جامعـــــــة آل البيت
كلية علوم األرض و البيئة
الخطـة الدراسيـة
لدرجـة البكالوريـوس
فـــي
علوم األرض والبيئة التطبيقية
2018 – 2019

قسـم علوم األرض والبيئة التطبيقية
كلية علوم األرض والبيئة
جامعة آل البيت

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية
اسم الدرجة (بالعربيــة) :البكالوريوس في علوم األرض والبيئة
اسم الدرجة (باإلنجليزيـة)B.Sc. in Applied Geology and Environmental Sciences :

أ  -مكونات الخطة:
تتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس من  132ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
التسلسل
أولا
ثانياا
ثالثاا

الساعات المعتمدة
27
21

نوع المتطلــــب
متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية
متطلبات التخصص
أ  -المساقات اإلجبارية
ب -المساقات االختيارية

69
15
132

المجموع
ب -نظام الترقيم:
 -1رمز الكلية:
الكليــــة  /المعهد
علوم االرض والبيئة التطبيقية

الرمز
08

 -2رمـوز التخصصات:
الرمز
01
02

التخصص
علوم االرض والبيئة التطبيقية
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

متطلبات الجامعة في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت:
 -3رموز المساقات:
0-9

التسلسل
التسلسل
0-9

المجال
0-9

0-9

المجال
المستوى
0-4

1-4

المستوى

08

الكلية

01

التخصص

رقم القسم
1-2

رقم الوحدة
0

0

5

رمز المجال
0
1
2
3
4

مدلول منزلة العشرات (المجال) في أرقام المساقات
عنوان مجال التخصص
رمز المجال
عنوان مجال التخصص
الميـــــاه
5
الجيولوجيـــا
العلوم التطبيقية
6
البيئــــــة
7
الجيوكيميـــاء
8
الجيــوفيزيـاء
بحث ،ندوة ،قراءات مختارة
9
التركيبية والمساحة

رمز المجال
0
1
2
3
4

مدلول منزلة العشرات (المجال) في أرقام المساقات
عنوان مجال التخصص
رمز المجال
عنوان مجال التخصص
الهندسة
5
العلوم الشرعية
تكنولوجيا المعلومات
6
السياسة والقانون
العلوم الطبية
7
اآلداب واللغات
العلوم التربوية
8
العلوم الطبيعية
العلوم االدارية

أولا :متطلبات الجامعة :يخصص لها ( )27ساعة معتمدة وتشمل:
أ -المتطلبات اإلجبارية :يخصص لها ( )18ساعة معتمدة وهي:
المتطلب السابق
الساعات
اسم المساق
رقم المساق
ت
المعتمدة
3
الثقافة اإلسالمية
5001100
1
3
النظم اإلسالمية
5001101
2
3
العلوم العسكرية *
5001110
3
3
التربية الوطنية
5001111
4
النجاح في امتحان المستوى
3
اللغة العربية )(1
5001120
5
النجاح في امتحان المستوى
3
اللغة اإلنجليزية )(1
5001121
6
*يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من المواد التي
تطرحها الجامعة بدال عنها.
ب.المتطلبات الختيارية :يخصص لها ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن يكون
مساق واحد من كل مجال من المجاالت التالية:
.1
ت
1
2
3
4
5
6

مجال العلوم اإلنسانية ويخصص لها ( )3ساعات معتمدة ضمن المساقات التالية:
الساعات
اسم المساق
رقم المساق
المعتمدة
3
اللغة األلمانية )(1
5001122
3
اللغة الفارسية )(1
5001123
3
اللغة التركية )(1
5001124
3
تاريخ القدس
5001125
3
تاريخ الحضارة اإلسالمية
5001126
3
مدخل إلى التربية
5001180

المتطلب السابق
-

 .2مجال العلوم الجتماعية والقتصادية ويخصص لها ( )3ساعات معتمدة ضمن المساقات التالية:

ت

رقم المساق

1
2
3
4
5
6
7
8

5001102
5001112
5001113
5001140
5001141
5001142
5001181
5001183

.3
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3

اسم المساق
تنظيم األسرة والمجتمع
القانون في حياتنا
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
منهجية البحث العلمي
أخالقيات المهنة
الريادة واالبتكار
مدخل إلى علم النفس التربوي
المهارات الحياتية الجامعية

المتطلب السابق
-

مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والصحة ويخصص لها ( )3ساعات معتمدة ضمن المساقات التالية:
المتطلب السابق
الساعات
اسم المساق
رقم المساق
المعتمدة
3
اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
5002104
3
الفيزياء في حياتنا
5002130
3
بيولوجيا اإلنسان
5002131
3
البيئة والتلوث البيئي
5002132
3
مدخل إلى علم الفلك
5002133
3
السالمة المرورية
5002150
3
الثقافة المعلوماتية
5002160
3
التربية االعالمية والمعلوماتية
5002182

مالحظة :أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى ،يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتباراً من بداية الفصل األول
 2011/2010التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي يخفق
في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقا ً استدراكيا ً ( )099خارج خطته الدراسية وهذه المساقات هي:
المساقات االستدراكية:
ت

اسم المساق

رقم المساق

اللغة العربية
5001020
1
اللغة االنجليزية
5001021
2
مهارات الحاسوب
5002060
3
ثانيا :متطلبات الكلية :يخصص لها ( )21ساعة معتمدة وتشمل:
ت
رقم المادة
1
2
3
4
5
6
7

اسم المـــادة

الساعات
المعتمدة
3
3
3

الساعات
السبوعية
عملي
نظري
3
3
3
3
3
3
3

 0401101التفاضل والتكامل ()1
 0401102التفاضل والتكامل ()2
 0402101الفيزياء العامة ()1
 0402102الفيزياء العامة ()2
 0403101الكيمياء العامة ()1
 0404101العلوم الحياتية العامة ()1
 0801106الجيولوجيا العامة ()1
المجموع
ثالثاا :متطلبات التخصص :يخصص لها ( )84ساعة معتمدة وتشمل:

المتطلب السابق
-

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
21

المتطلب السابق

0401101
0402101
-

أ -المساقات اإلجبارية :يخصص لها ( )69ساعة معتمدة ،وتشمل المساقات التالية:
الساعات
الساعات
المعتمدة
السبوعية
اسم المادة
رقم المادة
ت
نظري عملي
1
3
 0801107 1الجيولوجيا العامة العملي ()1
3
3
 0801108 2الجيولوجيا العامة ()2
1
3
 0801109 3الجيولوجيا العامة العملي ()2
2
2
 0801161 4تطبيقاااااات حاساااااوبية فاااااي علاااااوم
االرض
2
2
 0801200 5علـــم البلورات والمعــادن
1
3
 0801201 6علم البلورات والمعادن العملـي
2
2
 0801202 7بصريات المعادن
1
3
 0801203 8بصريات المعادن العملي
2
2
 0801204 9علـــم الصخــــور
1
3
 0801205 10علـــم الصخور العملي
2
2
 0801213 11الصخور الرسوبية
1
3
 0801214 12الصخور الرسوبية العملي
2
2
 0801218 13مقدمااة فااي االحصاااء الجيولااوجي
والبيئي
2
2
 0801221 14الجيوكيمياء التطبيقــــية
1
3
 0801222 15الجيوكيمياء التطبيقية العملي
2
2
 0801241 16علم المساحــــة
2
2
 0801243 17الجيولوجيــــا التركيبية
1
3
 0801244 18الجيولوجيا التركيبية العملي
3
3
 0801253 19علم المياه السطحية
2
2
 0801303 20علم الطبقات
1
3
 0801304 21علم الطبقات العملي
3
3
 0801309 22المعادن والصخـــور الصناعية
3
3
 0801310 23جيولوجيا األردن
2
2
 0801318 24ادارة االراضاااااي الجافاااااة و ااااابة
الجافة
3
3
 0801337 25الجيوفيزياء
3
3
 0801354 26الهيدروجيولوجــــــيا
2
2
 0801362 27علم المتحجرات
1
3
 0801363 28علم المتحجرات العملي
29
30
31
32
33
34
35
36

