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  الجيولوجيا التطبيقية الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 

 لة()مسار الرسا
     

 الجيولوجيا التطبيقية الماجستير في    اسم الدرجة )بالعربيــة(:

  Master’s in Applied Geology اسم الدرجة )باإلنجليزية(:
 أحكام وشروط عامـة:  - (1)

 .تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لتعليمات برنامج الماجستير في جامعة آل البيت -1

 :البرنامجالتخصصات التي يمكن قبولها في هذا  -2
 .والتطبيقية البيئية والجيولوجيا والبيئة، األرض وعلوم الجيولوجيا، في بكالوريوس -1

 .الجيولوجية الهندسة في بكالوريوس -2

 بكالوريوس في الهندسة البيئية والعلوم البيئية.   -3

    .الهندسة المدنية ، الهندسة الكيميائية بكالوريوس في   -4

 .بعد عن المعلومات الجغرافية واإلستشعار في نظم بكالوريوس -5

 الكيمياء،  والعلوم الحياتية.   في بكالوريوس -6

 .التعدين هندسة في بكالوريوس  -7

 إدارة األراضي والمياه والهندسة الزراعية بكالوريوس  -8

 الطبيعية الجغرافيا في بكالوريوس -9

 اآلتي :( ساعة موزعة عل النحو 33متطلبات التخصص: )  -(2) 
 ( ساعة معتمدة.15المواد اإلجبارية: ) -أ

 ( ساعة معتمدة.9المواد االختيارية: ) -ب

 .( ساعة معتمدة9رسالة الماجستير: ) -ج

 ( المواد االستدراكية:3) 
 تحدد بموجب تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت.

 :لية(ساعة معتمدة وتشمل المواد التا15المواد اإلجبارية: ) -أ

 الساعات اسم المادة رقم المادة ت

 3 علم الرسوبيات  0803701 1

 3 الجيوكيمياء المتقدمة  0803702 2

 3 الجيوفيزياء المتقدمة  0803703 3

 3 علم المعادن المتقدمة   0803704 4

 3 الجيولوجيا التركيبية المتقدمة 0803709 5

 15 المجموع

 

 : عات معتمدة يختارها الطالب من ضمن المواد التالية( سا9: )المواد االختيارية -ب

 المتطلب السابق  س.م اسم المادة رقم المادة ت

 0803704 3 المعادن الطينية المتقدمة  0803705 1

 0803701 3 الصخور الرسوبية الفتاتية  0803706 2

 0803704 3 الصخور النارية والمتحولة متقدمة 0803707 3

 0803701 3 الطبقات والسحنات الصخرية علم  0803708 4

 - 3 البيئي األثرالنظم البيئية و تقييم   0803720 5

 - 3 توضعات الخامات المعدنية  0803710 6

 0803704 3 المعادن والصخور الصناعية  0803716 7

 - 3 الجيولوجيا تحت سطحية  0803717 8

 - 3 علومات الجغرافية تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام الم 0803731 9
 - 3 علم المياه الجوفية التطبيقي 0803712 10
 - 3 اصة في الجيولوجيا خموضوعات  0803718 11

 ( ساعات معتمدة9رسالة الماجستير بواقع )  -ج

 الساعات اسم المادة رقم المادة 

 9 رسالة الماجستير   0803799
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 الجيولوجيا التطبيقية الخطة االسترشادية لبرنامج الماجستير في 

 

 السنة األولى

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 س.م. اسم المادة رقم المادة س.م. اسم المادة رقم المادة

 3 الجيولوجيا التركيبية المتقدمة 0803709  3 علم الرسوبيات  0803701

 3 الجيوفيزياء المتقدمة  0803703  3 علم المعادن المتقدمة   0803704

- 
 طلب تخصص اختياريمت

 3 متطلب تخصص اختياري   3

  9 المجموع  9 المجموع

 

 
 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 س.م. اسم المادة رقم المادة س.م. اسم المادة رقم المادة

