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الخطة الدراسية 



 : أحكام وشروط عامة  :أوال 

 .الدراسات العليا النافذةبرامج  تتفق هذه الخطة مع تعليمات. 1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج. 2

 ، وعلوم األرض والبيئة، والجيولوجيا البيئيةماجستير في الجيولوجيا( أ )
 .والتطبيقية

 .ماجستير في الهندسة الجيولوجية( ب)
 ماجستير في علوم الفضاء واإلستشعار عن بعد (ج) 

 
 : شروط خاصة :  ثانيا

 .ال يوجد
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 45)تتكّون مواد هذه الخّطة من  :ثالثا  
 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11): ةبجبارياإل موادال  .1

المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المــــادة  ادةالمـرقم 

 9394031 الصخور النارية  3 -

 9394032 الصخور الرسوبية 3 -

 -  9394051 الجيولوجيا التركيبية 3

 -  9394031 جيوكيمياء المياه 3

 9394031 الجيولوجيا الهندسية 3 -

 9394032 إلقتصاديةالجيولوجيا ا 3 -

 

 :يتم اختيارها مما يليساعة معتمدة ( 81: )ختياريةاإلمواد ال .2

المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المــــادة  ادةالمـرقم 

 9394091 علم الطبقات الحيوية 3 -

 -  9394011 الجيولوجيا تحت السطحية 3

 -  9394021 المعادن والصخور الصناعية 3

 9394033 الجيريةالصخور  3 -

 9394035 علم الطبقات التتابعي 3 0305932

 9394034 الصخور المتحولة 3 -

 9394052 اإلستشعار عن بعد 3 -

 -  9394041 النظائر البيئية 3

 -  9394032 نمذجة المياه الجوفية وديناميكيتها 3

 9394031 الجيوفيزياء البيئية 3 -

 9394032 علم الزالزل وديناميكايتها 3 -

 9394033 اإلحصاء الجيولوجي 3 -

 -  9394035 المناخ القديم 3

 -  9394034 الجيولوجيا البيئية 3
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  (.0305991)النبجاح في امتحان الكفاءة المعرفية  .3

 (.0305999)ساعات معتمدة ورقمها ( 13)رسالة بجامعية  .4

 

 
 علم الطبقات الحيوية  (ساعات معتمدة 3)

  (وجدال ي( :المتطلب السابق
3335038 

فةةي ( بةةوا ألبةةوب اللقةةا  وا، تاالوسةةترادودا ،الفورامةةانيفرا)اهميةةة المسةةتتا ا  
 الدراسا  التطبيقية دالتنقيب عن البترول والمياه والدراسا  الطبقية

اسةةتادام المسةةتتا ا  فةةي تفسةةير البيئةةا  الرسةةوبية وتتديةةد االعمةةا  ومنةةاط   
تطبيةة  مةةا تقةةدم عمليةةا علةة    ،رارةالشةةواطو والتبةةاين فةةي ااةةت ا درجةةا  التةة

 .والمتليةلدراسا  العالمية امقارنة نتائج وردن ألوتدا  صارية من ا

 
 الجيولوجيا تحت السطحية (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335088 

التتري الجيولوجي تت  السطتي عن النفط والماء والمعادن واإلنشاءا ، تقنية 
ستدشافية ومراقبتها، الربط بين الدراسا  تت  السطتية تفر اآلبار اال

والترديبية وتطبيقاتها المابرية والعملية، تتليل دمي لبعض السج   الدهربائية 
 .المصورة لآلبار وبيان أهميتها التطبيقية

 

 المعادن والصخور الصناعية (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد: )المتطلب السابق

3335038 

واد الازا، الصناعة الديماوية، مواد البناء، االستعماال  مواد التك، م
، الف تر والمواد الماصة، المواد ةالدهربائية والبصرية، الماصبا ، المواد المالئ

الصاهرة، رمل القوالب، االتجار الدريمة، صناعة الزجاج، معادن االصبا ، 
 .التراريا ، سوائل التفر

 