0801366
0801369
0801407
0801408
0801410
0801453
0801454
0801466

مهارات ميدانية في علوم االرض
والبيئة
االستشاااااعار عااااان بعاااااد و نظااااام
المعلومات الجغرافية
الجيولوجيا الهندسيـــــة
الجيولوجيا الهندسيـــــة العملي
تقييم األثر البيئي
الهيدروكيميــــاء
الهيدروكيمياء العملي
جيولوجيا البترول
المجموع

3
2
2
2
3

9
3
3
-

المتطلب السابق

 0801106أو تزامن
0801106
 0801108أو تزامن
0801106
 0801200أو متزامن
0801200
 0801202أو متزامن
0801202
 0801204أو مزامن
 0801213أو متزامن
0801204
 0801221أو متزامن
0801109
 0801243أو متزامن
0801108
0801213
 0801303أو متزامن
0801205
0801303
0402101
0801253
0801213
 0801362أو متزامن

3

 0801310او خريج

3

0801161

2
1
2
2
1
3

0801243
 0801407أو متزامن
0801354
0403101
 0801453أو متزامن
0801354
69

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20

ب – المساقات الختيارية  :يخصص لها ( )15ساعة معتمدة ،يتم اختيارها من المساقات التالية:
المتطلب السابق
الساعات
الساعات
المعتمدة
السبوعية
اسم المادة
رقم المادة
عملي
نظري
0801106
3
3
 0801215علم التربة
0801106
3
3
 0801247الجيومورفولوجيا
0801106
3
3
 0801261علوم األرض وتكنولوجيا المعلومات
0801106
3
3
 0801302الجيولــــــوجيا البيئيـــة
0801243
3
3
 0801338جيولوجيا الزالزل
0801106
3
3
 0801356إدارة المخلفـــات الصلبة
0801106
3
3
 0801357معالجة المياه العـــادمة
0801253
3
3
 0801360علم األرصاد جوية
3
3
 0801365اقتصادات الموارد الطبيعية والبيئة
0801337
3
3
 0801405الجيولوجيا تحت السطحية وجس
اآلبار
0801106
3
3
 0801406قراءات مختارة في علوم األرض
0801410
3
3
 0801416هندســــة البيئـــة
0801303
3
3
 0801417بيئات العصر الرباعــي
0801221
3
3
 0801426االستكشاف الجيوكيميائي
0801337
3
3
 0801437الجيوفيزياء الهندسية
0801243
3
3
 0801445الصفائح التكتونية
0801354
3
3
 0801455حفر وادامة اآلبار
موافقة قسم
1
1
 0801491ندوة
موافقة قسم
2
2
 0801492بحث تخرج

الخطة السترشادية لطلبة تخصص علوم األرض والبيئة التطبيقية

السنــــة األولـــــى
الفصل الثاني

الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

ساعة معتمدة

الرقم

اسم المساق

0401101
0801106
0801107
-

متطلب جامعة اختياري
متطلب جامعة اجباري
التفاضل والتكامل()1
الجيولوجيا العامة ()1
الجيولوجيا العامة العملي ()1
-

3
3
3
3
1
-

-

-

-

-

-
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0403101
0801108
0801109
0801200
0801201
0404101
0801161

متطلب جامعة اجباري
الكيمياء العامة ()1
الجيولوجيا العامة ()2
الجيولوجيا العامة العملي ()2
علم البلورات و المعادن
علم البلورات والمعادن العملي
العلوم الحياتية العامة ()1
تطبيقات حاسوبية في علوم األرض
المجموع

المجموع

ساعة
معتمدة
3
3
3
1
2
1
3
2
18

السنــــة الثانية
الفصل األول
رقم المساق
0402101
0401102
0801202
0801203
0801213
0801214

اسم المساق
متطلب جامعة اجباري
متطلب جامعة اختياري
الفيزياء العامة ()1
التفاضل والتكامل()2
بصريات المعادن
بصريات المعادن العملي
الصخور الرسوبية
الصخور الرسوبية العملي
المجموع

الفصل الثاني
ساعة معتمدة

الرقم

اسم المساق

3
3
3
3
2
1
2
1
18

0402102
0401218
0801241
0801204
0801205
0801253

متطلب جامعة اجباري
الفيزياء العامة ()2
مقدمة في اإلحصاء الجيولوجي والبيئي
علم المساحة
علم الصخور
علم الصخور العملي
علم المياه السطحية

ساعة
معتمدة
3
3
2
2
2
1
3

-

-
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المجموع

السنــــة الثالثة
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

0801221

متطلب جامعة اجباري
الجيوكيمياء التطبيقــــية

0801222
0801243
0801244
0801303
0801304
0801309
0801354

الجيوكيمياء التطبيقية العملي
الجيولوجيا التركيبية
الجيولوجيا التركيبية العملي
علم الطبقات
علم الطبقات العملي
المعادن والصخـــور الصناعية
الهيدروجيولوجــــــيا
المجموع

الفصل الثاني
ساعة
معتمدة
3

ساعة معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

3

-

2

0801369

1
2
1
2
1
3
3
18

0801310
0801318
0801362
0801363

متطلب تخصص اختياري
االستشعار عن بعد و نظم المعلومات
الجغرافية
جيولوجيا األردن
إدارة األراضي الجافة و به الجافة
علم المتحجرات
علم المتحجرات العملي

3
2
2
1

-

-

المجموع

3

14

الفصل الصيفي
رقم المساق

ساعة
معتمدة
3

اسم المساق
مهارات ميدانية في علوم األرض

0801366

السنــــة الرابعة
الفصل الثاني

الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

ساعة معتمدة

الرقم

0801337
0801407
0801408
0801410
0801466
-

متطلب تخصص اختياري
متطلب تخصص اختياري
الجيوفيزياء
الجيولوجيا الهندسيـــــة
الجيولوجيا الهندسيـــــة العملي
تقييم األثر البيئي
جيولوجيا البترول

3
3
3
2
1
2
3

0801453
0801454
-

-

-

المجموع
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اسم المساق
الهيدروكيمياء
الهيدروكيمياء العملي
متطلب جامعة اجباري
متطلب تخصص اختياري
متطلب تخصص اختياري
متطلب جامعة اختياري

