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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

تعريف الطالب بأصل المواد الصخرية الموجودة على سطح األرض ومكوناتها والعوامل المؤثرة عليها إضافة إلى دراسة 
 مجال الهندسة المدنية  الخرائط الطبوغرافية وكيفية قراءتها واالستفادة منها في

 

 خبيؼخ ركزٚذ/كهٛخ انُٓذسخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انُٓذسخ انًذَٛخ / انًزكز  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 اندٕٛنٕخٛب انُٓذسٛخ

 ثكبنٕرٕٚس ُْذسخ يذَٛخ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 سُٕ٘

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

  انًؤثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

 16/7/2116 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيح األكبدًٚٙ .9

 انزؼزٚف ثطجٛؼخ يكَٕبد األرض ٔاألغهفخ األرظٛخ ٔانًٕاد انصخزٚخ ٔغجٛؼزٓب 

 ذسخ انًذَٛخنغزض االسزفبدح يُٓب فٙ يدبل انُٓ انخزائػ انطجٕغزافٛخثبإلظبفخ إنٗ دراسخ 
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 انًطهٕثخ ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
  .ٔيكَٕبرٓب األرظٛخ األغهفخٚزؼزف انطبنت ػهٗ       -1أ

 .األرضانًٕاد انصخزٚخ انًٕخٕدح ػهٗ  أصمٚزؼزف انطبنت ػهٗ -2أ

 .انزٙ رؤثز ػهٗ انًٕاد انصخزٚخ ٔانًٛكبَٛكٛخانفٛزٚبئٛخ  انؼٕايم أْىيؼهٕيبد ػٍ  انطبنت إػطبء -3أ
 .انززثخ ٔخٕاصٓب انُٓذسٛخ أصمٚزؼزف انطبنت ػهٗ -4أ
 .خٕٛنٕخٛب انًٛبِ انسطحٛخ ٔانزحذ انسطحٛخٚزؼزف انطبنت ػهٗ  -5أ
 .دراسخ انخزائػ انطجٕغزافٛخ نالسزفبدح يُٓب فٙ أػًبل انُٓذسخ انًذَٛخ-6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 ثحٕس رخزج.– 1ة 

 رمبرٚز ػهًٛخ – 2ة 

     رثػ  انًؼهٕيبد ثبنٕالغ انُٓذسٙ.   - 3ة 

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  انًسزًزح . انشٓزٚخاالخزجبراد انٕٛيٛخ انًفبخئخ ٔ -

 . نزذرٚجبد ٔاألَشطخ فٙ لبػخ انذرسا -

 نإلفبدح يُٓب . رحزٕ٘ ػهٗ ايثهخ ٔرًبرٍٚ انًصبدر انزٙ إرشبد انطالة إنٗ ثؼط  -

 
 غزائك انزمٛٛى      

 

 .انًشبركخ فٙ لبػخ انذرس 

 رمذٚى األَشطخ. 

  ئٛخَٔٓب فصهٛخٕٚيٛخ ٔاخزجبراد . 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 . انًمزر انًٕػذ فٙ ٔرسهًٛٓب انٕاخجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذرح رطٕٚز -1ج         

 يحبٔنخ رطجٛك انًفبْٛى ثحم إَاع يخزهفخ يٍ انزًبرٍٚ . -2ج

 ٔانًُبلشخ. انحٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز -3ج

 يحبٔنّ رًُّٛ لذرِ انطبنت ثبالسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ. -4ج   
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزًبرٍٚ ٔاالشكبنٛبد انزٚبظٛخ 
 ٔانؼًهٙ لذر االيكبٌ.غ انُٓذسلرثػ انًؼهٕيبد انًؼطبح ثبنٕا ٙ 
 اندًبػٛخ ٔانٕاخجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهٛف. 
 نهٕاخجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبراد . انذرخخ يٍ َسجخ رخصٛص 
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 غزائك انزمٛٛى    

 

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انززاو دنٛم انذرس لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبركخ. 
 نجحٕس.ٔا انٕاخجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنززاو 
 ٔانًٓبرٖ انًؼزفٙ ٔانزحصٛم االنززاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 
 انزطجٛمبد ٔانزًبرٍٚ ٔانٕاخجبد انٕٛيٛخ 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ -د 

 انزمُٛخ. ٔسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -2د

 انًزؼذدح. انٕسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -3د

 ٔانًُبلشخ. انحٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز    -4د

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريز انًمزر أٔ انًسبق انًزحهخ انذراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

 1 2 اندٕٛنٕخٛب انُٓذسٛخ CE129 االٔنٗ

     

     

     

     
     
 

 انزخطٛػ نهزطٕر انشخصٙ .12

 
ل من خالل االطالع على اهم الطرق احلديثة املتبعة يف اجلامعات العاملية واالستفادة من حماضرات اجلامعات العريقة لسد النقص احلاص

 بالتطور العلمي الذي خيصص هذا املقرر يف البلد.