 9 رسالة الماجستير  0803799 3 الجيوكيمياء المتقدمة  0803702

 - - - 3 متطلب تخصص اختياري 

 9 المجموع  6 جموعالم

 

 

 المـواد التي يقدمها القسم 

 

 الساعات اسم المادة رقم المادة ت

 3 علم الرسوبيات  0803701 1

 3 الجيوكيمياء المتقدمة  0803702 2

 3 الجيوفيزياء المتقدمة  0803703 3

 3 علم المعادن المتقدمة   0803704 4

 3 الجيولوجيا التركيبية المتقدمة 0803709 5

 3 المعادن الطينية المتقدمة  0803705 6

 3 الصخور الرسوبية الفتاتية  0803706 7

 3 الصخور النارية والمتحولة متقدمة 0803707 8

 3 علم الطبقات والسحنات الصخرية  0803708 9

 3 البيئي األثرالنظم البيئية و تقييم   0803720 10

 3 توضعات الخامات المعدنية  0803710 11

 3 المعادن والصخور الصناعية  0803716 12

 3 الجيولوجيا تحت سطحية  0803717 13

 3 تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية  0803731 14

 3 علم المياه الجوفية التطبيقي 0803712 15

 3 موضوعات خاصة في الجيولوجيا  0803718 16

 3 لمتحولة متقدمة الصخور النارية وا 0803719 12
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 وصف المواد
 

 ساعات معتمدة( 3) علم الرسوبيات 0803701

 Sedimentology  المتطلب السابق: ال يوجد 

الرسوووبيات نشوو تها وتوورن تكوينهووا وتصوونيفهاا البيئووات الرسوووبية والسووحنات الدقيقووةاالبيئات الترسوويبية البحريووة        

 الرسوووبيةا الوودورات االقتصوواديةوالبيئووات الرسوووبية وتهميتهووا  والقاريووة وتوورن تشخيصووها ا السووحنات الصووخرية 

وخصائصوها   الرسووبية نسوجة الصوخور   ت االرسووبية السيليكاتيها العمليات السيلكاتيه وال الرسوبيةوالتجويها المواد 

  .المختلفة الرسوبيةا تراكيب الصخور الرسوبيةاتصنيف الصخور الرسوبية و تنواع الصخور المختلفة

 

 ساعات معتمدة( 3) الجيولوجيا التركيبية المتقدمة                                0803709

 Advanced structural geology  المتطلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 (0803701السابق:)

ا دالئووا اإلجهووادا دالئووا االنفعووال وتوورن   قياسووها      واالنفعووالالعناصوور التركيبيووة المختلفووة وعالقاتهووا باإلجهوواد     

واإلسقاط اإلستيريوغرافي للمستويات والخطوط وتحليلهوا تركيبيواا مهوارات ميدانيوة مختلفوة فوي        وحسابها. التمثيا

استخدام البوصوالت الجيولوجيوة المتنوعوة ا تورن رسوم المقواتر والخورائل الجيولوجيوة بمقواييو مختلفوة وتوقيور            

  المعلومات التركيبية عليها.

 

 ات معتمدة(ساع 3) علم المياه الجوفية التطبيقي 0803712

                    Applied Groundwater  :المتطلببببببببببببببببب السببببببببببببببببابق

(0803711) 

الطبقووات الجيولوجيووة كخزانووات للميوواه الجوفيووةم منسوووو الميوواه الجوفيووة العووادي والمنسوووو البيزومتووريم صووفات  

بوار: الخزانوات المحصوورة    بلوومم حركوة الميواه الثابتوة ل     -الخزانات المائيوةم حركوة الميواه الجوفيوةم قوانون ديبووت      

المحصورةمإيجاد معاما السيولة باستخدام معادلة الجريان الثابتم الفقدان في اآلبارم السعة النوعية وفعالية  وغير

الجذبيوةم اآلبوار المتدخلوة جزئيوالم الجريوان الودائري        –اآلبارم الت ثير واإلضوطراو بوين اآلبوارم اآلبوار اإلرتوا يوة      

ضطرو ل بارم تجارو الضخ التجريبي ل بار إليجاد معاموا الخوزن والسويولةم حركوة الميواه      ل بارم الجريان الم

 الجوفية باستخدام ترن العناصر والفروقات المنتهية. 

