
 

 

اخلطة الدراسية لقسن علوم األرض والبيئة 
 

: في قسـ عمـو األرض والبيئة بعد اتماـ المتطمبات التالية (جيولوجيا)تمنح درجة البكالوريوس في عمـو األرض 
 

   وتعديالتيا1991لسنة  (2)الشروط المنصوص عمييا في تعميمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموؾ رقـ  ( 1
 . وتعديالتيا1976لسنة  (76)الصادرة بموجب نظاـ منح الدرجات العممية والشيادات في جامعة اليرموؾ رقـ      

 :متطمبات الجامعة المبينة كالتالي ( 2

 

 :يتطهببث انجبيعت
: سبػخ ِؼتّذح ٚتشًّ (27)      ٌٚخظض ٌٙب 

 :سبػخ ِؼتّذح ًٚ٘ (12)ٌخظض ٌٙب : ِتطٍجبد إججبرٌخ .1
 

عدد عنواٌ انًســــبق رقى انًسبق ريز انًسبق 

انسبعبث 

 3 اٌتزثٍخ اٌٛطٍٕخ 102 ٘ـ.ص

 3 ػٍَٛ ػسىزٌخ 100 ع ع

 3 ٌغخ أجٍٍشٌخ 101 س.ي

 3 ٌغخ ػزثٍخ  101 ع

 

: يتطهببث اختيبريت .  
 

سبػبد ِؼتّذح ٌختبر٘ب اٌطبٌت ِٓ خبرد وٍٍتٗ فً ادذ اٌّجبالد  (15)                     ٌٚخظض ٌٙب 

اٌتبٌٍخ ٚثذذ أدٔى ِبدح ٚادذح ِٓ وً ِجبي ٚثذذ ألظى ِبدتٍٓ ِٓ وً ِجبي ٚ٘ذٖ 

: اٌّجبالد ً٘ 

: يجبل انعهوو اإلنسبنيت ويضى انًسبقبث انتبنيت :                      أوالً 

 اٌزٌبضخ فً دٍبتٕب أ100ر .د

 اٌٍٍبلخ اٌجذٍٔخ ٌٍجٍّغ 173ر  .د

 اٌخمبفخ اٌجّبٌٍخ 100د .ف

 اٌتذٚق اٌذراًِ 100د  .ف

ِسبّ٘خ األردْ فً اٌذضبرح  100أ ث  

 اإلٔسبٍٔخ

 ٔشؤ اٌذضبراد 102أ ث  

  ػبَ 5000اٌمذص  أ106تخ  

 اٌٍغخ ٚاٌخمبفخ اٌىٛرٌخ ن101ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌفزٔسٍخ  أ141ح .ي

 (1)اٌٍغخ األسجبٍٔخ  أ171ح .ي

 (1)اٌٍغخ األٌّبٍٔخ  أ161ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌزٚسٍخ  أ181ح .ي

ٌغخ طٍٍٕخ   100ص .ي

                     

 :يجبل انعهوو االجتًبعيت واالقتصبديت  ويضى انًسبقبث انتبنيت : ثبنيبً        *               



 اإلدارح ٚاٌّجتّغ 100ا  .ع

 االلتظبد ٚاٌّجتّغ األردًٔ 100ق  

 ِٙبراد  إدارٌخ 498أ د  

 دمٛق اإلٔسبْ 101ح ق 

 اٌخمبفخ اٌمبٍٔٛٔخ 102ح ق 

 حمبفخ إسالٍِخ 100أ .ش

 ٔظبَ األسزح فً اإلسالَ 101د .ش

 ٔظبَ اإلسالَ 100ف .ش

 ِٙبراد دٍبتٍخ 100ص .د

 أسبسٍبد فً رػبٌخ اٌطفً 100أ .د

 ِفبٍُ٘ أسبسٍخ فً اٌتزثٍخ 100د .د

 ِٙبراد اٌّؼٍِٛبد ة105د .د

 اٌؼٕف ألسزي 103أد  

 اٌّٛارد اٌّبئٍخ 100جغ  

 حمبفخ إػالٍِخ 100ح .ص

                    

