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الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية
(مسار الشامل)
اسم الدرجة (بالعربيــة) :الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية
اسم الدرجة (باإلنجليزية)M.Sc. in Applied Geology :
( - )0أحكام وشروط عامـة:
 -0تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لتعليمات برنامج الماجستير في جامعة آل البيت.
-2التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج:
 -1بكالوريوس في الجيولوجيا ،وعلوم األرض والبيئة ،والجيولوجيا البيئية والتطبيقية.
 -2بكالوريوس في الهندسة الجيولوجية.
 -3بكالوريوس في الهندسة البيئية والعلوم البيئية.
 -4بكالوريوس في الهندسة المدنية  ،الهندسة الكيميائية .
 -5بكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد.
- 6بكالوريوس في الكيمياء ،والعلوم الحياتية.
 - 7بكالوريوس في هندسة التعدين.
 -8بكالوريوس إدارة األراضي والمياه والهندسة الزراعية
 -9بكالوريوس في الجغرافيا الطبيعية

( -)2متطلبات التخصص )33( :ساعة موزعة عل النحو اآلتي :
أ -المواد اإلجبارية )20( :ساعة معتمدة.
ب -المواد االختيارية )6( :ساعة معتمدة.
ج -مشروع التخرج )6( :ساعة معتمدة

( )3المواد االستدراكية:
تحدد بموجب تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت.
أ -المواد اإلجبارية )20( :ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
اسم المادة
رقم المادة
ت
 8883781علم الرسوبيات
1
 8883782الجيوكيمياء المتقدمة
2
 8883783الجيوفيزياء المتقدمة
3
علم المعادن المتقدمة
8883784
4
 8883789الجيولوجيا التركيبية المتقدمة
5
 8883712علم المياه الجوفية التطبيقي
6
 8883722الجيولوجيا الهندسية المتقدمة
7
المجموع

الساعات
3
3
3
3
3
3
3
20

ب -المواد االختيارية )6( :ساعات معتمدة يختارها الطالب من ضمن المواد التالية:
س.م المتطلب السابق
اسم المادة
رقم المادة
ت
8883784
3
 8883785المعادن الطينية المتقدمة
1
8883781
3
 8883786الصخور الرسوبية الفتاتية
2
8883784
3
 8883787الصخور النارية والمتحولة المتقدمة
3
8883781
3
 8883788علم الطبقات والسحنات الصخرية
4
3
 8883718توضعات الخامات المعدنية
5
8883784
3
 8883716المعادن والصخور الصناعية
6
3
 8883717الجيولوجيا تحت سطحية
7
3
 8883718موضوعات خاصة في الجيولوجيا
8
3
 8883728النظم البيئية و تقييم األثر البيئي
9
3
 8883724علم األحافير الدقيقة
18
3
 8883731تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
11
2

ج -مشروع التخرج بواقع ( )6ساعات معتمدة
اسم المادة
رقم المادة
مشروع التخرج
8883748

الساعات
6

الخطة االسترشادية لبرنامج الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية
السنة األولى

رقم المادة
8883781
8883784
-

الفصل األول
اسم المادة
علم الرسوبيات
علم المعادن المتقدمة
متطلب تخصص اختياري

س.م.
3
3
3

المجموع

رقم المادة
8883789
8883783
8883712

الفصل الثاني
اسم المادة
الجيولوجيا التركيبية المتقدمة
الجيوفيزياء المتقدمة
علم المياه الجوفية التطبيقيي
المجموع

9

س.م.
3
3
3
9

السنة الثانية
رقم المادة
8883782
8883722

الفصل األول
اسم المادة
الجيوكيمياء المتقدمة
متطلب تخصص اختياري
الجيولوجيا الهندسية المتقدمة
المجموع

رقم المادة
8883748
-

س.م.
3
3
3
9

الفصل الثاني
اسم المادة
مشروع التخرج
المجموع

المـواد التي يقدمها القسم
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

رقم المادة
8883781
8883782
8883783
8883784
8883785
8883786
8883787
8883788
8883789
8883718
8883712
8883716
8883717
8883718
8883728
8883722
8883724
8883731