-

المجموع

ساعة
معتمدة
2
1
3
3
3
3

15

وصف المساقات التي يطرحها كلية علوم األرض والبيئة التطبيقية
( 3ساعات معتمدة)
علوم األرض
()0801105
 Earth Sciencesالمتطلب السابق- :
التعريف بعلوم األرض  ،أغلفة األرض  ،البلورات والمعادن  ،أنواع الصخور :الصاخور النارياة ،الصاخور الرساوبية ،
الصخور المتحولة ؛ التجوية ؛ العمل الجيولوجي للرياح ؛ الميااه الساطحية؛ الميااه الجوفياة؛ الباراكين والنشااط البركااني ،
الزالزل؛ التراكيب الجيولوجية؛ حركة األلواح؛ الجيولوجيا التاريخية.
( 3ساعات معتمدة)
الجيولوجيا العامة ()1
()0801106
) General Geology (1المتطلب السابق- :
تعريااف الجيولوجيااا؛ المعااادن  ،الصااخور الناريااة المقحمااة  ،البااراكين والصااخور البركانيااة  ،الرسااوبيات والصااخور
الرسوبية؛ عمليات التحول والصخور المتحولة؛ ا لعمليات الداخلية  ،الزالزل والبراكين؛ باطن األرض  ،حركة الصفائح؛
تكوين الجبال والقارات والتراكيب الجيولوجية.
(ساعة معتمدة)
الجيولوجيا العامة العملي ()1
()0801107
) Practical General Geology (1المتطلب السابق 801106 :أو متزامن
التعارف علااى البلااورات واألنظماة البلوريااة عمليااا؛ المعاادن :خواصااها الفيزيائيااة وتصانيفها؛ الصااخور الناريااة :خواصااها
وتصنيفها ،الصخور الرسوبية :خواصها وتصنيفها؛ الصخور المتحولة :خواصها وتصنيفها.
( 3ساعات معتمدة)
الجيولوجيا العامة()2
()0801108
) General Geology (2المتطلب السابق801106 :
يتضمن هذا المساق وصفا للعمليات الخارجية :التجوية والتعرية وحركة المواد األرضية بفعل الجاذبية األرضاية ،الميااه
الجوفية والسطحية علاى أنهاا عامال جيولاوجي  ،كماا يتنااول أثار الريااح ،الجلياد البحاار والبحيارات والمحيطاات بصافتها
عوامل جيولوجية خارجية ،والمصادر الطبيعية للطاقة.
(ساعة معتمدة)
الجيولوجيا العامة العملي ()2
()0801109
) Practical General Geology (2المتطلب السابق 801108 :أو متزامن
مقياس الرسم ،مفاتيح الخرائط  ،دراسة الخرائط :الكنتورياة والجيولوجياة؛ طارق رسام خارائط الطبقاات األفقياة والمائلاة؛
قياس الميل والمضرب؛ رسم المقاطع الجيولوجياة العرضايةت ترتياب تسلسال األحاداث الجيولوجياة؛ والازمن الجيولاوجي.
إعطاء تمارين ومسائل تبين التراكيب الجيولوجية الرئيسية.
( 3ساعات معتمدة)
مصادر الطاقة
()0801113
 Energy Sourcesالمتطلب السابق- :
االسااتهالا العااالمي للطاقااة خااالل التاااريخ ،توقااع ومسااتقبل اسااتخدام الطاقة،مصااادر الطاقااة غياار المتجااددة:النفط،الغاز
الطبيعي،الفحم،مصااااادر الطاقااااة البديلة:الطاقااااة الشمسااااية وطاقااااة الرياااااح وطاقااااة المياااااه والطاقااااة النوويااااة ،الطاقااااة
الجيوحراريه،الطاقااة الحيويااة ،باادائل وقااود المركبااات :االيثااانول ،الساايارات الكهربائيااة والهجينهتالطاقااة فااي األردن و
مصادرها وأ كالها.
( 3ساعات معتمدة)
موارد المياه
()0801115
 Water Resourcesالمتطلب السابق- :
عناصر الدورة المائيه الطبيعية والتي تشمل الهطول المدري الجرياان الساطحي الر اح التبخار تخازين الميااه فاي األنهاار
والبحيرات .مصادر المياه التقليدية والغير تقليدية والطلب على المياه ونوعية المياهت مصادر الميااه فاي األردن والتحاديات
اآلنية والمستقبلية.
( 3ساعات معتمدة)
البيئة والتلوث البيئي
()0801117
 Environment and Environmental Pollutionالمتطلب السابق- :
مفهااوم علاام البيئااة؛ التغياار البيئااي وأهميتااه؛ دورة المااواد البيوجيوكيميائيااة؛ الاانظم البيئيااة؛ نوعيااة البيئااة وإدارتهااا  ،التربااة
وتلوثهااا :العمليااات الفيزيائيااة والكيميائيااة والبيولوجيااة ،الرسااوبيات كمصاادر للتلااوث  ،الفعاليااات الزراعيااة والحيوانيااة
والصناعية كمصدر للتلوث  ،تلوث الهواء؛ التأثير الطويل األمد على كوكب األرض؛ األخطار البيئية وتقييمهاا :األخطاار
البيئية ،تقييم األثر البيئيت الوضع البيئي في األردن.

(ساعتان معتمدتان)
( )0801161تطبيقات حاسوبية في علوم األرض
 Computer Applications in Geologyالمتطلب السابق- :
اتقان عدد من البرمجيات وتطبيقات الكمبيوتر التي تخدم علوم األرض .تعلم كيفية ادخال البيانات والمعلومات الجيولوحيه
ومعالجتهااا وفرزهااا وفلترتهااا وتحليلهااا و عرضااها واخراجهااا علااى ااكل خاارائط وجااداول وأ ااكال باسااتخدام عاادد ماان
البرمجيات مثل. Google Earth ،SURFER ،Microsoft Excel :
(ساعتان معتمدتان)
علم البلورات و المعادن
()0801200
 Crystallography & Mineralogyالمتطلب السابق801106 :
البلورات والتبلور ،األنظمة البلورية وتصنيفها  ،الصفات الفيزيائية ،التصنيف الكيميائي للمعادن ،الكبريتيادات ،االكاسايد
واالكاسيد المائية ،االمالح ،الكربونات ،النيترات ،البلورات ،الكبريتات ،والفوسافات ،الكروماات ،التنكساتات ،السايليكات،
المعادن المكونة للصخور ،الخواص البلورية للمعادن باستخدام اال عة السينية الحيودية.
(ساعة معتمدة)
علم البلورات والمعادن العملي
()0801201
 Practical Crystallography & Mineralogyالمتطلب السابق 801200 :أو متزامن
التعرف على األنظمة البلورية عمليا ت التعرف على أجازاء المجهار المساتقطب وطبيعاة عملاه ، ،المعاادن التاي تادخل فاي
تكوين الصخور ،المجاميع المعدنية المختلفة والتعرف على المعادن المختلفة بالعين المجردة.
(ساعتان معتمدتان)
بصريات المعادن
()0801202
 Optical Mineralogyالمتطلب السابق801200 :
دراسة الخواص الضوئية للمعادن  ،والضوء المتجمع ،وتقسيم المعاادن وتركيبهاا ،ودراساة مجموعاات المعاادن وصافاتها
الضوئية والتركيبية ،باإلضافة إلى دراسة تفصيلية لمجموعات المعادن السيلسية الرئيسية .خواص المعادن البصرية تحت
الضوء المستقطب.
(ساعة معتمدة)
بصريات المعادن العملي
()0801203
 Practical Optical Mineralogyالمتطلب السابق 801202 :أو متزامن
دراسة الخواص الضوئية للمعادن تحت المجهر باستخدام الضوء المستقطب المتعامد ،والضوء المتجمع ،وتقسايم المعاادن
وتركيبها ،ودراسة مجموعات المعادن وصفاتها الضوئية والتركيبية ،باإلضافة إلاى دراساة تفصايلية لمجموعاات المعاادن
السياسية الرئيسية تحت الميكروسكوب.
(ساعتان معتمدتان)
علم الصخور
()0801204
 Petrologyالمتطلب السابق801202 :
تركيب األرض الصخاري؛ الصخور النارية :أ كال وتراكيب الصخور المقحمة ،تصنيفها ،الصاهير (الكيميااء الفيزياوياة
والصفات الفيزياوية ،التباين) ،النشوء الصخري ،الوضع التكتوني؛ للصخور النارية والمعادن المكونة للصخور النارية ،
انسجة الصخور النارية  ،والتعرف على اهم انواع الصخور الرسوبية الميكانيكية ،الكاربونية والمتبخارات ،االقتصاادية،
الساليكاتية ،الرساوبيات البركانياة؛ الصاخور المتحولاة :عملياات التحاول ،عوامال التحاول ،التصانيف ،الصاخور المتحولاة
أثناء تكوين القشرة األرضية ،وانسجة الصخور المتحولة.
(ساعة معتمدة)
علم الصخور العملي
()0801205
 Practical Petrologyالمتطلب السابق 801204 :أو متزامن
دراسااة المعااادن المكونااة للصااخور الناريااة الجوفيااة والبركانيااة والصااخور الرسااوبية الفتاتيااة والكيميائيااة والبيوكيميائيااة
والصخور المتحولة مع تحديد انواع التحول والعوامل المؤثرة عليهاا باا اساتخدام الميكروساكوب المساتقطب ماع التعارف
على طرق تسمية الصخور مع تصنيفها ،التدرب على عمل ريحة ميكرسكوبية مع عمل ريحة ميكرسكوبية ودراستها
تحت الميكروسكوب المستقطب.

