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 جبيعـــــــخ آل انجٛذ

 يعٓذ عهٕو األرض ٔ انجٛئخ

 

 خـخ انذراضٛـانخط

 نذرجـخ انجكبنٕرٚـٕش

 

 فـــٙ

 

 عهٕو األرض ٔ انجٛئخ انزطجٛمٛخ    

 

2014 – 2013 

 

22/12/2013 
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 عهٕو األرض ٔانجٛئخ انزطجٛمٛخ لطى 

 عهٕو االرض ٔانجٛئخ يعٓذ

 ٛذجبيعخ آل انج   

 

 

 عهٕو األرض ٔانجٛئخ انزطجٛمٛخ انخطخ انذراضٛخ نذرجخ انجكبنٕرٕٚش فٙ
 

 

 ٔانجٛئخ األرضعهٕو  انجكبنٕرٕٚش فٙ  اضى انذرجخ )ثبنعرثٛــخ(:

 B.Sc. in Applied Geology and Environmental  اضى انذرجخ )ثبإلَجهٛسٚـخ(:

Sciences 
                                 

 

 انخطخ: يكَٕبد -أ 
 :ثٌضجٌّٟجهز ِوضّور ٍِٛهز هٍٝ ثٌٕقٛ  132صضىـْٛ ثٌنـز ثٌوًث١ّز ٌوًؽز ثٌذىج٠ًٌُٛٛ ِٓ 

 

 انطبعبد انًعزًذح َٕع انًزطهــــت انزطهطم

 27 ِضـٍذجس ثٌؾجِوز اًلأٔ

 21 ثٌّوٙوِضـٍذجس  صبًَٛب

 ِضـٍذجس ثٌضنظض صبنضًب

 ثٌّْجلجس ث٦ؽذج٠ًز -أ  

 ثٌّْجلجس ثالمض١ج٠ًز -ح

 

69 

15 

 132 انًجًٕع

 

 

 َظبو انزرلٛى: -ة

   :انًعٓذريس  -1

 / انًعٓذ انكهٛــــخ انريس

 هٍَٛ ثالًع ٚثٌذ١تز ثٌضـذ١م١ز  08

 

 :انزخصصبدريـٕز  -2

 انزخصص انريس

 هٍَٛ ثالًع ٚثٌذ١تز ثٌضـذ١م١ز 01

02 
ٔلُ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز 

 ٚثالّضشوجً هٓ دوو 

 

 :انًطبلبدريٕز  -3

9-0 0-9  4-1 01 08 

                                                                                        

 انًعٓذ      انزخصص انًطزٕٖ انًجبل انزطهطم  
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 انًطبلبديذنٕل يُسنخ انعشراد )انًجبل( فٙ أرلبو 

 

 ريس انًجبل عُٕاٌ يجبل انزخصص ريس انًجبل عُٕاٌ يجبل انزخصص

 0 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ـــج 5 ث١ٌّـــــجٖ

 1 ثٌذ١تــــــز 6 ثٌوٍَٛ ثٌضـذ١م١ز

 2 ثٌؾ١ٛو١ّ١ـــجء 7 -

 3 ثٌؾ١ــٛف٠َ١ـجء 8 -

 4 ثٌضٌو١ذ١ز ٚثٌّْجفز 9 لٌثءثس ِنضجًر ،ٔوٚر ،دقظ

 

 :( ضبعخ يعزًذح ٔرشًم27ٚخصص نٓب ) اًل: يزطهجبد انجبيعخ:أٔ

 ( ضبعخ يعزًذح ْٔٙ:18ص نٓب )انًزطهجبد اإلججبرٚخ: ٚخص -أ

انطبعبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًعزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 ثٌغمجفز ث٦ّال١ِز 0101271 1

 - 3 ثٌٕلُ ث٦ّال١ِز 0102350 2

 - 3 ثٌوٍَٛ ثٌوْى٠ٌز * 0600000 3

 - 3 ثٌضٌد١ز ثٌٛؿ١ٕز 0601100 4

 ؿ فٟ ثِضقجْ ثٌّْضٜٛثٌٕؾج 3 )1(ثٌٍغز ثٌوٌد١ز  1301101 5

 ثٌٕؾجؿ فٟ ثِضقجْ ثٌّْضٜٛ 3 )1(ثٌٍغز ث٦ٔؾ٠َ١ٍز  1302101 6

ِٓ ثٌّٛثه ثٌضٟ  ِْجق ثمض١جًٌٍٞـٍذز غ١ٌ ث٤ًه١١ٔٓ ٠ّٚىُٕٙ هًثّز  ِْجق ثٌوٍَٛ ثٌوْى٠ٌز ثمض١جًٞوضذٌ *٠

 ٕٙج.صـٌفٙج ثٌؾجِوز دوال ه

( ّجهجس ِوضّور ٠نضجً٘ج ثٌـجٌخ ِٓ مجًػ و١ٍضٗ هٍٝ أْ ٠ىْٛ 9ثٌّضـٍذجس ثالمض١ج٠ًز: ٠نظض ٌٙج ) .أ 

 ِْجق ٚثفو ِٓ وً ِؾجي ِٓ ثٌّؾجالس ثٌضج١ٌز:

 

 يجبل انعهٕو اإلَطبَٛخ ٔٚضى انًطبلبد انزبنٛخ:  . 1

انطبعبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًعزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 ِومً إٌٝ هٍَٛ ثٌمٌآْ ٚثٌْٕز 0101116 1

 - 3 فجػٌ ثٌوجٌُ ث٦ّالِٟ 0101371 2

 - 3 ِومً إٌٝ ثٌضٌد١ز  1102121 3

 1301101 3 (2) ثٌٍغز ثٌوٌد١ز 1301102 4

 1302101 3 (2ثٌٍغز ثالٔؾ٠َ١ٍز ) 1302102 5

 - 3 صج٠ًل ثٌقؼجًر ثٌوٌد١ز ث٦ّال١ِز 1303101 6

 - 3 صج٠ًل ثٌموُ 1303102 7

 - 3 )1(ثٌٍغز ثٌف١ٌْٔز  1304101 8

  3 )1(ثٌٍغز ثالّذج١ٔز  1304151 9

 - 3 )1(ثٌٍغز ثال٠ـج١ٌز  1304161 10

 - 3 )1(ثٌٍغز ث٤ٌّج١ٔز  1304171 11

 - 3 )1(ثٌٍغز ثٌفج١ًّز  1304181 12

 - 3 )1(ثٌٍغز ثٌضٌو١ز   1304191 13
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 : يجبل انعهٕو االجزًبعٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔٚضى انًطبلبد انزبنٛخ . 2

انطبعبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًعزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 ث٦ّالَ ٚثٌمؼج٠ج ثٌّوجطٌر 0101471 1

 - 3 ِومً إٌٝ هٍُ ثٌفمٗ ٚ أطٌٛٗ 0102153 2

 - 3 صٕل١ُ ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّن 0102250 3

 - 3 ثٌمجْٔٛ فٟ ف١جصٕج 0201110 4

 - 3 )1(ِذجها إهثًر ث٤هّجي 0502101 5

 - 3 ث٠ٌٌجهر ٚثالدضىجً 0502214 6

 - 3 ِذجها ثاللضظجه 0507100 7

 - 3 ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ٚ فمٛق ث٦ْٔجْ  0601436 8

 - 3 ِومً إٌٝ هٍُ ثٌٕفِ 1103130 9

 - 3 صٌد١ز ث٤ؿفجي فٟ ث٦ّالَ 1102220 10

 - 3 آي ثٌذ١ش ٚهًُٚ٘ فٟ ثٌضج٠ًل ث٦ّالِٟ  1303105 11

 - 3 أمالل١جس ثٌّٕٙز ِٓ ِٕلًٛ إّالِٟ 1401100 12

 - 3 ِمجطو ًّجٌز هّجْ 1401101 13

 

 : يجبل انعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔانصحخ ٔٚضى انًطبلبد انزبنٛخ . 3

انطبعبد  اضى انًطبق قرلى انًطب د

 انًعزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 ث٦هؾجٍ ثٌوٍّٟ ٌٍمٌآْ 0101110 1

 - 3 ثٌف٠َ١جء فٟ ف١جصٕج 0402100 2

 - 3 ثٌى١ّ١جء فٟ ف١جصٕج 0403100 3

 - 3 د١ٌٛٛؽ١ج ث٦ْٔجْ 0404109 4

 - 3 ثٌوّجًر ث٦ّال١ِز 0703342 5

 - 3 هٍَٛ ث٤ًع 0801105 6

 - 3 ِظجهً ثٌـجلز 0801113 7

 - 3 ِٛثًه ث١ٌّجٖ 0801115 8

 - 3 ثٌذ١تز ٚثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ 0801117 9

 - 3 أّج١ّجس ٔلُ ثٌّوٍِٛجس 0902230 10

 - 3 ١ٌزٚث٦ّوجفجس ث٤ 1001160 11

 - 3 ِومً إٌٝ هٍُ ثٌفٍه 1201101 12

 

ل واوات المستوى، ٍتوجة علي كافة الطلثة المسجلَه اعتثارًا مه تداٍة الفصل األأما فَما ٍتعلق تامتحمالحظة: 
ٍسجل الطالة الذً ٍخفق  أنالتقدم لالمتحان فٌ اللغة العزتَة واللغة االوجلَزٍة والحاسوب علي  0202/0200

 المساقات ٌٌ: ي( خارج خطتً الدراسَة وٌذ200ًا )فٌ الىجاح فٌ أً مه ٌذي االمتحاوات مساقًا استدراكَ
 

 المساقات االستدراكية: 

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 ثٌٍغز ثٌوٌد١ز 1301099 1

 - 3 ثٌٍغز ثالٔؾ٠َ١ٍز 1302099 2

 - 3 ِٙجًثس ثٌقجّٛح 0901099 3
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 ( ضبعخ يعزًذح ٔرشًم:21يزطهجبد انًعٓذ: ٚخصص نٓب ) صبَٛب:

 د

 اضى انًـــبدح حرلى انًبد

انطبعبد 

 االضجٕعٛخ

 انطبعبد

 انًعزًذح

 انًزطهت انطبثك

 هٍّٟ ٔلٌٞ

 - 3  3 (1) ثٌضفجػً ٚثٌضىجًِ 0401101 1

 - 3 3  (1)ثٌف٠َ١جء ثٌوجِز  0402101 2

 - 3  3 (1)ثٌى١ّ١جء ثٌوجِز  0403101 3

 0403101 1 3  (1)ثٌى١ّ١جء ثٌوجِز ثٌوٍّٟ  0403103 4

 - 3  3 (1ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ) 0801106 5

 ِضَثِٓ أٚ 0801106 1 3  (1ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ثٌوٍّٟ ) 0801107 6

 0801106 3  3 (2ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ــــج ثٌوجِز ) 0801108 7

 ِضَثِٓ أٚ 0801106 1 3  (2ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ــــج ثٌوجِز ثٌوٍّٟ ) 0801109 8

 - 2 6 - ث٤ًعصـذ١مجس فجّٛد١ز فٟ هٍَٛ  0801161 9

 0801106 1 2 - ث٢ٌٟثٌضق١ًٍ  إٌِٝومً  0801464 10

  21   انًجًٕع

 

 :( ضبعخ يعزًذح ٔرشًم84صبنضًب: يزطهجبد انزخصص: ٚخصص نٓب )

 ( ضبعخ يعزًذح، ٔرشًم انًطبلبد انزبنٛخ: 69انًطبلبد اإلججبرٚخ: ٚخصص نٓب ) -أ

 اضى انًبدح رلى انًبدح د

انطبعبد 

 االضجٕعٛخ

 انطبعبد

 عزًذحانً

 انًزطهت انطبثك

 عًهٙ َظر٘

 0801106 2 - 2 هٍـــُ ثٌذًٍٛثس  ٚثٌّوــجهْ 0801200 1

 ِضَثِٓ أٚ 0801200 1 3 - هٍُ ثٌذًٍٛثس ٚثٌّوجهْ ثٌوٍّـٟ 0801201 2

 0801108 2 - 2 دظ٠ٌجس ثٌّوجهْ 0801202 3

 ِضَثِٓ أٚ 0801202 1 3 - دظ٠ٌجس ثٌّوجهْ ثٌوٍّٟ 0801203 4

 0801202 2 - 2 هٍـــُ ثٌظنــــًٛ 0801204 5

 َِثِٓ أٚ 0801204 1 3 - هٍـــُ ثٌظنًٛ ثٌوٍّٟ 0801205 6

 0801202 2 - 2 ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز 0801213 7

 ِضَثِٓ أٚ 0801213 1 3 - ثٌوٍّٟ ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز 0801214 8

9 0801218 
ِموِز فٟ ثالفظجء ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ 

 ٚثٌذ١تٟ
2 - 2 - 

 0801204 2 - 2 ثٌؾ١ٛو١ّ١جء ثٌضـذ١مــــ١ز 0801221 10

 ِضَثِٓ أٚ 0801221 1 3 - ثٌؾ١ٛو١ّ١جء ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 0801222 11

 - 2 - 2 هٍُ ثٌّْجفــــز 0801241 12

 0801109 2 - 2 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ــــج ثٌضٌو١ذ١ز 0801243 13

 ِِٓضَث أٚ 0801243 1 3 - ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌضٌو١ذ١ز ثٌوٍّٟ 0801244 14

 0801213 2 - 2 أّج١ّجس هٍــَٛ ث١ٌّــــجٖ 0801251 15

 ِضَثِٓ أٚ 0801251 1 3 - أّج١ّجس هٍــَٛ ث١ٌّجٖ ثٌوٍّٟ 0801252 16

 801213 2 - 2 هٍُ ثٌـذمجس 0801303 17

 ِضَثِٓ أٚ 0801303 1 3 - هٍُ ثٌـذمجس ثٌوٍّٟ 0801304 18

 0801204 3 - 3 ثٌّوجهْ ٚثٌظنـــًٛ ثٌظٕجه١ز 0801309 19

 0801303 3 - 3 ؽ١ٌٛٛؽ١ج ث٤ًهْ 0801310 20

إهثًر ث٤ًثػيييييٟ ثٌؾجفيييييز ٚ يييييذٗ    0801318 21

 ثٌؾجفز

2 - 2 0801108 

 0801243 2 - 2 أّج١ّجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌضـذ١مــــ١ز 0801333 22
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23 0801334 
أّج١ّجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌضـذ١م١ز 

 ثٌوٍّٟ
 ِضَثِٓ أٚ 0801333 1 3 -

 0801251 2 - 2 ث١ٌٙوًٚؽ١ٌٛٛؽــــــٟ 0801352 24

 ِضَثِٓ أٚ 0801352 1 3 - ث١ٌٙوًٚؽ١ٌٛٛؽٟ ثٌوٍّــٟ 0801353 25

 0801213 2 - 2 هٍُ ثٌّضقؾٌثس 0801362 26

 ِضَثِٓ أٚ 0801362 1 3 - هٍُ ثٌّضقؾٌثس ثٌوٍّٟ 0801363 27

 0801310 4 12 - ِٙجًثس ١ِوث١ٔز فٟ هٍَٛ ثالًع 0801366 28

 0801244 2 - 2 ثالّضشوجً هٓ دوو 0801367 29

 ِضَثِٓ أٚ 0801367 1 3 - ثالّضشوجً هٓ دوو ثٌوٍّٟ 0801368 30

 0801243 2 - 2 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕٙو١ّـــــز 0801407 31

 ِضَثِٓ أٚ 0801407 1 3 - ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕٙو١ّـــــز ثٌوٍّٟ 0801408 32

 0801251 2 - 2 صم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ 0801410 33

 0801251ٚ أ 0403101 2 - 2 ث١ٌٙوًٚو١ّ١ــــجء 0801453 34

 ِضَثِٓ أٚ 0801453 1 3 - ث١ٌٙوًٚو١ّ١جء ثٌوٍّٟ 0801454 35

  0801352 3 3 2 ؽ١ٌٛٛؽ١ج ثٌذضٌٚي 0801466 36

 0801367 2 - 2 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز 0801467 37

 ِضَثِٓ أٚ 0801467 1 3 - ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز ثٌوٍّٟ 0801468 38