اسم المادة
علم الرسوبيات
الجيوكيمياء المتقدمة
الجيوفيزياء المتقدمة
علم المعادن المتقدمة
المعادن الطينية المتقدمة
الصخور الرسوبية الفتاتية
الصخور النارية والمتحولة المتقدمة
علم الطبقات والسحنات الصخرية
الجيولوجيا التركيبية المتقدمة
توضعات الخامات المعدنية
علم المياه الجوفية التطبيقي
المعادن والصخور الصناعية
الجيولوجيا تحت سطحية
موضوعات خاصة في الجيولوجيا
النظم البيئية و تقييم األثر البيئي
الجيولوجيا الهندسية المتقدمة
علم األحافير الدقيقة
تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
3

الساعات
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

س.م.
6
6

وصف المواد
( 3ساعات معتمدة)
 1013010علم الرسوبيات
المتطلب السابق :ال يوجد
Sedimentology
الرسوووبيات نش و تها وتوورن تكوينهووا وتصوونيفها ،البيئووات الرسوووبية والسووحنات الدقيقووة،البيئووات الترسوويبية البحريووة
والقاريووة وتوورن تشخيصووها  ،السووحنات الصووخرية والبيئووات الرسوووبية و هميتهووا االقتصووادية ،الوودورات الرسوووبية
والتجويه ،المواد الرسوبية السيلكاتيه والالسيليكاتيه ،العمليات الرسوبية ،نسجة الصوخور الرسووبية وخصائصوها
المختلفة ،تراكيب الصخور الرسوبية،تصنيف الصخور الرسوبية و نواع الصخور الرسوبية المختلفة.
( 3ساعات معتمدة)
 1013012الجيوكيمياء المتقدمة
المتطلب السابق :ال يوجد
Advanced Geochemistry
مقدمة في الكيمياء الكونية لفهم تبيعة تكوين الكون والنجوم والمجموعة الشمسية  ،كيميائية العمليات الجيولوجيوة
في بيئات المحاليل المائيوة  ،كيميائيوة المعوادن والصوخور ونشو تها ،انتشوار العناصور الكيميائيوة والعوامول الموثثرة
عليها  ،الدورات الجيوكيميائية.
( 3ساعات معتمدة)
 1013013الجيوفيزياء المتقدمة
المتطلب السابق :ال يوجد
Advanced Geophysics
ترن المسح الزلزالي و هميتها في التنقيب ،تحليل وتفسير المعلومات الزلزالية االنكسارية لنماذج جيولوجية ذات
سرعات ثابتة ومتغيرة .تحليل وتفسير المعلومات الزلزالية االنعكاسية وتحضير مقاتع جيولوجيوة .تورن المسوح
الجاذبي و هميتها في اإلستكشاف ،الت ثير الجاذبي لنماذج و جسام رضية مختلفة ،ترن فصل وتفسوير الشوواذات
الجاذبية .ترن المسح الكهربائي و هميتها في التنقيب ،تحليول وتفسوير المعلوموات الكهربائيوة كميوا .تورن المسوح
المغناتيسي و هميتها في التنقيب ،التفسير الوصفي والكمي للمعلومات المغناتيسية.
( 3ساعات معتمدة)
 1013014علم المعادن المتقدمة
المتطلب السابق :ال يوجد
Advanced Mineralogy
مقدمه ،الخصائص الفيزيائية للمعادن ،علم البلورات والترآيب الداخلي للبلورات ،دراسة البلورات بإستخدام حيود
األشوعة السوينية ،الوحودات البنائيوة ،الحسوابات التحليليوة ،قووانين بواولن ،،االحوالل ،تصونيف المعوادن :العناصور
الكبريتيودات ،األكاسويد ،الهيدروكسويدات ،الهاليودات ،الكربونوات ،البوورات ،الفوسوفات ،السويلكات ،قووانين
الثيرموديناميكا،المجموعات المعادنية المكونة لصخور النارية والمتحولة والرسوبية
( 3ساعات معتمدة)
 1013015المعادن الطينية المتقدمة
المتطلب السابق1013014 :
Advanced Clay Mineralogy
مقدمة ،تركيب المعوادن الطينيوة ،تصونيف المعوادن الصوفائحية ،االشوعة السوينية ،التعورف علو المعوادن الطينيوة،
كيميائيوة المعوادن الطينيوة ،مجموعوات الكواولين ،السويربنتين ،سوميكتيت ،مخوتل الطبقوات ،إليوت ،كلوريوت،
فيرميكيوليت  ،التحليل الكمي للمعادن الطينية  ،نش ة المعادن الطينيوة ،الخصوائص الهندسوية للطوين ،جيوكيميائيوة
المعادن الطينية ،الخواص الهندسية للطين ،معادن الزيواليت ،المعادن الطينية في االردن :وجودها وخصائصوها
ومش تها العلمية.
( 3ساعات معتمدة)
 1013016الصخور الرسوبية الفتاتية
المتطلب السابق0803701 :
Clastic Sedimentary Rocks
التركيب المعدني للحجر الرملي والمعادن الثقيلة والتتابع بعد الترسيب ،وتاريخ الدفن وجيوكيميائية ،ورب جميوع
هذه العوامل بالتكتونية والمناخ القوديم وبيئوة الترسويب ،هوذا باالضوافة لدراسوة بيئوات الترسويب القاريوة واالنتقاليوة