(ساعتان معتمدتان)
الصخور الرسوبية
()0801213
 Sedimentary Rocksالمتطلب السابق801202 :
الخصااائص الطبيعيااة للحبيبااات  ،الاادورات الرسااوبية والتجويااه  ،المااواد الرسااوبية الساايلكاتيه والالساايليكاتيه ،العمليااات
الرسوبية  ،أحواض الترسيب ،البيئات الرسوبية ت المناخات القديمة  ،أ نسجة الصاخور الرساوبية وخصائصاها المختلفاة،
تراكيب الصخور الرسوبية  ،تصنيف الصخور الرسوبية و أنواع الصخور الرسوبية المختلفة.
(ساعة معتمدة)
الصخور الرسوبية العملي
()0801214
 Practical Sedimentary Rocksالمتطلب السابق 801213 :أو متزامن
دراسة األنسجة والتراكيب الخاصة بالصاخور الرساوبية وبيئاتهاا الترسايبية وتصانيف الصاخور الرساوبية وكاذلك دراساة
أنواعهااا الرئيسااية وعالقاتهااا مااع التراكيااب الجيولوجيااةت دراسااة ميكروسااكوبية لمجموعااات الصااخور الرسااوبية وبااالعين
المجااردة باإلضااافة إلااى دراسااات ميدانيااةت االسااتداره والتك اورت التوزيااع الحجمااي للرسااوبيات ت تمثياال التوزيااع الحجمااي
للرسوبيات بالطرق المختلفةت المعامالت الحصائيه للرسوبيات.
( 3ساعات معتمدة)
علم التربة
()0801215
 Soil Scienceالمتطلب السابق801106 :
تعريف علم التربة والعالقاات االساسايه ،أصال الترباة  ،عوامال تكاوين الترباة ،مكوناات الترباة  ،الطاور الصالبت الطاور
السائلت جريان الماء في التربة المشبعة وغيار المشابعة  ،الطاور الغاازي  ،الخاواص الفيزيائياة  ،الكيميائياة والبيولوجياة
للتربة  ،تصنيف التربة  ،دورة الماء الحقلية ،البزل  ،تلوث التربة.
(ساعتان معتمدتان)
مقدمة في اإلحصاء الجيولوجي والبيئي
()0801218
 Introduction to Geological & Environmentalالمتطلب السابق- :
Statistics
يتضمن المساق مقدمة في الجيولوجيا اإلحصائية تهدف إلى تعريف الطالب بحقل اإلحصاء الجيولوجي والبيئاي وتطبيقاتاه
 ،والتعرف على كل من طارق اخاذ العيناات، ،طارق حسااب كال مان المتوساط الحساابي  ،المناوال  ،التبااين و االنحاراف
المعياري للعينات  ،بناء جداول التوزيع و المدرجات اإلحصاائية للعيناات ،خطاوات التحليال اإلحصاائي ،الحصاول علاى
البيانات  /أخذ العينات؛ معالجة البيانات وتحليلها؛ اختبار الفرضيات؛ التنبؤ والنتائج ،وبعض التطبيقات العملية ( حااالت
دراسية ).
(ساعتان معتمدتان)
( )0801221الجيوكيمياء التطبيقية
 Applied Geochemistryالمتطلب السابق801204 :
تعريف الجيوكيمياء ،تفاعالت المعادن وتغيرات الطور ،بنياة وتركياب األرض :البنااء الطبقاي ،توزياع الكثافاة ،الصاخور
العميقة ،الفعاليات الصهارية والصخور النارية ،التحول والصخور المتحولاة ،الرساوبيات والصاخور الرساوبية ،المعاادن
وتوزيعهااا فااي الصااخور ،الخامااات المعدنيااة أصاال تكوينهااا ،المسااوحات الجيوكيميائيااة وأنواعهااا  ،طاارق االستكشاااف
الجيوكيميائي  ،تقييم النتائج الجيوكيميائية ،رسم الخارطة الجيوكيميائية ،تحديد الشواذ الجيوكيميائية المعدنية .
(ساعة معتمدة)
الجيوكيمياء التطبيقية العملي
()0801222
 Practical Applied Geochemistryالمتطلب السابق 801221 :أو متزامن
طريقة اخذ وتحدياد ناوع العيناات الجيوكيميائياة ،آلياة تحضاير العيناات للتحليال(طحن ،تاذويب  ،صاهر)  ،اساتخدام طارق
التحاليل اآللية واليدوية  ،تحليل العينات (الصخرية  ،التربة  ،النباتات ،المياه) باستخدام أجهزة األ عة السينية المختلفاة (
 (XRD, XRFإجراء تحاليل باساتخدام الطارق اليدوياة  Titrationللعناصار الكيميائياة األساساية والماواد العضاوية و
الفوسفات ،استخدام أجهزة )  (Flam Photometer and Ione Conductive Plasmaالتحاليل العناصر الشحيحة.
(ساعتان معتمدتان)
( )0801241علم المساحة
 Surveyingالمتطلب السابق- :
مقدمه (أقسام علم المساحة ومبادئ وتعريفاات أساسايه)  ،أنظماة ووحادات القيااست قيااس المساافات  ،التساوية ،القطاعاات
الطولياااااة والقطاعاااااات العرضاااااية  ،الميزانياااااة الشااااابكية ورسااااام الخطاااااوط الكنتورياااااه ،الزواياااااا العمودياااااة واالفقياااااه
(االتجاهاتتالتسامت واالنحرافات)تالمساحات والحجوم (إيجاد المساحات المحددة بخطاوط مساتقيمة والمسااحات المحاددة
بخطاااوط منحنياااه) ،المسااااحة بواساااطة اإلحاااداثيات ،أنظماااة اإلحاااداثيات العالمياااة (خطاااوط الطاااول وخطاااوط العااارض)،
المسوحات الطبوغرافيه (جمع المعلوماات الميدانياة لتحضاير الخارائط الطبوغرافياه) ،المساوحات المائياة وقيااس تادفقات
المجاري المائية ،أجهزة المسح المتقدمة ،تطبيقات حاسوبيه.