 ِٛثفمز ثٌمُْ 1 - 1 ٔوٚر 0801491 39

 ِٛثفمز ثٌمُْ 2 4 - دقظ صنٌػ  0801492 40

  69   انًجًٕع

 

 

 ( ضبعخ يعزًذح، ٚزى اخزٛبرْب يٍ انًطبلبد انزبنٛخ:15انًطبلبد االخزٛبرٚخ : ٚخصص نٓب ) –ة 

 اضى انًبدح رلى انًبدح د

انطبعبد 

 االضجٕعٛخ

 انطبعبد

 ًعزًذحان

 انًزطهت انطبثك

 عًهٙ َظر٘

 0801106 2 - 2 هٍُ ثٌضٌدز ٚصٍٛعٙج 0801211 1

 ِضَثِٓ أٚ 0801211 1 3 - ثٌوٍّٟ هٍُ ثٌضٌدز ٚصٍٛعٙج 0801212 2

 0801108 2 - 2 ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ج ثٌضـذ١م١ز 0801245 3

 ضَثِِٓ أٚ 0801245 1 3 - ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ج ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 0801246 4

 0801106 3 - 3 هٍَٛ ث٤ًع ٚصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّوٍِٛجس 0801261 5

 0801106 3 - 3 ثٌؾ١ٌٛــــــٛؽ١ج ثٌذ١ت١ـــز 0801302 6

 0801333 2 - 2 هٍُ ثٌَالٍي 0801335 7

 ِضَثِٓ أٚ 0801335 1 3 - هٍُ ثٌَالٍي ثٌوٍّٟ 0801336 8

 0801352 3 - 3 ظٍذزثٌّنٍفـــجس ثٌإهثًر  0801356 9

 0801453 3 - 3 ِوجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌوـــجهِز 0801357 10

 - 2 - 2 أًطجه ؽ٠ٛز 0801364 11

 - 3 - 3 ثلضظجهثس ثٌّٛثًه ثٌـذ١و١ز ٚثٌذ١تز 0801365 12

 0801303ٚ أ 0801333 3 - 3 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج صقش ثٌْـق١ز ٚؽِ ث٢دجً 0801405 13

 0801108 3 - 3 لٌثءثس ِنضجًر فٟ هٍَٛ ث٤ًع 0801406 14

 0801410 3 - 3 ٕ٘وّــــز ثٌذ١تـــز 0801416 15

 0801303 3 - 3 د١تجس ثٌوظٌ ثٌٌدجهــٟ 0801417 16

 0801221 3 - 3 ثالّضىشجف ثٌؾ١ٛو١ّ١جةٟ 0801426 17

 0801333 2 - 2 ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌذ١ت١ز ٚثٌٕٙو١ّز 0801435 18

 ِضَثِٓ أٚ 0801435 1 3 - ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌذ١ت١ز ٚثٌٕٙو١ّز ثٌوٍّٟ 0801436 19

 0801243 3 - 3 ثٌظفجةـ ثٌضىض١ٔٛز 0801445 20

 0801352 3 - 3 ففٌ ٚثهثِز ث٢دجً 0801455 21
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 ٔانجٛئخ انزطجٛمٛخ   األرضانًطبلبد انزٙ ٚمذيٓب يعٓذ عهٕو 
 

 د رلى انًطبق اضى انًطبق حانطبعبد انًعزًذ

 1 0801106 (1ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ) 3

 2 0801107 (1ٌٛٛؽ١ــــج ثٌوجِز ثٌوٍّٟ )ثٌؾ١ 1

 3 0801108 ( 2ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ــــج ثٌوجِز  ) 3

 4 0801109 ( 2ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ــــج ثٌوجِز ثٌوٍّٟ ) 1

 5 0801161 ـذ١مجس فجّٛد١ز فٟ هٍَٛ ث٤ًعص 2

 6 0801200 هٍـــُ ثٌذًٍٛثس  ٚثٌّوــجهْ 2

 7 0801201 هٍُ ثٌذًٍٛثس ٚثٌّوجهْ ثٌوٍّـٟ 1

 8 0801202 دظ٠ٌجس ثٌّوجهْ   2

 9 0801203 دظ٠ٌجس ثٌّوجهْ ثٌوٍّٟ  1

 10 0801204 هٍـــُ ثٌظنــــًٛ  2

 11 0801205 هٍـــُ ثٌظنًٛ ثٌوٍّٟ 1

 12 0801213 ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز 2

 13 0801211 هٍُ ثٌضٌدز ٚصٍٛعٙج 2

 14 0801212 ثٌوٍّٟ هٍُ ثٌضٌدز ٚصٍٛعٙج 1

 15 0801214 وٍّٟثٌ ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز 1

 16 0801218 ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌذ١تٟ  ث٦فظجءِموِز فٟ  2

 17 0801221 ثٌؾ١ٛو١ّ١جء ثٌضـذ١مــــ١ز 2

 18 0801222 ثٌؾ١ٛو١ّ١جء ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 1

 19 0801241 هٍُ ثٌّْجفــــز 2

 20 0801243 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ــــج ثٌضٌو١ذ١ز 2

 21 0801244 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌضٌو١ذ١ز ثٌوٍّٟ 1

 22 0801245 ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ج ثٌضـذ١م١ز 2

 23 0801246 ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ج ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 1

 24 0801251 أّج١ّجس هٍــَٛ ث١ٌّــــجٖ 2

 25 0801252 أّج١ّجس هٍــَٛ ث١ٌّجٖ ثٌوٍّٟ 1

 26 0801303 هٍُ ثٌـذمجس 2

 27 0801261 هٍَٛ ث٤ًع ٚصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّوٍِٛجس 3

 28 0801304 ذمجس ثٌوٍّٟهٍُ ثٌـ 1

 29 0801310 ؽ١ٌٛٛؽ١ج ث٤ًهْ  3

 30 0801318 إهثًر ث٤ًثػٟ ثٌؾجفز ٚ ذٗ ثٌؾجفز 2

 31 0801333 أّج١ّجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌضـذ١مــــ١ز 2

 32 0801334 أّج١ّجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 1

 33 0801352 ث١ٌٙوًٚؽ١ٌٛٛؽــــــٟ 2

 34 0801353 ٍّــٟث١ٌٙوًٚؽ١ٌٛٛؽٟ ثٌو 1

 35 0801302 ثٌؾ١ٌٛــــــٛؽ١ج ثٌذ١ت١ـــز 3

 36 0801309 ثٌّوجهْ ٚثٌظنـــًٛ ثٌظٕجه١ز 3

 37 0801335 هٍُ ثٌَالٍي 2

 38 0801336 هٍُ ثٌَالٍي ثٌوٍّٟ 1

 39 0801356 ظٍذزثٌّنٍفـــجس ثٌإهثًر  3

 40 0801357 ِوجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌوـــجهِز 3

 41 0801362 هٍُ ثٌّضقؾٌثس 2

 42 0801363 هٍُ ثٌّضقؾٌثس ثٌوٍّٟ 1

 43 0801364 أًطجه ؽ٠ٛز 2

 44 0801365 ثلضظجه ثٌّٛثًه ثٌـذ١و١ز ٚثٌذ١تز 3
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 45 0801366 ِٙجًثس ١ِوث١ٔز فٟ هٍَٛ ث٤ًع  4

 46 0801367 ثالّضشوجً هٓ دوو  2

 47 0801368 ثالّضشوجً هٓ دوو ثٌوٍّٟ 1

 48 0801405 ٚؽِ ث٢دجًثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج صقش ثٌْـق١ز  3

 49 0801406 لٌثءثس ِنضجًر فٟ هٍَٛ ث٤ًع  3

 50 0801407 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕٙو١ّـــــز 2

 51 0801408 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕٙو١ّـــــز ثٌوٍّٟ 1

 52 0801410 صم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ 2

 53 0801416 ٕ٘وّــــز ثٌذ١تـــز 3

 54 0801417 د١تجس ثٌوظٌ ثٌٌدجهــٟ 3

 55 0801426 ثالّضىشجف ثٌؾ١ٛو١ّ١جةٟ          3

 56 0801435 ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌذ١ت١ز ٚثٌٕٙو١ّز 2

 57 0801436 ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌذ١ت١ز ٚثٌٕٙو١ّز ثٌوٍّٟ 1

 58 0801445 ثٌظفجةـ ثٌضىض١ٔٛز 3

 59 0801453 ث١ٌٙوًٚو١ّ١ــــجء 2

 60 0801454 ث١ٌٙوًٚو١ّ١جء ثٌوٍّٟ 1

 61 0801455 ففٌ ٚإهثِز ث٢دجً 3

 62 0801464 ِومً إٌٝ ثٌضق١ًٍ ث٢ٌٟ 1

 63 0801466 ؽ١ٌٛٛؽ١ج ثٌذضٌٚي 3

 64 0801467 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز 2

 65 0801468 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز ثٌوٍّٟ 1

 66 0801491 ٔوٚر 1

 67 0801492 دقظ صنٌػ  2
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 جٛئخ انزطجٛمٛخانخطخ االضزرشبدٚخ نطهجخ رخصص عهٕو األرض ٔان
 

 نـــــٗٔانطُــــخ األ

 لٔانفصم األ انفصم انضبَٙ

ضبعخ 

 يعزًذح
 رلى انًطبق اضى انًطبق ضبعخ يعزًذح انرلى اضى انًطبق

 - ِضـٍخ ثمض١جًٞ 3 - ِضـٍخ ؽجِوز 3

 - ِضـٍخ ؽجِوز 3 0403101 (1ثٌى١ّ١جء ثٌوجِز ) 3

 0801161 ث٤ًعفجّٛد١ز فٟ هٍَٛ  صـذ١مجس 2 0403103 (1ثٌى١ّ١جء ثٌوجِز ثٌوٍّٟ) 1

 0401101 (1ثٌضفجػً ٚثٌضىجًِ) 3 0801108 (2ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ) 3

 0801106 (1ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ) 3 0801109 (2ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ثٌوٍّٟ ) 1

 0801107 (1ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌوجِز ثٌوٍّٟ ) 1 0801200 هٍُ ثٌذًٍٛثس ٚ ثٌّوجهْ 2

 - -- - 0801201 ثٌّوجهْ ثٌوٍّٟهٍُ ثٌذًٍٛثس ٚ 1

 - - - 0801202 دظ٠ٌجس ثٌّوجهْ 2

 - - - 0801203 دظ٠ٌجس ثٌّوجهْ ثٌوٍّٟ 1

 انًجًٕع 15 انًجًٕع  17

 

 

 انضبَٛخ انطُــــخ 

 لٔانفصم األ انفصم انضبَٙ

ضبعخ 

 يعزًذح
 رلى انًطبق اضى انًطبق ضبعخ يعزًذح انرلى اضى انًطبق

 - ِضـٍخ ؽجِوز 3 - ِضـٍخ ؽجِوز 3

 - ِجهر ثمض١ج٠ًز 3 - ِجهر ثمض١ج٠ًز 3

2 
ِموِز فٟ ث٦فظجء ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ 

 ٚثٌذ١تٟ
 0402101 (1ثٌف٠َ١جء ثٌوجِز ) 3 0401218

 0801204 هٍُ ثٌظنًٛ 2 0801221 ثٌؾ١ٛو١ّ١جء ثٌضـذ١م١ز 2

 0801205 هٍُ ثٌظنًٛ ثٌوٍّٟ 1 0801222 ثٌؾ١ٛو١ّ١جء ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 1

 0801241 هٍُ ثٌّْجفز 2 0801251 ١جس هٍَٛ ث١ٌّجٖثّجّ 2

 0801213 ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز 2 0801252 ثّج١ّجس هٍَٛ ث١ٌّجٖ ثٌوٍّٝ 1

 0801214 ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز ثٌوٍّٟ 1 0801243 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌضٌو١ذ١ز 2

 انًجًٕع 17 انًجًٕع 16

 

 

 انضبنضخانطُــــخ 

 لٔانفصم األ انفصم انضبَٙ

ضبعخ 

 حيعزًذ
 رلى انًطبق اضى انًطبق ضبعخ يعزًذح انًطبق رلى اضى انًطبق

 - ِضـٍخ ؽجِوز 3 - ِضـٍخ ثمض١جًٞ 3

 0801309 ثٌّوجهْ ٚثٌظنـــًٛ ثٌظٕجه١ز 3 - ِضـٍخ ثمض١جًٞ 3

 0801362 هٍُ ثٌّضقؾٌثس 2 0801367 ثالّضشوجً هٓ دوو 2

 0801363 ٟهٍُ ثٌّضقؾٌثس ثٌوٍّ 1 0801368 ثالّضشوجً هٓ دوو هٍّٟ 1

 0801303 هٍُ ثٌـذمجس 2 0801310 ؽ١ٌٛٛؽ١ج ث٤ًهْ 3

 0801304 هٍُ ثٌـذمجس ثٌوٍّٟ 1 0801318 إهثًر ث٤ًثػٟ ثٌؾجفز ٚ ذٗ ثٌؾجفز 2

 0801352 ث١ٌٙوًٚؽ١ٌٛٛؽٟ 2 0801333 أّج١ّجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌضـذ١م١ز 2

 0801353 ١ٌٛٛؽٟ ثٌوٍّٟث١ٌٙوًٚؽ 1 0801334 أّج١ّجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌضـذ١م١ز ثٌوٍّٟ 1

 انًجًٕع 15 انًجًٕع 17
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 انفصم انصٛفٙ 

ضبعخ 

 يعزًذح
 رلى انًطبق اضى انًطبق

 0801366  ًعِٙجًثس ١ِوث١ٔز فٟ هٍَٛ ث٤ 4

 

 

 

 انراثعخانطُــــخ 

 لٔانفصم األ انفصم انضبَٙ

ضبعخ 

 يعزًذح
 رلى انًطبق اضى انًطبق ضبعخ يعزًذح انرلى اضى انًطبق

 - ِضـٍخ ثمض١جًٞ 3 - ـٍخ ؽجِوزِض 3

 0801407 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕٙو١ّـــــز 2 - ِضـٍخ ثمض١جًٞ 3

 0801408 ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕٙو١ّـــــز ثٌوٍّٟ 1 0801467 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز 2

 0801466 ؽ١ٌٛٛؽ١ج ثٌذضٌٚي 3 0801468 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز ثٌوٍّٟ 1

 0801453 ث١ٌٙوًٚو١ّ١جء 2 0801464 ِٟومً ثٌٝ ثٌضق١ًٍ ثالٌ 1

 0801454 ث١ٌٙوًٚو١ّ١جء ثٌوٍّٟ 1 0801410 صم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ 2

 0801467 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز 2 0801491 ٔوٚر 1

 0801468 ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثف١ز ثٌوٍّٟ 1 0801492 دقظ صنٌػ 2

 انًجًٕع 15 انًجًٕع 15
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 عهٕو األرض ٔانجٛئخ انزطجٛمٛخانًطبلبد انزٙ ٚطرحٓب يعٓذ ٔصف 
 

 (ضبعبد يعزًذح 3) عهٕو األرض (0801105)

 Earth Sciences )انًزطهت انطبثك: )ال ٕٚجذ 

ثٌضو٠ٌييب دوٍييَٛ ث٤ًع ، أغٍفييز ث٤ًع ، ثٌذٍييًٛثس ٚثٌّوييجهْ ،  أٔييٛثم ثٌظيينًٛ: ثٌظيينًٛ ثٌٕج٠ًييز، ثٌظيينًٛ   

ثٌظنًٛ ثٌّضقٌٛز ؛ ثٌضؾ٠ٛز ؛ ثٌوًّ ثٌؾ١ٌٛيٛؽٟ ٠ٌٌٍيجؿ ؛ ث١ٌّيجٖ ثٌْيـق١ز؛ ث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز؛ ثٌذيٌثو١ٓ         ثٌٌّٛد١ز ،