: يجبل انعهوو وانتكنونوجيب وانزراعت وانصحت  ويضى انًسبقبث انتبنيت :                        ثبنلبً 

 طذخ ػبِخ ٚتخمٍف طذً 100ة  

 اٌىٍٍّبء ٚاٌّجتّغ 100ن  

 (1)ػٍَٛ اٌجٍئخ  أ101ة .ع

 أسبسٍبد ػٍُ اٌفٍه 100ف  

 اٌذٛسجخ إٌّشٌٍخ 109ح  .ع

 اٌّؼٍِٛبتٍخ ٚاٌّجتّغ 109ح .ْ

 خذِبد تىٌٕٛٛجٍب اٌّؼٍِٛبد 109أ  .ْ

 اٌطبلخ اٌجذٌٍخ 100٘ك 

 إسؼبفبد أٌٍٚخ  100ط 

 
: متطمبات قسـ عمـو األرض والبيئة وفؽ الترتيب التالي ( 3

 
 

 :( ساعة معتمدة86 )(جيولوجيا) التخصص المنفرد )       أوال

: ( ساعة معتمدة63)مساقات إجبارية   (1   )
  ،213 ج.ع  ،210ج .ع ، 105 ؾ ، 106 ج.ع ، 105ج .ع ،  102 ؾ  ،102ج .ع     

  ، 346ج .ع ، 340ج .ع ، 333ج .ع  ،331ج.ع ،311ج .ع ،222ج .ع ، 220ج .     ع

 ،  455ج .،ع 453ج .ع ، 452ج .ع ، 361 ج.ع، 350ج .، ع349ج .ع ، 348ج .      ع

. أ475ج . ،  ع471 ج.ع     

 

: ( ساعة معتمدة23)مساقات اختيارية   (2  )



: يختػارىا الطػالب مف مساقػات القسـ التالية: ( سػاعة معتمدة15)-                 أ 
،  352ج .، ع344ج .، ع334ج .، ع302ج .، ع301ج .، ع252ج .، ع215ج .                ع

 ،  432ج .، ع425ج .، ع412ج .، ع411ج . ع،385ج . ع،355ج .، ع354ج .        ع
، 479ج .، ع477ج .، ع476ج .، ع474ج .ع ،456ج .ع ،450ج .، ع444ج .      ع
، 492ج .، ع491ج .، ع486ج .، ع484ج .، ع483ج .، ع482، ع ج 481ج .      ع
. 499ج .      ع
                  .

:  التاليةمساقات اؿ يختارىا الطالب مف (:ساعات معتمدة 8- )          ب 
 ،  211 ؾ ، 106 ،  ؾ 111 ، حص 105 حص  ،106 ،  ؼ 105  ؼ  103ؼ  ،   ،102                ؼ
 . 120، ف أ 103 ، ف ح 130ح . ،  عأ251 ب.ع، أ211 ب.ع، 106 ، ب 105، ب 102       ب 

    
 
 282ج .  يكافىء  ع282ب .  ع* 

  
 
 

( 1)     جدول رقم 
 (جيولوجيا)                توزيع الساعات المعتمدة لمتخصص المنفرد في عموم األرض 

 
 

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطمبات

 27 6 21 متطمبات الجامعة 

 21 0 21 متطمبات الكمية 

 86 23 63 متطمبات القسـ 

 134 29 105 المجموع

 
      
  

: ( ساعة معتمدة86 ):الفرعي/ (جيولوجيا) التخصص الرئيسي) انياًا 
: ( ساعة معتمدة65)التخصص الرئيسي   (1                )

: ( ساعة معتمدة62)مساقات إجبارية -                        أ 



  ، 213 ج.ع ، 210ج .ع  ، 106ج .، ع102  ؾ ، 105ج .ع  ،102ج .ع           

  ، 340ج .ع ، 333ج .ع ،331 ج.ع ، 311ج .، ع 222ج .ع ، 220ج .ع

 ،  452ج .ع ، 361 ج.ع، 350ج . ، ع349ج . ع، 348ج .ع ، 346 ج.ع

. أ475ج .،ع 471 ج.، ع 455ج .ع ، 453ج .ع

        