 ة الصخور الناري (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد: )المتطلب السابق

3335038 

التوازن المعدني في الصاور . مراجعة سريعة لعائ   الصاور النارية الرئيسية
نمذجة التشديل الصهيري وعمليا  التفاضل . ديميائية الصاور النارية. النارية

. والتنوع الصهيري باستادام العناصر الديميائية الرئيسية وال انوية والنظائر
 .سابا  الترارة والضغط في الصاور الناريةت

 
 الصخور الرسوبية  (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335033 

بتروغرافيا، الستنا  الدقيقة، : صاور الدربونا  بما في ذلك الدولوماي 
جيوديمياء، نماذج الترسيب في : بيئا  ونماذج الترسيب، صاور الفوسفا 

، بتروغرافيا وتيود األشعة السينية، صاور الصوان التاضر والماضي
المعادن، بيئا  الترسيب بإستادام تيود األشعة : والصاور السيليسية األارى

الجيوديمياء، المعادن، ونماذج بيئا  : السينية والماسح االلدتروني، المتبارا 
  .الترسيب والبتروغرافيا

 

 



 الصخور الجيرية (ساعات معتمدة 3)
 (3335033: )السابق المتطلب

3335033 

 
معادنها، : تعن  هذه المادة بدراسة الصاور الجيرية والدولومي  من تيث

التراديب األولية والنسيج، المسامية والنفاذية، التصنيا، الستنا  المجهرية، 
بيئا  الترسيب، تتوال  ما بعد الترسيب، الصاور الجيرية القديمة، األهمية 

أما الماتبر فيدرس فيه . البترول والغاز وتجارة البناءاالقتصادية من م ل 
 .البتروغرافيا والستنا  المجهرية مع رت   ميدانية

 
 علم الطبقات التتابعي (ساعات معتمدة 3)

 (3335033: )المتطلب السابق
3335034 

ع قا  المتبادلة بين دمية الرسوبيا  ومستوى سطح البتر، الترسيب أو الت  ال
الرسوبي، الدورية في الصاور الرسوبية، تقسيم التتابع الرسوبي في التوض 

إل  أجزائه المعروفة وربط ذلك بتغيرا  سطح البتر ودمية الرسوبيا ، 
مسارا  األنظمة في التدشفا  الصارية واللباب الصاري من اآلبار ودذلك في 
 سج   اآلبار الماتلفة، ديفية رسم التتابع الصاري من اطوط الطباقية
الزلزالية، أنواع الرسوبيا  النهرية والبترية الضتلة والبترية العميقة 

 .والصاور الدربوناتية، تتليل تطور األتواض الرسوبية والتنقيب عن النفط

 
 الصخور المتحولة (ساعات معتمدة 3)

 : المتطلب السابق
3335035 

. التفاع   الديميائية والديمياء التردية في الصاور المتتولة
. الديناميدا الترارية واالتزان المعدني في الصاور المتتولة

تسابا  الترارة والضغط . ميدانيديا  التبلور في الصاور امتتولة
 .في الصاور المتتولة

 
 الجيولوجيا التركيبية (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335048 

تراكيب األرض العامة . التكتونية التكتونية النشطة والجيومورفولوجيا

. أحزمة الطي والدسر. أإلنهدام وتكتونية الشد. وتكتونية األلواح

و /يتضمن المساق ثالث ساعات أسبوعية للعملي أو. التكتونية المضربية

الحالت الجيولوجية بهدف دراسة بعض التراكيب الجيولوجية المختلفة 

 .وعمل تحليل تركيبي لهذه التراكيب

 
 االستشعار عن بعد (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335043 

المبادئ الفيزيائية العامة ل ستشعار عن بعد، تنوع تقنيا  االستشعار عن بعد،  
الجيوفيزيائية، البيانا  الجوية وصور األقمار اإلصطناعية، استعراض ألدوار 

الجيولوجية ومتددا  دل من الندسا ، سبو ، ايدونوس في دراسة المظاهر 
الطبيعية والناتجة عن النشاط اإلنساني، استعراض السقاطا  الارائط، 