 

 

 ساعات معتمدة( 3) النظم البيئية وتقييم االثر البيئي 0803720

 Environmental  systems& Impact 

Assessment 

 (0803711) المتطلب السابق:

مقدمووة: الوونظم البيئيووةا تعريفاتهوواا تهميتهووا اخصائصووها وعالقاتهووا المختلفووةا تقيوويم األثوور البيئوويم تطووور تقيوويم األثوور  

البيئووي مثووا راسووتراتيجيات التقيوويم البيئووير و رتقيوويم األثوور االجتموواعيرم المبووادة واإلجووراءات اإلداريووةم مشوواركة   

مووا األولوويم االختبووار والفحووصم التقيوويمم إدارة التخفيووف واآلثووارم كتابووة   الجمهووورم عمليووة تقيوويم األثوور البيئووي )الع 

التقريرم المراجعةم صناعة القرارم المراقبةم التنفيذ(م المنهجية )القووائمم المصوفوفاتم النموا ام األنظموة الخبيورة      

 وغيرها(م وتتضمن المادة تيضا حاالت دراسية. 

 

 ساعات معتمدة( 3) م المعلومات الجغرافية        تطبيقات االستشعار عن بعد ونظا 0803731

 Applications of Remote Sensing and GIS :0803709)المتطلبببببببب السبببببببابق  

,0803712   0803720) 

 ساعات معتمدة( 3) في الجيولوجيا موضوعات خاصة 0803718

 Special Topics المتطلب السابق: ال يوجد 

العلميوووة  البحثيوووة واألسووواليبت نيوووالدراسوووة احووودر النظريوووات والتقا مواضوووير متقدموووة تطووورخ ضووومن التخصوووص 

 . في  لك الموضوعالمستخدمة والبرمجيات 

 

 ساعات معتمدة( 3)المتقدمة                                                             المعادن علم  0803704    

                Advance Mineralogy  

 حيود بإستخدام البلورات دراسة للبلورات، الداخلي والترآيب البلورات علم للمعادن، الفيزيائية ئصالخصا مقدمه،

 العناصر :المعادن تصنيف االحالل، باولنج، قوانين التحليلية، الحسابات الوحدات البنائية، السينية، األشعة

 قوانين السيلكات، الفوسفات، ورات،الب الهاليدات، الكربونات، سيدات،كالهيدرو سيد،كااأل الكبريتيدات،

 .النارية  والمتحولة والرسوبية  صخورية المكونة لالمعادن مجموعاتالالثيرموديناميكا،
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 ساعات معتمدة( 3)                                                      المتقدمة  الطينية المعادن   0803705

                 Advance Clay Mineralogy                                0803704 السابق المتطلب 

 الطينية، المعادن على التعرف السينية، االشعة الصفائحية، المعادن تصنيف الطينية، المعادن كيبتر مقدمة،

 لوريت،ك إليت، الطبقات، مختلل سميكتيت، السيربنتين، الكاولين، مجموعات الطينية، المعادن يميائيةك

 يميائيةكجيو للطين، الهندسية الخصائص الطينية، المعادن نش ة ، الطينية للمعادن الكمي التحليا ، ميكيوليتفير

 وخصائصها وجودها :االردنفي  الطينية المعادن الزيواليت، معادن للطين، الهندسية الخواص الطينية، المعادن

 .العلمية ها تومش

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                       الفتاتية الرسوبية الصخور 0803706 

            Clastic Sedimentary Rocks                                       0803701 السابق المتطلب 