: يختارىا الطالب مف المساقات التالية: ( ساعات معتمدة3)مساقات اختيارية -                    ب
 ،  أ251 ب.ع ،  102، ب أ211 ب.ع ، 211 ؾ، 111 ، حص 202 ؼ ،102                 ؼ 

  .120، ف أ 103  ف ح      
 
وأقساـ التخصص  . حسب ما يحدده قسـ التخصص الفرعي: ( ساعة معتمدة21)التخصص الفرعي   (2)

الفرعي ىي أقساـ كمية العمـو بما فييا العمـو البيئية مف قسـ عمػـو األرض والبيئة، وأقساـ كميػة تكنولوجيا 
. المعمومات وعمـو الحاسوب

 
 
 

( 2)                                         جدول رقم                  
الفرعي /         توزيع الساعات المعتمدة لمتخصص الرئيسي

 
 المجموع   الساعات االختيارية   الساعات اإلجبارية المتطمبات

 27 6 21 متطمبات الجامعة

 21 0 21 متطمبات الكمية

 65 3 62 (التخصص الرئيسي)متطمبات القسـ 

 التخصص الفرعي
 (حسب الخطة الدراسية لقسـ التخصص الفرعي) 

 
- - 

21 

 المجموع

  134 

 
       

     
: ( ساعة معتمدة21 )التخصص الفرعي في الجيولوجيا ( ال اًا 

:  ( ساعة معتمدة14)مساقات إجبارية -        أ
 . 340ج . ،  ع220ج . ، ع210ج .، ع106ج .، ع105ج .، ع102ج .ع



 
: يختارىا الطالب مف مساقات الجيولوجيا التالية: ( ساعات معتمدة7)مساقات اختيارية -       ب

 ،311ج .ع، 302ج .ع، 301 ج.ع، 252ج.، ع222ج .ع، 215 ج.، ع213 ج.ع         

،  349 ج.ع ،348 ج.ع ،346ج .ع، 344ج.، ع334 ج.، ع333ج .ع  ،331ج .ع

،  412 ج.ع، 411 ج.ع، 385ج . ع،361 ج.ع، 355ج .ع، 354ج .ع، 350ج .ع

،  456 ج. ع،455ج .ع ،453ج .ع ،452ج .ع، 450ج .ع، 444 ج.ع، 425ج .ع

،  481ج.ع، 479ج .ع، 477ج .ع، 476ج . عأ،475ج .ع، 474ج .ع ،471 ج.ع

. 499ج .ع، 492 ج.ع، 491 ج.ع، 486ج .، ع484ج .، ع483 ج.ع، 482 ج.ع
 

 
 

 (3)جدول رقم 

            مـدلـول رقــم العـشــرات 
 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

 جيولوجيػػػا تطبيقيػػػة 5 جيولوجيا عامػػػػة  0

 جيػولػوجيػػا إقميميػػػة  6 المستحاثات والطبقات 1

 جيوفيػزيػاء وجيػوكيميػاء 7 المعادف 2

 موضوعػات خاصػػػػة 8 الصخور                                    3

 دراسػػػات خػاصػػة  9 جيولوجيا تركيبية وميدانيػة 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( 4)جـدول رقـم 
جيولوجيا / المساقات التي يطرحها قسم عموم األرض والبيئة 

