفيذ  تخطيط  اأ�س�س 

– ا�ستخدام  الرادارية  االأهداف  – ا�ستخدام  احل�سنة  الروؤية  يف  املخطاف 

مع  حميطية  لرحلة  املالحة  وتنفيذ  تخطيط  اأ�س�س   – املالحية  املطبوعات 

الو�سع يف االعتبار حاالت الطق�س املختلفة – تدوين ال�سجالت املالحية.

متطلبات �سابقة،  د ب م 330

د ب م 341 نظم متابعة م�صار ال�صفينة  

طبقا  العملية،  والتطبيقات  والت�سميم  )النظرية  واالأربا  املالحي  الرادار 

بالرادار  املراقبة  علي  بالتدريب  اخلا�سة  الدولية  البحرية  املنظمة  ملتطلبات 

واالأربا(، نظرية وت�سغيل اخلرائط االإلكرتونية ونظام التعريف االآيل، التطور 

يف تطبيقات احلا�سب والتحكم االآيل والتكامل يف قيادة ال�سفينة ونظم التحكم 

يف املناورة  مثل نظم برج القيادة و املالحة.

متطلبات �سابقة،    د ب م 332

د ب م 342 اللغة االإجنليزية البحرية  

والر�سائل  اجلوية  –االأر�ساد  البحرية  واملطبوعات  اخلرائط  م�سطلحات 

ال�سفينة  بني  االأ�سا�سية  –االت�ساالت  ال�سفينة  وعمليات  ب�سالمة  املتعلقة 

عالقة  يف  امل�ستخدمة  – امل�سطلحات  ال�ساحلية  واملحطات  االأخرى  وال�سفن 

جمل  وفهم  ا�ستخدام    – ال�سفينة  علي  االأخرى  باالأق�سام  املالحية  املناوبة 

االت�ساالت البحرية املعيارية ال�سادرة من املنظمة البحرية الدولية.

102 ELC  ،متطلبات �سابقة

د ب م 343 القانون البحري الدويل

القانون  الدولة،  �سيادة  و  �سلطة  الدويل،  القانون  م�سادر   ، تاريخية  نبذة 

ال�سيادية للدول، قانون  للبحار، االأمم املتحدة و منظماتها ، احلدود  الدويل 

منظمة  البحار)معاهدات  حقوق  املالحة،  حرية  الربئ،  املرور  حق  البحار، 

العمل الدولية ذات ال�سلة(، الت�سادم البحري، العقود البحرية، نقل الب�سائع 

بالبحر، اإنقاذ املمتلكات، حدود امل�سئولية القانونية.

د ب م 344 تداول الب�صائع اجلافة  

معدات  اختبارات  الب�سائع،  ت�ستيف  وقواعد  اأ�س�س  الب�سائع،  تداول  م�سئولية 

واأدوات ال�سحن والتفريغ، اإعداد عنابر ال�سحن، �سحن وتفريغ وتاأمني االأنواع 

املختلفة من الب�سائع، الب�سائع اخلطرة واملدونة الدولية للب�سائع اخلطرة.

متطلبات �سابقة،    د ب م 331

م د ب 391 تدريب قيادي وريا�صي )3( 

امل�سئولية  وحتمل  االلتزام  بتنمية  اخلا�سة  االأ�سا�سية  املبادئ  تطبيقات 

العمل اجلماعي  القيادية ومهارات  املهارات  – تنمية  الطاعة  و   واالن�سباط 

للعمل بروح الفريق على منت ال�سفينة -  رفع كفاءة امل�ستوى البدين للطالب – 

تعلم التقنيات املختلفة لريا�سة ال�سباحة

د ب م 430 تداول الب�صائع ال�صائلة

�سحن  نظم  وكيماويات،  البرت  ناقالت  خ�سائ�س   ، ال�سائلة  الب�سائع  نقل 

الب�ساعة،  طلمبات الب�سائع، عمليات ال�سحن والتفريغ، ملء وتفريغ �سهاريج 

ال�سابورة، نظافة �سهاريج الب�ساعة، اخالء ال�سهاريج من الغازات، االأماكن 

املغلقة، نظام الغاز اخلامل ، غ�سيل البرتول اخلام، �سالمة الناقالت و منع 

التلوث بالزيت . متطلبات املنهج النمطي 2.06 للمنظمة البحرية الدولية.

متطلبات �سابقة،  د ب م 334

د ب م 431 تقارير مهنية ومناهج بحث

مهارات الكتابة االأ�سا�سية – مناهج كتابة التقارير والبحوث – القدرة علي 

ل�سرح  العر�س  وو�سائل  نظم  ا�ستخدام   – و�سفاهة  كتابة  واالإي�ساح  ال�سرح 

وبيان خمتلف حاالت واحتياجات ال�سفينة.

متطلبات �سابقة،  د ب م 342

د ب م 432 تطبيقات اأر�صاد بحرية

توقيع وحتليل خرائط الطق�س، الطرقات الطق�سية لل�سفن، تفادي االأعا�سري 

اال�ستوائية الدوارة، ا�ستخدام وتف�سري م�سادر املعلومات والبيانات الطق�سية 

)خرائط الفاك�سميل، مواقع االإنرتنت، تطبيقات االأر�ساد اجلوية با�ستخدام  

احلا�سب االآيل(.

متطلبات �سابقة،  د ب م 245

د ب م 441 �صالمة ت�صغيل ناقالت البرتول

البرتول  ناقالت  عمل  عالقة   ، ال�سالمة  االآمن،  الت�سغيل  البرتول،   ناقالت 

مع ال�سفن االأخرى واالأر�سفة، اأعمال ال�سحن والتفريغ، اخلوا�س الطبيعية و 

الكيميائية الهامة للزيت اخلام وم�ستقاته ، تدفق الزيت، التحكم يف الطق�س 

اإخالء  االأ�ستاتيكية،  الكهرباء  اال�ستعال،  م�سادر  ال�سحنة،  �سهاريج  داخل 

الغ�سيل  نظام   ، ال�سالمة  اإجراءات  اخلامل،  الغاز  الغازات،  من  ال�سهاريج 

بالب�ساعة COW، اإجراءات الطوارئ، اإدارة ، التلوث البحري بالبحار 

متطلبات �سابقة،  د ب م 430

د ب م 442 معاهدات بحرية

لالأمم  التابعة  الوكاالت  البحرية،  املنظمة  وتاريخ  املتحدة  االأمم  عن  مقدمة 

الدولية  البحرية  االتفاقيات  مراجعة  الدولية،  البحرية  واملنظمة  املتحدة 

وتطبيقاتها املتعلقة ب�سناعة النقل البحري وعمليات ال�سفينة

د ب م 444 م�صروع تخرج

يقوم الطالب )الطالب( باإجراء م�سروع بحثي على اأحد املو�سوعات املعتمدة 

من جمل�س الق�سم، ثم يتوىل ت�سجيل النتائج وحتليل البيانات وتقدميها على 

هيئة تقرير متكامل ومطبوع  ليتم عر�سها يف ندوة مفتوحة

متطلبات �سابقة،  د ب م 431
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توصيف مقررات االختياري لمسار المالحة البحرية

د ب م 434 مو�صوعات خا�صة )اختياري 1( 

تقنيات،  ي�ستجد من  ملا  تبعًا  املختارة  املو�سوعات  املقرر على  يتوقف حمتوي 

قواعد ومعدات ت�ستحدث يف �سناعة النقل البحري والعمل على منت ال�سفن

د ب م 435 تكنولوجيا اأعمال تر�صانات )اختياري 1( 

مقدمة للرت�سانات. اإ�سالح وبناء ال�سفن. تخطيط الرت�سانة وحركة اخلامات. 

حت�سري  البدن.  واإ�سالح  �سيانة  ال�سفن.  رفع  تقنيات  ال�سفينة.  بناء  مراحل 

ال�سفينة قبل الدخول للحو�س. تقنيات اللحام والك�سف على اللحام. الدهانات 

البحرية. جتارب البحر والت�سليم. الك�سوف حتت املاء. املخاطر واحلماية

د ب م 440 اإدارة ال�صالمة واالأمن البحريني (اختياري 2( 

مقدمة عن املدونة الدولية الإدارة ال�سالمة )ISM Code( -  املدونة الدولية 

– اإطار التطوير ال�سحيح   )ISPS Code( الأمن ت�سهيالت امليناء وال�سفينة

تطبيق  اأثر   – دوليا  املتاحة  االآليات   – التلوث  ومنع  ال�سالمة  اإدارة  لتقييم 

مدونة ال�سالمة الدولية )the ISM Code( – دور اإدارة ال�سالمة ملنع اإ�سابة 

اأو فقد االأرواح – جتنب تعر�س البيئة للخطر.

متطلبات �سابقة،  د ب م 343

د ب م 443 اقت�صاديات النقل البحري (اختياري 2( 

التجارة املنقولة بحرًا – تكوين ال�سوق املالحي – حمددات العر�س والطلب 

يف ال�سوق املالحي –االإطار الدويل القت�ساديات النقل البحري – اقت�ساديات 

ال�سفن  اأنواع   – ال�سب  الب�سائع  نقل  اقت�ساديات   – العامة  الب�سائع  نقل 

واقت�سادياتها.

د ب م 445 اإدارة املرور البحري  (اختياري 3( 

مقدمة تاريخية عن خدمات مرور ال�سفن واملرور البحري، االإ�سدارات الدولية 

املتعلقة بخدمات مرور ال�سفن واملرور البحري، معاهدة تي�سري املرور البحري 

الدويل  )FAL(، وظائف خدمات مرور ال�سفن، االت�ساالت البحرية املعنية 

،)EDI( بت�سهيل املرور البحري

متطلبات �سابقة،  د ب م 342

د ب م 446 البحث و االإنقاذ البحري (اختياري 3( 

مقدمة عن عمليات البحث و االإنقاذ، دور االأطراف امل�ساركة يف خطط البحث 

اجلو  واالإنقاذ  البحث  كتيب  حمتويات  والدولية،  االإقليمية   ، املحلية  واالإنقاذ 

““IAMSAR Manual،  م�سئوليات مراكز البحث و االآنقاذ  بحري الدويل 

البحري، نظم تقارير ال�سفن، الدرو�س امل�ستفادة من درا�سة بع�س احلاالت. 

د ب م 447 اإدارة موانئ بحرية (اختياري 4( 

 – التنظيمي  وهيكلها  ووظائفها  امليناء  – �سلطة  امليناء  يف  التنظيم  مفهوم 

 – واخلا�س  العام  للميناء  التنظيمي  امللكية-الهيكل  حيث  من  املوانئ  اأنواع 

 – امليناء  للموانئ– م�ستخدمي  القانوين  النظام  املوانئ-  يف  االأفراد  اإدارة 

ت�سويق امليناء.

د ب م 448 احلوادث البحرية وحتقيقاتها (اختياري 4( 

على  الالزمة  والواجبات  القانونية  وااللتزامات  البحرية  احلوادث  اأنواع 

الربان و مالك ال�سفينة، نظم حتقيقات احلوادث، معاهدة حتديد امل�سئولية 

القانونية، منظمات Intertanko, Crystal, TOVALOB   ونوادي احلماية 

احلوادث  بع�س  احلادث،  م�سئوليات  وتوزيع  البحري  الت�سادم  وال�سمان. 

الهامة و حتقيقاتها والدرو�س امل�ستفادة. 

د ب م 449 التاأمني البحري على ال�صفن والب�صائع )اختياري 5( 

االأ�سا�سية  القواعد   – البحري  التاأمني  ن�ساأة   – للتاأمني  االأ�سا�سية  املبادئ 

 – البحري  التاأمني   – وثيقة  والتعوي�س  احلماية  – اأندية  البحري  للتاأمني 

– �سروط  –املطالبات  ال�سفن  اأج�سام  على  – التاأمني  البحرية  اخل�سارات 

التاأمني البحري على الب�سائع – اأنواع وثائق التاأمني البحري على الب�ساعة 

العامة. العواريه  – ت�سوية  املعاين  – دور 
متطلبات �سابقة،  د ب م 443+ د ب م 343

د ب هـ 580 حتكم اآيل   )اختياري 5( 

تعار يف ومفاهيم التحكم االآيل، مبادئ القيا�س، و�سائل القيا�س و االأجهزة التي 

تعمل اآليًا باأنظمة ال�سفينة. البناء والت�سغيل العملي الأجهزة التيار الكهربائي 

امل�ستمر و املرتدد ) املحوالت، الرادارات، و املواتري(، النظام البحري لتوزيع 

ال�سفن  االآيل على منت  التحكم  نظم  به،  التحكم  كيفية  و  الكهربائية  الطاقة 

ملاكينة ديزل حديثة وباأنظمة برج القيادة املختلفة

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 332

توصيف مقررات التدريب البحري لمسار المالحة البحرية

د ب م 293 تدريب بحري )1( �صيفي   

اأعمال �سيانة ال�سطح من مرا�سمة و �سيانة البدن واأعمال الدهانات، تطبيق 

مناورات حاالت طوارئ ال�سفينة املختلفة )مناورة الغرق، مناورة احلربق، منع 

التلوث،...الخ(، املبادئ االأ�سا�سية الأعمال برج القيادة )قيادة واأوامر الدومان،  

تلغراف املاكينة، اأ�سماء حبال الرباط، اأوامر املخطاف وامل�سطلحات اخلا�سة 

باملخطاف...(. 