 جمير وربل ائية،يميكوجيو الدفن وتاريخ الترسيب، بعد والتتابر الثقيلة والمعادن الرملي للحجر المعدني يبكالتر

 واالنتقالية القارية الترسيب بيئات لدراسة باالضافة هذا الترسيب، وبيئة القديم والمناخ بالتكتونية العواما هذه

 .الفتاتي الرسوبي الصخري السجا في القديم الترسيب الستنباط  لك وتطوير الحديثة والبحرية
 

 

  ساعات معتمدة( 3)                                                   المتقدمة                 جيوفيزياءال 0803703 

Advance Geophysics                                        

  ات جيولوجية لنما ا االنكسارية الزلزالية المعلومات وتفسير تحليا التنقيب، في وتهميتها الزلزالي المسح ترن

 المسح ترن .جيولوجية مقاتر وتحضير االنعكاسية الزلزالية المعلومات وتفسير اتحلي .ومتغيرة ثابتة سرعات

 الشوا ات وتفسير فصا ترن مختلفة، ترضية وتجسام لنما ا الجا بي الت ثير اإلستكشاف، في وتهميتها الجا بي

 المسح ترن .ميالك الكهربائية المعلومات وتفسير تحليا التنقيب، في وتهميتها الكهربائي المسح ترن .الجا بية

 .المغناتيسية للمعلومات والكمي الوصفي التفسير التنقيب، في وتهميتها المغناتيسي

 

   ساعات معتمدة( 3)                                                                    جيوكيمياء متقدمة    0803702

Advance Geochemistry       

لفهم تبيعة  تكوين الكون والنجوم والمجموعة الشمسية ، كيميائية العمليات الجيولوجية لكونية مقدمة في الكيمياء ا

في بيئات المحاليا المائية ، كيميائية المعادن والصخور ونش تها، انتشار العناصر الكيميائية والعواما المؤثرة 

 عليها ، الدورات الجيوكيميائية.

 
 

  ساعات معتمدة( 3)                                              متقدمة ولةوالمتح النارية الصخور  0803719

Advance Igneous and Metamorphic Rocks  

 0803704 السابق المتطلب                                                                                                   

 في المعدني االتزان الحرارية، الديناميكا في مقدمةتقسيماتها معدنيا وكيميائيا ، اصا الصخور النارية  و

 في والسحنات التفاعالت ، النارية للصخور المختلفة التكتونية التجمعات الصهيرية، العمليات الصخورالنارية،

 عادالت اشتقان الصخور النارية التتابعات البركانية ، دراسة م التحول عمليات تثناء المادة نقا المتحولة، الصخور

 
 

  ساعات معتمدة( 3)                                                            توضعات الخامات المعدنية  0803710

Ore Minerals Deposits  

حاليا عن الخامات المعدنية، نظريات ترسب الخامات المعدنية، رواسب المحاليا الحرمائية، هجرة الممقدمة 

الحاملة للخامات المعدنية والعواما المؤثرة عليها، توضعات الخامات المعدنية، التراكيب الجيولوجية واثرها في 

توضعات الخامات المعدنية، العواما التي تتحكم في ترسيب الخام، االنسجة التي تتواجد عليها الخامات المعدنية 

 ة .     )االحالل(، تقسيمات اصا ترسب الخامات المعدني

 

ساعات  3)                                                         المعادن والصخور الصناعية  0803716

  معتمدة(

Industrial Rocks and Minerals  
الجيولوجيا االقتصادية؛ الرواسب المعدنية والخامات؛ الرواسب المعدنية الماجماتية؛ رواسب التحول مقدمة في 

س واالستبدال البيرومتيازوماتي؛ المحاليل المائية الساخنة ورواسبها المعدنية؛ التجوية ورواسبها المعدنية؛ بالتما
التعدين؛ الرواسب المعدنية الرسوبية؛ التحول والرواسب المعدنية المتحولة؛ المعادن والصخور الصناعية؛ 

 المعادن في األردن.
 