، (النظام األمريدي)اإلتدا يا ، أنظمة تتديد المواقع، التتديد الشامل للمواقع 
، تقنيا  التداال الراداري، تطبيقا ، (نظام أوروبا المستقبلي)نظام جاليليو 
 .عرض البيانا 



 
 نظائر البيئية ال (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335058 

تقدم هذا المادة كيفية استخدام النظائر المستقرة  وغير المستقرة في  

ويغطى األساس النظري لكيميائية . تتبع العمليات الجيوكيميائية الحيوية

كما وتقدم المادة تطبيقات لدراسات . النظائر المستقرة  وغير المستقرة

قياس النظار .  في البيئات الحيوية وكذلك المياه  والجيوكيمياء النظائر

ثشمل النظائر المستقرة . المستقرة والمشعة ومحاليلها المعيارية

أما . األكسجين، والهيدروجين، والكربون، والكبريت، والنيتروجين

، والكلور، والكريبتون، 41المشعة فتشمل التريتيوم، والكربون 

 . النظائر كمؤشرات على التغير البيئي. اليورانيومواألرجون، وسلسلة 

 
 جيوكيمياء المياه  (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335038 

واالاتزال،  العمليا   ة، ال يرموديناميدا الديماوية ، توازن االذابة، االدسدةمقدم
قا  عملية في تنقية تطبي  ،والسطتية ةالديناميدية، ديمياء انظمة المدونا  المعلق

  ،ومعالجة المياه والمياه العادمة، التا ير، الترسيب، التبادل االيوني، االدمصاص
استادام تفاع   الماء مع الصاور   ،دراسا  في تلوث ومعالجة عناصر البيئة

 .والتربة والنمذجه الجيوديماوية في دراسا  تقييم اال ر البيئي

 
 ه الجوفية وديناميكيتهانمذجة الميا (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335033 

المياه الجوفية، التغيرا  واالات فا  الدمية والنوعية  الناتجة عن تردة أنظمة 
ع قة   ،للمياه ةزمن الجريان الجوفي وعن التغيرا  في طبيعة الطبقا  التامل

، (لمصائد الهيدروديناميديةا)تدون تقول البترول والغاز مع تردة المياه الجوفية 
عطاء صورة مفصلة عن ، إدراسا  لتاال  أنظمة المياه الجوفية دبيرة االمتداد

تردة المياه الجوفية باستادام طر  الفروقا  التدية والعناصر لماتلا  ةنمذج
سين عل  ارتمرين الد ،ل  نمذجة نقل الملو ا إانواع الازانا  الجوفية اضافة 

 .لماتلا انواع النماذج الرياضية ة  الجاهزاستادام البرمجيا
 

 الجيوفيزياء البيئية  (ساعات معتمدة 3)
 3335038 : المتطلب السابق

، الجيوفيزياء والمشد   البيئية، الزالزل والاطر الزلزالي، سبل تقييم مقدمة
وتافيا ااطار الزالزل، االنزالقا  االرضية والعوامل الجيولوجية، دور 

، السدود والبتيرا  والتفر االنهداميةاالنزالقا  االرضية  جالفي م الجيوفيزياء
 .وتطبيقا  ميدانيةناعية والمشد   البيئية، طصالا

 

 
 علم الزالزل والجيوديناميكا (ساعات معتمدة 3)

 3335033 (ال يوجد: )المتطلب السابق

ادل ، تدتونية الصفائح والزالزل، مدال رياضي، مرتدزا  نظرية المشمقدمة
العدسية، النظرية الفيزيائية للزالزل العقبا  والعوائ ، المصادر الزلزالية 

، السدود والتفجيرا  ةوميدانياتها، تطبيقا  سيزموتدتونية، الزلزالية التأ يري



المشادل  ،والزالزل، زلزالية الصفيتة العربية والصدع التتويلي االردني
ادية والبيئية والزالزل، تالة السدود المتبقية، تطبيقا ، دراسا  الجدوى االقتص