م د ب 393 تدريب بحري )2( �صيفي ملدة �صهرين

اأعمال  و  البدن  �سيانة  و  ال�سطح  �سيانة  الت�سادم،  منع  قواعد  تطبيقات 

اأعمال  �سابط مناوب   ، ال�سفينة  الدهانات، تطبيق مناورات حاالت طوارئ 

ت�ستيف   ، املختلفة(  التوقيع  بو�سائل  مواقع  مناورات، حتديد   ( القيادة  بربج 

وتربيط الب�سائع، العالقات االإدارية بني العمالة املختلفة على منت ال�سفينة.

د ب م 541 مالحــة اأر�صية

وتطبيقات  واأنواع  تعاريف   – االأر�سية  املالحة  واأ�س�س  مفاهيم  ا�سرتجاع 

  - مالحية  خريطة  اإن�ساء  وتطبيقات  واأنواع  يف  تعار   – االإبحار  ح�سابات 

تعاريف واأنواع وتطبيقات املالحة ال�ساحلية -  تعاريف واأنواع وتطبيقات املد 

واجلذر – املطبوعات املالحية وا�ستخداماتها.

متطلبات �سابقة،  د ب م 593
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د ب م 542 تطبيقات املالحة الفلكية

للمالحة  االأ�سا�سية  التطبيقات    - الفلكية  املالحة  واأ�س�س  مفاهيم  مراجعة 

ال�سماوية: حل املثلث الفلكي الكروي PZX ملختلف االأجرام ال�سماوية الإيجاد 

الكواكب،  القمر،  )ال�سم�س،  ال�سماوية  االأجرام  با�ستخدام  ال�سفينة  موقع 

 – القطبي  والنجم  األزوايل  املرور  ر�سدات    - البحري  – التقومي  النجوم( 

اإيجاد خطاأ البو�سلة عند ال�سروق والغروب

متطلبات �سابقة،  د ب م 593

د ب م 543 تداول الب�صائع  

اإعداد عنابر ال�سحن، واملدونة  تداول الب�سائع، ت�ستيفها ، ال�سحن والتفريغ، 

�سفن  علي  ال�سب  ال�سائلة  الب�سائع  نقل  مبادئ  اخلطرة.  للب�سائع  الدولية 

الناقالت، خ�سائ�س ناقالت البرت وكيماويات، نظم �سحن الب�ساعة،  طلمبات 

الب�سائع، عمليات ال�سحن والتفريغ، ملئ وتفريغ �سهاريج ال�سابورة

متطلبات �سابقة،  د ب م 593

د ب م 544 النوبة املالحية واأعمال ال�صطح  

تداول   – ال�سيانة   – ال�سفينة  روافع   – واالأ�سالك  واحلبال  االأزمة  اأعمال 

اأحبال واأ�سالك الرباط – �سالمة املمار�سات– اأعمال اجلنازير واملخاطيف 

بني �سفينتني –املرور يف قنال – تاأثري املياه  –التجاذب  ال�سفينة  – مناورات 
ال�سحلة – القواعد الدولية ملنع الت�سادم بالبحر -  نظامي اأياال لل�سمندورات 

مل�ستويات  الدولية  االتفاقية  لقواعد  املالحية طبقا  النوبة  واجبات �سابط    -

التدريب ومنح ال�سهادات والنوبة املالحية STCW اجلدول A/1/2 - الطوارئ 

–اال�ستغاثة.
متطلبات �سابقة،  د ب م 593

د ب م 545 اأتزان وبناء ال�صفن  

املقدم،  �سهريج  بناء  هيكل  املزدوج،  القاع  ال�سفينة،  بدن  على  االإجهادات 

�سهريج املوؤخر، لوحات بناء ال�سفينة، قيا�سات احلمولة و خط ال�سحن  واأعمال 

و  القوى  واالأبواب.  العنابر  اأغطية   ، ال�سفينة  بدن  �سيانة  اجلاف،  احلو�س 

العزوم، املركز الهند�سي و مركز ثقل البدن،  قوانني الطفو، الكثافة والكثافة 

الن�سبية، ح�سابات امل�ساحات واالأحجام والعزوم واالإزاحة لل�سفن ال�سندوقية، 

�سماحية مياه احلو�س و املياه العذبة، حاالت اتزان ال�سفينة ، تاأثري عمليات 

العر�سي  االإتزان  ح�سابات  احلر،  ال�سطح  تاأثري  الثقل،  مركز  علي  الب�سائع 

والطويل ، ا�ستخدامات جداول و منحنيات اتزان ال�سفينة الهيدرو�ستاتيكية.

متطلبات �سابقة،  د ب م 593

د ب م 546 كفاءة عائمات النجاة وقوراب االأنقاذ  

وتنزيل  حتميل  ومعدات  االإنقاذ  وقوارب  النجاة  عائمات  اأنواع  و  الطوارئ 

مغادرة  مناورة   . النجاة  قوارب  حمطات  ال�سفن  منت  على  النجاة  عائمات 

اإدارة  االإنقاذ.  و  البحث  اإجراءات  النجاة.  ورماثات  قوارب  واإنزال  ال�سفينة 

عمليات ال�سالمة. الت�سرف داخل عائمة النجاة.  وانت�سال الناجني من البحر. 

املعدات داخل عائمة النجاة. 

متطلبات �سابقة،  د ب م 593+  د ب م 230

د ب م 593 تدريب بحري )3(  

�سيانة ال�سطح والدهانات، مناورات حاالت طوارئ ال�سفينة ، املبادئ االأ�سا�سية 

الأعمال برج القيادة ) قيادة و اأوامر الدومان،  تلغراف املاكينة، اأ�سماء حبال 

الرباط، اأوامر املخطاف و امل�سطلحات اخلا�سة باملخطاف...(، الرتكيز على 

مهام �سابط النوبة يف مراحل الرحلة املختلفة
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مقررات اأ�صا�صية اجبارية مل�صار املوانئ والنقل البحري

ال�صاعات املعتمدة 68   

رمز املادةم
رقم 

املقرر
ا�صم املقرر

عدد الوحدات

معتمد

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

تدريبعملينظرى

3-1فيزياء )معمل(281ف1

-33مبادئ حما�سبة101ح�سب2

-33حما�سبة تكاليف )1(351ح�سب3

-33مبادئ اإدارة اأعمال101اأدر4

-33مبادئ ت�سويق211اأدر5

-33اإدارة موارد ب�سرية 231اأدر6

-33مبادئ اقت�ساد جزئي101ق�سد7

-33اقت�ساد كلي102ق�سد8

--33اقت�ساد دويل320ق�سد9

1-22اأ�سا�سيات ت�سغيل ال�سفينة351د ب ن10

--33اقت�ساديات نقل بحري352د ب ن11

ق�سد 102

---22القانون البحري353د ب ن12

-1-33اإدارة موانئ354د ب ن13

-1-22اأعمال �سحن355د ب ن14

د ب ن 353--22قانون نقل الب�سائع361د ب ن15

د ب ن 1354-33عمليات موانئ362د ب ن16

د ب ن 352--33تاأمني بحري363د ب ن17

د ب ن 22352اإيجار �سفن451د ب ن18

1-22مبادئ بناء وعمارة �سفن379د ب هـ19

د ب ن 3352--3النقل متعدد الو�سائط452د ب ن

-3--3لوج�ستيات453د ب ن20

د ب ن 2352--3اقت�ساديات موانئ454د ب ن21

د ب ن 2352--2اقت�ساديات ت�سغيل الناقالت461د ب ن22

ح 12110-2اإح�ساء تطبيقي462د ب ن23

ح�سب 2101--2حما�سبة مالحية463د ب ن24

د ب ن 2354--2اإدارة حمطات احلاويات464د ب ن25

-3--3م�سروع التخرج467د ب ن27

68
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املواد التخ�ص�صية للموانئ والنقل البحري )اإختيارية(

املطلوب 07 وحدات درا�صية من اجماىل 24 وحدة

 رمز املادةم
 رقم

املقرر
ا�صم املقرر

عدد الوحدات

معتمد

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

تدريبعملينظرى

---22قانون املعامالت التجارية350د ب ن1

---22جغرافيا اإقت�سادية357د ب ن2

-1-22تكنولوجيا اعمال تر�سانات 435د ب ن3

-1-22اإدارة املرور البحري 445د ب ن4

---22اإدارة املوانئ البرتولية455د ب ن5

---22اإدارة ال�سالمة واالأمن البحريني456د ب ن6

---22مو�سوعات خا�سة457د ب ن7

ق�سد 102--22درا�سات اجلدوى البحرية458د ب ن8

د ب ن 352--22اإقت�ساديات النقل باخلطوط املنتظمة465د ب ن9

ر110+ح110--33حتليل كمى204ق�سد10

ح�سب 101+ح 110--33مالية �سركات340ادر11

التدريب ال�صيفي      

م
رمز 

املقرر

رقم 

املقرر
ا�صم املقرر

عدد الوحدات

معتمد

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

تدريبعملينظرى

2تدريب تعاوين  )1(291د  ب ن1

تدريب عملي

-

-2تدريب تعاوين  )2(391د ب ن2

4املجمـــــــوع

توصيف المقررات االجبارية لمسار المواني والنقل البحري

د ب ن 351 اأ�صا�صيات ت�صغيل ال�صفينة

القيادة- القيادة-ت�سلم  تغيري   - ال�سفينة  ربان  – �سلطات  الطاقم  و  الربان 

واجبات وحقوق البحار- عالقة ال�سفينة بكيانات امليناء املختلفة – العالقات 

االن�سانية على ظهر ال�سفينة – اإجراءات دخول وخروج ال�سفينة من امليناء – 

مفاهيم املالحة املناوبة البحرية.

د ب ن 352 اقت�صاديات نقل بحري

التنظيم    ، والطلب–  –العر�س  املالحي  –ال�سوق  بحرًا  الدولية  التجارة 

النقل   - املايل  واالأداء  الراأ�سمالية  التكلفة   – املالحي  لل�سوق  االقت�سادي 

واالإيرادات  التكاليف   - البحرية  –اخلدمات  املدفوعات  وميزان  البحري 

ال�سب  – الب�سائع  –العامة  البحري  النقل  القت�ساديات  الدويل  – االإطار 
–اأنواع ال�سفن -  التكاليف البحرية- التاأجري- اخلطوط املنتظمة- العر�س 

و املوؤمترات املالحية 

متطلبات �سابقة،  ق�سد 102

د ب ن 353 القانون البحري

للبحار،  الدويل  القانون  الدولة،  �سيادة  و  الدويل،  القانون   ، تاريخية  نبذة 

حق  البحار،  قانون  للدول،  ال�سيادية  احلدود   ، منظماتها  و  املتحدة  االأمم 

املرور الربئ، حرية املالحة، حقوق البحارالت�سادم، االتقاد، اجلنوح، ميناء 

االلتجاء ، العقود البحرية، نقل الب�سائع ، اإنقاذ املمتلكات، امل�سئولية القانونية، 

اخل�سارات امل�سرتكة، احلطام، التلوث يف البحار.

د ب ن 354 اإدارة موانئ

االأفراد  اإدارة  التنظيمي–  -الهيكل  املوانئ  اأنواع  امليناء–  �سلطة   – امليناء 

التطور  تاأثري  امليناء-  ت�سويق   – امليناء  م�ستخدمي  القانوين–  النظام   -

العالقة  امليناء-  �سيا�سات  املوانئ-  تطوير  امليناء-  على  لل�سفن  التكنولوجي 

بني امليناء والدولة- ت�سعري خدمات امليناء- عمليات التحوية و زيادة معدالت 

�سناعة  تطور  تاأثري  احلاويات-  اإدارة حمطات  كيفية  البحري-  للنقل  االأداء 

اأنواع احلاويات على تخطيط امليناء- االأداء املايل ملحطة احلاويات .

د ب ن 355 اأعمال �صحن

 – التفريغ  و  ال�سحن  – طرق  ال�سفينة  �سحن  – خمططات  الب�سائع  اأنواع 

– اإجراءات  امليناء  ويف  ال�سفينة  ظهر  على  التفريغ  و  ال�سحن  ومعدات  نظم 

و احتياطات تداول الب�سائع على ظهر ال�سفينة و امليناء – م�سئوليات طاقم 

–اإجراءات  اخلطرة  الب�سائع  التفريغ-  و  ال�سحن  عمليات  اأثناء  ال�سفينة 

ال�سحن- ت�سليم الب�ساعة- اخل�سائر واملطالبات
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د ب ن 361 قانون نقل الب�صائع

نقل  ال�سحن–  بولي�سة   – النقل  بعقد  املرتبطة  امل�ستندات   – النقل  عقد 

الب�سائع بالبحر – التزامات الناقل يف البحر يف �سوء االتفاقيات الدولية – 

و  للب�سائع  اجلوي  – النقل  الناقل  التزامات  و  بالرب  للب�سائع  الدويل  النقل 

التزامات الناقل اجلوي.