  ؛ فٌوز ث٤ٌٛثؿ؛ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌضج٠ًن١ز.زثٌَالٍي؛ ثٌضٌثو١خ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ ، ٚثٌٕشجؽ ثٌذٌوجٟٔ

 
 (ضبعبد يعزًذح 3) (1) انجٕٛنٕجٛب انعبيخ (0801106)

   General Geology (1) انطبثك:)ال ٕٚجذ(  انًزطهــت 

ثٌٌّيٛد١جس ٚثٌظينًٛ    ،، ثٌذٌثو١ٓ ٚثٌظنًٛ ثٌذٌوج١ٔز  ثٌظنًٛ ثٌٕج٠ًز ثٌّمقّز ،  صو٠ٌب ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج؛ ثٌّوجهْ

فٌويز  ، ثٌيَالٍي ٚثٌذيٌثو١ٓ؛ ديجؿٓ ث٤ًع     ،ثٌٌّٛد١ز؛ ه١ٍّجس ثٌضقٛي ٚثٌظنًٛ ثٌّضقٌٛز؛ ث ٌو١ٍّجس ثٌوثم١ٍز 

 جًثس ٚثٌضٌثو١خ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز.ثٌظفجةـ؛ صى٠ٛٓ ثٌؾذجي ٚثٌم

 
 (ضبعخ يعزًذح) (1) انعًهٙ انعبيخ انجٕٛنٕجٛب (0801107)

 Practical General Geology (1) :(يزسايٍ أٔ 0801106 )انًزطهت انطبثك 

ثٌضويٌف هٍييٝ ثٌذٍييًٛثس ٚث٤ٔلّيز ثٌذ٠ًٍٛييز ه١ٍّييج؛ ثٌّويجهْ: مٛثطييٙج ثٌف٠َ١جة١ييز ٚصظي١ٕفٙج؛ ثٌظيينًٛ ثٌٕج٠ًييز: مٛثطييٙج     

 ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز: مٛثطٙج ٚصظ١ٕفٙج؛ ثٌظنًٛ ثٌّضقٌٛز: مٛثطٙج ٚصظ١ٕفٙج.  ،ٚصظ١ٕفٙج

 
 (ضبعبد يعزًذح 3) (2)انجٕٛنٕجٛب انعبيخ (0801108)

 General Geology(2) :(0801106)انًزطهت انطبثك 

دفوً ثٌؾجىد١ز ث٤ًػي١ز، ث١ٌّيجٖ    ٠ضؼّٓ ٘يث ثٌّْجق ٚطفج ٌٍو١ٍّجس ثٌنجًؽ١ز:  ثٌضؾ٠ٛز ٚثٌضو٠ٌز  ٚفٌوز ثٌّٛثه ث٤ًػ١ز

ي أعيٌ ث٠ٌٌيجؿ، ثٌؾ١ٍيو ثٌذقيجً ٚثٌذق١يٌثس ٚثٌّق١ـيجس دظيفضٙج        ٚجثٌؾٛف١ز ٚثٌْـق١ز هٍيٝ أٔٙيج هجِيً ؽ١ٌٛيٛؽٟ ، وّيج ٠ضٕي      

 هٛثًِ ؽ١ٌٛٛؽ١ز مجًؽ١ز، ٚثٌّظجهً ثٌـذ١و١ز ٌٍـجلز. 

 

 

 
 (ضبعخ يعزًذح) (2) انعًهٙ انعبيخ انجٕٛنٕجٛب (0801109)

 Practical General Geology(2) :(يزسايٍ أٔ 0801108 )انًزطهت انطبثك 

هًثّز ثٌنٌثةؾ: ثٌىٕض٠ًٛيز ٚثٌؾ١ٌٛٛؽ١يز؛ ؿيٌق ًّيُ ميٌثةؾ ثٌـذميجس ث٤فم١يز ٚثٌّجةٍيز؛          ، ِم١جُ ثٌٌُّ، ِفجص١ـ ثٌنٌثةؾ

ؾ١ٌٛيٛؽٟ.  ل١جُ ث١ًٌّ ٚثٌّؼٌح؛ ًُّ ثٌّمجؿن ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يز ثٌوٌػي١زت صٌص١يخ صٍْْيً ث٤فيوثط ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يز؛ ٚثٌيَِٓ ثٌ       

 إهـجء صّج٠ًٓ ِْٚجةً صذ١ٓ ثٌضٌثو١خ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ثٌٌة١ْ١ز. 

 

 (ضبعبد يعزًذح 3)  يصبدر انطبلخ (0801113)

 Energy Sources :ال ٕٚجذ(انًزطهت انطبثك( 

:ثٌٕفؾ،ثٌغجٍ ثٌّضؾييوهرثالّييضٙالن ثٌوييجٌّٟ ٌٍـجلييز مييالي ثٌضييج٠ًل، صٛليين ِْٚييضمذً ثّييضنوثَ ثٌـجلز،ِظييجهً ثٌـجلييز غ١ييٌ         

 ثٌـجلييييزٚؿجلييييز ث٠ٌٌييييجؿ ٚؿجلييييز ث١ٌّييييجٖ ٚثٌـجلييييز ث٠ٌٕٚٛييييز،    ثٌشّْيييي١ز ثٌـجلييييز:ثٌذو٠ٍييييز ثٌـجلييييزثٌـذ١وٟ،ثٌفقُ،ِظييييجهً 

ٚثٌٙؾ١ٕٗتثٌـجلييز فييٟ ث٤ًهْ ٚ   ثٌىٌٙدجة١ييز، دييوثةً ٚلييٛه ثٌٌّوذييجس :ثال٠غييجٔٛي، ثٌْيي١جًثس     ثٌق٠ٛ١ييزثٌؾ١ٛفٌث٠ًٗ،ثٌـجلييز 

  ِظجهً٘ج ٚأ ىجٌٙج.

 

 (بعبد يعزًذحض 3) يٕارد انًٛبِ (0801115)

 Water Resources :ال ٕٚجذ(انًزطهت انطبثك( 

ً ٚثٌضٟ صشًّ ثٌٙـٛي ثٌّوًٞ ثٌؾ٠ٌيجْ ثٌْيـقٟ ثٌٌ يـ ثٌضذنيٌ صني٠َٓ ث١ٌّيجٖ فيٟ         ثٌـذ١و١زهٕجطٌ ثٌوًٚر ثٌّجة١ٗ   ث٤ٔٙيج

جٖ فيٟ ث٤ًهْ ٚثٌضقيو٠جس   ث١ٌّجٖت ِظجهً ث١ٌّي  ٚٔٛه١زٚثٌذق١ٌثس .ِظجهً ث١ٌّجٖ ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌغ١ٌ صم١ٍو٠ز ٚثٌـٍخ هٍٝ ث١ٌّجٖ 

   ث١ٔ٢ز ٚثٌّْضمذ١ٍز.
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 (ضبعبد يعزًذح 3) انجٛئخ ٔانزهٕس انجٛئٙ (0801117)

 Environment and Environmental 

Pollution 
 )ال ٕٚجذ(ثك:انًزطهت انطب

ثٌضٌدييز  ، ٛه١ييز ثٌذ١تييز ٚإهثًصٙييجِفٙييَٛ هٍييُ ثٌذ١تييز؛ ثٌضغ١ييٌ ثٌذ١تييٟ ٚأ١ّ٘ضييٗ؛ هًٚر ثٌّييٛثه ثٌذ١ٛؽ١ٛو١ّ١جة١ييز؛ ثٌييٕلُ ثٌذ١ت١ييز؛ ٔ  

ثٌفوج١ٌييجس ثًٌَثه١ييز ٚثٌق١ٛث١ٔييز    ، ٚصٍٛعٙييج: ثٌو١ٍّييجس ثٌف٠َ١جة١ييز ٚثٌى١ّ١جة١ييز ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ييز، ثٌٌّييٛد١جس وّظييوً ٌٍضٍييٛط       

صٍٛط ثٌٙٛثء؛ ثٌضأع١ٌ ثٌـ٠ًٛ ث٤ِو هٍٝ وٛوخ ث٤ًع؛ ث٤مـجً ثٌذ١ت١ز ٚصم١١ّٙيج: ث٤مـيجً    ، ٚثٌظٕجه١ز وّظوً ٌٍضٍٛط

  صم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟت ثٌٛػن ثٌذ١تٟ فٟ ث٤ًهْ. ثٌذ١ت١ز،

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) فٙ عهٕو األرض ٛخرطجٛمبد حبضٕث (0801161) 

  Computer Application in Geology  انطبثك:الٕٚجذت انًزطه 

ْيي١ّز (، صو٠ٌييب ثٌّضغ١ييٌثس،  ييٌٚؽ ص  ++Cِموِييز فييٟ ثٌنٛث١ًٍِييجس ٚثٌّنــييجس ثالْٔيي١جد١ز، ِموِييز ٌٍغييز ثٌذٌِؾييز)       

،  Switch، ثٌضويٌف هٍيٝ     IFثٌّضغ١ٌثس، أِغٍز ٌضو٠ٌب ثٌّضغ١ٌثس، ثٌو١ٍّجس ثٌقْجد١ز ثالّج١ّز، ثٌضويٌف هٍيٝ ثٌشيٌؽ    

(، ثٌضوٌف هٍٝ ثٌّظفٛفجس، صو١ٍُ ثٌـالح و١ف١ز ثٌوًّ هٍٝ دوغ ثٌذٌثِؼ ٚثٌضـذ١مجس فيٟ  For- Whileثٌِ ثٌضىٌثً )أٚ

   (.  Rockwork ٚSurferِؾجي هٍَٛ ث٤ًع ٚثٌذ١تز )وذٌٔجِؼ 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انًعبدٌ انجهٕراد ٔ عهى (0801200)

 Crystallography & Mineralogy :(0801106)انًزطهت انطبثك 

ثٌذ٠ًٍٛز ٚصظ١ٕفٙج ، ثٌظفجس ثٌف٠َ١جة١ز، ثٌضظ١ٕب ثٌى١ّ١جةٟ ٌٍّوجهْ،  ثٌىذ٠ٌض١يوثس، ثالوجّي١و    ث٤ٔلّزثٌذًٍٛثس ٚثٌضذًٍٛ، 

١ز، ثالِالؿ، ثٌىٌدٛٔجس، ث١ٌٕضٌثس، ثٌذًٍٛثس، ثٌىذ٠ٌضجس، ٚثٌفّٛيفجس، ثٌىٌِٚيجس، ثٌضٕىْيضجس، ثٌْي١ٍ١ىجس،     ٚثالوج١ّو ثٌّجة

  ثٌّوجهْ ثٌّىٛٔز ٌٍظنًٛ، ثٌنٛثص ثٌذ٠ًٍٛز ٌٍّوجهْ دجّضنوثَ ثال وز ث١ٕ١ٌْز ثٌق١ٛه٠ز.

 

 (ضبعخ يعزًذح) انًعبدٌ انعًهٙٔ انجهٕراد عهى (0801201)

 Practical Crystallography 

&Mineralogy  

 (يزسايٍ أٔ 0801200انًزطهت انطبثك: )

هٍٝ أؽيَثء ثٌّؾٙيٌ ثٌّْيضمـخ ٚؿذ١ويز هٍّيٗ، ، ثٌّويجهْ ثٌضيٟ صيومً فيٟ           ثٌضوٌف ه١ٍّج ت ثٌذ٠ًٍٛز ث٤ٔلّزهٍٝ  ثٌضوٌف

  صى٠ٛٓ ثٌظنًٛ، ثٌّؾج١ِن ثٌّوو١ٔز ثٌّنضٍفز ٚثٌضوٌف هٍٝ ثٌّوجهْ ثٌّنضٍفز دجٌو١ٓ ثٌّؾٌهر.

 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( ثصرٚبد انًعبدٌ    (0801202)

 Optical Mineralogy :(0801108)انًزطهت انطبثك 

هًثّز ثٌنٛثص ثٌؼٛة١ز ٌٍّوجهْ ، ٚثٌؼٛء ثٌّضؾّن، ٚصم١ُْ ثٌّويجهْ ٚصٌو١ذٙيج، ٚهًثّيز ِؾّٛهيجس ثٌّويجهْ ٚطيفجصٙج       

ث١ٍْ١ٌْز ثٌٌة١ْ١ز. مٛثص ثٌّوجهْ ثٌذظ٠ٌز صقش  ثٌؼٛة١ز ٚثٌضٌو١ذ١ز، دج٦ػجفز إٌٝ هًثّز صفظ١ٍ١ز ٌّؾّٛهجس ثٌّوجهْ

   ثٌؼٛء ثٌّْضمـخ.

 

 (ضبعخ يعزًذح) ثصرٚبد انًعبدٌ انعًهٙ   (0801203)

 Optical Mineralogy Practical   :(يزسايٍ أٔ 0801202) انًزطهت انطبثك 

ٚثٌؼٛء ثٌّضؾّن، ٚصمْي١ُ ثٌّويجهْ   هًثّز ثٌنٛثص ثٌؼٛة١ز ٌٍّوجهْ صقش ثٌّؾٌٙ دجّضنوثَ ثٌؼٛء ثٌّْضمـخ ثٌّضوجِو، 

ٚصٌو١ذٙج، ٚهًثّز ِؾّٛهجس ثٌّوجهْ ٚطفجصٙج ثٌؼٛة١ز ٚثٌضٌو١ذ١ز، دج٦ػجفز إٌيٝ هًثّيز صفظي١ٍ١ز ٌّؾّٛهيجس ثٌّويجهْ      

   ثٌٌة١ْ١ز صقش ث١ٌّىٌّٚىٛح. ث١ٌْج١ّز

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( عهى انصخٕر (0801204)

 Petrology :(0801202)انًزطهت انطبثك 

ث٤ًع ثٌظنجًٞ؛ ثٌظنًٛ ثٌٕج٠ًز: أ ىجي ٚصٌثو١خ ثٌظنًٛ ثٌّمقّز، صظ١ٕفٙج، ثٌظي١ٌٙ )ثٌى١ّ١يجء ثٌف٠َ١ج٠ٚيز     صٌو١خ

ثٌٕج٠ًز ٚثٌّوجهْ ثٌّىٛٔز ٌٍظنًٛ ثٌٕج٠ًز ، ٍظنًٛ ٌٚثٌظفجس ثٌف٠َ١ج٠ٚز، ثٌضذج٠ٓ(، ثٌٕشٛء ثٌظنٌٞ، ثٌٛػن ثٌضىضٟٛٔ؛ 

ث١ٌّىج١ٔى١ز، ثٌىجًد١ٔٛز ٚثٌّضذنيٌثس، ثاللضظيجه٠ز،    ظنًٛ ثٌٌّٛد١ز ثْٔؾز ثٌظنًٛ ثٌٕج٠ًز ، ٚثٌضوٌف هٍٝ ثُ٘ ثٔٛثم ثٌ

ثٌْي١ٍىجص١ز، ثٌٌّيٛد١جس ثٌذٌوج١ٔيز؛ ثٌظينًٛ ثٌّضقٌٛيز: ه١ٍّيجس ثٌضقيٛي، هٛثِيً ثٌضقيٛي، ثٌضظي١ٕب، ثٌظينًٛ ثٌّضقٌٛيز             

 .ٚثْٔؾز ثٌظنًٛ ثٌّضقٌٛز ، أعٕجء صى٠ٛٓ ثٌمشٌر ث٤ًػ١ز
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 (خ يعزًذحضبع) عهى انصخٕر انعًهٙ (0801205)

 Practical Petrology  (:يزسايٍ أٔ 0801204انًزطهت انطبثك) 

ٚثٌظيينًٛ ثٌٌّييٛد١ز ثٌفضجص١ييز ٚثٌى١ّ١جة١ييز ٚثٌذ١ٛو١ّ١جة١ييز      ٚثٌذٌوج١ٔييز ثٌؾٛف١ييزثٌٕج٠ًييز هًثّييز ثٌّوييجهْ ثٌّىٛٔييز ٌٍظيينًٛ   

   ّ ١ىٌّٚيىٛح ثٌّْيضمـخ ِين ثٌضويٌف     ٚثٌظنًٛ ثٌّضقٌٛز ِن صقو٠و ثٔٛثم ثٌضقٛي ٚثٌوٛثًِ ثٌّؤعٌر ه١ٍٙيج  ديج ثّيضنوثَ ثٌ

ِن هًّ  ٠ٌقز ١ِىٌّىٛد١ز ٚهًثّضٙج  ١ِىٌّىٛد١ز ص١ّْز ثٌظنًٛ ِن صظ١ٕفٙج، ثٌضوًح هٍٝ هًّ  ٠ٌقز ؿٌق هٍٝ 

   صقش ث١ٌّىٌّٚىٛح ثٌّْضمـخ.