(ساعتان معتمدتان)
الجيولوجيا التركيبية
()0801243
 Structural Geologyالمتطلب السابق801109 :
الجيولوجيا والتراكياب الجيولوجياة  ،المباادئ الميكانيكياة واإلجهااد واالنفعاال فاي الصاخور ،الطياات وصافها وأنواعهاا،
الدراسة الميدانية والمكتبية ،ميكانيكية التكوين ،الفواصال؛ الفوالا  ،وصافها وتصانيفها ،آثارهاا ،تحدياد األعماار باساتخدام
التراكياااب الجيولوجياااة  ،تكتونياااة الترسااابات الملحياااة ،الصاااخور النارياااة والتراكياااب الجيولوجياااة ،التشاااق  ،التشاااوهات
البالستيكية والمرنة.
(ساعة معتمدة)
الجيولوجيا التركيبية العملي
()0801244
 Practical Structural Geologyالمتطلب السابق 801243 :أو متزامن
المقاااطع الطوليااة والعرضااية والخاارائط الجيولوجيااة؛ الطبقااات ،المياال ،المضاارب ،ساامك الطبقااة؛ المقاااطع الجيولوجيااة،
الطيات؛ الفوال  ،عدم التوافا  ،التمثيال االساتيريوغرافي ( ابكة اميدت) ،التحليال اإلحصاائي للتكسارات ،طارق حسااب
وقياس اإلجهاد واالنفعال في الصخور.
( 3ساعات معتمدة)
الجيومورفولوجيا
()0801247
 Geomorphologyالمتطلب السابق801106 :
الجيومورفولوجياا وتركيااب األرض :العالقااات اإلقليميااة والموضااعية ،حركاة الركااام الصااخري علااى المنحاادرات؛ أ ااكال
األرض الناتجة عن النشاط البركاني،األ كال الجيومورفولوجية المرتبطة بأنواع الصاخور ،األ اكال األرضاية المرتبطاة
بالتجوية ،التعرية النهرية واأل كال المرتبطة بها ،الجليد؛ التعرية الساحلية وأ كالها األرضية ،اإلنسان ودوره في تشاكيل
سطح األرض.
( 3ساعات معتمدة)
علم المياه السطحية
()0801253
 Hydrologyالمتطلب السابق801108 :
تعريف علم المياه ،الدورة الهيدرولوجية ،الموازنة الهيدرولوجياة  ،األمطاار :أنواعهاا ،توزيعهاا ،قياساها ،الفواقاد المائياة،
التبخر ،النتح ،الر ح؛ الجريان النهري ،خواص األحواض المائياة ،المنحنياات المائياة ،عالقاة الميااه الجوفياة بالساطحية،
طرق القياس ،التصاميم الهيدرولوجية ،نمذجة نوعية المياه والمواصفات القياسية.
( 3ساعات معتمدة)
علوم األرض وتكنولوجيا المعلومات
()0801261
 Earth Sciences and Information Technologyالمتطلب السابق801106 :
التعاريف ،مقدمة في تطور نظام تكنولوجياا المعلوماات ،تعرياف المشااكل ،الجادوى وتحليال الانظم ،طارق إعاداد األنظماة
ألغراض التحليل ،مقدمة حول استراتيجيات المعلومات ،الطرق المستخدمة في االستراتيجيات.
( 3ساعات معتمدة)
الجيولوجيا البيئية
()0801302
 Environmental Geologyالمتطلب السابق801106 :
مقدماااة ،األطااار الجيولوجياااة؛ تركياااب األرض ومعادنهاااا ،العملياااات الجيولوجياااه الخطااارة  ،تخماااين وتحدياااد المخااااطر
الجيولوجيااة ،الاازالزل ،الحماام البركانيااة ،الموجااات البحريااة الكبياارة ،االنزالقااات األرضااية وحركااة الكتاال ،الفيضااانات،
مخاطر البحار والمناا ،،تسااقط النياازا؛ طبيعاة ماوارد األرض :المقدماة ،أناواع الماوارد األرضاية؛ تاأثير اإلنساان علاى
البيئة؛ التغيرات المناخية؛ الجيولوجيا الطبية.
(ساعتان معتمدتان)
علم الطبقات
()0801303
 Stratigraphyالمتطلب السابق801213 :
القااوانين التااي تحكاام التعاقااب الطبقااي واالحفااوري ،األعمااار النساابية للصااخور وانااواع الرسااوبيات  ،العالقااات الطباقيااة:
الجانبية والعمودية ،األسطح المتوافقة وغير المتوافقة؛ الوحدات الطباقية الصخرية :أسس تقسيمها ،تقسيماتها المختلفة ماع
ذكاار األمثلااة المحليااة ،الوحاادات الطباقيااة الحياتيااة :انطقتهااا المختلفااة ،أنواعهااا ،مسااتوياتها؛ الوحاادات الطباقيااة الزمنيااة:
مفهومها ،عالقتها بالوحدات الزمنية الجيولوجية؛ الوحدات الطباقية المغناطيسية ،مفهومها ،تقسيماتها؛ ؛ النظم الجيولوجية
وساالم الاازمن الجيولااوجي ،تقساايماته المختلفااة ،المضاااهاة ،مفهومهااا ،طرقهااا المختلفااة؛ سااجالت اآلبااار ،أهميتهااا فااي علاام
الطبقات ،طرقها المختلفة.

(ساعة معتمدة)
( )0801304علم الطبقات العملي
 Practical Stratigraphyالمتطلب السابق 801303 :أو متزامن
المقاااطع الجيولوجيااة العموديااة ،المضاااهاة الصااخرية العاديااة والمقفلااة ،التعاارف علااى اسااطح عاادم التوافاا ماان خااالل
المضاهاة ، ،التعرف على ظاهرة التضي ( )Pinch-outومقاطع التجوية والنسيج من خاالل المضااهاة ،التعارف علاى
مناط تقدم وانحسار البحر من خالل المضاهاة والمقاطع العمودية ،المضاهاة االحفورية؛ سجالت اآلباار والتعارف علاى
الطبقات تحت السطحية من خاللها ،الخرائط الطباقية وغيرها.
( 3ساعات معتمدة)
( )0801309المعادن والصخور الصناعية
 Industrial Rocks and Mineralsالمتطلب السابق801205 :
مقدمة ،الفرق بين الخامات المعدنية والمعادن والصخور الصناعية ،نظرة عامة على المعادن الصناعية (خصائص قطااع
المعااادن الصااناعية  ،تصاانيف المعااادن والصااخور الصااناعية  ،التوزيااع العااالمي لتوضااعات المعااادن الصااناعية  ،التجااارة
الدوليااة للمعااادن الصااناعية ،سااالمة و أماان مناااجم التعاادين وقااوانين الصااحة والبيئااة المتعلقااة بقطاااع المعااادن والصااخور
الصناعية ،والتنمياة المساتدامة للمعاادن الصاناعية)  ،األساواق واالساتخدامات والمنتجاات (الماواد الممتصاة والمجففاات ،
مواد البناء  ،ومستحضرات التجميل  ،والمواد اإللكترونية والبصرية  ،واالستخدامات البيئية  ،واألسامدة  ،والحرارياات ،
والمواد النانوميترية  ،ومواد حفر اآلبار  ..إلخ)  ،المعادن والصخور الصناعية في االردن.
( 3ساعات معتمدة)
جيولوجيا األردن
()0801310
 Geology of Jordanالمتطلب السابق801303 :
جيولوجيا الوطن العربي ،وضع األردن جيولوجياً ،البنية التركيبياة؛ صاخور القاعادة ،التتابعاات الجيولوجياة فاي األحقااب
المختلفة :القديمة ،المتوسطة ،الحديثة ،الصخور البركانية ،البحر الميت :النشأة ،رحلة إلى العقبة وجنوب المملكاة وتقاديم
تقرير علمي بذلك.
(ساعتان معتمدتان)
إدارة أألراضي الجافة وشبه الجافة
()0801318
المتطلب السابق- :
Management of Arid and Semi-Arid Lands
المقدمة؛ طبيعة الجفاف ،التضاريس؛ الماوارد المائياة ،الماوارد النباتياة؛ الماوارد الحيوانياة ،الطاقاة ،إساتراتيجية اساتخدام
الموارد ،البدو؛ تربية الما اية  ،الزراعاة الديمياة ،الاري ،التعادين ،المراكاز العمرانياة ،أنظماة إدارة الماوارد ،الصاحاري
كمناط عطاء.
( 3ساعات معتمدة)
الجيوفيزياء
()0801337
 Geophysicsالمتطلب السابق402101 :
تعريف علم الجيوفيزياء ،مقدمة ،عالقة الجيوفيزياء بعلوم األرض والعلوم األخرى ،أناواع الطارق الجيوفيزيائياة .طريقاة
الجاذبيااة األرضااية :األساساايات ،القياسااات الميدانيااة ،التصااحيحات والشااذوذ ،تفسااير المعطيااات .الطريقااة المغناطيسااية:
المفاااهيم األساسااية ،مغناطيسااية األرض ،القياسااات ،تفسااير المعطيااات .الطاارق الزلزاليااة :االنعكاااس واالنكسااار،المبادئ
األساسااية ،القياسااات الميدانيااة ،تحلياال النتااائج وتفساايرها .الطاارق الكهربائيااة :أنواعهااا ،المقاوميااة الكهربائيااة :مبادئهااا،
القياسات الميدانية ،تفسير المعطيات ،أمثلة و تطبيقات.
( 3ساعات معتمدة)
جيولوجيا الزلزل
()0801338
 Earthquake Geologyالمتطلب السابق0801243 :
مدخل إلى علم الزالزل يهادف إلاى تعرياف الطلباة بتطاور علام الازالزل واساتخداماته ،أساباب وأثاار الازالزل ،الموجاات
الزلزاليااة ،محطااات رصااد الاازالزل وتجهيزاتهااا ،الرصااد الزلزالااي ومعااامالت الاازالزل ومسااارات األمااواج والتسااارع
األرضي ،بنية األرض التركيبية باالساتدالل بالبياناات السايزمية ،زلزالياة الصادع التحاويلي األردناي والصافيحة العربياة،
الزالزل التاريخية ،علم الزالزل القديمة وصدع البحر الميت التحويلي.
( 3ساعات معتمدة)
الهيدروجيولوجيا
()0801354
 Hydrogeologyالمتطلب السابق801253 :
مقدمة إلى المياه الجوفيه ،المبادئ الفيزيائية األساسية لدورة المياه في الطبيعه ،التكاوين الجيولوجية الحاملاه للميااه ،أناواع
خزانات المياه الجوفياه ،مساتويات الميااه الجوفياه ،الخارائط الكونتورياة للميااه الجوفياه واتجااه جريانهاا ،اآلباار واليناابيع،
الخصائص الفيزيائية للخزانات الجوفيه ،قانون دارسي ،مقدمة للخزانات الجوفيه الكارستيه ،مقدمة لنوعية الميااه الجوفياه
وأهاام العواماال التااي تااؤثر علااى نوعيااة المياااه الجوفيااه ،مقدمااة الااى التجااارب المضااخية (المباادأ والطاارق المسااتحدمه)،
هيدروجيولوجية األردن.