متطلبات �سابقة،  د ب ن 353

د ب ن 362 عمليات موانئ

حمطات  وت�سغيل  تخطيط  ال�سناعية،  املوانئ  املوانئ،  لتخطيط  االأ�ساليب 

املواين،  اأداء  يف  املوؤثرة  العوامل  الر�سيف،  اأداء  تقييم  املختلفة،  الب�سائع 

عمليات الب�سائع، التحكم يف املرور البحري، التخطيط املالحي واالإر�سادي، 

امليناء والبيئة، التبادل االإلكرتوين للبيانات، اإح�سائيات امليناء.

متطلبات �سابقة،  د ب ن 354

د ب ن 363 تاأمني بحري

االأ�سا�سية  القواعد   – البحري  التاأمني  ن�ساأة   – للتاأمني  االأ�سا�سية  املبادئ 

البحري  التاأمني   – م�ستندات  والتعوي�س  – اأندية احلماية  البحري  للتاأمني 

– اخل�سارات البحرية – التاأمني على اأج�سام ال�سفن –املطالبات – �سروط 
التاأمني البحري على الب�سائع –وثائق التاأمني البحري على الب�ساعة– دور 

املعاين –العواريه العامة.

متطلبات �سابقة،  د ب ن 352

د ب هـ 379 مبادئ بناء وعمارة �صفن

بناء ال�سفينة. اأنظمة التدعيم. القواطيع العر�سية. جناح التوازن. الرتتيبات 

العامة ل�سفينة ب�سائع عامة وناقلة برتول و�سفينة �سب و�سفينة حاويات و�سفينة 

دحرجة و�سفينة ركاب. هيئات الت�سنيف ودورها.  االأبعاد الرئي�سية لل�سفينة. 

ال�سكل.  امليت. معامالت   االإزاحة. احلمل  اأر�سميد�س،  مبداأ   . الطفو  مبادئ 

عدد االأطنان لكّل غمر مقداره واحد �سنتيمرت. مركز الثقل. االتزان العر�سي 

عند درجات امليل ال�سغرية.

د ب ن 451 اإيجار �صفن

م�ساراطات االإيجار بالرحلة – االإيجار الزمني – االأ�سكال املختلفة مل�سارطات 

بال�سحن  املتعلقة  االإيجار  قواعد   - وامل�ستاأجر  املالك  م�سوؤوليات   – االإيجار 

�سوق  وبحوث  االإيجار-حتليل  م�سارطات  ومتطلبات  ا�سرتاتيجيات  والتفريغ- 

امل�سارطات.

متطلبات �سابقة،  د ب ن 352

د ب ن 452 نقل متعدد الو�صائط

نظرة تاريخية– تعاريف– اتفاقية االأمم املتحدة للنقل متعدد الو�سائط عام 

مفهوم   - النقل  – و�سائط  للنظام  والقانونية  التجارية  – اجلوانب  1981م 

متعدد  النقل  متعهد  دور   – للبيانات  االإلكرتوين  –التبادل  الربية  اجل�سور 

الو�سائط وم�سئولياته – االتفاقيات الدولية املتعلقة مبرور احلاويات

متطلبات �سابقة،  د ب ن 352

ل د ب ن 453 وج�صتيات

التطور التاريخي– تعاريف– مفهوم ودور اللوج�ستيات – عنا�سر اللوج�ستيات 

– اإدارة املخزون – تخطيط اللوج�ستيات – حفظ وحتديث  املخازن  – اأنواع 
املعلومات – جدولة االإنتاج – ال�سراء – اختيار و�سيلة النقل - توزيع ومراكز 

اللوج�ستيات

د ب ن 454 اقت�صاديات موانئ

على  واأثرها  البحري  النقل  يف  التكنولوجية  التغريات    - واملخازن  ال�ساحات 

حمطة  تخطيط   – االأداء  تقييم  موؤ�سرات   – االإنتاجية  ح�ساب   – املوانئ 

 – الب�سائع ال�سب اجلاف  – حمطة  االأغرا�س  املتعددة  – املحطة  حاويات 

ت�سعري خدمات امليناء.

متطلبات �سابقة،  د ب ن 352

د ب ن 461 اقت�صاديات ت�صغيل الناقالت

اأنواع   ( للناقلة  الت�سغيلية  –اجلوانب  الناقالت  اأنواع   – البرتول  �سناعة 

الب�ساعة ، عمليات ال�سحن والتفريغ ، مياه ال�سابوره وغ�سيل ال�سهاريج( – 

النظم والقوانني ذات العالقة لت�سغيل الناقالت والكيانات املنظمة - م�سادر 

التلوث البحري – م�سارطات اإيجار الناقالت – املقيا�س العاملي للناقالت– 

االأداء االقت�سادي لل�سفينة

متطلبات �سابقة،  د ب ن 352

د ب ن 462 اإح�صاء تطبيقي

تنظيم وعر�س البيانات،  و�سف املتغريات، مقايي�س النزعة املركزية، االأرقام 

بني  العالقة  و�سف  مقايي�س  الطبيعي،  التوزيع  الت�ستت،  مقايي�س  القيا�سية، 

املتغريات، مقايي�س االرتباط، مقايي�س التقدير، ال�سال�سل الزمنية

متطلبات �سابقة،  ح 110

د ب ن 463 املحا�صبة املالحية

لل�سفينة،  املحا�سبية  الدورة  املالحية،  لل�سركات  املتقدمة  املحا�سبية  االأ�س�س 

ت�سنيف احل�سابات املالحية، موازين املراجعة للموؤ�س�سات املالحية. 

متطلبات �سابقة،  ح�سب 101

د ب ن 464 اإدارة حمطات احلاويات

مفهوم التحوية – اأنواع احلاويات – اأثر التحوية على النقل متعدد الو�سائط 

– املخطط العام ملحطة حاويات و معداتها– اأهمية نظم املعلومات يف حمطات 
احلاويات – قيا�س اأداء حمطات احلاويات – االأداء املايل للمحطة – تطور 

�سفن احلاويات

متطلبات �سابقة،  د ب ن 354

د ب ن 467 م�صروع التخرج

يقوم الطالب باإجراء بحث يتعلق باأحد مو�سوعات االأبحاث العلمية املعتمدة من م�سار 

املوانئ والنقل البحري ثم يتوىل اإعداده وتقدميه على هيئة تقرير متكامل ومطبوع 

ليتم مناق�سته وتقييمه من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س يف حما�سره مفتوحة.
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توصيف المقررات االختيارية لمسار المواني والنقل البحري

د ب ن 350 قانون املعامالت التجارية

ال�سركات   ، التزاماته  وبيان  التاجر  بيان   ، ومعيار متيزها  التجارية  االأعمال 

وكيفية  �سروطها  حيث  من  التجارية  االأوراق   ، املختلفة  باأنواعها  التجارية 

التعامل بها ، خ�سائ�س �سركات امل�ساهمة وكيفية اإدارتها، ال�سك التجاري.

د ب ن 357 اجلغرافيا االقت�صادية

 – وتكوينه  البرتول   – الطبيعية  الرثوة  موارد  و  االقت�سادية  اجلغرافيا 

االإح�سائيات املتعلقة بكميات البرتول – ا�ستخراج البرتول من الرب و البحر 

– التطور امل�ستقبلي ال�ستخراج البرتول - االأهمية االقت�سادية ملختلف و�سائط 
النقل – الطرق البحرية الرئي�سية– القنوات واملمرات البحرية يف العامل.

د ب م 435 تكنولوجيا اعمال تر�صانات

وحركة  الرت�سانة  تخطيط  ال�سفن.  وبناء  اإ�سالح  تاريخ  للرت�سانات.  مقدمة 

اخلامات. اإمكانيات الرت�سانة. مراحل بناء ال�سفينة. تقنيات البناء احلديثة. 

الدخول  قبل  ال�سفينة  حت�سري  البدن.  واإ�سالح  �سيانة  ال�سفن.  رفع  تقنيات 

جتارب  البحرية.  الدهانات  اللحام.  على  والك�سف  اللحام  تقنيات  للحو�س. 

البحر والت�سليم. الك�سوف حتت املاء. املخاطر واحلماية.

د ب م 445 اإدارة املرور البحري

مقدمة تاريخية عن خدمات مرور ال�سفن واملرور البحري، االإ�سدارات الدولية 

وظائف   ،)FAL )اتفاقية  البحري  واملرور  ال�سفن  مرور  بخدمات  املتعلقة 

البحري  املرور  بت�سهيل  املعنية  البحرية  االت�ساالت  ال�سفن،  مرور  خدمات 

 ،)EDI(

د ب ن 455 اإدارة موانئ برتولية

ال�سحن  خطوط   – وت�سميمها  ال�سهاريج  اأنواع  للمحطة–  العام  الت�سميم 

�سيانة   – املخزون  على  الرقابة  باملحطة–  اخلا�سة  االأنظمة  و  وامل�سخات 

اأنظمة   – البيئية  املو�سوعات   – والناقلة  الرب  بني  التن�سيق   – ال�سهاريج 

القيا�س – اإجراءات ال�سالمة.

د ب ن 456 اإدارة ال�صالمة واالأمن البحريني

مقدمة عن املدونة الدولية الإدارة ال�سالمة  -  املدونة الدولية الأمن ت�سهيالت 

اإدارة  لتقييم  التطوير ال�سحيح  – اإطار   )ISPS Code( وال�سفينة امليناء 

– اأثر تطبيق مدونة ال�سالمة  – االآليات املتاحة دوليا  ال�سالمة ومنع التلوث 

الدولية– دور اإدارة ال�سالمة ملنع اإ�سابة اأو فقد االأرواح – جتنب تعر�س البيئة 

للخطر.

د ب ن 457 مو�صوعات خا�صة

مو�سوعات خمتارة تبعًا ملا ي�ستجد من تقنيات، قواعد ومعدات ت�ستحدث يف 

�سناعة النقل البحري واملوانئ.

د ب ن 458 درا�صات اجلدوى البحرية

درا�سات اجلدوى واأهميتها، درا�سة وم�سح ال�سوق ، ح�سابات الطلب ، حتليل 

الفنية  الدرا�سة  للم�سروع،  الت�سويقية  الفجوة  و  الواردات وال�سادرات  بيانات 

مراحل  املتوقعة،  االإنتاجية  والطاقة  وموا�سفاتها  اخلدمة  نوعية   ، للم�سروع 

تقدمي اخلدمة ، الربنامج الزمني لتنفيذ امل�سروع، و�سف االحتياجات املادية 

للم�سروع،  املايل  التحليل  للم�سروع،  املالية  الدرا�سة   ، للم�سروع  والب�سرية 

املوؤ�سرات املالية واالقت�سادية امل�ستقبلية 

د ب ن 465 اقت�صاديات النقل باخلطوط املنتظمة

العر�س  – عنا�سر  املالحية  املوؤمترات  – تنظيم  املالحية  املوؤمترات  نظام 

ت�سغيل  نظم   – التحالفات  عمل  نظام  النوالني–  ح�ساب  كيفية   – والطلب 

حمطات احلاويات.

متطلبات �سابقة،  د ب ن 352

توصيف مقررات التدريب لمسار الموانئ والنقل البحري

د ب ن 291 تدريب تعاوين  )1(  

تدريب ميداين يف املحطات التخ�س�سية املختلفة بامليناء) حمطات احلاويات 

– ال�سب اجلاف – املحطات البرتولية – املحطات املتخ�س�سة االأخرى مثل 
حمطة احليوانات احلية( بغر�س التعرف على وظائف كل حمطة ومكوناتها 

ونظام عملها.