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ(                عهى انزرثخ ٔرهٕصٓب (   0801211)

 Soil and its pollution (0801106طبثك:)نًزطهت انا   

ً صو٠ٌب هٍُ ثٌضٌدز ٚثٌوالليجس ثالّجّي١ٗ،    ، ثٌـيًٛ ثٌظيٍخت ثٌـيًٛ     هٛثِيً صىي٠ٛٓ ثٌضٌديز، ِىٛٔيجس ثٌضٌديز      ، ثٌضٌديز  أطي

ٞ   ،  ثٌّشيذوز ٚغ١يٌ   ثٌّشذوز ثٌضٌدزثٌْجةًت ؽ٠ٌجْ ثٌّجء فٟ   ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١يز ثٌى١ّ١جة١يز   ، ثٌنيٛثص ثٌف٠َ١جة١يز    ، ثٌـيًٛ ثٌغيجٍ

 . ثٌضٌدزصٍٛط  ، ثٌذَي ، ثٌقم١ٍزهًٚر ثٌّجء  ، صظ١ٕب ثٌضٌدز ، ٌٍضٌدز

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ(                  انعًهٙ  عهى انزرثخ ٔرهٕصٓب (0801212)

 Practical Soil and its pollution ( :يزسايٍ أٔ 0801211انًزطهت انطبثك) 

، هًؽز ثٌضشيذن ٚثٌيٌلُ ث١ٌٙيوًٚؽ١ٕٟ ٌٍضٌديز،     ثٌضٌدز ، وغجفزثٌضٌدز، ِْج١ِز ثٌضٌدزت ًؿٛدز ثٌضٌدزأمي ه١ٕجس صٌدز، صظ١ٕب 

ت صميو٠ٌ  ثٌضٌديز فيٟ   ثٌٌة١ْ١زل١جُ ِوجًِ ثٌٕفجى٠ز ٚثٌضق١ًٍ ث١ٌْٕؾٟ ٌٍضٌدز، ل١جُ و١ّجس ث٤ِالؿ ثٌيثةذز فٟ ثٌضٌدزت ثٌّوجهْ 

  و١ّجس دوغ ثٌوٕجطٌ ثٌغم١ٍز فٟ ثٌضٌدز ٚصق١ًٍ مٌثةؾ ثٌضٌدز.

 

 بٌ يعزًذربٌ()ضبعز انصخٕر انرضٕثٛخ (0801213)

 Sedimentary rocks :(0801108)انًزطهت انطبثك 

 ، ثٌْيي١ٍىجص١ٗ ٚثٌالّيي١ٍ١ىجص١ٗ ثٌٌّييٛد١زثٌّييٛثه  ، ٚثٌضؾ٠ٛييٗ ثٌٌّييٛد١زثٌييوًٚثس  ، ٌٍقذ١ذييجس ثٌـذ١و١ييزثٌنظييجةض   ثٌضوييج٠ًب

ً  ،  ثٌمو٠ّيز ت ثٌّٕجمجس  ثٌٌّٛد١زثٌذ١تجس  ،ثٌض١ٌّخ أفٛثع  ، ثٌٌّٛد١زثٌو١ٍّجس  ٚمظجةظيٙج   ثٌٌّيٛد١ز  أ ْٔيؾز ثٌظينٛ

  .ثٌّنضٍفز ثٌٌّٛد١زصظ١ٕب ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز ٚ أٔٛثم ثٌظنًٛ ،  صٌثو١خ ثٌظنًٛ ثٌٌّٛد١ز ،ثٌّنضٍفز

 

 (ضبعخ يعزًذح) انعًهٙ انصخٕر انرضٕثٛخ (0801214)

 Practical Sedimentary rocks :(يزسايٍ أٔ 0801213) انًزطهت انطبثك 

ز دجٌظينًٛ ثٌٌّيٛد١ز ٚد١تجصٙيج ثٌضٌّي١ذ١ز ٚصظي١ٕب ثٌظينًٛ ثٌٌّيٛد١ز ٚوييٌه هًثّيز          هًثّز ث٤ْٔؾز ٚثٌضٌثو١خ ثٌنجط

أٔٛثهٙييج ثٌٌة١ْيي١ز ٚهاللجصٙييج ِيين ثٌضٌثو١ييخ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييزت هًثّييز ١ِىٌّٚييىٛد١ز ٌّؾّٛهييجس ثٌظيينًٛ ثٌٌّييٛد١ز ٚدييجٌو١ٓ     

ت صّغ١ييً ثٌض٠ٍٛيين ثٌقؾّييٟ  هًثّييجس ١ِوث١ٔييزت ثالّييضوثًٖ ٚثٌضىييًٛت ثٌض٠ٍٛيين ثٌقؾّييٟ ٌٌٍّييٛد١جس      إٌييٝثٌّؾييٌهر دج٦ػييجفز  

 ت ثٌّوجِالس الفظجة١ٗ ٌٌٍّٛد١جس.  ثٌّنضٍفزٌٌٍّٛد١جس دجٌـٌق 

 

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) اإلحصبء انجٕٛنٕجٙ ٔانجٛئٙيمذيخ فٙ  (0801218)

 Introduction to Geological & 

Environmental Statistics 

 الٕٚجذانًزطهت انطبثك:

ج ث٦فظجة١ز صٙوف إٌٝ صو٠ٌب ثٌـجٌخ دقمً ث٦فظجء ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌذ١تيٟ ٚصـذ١مجصيٗ   ٠ضؼّٓ ثٌّْجق ِموِز فٟ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١

، ٚثٌضوٌف هٍٝ وً ِٓ ؿيٌق ثميي ثٌو١ٕيجس، ،ؿيٌق فْيجح ويً ِيٓ ثٌّضّٛيؾ ثٌقْيجدٟ ، ثٌّٕيٛثي ، ثٌضذيج٠ٓ ٚ ثالٔقيٌثف             

ً   ،ثٌّو١جًٞ ٌٍو١ٕجس ، دٕجء ؽوثٚي ثٌض٠ٍٛن ٚ ثٌّوًؽجس ث٦فظيجة١ز ٌٍو١ٕيجس   ثٌقظيٛي هٍيٝ    ث٦فظيجةٟ،   مـيٛثس ثٌضق١ٍي

ثٌضٕذؤ ٚثٌٕضجةؼ، ٚدوغ ثٌضـذ١مجس ثٌو١ٍّز ) فيجالس    ثمضذجً ثٌفٌػ١جس؛  ثٌذ١جٔجس / أمي ثٌو١ٕجس؛ ِوجٌؾز ثٌذ١جٔجس ٚصق١ٍٍٙج؛

  هًث١ّز (.

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انجٕٛكًٛٛبء انزطجٛمٛخ (0801221) 

 Applied Geochemistry :(080203)انًزطهت انطبثك 

: ثٌذٕيجء ثٌـذميٟ، ص٠ٍٛين ثٌىغجفيز، ثٌظينًٛ      ث٤ًعب ثٌؾ١ٛو١ّ١جء، صفجهالس ثٌّوجهْ ٚصغ١ٌثس ثٌـًٛ، د١ٕيز ٚصٌو١يخ   صو٠ٌ

ثٌو١ّمز، ثٌفوج١ٌجس ثٌظٙج٠ًز ٚثٌظنًٛ ثٌٕج٠ًز، ثٌضقٛي ٚثٌظنًٛ ثٌّضقٌٛيز، ثٌٌّيٛد١جس ٚثٌظينًٛ ثٌٌّيٛد١ز، ثٌّويجهْ      

، ؿييٌق ثالّضىشييجف   ٚأٔٛثهٙييج، ثٌّْييٛفجس ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١ييز  ٚص٠ٍٛوٙييج فييٟ ثٌظيينًٛ، ثٌنجِييجس ثٌّوو١ٔييز أطييً صى٠ٕٛٙييج      

 ثٌؾ١ٛو١ّ١جةٟ ، صم١١ُ ثٌٕضجةؼ ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١ز، ًُّ ثٌنجًؿز ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١ز، صقو٠و ثٌشٛثى ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١ز ثٌّوو١ٔز . 
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 (بعخ يعزًذح)ض انجٕٛكًٛٛبء انزطجٛمٛخ انعًهٙ (0801222)

 Practical Applied Geochemistry (يزسايٍ أٔ 0801221) ت انطبثك:انًزطه 

صقؼي١ٌ ثٌو١ٕيجس ٌٍضق١ٍيً)ؿقٓ، صيي٠ٚخ ، طيٌٙ( ، ثّيضنوثَ ؿيٌق         آ١ٌيز ؿ٠ٌمز ثمي ٚصقو٠يو ٔيٛم ثٌو١ٕيجس ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١يز،     

فيز )  ث١ٕ١ٌْز ثٌّنضٍ ث٤ وز أؽَٙرٚث١ٌو٠ٚز ، صق١ًٍ ثٌو١ٕجس )ثٌظن٠ٌز ، ثٌضٌدز ، ثٌٕذجصجس، ث١ٌّجٖ(  دجّضنوثَ  ث١ٌ٢زثٌضقج١ًٌ 

 (XRD, XRF صقج١ًٌ دجّيضنوثَ ثٌـيٌق ث١ٌو٠ٚيز     إؽٌثءTitration     ٚثٌّيٛثه ثٌوؼي٠ٛز ٚ    ث٤ّجّي١ز ٌٍوٕجطيٌ ثٌى١ّ١جة١يز

  ثٌضقج١ًٌ ثٌوٕجطٌ ثٌشق١قز.  Flam Photometer and Ione Conductive Plasma)  (أؽَٙرثٌفّٛفجس، ثّضنوثَ 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( عهى انًطبحخ (0801241) 

 Surveying الٕٚجذطهت انطبثك:انًز 

ٗ ِٚذجها ٚصو٠ٌفيجس   ثٌّْجفزهٍُ  ألْجَِموِٗ ) ثٌمـجهيجس  ، ثٌضْي٠ٛز  ، ٚٚفيوثس ثٌم١يجُت ل١يجُ ثٌّْيجفجس     أٔلّيز  ، (أّجّي١

ٗ  ثٌشيييييذى١ز ث١ٌَّث١ٔيييييز،  ثٌوٌػييييي١زٚثٌمـجهيييييجس  ثٌـ١ٌٛيييييز ٚثالفم١يييييٗ  ثٌوّٛه٠يييييزثٌَٚث٠يييييج  ،ًّٚيييييُ ثٌنـيييييٛؽ ثٌىٕض٠ًٛييييي

 ثٌّقيوهر ٚثٌّْيجفجس   ِْيضم١ّز دنـيٛؽ   ثٌّقوهرثٌّْجفجس  إ٠ؾجهثفجس(تثٌّْجفجس ٚثٌقؾَٛ ))ثالصؾج٘جستثٌضْجِش ٚثالٔقٌ

 ،)مـيييٛؽ ثٌـيييٛي ٚمـيييٛؽ ثٌويييٌع(  ثٌوج١ٌّيييز ث٦فيييوثع١جس أٔلّيييز ،ث٦فيييوثع١جسدٛثّيييـز  ثٌّْيييجفز ،دنـيييٛؽ ِٕق١ٕيييٗ(

ٚل١يجُ صيوفمجس    ثٌّجة١يز س ثٌّْيٛفج  ،ٌضقؼي١ٌ ثٌنيٌثةؾ ثٌـذٛغٌثف١يٗ(    ث١ٌّوث١ٔيز ثٌّْٛفجس ثٌـذٛغٌثف١ٗ )ؽّن ثٌّوٍِٛيجس  

 صـذ١مجس فجّٛد١ٗ.   ،ثٌّضموِزثٌّْـ  أؽَٙر ،ثٌّجة١زثٌّؾجًٞ 

 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انجٕٛنٕجٛب انزركٛجٛخ (0801243)

 Structural Geology :(0801109)انًزطهت انطبثك 

ً فيٟ ث  ٚثالٔفويجي ثٌّذيجها ث١ٌّىج١ٔى١يز ٚث٦ؽٙيجه     ، ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌضٌثو١يخ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يز   ٚطيفٙج ٚأٔٛثهٙيج،     ثٌـ١يجس  ،ٌظينٛ

صقو٠يو ث٤هّيجً دجّيضنوثَ     ،ٚطيفٙج ٚصظي١ٕفٙج، آعجً٘يج    ،ثٌفٛثطيً؛ ثٌفٛثٌيك   ،ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ٚثٌّىضذ١ز، ١ِىج١ٔى١ز ثٌضى٠ٛٓ

ثٌضشيييٛ٘جس  ،ثٌضشيييمك ،ثٌظييينًٛ ثٌٕج٠ًيييز ٚثٌضٌثو١يييخ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يييز  ،صىض١ٔٛيييز ثٌضٌّيييذجس ثٌٍّق١يييز  ، ثٌضٌثو١يييخ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يييز

  ز ٚثٌٌّٔز.ثٌذالّض١ى١

 

 (ضبعخ يعزًذح) انجٕٛنٕجٛب انزركٛجٛخ انعًهٙ (0801244)

 Structural Geology Practical  (يزسايٍ أٔ 0801243) نًزطهت انطبثك:ا 

 ،ثٌّمييجؿن ثٌـ١ٌٛييز ٚثٌوٌػيي١ز ٚثٌنييٌثةؾ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييز؛ ثٌـذمييجس، ث١ٌّييً، ثٌّؼييٌح، ّييّه ثٌـذمييز؛ ثٌّمييجؿن ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييز     

ؿيٌق فْيجح    ،ثٌضق١ٍيً ث٦فظيجةٟ ٌٍضىْيٌثس   ، ثٌضّغ١يً ثالّيض٠ٌ١ٛغٌثفٟ ) يذىز  ي١ّوس(     ،َ ثٌضٛثفيك هو ،ثٌـ١جس؛ ثٌفٛثٌك

  .فٟ ثٌظنًٛ ٚثالٔفوجيٚل١جُ ث٦ؽٙجه 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انجٕٛيٕرفٕنٕجٛب انزطجٛمٛخ (0801245)

 Applied Geomorphology :(0801108)انًزطهت انطبثك 

ثٌواللييجس ث٦ل١ّ١ٍييز ٚثٌّٛػييو١ز، فٌويز ثٌٌوييجَ ثٌظيينٌٞ هٍييٝ ثٌّٕقييوًثس؛ أ ييىجي  ٚصٌو١ييخ ث٤ًع: ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١يج  

ً ،ث٤ًع ثٌٕجصؾز هٓ ثٌٕشجؽ ثٌذٌوجٟٔ ث٤ يىجي ث٤ًػي١ز ثٌٌّصذـيز     ،ث٤ ىجي ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ز ثٌٌّصذـز دأٔٛثم ثٌظينٛ

ث٦ْٔجْ ٚهًٖٚ فٟ صشيى١ً   ،ٙج ث٤ًػ١زثٌؾ١ٍو؛ ثٌضو٠ٌز ثٌْجف١ٍز ٚأ ىجٌ ،ثٌضو٠ٌز ث٠ٌٌٕٙز ٚث٤ ىجي ثٌٌّصذـز دٙج ،دجٌضؾ٠ٛز

  ّــ ث٤ًع.