( 3ساعات معتمدة)
إدارة المخلفات الصلبة
()0801356
 Solid Waste Managementالمتطلب السابق801106 :
تعريف النفايات الصلبة ،نشوء المخلفات الصالبة وتطورهاا ،العوامال الماؤثرة علاى معادل كمياة ونوعياة النفاياات
الصاالبة ،أنااواع النفايااات الصاالبة وخواصااها ،تاااريخ إدارة النفايااات الصاالبة والهاادف ماان إدارتهااا ،النقاال ،الفاارز
ومعالجااة المخلفااات (الحاارق ،الااتحلص المبا اار ،إعااادة التاادوير) ،أماااكن الطماار (كيفيااة اختيااار موثااع المكااب،
التصااميم ،التجهيااز ،عمليااة الطماار) ،النفايااات الصاالبة الخطاارة (مصااادرها ،خصائصااها ،تخزينهااا ،نقلهااا وطاارق
التخلص منها).
( 3ساعات معتمدة)
( )0801357معالجة المياه العادمة
 Wastewater Treatmentالمتطلب السابق801253 :
تعريااف المياااه العادمااة ،أنواعهااا ،مكوناتهااا ،خصائصااها الفيزيائيااة ،الكيميائيااة والبيولوجيااة ،اابكات الصاارف الصااحي،
العوامل التي تعتمد عليها تصميم بكات الصرف الصحي ،المناهل وفوائدها ،حساب تدف المياه العادمة ،أهاداف معالجاة
المياه العادمة ،أنواع معالجة المياه العادمة ( الفيزيائية ،الكيميائية والبيولوجية) ،مراحل معالجة المياه العادمة قبل الولياة،
األولية ،الثانوية والمتقدماة ،الحماأة المنشاطة وطارق الاتخلص منهاا ،التعقايم ،العوامال التاي تعتماد عليهاا تصاميم محطاات
المعالجة واختيار طرق المعالجة المناسبة ،إدارة المياه العادمة في األردن،محطات المعالجاة فاي األردن وطارق المعالجاة
المتبعة فيها ،إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في األردن.
( 3ساعات معتمدة)
علم األرصاد جوية
()0801360
المتطلب السابق801253 :
Meteorology
الغاااااااااااااالف الجاااااااااااااوي :تركيباااااااااااااه ،وطبقاتاااااااااااااه ،قيااااااااااااااس العناصااااااااااااار الجوية:الحرارة،الرطوبة،اإل اااااااااااااعاع
الشمسي،الضغط،الرياح،األمطار،فيزياء الغيوم،اإل عاع في الجو ،أساسايات التنباؤ باالتغيرات الجوياة والطقاس ،الظاواهر
البصرية في الجو ؛ األرصاد الجوية الراداريه وباألقمار الصناعية.
(ساعتان معتمدتان)
علم المتحجرات
()0801362
 Paleontologyالمتطلب السابق801213 :
تعرياف االحفاورة ،أهميااة دراساة االحااافير ،عالقاة االحااافير بالتااريخ الجيولاوجي ،طاارق حفات االحااافير ،طارق تصاانيف
االحااافير إلااى إلااى ممالااك ،و ااعب وصاافوف ورتااب وفصااائل ورتااب وصااوال الااى النااوع والجاانس وتوضاايح مفهااوم كاال
منهااا،التعرف علااى الفصااائل الشااائعة ماان االحااافير وخصوصااا المجموعااات التاليااة :ثالثيااة الفصااوص  ،الجرابتوالياات،
عضديات االرجل  ،البطنقدميات  ،الجوفمعويات  ،ذات المصراعين ،الرأس قدميات ،وغيرها.
(ساعة معتمدة)
( )0801363علم المتحجرات العملي
 Practical Paleontologyالمتطلب السابق 801362 :أو
متزامن
ويتضمن الجزء العملي التعرف علاى الصافات الجسامية المختلفاة لالحاافير مثال التماثال ،الحجام ،الشاكل واساتخدامها فاي
التعرف على بعض االحافير الشاائعة ،اساتخدام اللوحاات التصاويرية والجاداول الوصافية المعادة بطريقاة مثالياة ومسلسالة
للتعااارف علاااى بعاااض االحاااافير عااان طريااا المقارناااة ،عملياااات التصااانيف ورد بعاااض األناااواع إلاااى فصاااائلها و اااعبها
وأجناسها،جمع بعض االحافير من الصخور الرسوبية ميدانيا وفصل المتحجرات المجهرية مخبرياا وتصاويرها باساتخدام
المجهر الماسح االلكتروني ،واستخدام المعلومات والمعطيات المختلفة التي تم الحصول عليها للتعرف عليها وتصنيفها.
( 3ساعات معتمدة)
اقتصادات الموارد الطبيعية والبيئة
()0801365
 Natural Resources and Environmentalالمتطلب السابق- :
Economics
مقدمااة؛ أنااواع المااوارد ،طبيعااة أسااواق المااوارد ،الناادرة مقاييسااها وأثرهااا علااى التنميااة؛ أمثلااة علااى المااوارد الطبيعيااة
والمتجددة ،أساليب استثمار الموارد الطبيعية ،الموارد الطبيعية في البالد العربية واآلثار االقتصادية؛ التلوث البيئاي ،دور
االقتصاد في دراسة الموارد والبيئة ،الموقف من الموارد والبيئة ،مستقبل الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