د ب ن 391 تدريب تعاوين )2(  

ممار�سة عملية يف االإدارات املختلفة يف كل من امليناء ) اإدارة امليناء – مثل 

اإدارات االأمن – املراقبة املالحية – اإدارة القطر واالإر�ساد واالأدوات االأخرى 

و  االأخرى،  التخ�س�سية  املحطات  يف  العمل  وكذلك   ) امليناء  ل�سلطة  التبعة 

ال�سركات املالحية ) االإدارة التجارية – االإدارة املالية – اإدارة االأ�سطول (
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مقررات اأ�صا�صية اجبارية مل�صار الهند�صة البحرية

  ال�صاعات املعتمدة    89  

عدد الوحداتا�صم املقرررقم املقرررمز املادة  م
ال�صاعات

املتطلب ال�صابق
تدريبعملينظرى

ر 2110-43ريا�سيات  )2(202ر1

ر 2202-43ريا�سيات  )3(ر203ر2

ف 110-3-1فيزياء – عملى281ف3

-4-32الر�سم الهند�سى102 هـ مك4

هـ مك 102-213اأ�سا�سيات ور�س130هـ مك5

ح 1100-33الربجمة املحا�سبية املهيكلة201هك6

ف 2110-32ميكانيكا )1( – ا�ستاتيكا201هـ مد7

هـ مد 201-433مقاومة  املواد202هـ مد8

ف 110-432ديناميكا حرارية261هـ مق9

ر 203-433ميكانيكا املوائع290هـ مق10

هـ مق 261-323انتقال حرارة360هـ مق11

--222 كيمياء هند�سية 281 د ب هـ12

هـ مد 2201-22 ميكانيكا هند�سية  – ديناميكا 282 د ب هـ13

- 2--1 تدريب قيادي وريا�سي 290 د ب هـ14

ر 203-332هند�سة كهربية واإلكرتونات 370 د ب هـ15

- 2-33 اأ�سا�سيات بناء وعمارة ال�سفن 371 د ب هـ16

د ب هـ 2370-22 ماكينات كهربية 380 د ب هـ17

د ب هـ 371 2-33 عمارة �سفن 381 د ب هـ18

-332 هند�سة بحرية ))3821 د ب هـ19

هـ مق 360-332 حمركات ديزل  بحرية )1( 383 د ب هـ20

2--1 تدريب قيادي وريا�سي 390 د ب هـ21

د ب هـ 2380-22 اأجهزة قيا�س 470 د ب هـ22

د ب هـ 382 -332 هند�سة بحرية )2( 472 د ب هـ23

د ب هـ 383-332 حمركات ديزل  بحرية )2( 473 د ب هـ24

د ب هـ 2470-33 الطاقة الكهربية لل�سفن 480 د ب هـ25

د ب هـ 2381-33 ت�سميم �سفن 481 د ب هـ26

د ب هـ 472-332 هند�سة بحرية )3( 482 د ب هـ27

د ب هـ 473-332 حمركات ديزل بحرية )3( 483 د ب هـ28

د ب هـ 2480-33 حتكم اآىل 580 د ب هـ29

- --22 قانون بحرى وتاأمني 581 د ب هـ30

- -332 تكنولوجيا تر�سانات582 د ب هـ31

- ---3 م�سروع  تخرج 583 د ب هـ32

89املجمـــــــوع

���� ���� ������.indd   519 1/11/11   9:57:29 AM



520

حار
لب

م ا
لو

  ع
ية

كل

قسم

الدراسات البحرية
املقررات االختيارية مل�صار الهند�صة البحرية

املطلوب اختيار 9 وحدات درا�صية من 30  وحدة

ال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررقم املقرررمز املادةم
ال�صاعات

املتطلب ال�صابق
تدريبعملينظري

-332علوم مواد384د ب هـ1

2ChE332-33حمطات الدفع البخارية471د ب هـ2
-2-33تربيد وتكييف484د ب هـ3

د ب هـ 2371-33ت�سميم اإن�سائى لل�سفن485د ب هـ4

هـ مد 202--33ت�سميم اآالت584د ب هـ5

--33اإدارة وقيادة585د ب هـ6

--33�سيانة خمططة586د ب هـ7

د ب هـ 2471-33تربينات غازية587د ب هـ8

---33مقدمة من�سات588د ب هـ9

د ب هـ10

589

---33مو�سوعات خا�سة

30املجموع

مقررات التدريب مل�صار الهند�صة البحرية

م
 رمز

املقرر

 رقم

املقرر
ا�صم املقرر

ال�صاعات

املعتمدة

ال�صاعات
املتطلب ال�صابق

تدريبعملينظرى

-2--2تدريب  عملى �سيفى391د ب هـ1

590د ب هـ2

تدريب بحري  على ظهر ال�سفن ملدة  

�ستة اأ�سهر

6--6

د ب هـ 480

د ب هـ 482

د ب هـ 483

د ب م 230

8املجمـــــــوع

توصيف المقررات

د ب هـ 281 كيمياء هند�صية

اأنواع  التاآكل،  نظرية  الكهروكيميائية،  ال�سل�سلة   ، اخلاليا  و  التفاعالت 

التاآكل ، احلماية الكاثودية، اخلوا�س الفيزيائية والكيميائية للوقود ال�سائل، 

اإحرتاق الوقود، الغر�س من التزييت، اأنواع الزيوت، حتليل الزيوت والغازات 

الطبيعية،طبيعة ال�سوائب فى املاء، معاجلة وحتليل املاء.

د ب هـ 282 ميكانيكا هند�صية - ديناميكا

حركة وحتليل قوى اجلزيئات واالأج�سام اجل�سيئة، احلركة اخلطية واحلركة 

املنحنية ، احللول القيا�سية واملتجهية لل�سرعات الن�سيبية اخلطية وللت�سارع، 

العمل  والدوران،  احلركة  ديناميكا  احلركة،  الذاتى،طاقة  الق�سور  عزم 

والطاقة، احلفاظ على الطاقة، تطبيقات على الدفع وكمية احلركة ملكونات 

املنظومات الهند�سية.

د ب هـ 290 تدريب ريا�صي وقيادي

امل�سئولية  وحتمل  االلتزام  بتنمية  اخلا�سة  االأ�سا�سية  املبادئ  تطبيقات 

اجلماعي  العمل  ومهارات  القيادية  املهارات  – تنمية  الطاعة  و  واالن�سباط 

للعمل بروح الفريق على منت ال�سفينة -  رفع كفاءة امل�ستوى البدين للطالب – 

تعلم التقنيات املختلفة لريا�سة ال�سباحة.

د ب هـ 370 هند�صة كهربية و اإلكرتونيات

 ، والكهرومغناطي�سية  املغناطي�سية   ، االأ�سا�سية  الدوائر   ، الكهربية  الدوائر 

التيار املرتدد ، تناظر التيار امل�ستمر واملرتدد، االأجهزة اإاللكرتونية.

متطلبات �سابقة،  ر 203

د ب هـ 371 اأ�صا�صيات بناء وعمارة ال�صفن

بناء ال�سفينة، قطاعات ال�سلب القيا�سية، اأنظمة التدعيم،  بناء القاع املزدوج، 

العامة  الرتتيبات  املوؤخرة،  من�ساأ  املقدمة،  من�ساأ   ، القواطيع  التوازن،  جناح 

ل�سفينة ب�سائع عامة وناقلة برتول و�سفينة �سب و�سفينة حاويات و�سفينة دحرجة 

و�سفينة ركاب، هيئات الت�سنيف ودورها يف ت�سميم وبناء وت�سغيل ال�سفن

متطلبات �سابقة،  ع ب ك 202
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د ب هـ 380 ماكينات كهربية

الدوائر املغناطي�سية، حتويل الطاقة الكهربية، مولد التيار امل�ستمر الب�سيط  و 

اأنواعه ، معادلة القوة الدافعة الكهربية، خ�سائ�س املولد املولدات الكهربائية 

الكفاءة  حتديد  اإختبارات  املكافئة،  والدوائر  والرتكيب  االأنواع  املحوالت:   ،

وتنظيم اجلهد، حمرك احلث املغناطي�سى

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 370

د ب هـ 381 عمارة �صفن

الكربى، متطلبات  امليل  لل�سفن مع درجات  العر�سى  االإتزان  ال�سطح احلر،  تاأثري 

، الدفع االإحتياطي، احلد احلر  بالن�سبة ملعايري االإتزان  الدولية  املنظمة البحرية 

والدفع االإحتياطى، منحنيات االإتزان ال�ساكن، زاوية لول، امليل العر�سى ال�ساكن ، 

االإتزان فى حالة التلف ، و�سع التعادل بعد االإغراق، امليل الطوىل، مركبات مقاومة 

ال�سفينة وقدرة الدفع، نظرية ال�سطح االإن�سيابى ثنائي االأبعاد، نظرية الرفا�س.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 371

د ب هـ 382 الهند�صة البحرية )1( 

واأ�سماء املكائن واملعدات،  امل�سطلحات امل�ستخدمة فى حيز غرفة املحركات 

مبادئ ت�سغيل حمطات القوى البحرية، االآالت امل�ساعدة لل�سفينة، نقل القدرة 

امليكانيكي لالأحمال البحرية، كر�سى الدفع، اإنبوب املوؤخر )اجللبة اخللفية(، 

االأنواع املختلفة للم�سخات، املبادالت احلرارية، تداول الوقود والزيوت.

د ب هـ 383 حمركات ديزل  بحرية )1( 

ملحّركات الديزل الثنائية والرباعية، دورات الت�سغيل، اأجزاء حمّركات الديزل، 

التوربينى،  ال�ساحن  و  اجلربى  ال�سحن  العادم،  ومنظومة  والك�سح  ال�سحن   ،

الوقود البحري واأنظمة حقن الوقود، حت�سري املحّرك للت�سغيل، طرق بدء وعك�س 

احلركة، عملية ت�سغيل حمّركات الديزل، منظومات التربيد والتزييت.

متطلبات �سابقة،  هـ مق 360

د ب هـ 390 تدريب ريا�صي وقيادي

امل�سئولية  وحتمل  االلتزام  بتنمية  اخلا�سة  االأ�سا�سية  املبادئ  تطبيقات 

اجلماعي  العمل  ومهارات  القيادية  املهارات  – تنمية  الطاعة  و  واالن�سباط 

للعمل بروح الفريق على منت ال�سفينة -  رفع كفاءة امل�ستوى البدين للطالب – 

تعلم التقنيات املختلفة لريا�سة ال�سباحة

د ب هـ 470 اأجهزة قيا�ص

اأجهزة القيا�س يف عمليات املراقبة، اأجهزة القيا�س فى عمليات القيا�س: ال�سغط 

الكميات  قيا�س   . القيا�س  اأجهزة  واحلركة،  وامل�ستوى  والتدفق  احلرارة  ودرجة 

الكهربائية: االأميرت، الفولتميرت ،الوات ميرت وامليجر، اأجهزة القيا�س فى مكونات 

التحكم. املقارنات و احل�ّسا�سات و حموالت الطاقة واملكربات وامل�سّغالت.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 380

د ب هـ 472 هند�صة بحرية )2( 

تخزين  ال�سفينة،  موا�سري  منظومات  امل�ساعدة،  اللهب  موا�سري  غاليات 

املركزية  الطاردة  وال�سابورة،امل�سخات  الت�سريف  منظومات  الوقود،  ونقل 

امليكانيكي،  واحل�سو  العادى  احل�سو  و�سيانتهم،  االإزاحة  موجبة  وامل�سخات 

منظومة الهيدروفور للمياه العذبة و املاحلة، اأنواع كرا�سى التحميل، عمليات 

الف�سل والرت�سيح، منقى مياة ال�سابورة من الزيوت.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 382

د ب هـ 473 حمركات ديزل  بحرية )2( 

الديزل  حمركات   ، الديزل  حمركات  تطبيقات  بالديزل،  الدفع  حمطات 

منخف�سة ال�سرعة ذات الدفع املبا�سر،  متو�سطة ال�سرعة وعالية ال�سرعة ذات 

نظام التع�سيق، عملية االإحرتاق يف حمركات الديزل وخبطة الديزل، احلاكم، 

التحكم فى ال�سرعة، معاجلة الوقود الثقيل، اأنظمة ا�ستعادة احلرارة املفقودة، 

التحكم فى انبعاثات العادم.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 383

د ب هـ 480 الطاقة الكهربية لل�صفن    

م�سادر  منظومات  املكّونات،  والطوارئ،  الرئي�سية  البحرية:  املفاتيح  لوحات 

القدرة، توليد القدرة الكهربية فى ال�سفينة ونظم توزيع التيار امل�ستمر و املرتدد، 

اإجراءات  والتطبيقات،  العنا�سر  احلماية:  تو�سيلها،  وطرق  البطاريات  اأنواع 

ال�سيانة واالإ�سالح، منظومة الطاقة الكهربية، املحركات الكهربية ذات التيار 

املرتدد و امل�ستمر، املتحكمات واأدوات االأمان، الت�سغيل وال�سيانة و االإ�سالح.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 470

د ب هـ 481 ت�صميم �صفن

ال�سفن.  ت�سميم  مبادئ  املختلفة.  البحرية  للوحدات  الت�ساميم  مالمح 

احل�ساب املبدئى لالإزاحة. احل�ساب املبدئى لالأبعاد الرئي�سية. ت�سميم �سكل 

بدن �سفينة. احل�سابات املبدئية للوزن. االإتزان يف ت�سميم ال�سفينة. ت�سميم 

ال�سفينة  موا�سفات  الوقود.  اإ�ستهالك  كمبيوتر.  برنامج  باإ�ستخدام  البدن 

وعقود البناء.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 381

د ب هـ 482 هند�صة بحرية )3( 

بناء وت�سغيل االأنظمة واالأجهزة الهيدروليكية امل�ستخدمة على ظهر ال�سفن  ، 

التحكم  �سمامات  االأعمدة،  واإ�ستقامة  ت�سميم  الرفا�س،  مع  املحّرك  توافق 

واملاء  العذب  املاء  معاجلة  حمطات  احلالة،  مراقبة  اأنظمة  واالآلية،  اليدوية 

االآ�سن ومياه املجاري، انتاج املاء العذب.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 472