 

 (ضبعخ يعزًذح) انعًهٙ انجٕٛيٕرفٕنٕجٛب انزطجٛمٛخ (0801246)

 Practical Applied Geomorphology :(يزسايٍ أٔ 0801245 )انًزطهت انطبثك 

   ٌ ثف١ييز ِٕٙييج، أّٔييجؽ ثٌضظيي٠ٌب  ثٌنييٌثةؾ ثٌىٕض٠ًٛييز ًّٚييُ ثٌّمييجؿن ثٌّنضٍفييز، ثٌظييًٛر ثٌؾ٠ٛييز ٚثّييضٕذجؽ ث٦ ييىجي ثٌـذٛغ

ثٌّنضٍفز ٚهاللضٙج دٕٛه١ز ثٌظنًٛ، صقو٠و ّٔؾ ثٌضظ٠ٌب ِٓ ثٌظًٛر ثٌؾ٠ٛيز ٚؿيٌق صّغ١ٍٙيج إفظيجة١ج، ليٌثءر ثٌنجًؿيز       

ثٌـذٛغٌثف١ز هٍٝ ِمج١٠ِ ِنضٍفز ٚصقو٠و ؽ١ّن ثٌّوجٌُ ثٌـذٛغٌثف١ز، إّمجؽ ِوٍُ ؿذٛغٌثفٟ ٚثػـ فم١ٍيج هٍيٝ ثٌن٠ٌـيز    

( ٤ٞ ِوٍيُ صؼج٠ًْيٟ دجّيضنوثَ ِم١يجُ ْٔيذٟ ِيٓ ٔمـيز ٌِؽو١يز ٚثػيقز، ث٦ يىجي           Sketchٚثٌوىِ، ًُّ صنـ١ـيٟ ) 

 ثٌـذٛغٌثف١ز ٚثٌّلجٌ٘ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز. 
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 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( أضبضٛبد عهٕو انًٛبِ (0801251)

 Principles of Hydrology  :(0801213)انًزطهت انطبثك 

 ،ثٌفٛثليو ثٌّجة١يز   ،ث٤ِـيجً: أٔٛثهٙيج، ص٠ٍٛوٙيج، ل١جّيٙج     ، ثٌّٛثٍٔز ث١ٌٙوًٌٚٛؽ١يز  ،ثٌوًٚر ث١ٌٙوًٌٚٛؽ١ز ،صو٠ٌب هٍُ ث١ٌّجٖ

مٛثص ث٤فٛثع ثٌّجة١يز، ثٌّٕق١ٕيجس ثٌّجة١يز، هالليز ث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز دجٌْيـق١ز،         ،ثٌضذنٌ، ثٌٕضـ، ثٌٌ ـ؛ ثٌؾ٠ٌجْ ثٌٌٕٙٞ

  ١ّز.ّٔيؽز ٔٛه١ز ث١ٌّجٖ ٚثٌّٛثطفجس ثٌم١ج ،ثٌضظج١ُِ ث١ٌٙوًٌٚٛؽ١ز ،ؿٌق ثٌم١جُ

 

 (ضبعخ يعزًذح) عهٕو انًٛبِ انعًهٙ أضبضٛبد (0801252)

 Principles of Practical Hydrology  :(يزسايٍ أٔ 0801251) انًزطهت انطبثك 

ثٌّجة١ز دجّضنوثَ ثٌنٌثةؾ ثٌـٛدٛغٌثف١ز ٚثٌظيًٛ ثٌؾ٠ٛيز ٚثٌفؼيجة١ز، صقو٠يو ثٌنظيجةض ثٌٕٙوّي١ز        ث٤فٛثعصغذ١ش فوٚه 

ٚصظيق١ـ ّيؾالس    إوّيجي ؽ١ز، ؿٌق ٌٛ ثٌوًٚر ث١ٌٙوًٌٚطع ثٌْجوخ، ًُّ ثٌنٌثةؾ ثٌىٕض٠ًٛز ٌوٕجٚث١ٌٙوًٌٚٛؽ١ز ٌٍقٛ

ٕييضـ ثٌضؾ٠ٌذ١ييز، صمييو٠ٌ ثٌثٌٙٛثؿييً ثٌّـ٠ٌييز، صقو٠ييو هّييك ثٌّـييٌ ثٌّىييجفب ٌٍقييٛع ثٌّييجةٟ، ؿييٌق فْييجح ِوييوالس ثٌضذنييٌ  

ِوجِييً ثٌؾ٠ٌييجْ، ثٌم١جّييجس ثٌّجة١ييز ليي١ُ ثٌضييوفك ثٌولّييٟ ٚ ٠٦ؾيجه ِؤ يٌثس ثٌٌ ييـ ٚليي١ُ فييجةغ ثٌّـييٌ، ثٌـييٌق ثٌضؾ٠ٌذ١ييز  

ثٌم١جُ ٚصقو٠و ثٌضظ٠ٌب فٟ ثٌّؾجًٞ ثٌّجة١ز، ؿٌق صق١ًٍ ثٌّٕقٕٝ ثٌّجةٟ، ١٘وًٚغٌثف ثٌٛفور، ِٕق١ٕيجس  يور    ٚأؽَٙر

  ثٌّـٌ ِٚور صىٌثًٖ، صظج١ُِ ثٌف١ؼجْ ٚؿٌق فْجح فؾَٛ ثٌف١ؼجْ.
 

 (ضبعبد يعزًذح 3) ٔركُٕنٕجٛب انًعهٕيبد األرضعهٕو  (0801261)

 Earth Sciences and Information 

Technology 

 (0801106)انًزطهت انطبثك:

 ث٤ٔلّيز  إهيوثه ثٌضوج٠ًب، ِموِز فٟ صـًٛ ٔليُ صىٌٕٛٛؽ١يج ثٌّوٍِٛيجس، صو٠ٌيب ثٌّشيجوً، ثٌؾيوٜٚ ٚصق١ٍيً ثٌيٕلُ، ؿيٌق          

 ثٌضق١ًٍ، ِموِز فٛي ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌّوٍِٛجس، ثٌـٌق ثٌّْضنوِز فٟ ثالّضٌثص١ؾ١جس. ٤غٌثع

  

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) انجٕٛنٕجٛب انجٛئٛخ (0801302)

 Environmental Geology :(0801106)انًزطهت انطبثك 

صنّييي١ٓ ٚصقو٠يييو ثٌّنيييجؿٌ   ، ثٌنـيييٌر ٗثٌو١ٍّيييجس ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييي  ،ث٤ؿيييٌ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يييز؛ صٌو١يييخ ث٤ًع ِٚوجهٔٙيييج   ،ِموِيييز

١ييٌر، ثالَٔاللييجس ث٤ًػيي١ز ٚفٌوييز ثٌىضييً، ثٌف١ؼييجٔجس،   ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييز، ثٌييَالٍي، ثٌقّييُ ثٌذٌوج١ٔييز، ثٌّٛؽييجس ثٌذق٠ٌييز ثٌىذ  

ِنجؿٌ ثٌذقجً ٚثٌّٕيجك، صْيجلؾ ث١ٌٕيجٍن؛ ؿذ١ويز ِيٛثًه ث٤ًع: ثٌّموِيز، أٔيٛثم ثٌّيٛثًه ث٤ًػي١ز؛ صيأع١ٌ ث٦ْٔيجْ هٍيٝ             

  ثٌذ١تز؛ ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز؛ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثٌـذ١ز.

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( عهى انطجمبد (0801303)

 Stratigraphy :(0801213)انًزطهت انطبثك 

ثٌْٕييذ١ز ٌٍظيينًٛ ، ثٌواللييجس ثٌـذجل١ييز: ثٌؾجٔذ١ييز ٚثٌوّٛه٠ييز،   ث٤هّييجًثٌمييٛث١ٔٓ ثٌضييٟ صقىييُ ثٌضوجلييخ ثٌـذمييٟ ٚثالففييًٛٞ،  

 ،ثٌّق١ٍييز ث٤ِغٍييزصمْيي١ّٙج، صمْيي١ّجصٙج ثٌّنضٍفييز ِيين ىوييٌ   أّييِثٌّضٛثفمييز ٚغ١ييٌ ثٌّضٛثفمييز؛ ثٌٛفييوثس ثٌـذجل١ييز ثٌظيين٠ٌز:   

ٔٛثهٙج، ِْض٠ٛجصٙج؛ ثٌٛفوثس ثٌـذجل١ز ث١ٌَِٕز: ِفِٙٛٙج، هاللضٙيج دجٌٛفيوثس   أذجل١ز ثٌق١جص١ز: ثٔـمضٙج ثٌّنضٍفز، ثٌٛفوثس ثٌـ

ٟ        ،ث١ٌَِٕز ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز؛ ثٌٛفوثس ثٌـذجل١ز ثٌّغٕجؿ١ْ١ز  ،ِفِٙٛٙيج، صمْي١ّجصٙج؛ ؛ ثٌيٕلُ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يز ّٚيٍُ ثٌيَِٓ ثٌؾ١ٌٛيٛؽ

  فٟ هٍُ ثٌـذمجس، ؿٌلٙج ثٌّنضٍفز. أ١ّ٘ضٙج ،ٌلٙج ثٌّنضٍفز؛ ّؾالس ث٢دجًِفِٙٛٙج، ؿ ،صم١ّْجصٗ ثٌّنضٍفز، ثٌّؼج٘جر

 

 (ضبعخ يعزًذح) عهى انطجمبد انعًهٙ (0801304)

 Practical Stratigraphy :(يزسايٍ أٔ 0801303) انًزطهت انطبثك 

ـ         هييوَ ثٌضٛثفييك ِييٓ مييالي     ثٌّمييجؿن ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييز ثٌوّٛه٠ييز، ثٌّؼييج٘جر ثٌظيين٠ٌز ثٌوجه٠ييز ٚثٌّمفٍييز، ثٌضوييٌف هٍييٝ ثّييـ

( ِٓ مالي ثٌّؼج٘جر ثٌضوٌف هٍٝ ِٕجؿك صموَ ٚثٔقْجً ثٌذقٌ ِٓ Pinch-outثٌّؼج٘جر، ثٌضوٌف هٍٝ كجٌ٘ر ثٌضؼ١ك )

مالي ثٌّؼج٘جر ٚثٌّمجؿن ثٌوّٛه٠ز، ثٌّؼج٘جر ثالفف٠ًٛز؛ ثٌنٌثةؾ ثٌـذجل١ز: مٌثةؾ ثٌّْجوز، ثٌنٌثةؾ ثٌْيق١ٕز ٚغ١ٌ٘يج؛   

  ٝ ثٌـذمجس صقش ثٌْـق١ز ِٓ مالٌٙج.ّؾالس ث٢دجً ٚثٌضوٌف هٍ

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) انًعبدٌ ٔانصخٕر انصُبعٛخ (0801309) 

 Industrial Rocks and Minerals :(0801204)انًزطهت انطبثك 

ي ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ثاللضظجه٠ز؛ ثٌٌٚثّخ ثٌّوو١ٔز ٚثٌنجِجس؛ ثٌٌٚثّخ ثٌّوو١ٔز ثٌّجؽّجص١ز؛ ًٚثّخ ثٌضقٛي دجٌضّيجُ ٚثالّيضذوث  

ثٌذ١ٌِٚض١جٍِٚجصٟ؛ ثٌّقج١ًٌ ثٌّجة١ز ثٌْجمٕز ًٚٚثّذٙج ثٌّوو١ٔز؛ ثٌضؾ٠ٛز ًٚٚثّيذٙج ثٌّوو١ٔيز؛ ثٌضويو٠ٓ؛ ثٌٌٚثّيخ ثٌّوو١ٔيز      

  ثٌٌّٛد١ز؛ ثٌضقٛي ٚثٌٌٚثّخ ثٌّوو١ٔز ثٌّضقٌٛز؛ ثٌّوجهْ ٚثٌظنًٛ ثٌظٕجه١ز؛ ثٌّوجهْ فٟ ث٤ًهْ.
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 (ضبعبد يعزًذح 3)                        ٌجٕٛنٕجٛب األرد (0801310)

 Geology of Jordan :(0801303) انًزطهت انطبثك 

ثٌضضجدويجس ثٌؾ١ٌٛٛؽ١يز فيٟ ث٤فميجح      ،ثٌذ١ٕز ثٌضٌو١ذ١يز؛ طينًٛ ثٌمجهيور    ،ٚػن ث٤ًهْ ؽ١ٌٛٛؽ١ًج ،ؽ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٛؿٓ ثٌوٌدٟ

ثٌومذز ٚؽٕٛح ثٌٍّّىيز ٚصميو٠ُ    إًٌٝفٍز ثٌذقٌ ث١ٌّش: ثٌٕشأر،  ،ثٌظنًٛ ثٌذٌوج١ٔز  ،ثٌّنضٍفز: ثٌمو٠ّز، ثٌّضّٛـز، ثٌقو٠غز

  صم٠ٌٌ هٍّٟ ديٌه.

 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( إدارح أألراضٙ انجبفخ ٔشجّ انجبفخ (0801318)

 Management of Arid and Semi-Arid 

Lands 

 (0801108)انًزطهت انطبثك:

إّيضٌثص١ؾ١ز ثّيضنوثَ    ،ثٌـجليز  ،ّيٛثًه ثٌق١ٛث١ٔيز  ثٌّيٛثًه ثٌٕذجص١يز؛ ثٌ   ،ثٌضؼج٠ًِ؛ ثٌّيٛثًه ثٌّجة١يز   ،ثٌّموِز؛ ؿذ١وز ثٌؾفجف

ٞ  ،ثًٌَثهيز ثٌو١ّ٠يز   ، ثٌذوٚ؛ صٌد١ز ثٌّج ي١ز  ،ثٌّٛثًه ٓ  ،ثٌيٌ ثٌظيقجًٞ   ،أٔلّيز إهثًر ثٌّيٛثًه   ،ثٌٌّثويَ ثٌوٌّث١ٔيز   ،ثٌضويو٠

  وّٕجؿك هـجء.