( 3ساعات معتمدة)
مهارات ميدانيه في علوم الرض والبيئة
()0801366
 Field Skills in Earth and Environmental sciencesالمتطلب السابق801310 :
التعرف على الطبقات التي تمثل األعمار الجيولوجية المختلفة في المملكة؛ التدرب على استخدام البوصلة الجيولوجية
لقياس الميل والمضرب للتراكيب الجيولوجية المختلفة مثل الصدوع والفواصل والطيات وأسطح التطب ؛التدرب على
رسم المقاطع الجيولوجية األفقية والعمودية؛ التدرب على استعمال جهاز  GPSلتحديد المواقع ،التدرب على طرق اخذ
العينات الصخرية (الرسوبية والنارية والمتحولة) للفحوصات المخبرية المختلفة؛ التدرب على آلية المسح الجيولوجي
وإنتاج الخرائط الجيولوجية بطرق المسح الميداني والصور الجويةا.تكليف الطلبة بعمل تقرير علمي ومناقشتهم به.
( 3ساعات معتمدة)
الستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية
()0801369
 Remote Sensing and Geographic Informationالمتطلب السابق801161 :
Systems
مقدمة في االستشعار عن بعد ،الطيف الكهرومغناطيسي وخصائصه ،أنواع المستشعرات عن بعد وخصائصها،
عناصرعملية االستشعار عن بعد وآليتها ،األقمار الصناعية ،معالجة الصور وتحليلها ،التصنيف الموجه وغير الموجه
لصور االقمار الصناعيه ،تطبيقات اإلستشعارعن بعد في المجاالت المختلفه.مقدمة في نظم المعلومات الجغرافيه،
مكونات نظم المعلومات الجغرافيه ،اسقاطات الخرائت وانظمة االحداثيات ،أنواع البيانات في نظم المعلومات الجغرافيه،
دقة المعلومات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية ،ادارة البيانات في نظم المعلومات الجغرافية ،تحليل البيانات
المتجهة ،عرض البيانات وإخراجها.
( 3ساعات معتمدة)
الجيولوجيا تحت السطحية وجس اآلبار
()0801405
 Subsurface Geology and Well Loggingالمتطلب السابق801337 :
يتضمن طارق االستكشااف الجيوفيزياائي ،الطبقاات الزلزالياة جاس اآلباار والتحليال البتروفيزياائي ،تحليال الطبقاات تحات
السااطحية  ،وصااف فتااات الحفاار ولباااب حفاار اآلبااار ،البيانااات الساايزميه ومعالجتهااا ،التفسااير الااورقي والتفاااعلي للبيانااات
السيزمية ثنائية وثالثية األبعاد ،إعاداد وتحليال الخارائط تحات ساطحية التركيبياة  ،بنااء النمااذج تحات ساطحية ل حاواض
الرسوبية.
( 3ساعات معتمدة)
قراءات مختارة في علوم األرض والبيئة
()0801406
 Selected Topics in Earth and Environmentalالمتطلب السابق801106 :
Sciences
يااتم اختيااار مواضاايع معينااة جدياادة او موجهااة فااي مجااال علااوم األرض والبيئااة حسااب المتطلبااات الخاصااة بمشاااكل هااذه
المواضيع أو احتياجات المنطقةت ويطلب من الطلبة تقديم تقارير بحثية أمام الطلبة.

(ساعتان معتمدتان)
الجيولوجيا الهندسية
()0801407
 Engineering Geologyالمتطلب السابق801243 :
التربااة والصااخور :طبيعتهااا وخواصااها الجيولوجيااة والهندسااية ،المااؤثرات والمتغياارات المختلفااة عليهااا ،اسااتخداماتها؛
اإلنشاااءات :التحريااات الموقعيااة ،األساسااات؛ الساادود :أنواعهااا وبنيتهااا ،الحقاان والمااواد المسااتخدمة ،الدراسااات الهندسااية
والتحريااات األوليااة  ،مشاااكلها؛ االنزالقااات األرضااية ومعالجاتهااا؛ الصااخور ومااواد البناااء والمنش ا ت؛ األنفاااق؛ الطاارق
والجسور.
(ساعة معتمدة)
الجيولوجيا الهندسية العملي
()0801408
 Practical Engineering Geologyالمتطلب السابق801407 :
حساب الخواص الفيزيائية للصخور والتربة مثل الوزن النوعي والكثافة ،وحدة الوزن ،المسامية ،نسبة الفجوات ،محتوى
الرطوبااة ،رساام دوائاار مااوهر وحساااب الخااواص الميكانيكيااة مثاال زاويااة االحتكاااا الااداخلي ،التماسااك ،زاويااة االنهيااار،
المقاومة القصية واإلجهاد العمودي ،تحليل منحنيات الترباة وتصانيف الترباة هندسايا ،االسام النماوذجي للصاخور والترباة
هندسيا ،الحسابات المتعلقة باستقرارية المنحدرات الصخرية ،تحليل القوى واالجهادات على المنحادرات ،معامال أالماان،
اإلسقاط المجسم على بكة ميدت للمنحدرات والصدوع والشقوق.