 
 الرقم

 
 رقم المساق

 
 اسم المساق

الساعات 
 األسبوعية

 
الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطمب السابق

 عممي    نظري    

                - 3 - 3 ( 1)جيولوجيػا عامػة  101ج.ع  .1

 101ج .ع 3 - 3 (2)جيولوجيػا عامػة  102ج .ع  .2

  أو الجمع بينيما101ج .ع 1 3 - (1)جيولوجيا عامة عممي  105ج .ع  .3

  أو الجمع بينيما102ج .ع 1 3 - (2)جيولوجيا عامة عممي  106ج .ع  .4

 - 3 3 2 جيولوجيا لطمبة الجغرافيا 107ج .ع  .5

 - 3 3 2 جيولوجيا لطمبة اآلثار 109ج .ع  .6

 102ج .ع 3 3 2 مستحاثات  الفقارية 210ج .ع  .7

 210ج .ع 3 3 2  طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .ع  .8

 102ج .ع 3 3 2 مستحاثات نبػاتية 215ج .ع  .9

 102ج . ، ع105ع ج  3 3 2 عمػـ المعػادف 220ج .ع  .10

 220ج .ع 3 3 2 بصريات المعادف 222ج .ع  .11

 102ج .ع 3 3 2 ىيدرولوجيا 252ج .ع  .12

 موافقة القسـ 3 - 3 مدخؿ في العمـو البحرية 282ع ج   .13

 102ج .ع 3 3 2 جيومورفولوجيا 301ج .ع  .14

 271 او جغ 106ج .ع 2 3 1 المساحػة 302ج .ع  .15

 210ج .ع 3 3 2 مستحاثات مجيرية 311ج .ع  .16

 222ج .ع 4 3 3 الصخور النارية والمتحولػة 331ج .ع  .17

 213ج . ، ع222ج .ع 3 3 2 الرسوبيات والصخور الرسوبيػة 333ع ج   .18

 333ج .ع 3 3 2 الكربونات والمتبخرات 334ع ج   .19

 213ج . ، ع106ج .ع 3 3 2 (1)جيولوجيا تركيبيػة  340ج .ع  .20

 333ج . ، ع340ج .ع 2 3 1 الرحالت الجيولوجيػة 344ج .ع  .21

 340ج . ، ع333ج .ع 4 12 - جيولوجيا ميدانية 346ع ج   .22

 213ج . ، ع100ع ح  2 3 1 نظـ المعمومات الجغرافية 348ج .ع  .23

 348ج . ، ع333ج .ع 2 3 1 االستشعار عف بعػد في الجيولوجيا 349ج .ع  .24

 333ج . ، ع331ج .ع 3 3 2 (1)جيولوجيا اقتصادية  350ج .ع  .25

 350ج .ع 3 3 2 (2)جيولوجيا اقتصادية  352ج .ع  .26

 340ج . ، ع100ع ح  3 3 2 تطبيقات الحاسوب في الجيولوجيا 354ج .ع  .27

 101حص  2 3 1 الجيولوجيا اإلحصائية 355ج .ع  .28

 



 

 

 

 