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( أضبضٛبد انجٕٛفٛسٚبء انزطجٛمٛخ (0801333)

 Principles of Applied Geophysics :(0801243)انًزطهت انطبثك 

صو٠ٌب هٍُ ثٌؾ١ٛف٠َ١جء، ِموِز، هاللز ثٌؾ١ٛف٠َ١جء دوٍَٛ ث٤ًع ٚثٌوٍَٛ ث٤مٌٜ، أٔيٛثم ثٌـيٌق ثٌؾ١ٛف٠َ١جة١يز. ؿ٠ٌميز     

ثٌؾجىد١ييز ث٤ًػيي١ز: ث٤ّجّيي١جس، ثٌم١جّييجس ث١ٌّوث١ٔييز، ثٌضظييق١قجس ٚثٌشيييٚى، صفْيي١ٌ ثٌّوـ١ييجس. ثٌـ٠ٌمييز ثٌّغٕجؿ١ْيي١ز:        

ِغٕجؿ١ْيي١ز ث٤ًع، ثٌم١جّييجس، صفْيي١ٌ ثٌّوـ١ييجس. ثٌـييٌق ثٌٌََث١ٌييز: ثالٔوىييجُ ٚثالٔىْييجً،ثٌّذجها    ُ ث٤ّجّيي١ز،ثٌّفييج١٘

ث٤ّجّيي١ز، ثٌم١جّييجس ث١ٌّوث١ٔييز، صق١ٍييً ثٌٕضييجةؼ ٚصفْيي١ٌ٘ج. ثٌـييٌق ثٌىٌٙدجة١ييز: أٔٛثهٙييج، ثٌّمج١ِٚييز ثٌىٌٙدجة١ييز: ِذجهةٙييج،          

 ـذ١مجس.  ثٌم١جّجس ث١ٌّوث١ٔز، صف١ٌْ ثٌّوـ١جس، أِغٍز ٚ ص

 

 (ضبعخ يعزًذح) أضبضٛبد انجٕٛفٛسٚبء انزطجٛمٛخ انعًهٙ (0801334)

 Principles of Practical Applied 

Geophysics  

 (يزسايٍ أٔ 0801333 )انًزطهت انطبثك:

ْيي١ز: ثٌـ٠ٌمييز ثٌؾجىد١ييز: ث٤ؽٙييَر، ثٌّْييٛفجس ث١ٌّوث١ٔييز، ًّييُ ثٌنييٌثةؾ، ثٌضظييق١ـ ٚصفْيي١ٌ ثٌّوـ١ييجس؛ ثٌـ٠ٌمييز ثٌّغٕجؿ١ 

    ً  ٚثؿيٌق  ث٤ؽَٙر، ثٌّْٛفجس ث١ٌّوث١ٔز، ًُّ ثٌنٌثةؾ، ثٌضظق١ـ ٚصف١ٌْ ثٌّوـ١جس؛ ثٌـ٠ٌميز ثٌٌََث١ٌيز: ث٤ؽٙيَر، ثٌوّي

، ثٌّْييـ ثالٔوىجّييٟ ٚث٦ٔىشييجًٞ، صفْيي١ٌ ثٌّوـ١ييجس؛ ثٌّْييٛفجس ثٌىٌٙدجة١ييز: ث٤ؽٙييَر، ثٌوّييً ث١ٌّييوثٟٔ،  صفْيي١ٌ  زث١ٌّوث١ٔيي

 ١ِوث١ٔز.   صو٠ًذ١ز ٚصـذ١مجسثٌّوـ١جس؛ وضجدز صمج٠ًٌ ِنذ٠ٌٗ ٚف١ٕز 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( عهى انسالزل (0801335)

 Seismology (0801331نًزطهت انطبثك:)ا 

ِومً إٌٝ هٍُ ثٌَالٍي ٠ٙيوف إٌيٝ صو٠ٌيب ثٌـٍذيز دضـيًٛ هٍيُ ثٌيَالٍي ٚثّيضنوثِجصٗ، أّيذجح ٚأعيجً ثٌيَالٍي، ثٌّٛؽيجس             

و ثٌٌََثٌييٟ ِٚوييجِالس ثٌييَالٍي ِْٚييجًثس ث٤ِييٛثػ ٚثٌضْييجًم    ثٌٌََث١ٌييز، ِقـييجس ًطييو ثٌييَالٍي ٚصؾ١َٙثصٙييج، ثٌٌطيي   

ت ث٤ًػٟ، د١ٕز ث٤ًع ثٌضٌو١ذ١ز دجالّضوالي دجٌذ١جٔجس ثٌْي١َِ١ز، ٌٍَث١ٌيز ثٌظيوم ثٌضقي٠ٍٟٛ ث٤ًهٔيٟ ٚثٌظيف١قز ثٌوٌد١يز        

   وضجدز صمج٠ًٌ. ٚ ٠ٍجًثس ١ِوث١ٔز

 

 (ضبعخ يعزًذح) عهى انسالزل انعًهٙ   (0801336)

 Practical Seismology (0801333نًزطهت انطبثك:)ا 

صـذ١مييجس ه١ٍّييز ١ِٚوث١ٔييز صضؼييّٓ: ثٌضوييٌف هٍييٝ ث٤ِييٛثػ ثٌٌََث١ٌييزت صقو٠ييو دييؤً ثٌييَالٍيت فْييجح لييٛر ثٌٌَييَثي دأٔٛثهييٗ   

ثٌّنضٍفييزت صقو٠ييو ل١ّييز ثٌشييور ثٌٌََث١ٌييز ٚصم١يي١ُ ثٌييوِجً ثٌٌََثٌييٟت صقو٠ييو ١ِىجٔذى١ييز ثٌييَالٍي )ٔييٛم ثٌفييجٌك( ِييٓ ثٌّوـ١ييجس        

  ١زت ٠ٍجًثس ١ِوث١ٔز ٚوضجدز صمج٠ًٌ ه١ٍّز.ثٌٌََثٌ

    

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انٓٛذرٔجٕٛنٕجٛب (0801352)

 Hydrogeology :(0801251)انًزطهت انطبثك 

 ،ث١ٌّيييجٖ ثٌؾٛف١يييز: أطيييٍٙج، صٛثؽيييو٘ج، ص٠ٍٛوٙيييج؛ ميييٛثص ثٌظييينًٛ ٚهاللضٙيييج دج١ٌّيييجٖ ثٌؾٛف١يييز؛ مَثٔيييجس ث١ٌّيييجٖ ثٌؾٛف١يييز 

ثٌقٌويز، ١٘و١ًٌٚى١يز    ثصؾيجٖ ثٌوجٌمز، ِوجًِ ثٌنَْ ٚث١ٌٌْٛز؛ فٌوز ث١ٌّجٖ: لٛث١ٔٓ ثٌقٌويز،   ثٌّقظًٛر، غ١ٌ ثٌّقظًٛر،

ث٢دجً؛ ث٢دجً: أٔٛثهٙج، ؿٌق ثٌقفٌ، ثٌّؼنجس، ث٦هثِز؛ ِٕج١ّخ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ٚصيديدٙج؛ ثٌٕٛه١يز ٚثٌضٍيٛط؛ إهثًر ث١ٌّيجٖ    

ثٌْيـق١ز ٚصقيش ثٌْيـق١ز؛ ثٌشيقٓ ثٌؾيٛفٟ ثالطيـٕجهٟ؛       ثٌؾٛف١ز، ٚثٌّٕيؽز؛ ؿٌق ثٌضٕم١خ هٓ ِظيجهً ث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز    

  صوثمالس ث١ٌّجٖ ثٌّجٌقز ٚثٌويدز.
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 (ضبعخ يعزًذح) انٓٛذرٔجٕٛنٕجٛب انعًهٙ (0801353)

 Practical Hydrogeology :(يزسايٍ أٔ 0801352) انًزطهت انطبثك 

 إ٠ؾيجه ً ث١ٌٙيو١ًٌٚىٟ، صؾٌديز ليجْٔٛ هثًّيٟ،     ميٌثةؾ ِٕجّي١خ ث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز ٚث١ٌّي      إهيوثه ؿٌق فْجح ثٌّٛثٍٔز ثٌّجة١يز،  

ً ثٌّٛط١ٍز ثٌّجة١ز دجٌضؾجًح ثٌّجة١ز، ١٘و١ًٌٚى١ز  ً فيٟ فجٌيز ثالصيَثْ ٚهيوَ ثالصيَثْ، صؾيجًح ثٌؼيل ثٌضؾ٠ٌذيٟ          ث٢ديج  ٣ٌديج

ٌ آديجً  ٚصق١ًٍ ثٌٕضجةؼ، صق١ًٍ ِٕق١ٕجس ثالٔقْجً ١ٌٍٕيجد١ن، ؿيٌق صغي٠يز ث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز، ّٔيؽيز ث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز، دٌٔيجِؼ ففي          

  .أهوثهٖث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ٚؿ٠ٌمز 

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) صهجخانًخهفبد انإدارح  (0801356)

 Solid Waste Management :(0801352)انًزطهت انطبثك 

صو٠ٌب ثٌٕفج٠جس ثٌظٍذز، ٔشٛء ثٌّنٍفجس ثٌظٍذز ٚصـًٛ٘ج، ثٌوٛثِيً ثٌّيؤعٌر هٍيٝ ِويوي و١ّيز ٚٔٛه١يز ثٌٕفج٠يجس ثٌظيٍذز،         

فج٠جس ثٌظٍذز ٚمٛثطٙج، صج٠ًل إهثًر ثٌٕفج٠جس ثٌظٍذز ٚثٌٙوف ِٓ إهثًر ثٌظٍذز، ثٌٕمً، ثٌفٌٍ ِٚوجٌؾز ثٌّنٍفيجس  أٔٛثم ثٌٕ

)ثٌقٌق، ثٌضنٍض ثٌّذج ٌ، إهجهر ثٌضو٠ٌٚ،(، أِجوٓ ثٌـٌّ )و١ف١ز ثمض١جً ِٛلن ثٌّىخ، ثٌضظ١ُّ، ثٌضؾ١َٙ، ه١ٍّز ثٌـّيٌ(،  

   .(، صن٠َٕٙج، ٔمٍٙج ٚؿٌق ثٌضنٍض ِٕٙجثٌٕفج٠جس ثٌظٍذز ثٌنـٌر ) ِظجهً٘ج، مظجةظٙج

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) يعبنجخ انًٛبِ انعبديخ (0801357) 

 Waste Water Treatment :(0801453)انًزطهت انطبثك 

صو٠ٌييب ث١ٌّييجٖ ثٌوجهِييز، أٔٛثهٙييج، ِىٛٔجصٙييج، مظجةظييٙج ثٌف٠َ١جة١ييز، ثٌى١ّ١جة١ييز ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ييز،  ييذىجس ثٌظييٌف ثٌظييقٟ،      

صوضّو ه١ٍٙج صظ١ُّ  ذىجس ثٌظٌف ثٌظقٟ، ثٌّٕجً٘ ٚفٛثةو٘ج، فْجح صوفك ث١ٌّجٖ ثٌوجهِز، أ٘يوثف ِوجٌؾيز   ثٌوٛثًِ ثٌضٟ 

ث١ٌّجٖ ثٌوجهِز، أٔٛثم ِوجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌوجهِز ) ثٌف٠َ١جة١ز، ثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ز(، ٌِثفً ِوجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌوجهِز  لذً ث١ٌٌٛيز،  

ّٕشيـز ٚؿيٌق ثٌيضنٍض ِٕٙيج، ثٌضومي١ُ، ثٌوٛثِيً ثٌضيٟ صوضّيو ه١ٍٙيج صظي١ُّ ِقـيجس            ١ٌز، ثٌغج٠ٛٔز ٚثٌّضموِيز، ثٌقّيأر ثٌ  ٚث٤

ثٌّوجٌؾز ٚثمض١جً ؿٌق ثٌّوجٌؾز ثٌّٕجّذز، إهثًر ث١ٌّجٖ ثٌوجهِز فٟ ث٤ًهْ،ِقـجس ثٌّوجٌؾيز فيٟ ث٤ًهْ ٚؿيٌق ثٌّوجٌؾيز     

  ثٌّضذوز ف١ٙج، إهجهر ثّضنوثَ ث١ٌّجٖ ثٌوجهِز ثٌّوجٌؾز فٟ ث٤ًهْ.

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) عهى انًزحجراد (0801362)

 Paleontology ً(0801213)زطهت انطبثك:ان 

هًثّيز ثالفييجف١ٌ، هالليز ثالفييجف١ٌ دجٌضيج٠ًل ثٌؾ١ٌٛيٛؽٟ، ؿييٌق ففيق ثالفييجف١ٌ، ؿيٌق صظيي١ٕب        أ١ّ٘ييزصو٠ٌيب ثالففيًٛر،   

ٛ  إٌيييٝثالفيييجف١ٌ  َ ويييً ٍِّىيييجس، ِٚؾّٛهيييجس ٚ يييوخ ٚفظيييجةً ًٚصيييخ ٚثٌٛطيييٛي ثٌيييٝ ثٌٕيييٛم ٚثٌؾيييِٕ ٚصٛػييي١ـ ِفٙييي

ِٕٙييج،ثٌضوٌف هٍييٝ ثٌفظييجةً ثٌشييجةوز ِييٓ ثالفييجف١ٌ ٚمظٛطييج ثٌفظييجةً ثٌضج١ٌييز: ىثس ثٌّظييٌثه١ٓ، ثٌذـٕمييو١ِجس، ثٌييٌأُ  

  لو١ِجس، ثٌؾٛفّو٠ٛجس،هؼو٠جس ثالًؽً، ثٌّفظ١ٍجس، ثٌنـ١جس ٚغ١ٌ٘ج.

 

 (ضبعخ يعزًذح) عهى انًزحجراد انعًهٙ (0801363) 

 Practical Paleontology (يزسايٍ أٔ 0801362) ك:نًزطهت انطبثا 

٠ٚضؼّٓ ثٌؾَء ثٌوٍّٟ ثٌضوٌف هٍيٝ ثٌظيفجس ثٌؾْي١ّز ثٌّنضٍفيز ٌالفيجف١ٌ ِغيً ثٌضّجعيً، ثٌقؾيُ، ثٌشيىً ٚثّيضنوثِٙج فيٟ            

ٍِْْٚيٍز   ِغج١ٌيز  ثٌضوٌف هٍٝ دوغ ثالفجف١ٌ ثٌشيجةوز، ثّيضنوثَ ثٌٍٛفيجس ثٌضظي٠ٌ٠ٛز ٚثٌؾيوثٚي ثٌٛطيف١ز ثٌّويور دـ٠ٌميز        

فظيييجةٍٙج ٚ يييوذٙج  إٌيييٝ ث٤ٔيييٛثمهيييٓ ؿ٠ٌيييك ثٌّمجًٔيييز، ه١ٍّيييجس ثٌضظييي١ٕب ًٚه دويييغ   ٌٍضويييٌف هٍيييٝ دويييغ ثالفيييجف١ٌ

،ؽّن دوغ ثالفجف١ٌ ِٓ ثٌظنًٛ ثٌٌّيٛد١ز ١ِيوث١ٔج ٚثّيضنوثَ ثٌّوٍِٛيجس ٚثٌّوـ١يجس ثٌّنضٍفيز ثٌّضيٛفٌر ه١ٍٙيج         ٚأؽٕجّٙج

   ٚصظ١ٕفٙج.