(ساعتان معتمدتان)
تقييم األثر البيئي
()0801410
 Environmental Impact Assessmentالمتطلب السابق801254 :
المقدمااة والمبااادئ؛ العمليااات :الدراسااات األوليااة ،تخفيااف وتقياايم وتوقااع األثاار البيئااي ،المشاااركة ،والتقااديم والمراجعااة،
المراقبة والتدقي ؛ بعد إعطاء القرار ،التقييم والترسيخات الجديدة ،التوقعاات :تحساين تاأثير المشااريع ،إساتراتيجية التقيايم
البيئي ،التشريعات البيئية  ،تعريفها ،مصدرها ،الجهات المسؤولة عنها ،تطبيقها ،تقييمها ،السيطرة المتكاملة على التلوث،
المحافظة على الطبيعة ،السياسات والتشريعات البيئية في األردن.
( 3ساعات معتمدة)
( )0801416هندسة البيئة
 Environmental Engineeringالمتطلب السابق801410 :
السيطرة على تلوث الهواء ،مقدمة ،قياس التلوث ،األفكار العامة في السيطرة على تلوث الهواء ،السايطرة علاى الملوثاات
البدائية ،السيطرة على المركبات العضوية المتطايرة وأكاسيد الحديد والنتاروجين ،مشااكل محركاات المركباات ،السايطرة
على تلوث المياه ،نوعية المياه ،المتغيرات الكيميائية والبايولوجية ،طرق تنقية المياه فاي األنظماة الطبيعياة ،دور الجرياان
فااي تحلياال المخلفااات العضااوية ،األنظمااة الهندسااية لتنقيااة المياااه ،معالجااة المياااه العادمااة والااتخلص منهااا ،تصااميم األنظمااة
الهندسية المائية البيئية ،ضخ المياه والمياه العادمة.
( 3ساعات معتمدة)
بيئات العصر الرباعي
()0801417
 Quaternary Environmentsالمتطلب السابق801303 :
سااجل العصاار الرباااعي ،الخصااائص الجيومورفولوجيااة ،الخصااائص الصااخرية :المقدمااة ،الرسااوبيات الجليديااة والقريبااة
منها ،التربة القديمة ،البحيرات ،رسوبيات الرياح والصخور الكربونية ،رسوبيات األعماق والجليد؛ الخصاائص الحيوياة،
مقدمة ،تحاليل حبوب اللقاح والطحالب والنباتات والحشرات ،الحفريات الرخوية وأحادية الخلية؛ تحديد األعمار؛ الطباقية
والمظاهاة ،الدورة الجليدية والبينجليديه األخيرة.
( 3ساعات معتمدة)
الستكشاف الجيوكيميائي
()0801426
 Geochemical Explorationالمتطلب السابق801221 :
تعريف االستكشاف الجيوكيميائي ،المراحل وتحضيرات الالستكشاف الجيوكيميائي ،المسوحات الجيوكيميائية موجة، ،
إقليمي ،تفصيلي ،طةر االستكشةاف الجيوكيميةائي جيوكيميةاا الصة،ور ،جيوكيميةاا الرسةوويات والتروة  ،جيوكيميةاا
المياه ،جيوكيمياا المعادن الثقيل  ،جيوكيمياا الغازات ،تحاليل العينات للعناصر األساسي والشحيح  ،تقييم نتةائ العينةات
والطر اإلحصائي والهستوغرامات والورام الجيوكيميائي المت،صص .
()0801437
( 3ساعات معتمدة)
الجيوفيزياء الهندسية
 Engineering Geophysicsالمتطلب السابق801337 :
طرق المسح الزلزالي أالنكساري وتطبيقاتها الميدانية :استكشاف الطبقات الصخرية وسمك قطاع التربة للغايات الهندساية
والبيئيااة بااالطرق الساايزمية ،تحديااد التجاااويف األرضااية واسااتقرار الطبقااات الصااخرية واختيااار مواقااع المباااني .الطاارق
الكهربائياة وتطبيقاتهاا :استكشاااف الخزاناات الجوفيااة  ،استكشااف التكهفاات األرضااية والمنااجم القديمااة ،استكشااف وتتبااع
التساارب ماان أجسااام الساادود  ،استكشاااف انتشااار الملوثااات فااي أجسااام المياااه الجوفيااة كعصااارة مكاااب النفايااات .الطاارق
المغناطيسية والكهرومغناطيسية والجاذبية األرضية وتطبيقاتها البيئية والهندسية .تطبيقات مخبريه وعمال مياداني وكتاباة
تقارير فنية.
( 3ساعات معتمدة)
الصفائح التكتونية
()0801445
 Plate Tectonicsالمتطلب السابق801243 :
المقدمة  ،باطن األرض؛ التقنيات الجيوفيزيائية في الدراسات التكتونية؛ الخصائص التكتونية ل رض ،نظرية األلواح
التكتونية :حركتها ،أسبابها ،الحافات المتباعدة واألغوار ،الفوال التحويلية ،الحافات المتقاربة ،تكتونية وجيولوجية
الفواصل الثالثية ،االرتطام؛ تراكيب انطقة الجبال؛ التكتونكس الحديث؛ األحزمة الجبلية الكبيرة؛ الطرق العلمية وثورة
نظرية األلواح.
(ساعتان معتمدتان)
( )0801453الهيدروكيمياء
 Hydrochemistryالمتطلب السابق403101:
الادورة المائياة فااي الطبيعاة ،التركيااب الكيمياائي للماااء ،أناواع الاروابط الكيميائيااة  ،الخاواص الكيميائيااة والفيزيائياة للماااء،
مكونات المياه الطبيعياة ( األمطاار ،البحاار ،المحيطاات  ،األنهاار والميااه الجوفياة ،أصال مكوناات المااء ،المشااكل البيئياة
الناتجة عن تلوث الماء ،النظائر البيئية وفوائدها ،العمليات الكيميائية والمحاليل الكيميائية وتفسيرها

(ساعة معتمدة)
الهيدروكيمياء العملي
()0801454
 Practical Hydrochemistryالمتطلب السابق 801453 :أو متزامن
العينات ( طرق جمع العيناات ،حفظهاا وكيفياة نقلهاا) ،فحاص الخاواص الفيزيائياة للعيناات ( درجاة الحارارة ،األوكساجين
المااذاب ،الموصاالية الكهربائيااة ومجمااوع األمااالح الذائبااة) ،تحلياال الخااواص الكيميائيااة للعينااات ( معرفااة تركيااز كاال ماان
االمونيااا ،االيونااات الموجبااة والسااالبة فااي المحالياال المائيااة ،حساااب نساابة الخطااأ ،التعاارف علااى األجهاازة المسااتخدمة فااي
التحليل وطريقة عملها ،تمثيل النتائج بيانيا وتفسيرها.
( 3ساعات معتمدة)
حفر وإدامة اآلبار
()0801455
 Well Drilling and Maintenanceالمتطلب السابق801354 :
المياه الجوفية وطبيعة خزاناتها  ،التحريات عن المياه الجوفية ،طرق حفار اآلباار الضاحلة والعميقاة ،الساوائل المساتخدمة
لعملية الحفر ،المصافي وحجام الرساوبيات ،المضاخات وأنواعها،التطوير،عملياات الضاخ التجريباي وتقيايم النتائج،حماياة
اآلبار وإدامتها ،مراقبه مناسيب المياه الجوفيه ،االستخدامات البديله لآلبار والمصافي.
(ساعتان معتمدتان)
جيولوجيا البترول
()0801466
 Petroleum Geologyالمتطلب السابق801354 :
أصل رسوبيات البترول والنظريات العضوية والالعضوية .نشأة البترول وعملياات اإلنضااج الحاراري للماادة العضاوية.
الخااواص الفيزيائيااة والكيميائيااة للاانفط وإلغاااز الطبيعااي .المجاااميع الهيدروكربونيااه وخواصااها الكيميائيااة .البيئااات تحاات
السااطحية وتأثيرهااا علااى المااواد الهيدروكربونيااة ماان ناحيااة التكااوين والهجاارة (المياااه تحاات الس اطحية ،الحاارارة تحاات
السطحية ،الضغوط تحت السطحي ،ديناميكية السوائل تحت السطحية) .المكمن وخواصه الفيزيائياة (المسااميه والنفاذياه).
صااخور الغطاااء .هجاارة وحركااة المااواد الهيدروكربونيااة .طاارق اإلنتاااج الطبيعيااة والصااناعية  .المصااائد الهيدروكربونيااة
وأنواعهـا .حفر اآلبار العميقة .مشاكل الحفر ،خواص سائل الحفر وطارق معالجتهاا .المهاام الملقااة علاى عاات جيولاوجي
الموقع.
(ساعة معتمدة)
( )0801491ندوة
المتطلب السابق( :موافقة القسم)
Seminar
يقوم الطالب بإعداد تقرير علمي موث ذو عالقة بعلوم األرض والبيئة باإلتفاق مع المشرف بحيث يتم تقديمه أماام الطلباة
بحضور المشرف وأعضاء الهيئة التدريسية في القسم.
( ساعتان معتمدتان )
بحث تخرج
()0801492
المتطلب السابق( :موافقة القسم)
Graduate Project
يقوم الطالب بالعمل مع االستاذ المشرف على اعداد بحاث علماي وعمال دراساة علاى منطقاة معيناة ياتم تحديادها مان قبال
المشرف ويقوم بعمل مياداني واحضاار عيناات جيولوجياة ماع اعاداد خارطاة جيولوجياة لمنطقاة الدراساة وعمال التحاليال
المطلوبة من تحاليل كيميائية أو معدنية ومن ثم تقييم للعمل وكتابة تقرير علمي.