 333ج . ، ع331ج .ع 3 - 3 جيولوجيا األردف 361ج .ع  .29

 موافقة القسـ 2 - 2 طرؽ البحث العممي في الجيولوجيا 385ج .ع  .30

 210ج .ع 3 3 2 المستحاثات الفقارية 411ع ج   .31

 210ج .ع 3 - 3 عمـ البيئة القديمة 412ج .ع  .32

 220ج .ع 3 3 2 المعادف الطينية 425ج .ع  .33

 350ج .ع 3 3 2 الصخور والمعادف الصناعية 432ج .ع  .34

 340ج .ع 2 - 2 تكتونية األرض 444ج .ع  .35

 350ج .ع 3 3 2 جيولوجيا االستكشاؼ 450ج .ع  .36

  333ج .ع 3 3 2 ىيدروجيولوجيا تطبيقية 452ج .ع  .37

 340ج . ، ع333ج .ع 3 3 2 جيولوجيا البتروؿ 453ج .ع  .38

 333ج . ، ع340ج .ع 3 3 2 جيولوجيا ىندسية 455ج .ع  .39

 455ج .ع 3 3 2 ميكانيكية الصخور والتربة 456ج .ع  .40

 340ج .ع 3 3 2  جيوفيزياء تطبيقية 471ع ج   .41

 471ج .ع 3 3 2 جيوفيزياء ىندسية 474ج .ع  .42

 333ج . ، ع331ج .ع 3 - 3 مبادئ الجيوكيمياء 475ج .ع  .43

 452ج .ع 3 3 2 كيميائية الميػاه 476ج .ع  .44

 475ج .ع 3 3 2 جيوكيمياء تطبيقية 477ج .ع  .45

 471 ، ع ج 333ج .ع 3 3 2 جيولوجيا تحت سطحية وجس اآلبار 479ج .ع  .46

 موافقة القسـ 3 - 3 موضوعات متقدمة في الجيولوجيا 481ج .ع  .47

 333ج .ع 3 - 3 جيولوجيا البحار 482ج .ع  .48

 471ج .ع 3 3 2 موضوعات متقدمة في الجيوفيزياء 483ج .ع  .49

 340ج .ع 3 3 2 عمـ الزالزؿ                                           484ج .ع  .50

 موافقة القسـ 3 - 3 جيولوجيا العصر الرباعي 486ج .ع  .51

 موافقة القسـ 1 - 1 نػػػػػدوة 491ج .ع  .52

 موافقة القسـ 3 - 3 مواضيع خاصة 492ج .ع  .53

 موافقة القسـ 3 - 3 بحػػػػث 499ج .ع  .54

 

 
 
 
 



 :( ساعة معتمدة21)التخصص الفرعي في العموم البيئية  ("رابعا
، 361ب .، ع316ب .أ، ع251ب .أ، ع211ب .ب، ع101ب .ع: ( ساعات معتمدة15)مساقات إجبارية -         أ

: يختارىا الطالب مف المساقات التالية: ( ساعات معتمدة6)مساقات اختيارية -         ب
، 315ب .، ع311ب.، ع301ب . ، ع282ب .ع ،271ب .، ع255ب .، ع252ب .            ع

،  357ب .، ع351ب .، ع328ب .، ع325ب .، ع324ب .، ع323ب .، ع320ب .    ع
.  399ب .، ع392ب .، ع381ب . ، ع376ب .أ ، ع364ب .، ع363ب .، ع362ب .    ع

 
 (  5)جـدول رقـم 

 مـدلـول رقــم الـعشـرات 
 

 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

 ميػػػػػاه وىػػػػػػواء  5 بيئػػػػػة عػػامػػػػة  0

     إدارة وحمايػػػة البيئػػػػة  6 منػػػػاخ وتػربػػػػػة 1

     الموارد والثروات الطبيعيػػػة  7 تمػػوث ومخاطػر البيئػػة  2

     طػاقػػػػة  8 -------------                                3

     بحث أو ندوة أو مواضيع خاصة  9 ------------- 4
 

( 6)جـدول رقـم 
العموم البيئية /المساقات التي يطرحها قسم عموم األرض والبيئة 

 
 

 الرقم

 
 رقم المساق

 
 اسم المساق

الساعات 
 األسبوعية

 
الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطمب السابق

 عممي    نظري    

 أ 101ب .ع  .1

 (1)عمػـو بيئيػػػة 
3 - 3 - 

 - 3 - 3 (2)عمػـو بيئيػػػة  ب101ب .ع  .2

 103ب .ع  .3

 عمـو بيئية عامة

 (لغير طمبة كمية العموـ)

2 3 3 _ 

 أ211ب .ع  .4

 التربػػة وتمػوثيػػا
 ب101ب .ع 3 3 2

 ب101ب .ع 3 - 3 األنظمة المائية وتموثيا أ251ب .ع  .5

 ب101ب .ع 3 - 3 عمـ المياه البيئي 252ب .ع  .6

 - 1 3 - مختبر المياه 255ب .ع  .7

 



 

 

 

 

 

 
 