والبحرية الحديثة وتطويع ذلك الستنبات الترسيب القديم في السجل الصخري الرسوبي الفتاتي.
( 3ساعات معتمدة)
 1013010الصخور النارية والمتحولة المتقدمة
المتطلب السابق1013014 :
Advanced Igneous and Metamorphic Rocks
اصل الصخور النارية وتقسيماتها معدنيا وكيميائيا  ،مقدمة في الديناميكا الحرارية ،االتزان المعدني في
الصخورالنارية ،العمليات الصهيرية ،التجمعات التكتونية المختلفة للصخور النارية  ،التفاعالت والسحنات في
الصخور المتحولة ،نقل المادة ثناء عمليات التحول التتابعات البركانية  ،دراسة معادالت اشتقان الصخور النارية
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( 3ساعات معتمدة)
 1013010علم الطبقات والسحنات الصخرية
المتطلب السابق1013010 :
Stratigraphy and Lithofacies
مقدمووة عوون المفوواهيم االساسووية لعلووم الطبقووات والوحووودات الصووخرية والحيويووة والزمنيووة ،فووروع علووم الطبقوووات
وتقسيماته ،المضاهاة الصخرية والطبقية ،التطبيق المباشور للنظوام الطبقوي العوالمي علو تبقيوة صوخور االردن،
تحضووير تقريوور تفصوويلي لوحوودات صووخرية وتبقيووة يووتم دراسووتها ميوودانيا وفصوول المتحجوورات المحتووواه وخاصووة
مجموعووة الفورامووانفيرا لتحديوود السووحنات الطبقيووة المختلفووة باالعتاموواد عل و محتواهووا ،ورسووم خوورائ ليثوسووحنية
للتعرف عل حوواص االحوواض والبيئوات القديموة ،وةيوارة مواقوع تبقيوة لدراسوة التغيور فوي السوحنات الصوخرية
والحيوية ومحتواها االحفوري.
( 3ساعات معتمدة)
 1013019الجيولوجيا التركيبية المتقدمة
المتطلب السابق1013010 :
Advanced structural geology
العناصوور التركيبيووة المختلفووة وعالقاتهووا باإلجهوواد واالنفعووال ،دالئوول اإلجهوواد ،دالئوول االنفعووال وتوورن قياسووها
وحسابها .التمثيل واإلسقات اإلستيريوغرافي للمستويات والخطوت وتحليلهوا تركيبيوا ،مهوارات ميدانيوة مختلفوة فوي
استخدام البوصوالت الجيولوجيوة المتنوعوة  ،تورن رسوم المقواتع والخورائ الجيولوجيوة بمقواييف مختلفوة وتوقيوع
المعلومات التركيبية عليها.
( 3ساعات معتمدة)
 1013001توضعات الخامات المعدنية
المتطلب السابق:
Ore Minerals Deposits
مقدمة عن الخاموات المعدنيوة ،نظريوات ترسوب الخاموات المعدنيوة ،رواسوب المحاليول الحرمائيوة ،هجورة المحاليول
الحاملة للخامات المعدنية والعوامل المثثرة عليها ،توضعات الخامات المعدنية ،التراكيب الجيولوجيوة واثرهوا فوي
توضعات الخامات المعدنية ،العوامل التي تتحكم في ترسيب الخام ،االنسجة التي تتواجود عليهوا الخاموات المعدنيوة
(االحالل) ،تقسيمات اصل ترسب الخامات المعدنية .
( 3ساعات معتمدة)
 1013002علم المياه الجوفية التطبيقي
المتطلب السابق:
Applied Hydrogeology
مقدمة ال علم المياه الجوفيوه ،صول الميواه الجوفيوة ،عالقوة الميواه الجوفيوة موع عناصور دورة الميواه فوي الطبيعوه،
التوةيووع العمووودي للميوواه التحووت سووطحية ،تغذيووة وتصووريف الميوواه الجوفيووة ،التكوواوين الجيولوجيووة الحاملووة للميوواه
والخزانات الجوفيوة ،نوواع خزانوات الميواه الجوفيوة ،مسوتويات الميواه الجوفيوه فوي الخزانوات الجوفيوة المحصوورة
وغيوور المحصووورة و المعلقووة ،الخوورائ الكونتوريووة للميوواه الجوفيووة ،توودفق الميوواه الجوفيووة واتجوواه جريانهووا ،تحديوود
الحوض الجوفي ،اآلبار والينابيع ،الخصائص الفيزيائية للخزانات الجوفيه (المسوامية ،المسوامية الفعالوه ،النفاذيوة،
الموصلية الهيدروليكية ،الناقلية ،التجوانف ...،الوخ)  ،قوانون دارسوي ،سورعة تودفق الميواه الجوفيوة باسوتخدام قوانون
دارسي ،الخزانات الجوفيه الكارستيه ،مقدمة لنوعية المياه الجوفيه و هوم العوامول التوي توثثر عليهوا ،حمايوة الميواه
الجوفية ضد التلوث ،التجارب المضخية لآلبار (المبد والطرن المستحدمه) ،حساب المعامالت الهيدرولوجية مون
خالل تحليل بيانات نتائ ،التجارب المضخية ،هيدروجيولوجية األردن.
 1013006المعادن والصخور الصناعية
Industrial Rocks and Minerals