د ب هـ 483 حمركات ديزل بحرية )3( 

الك�سف  الديزل،  حمرك  اأجزاء  حل  اإجراءات  الديزل،  حمّركات  �سيانة 

والتجميع ، عمود احلدبات ودافع عمود احلدبات، �سندوق احل�سو، املنزلقة، 

البحرية،  الديزل  حمّركات  فى  التطورات  اآخر  الكهربائي،  الديزل  نظام 

تخطيط غرفة حمّرك الديزل يف ال�سفن احلديثة، اأنظمة ت�سخي�س االأعطال 

ومراقبة حالة املحرك، اإ�سالح حمركات الديزل.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 473

د ب هـ 580 حتكم اآيل

التحكم االآىل ، اأنظمة ودوائر التحكم املتكاملة واملفتوحة، التمثيل الهيكلى والدالة 

وت�سميم  االنتقالية  اال�ستجابة  ومتثيلها،  املنظومة  حتديد  للمنظومة،  التمثيلية 

املتحكم و�سبطه، لوحة التحكم الرئي�سية فى االأنظمة البحرية: املكونات واأنظمة 

م�سادر القدرة واملولدات واملنظومة الكهربية امل�ساعدة ونظام التوجيه وم�سدر 

الطوارئ للقدرة الكهربية، عمليات البدء والتحكم للمحركات الكهربية، توثيق 

بيانات ت�سغيل املنظومة، ت�سميم وحتكم وفح�س اأنظمة التحكم البحرية.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 480
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الدراسات البحرية
د ب هـ 582 تكنولوجيا تر�صانات

وحركة  الرت�سانة  تخطيط  ال�سفن،  وبناء  اإ�سالح  تاريخ  للرت�سانات،  مقدمة 

احلديثة  البناء  تقنيات  ال�سفينة،  بناء  مراحل  الرت�سانة،  اإمكانيات  اخلامات، 

الدخول  قبل  ال�سفينة  حت�سري  البدن،  واإ�سالح  �سيانة  ال�سفن،  رفع  تقنيات   ،

للحو�س، تقنيات اللحام والك�سف على اللحام، الدهانات البحرية، جتارب البحر 

والت�سليم، الك�سوف حتت املاء، املخاطر واحلماية، ح�سابات تكاليف ال�سيانة.

د ب هـ 581 قانون بحري وتاأمني

االإنقاذ  وجن�سيتها،  ال�سفينة  ت�سجيل   ، الق�سائي  النظام  البحري،  القانون 

ال�سهادات    ، الدولية  البحرية  اإتفاقيات املنظمة   ، الدويل  البحري  القانون   ،

 ، الدولية  باالإتفاقيات  واملحددة  ال�سفن  ظهر  على  املتطلبة  االأخرى  والوثائق 

يف  االأرواح  ل�سالمة  الدولية  االإتفاقية   ، ال�سحن،  خلطوط  الدولية  االإتفاقية 

البحر، االإتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجت عن ال�سفن، قواعد منظمة ال�سحة 

الت�سغيل  اطقم  اأو  الركاب  اأو  ال�سفن  ب�سالمة  املرتبطة  امل�سوؤوليات  الدولية، 

اأوالب�سائع، الت�سريع اخلا�س باململكة ، حتديد امل�سئوليات ، �سامن البحرى، 

التاأمني البحرى ، تعوي�س االنقاذ و الت�سادم .

د ب هـ 583 م�صروع التخرج

ال�سناعة  متعاون من  اإىل  باالإ�سافة  الق�سم  اإ�سراف  اأكرث( حتت  )اأو  يقوم طالب 

ت�سجيل  الق�سم  جمل�س  من  املعتمدة  املو�سوعات  اأحد  على  بحثى  م�سروع  تنفيذ   ،

النتائج وحتليل البيانات واإخراجها على هيئة تقرير ثم تعر�س امل�ساريع للتحكيم.

توصيف المقررات االختيارية لمسار الهندسة البحرية

د ب هـ 384 علوم املواد

الت�سنيف احلديث للمواد الهند�سية، الرتابط الذرى، البناء البلوري والكثافة، 

االختبارات  الكالل،   ، للمواد  املتلفة  االختبارات  للمواد،  امليكانيكية  اخلوا�س 

غري املتلفة للمواد، اتزان االأطوار، خمطط االتزان يف ال�سبائك ثنائية االأنظمة، 

منحنى االتزان للحديد والكربون، املعاجلة احلرارية لل�سلب.

د ب هـ 471 حمطات الدفع البخارية

الوقود احلجرى الغالية البخارية، اأالإتزان احلرارى، الرتكيبات الداخلية وطرق 

تدفق املائع، تغذية الغالية باملاء ، اأنظمة التحكم فيها ، حمركات البخار، الك�سف 

على م�ستوى املاء يف غاليات البخار واالإجراءات فى حالة االإنخفا�س غري االإعتيادى 

للماء، حتديد موقع العيوب ال�سائعة فى غرفة الغالية واالإجراءات ملنع ال�سرر.

360 MEP  ،متطلبات �سابقة

د ب هـ 484 تربيد وتكييف

البخار  اإن�سغاط  ومنظومة  التربيد  واأجهزتها،  التكييف  ومبادئ  التربيد 

واالأبعاد  ال�سعة  ح�سابات  املركبة،  البخار  اإن�سغاط  منظومة  الب�سيطة، 

واإحتياجات الطاقة لدائرة التربيد، مكونات دائرة التربيد ، االأنواع املختلفة 

ال�سيرتوميرتيك، عمليات  التربيد، خمطط  التربيد، ح�سابات حمل  لو�سائط 

ال�سيرتوميرتيك، التكييف فى ال�سيف وال�ستاء.

د ب هـ 485 ت�صميم اإن�صائى لل�صفن

االإجهادات االإن�سائية لل�سفن، تفا�سيل القطاع العر�سى لعدد من ال�سفن املختلفة، قواعد 

هيئات االإ�سراف اخلا�سة باملتانة، ت�سميم ان�سائي لل�سفينة ، ح�سابات متانة ال�سفن ، 

ح�سابات احلمولة، خطوط ال�سحن وعالمات الغاط�س، نظرية عمل وبناء الدّفة.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 371

د ب هـ 584 ت�صميم اآالت

ت�سميم   ، االأعمدة  اإنهيار  معايري   ، الراأ�سية  االأعمدة   االآالت،  ت�سميم 

والرتو�س  الرتو�س  ت�سميم   ، ت�سميمها  احلركة،  نقل  اأعمدة  االإ�سطوانات، 

احللزونية، اأنهيار الكالل، ت�سميم اليايات، املكابح والفوا�سل،و�سائل الربط، 

العنا�سر املرنة للماكينات ، نقل القدرة.

د ب هـ 585 اإدارة وقيادة

املوارد  اإدارة  البحرية،  اجلودة  ال�ساملة،  اجلودة  اإدارة  واأنواعها،  االإدارة 

والهيكل  االأفراد  اإدارة  املهنة،  واأخالقيات  امل�سوؤولية   ، االإت�سال  الب�سرية، 

االإدارى والتدريب على ظهر ال�سفن.

القيادة، ال�سمات ال�سخ�سية ومهارات االإدارة، التوا�سل واالإيجاز، االإ�سرتاتيجية 

االأفعال،  وردود  التحدي  مواجهة  القرارات،  واإّتخاذ  التقييم  املدى،  ق�سرية 

ال�سلطة وتبعاتها، عبء العمل، اخلطاأ الب�سرّي، القيادة يف االأزمات.

د ب هـ 586 �صيانة خمططة

اأنواع عمليات ال�سيانة )�سيانة وقائية وتنبوؤية(،  تعريف م�سطلح ال�سيانة، 

االإعتمادية واالإتاحة ، تكلفة دورة احلياة، التحكم فى التكلفة، مراقبة احلالة، 

وظائف  التنظيمية،  املتطلبات   ، لل�سيانة  املثالية  االإ�سرتاتيجية  تقرير  طرق 

االإدارة، اأنظمة اإدارة ال�سيانة، اإدارة قطع الغيار، قيا�س االإهتزازات.

د ب هـ 587 تربينات غازية 

الرتبينات الغازية فى املجال البحري. موا�سفاتها. نظرية  عمل واملبادئ االأولية 

لها. ح�ساباتها. طرق التحكم. ترو�س تخفي�س ال�سرعة. االأعمدة. بناء و�سيانة 

وت�سغيل الرتبينات الغازية. بناء و�سيانة وت�سغيل وحدة تزييتها. بناء و�سيانة 

وت�سغيل وحدة الهواء و قاعدة ومكونات الرتبينات الغازية. املتطلبات التنظيمية 

ل�سبط مهمات االأمان. فح�س واإختبارات منظومة الرتبينات الغازية.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 471

د ب هـ 588 مقدمة للمن�صات النائية عن ال�صواطئ  

التنقيب البعيد عن ال�ساطئ، اأنواع املن�سات النائية عن ال�ساطئ ، ت�سنيف االأحمال 

،  تقنية ا�ستخراج البرتول والغاز ، تقنية االإنتاج )حاويات ال�سغط، معاجلة الغازات، 

معاجلة البرتول(، متطلبات ال�سالمة لتجهيزات املن�سات النائية عن ال�سواطئ.

د ب هـ 589 مو�صوعات خا�صة  

تقنيات،  ي�ستجد من  ملا  تبعًا  املختارة  املو�سوعات  املقرر على  يتوقف حمتوي 

قواعد ومعدات ت�ستحدث فى �سناعة النقل البحري والعمل على منت ال�سفن.

توصيف مقررات التدريب لمسار الهندسة البحرية

د ب هـ 391 تدريب عملى �صيفى    

وقطاعاتها  ال�سفينة  بدن  من  اأجزاء  ت�سنيع  و  ال�سناعة  فى  اما  التدرب 

وجتهيزاتها ، الت�سغيل العملي للمحرك الرئي�سى اأو املحركات امل�ساعدة. يقدم 

بالوقود  تعمل  التى  الديزل  ت�سغيل حمطات  اأو  اإجنازهم  تقريرا حول  الطالب 

الثقيل ، تقنيات اإدارة فريق العمل باملحّرك بالإ�ستفادة من املحاكي كاأداة تعليمية 

لتدريب الطالب على التوا�سل فيما بينهم وحل امل�ساكل وهم حتت �سغط.

د ب هـ 590 تدريب بحرى    

حاالت طوارئ مثل احلريق، مناورة ترك ال�سفينة، واالإنقاذ. العمل كم�سرف.

متطلبات �سابقة،  د ب هـ 480 – د ب هـ 482 – د ب هـ 483
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الدراسات البحرية

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة

جمال صابر الفقي
م�ساحة وجيودي�سيا

1998 جامعة طوكيو اليابان    

gelfiky@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/gelfiky

االأ�صاتذة امل�صاعدون

أشرف محمد شعراوي
م�ساحة جوية وت�سوير جوى

2004 جامعة عني �سم�س م�سر     

asharawi@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/asharawi

أكرم أكرم العنتبلي
موانئ   

والنقل  والتقنية  للعلوم  العربية  االكادميية   2004

البحري م�سر     

aelentably@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/aelentably

عصام عزت البكل
 بناء �سفن

2003 االأكادميية العربية للعلوم والتقنية م�سر 

 eelbakl@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/eelbakl

املحا�صرون

أحمد األنوسي
ال�سالمة البحرية

2004 االكادميية العربية للعلوم والتقنية اال�سكندرية 

م�سر 

الحسن مصطفى لمديني
امل�ساحة البحرية ت�سنيف

اأقادي�س  والكاتوغرايف  االدروغرايف  املعهد   1995

ا�سبانيا

حسام حسين عثمان
مناورة ال�سفن

2003 جامعة نيويورك امريكا

hhothman@kau.edu.sa
  www.kau.edu.sa/hhothman

شاه أسعد عالم

ربان اأعايل البحار   

ت�سغيل ناقالت البرتول

2005 مركاينت البحري مومباي الهند   

ashah@kau.edu.sa

  www.kau.edu.sa/ashah

محمود السيد البواب

املالحة ال�ساحلية وال�سالمة البحرية

2001 اجلامعة البحرية الدولية ماملو ال�سويد

malbawab@kau.edu.sa

   www.kau.edu.sa/malbawab
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الفيزياء البحرية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س الق�سم

ت: 6952371  حتويلة: 68035     ف: 6952364  حتويلة: 68035

ms.mp@kau.edu.sa

النشأة

مت اإن�ساء ق�سم الفيزياء البحرية بقرار املجل�س االأعلى للجامعة رقم )2(

 يف 6 رجب 1398هـ املوافق 12 يونيو 1978م.