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) أرصبد جٕٚخ                           (0801364)

 Meteorology )انًزطهت انطبثك:)ال ٕٚجذ 

ثٌغيييييييييييييالف ثٌؾيييييييييييييٛٞ: صٌو١ذيييييييييييييٗ، ٚؿذمجصيييييييييييييٗ ،ل١يييييييييييييجُ ثٌوٕجطيييييييييييييٌ ثٌؾ٠ٛز:ثٌقٌثًر،ثٌٌؿٛدز،ث٦ يييييييييييييوجم      

ثٌشّْٟ،ثٌؼغؾ،ث٠ٌٌجؿ،ث٤ِـجً،ف٠َ١جء ثٌغ١َٛ،ث٦ وجم فٟ ثٌؾٛ، أّجّي١جس ثٌضٕذيؤ ديجٌضغ١ٌثس ثٌؾ٠ٛيز ٚثٌـميِ، ثٌليٛثٌ٘       

  ث٠ًٗ ٚدج٤لّجً ثٌظٕجه١ز.ثٌذظ٠ٌز فٟ ثٌؾٛ ؛ ث٤ًطجه ثٌؾ٠ٛز ثٌٌثه

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) الزصبداد انًٕارد انطجٛعٛخ ٔانجٛئخ (0801365)

 Natural Resources and Environmental 

Economics 

 )ال ٕٚجذ(انًزطهت انطبثك:

ٛثًه ثٌـذ١و١ييز ِمج١٠ْييٙج ٚأعٌ٘ييج هٍييٝ ثٌض١ّٕييز؛ أِغٍييز هٍييٝ ثٌّيي      ثٌٕييوًر ،ؿذ١وييز أّييٛثق ثٌّييٛثًه  ،ِموِييز؛ أٔييٛثم ثٌّييٛثًه 

ٟ  ،أّج١ٌخ ثّضغّجً ثٌّٛثًه ثٌـذ١و١ز ،ٚثٌّضؾوهر هًٚ  ،ثٌّٛثًه ثٌـذ١و١ز فٟ ثٌذاله ثٌوٌد١ز ٚث٢عجً ثاللضظجه٠ز؛ ثٌضٍٛط ثٌذ١تي

 ِْضمذً ثٌّٛثًه ثٌـذ١و١ز ٚثٌقفجف هٍٝ ثٌذ١تز. ،ثٌّٛلب ِٓ ثٌّٛثًه ٚثٌذ١تز ،ثاللضظجه فٟ هًثّز ثٌّٛثًه ٚثٌذ١تز
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 (يعزًذح بدضبع 4) اد يٛذاَّٛ فٙ عهٕو االرض ٔانجٛئخ  يٓبر (0801366)

 Field Skills in Earth and Environmental 

sciences               

   (0801310انًزطهت انطبثك:)

ثٌضوٌف هٍٝ ثٌـذمجس ثٌضٟ صّغً ث٤هّجً ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ثٌّنضٍفز فٟ ثٌٍّّىز؛ ثٌضوًح هٍٝ ثّضنوثَ ثٌذٛطٍز ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز 

؛ثٌضوًح هٍٝ  ثٌضـذكأّــ ٚ ٚثٌـ١جس ثٌظوٚم ٚثٌفٛثطً ثٌّنضٍفز ِغً ث١ًٌّ ٚثٌّؼٌح ٌٍضٌثو١خ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ٌم١جُ

ثٌضوًح هٍٝ ؿٌق ثمي  ،ٌضقو٠و ثٌّٛثلن  GPSًُّ ثٌّمجؿن ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز ث٤فم١ز ٚثٌوّٛه٠ز؛ ثٌضوًح هٍٝ ثّضوّجي ؽٙجٍ 

س ثٌّنذ٠ٌز ثٌّنضٍفز؛ ثٌضوًح هٍٝ آ١ٌز ثٌّْـ ثٌؾ١ٌٛٛؽٟ ثٌو١ٕجس ثٌظن٠ٌز )ثٌٌّٛد١ز ٚثٌٕج٠ًز ٚثٌّضقٌٛز( ٌٍفقٛطج

  صى١ٍب ثٌـٍذز دوًّ صم٠ٌٌ هٍّٟ ِٕٚجلشضُٙ دٗ.ثٌنٌثةؾ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ز  دـٌق ثٌّْـ ث١ٌّوثٟٔ ٚثٌظًٛ ثٌؾ٠ٛزث. ٚإٔضجػ

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( االضزشعبر عٍ ثعذ (0801367)

 Remote Sensing  :(0801244)انًزطهت انطبثك 

صفجهً صم١ٕجس ثالّضشوجً هٓ دوو، ، أٔٛثم ثالّضشوجً هٓ دوو، آ١ٌز ثالّضشوجً هٓ دووهٓ دوو،  ثالّضشوجًفٟ ِموِز 

ثٌـجلز ِن هٛثًِ ّــ ث٤ًع، ثٌـ١ب ثٌىٌِٙٚغٕجؿ١ْٟ، ث٤لّجً ثٌظٕجه١ز، صف١ٌْ ثٌظًٛ، ِوجٌؾز ثٌظًٛ ٚصق١ٍٍٙج، 

 ٌغـجء ثٌٕذجصٟ ٚثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌذ١تز. صـذ١مجس ث٦ّضشوجً هٓ دوو فٟ ث١ٌّجر، ثٌضٌدز، ثًٌَثهز ٚث

 

 (ضبعخ يعزًذح) انعًهٙ االضزشعبر عٍ ثعذ (0801368)

 Practical Remote Sensing ( :يزسايٍ أٔ 0801367انًزطهت انطبثك) 

ِموِز فٟ دٌِؾ١جس إه٠ًْٟ ٚإ٠ٌهثُ، ِوجٌؾز صق١ًٍ ثٌظًٛ ثٌؾ٠ٛز ٚثٌفؼجة١ز دئّضنوثَ دٌِؾ١ز إه٠ًْٟ، ِوجٌؾز 

 . ثٌظًٛ ثٌؾ٠ٛز ٚثٌفؼجة١ز فٟ دٌِؾ١ز إه٠ًْٟ، صـذ١مجس ه١ٍّز فٟ ِؾجالس ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌضٌدز ٚثًٌَثهز ٚثٌذ١تز ٚصق١ًٍ

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) انجٕٛنٕجٛب رحذ انططحٛخ ٔجص اٜثبر (0801405)

 Subsurface Geology and Well Logging أ 0801333)نطببببببببببببببثك:ا انًزطهبببببببببببببت ٔ

0801303)  

 ّ جس صقيش  ـذمي ضىشيجف ثٌؾ١ٛف٠َ١يجةٟ، ثٌـذميجس ثٌٌََث١ٌيز ؽيِ ث٢ديجً ٚثٌضق١ٍيً ثٌذضٌٚف٠َ١يجةٟ، صق١ٍيً ثٌ         ٠ضؼّٓ ؿيٌق ثال

ثٌْييـق١ز ، ٚطييب فضييجس ثٌقفييٌ ٌٚذييجح ففييٌ ث٢دييجً، ثٌذ١جٔييجس ثٌْيي١َِ١ٗ ِٚوجٌؾضٙييج، ثٌضفْيي١ٌ ثٌييًٛلٟ ٚثٌضفييجهٍٟ ٌٍذ١جٔييجس    

ـ      ق١ز ثٌضٌو١ذ١يز ، دٕيجء ثٌّٕيجىػ صقيش ّيـق١ز ٥ٌفيٛثع       ث١َِ١ٌْز عٕجة١ز ٚعالع١ز ث٤دوجه، إهيوثه ٚصق١ٍيً ثٌنيٌثةؾ صقيش ّي

  ثٌٌّٛد١ز.

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) لراءاد يخزبرح فٙ عهٕو األرض ٔانجٛئخ (0801406)

 Selected Readings in Earth and 

Environmental Sciences 

 (0801243)انًزطهت انطبثك:

ث٤ًع ٚثٌذ١تييز فْييخ ثٌّضـٍذييجس ثٌنجطييز دّشييجوً ٘يييٖ    ٠ييضُ ثمض١ييجً ِٛثػيي١ن ِو١ٕييز ؽو٠ييور ثٚ ِٛؽٙييز فييٟ ِؾييجي هٍييَٛ   

 ثفض١جؽجس ثٌّٕـمزت ٠ٚـٍخ ِٓ ثٌـٍذز صمو٠ُ صمج٠ًٌ دقغ١ز أِجَ ثٌـٍذز.  أٚثٌّٛثػ١ن 

 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انجٕٛنٕجٛب انُٓذضٛخ (0801407)

 Engineering Geology :(080108)انًزطهت انطبثك 

ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ييز ٚثٌٕٙوّيي١ز، ثٌّييؤعٌثس ٚثٌّضغ١ييٌثس ثٌّنضٍفييز ه١ٍٙييج، ثّييضنوثِجصٙج؛       ثٌضٌدييز ٚثٌظيينًٛ: ؿذ١وضٙييج ٚمٛثطييٙج    

ث٦ٔشييجءثس: ثٌضق٠ٌييجس ثٌّٛلو١ييز، ث٤ّجّييجس؛ ثٌْييوٚه: أٔٛثهٙييج ٚد١ٕضٙييج، ثٌقمييٓ ٚثٌّييٛثه ثٌّْييضنوِز، ثٌوًثّييجس ثٌٕٙوّيي١ز    

جء ٚثٌّٕشيي؛س؛ ث٤ٔفييجق؛ ثٌـييٌق  ١ٌييز ، ِشييجوٍٙج؛ ثالَٔاللييجس ث٤ًػيي١ز ِٚوجٌؾجصٙييج؛ ثٌظيينًٛ ِٚييٛثه ثٌذٕيي    ٚٚثٌضق٠ٌييجس ث٤

  ٚثٌؾًْٛ.

 

 (ضبعخ يعزًذح) انجٕٛنٕجٛب انُٓذضٛخ انعًهٙ (0801408)

 Practical Engineering Geology (يزسايٍ أٔ 0801407) :طبثكانًزطهت ان 

ٛثس، ِقضٜٛ فْجح ثٌنٛثص ثٌف٠َ١جة١ز ٌٍظنًٛ ٚثٌضٌدز ِغً ثٌٍْٛ ثٌٕٛهٟ ٚثٌىغجفز، ٚفور ثٌٍْٛ، ثٌّْج١ِز، ْٔذز ثٌفؾ

ثٌٌؿٛدييز، ًّييُ هٚثةييٌ ِييٌٛ٘ ٚفْييجح ثٌنييٛثص ث١ٌّىج١ٔى١ييز ِغييً ٍث٠ٚييز ثالفضىييجن ثٌييوثمٍٟ، ثٌضّجّييه، ٍث٠ٚييز ثال١ٙٔييجً،     

ثٌّمجِٚز ثٌمظ١ز ٚث٦ؽٙجه ثٌوّٛهٞ، صق١ًٍ ِٕق١ٕجس ثٌضٌديز ٚصظي١ٕب ثٌضٌديز ٕ٘وّي١ج، ثالّيُ ثٌّٕيٛىؽٟ ٌٍظينًٛ ٚثٌضٌديز         

ثٌّٕقوًثس ثٌظن٠ٌز، صق١ًٍ ثٌمٜٛ ٚثالؽٙجهثس هٍٝ ثٌّٕقيوًثس، ِوجِيً أالِيجْ،     ٕ٘و١ّج، ثٌقْجدجس ثٌّضوٍمز دجّضمٌث٠ًز

  ث٦ّمجؽ ثٌّؾُْ هٍٝ  ذىز  ١ّوس ٌٍّٕقوًثس ٚثٌظوٚم ٚثٌشمٛق.
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 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( رمٛٛى األصر انجٛئٙ (0801410)

 Environmental Impact Assessment :(0801251)انًزطهت انطبثك 

ٟ     ثٌّموِييز ٚثٌّذييجها؛  ثٌّشييجًوز، ٚثٌضمييو٠ُ ٚثٌٌّثؽوييز،   ،ثٌو١ٍّييجس: ثٌوًثّييجس ث١ٌٚ٤ييز، صنف١ييب ٚصم١يي١ُ ٚصٛليين ث٤عييٌ ثٌذ١تيي

إّيضٌثص١ؾ١ز ثٌضم١ي١ُ    ،ثٌضٛلويجس: صقْي١ٓ صيأع١ٌ ثٌّشيج٠ًن     ،ثٌضم١١ُ ٚثٌض١ٌّنجس ثٌؾو٠ور ،ثٌٌّثلذز ٚثٌضول١ك؛ دوو إهـجء ثٌمٌثً

ٙجس ثٌّْؤٌٚز هٕٙج، صـذ١مٙج، صم١١ّٙج، ث١ٌْـٌر ثٌّضىجٍِز هٍٝ ثٌضٍٛط، صو٠ٌفٙج، ِظوً٘ج، ثٌؾ ، ثٌضش٠ٌوجس ثٌذ١ت١ز ،ثٌذ١تٟ

  ثٌّقجفلز هٍٝ ثٌـذ١وز، ث١ٌْجّجس ٚثٌضش٠ٌوجس ثٌذ١ت١ز فٟ ث٤ًهْ.

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) ُْذضخ انجٛئخ (0801416) 

 Environmental Engineering :(0801410)انًزطهت انطبثك 

، ل١جُ ثٌضٍٛط، ث٤فىجً ثٌوجِز فٟ ث١ٌْـٌر هٍٝ صٍٛط ثٌٙٛثء، ثٌْي١ـٌر هٍيٝ ثٌٍّٛعيجس    ِموِز ،ث١ٌْـٌر هٍٝ صٍٛط ثٌٙٛثء

ثٌْي١ـٌر   ،ثٌذوثة١ز، ث١ٌْـٌر هٍٝ ثٌٌّوذجس ثٌوؼ٠ٛز ثٌّضـج٠ٌر ٚأوج١ّو ثٌقو٠و ٚثٌٕضيٌٚؽ١ٓ، ِشيجوً ِقٌويجس ثٌٌّوذيجس    

صٕم١ز ث١ٌّجٖ فيٟ ث٤ٔلّيز ثٌـذ١و١يز، هًٚ ثٌؾ٠ٌيجْ     ٔٛه١ز ث١ٌّجٖ، ثٌّضغ١ٌثس ثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌذج٠ٌٛٛؽ١ز، ؿٌق  ،هٍٝ صٍٛط ث١ٌّجٖ

فييٟ صق١ٍييً ثٌّنٍفييجس ثٌوؼيي٠ٛز، ث٤ٔلّييز ثٌٕٙوّيي١ز ٌضٕم١ييز ث١ٌّييجٖ، ِوجٌؾييز ث١ٌّييجٖ ثٌوجهِييز ٚثٌييضنٍض ِٕٙييج، صظيي١ُّ ث٤ٔلّييز  

  ثٌٕٙو١ّز ثٌّجة١ز ثٌذ١ت١ز، ػل ث١ٌّجٖ ٚث١ٌّجٖ ثٌوجهِز.

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) ثٛئبد انعصر انرثبعٙ (0801417)

 Quaternary Environments :(0801303)انًزطهت انطبثك 

ثٌنظييجةض ثٌظيين٠ٌز: ثٌّموِييز، ثٌٌّييٛد١جس ثٌؾ١ٍو٠ييز ٚثٌم٠ٌذييز   ،ثٌنظييجةض ثٌؾ١ًِٛٛفٌٛٛؽ١ييز ،ّييؾً ثٌوظييٌ ثٌٌدييجهٟ

 ٛ  ،٠يز ِٕٙج، ثٌضٌدز ثٌمو٠ّز، ثٌذق١ٌثس، ًّٛد١جس ث٠ٌٌجؿ ٚثٌظنًٛ ثٌىٌد١ٔٛز، ًّٛد١جس ث٤هّجق ٚثٌؾ١ٍو؛ ثٌنظيجةض ثٌق١

ثٌن١ٍز؛ صقو٠و ث٤هّجً؛ ثٌـذجل١ز  ٚأفجه٠زِموِز، صقج١ًٌ فذٛح ثٌٍمجؿ ٚثٌـقجٌخ ٚثٌٕذجصجس ٚثٌقشٌثس، ثٌقف٠ٌجس ثٌٌم٠ٛز 

  ث٤م١ٌر. ٗؾ١ٍو٠ٕٚثٌّلج٘جر، ثٌوًٚر ثٌؾ١ٍو٠ز ٚثٌذ١

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) االضزكشبف انجٕٛكًٛٛبئٙ   (0801426)

 Geochemical Exploration (0801221)ك:طبثانًزطهت ان 

    ٗ ،  صو٠ٌب ثالّضىشجف ثٌؾ١ٛو١ّ١جةٟ، ثٌٌّثفً ٚصقؼ١ٌثس ثٌالّضىشجف ثٌؾ١ٛو١ّ١يجةٟ، ثٌّْيٛفجس ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١يز : ِٛؽي

، صفظيي١ٍٟ، ؿييٌق ثالّضىشييجف ثٌؾ١ٛو١ّ١ييجةٟ : ؽ١ٛو١ّ١ييجء ثٌظيينًٛ، ؽ١ٛو١ّ١ييجء ثٌٌّييٛد١جس ٚثٌضٌدييز ، ؽ١ٛو١ّ١ييجء  إل١ٍّييٟ

ٚثٌشق١قز، صم١١ُ ٔضجةؼ ثٌو١ٕيجس :   ث٤ّج١ّز، ؽ١ٛو١ّ١جء ثٌغجٍثس، صقج١ًٌ ثٌو١ٕجس ٌٍوٕجطٌ ث١ٌّجٖ، ؽ١ٛو١ّ١جء ثٌّوجهْ ثٌغم١ٍز

 .ٚثٌْٙضٛغٌثِجس ٚثٌذٌثِؼ ثٌؾ١ٛو١ّ١جة١ز ثٌّضنظظز   ث٦فظجة١زدجٌـٌق 

 

 ربٌ(بد يعزًذزضبع) انجٕٛفٛسٚبء انجُٛٛخ ٔانُٓذضٛخ (0801435)

 Environmental & Engineering 

Geophysics 

 (0801333طهت انطبثك:)انًز

ؿٌق ثٌّْـ ثٌٌََثٌٟ أالٔىْجًٞ ٚصـذ١مجصٙج ث١ٌّوث١ٔز: ثّضىشجف ثٌـذمجس ثٌظن٠ٌز ّّٚه لـجم ثٌضٌدز ٌٍغج٠جس ثٌٕٙوّي١ز  