، االاطار الزلزالية، دراسة البيانا   ةاالردنية، سد الملك ط ل والدرام
لدراسا  الجيوفيزيائية والجيوديزيا ا الزلزالية، مسألة التنبوء بالزالزل دور

  .ةوالقياسا  الجيوديزي
 

 الجيولوجيا الهندسية  (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد): المتطلب السابق

3335018 

أساسيا ، عناصر وأنواع التتري، السما  الهندسية للتربة، التصنيا الهندسي 
للتربة، السما  الهندسية للصاور، التصنيا الهندسي للصاور، مستويا  
االنقطاع في الدتل الصارية، تسمية الفواصل، مستويا  االنقطاع في الصاور 

  االنقطاع، التقدير الميداني لمعامل واألدلة لنوعيتها، قوة القص لمستويا
اشونة الفواصل والاصائص الميدانية األارى، تتديد صفا  الدتل الصارية، 

تتليل عدم االستقرار ذو التصنيا الهندسي والجيوميدانيدي للدتل الصارية، 
الطابع البنيوي، استقرار المنتدرا  في الدتل الصارية، تطبيقا  الجيولوجيا 

 .لسدود والازانا  واالنفا  والطر  السريعة والجسورالهندسية في ا

 
 الجيولوجيا اإلقتصادية  (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد: )المتطلب السابق
3335013 

نشأة وتوضعا  الااما  الفلزية وال فلزية، تطور النظريا  التدي ه عن 
، ترسب ترسب الااما ، المتاليل التامله للاام، هجرة المتاليل التاملة للاام

الااما ، التتول والمعادن الا ة، تسلسل تدون الااما  ونطاقاتها، تصنيا 
 الااما 

 
 اإلحصاء الجيولوجي (ساعات معتمدة 3)

 3335013 (ال يوجد: )المتطلب السابق

يهةدا هةذا المسةا  إلة  تعريةا الطالةب بتقةل اإلتصةاء الجيولةوجي المتضةةمنن  
قدمة للعلم وفدرة المتباينا  النصفية، تساب اتتياط الاام في ستة فصول تشمل م

وبعةةةض ( الدةةةريجنج)وتسةةةابا  التبةةةاين مةةةع التجةةةم، والتقةةةدير والتقةةةدير الم ةةةالي 
 .التطبيقا  العملية

 

 المناخ القديم (ساعات معتمدة 3)
 3335014 (ال يوجد: )المتطلب السابق

لب في مقدمة آللية المناخ من ا ل توزيع دورا  الغ ا الجوي والمائي والتق
راسة وتتليل المناخ بواسطة (. دورا  مي ندوفيتش)معايير مدار األرض 

دراسة : دم ال)التو ي  التارياي، الجيولوجي، البيئي، والجيوديميائي 
الرسوبيا ، المستتا ا ، تلقا  األشجار، نظائر االودسجين والداربون في 

 U/Thو C14طر  تتديد العمر بواسطة (. الهيادل الدربوناتية والتربة
 التغير المنااي والبيئي في العصر . وغيرها للربط مع سجل الفترا  المنااية

 .الرباعي
 

 الجيولوجيا البيئية (ساعات معتمدة 3)
 3335015 (ال يوجد: )المتطلب السابق

اذين آالنشاط االنساني والطبيعي عل  دودب األرض مااطر أوجه ماتلا 
لملو ا  العضوية وغير العضوية في المياه، ا :بعين االعتبار االمور التالية



التربة والهواء مع االاذ بعين االعتبار ماتلا النماذج التي تم ل سلودية 
، االاطار الطبيعية دالبرادين والزالزل واألنزالقا  األرضية، الملو ا 

ن عجراءا  الوقائية المستادمة للتفاظ أو تقليل المااطر الطبيعية والناجمة إلا
التقييم البيئي االستراتيجي ،  ر البيئي للمشاريع الدبرىألتقييم ا، نسانصنع اال

 .وع قته بماطط التنمية والتنمية المستديمة

 
 
 
 
 
 