مقررات الق�صم االتخ�ص�صية    

  ال�صاعات املعتمدة 18 وحدة

رقم املقرررمز املقررم
عدد ال�صاعات اأ�صم املقرر

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

-433جيولوجيا عامة201�س ثر1

--22مقدمة يف التلوث البحريع 301ع ب ك2

ع ب 201-22دينامكية االأنظمة البيئة البحرية302ع ب ك3

ع ب 201-22بيوجيوكيمياء بحرية 303ب ك4

ح 213100معاجلة البيانات االأقيانوغرافية 304ع ب ك5

--22مقدمة يف اال�ست�سعار عن بعد يف البيئة البحرية 305ع ب ك6

ع ب  201-22مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية 306ع ب ك7

-213تدريب حقلي وتعاوين 307ع ب ك8

18املــجــمــوع

مقررات اأ�صا�صية اجبارية

 ال�صاعات املعتمدة : 47

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ف 110 + ع ب 201 3                2 3 اأر�ساد بحرية 335 1 ف ب

.ف 110 + ع ب 201 3                2 3 اخل�سائ�س الفيزيائية ملياه املحيطات 336 ف ب 2

ر 202 + ف ب 335 3                2 3 التفاعل بني البحر واجلو 337 ف ب 3

ر 102 + ف ب 336 3                2 3 دوارن مياه املحيطات 338 ف ب 4

ر 203 + ف ب 338 3                2 3 علوم بحار ديناميكية )1(  430 ف ب 5

ر 203 + ف 203 3                2 3 االأمواج واملد واجلزر 431 ف ب 6

ف ب 338                               2 2 الفيزيا البحرية للبحار املجاورة 432 ف ب 7

ف ب 431                               2 2
 العمليات الفيزيائية بالقرب من

ال�ساحل
433 ف ب 8

ف ب 430 3                2 3 علوم بحار ديناميكية )2( 434 ف ب 9

                                             4 4 م�سروع بحث 499 ف ب 10

ف 110 + ر 110                                              4 فيزياء عامة )3( 203 ف 11

ر 110                                              4 تفا�سل وتكامل )2( 202 ر 12

ر 202                                              4 تفا�سل وتكامل )3( 203 ر 13

               31                22 47 املــجــمــوع
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الفيزياء البحرية
توصيف  مقررات األقسام التخصصية

ع ب 301 مقدمة يف التلوث البحري

خمت�سرة  نبذة  ت�سمل  بحيث  البحرية  امللوثات  اأنواع  ودرا�سة  التلوث  تعريف 

عن: م�سادرها وم�سريها، االإدارة والتحكم، تاأثريها على الكائنات واالأحياء 

البحرية واأخطارها على االإن�سان.

ع ب ك 302 ديناميكية االأنظمة البيئية البحرية

التغريات يف الرتكيب الفيزيائي لعمود– ميكانيكية االزدهار الربيعي للهائمات 

– تاأثريات الطبقة احلدية املائية على الهائمات النباتية و احليوانية  النباتية 

واأحياء القاع - ظاهرة االنبثاق ال�ساطئية– االأمواج الداخلية– االأهمية احليوية 

للجبهات املائية باأنواعها - احلركة الدورانية للمياه الناجمة بفعل الرياح ودورها 

يف توزيع االإنتاجية احليوية يف املحيطات – التغريات يف احلركة الدورانية – 

االأهمية احليوية للدوران امللحراري العميق وامل�سخة البيولوجية يف املحيطات.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ع ب ك 303 بيو جيوكيمياء بحرية

الدورة البيوجيوكيميائية - نظريات  لتربير ثبات الرتكيب الكيميائي ملياه البحار 

الفا�سلة: املحيط/االأر�س  - املحيط/ االأ�سطح  التغريات علي  واملحيطات - 

الغالف اجلوي  - الروا�سب/املياه  - االأحياء/ املياه - العنا�سر املحددة للنمو 

احليوي وتوزيعاتها - التداخل بني الكربون واالأك�سجني والكربيت.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ع ب ك 304 معاجلة البيانات االأوقيانوغرافية

اإدخال البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها – طرق التمثيل البياين وا�ستخداماتها 

يف تف�سري البيانات – اأنواع اأخطاء البيانات وطرق ت�سحيحها واإزالتها – طرق 

االنحدار   – االأ�سا�سية  االإح�سائية  القيم   – البيانات  مابني  الفراغات  مالأ 

اخلطي واالرتباط – مبادئ الربجمة.

متطلبات �سابقة،  ح 100

ع ب ك 305 مقدمة يف االإ�صت�صعار عن بعد يف البيئة البحرية

مبداأ اال�ست�سعار عن بعد، تاريخ اال�ست�سعار عن بعد، فيزياء اال�ست�سعار عن بعد، 

نظام من�سات االأقمار ال�سناعية، تقنية جم�سات االأقمار ال�سناعية، معاجلة 

�سور االأقمار ال�سناعية، االأقمار ال�سناعية ذات التطبيقات البحرية.

ع ب ك 306 مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية

 – ال�ساحلية  للمناطق  االقت�سادي  الدور   – ال�ساحلية  املناطق  بيئة  تفهم 

الناجمة  ال�ساحلية  املناطق  – التغريات يف  ال�ساحلية  املناطق  على  ال�سغوط 

امللحة  – احلاجة  ال�ساحلية  املناطق  الفعل يف  ردود  – تقدير  االإن�سان  بفعل 

املناطق  تخطيط   – ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  لالإدارة  املرجوة  والفائدة 

ال�ساحلية بح�سا�سية بيئية – التنمية امل�ستدمية لل�ساحل

ع ب ك 307 تدريب حقلي وتعاوين

 – اأهداف الدرا�سة احلقلية  العلمية - حتديد  ال�سفن  خ�سو�سية العمل على 

االأجهزة  اختيار   – فيها  املحطات  وتوزيع  الدرا�سة  منطقة  اأبعاد  حتديد 

االأجهزة  لنقل  ال�سبل  اأف�سل  اختيار   – املنا�سبة  املوا�سفات  ذات  املنا�سبة 

باالأبعاد  وعالقتها  البيانات  جلمع  االأ�سا�سية  املتطلبات   – الدرا�سة  ملنطقة 

املكانية والزمنية للظواهر املقا�سة يف حقل الدرا�سة.

توصيف المقررات االجبارية لقسم الفيزياء البحرية 

ف ب 335 اأر�صاد بحرية

�سرعة  الرطوبة،  ال�سغط،  )احلرارة،  اجلوية  العنا�سر  اجلوي،  الغالف 

الرياح(، االإ�سعاعات، ميزانية احلرارة للغالف اجلوي، الدورة الهيدرولوجية، 

العمليات الذاتية، اإ�ستقرارية الغالف اجلوي، الرياح اجليو�سرتفية والتدرجية، 

الظروف اجلوية ال�سائدة فوق املحيطات.

متطلبات �سابقة،  ف 110 + ع ب 201

ف ب 336 اخل�صائ�ص الفيزيائية ملياه املحيطات

مقدمة عامة – التوزيعات النمطية )الراأ�سية واالأفقية والزمنية( لبع�س خ�سائ�س 

املياه الفيزيائية يف املحيطات، حركات املياه االأفقية والراأ�سية الناجمة عن اختالف 

امللحراري  الدوران  اجليو�سرتوفية،  )التيارات  الفيزيائية  اخل�سائ�س  توزيع 

احلرارة-امللوحة  منحنى  املحيطات،  يف  الرئي�سية  املائية  الكتل  املحيطات(،  يف 

وا�ستخداماته يف حتديد من�ساأ وخ�سائ�س ون�سب مزج الكتل املائية املختلفة.

متطلبات �سابقة،  ف 110 + ع ب 201

ف ب 337 التفاعل بني البحر واجلو

اخل�سائ�س العامة ل�سطح البحر، خ�سائ�س الطبقة احلدية الكوكبية اجلوية، 

ميزانية  معادلة   – والزخم  الطاقة  انتقال   – اجلر  معامل  الرياح،  اإجهاد 

احلرارة – الدفق احلراري بالتو�سيل –اال�ستقرار وعدم اال�ستقرار ، التبخر، 

حل�ساب  التجريبية  املعادالت   ، املوجة  والق�سرية  الطويلة  االإ�سعاعات  طاقة 

ميزانية الطاقة احلرارية، االتزان احلراري حمليًا وعامليًا

متطلبات �سابقة،  ر 202 + ف ب 335

ف ب 338 دوران مياه املحيطات

الدوران العام للغالف اجلوي وعالقته بدوران املياه ال�سطحية يف املحيطات، 

طبقة اإكمان، نظم التيارات الرئي�سية الناجمة بفعل الرياح يف حميطات العامل، 

التدومي وتعاظم �سدة التيارات عند احلدود الغربية )ال�سرقية( للمحيطات، 

وهبوط  �سعود  من  عنه  ينتج  وما  للمحيطات  ال�سطحية  املياه  وافرتاق  التقاء 

للمياه،  �سعود املياه يف املناطق ال�ساحلية.

متطلبات �سابقة،  ر 102 + ف ب 336

ف ب 430 علوم بحار ديناميكية )1( 

 اأ�سا�سيات ديناميكيا املوائع اجليوفيزيائية: مقدمة، قوة كوريولي�س، املعادالت 

احلاكمة ،، تاأثريات الدوران: االإن�سيابات اجليو�سرتوفية وحركية التدومي، طبقة 

الباروتروبيكي،  االإ�ستقرارية  عدم  الباروتروبيكية،  اخلطية  االأمواج  اإكمان، 

دوران املياه بنطاق وا�سع، تاأثريات الرتا�سف: الرتا�سف،  االأمواج الداخلية، 

اال�سطراب يف املوائع املرتا�سفة.

متطلبات �سابقة،  ر 203 + ف ب 338

ف ب 431 االأمواج واملد واجلزر  

االأمواج، ت�سنيفها ، االأمواج الناجمة بفعل الرياح،  ال�سكل املوجي يف املياه العميقة 

وال�سحلة، تفرق االأمواج و�سرعة املجموعة، طاقة االأمواج، تاأثريات توهن االأمواج، 

االنك�سار،  اال�سمحالل،  االأمواج،  حتورات  تاأثريات  الزبد،  االإحتكاك،  التك�سر، 

احليود، االنعكا�س، االأمواج ذات اخل�سائ�س غري االعتيادية، املد واجلزر: القوى 

املولدة لهما ، النظرية الديناميكية ، املركبات، و التيارات ، والقدرة املدية.

متطلبات �سابقة،  ر 203 + ف 203
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ف ب 432 الفيزياء البحرية للبحار املجاورة

تاريخ اال�ستك�سافات العلمية يف املنطقة، الظروف املناخية ال�سائدة، الدوران 

االأحمر وخليج عدن،  البحر  املائي مابني  التبادل  والتيارات،  للرياح  املو�سمي 

ال�سطحي  املياه  دوران  عمان،  خليج  و  العربي  اخلليج  مابني  املائي  التبادل 

والتحت �سطحي ببحر العرب وعالقته بدوران املياه يف املحيط الهندي، توزيع 

وتغري اخل�سائ�س الفيزيائية، تغريات من�سوب �سطح البحر.

متطلبات �سابقة،  ف ب 338

ف ب 433 العمليات الفيزيائية بالقرب من ال�صاحل

العوامل الفيزيائية املتحكمة يف حركة الروا�سب، ت�سنيف املنطقة ال�ساطئية، 

لل�ساحل  املحاذية  التيارات  واالأمواج،  التيارات  بوا�سطة  الروا�سب  حركات 

يف  املياه  حركة  املدية،  امل�سطحات  يف  الروا�سب  انتقال  ال�سقية،  والتيارات 

م�سبات االأنهار وتاأثرياتها على انتقال الروا�سب.

متطلبات �سابقة،  ف ب 431

ف ب 434 علوم بحار ديناميكية )2( 

ظاهرة  اجليو�سرتوفية،  الرتا�سفية  االإن�سيابات  حركية  الطبقية،  النماذج 

االإ�ستقرارية  عدم  جيو�سرتوفية،  ال�سبه  االأن�سيابات  حركية  املياه،  �سعود 

الباروكلينيكي، اجلبهات،  االإنبثاقات، الدوامات.

متطلبات �سابقة،  ف ب 430

ف ب 499 م�صروع بحث

يقوم الطالب حتت اإ�سراف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم باإجراء بحث 

البيانات  جمع  خالل  من  البحرية  الفيزيائية  الظواهر  اأحدى  لدرا�سة  علمي 

يعر�س  ال�سابقة.  الدرا�سات  �سوء  على  النتائج  وتف�سري  وحتليلها  الالزمة 

الطالب البحث والنتائج التي تو�سل اإليها يف حما�سرة وتقوم جلنة من اأع�ساء 

هيئة التدري�س مبناق�سة الطالب وتقيمه.