ٚثٌذ١ت١ييز دييجٌـٌق ثٌْيي١َِ١ز، صقو٠ييو ثٌضؾييج٠ٚب ث٤ًػيي١ز ٚثّييضمٌثً ثٌـذمييجس ثٌظيين٠ٌز ٚثمض١ييجً ِٛثليين ثٌّذييجٟٔ. ثٌـييٌق       

ثّضىشييجف ثٌنَثٔيجس ثٌؾٛف١ييز ، ثّضىشيجف ثٌضىٙفيجس ث٤ًػيي١ز ٚثٌّٕيجؽُ ثٌمو٠ّييز، ثّضىشيجف ٚصضذيين       ثٌىٌٙدجة١يز ٚصـذ١مجصٙيج:  

ثٌضْييٌح ِييٓ أؽْييجَ ثٌْييوٚه ، ثّضىشييجف ثٔضشييجً ثٌٍّٛعييجس فييٟ أؽْييجَ ث١ٌّييجٖ ثٌؾٛف١ييز ووظييجًر ِىييجح ثٌٕفج٠ييجس. ثٌـييٌق       

. صـذ١مجس ِنذ٠ٌٗ ٚهّيً ١ِيوثٟٔ ٚوضجديز    ٕٙو١ّزثٌذ١ت١ز ٚثٌ ثٌّغٕجؿ١ْ١ز ٚثٌىٌِٙٚغٕجؿ١ْ١ز ٚثٌؾجىد١ز ث٤ًػ١ز  ٚصـذ١مجصٙج

  .ف١ٕز صمج٠ًٌ

 

 (يعزًذح خضبع)  انعًهٙ انجٕٛفٛسٚبء انجُٛٛخ ٔانُٓذضٛخ (0801436) 

   Practical Environmental & 

Engineering Geophysics 

 (يزسايٍ أٔ 0801435)انًزطهت انطبثك:

 ثٌـٌق ثٌىٌٙدجة١ز، ثٌـٌقس ثٌؾٙو، هٍُ ثٌَالٍي ثٌضـذ١مٟ،ثٌؾ١ٛف٠َ١جء ثٌذ١ت١ز ٚثٌٕٙو١ّز :ِموِز، ؿٌق ِؾجال

ثٌٌََث١ٌز ثالٔىْج٠ًز ٚثالٔوىج١ّز فٟ ثٌوًثّجس ثٌٕٙو١ّز  ثٌىٌِٙٚغٕجؿ١ْ١ز فٟ ثٌوًثّجس ثٌذ١ت١ز ٚثٌٕٙو١ّز، ثٌـٌق

 ثٌٌثهثًٞ، فجالس هًث١ّز.  ٚثٌذ١تز، ؿٌق ثٌّْـ

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) انصفبئح انزكزَٕٛخ (0801445)

 Plate Tectonics :(0801243)انًزطهت انطبثك 

ٔل٠ٌز ث٤ٌٛثؿ  ،دجؿٓ ث٤ًع؛ ثٌضم١ٕجس ثٌؾ١ٛف٠َ١جة١ز فٟ ثٌوًثّجس ثٌضىض١ٔٛز؛ ثٌنظجةض ثٌضىض١ٔٛز ٥ًٌع ، ثٌّموِز

ؽ١ز ثٌضىض١ٔٛز: فٌوضٙج، أّذجدٙج، ثٌقجفجس ثٌّضذجهور ٚث٤غٛثً، ثٌفٛثٌك ثٌضق١ٍ٠ٛز، ثٌقجفجس ثٌّضمجًدز، صىض١ٔٛز ٚؽ١ٌٛٛ

ثٌفٛثطً ثٌغالع١ز، ثالًصـجَ؛ صٌثو١خ ثٔـمز ثٌؾذجي؛ ثٌضىضٛٔىِ ثٌقو٠ظ؛ ث٤فَِز ثٌؾذ١ٍز ثٌىذ١ٌر؛ ثٌـٌق ثٌو١ٍّز ٚعًٛر 

  ٔل٠ٌز ث٤ٌٛثؿ.
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 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( انٓٛذرٔكًٛٛبء (0801453) 

 Hydrochemistry :(0801251 ٔأ 0403101) انًزطهت انطبثك 

ثٌضٌو١ييخ ثٌى١ّ١يجةٟ ٌٍّييجء، أٔيٛثم ثٌيٌٚثدؾ ثٌى١ّ١جة١ييز ، ثٌنيٛثص ثٌى١ّ١جة١ييز ٚثٌف٠َ١جة١يز ٌٍّييجء،       ثٌيوًٚر ثٌّجة١يز فييٟ ثٌـذ١ويز،   

ِىٛٔجس ث١ٌّجٖ ثٌـذ١و١يز ) ث٤ِـيجً، ثٌذقيجً، ثٌّق١ـيجس ، ث٤ٔٙيجً ٚث١ٌّيجٖ ثٌؾٛف١يز، أطيً ِىٛٔيجس ثٌّيجء، ثٌّشيجوً ثٌذ١ت١يز             

 ١جس ثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌّقج١ًٌ ثٌى١ّ١جة١ز ٚصف١ٌْ٘جثٌٕجصؾز هٓ صٍٛط ثٌّجء، ثٌٕلجةٌ ثٌذ١ت١ز ٚفٛثةو٘ج، ثٌوٍّ

 

 (ضبعخ يعزًذح) انٓٛذرٔكًٛٛبء انعًهٙ (0801454)

 Practical Hydrochemistry :(يزسايٍ أٔ 0801453) انًزطهت انطبثك 

ؾ١ٓ وْي ٚثٌو١ٕجس ) ؿٌق ؽّن ثٌو١ٕيجس، ففلٙيج ٚو١ف١يز ٔمٍٙيج(، فقيض ثٌنيٛثص ثٌف٠َ١جة١يز ٌٍو١ٕيجس ) هًؽيز ثٌقيٌثًر، ث٤          

ثٌّيييثح، ثٌّٛطيي١ٍز ثٌىٌٙدجة١ييز ِٚؾّييٛم ث٤ِييالؿ ثٌيثةذييز(، صق١ٍييً ثٌنييٛثص ثٌى١ّ١جة١ييز ٌٍو١ٕييجس ) ِوٌفييز صٌو١ييَ وييً ِييٓ     

هٍييٝ ث٤ؽٙييَر ثٌّْييضنوِز فييٟ  ثال١ِٔٛييج، ثال٠ٛٔييجس ثٌّٛؽذييز ٚثٌْييجٌذز فييٟ ثٌّقج١ٌييً ثٌّجة١ييز، فْييجح ْٔييذز ثٌنـييأ، ثٌضوييٌف 

   .١ج ٚصف١ٌْ٘جثٌضق١ًٍ ٚؿ٠ٌمز هٍّٙج،  صّغ١ً ثٌٕضجةؼ د١جٔ

 

 (ضبعبد يعزًذح 3)                          اٜثبر ٔإدايخحفر  (0801455)

 Drilling and Maintenance of wells (:0801352انًزطهت انطبثك) 

ً ٚؿذ١وز مَثٔجصٙج ، ثٌضق٠ٌجس هٓ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز، ؿٌق ففيٌ   ثٌؾٛف١ز ث١ٌّجٖ ِز ثٌؼيقٍز ٚثٌو١ّميز، ثٌْيٛثةً ثٌّْيضنو     ث٢ديج

،ثٌضـ٠ٌٛ،ه١ٍّيجس ثٌؼيل ثٌضؾ٠ٌذيٟ ٚصم١ي١ُ ثٌٕضجةؼ،فّج٠يز      ٚأٔٛثهٙجٌو١ٍّز ثٌقفٌ، ثٌّظجفٟ ٚفؾيُ ثٌٌّيٛد١جس، ثٌّؼينجس    

  ٚثٌّظجفٟ. ٣ٌدجً، ٌِثلذٗ ِٕج١ّخ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ٗ، ثالّضنوثِجس ثٌذو٠ٍٗ ٚإهثِضٙج ث٢دجً

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ(  انجزرٔلجٕٛنٕجٛب  (0801466) 

 Petroleum Geology (0801352)طبثك:انًزطهت ان 

أطً ًّٛد١جس ثٌذضٌٚي ٚثٌٕل٠ٌجس ثٌوؼ٠ٛز ٚثٌالهؼ٠ٛز. ٔشأر ثٌذضٌٚي ٚه١ٍّيجس ث٦ٔؼيجػ ثٌقيٌثًٞ ٌٍّيجهر ثٌوؼي٠ٛز.      

ثٌنييٛثص ثٌف٠َ١جة١ييز ٚثٌى١ّ١جة١ييز ٌٍييٕفؾ ٚإٌغييجٍ ثٌـذ١وييٟ. ثٌّؾييج١ِن ث١ٌٙوًٚوٌد١ٔٛييٗ ٚمٛثطييٙج ثٌى١ّ١جة١ييز. ثٌذ١تييجس صقييش        

ٌ٘ييج هٍييٝ ثٌّييٛثه ث١ٌٙوًٚوٌد١ٔٛييز ِييٓ ٔجف١ييز ثٌضىيي٠ٛٓ ٚثٌٙؾييٌر )ث١ٌّييجٖ صقييش ثٌْييـق١ز، ثٌقييٌثًر صقييش          ثٌْييـق١ز ٚصأع١

ثٌْـق١ز، ثٌؼغٛؽ صقش ثٌْـقٟ، ه٠ٕج١ِى١ز ثٌْٛثةً صقش ثٌْـق١ز(. ثٌّىّٓ ٚمٛثطٗ ثٌف٠َ١جة١يز )ثٌّْيج١ِٗ ٚثٌٕفجى٠يٗ(.    

ـذ١و١ييز ٚثٌظييٕجه١ز . ثٌّظييجةو ث١ٌٙوًٚوٌد١ٔٛييز طيينًٛ ثٌغـييجء. ٘ؾييٌر ٚفٌوييز ثٌّييٛثه ث١ٌٙوًٚوٌد١ٔٛييز. ؿييٌق ث٦ٔضييجػ ثٌ 

ثٌو١ّمز. ِشجوً ثٌقفٌ، مٛثص ّجةً ثٌقفٌ ٚؿيٌق ِوجٌؾضٙيج. ثٌّٙيجَ ثٌٍّميجر هٍيٝ هيجصك ؽ١ٌٛيٛؽٟ         ث٢دجًٚأٔٛثهٙـج. ففٌ 

  ثٌّٛلن.

 

 (ضبعبد يعزًذح 3) انزحهٛم اٜنٙ فٙ عهٕو االرض ٔانجٛئخ إنٗيذخم  (0801464) 

 Instrumental analyses in Earth and 

Environmental Sciences  

 (0801106انًزطهت انطبثك:)

ثٌق١ٛه٠ييٗ، ؽٙييجٍ  ثٌْيي١ٕ١ز ث٤ ييوزٚثٌذ١تييز ِغييً:  ؽٙييجٍ  ث٤ًعثٌّْييضنوِز  فييٟ هٍييَٛ  ثٌضق١ٍ١ٍييز ث٤ؽٙييَر ٌضـذ١مييجسِموِييز 

ص ثٌـ١ب ثٌييًٞ،ؽٙجٍ  ؽٙجٍ ل١جُ ثٌـ١ب ثٌٌّةٟ ٚفٛق ثٌذٕفْؾٟ،ؽٙجٍ ثِضظج ،(ثٌق٠ٛ١زث١ٕ١ٌْز ثالّضشوجه١ٗ ) ث٤ وز

  .ثٌول١مزثٌـ١ب ىٚ ثٌٍٙخ، ؽٙجٍ وٌِٚٛصٛغٌثف١ج ثٌغجٍ/ِـ١جف ثٌىضٍز،ؽٙجٍ صق١ًٍ ثٌوٕجطٌ 

 

 )ضبعزبٌ يعزًذربٌ( َظبو انًعهٕيبد انجغرافٛخ (0801467)

 Geographic Information System :(0801367)انًزطهت انطبثك 

جس ثٌٌة١ْيي١ز ٌٕلييجَ ثٌّوٍِٛييجس ثٌؾغٌثفييٟ، ِىٛٔييجس ٔلييجَ ثٌّوٍِٛييجس     ثٌّٛثطييفِموِييز فييٟ ٔلييجَ ثٌّوٍِٛييجس ثٌؾغٌثفييٟ،   

ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثفٟ، ٚطب ثٌلٛثٌ٘ ثٌؾغٌثف١ز فيٟ ٔليجَ ثٌّوٍِٛيجس ثٌؾغٌثفيٟ،      إٌٝثٌؾغٌثفٟ، إهمجي ثٌّوٍِٛجس 

َ لٛثهو ثٌذ١جٔجس ثٌؾغٌثف١ز، ثٌواللجس ثٌّىج١ٔز، صق١ًٍ ثٌّوٍِٛجس ثٌّىج١ٔيز ٚثٌٛطيف١ز    َ ثٌّوٍِٛيجس ثٌؾغٌثفيٟ،   ٔليج  دجّيضنوث

  ٚثٌضٌدز ٚثًٌَثهز ٚثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌذ١تز. ث١ٌّجٖصـذ١مجس ٔلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثفٟ فٟ ِؾجالس 

 

 )ضبعخ يعزًذح( َظبو انًعهٕيبد انجغرافٛخ انعًهٙ (0801468)

 Practical Geographic Information System (0801467)هت انطبثك:انًزط 

َ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثفٟ، إهمجي ثٌّوٍِٛجس ثٌٛطف١ز ٚثٌّىج١ٔز ٌٕلجَ ثٌّوٍِٛجس ثٌؾغٌثفٟ، ِوجٌؾيز  ِموِز فٟ دٌِؾ١جس ٔلج

  ٚثًٌَثهز ٚثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌضٌدز ٚثٌذ١تز. ث١ٌّجٖثٌنٌثةؾ ٚصق١ٍٍٙج، صـذ١مجس ه١ٍّز هٍٝ ثٌنٌثةؾ ثٌٌل١ّز فٟ ِؾجالس 

   

 )ضبعخ يعزًذح( َذٔح     (0801491)

 Seminar  يٕافمخ انمطى(:)ثكانًزطهت انطب 

ِن ثٌّشٌف دق١ظ ٠ضُ صمو٠ّٗ أِيجَ ثٌـٍذيز    جقصفدج٠٦مَٛ ثٌـالح دئهوثه صم٠ٌٌ هٍّٟ ِٛعك ىٚ هاللز دوٍَٛ ث٤ًع ٚثٌذ١تز 

  .فٟ ثٌمُْ ٌف ٚأهؼجء ث١ٌٙتز ثٌضو١ْ٠ًزشدقؼًٛ ثٌّ
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 ) ضبعزبٌ يعزًذربٌ ( ثحش رخرط (   0801492)

 Graduated project انمطى( يٕافمخ:)كانطبث انًزطهت 

٠مَٛ ثٌـجٌخ دجٌوًّ ِن ثالّضجى ثٌّشٌف هٍٝ ثهوثه دقيظ هٍّيٟ  ٚهّيً هًثّيز هٍيٝ ِٕـميز ِو١ٕيز ٠يضُ صقو٠يو٘ج ِيٓ لذيً            

ثٌّشٌف ٠ٚمَٛ دوًّ ١ِيوثٟٔ ٚثفؼيجً ه١ٕيجس ؽ١ٌٛٛؽ١يز ِين ثهيوثه مجًؿيز ؽ١ٌٛٛؽ١يز ٌّٕـميز ثٌوًثّيز ٚهّيً ثٌضقج١ٌيً             

 ١ز ِٚٓ عُ صم١١ُ ٌٍوًّ ٚوضجدز صم٠ٌٌ هٍّٟ.  ِوؤ أٚثٌّـٍٛدز ِٓ صقج١ًٌ و١ّ١جة١ز 

 

 

       

       

 