( 3ساعات معتمدة)
المتطلب السابق1013014 :

مقدمووة ،الفوورن بووين الخامووات المعدنيووة والمعووادن والصووخور الصووناعية ،نظوورة عامووة علوو المعووادن الصووناعية
(خصائص قطاع المعادن الصناعية  ،تصنيف المعادن والصخور الصناعية  ،التوةيع العالمي لتوضعات المعادن
الصناعية  ،التجارة الدولية للمعادن الصناعية ،سالمة و من مناجم التعدين وقوانين الصحة والبيئة المتعلقة بقطواع
المعووادن والصووخور الصووناعية ،والتنميووة المسووتدامة للمعووادن الصووناعية)  ،األسوووان واالسووتخدامات والمنتجووات
( الموووواد الممتصوووة والمجففوووات  ،موووواد البنووواء  ،ومستحضووورات التجميووول  ،والموووواد اإللكترونيوووة والبصووورية ،
واالسووتخدامات البيئيووة  ،واألسوومدة  ،والحراريووات  ،والمووواد النانوميتريووة  ،ومووواد حفوور اآلبووار  ..إلووخ)  ،المعووادن
والصخور الصناعية في االردن.
( 3ساعات معتمدة)
 1013000الجيولوجيا تحت السطحية
المتطلب السابق:
Subsurface Geology
ترن االستكشاف الجيوفيزيائية .ترن االنكسار الزلزالي واالنعكاس الزلزالي ،والطبقات األرضية الزلزالية،
وتسجيل اآلبار ،وتحليل السطح الجوفي ،ووصف القطع األساسية ،وتسجيل اآلبار الجيوفيزيائية ،والخرائ
الهيكلية الجوفية ،وتحليل األحواض ،وخصائص الخزانات وتقييمها ،ومصائد الهيدروكربون .نمذجة الخزانات.
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( 3ساعات معتمدة)
 1013000موضوعات خاصة في الجيولوجيا
المتطلب السابق:
Special Topics in Geology
مواضيع متقدمة تطرح ضمن التخصص لدراسة احدث النظريات والتقانيات واألساليب البحثية العلمية
والبرمجيات المستخدمة في ذلك الموضوع.
( 3ساعات معتمدة)
 1013021النظم البيئية وتقييم االثر البيئي
 Environmental Systems& Impact Assessmentالمتطلب السابق:
مقدمة :النظم البيئية ،تعريفاتها ،هميتها ،خصائصها وعالقاتها المختلفة ،تقييم األثر البيئي؛ تطور تقييم األثر
البيئي مثل "استراتيجيات التقييم البيئي" و "تقييم األثر االجتماعي"؛ المبادئ واإلجراءات اإلدارية؛ مشاركة
الجمهور؛ عملية تقييم األثر البيئي (العمل األولي؛ االختبار والفحص؛ التقييم؛ إدارة التخفيف واآلثار؛ كتابة
التقرير؛ المراجعة؛ صناعة القرار؛ المراقبة؛ التنفيذ)؛ المنهجية (القوائم؛ المصفوفات؛ النماذج؛ األنظمة الخبيرة
وغيرها)؛ وتتضمن المادة يضا حاالت دراسية.
( 3ساعات معتمدة)
 1013022الجيولوجيا الهندسية المتقدمة
المتطلب السابق:
Advanced Engineering Geology