توصيف مقررات المواد االختيارية

ف ب 435 اال�صت�صعار عن بعد يف الفيزياء البحرية

مبداأ اال�ست�سعار عن بعد، تاريخ اال�ست�سعار عن بعد، فيزياء اال�ست�سعار عن بعد، 

نظام من�سات االأقمار ال�سناعية، تقنية جم�سات االأقمار ال�سناعية، معاجلة 

�سور االأقمار ال�سناعية، االأقمار ال�سناعية ذات التطبيقات البحرية.

متطلبات �سابقة،  ف 203 + ف ب 338

ف ب 436 منذجة الديناميكا البحرية

اأ�سا�سيات النمذجة، مناذج املناطق ال�ساحلية،  مناذج دوران مياه املحيطات، 

للبحر  مناذج  امللوثات،  انت�سار  مناذج  واجلزر،  املد  مناذج  االأمواج،  مناذج 

االأحمر وللخليج العربي.

متطلبات �سابقة،  ر 204 + ف ب 433

ف ب 438 مو�صوعات خا�صة يف الفيزياء البحرية

البحار واملحيطات االإطالع على  الفيزيائية احلادثة يف  الظواهر  درا�سة ظاهرة من 

اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف جمال قيا�س املتغريات الفيزيائية يف البحار واملحيطات 

وتطبيق ما هو جديد من طرق معاجلة وحتليل بيانات الفيزياء البحرية. 

البحار  امل�ستمر، يف  التبوء  واأنظمة  امل�ستمرة  املراقبة  اأنظمة  تلعبه  الذي  الهام  الدور 

واملحيطات، على امل�ستويني االإقليمي والعاملي. 

متطلبات �سابقة،  ر 101

ف ب 440 االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية

 – ال�ساحلية  للمناطق  االقت�سادي  الدور   – ال�ساحلية  املناطق  بيئة  تفهم 

الناجمة  ال�ساحلية  املناطق  – التغريات يف  ال�ساحلية  املناطق  على  ال�سغوط 

امللحة  – احلاجة  ال�ساحلية  املناطق  الفعل يف  ردود  – تقدير  االإن�سان  بفعل 

املناطق  تخطيط   – ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  لالإدارة  املرجوة  والفائدة 

ال�ساحلية بح�سا�سية بيئية – التنمية امل�ستدمية لل�ساحل. 

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

د ب �ص  220 اأ�صا�صيات امل�صاحة

 ، املتكاملة  واملحطة  ال�سد�س  اآلة  با�ستخدام  الزوايا  قيا�س   ، امل�ساحية  القيا�سات 

�سبط الزوايا، قيا�س امل�سافات بال�سريط، القيا�س التاكيومرتي، القيا�س االإلكرتوين 

عاك�س،  بدون  القيا�س  واأجهزة  املتكاملة  املحطة  با�ستخدام  وامل�سافات  للزوايا 

العادية  للنقط، امليزانيات  الرتيفر�سات نظم االإحداثيات، العالقات اجليومرتية 

واملثلثية والباروميرتية، تاأثري االنحناء واالنك�سار، �سبكات التحكم اجليود�سية. 

متطلبات �سابقة،  ر 101

اأب 325 اأ�ص�ص �صباحة وغو�ص  

املعدات االأ�سا�سية – االأذن واجليوب االأنفية – الدورة الدموية والتنف�س – االختناق 

والغرق – االإجهاد املالب�س الواقية – املعدات امل�ساعدة واأجهزة النجاة – طبيعة 

الغازات – قاعدة اأر�سميد�س – قواعد ا�سطوانة الهوائية – مالب�س النجاة ومعدات 

 – واتقاوؤها  ال�سغط  اإزالة  حالة   – الطارئ  وال�سعود  الرئوي  االنفجار  الطفو– 

التخدير النرتوجني – الت�سمم بثاين واأول اأك�سيد الكربون – الت�سمم االأك�سجيني.

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

اأ�صماء االأ�صاتذة

فضل أحمد شودري
 التيارات البحرية

1978 جامعة ليفربول بريطانيا         

faali@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/faali

االأ�صاتذة امل�صاركون

عالء محمد البركاتي
 النمذجة الريا�سية يف علوم البحار

2000 جامعة ليفربول بريطانيا          

aalbarakati@kau.edu.sa    
 www.kau.edu.sa/aalbarakati

االأ�صاتذة امل�صاعدون

خالد محمد الزبير
 االأمواج البحرية

2007 جامعة ماين امريكا       

kzubier@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/kzubier

عبداهلل محمد الصبحي
 ا�ست�سعار عن بعد

2007 فلوريد للتقنية ملبورن امريكا        

   amalsubhi@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/amalsubhi

محمد أيوب راضي
 املد واجلزر

1997 جامعة كيبيك كندا           

   mrady@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/mrady

قسم

الفيزياء البحرية
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قسم

الكيمياء البحرية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال: رئي�س الق�سم

ت: 6952371  حتويلة: 68035  ف: 6952364  حتويلة: 68035

ms.mc@kau.edu.sa

النشأة
عام 1981م.

  مقررات الق�صم االأ�صا�صية   

  ال�صاعات املعتمدة :   18

اأ�صم املقرررقم املقرررمز املقررم
عدد ال�صاعات 

املعتمدة

عدد الوحدات
املتطلبات ال�صابقة

عملينظري

-433جيولوجيا عامة201�س ثر1

--22مقدمة يف التلوث البحري ع 301ع ب ك2

ع ب 201-22دينامكية االأنظمة البيئة البحرية302ع ب ك3

ع ب 201-22بيوجيوكيمياء بحرية 303ب ك4

ح 213100معاجلة البيانات االأقيانوغرافية 304ع ب ك5

--22مقدمة يف اال�ست�سعار عن بعد يف البيئة البحرية 305ع ب ك6

ع ب  201-22مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية 306ع ب ك7

-213تدريب حقلي وتعاوين 307ع ب ك8

18املــجــمــوع

مقررات اأ�صا�صية اجبارية

ال�صاعات املعتمدة : 46 

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رقم املقرر رمز املقرر م
عملي معمل نظري

ك 110 3                3 4 كيمياء عامة 2 202 ك 1

ك 110 3                3 4 اأ�س�س الكيمياء الع�سوية 231 ك 2

ك 202 3                3 4 كيمياء التحليل احلجمي والوزين 211 ك 3

ك 110 + ع ب 201                               2 2 كيمياء بحرية 360 ك ب 4

ك 110 + ع ب 201 3                3 4 كيمياء حتليلية بحرية 361 ك ب 5

ك 231 3                2 3 كيمياء ع�سوية بحرية 370 ك ب 6

ك ب 360                               2 2 كيمياء املياه ال�ساحلية 371 ك ب 7

ع ب 201 3                2 3 التلوث البحري 372 ك ب 8

ع ب 201 + ك 110 3                2 3 كيمياء حيوية بحرية 462 ك ب 9

ك 202 + ك ب 360                               3 3 جيوكيمياء بحرية 463 ك ب 10

ك ب 370                               2 2 جيوكيمياء ع�سوية بحرية 464 ك ب 11

                                             1 1 مو�سوعات خا�سة يف الكيمياء البحرية 465 ك ب 12

ك ب 360 3                2 2 دورة العنا�سر يف مياه البحر 473 ك ب 13

ك 231 + ك ب 462                               2 2 كيمياء املنتجات الطبيعية البحرية 474 ك ب 14

ك ب 413                               2 2 كيمياء البحار االقليمية 475 ك ب 15

موافقة الق�سم 4                               4 م�سروع بحث 490 ك ب 16

               28                34 46 املــجــمــوع
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الكيمياء البحرية

توصيف  المقررات

ع ب 301 مقدمة يف التلوث البحري

خمت�سرة  نبذة  ت�سمل  بحيث  البحرية  امللوثات  اأنواع  ودرا�سة  التلوث  تعريف 

عن: م�سادرها وم�سريها، االإدارة والتحكم، تاأثريها على الكائنات واالأحياء 

البحرية واأخطارها على االإن�سان.

ع ب ك 302 ديناميكية االأنظمة البيئية البحرية

الربيعي  االزدهار  ميكانيكية  املاء–  لعمود  الفيزيائي  الرتكيب  يف  التغريات 

النباتية  الهائمات  على  املائية  الطبقة احلدية  – تاأثريات  النباتية  للهائمات 

الداخلية–  ال�ساطئية– االأمواج  االنبثاق  ظاهرة  القاع.  واأحياء  احليوانية  و 

االأهمية احليوية للجبهات املائية باأنواعها - احلركة الدورانية للمياه الناجمة 

– التغريات  املحيطات  يف  احليوية  االإنتاجية  توزيع  يف  ودورها  الرياح  بفعل 

يف احلركة الدورانية– االأهمية احليوية للدوران امللحراري العميق وامل�سخة 

البيولوجية يف املحيطات.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ع ب ك 303 بيو جيوكيمياء بحرية

الدورة البيوجيوكيميائية - نظريات تربير ثبات الرتكيب الكيميائي ملياه البحار 

الفا�سلة: املحيط/االأر�س  - املحيط/ االأ�سطح  التغريات علي  واملحيطات - 

الغالف اجلوي - الروا�سب/املياه  - االأحياء/ املياه - العنا�سر املحددة للنمو 

احليوي وتوزيعاتها - التداخل بني الكربون واالأك�سجني والكربيت.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ع ب ك 304 معاجلة البيانات االأوقيانوغرافية

اإدخال البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها – طرق التمثيل البياين وا�ستخداماتها 

يف تف�سري البيانات – اأنواع اأخطاء البيانات وطرق ت�سحيحها واإزالتها – طرق 

االنحدار   – االأ�سا�سية  االإح�سائية  القيم   – البيانات  مابني  الفراغات  مالأ 

اخلطي واالرتباط – مبادئ الربجمة.

متطلبات �سابقة،  ح 100

ع ب ك 305 مقدمة يف االإ�صت�صعار عن بعد يف البيئة البحرية

مبداأ اال�ست�سعار عن بعد، تاريخ اال�ست�سعار عن بعد، فيزياء اال�ست�سعار عن بعد، 

نظام من�سات االأقمار ال�سناعية، تقنية جم�سات االأقمار ال�سناعية، معاجلة 

�سور االأقمار ال�سناعية، االأقمار ال�سناعية ذات التطبيقات البحرية.

ع ب ك 306 مقدمة يف االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية

 – ال�ساحلية  للمناطق  االقت�سادي  الدور   – ال�ساحلية  املناطق  بيئة  تفهم 

الناجمة  ال�ساحلية  املناطق  – التغريات يف  ال�ساحلية  املناطق  على  ال�سغوط 

امللحة  – احلاجة  ال�ساحلية  املناطق  الفعل يف  ردود  – تقدير  االإن�سان  بفعل 

املناطق  تخطيط   – ال�ساحلية  للمناطق  املتكاملة  لالإدارة  املرجوة  والفائدة 

ال�ساحلية بح�سا�سية بيئية – التنمية امل�ستدمية لل�ساحل
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ع ب ك 307 تدريب حقلي وتعاوين

احلقلية  الدرا�سة  اأهداف  حتديد   - العلمية  ال�سفن  على  العمل  خ�سو�سية 

– اختيار االأجهزة  فيها  املحطات  وتوزيع  الدرا�سة  منطقة  اأبعاد  – حتديد 
االأجهزة  لنقل  ال�سبل  اأف�سل  اختيار   – املنا�سبة  املوا�سفات  ذات  املنا�سبة 

باالأبعاد  وعالقتها  البيانات  جلمع  االأ�سا�سية  املتطلبات   – الدرا�سة  ملنطقة 

املكانية والزمنية للظواهر املقا�سة يف حقل الدرا�سة.

توصيف المقررات اإلجبارية لقسم الكيمياء البحرية

ك ب 360 كيمياء بحرية

علي  امللوحة  تاأثري  ـ  النقي-  املاء  جلزيء  والطبيعية  الكيميائية  اخل�سائ�س 

يف  االيونات  بني  التفاعالت   - املاء  جلزئي  والطبيعية  الكيميائية  اخلوا�س 

ماء البحر – تفاعالت االأحما�س والقواعد- تفاعالت املعقدات – تفاعالت 

االأك�سدة واالختزال- الغازات الذائبة.

متطلبات �سابقة،  ك 110 +  ع ب 201

ك ب 361 كيمياء حتليلية بحرية

اإح�ساء االأخطاء التحليلية وجمع العينات – اأ�س�س التحليل الطيفي، الفلوره، 

طيف اللهب، انبعاث البالزما، االمت�سا�س الذري، التقنيات الكهروكيميائية 

طرق   – لاليونات  االنتقائية  واالأقطاب  البوالروجرافيا  ذلك  يف  مبا 

الكروماتوجرافيا وتطبيقاتها- مطياف الكتلة وتطبيقاته.