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔظيؼٛبر انمجٕل  .13

 
 يتم القبول اعتمادا على نظام القبول املركزي املعتمد من قبل وزاره التعليم العايل والبحث العلمي
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 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14

  9191-ندس ية/تأ ليف جميد عبود جامس الطايئاجليولوجيا اله  -1

 دناكن اجليولوجيا الهندس ية ومياكنياك الصخور/تأ ليف: ن. -2
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث الخعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للخقُُن

 هخرجاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والخأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الجُىلىجُا  CE129 االولً

 الهنذسُت
  ●   ●     ●    ●   اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 جاهعت حكرَج/كلُت الهنذست انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انُٓذسخ انًذَٛخ لسى    / انًزكز ؼهًٙ انمسى ان .2

 ا اندٕٛنٕخٛب انُٓذسٛخ CE129 اسى / ريز انًمزر .3

 دٔاو رسًٙ أشكبل انحعٕر انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ 99 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 16/7/2916 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 انزؼزٚف ثطجٛؼخ يكَٕبد األرض ٔاألغهفخ األرظٛخ ٔانًٕاد انصخزٚخ ٔغجٛؼزٓب 
 انخزائػ انطجٕغزافٛخثبإلظبفخ إنٗ دراسخ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ريف الطالب بأصل المواد الصخرية الموجودة على سطح األرض ومكوناتها والعوامل المؤثرة عليها إضافة إلى دراسة الخرائط تع
 .الطبوغرافية وكيفية قراءتها واالستفادة منها في مجال الهندسة المدنية 
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 ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزخ .19

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
  ٚزؼزف انطبنت ػهٗ األغهفخ األرظٛخ ٔيكَٕبرٓب.      -1أ

 ؼزف انطبنت ػهٗ أصم انًٕاد انصخزٚخ انًٕخٕدح ػهٗ األرض.ٚز-2أ

 إػطبء انطبنت يؼهٕيبد ػٍ أْى انؼٕايم انفٛزٚبئٛخ ٔانًٛكبَٛكٛخ انزٙ رؤثز ػهٗ انًٕاد انصخزٚخ. -3أ
 ٚزؼزف انطبنت ػهٗ أصم انززثخ ٔخٕاصٓب انُٓذسٛخ.-4أ
 .ٚزؼزف انطبنت ػهٗ خٕٛنٕخٛب انًٛبِ انسطحٛخ ٔانزحذ انسطحٛخ -5أ
 دراسخ انخزائػ انطجٕغزافٛخ نالسزفبدح يُٓب فٙ أػًبل انُٓذسخ انًذَٛخ.-6أ

  
  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 ثحٕس رخزج.– 1ة 

 رمبرٚز ػهًٛخ – 2ة 

     رثػ  انًؼهٕيبد ثبنٕالغ انُٓذسٙ.   - 3ة 

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  انًسزًزح . انشٓزٚخٔ االخزجبراد انٕٛيٛخ انًفبخئخ -

 . نزذرٚجبد ٔاألَشطخ فٙ لبػخ انذرسا -

 .نإلفبدح يُٓبانًصبدر انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ايثهخ ٔرًبرٍٚ إرشبد انطالة إنٗ ثؼط  -

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انززاو دنٛم انذرس لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ٔانجحٕس. انٕاخجبد ٚىرمذ فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنززاو 
 ٔانًٓبرٖ انًؼزفٙ ٔانزحصٛم االنززاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 
 انزطجٛمبد ٔانزًبرٍٚ ٔانٕاخجبد انٕٛيٛخ 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 . انًمزر انًٕػذ فٙ ٔرسهًٛٓب انٕاخجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذرح رطٕٚز -1ج

 انًفبْٛى ثحم إَاع يخزهفخ يٍ انزًبرٍٚ .يحبٔنخ رطجٛك  -2ج

 ٔانًُبلشخ. انحٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز -3ج

 يحبٔنّ رًُّٛ لذرِ انطبنت ثبالسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ. -4ج   
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزًبرٍٚ ٔاالشكبنٛبد انزٚبظٛخ 
 اندًبػٛخ ٔانٕاخجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهٛف. 
 نهٕاخجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبراد . انذرخخ يٍ َسجخ ٛصرخص 
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 غزائك انزمٛٛى    

 

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انززاو دنٛم انذرس لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ٔانجحٕس. انٕاخجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنززاو 
 ًٓبرٖٔان انًؼزفٙ ٔانزحصٛم االنززاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 
 انزطجٛمبد ٔانزًبرٍٚ ٔانٕاخجبد انٕٛيٛخ 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 انزمُٛخ. ٔسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -2د