مقدمة :العالقة بين الجيولوجيا والهندسة والجيولوجيا الهندسية .معلمات كتل الصخور في التطبيقات الهندسية.
الدراسة الجيوتقنية للموقع .المفاهيم الجيولوجية الهندسية األساسية والمشاكل واإلجراءات اإلصالحية المتعلقة
بمواقع السدود واألنفان والطرن والمنحدرات .الزالةل والمشاكل ذات الصلة .المشكالت الهندسية المتعلقة
بمثشر التربة والخواص الفيزيائية للتربة وتصنيفها الهندسي .مبد مفهوم الضغ الفعال .النظرية االنضغاتية
وتصلب التربة .اختبارالضغ ثالثي المحاور وقوة القص  .سلوك التربة تحت ظروف اإلجهاد المختلفة .مفهوم
استقرار التربة .المثشرات والخصائص الميكانيكية للصخور .مقدمة في تحليل اإلجهاد واالنفعال والمرونة ،
السلوك الميكانيكي للمادة الصخرية وكتلة الصخور .تطبيقات ميكانيكا الصخور في المشاريع الهندسية ،مقدمة
ألنظمة تصنيف الكتل الصخرية.
( 3ساعات معتمدة)
 1013024علم األحافير الدقيقة
المتطلب السابق:
Micropaleontology
دراسووة شوواملة تتنوواول الكائنووات الحيووة الدقيقووة األحفوريووة مثوول :Foraminifera :الهياكوول  ،األصوول  ،الشووكل ،
الفتحوووات  ،تكووووين الجووودار ،ونمووو الحيووواة  ،تحليووول بعووو العوووائالت واألجنووواس المختوووارة ،التووواريخ والعمووور.
 :Ostracodaالهياكوول  ،التصوونيف  ،البيئووة  ،والموودط الطبقووي  ،وتوورن دراسووة  ostracodesبعوود حقب وة الحيوواة
القديموة :Pollen & Spores .الهياكول العاموة  ،التصونيف  ،الشوكل ،علم حفريام ححفبمالحقال م الطبقيوة .رحلوة
ميدانية إل مواقع تبقية مهمة في منطقتي العقبة-مدورة.
( 3ساعات معتمدة)
 1013030تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
 Applications of Remote Sensing andالمتطلب السابق:
Geographic Information Systems
الصور الجوية :مقدمة ،االستخدام ،األجهزة ،التعورف علو الظوواهر الجيولوجيوة؛ االستشوعار عون بعود :المفهووم،
التعريفووات األساسووية؛ التصووحيح الهندسووي للصووور الفضووائية؛ معالجووة البيانووات :التصوونيف ،الفلتوورة؛ االسووتخدامات
ألغراض البيئة وموارد المياه؛ تطبيقات حاسووبية؛ نظوام المعلوموات الجغرافيوة :مبادئوه ،مكوناتوه ،وإدارتوه؛ جموع
وتنظوويم المعلومووات والبيانووات؛ النمذجووة؛ النتووائ ،وتطبيقاتهووا الحاسوووبية؛ االستشووعار عوون بعوود ونظووام المعلومووات
الجغرافيووة؛ تطبيقووات فووي البيئووة وموووارد الميوواه؛ المسوووحات المائيووة :األجهووزة ،الخوورائ  ،التفسووير؛ المسوووحات
الجيوفيزيائية :الطرن المختلفة ،األجهزة ،التفسير.
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