متطلبات �سابقة،  ك 110 + ع ب 201

ك ب 370 كيمياء ع�صوية بحرية

االأولية  االإنتاجية   – البحرية-م�سادرها   البيئة  يف  الع�سوية  املادة  اأهمية 

ومكوناتها– توزيع  وعالقة(   )ذائبة  الع�سوية  املادة  تق�سيم  البحر.  ماء  يف 

يف  واملعادن  الع�سوية  املادة  بني  التفاعالت  وم�سريها-  الع�سوية  املكونات 

البيئة البحرية–املركبات الع�سوية الهالوجينية الطبيعية و مركبات الكربيت 

الع�سوي يف ماء البحر – كيمياء املواد الهيوميه يف ماء  البحر.

متطلبات �سابقة،  ك 231

ك 371 كيمياء املياه ال�صاحلية

لها.  تتعر�س  التي  ال�سغوط   - اأهميتها   - حدودها  ال�ساحلية:  املناطق 

اخل�سائ�س الطبيعية والكيميائية دور التفاعالت ال�سطحية اأنواعها - دوران 

املياه بها - زمن االإقامة - انتقال املواد عرب احلد الفا�سل امل�سبات/املحيط 

-  �سلوك العنا�سر الذائبة - �سور بع�س املكونات الذائبه

متطلبات �سابقة،  ك ب 360

ك ب 372 التلوث البحري

الهيدروكربونات  النفط - املعادن -  ان�سكاب  الع�سوية -  امللوثات )النفايات 

الهالوجينية - املخلفات االإ�سعاعية - النفايات ال�سلبة واحلرارة( من حيث 

البحرية  البيئة  يف  م�سريها  تاأثريها،  عنها،  الناجتة  امل�ساكل  م�سادرها، 

والطرق امل�ستخدمة لتخفيف اأو اإزالة تاأثرياتها ال�سارة.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ك ب 462 كيمياء حيوية بحرية

التفاعالت  على  البحرية  البيئة  تاأثري   - الفوتوكيميائية  التفاعالت 

 - البحرية  احليوانات  فى  الغذائى  التمثيل  يف  التحور   - الفوتوكيميائية 

نق�س  ظل  يف  الغذائي  التحور  للغو�س-  امل�ساحبة  البيوكيميائية  التحورات 

االأك�سوجني - اال�ست�سعار البيوكيميائى يف احليوانات البحرية - تاأثري البيئة 

البحرية على عمل الهرمونات - تكيف االأحياء البحرية مع مياه امل�سبات - 

بناء وتركيب االأن�سجة الكل�سية يف االأحياء البحرية.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201 + ك 110

ك ب 463 جيوكيمياء بحرية

حميطات االأر�س: املواد العالقة – املياه البينية – كيمياء الفوا�سل البحرية 

احلديد/  – الكال�سيوم  كربونات    - والب�سيالت  )العقد  وتر�سب  تكون   -

– نظرية  مواقعها  ال�ساخنة:  الفوارات   ) االأمالح  و  الف�سفورايت  املنجنيز- 

ال�ساخنة  للفوارات  الفيزيوكيميائية  – اخل�سائ�س  البحرية   الفوارات  تكون 

وتفاعلها مع مياه البحر – التمعدن – مقارنة اأربعة نظم حرارية خمتلفة - 

االأغوار احلارة املاحلة يف البحر االأحمر

متطلبات �سابقة،  ك 202 + ك ب360

ك ب 464 جيوكيمياء ع�صوية بحرية

اإنتاج وم�سري املادة الع�سوية ظروف تراكم الروا�سب الغنية باملادة الع�سوية 

امل�ساحبة  العمليات  الروا�سب  يف  الع�سوية  للمركبات  الطبيعية  والتحورات 

لتكوين املركبات ذات االأوزان اجلزئية العالية - تقديرات املركبات الع�سوية 

اجلزئية يف الر�سوبيات احلديثة والقدمية وتكوين البرتول.

متطلبات �سابقة،  ك ب 370

ك ب 465 مو�صوعات خا�صة يف الكيمياء البحرية

اإعطاء  على  معهم  واالتفاق  خمتلفة  هيئات  من  متخ�س�سني  مع  التن�سيق 

اإعطاء  مو�سوعاتها.  الختيار  معهم  التن�سيق  يتم  املحا�سرات  من  جمموعة 

الطالب فكرة عن اأخر امل�ستجدات العلمية يف جمال الكيمياء البحرية.

اأب 466 التقنية احليوية البحرية

يف  البحرية  والفطريات  البكرتيا   – البحرية  احليوية  التقنية  عن  مقدمة 

كم�سدر  والالفقاريات  الدقيقة  الطحالب    - والطبي  ال�سناعي  اال�ستخدام 

جمال  يف  احليوية  التقنية  تاأثري   – وال�سيدالنية  الكيميائية  املواد  الإنتاج 

اال�ستزراع ال�سمكي وامل�سائد.

متطلبات �سابقة،  اأب322+اأب323+اأب462

ك ب 473 دور العنا�صر يف مياه البحر

انتقال الطاقة عرب ال�سل�سلة الغذائية. املكونات الرئي�سية ملاء البحر والنظريات 

املطروحة لتف�سري ثبات الرتكيب الكيميائي. تدوير العنا�سر املغذية الرئي�سية 

مثل النرتوجني والفو�سفور و عن�سر الكربون. تدوير عن�سر الكربيت.  توزيع 

العنا�سر املغذية يف املحيط العاملي والعوامل التي تتحكم يف ذلك.

متطلبات �سابقة،  ك ب 360

قسم

الكيمياء البحرية
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ك ب 474 كيمياء املنتجات الطبيعية البحرية

املركبات ذات الن�ساط احليوي من الكائنات البحرية )نباتية وحيوانية( ومن 

بني هذه املوا�سيع طبيعة واأنواع املركبات ال�سامة، طرق اإنتاج مركبات وتكوين 

مركبات االي�س الثانوية تطبيقات على ا�ستخدام االأجهزة ذات التقنية العالية 

يف ا�ستخال�س.

متطلبات �سابقة،  ك 231 + ك ب 462

ك ب 475 كيمياء البحار االإقليمية

املتغريات املكانية والزمانية للخوا�س الكيميائية والفيزيائية )ال�سغط، درجة 

احلرارة، االأك�سجني، امللوحة، واالأمالح املغذية( ملياه البحار االإقليمية )البحر 

االأحمر، خليج عدن، اخلليج العربي، وبحر العرب(.

متطلبات �سابقة،  ك ب 463

ك ب 476 الفلزات النادرة يف ماء البحر

م�سادر ومهابط الفلزات النادرة يف ماء البحر- التوزيع االأفقي والرا�سي يف 

ماء البحر- الدورات البيوجيوكيميائية لبع�س الفلزات النادرة-�سور الفلزات 

النادرة.

متطلبات �سابقة،  ك ب 360

ك ب 477 بيئة البحريات

العمليات الفيزيائية واالأن�سطة البيولوجية والتفاعالت الكيميائية التي حتدث 

وتاأثريها  احلرارة  وانتقال  املياه  طبقات  يف  ال�سوء  نفاذ  البحريات،  بيئة  يف 

على تطبق املياه وانتقال املكونات الذائبة من اأمالح وغازات. بع�س العمليات 

الكيميائية الداخلية لتفهم دور ها يف اإدارة بع�س العنا�سر احليوية.

متطلبات �سابقة،  ك 202 + ك ب 360

ك ب 490 م�صروع البحث

اأن يقوم بجمع  اأ�ساتذة الق�سم على  يقوم الطالب باختيار مو�سوع البحث مع 

بيانات عن مو�سوع البحث وا�ستعرا�سها يف االأ�سبوع العا�سر من الف�سل ال�سابع 

حيث يتم العر�س اأمام اللجنة العلمية املخت�سة بالق�سم يقوم بتنفيذ م�سروع 

البحث يف نهاية الف�سل الدرا�سي الثامن ويف حالة عدم املوافقة يعطي فر�سة 

اأخرى الإكمال واإعادة تقدميه يف نهاية الف�سل ال�سابع.

متطلبات �سابقة،  املواد االختيارية

ف ب 336 اخل�صائ�ص الفيزيائية ملياه املحيطات

التوزيعات النمطية  لبع�س خ�سائ�س املياه الفيزيائية يف املحيطات، حركات 

الفيزيائية  اخل�سائ�س  توزيع  اختالف  عن  الناجمة  والراأ�سية  االأفقية  املياه 

 ، الرئي�سية  املائية  الكتل  امللحراري(،  الدوران   ، اجليو�سرتوفية  )التيارات 

ون�سب  وخ�سائ�س  من�ساأ  حتديد  يف  وا�ستخداماته  احلرارة-امللوحة  منحنى 

مزج الكتل املائية.

متطلبات �سابقة،  ف 110 + ع ب 201

ف ب 440 االإدارة املتكاملة للمناطق ال�صاحلية

بيئة املناطق ال�ساحلية – الدور االقت�سادي – ال�سغوط عليها– التغريات يف 

املناطق ال�ساحلية بفعل االإن�سان – تقدير ردود الفعل فيها املناطق ال�ساحلية – 

احلاجة امللحة والفائدة املرجوة لالإدارة املتكاملة لها– تخطيطها بح�سا�سية 

بيئية – التنمية امل�ستدمية لل�ساحل. 

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

اأب 436 تقييم االأثر البيئي

حيوانات  )نباتات،  احلية  الكائنات    - الفيزيائية  العوامل    - العامة  البيئة 

وامليكروبات( يف الياب�س واملاء وتفاعلها مع النظام البيئي )من ناحية التغري 

املناخي، امللوحة، نق�س االأوك�سجني وامللوثات( – ا�ستدامة النظام البيئي -  

االعتبار  يف  )توؤخذ  البيئية  والقيا�سات  ال�سلوك    - البيئية  االآثار  من  التقليل 

القيا�سات املحلية( -  املخاطر البيئية وتقديرها.

متطلبات �سابقة،  ع ب 201

ف ب 435 اال�صت�صعار عن بعد يف الفيزياء البحرية

مبادئ اال�ست�سعار عن بعد، تاريخ اال�ست�سعار عن بعد، فيزياء اال�ست�سعار عن 

ال�سناعية،  االأقمار  جم�سات  تقنية  ال�سناعية،  االأقمار  من�سات  نظام  بعد، 

التطبيقات  ذات  ال�سناعية  االأقمار  ال�سناعية،  االأقمار  �سور  معاجلة 

البحرية.

متطلبات �سابقة،  ف 203 + ف ب 333

اأب 325 اأ�ص�ص �صباحة وغو�ص  

 – الدموية والتنف�س  – الدورة  االأنفية  – االأذن واجليوب  االأ�سا�سية  املعدات 

واأجهزة  امل�ساعدة  – املعدات  الواقية  املالب�س  – االإجهاد  والغرق  االختناق 

النجاة – طبيعة الغازات – قاعدة اأر�سميد�س – قواعد ا�سطوانة الهوائية – 

مالب�س النجاة ومعدات الطفو– االنفجار الرئوي وال�سعود الطارئ – حالة 

اإزالة ال�سغط واتقاوؤها – التخدير النرتوجني – الت�سمم بثاين واأول اأك�سيد 

الكربون – الت�سمم االأك�سجيني.
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االأ�صاتذة 

سلطان سمران اللهيبي
 كيمياء ع�سوية بحرية

1991 جامعة لفربول بريطانيا            

  sallihaibi@kau.edu.sa  
www.kau.edu.sa/sallihaibi 

عدنان جمعان تركي
 تلوث بحري

1998 اوين تاين نيوكا�سيل برطانيا        

      aturki@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/aturki

قل راز نياز
 كيمياء حيوية بحرية

1971 جامعة كامربج  برطانيا   

saGniaz@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/Gniaz

محمد عبد الخالق السيد
عنا�سر نادره ومواد ع�سويه يف ماء البحر  

1988 جامعة بريتانيا الغربية بر�ست  فرن�سا           

melsayed@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/melsayed

 

االأ�صاتذة امل�صاعدون

رضوان خالد الفرواتي
 منذجة كيميائية بحرية

1998 جامعة لفربول برطانيا        

عمرو عبدالعزيز المرادني
 كيمياء الفلزات الع�سوية يف ماء البحرية

1997 جامعة طوهوكو �سنداي اليابان           

  aelmaradny@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/aelmaradny

محمد ابراهيم عريف
بليموث 

2008 جامعة بلموث بريطانيا             

  mioraif@kau.edu.sa 
www.kau.edu.sa/mioraif 

قسم

الكيمياء البحرية

وليد عبدالمنعم محمد العارف
 كيمياء املنتجات الطبيعية  

2005 جامعة املن�سورة م�سر            

    welaref@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/welaref

ياسر علي دومة
الكيمياء التحليلية  

2008 داكوي�سني بيت�سربج  امريكا           

   ydomah@kau.edu.sa   
www.kau.edu.sa/ydomah 
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