 انًزؼذدح. انٕسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح ًٛخرُ  -3د

 ٔانًُبلشخ. انحٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز    -4د
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 ثُٛخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕظٕع
 غزٚمخ انزمٛٛى غزٚمخ انزؼهٛى

 عامة ومناقشة اسئلة نظري + مناقشة مقدمة مهام الهندسة الجيولوجية 3 1

 مهام وإعمال المهندس الجيولوجي 3 2
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة مقدمة

 امتحان اني

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة علم المعادن المعدن 3 3

 امتحان اني نظري + مناقشة علم المعادن الخصائص الفيزيائية للمعادن 3 4

5 3 
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة علم المعادن دنالتصنيف الكيميائي للمعا

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة علم المعادن عالم اليلورات 3 6

 اسئلة عامة نظري + مناقشة اصل المواد الصخريو وطبيعتها تركيب األرض وأغلفتها 3 7

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة و وطبيعتهااصل المواد الصخري الدورة الجيوكيميائيو للصخور 3 8

 اسئلة عامة نظري + مناقشة اصل المواد الصخريو وطبيعتها الصخور الناريو 3 9

 امتحان شهري نظري + مناقشة اصل المواد الصخريو وطبيعتها النسيج والتبلور  3 11

11 3 
اإلشكال البنائية للصخور النارية 

 والجوفية
 نظري + مناقشة يو وطبيعتهااصل المواد الصخر 

 اسئلة عامة

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة اصل المواد الصخريو وطبيعتها الصخور الرسوبيو 3 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة اصل المواد الصخريو وطبيعتها الصخور المتحولة 3 13

 الخواص الفيزيائيو للصخور 3 14
كيو والميكاني الفيزيائية: الخواص 

 للصخور

 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة
 مناقشة

 الخواص الميكانيكيو للصخور 3 15
: الخواص الفيزيائيو والميكانيكيو 

 للصخور

 نظري + مناقشة
 امتحان شهري

 التجويو 3 16
: االصل الجيولوجي للتربو وخواصها 

 الهندسيو
 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة

 التعريو 3 17
صل الجيولوجي للتربو وخواصها : اال

 الهندسيو

اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة
 امتحان اني

: االصل الجيولوجي للتربو وخواصها  بيئة التجويو 3 18
 الهندسيو

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة

 التربة 3 19
: االصل الجيولوجي للتربو وخواصها 

 الهندسيو

 نظري + مناقشة
 نيامتحان ا

 االنهار والتعرية 3 21
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة جيولوجيا االنهار

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة جيولوجيا االنهار النقل في االنهار 3 21

 اسئلة عامة نظري + مناقشة جيولوجيا المياه التحت السطحيو المياه الجوفيو 3 22

23 3 
المياه التحت  اصل ومصادر

 السطحيو
 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة جيولوجيا المياه التحت السطحيو

24 3 
التراكيب الجيولوجيو التي تفرض 
 على المستوى المائي اوضاعا معينو

 نظري + مناقشة جيولوجيا المياه التحت السطحيو
 اسئلة عامة

25 3 
هم الخرائط الجيولوجيا التركيبيو وف الخرائط الطبوغرافيو

 الجيولوجيو

 نظري + مناقشة
 امتحان شهري

26 3 
الجيولوجيا التركيبيو وفهم الخرائط  مظاىر الطبقات الجيولوجيو

 الجيولوجيو

 نظري + مناقشة
 اسئلة عامة



  
 11الصفحت 

 
  

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 9191-اجليولوجيا الهندس ية/تأ ليف جميد عبود جامس الطايئ -1 ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 ن.دناكن تأ ليف:ومياكنياك الصخور/ الهندس يةاجليولوجيا  -1 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

   

 إدخبل يٕظٕع انززة اندجسٛخ ٔخصبئصٓب ٔيكَٕبرٓب ٔأْى انؼٕايم انًؤثزح فٙ غزٚمخ ركُٕٚٓب انؼًم ػهٗ 

 

 

 
 

27  
الجيولوجيا التركيبيو وفهم الخرائط  الطبقات االفقية والمائلة

 الجيولوجيو

 نظري + مناقشة
 ةاسئلة عامة و مناقش

28 3 
الجيولوجيا التركيبيو وفهم الخرائط  الفوالق

 الجيولوجيو

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة

29 3 
الجيولوجيا التركيبيو وفهم الخرائط  عدم التوافق

 الجيولوجيو

 نظري + مناقشة
 اسئلة عامة

 الثنيات 3 31
الجيولوجيا التركيبيو وفهم الخرائط 

 الجيولوجيو

 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة
 مناقشة