 موافقة القسـ 3 - 3 الحياة البرية في األردف 271ب .ع  .8

 موافقة القسـ 3 - 3 مدخؿ في العمـو البحرية 282ب .ع  .9

 ب101ب .ع 3 - 3 جيومورفولوجيا بيئية 301ب .ع  .10

 موافقة القسـ 3 - 3 المناخ واألرصاد الجوية 311ب .ع  .11

 موافقة القسـ 3 -   3 (لغير طمبة الجيولوجيا )الجيولوجيا البيئية  315ب .ع  .12

 ب101ب .ع 3 - 3 تقييـ األثر البيئي 316ب .ع  .13

 موافقة القسـ 2 - 2 التخطيط الحضري وطرؽ اإلدارة 320ب .ع  .14

 موافقة القسـ 3 - 3 النفايات الصمبة 323ب .ع  .15

 موافقة القسـ 3 - 3 دور الجيولوجيا في إدارة النفايات  324ب .ع  .16

 موافقة القسـ 3 - 3 تمػػوث اليػػػواء 325ب .ع  .17

 موافقة القسـ 3 - 3 التمػوث اإلشعاعػي 328ع ب   .18

 موافقة القسـ 3 - 3 البيئػة البحريػػػة 351ب .ع  .19

، 100ع ح  3 3 2 *نظـ المعمومات الجغرافية  356ب .ع  .20
أ، 211ب .ع
 أ251ب .ع

 أ251ب .ع 3 - 3 السػػػػػػدود 357ب .ع  .21

 موافقة القسـ 3 - 3 إدارة األنظمة البيئية 361ب .ع  .22

 361ب .ع 3 - 3 حمايػػة البيئػػة 362ب .ع  .23

 361ب .ع 3 - 3 تخطيط استعماالت األراضي 363ب .ع  .24

 موافقة القسـ 3 - 3 االستشعار عف بعد في البيئة أ364ب .ع  .25

أ، 211ب .ع - - 3 كيمياء البيئة 376ب .ع  .26
 أ251ب .ع

 ب101ب .ع 3 - 3 مصادر الطاقة وآثارىا البيئية 381ب .ع  .27

 موافقة القسـ 1 - 1 نػػػػػػػػدوة في البيئة 391ب .ع  .28

 موافقة القسـ 3 - 3 مواضيػع خاصػة في البيئة 392ب.ع  .29

 موافقة القسـ 3 - 3 بحػػػػػػػث في البيئة 399ب .ع  .30

 
 

 348ج .  تكافىء  ع356ب .ع*  



 اخلطة اإلرشبدية
 

(جيولوجيا)برنامج إرشادي لطمبة قسم عموم األرض  
 

 
 

 السنـــة األولـــى
 
 

 الفصل األول الفصل ال اني
 المـسـاق              الساعات المعتمدة المـسـاق              الساعات المعتمدة

102ج .ع 3 101ج .ع 3   

106ج .ع 1 105ج .ع 1   

102ك 3 101ك  3   

105ك  1  أ101ع ح  2  

101ر  3  ب101ع ح  1  

101ز .ل 3 متطمب جامعة اختياري 3  

 المجموع  ساعة14 المجموع  ساعة13
 
 
 

 الفصــل الصيفــي
 الساعات المعتمدة رقـم المسـاق

101ب   3 

101حص   3 

  ساعات6 المجمـوع

 



 السنـــة ال انيــــة
 

 الفصل األول الفصل ال اني
 المـسـاق              الساعات المعتمدة المـسـاق              الساعات المعتمدة

213ج.ع 3 210ج.ع 3   

222ج.ع 3 220ج.ع 3   

100ع.ع 3 101ع 3   

101ف 3 متطمب جامعة اختياري 3  

 متطمب جامعة اختياري 3  

 المجموع  ساعة 15 المجموع  ساعة12
 

 

 

 

 

 الفصــل الصيفــي
 الساعات المعتمدة رقـم المسـاق

102س ه   3 

348ج.ع  2 

  ساعات5 المجمـوع

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 السنـــة ال ال ـــــة
 
 

 الفصل األول الفصل ال اني
 المـسـاق              الساعات المعتمدة المـسـاق              الساعات المعتمدة

350ج.ع 3 311ج .ع 3   

361ج.ع 3 331ج .ع 4   

340ج.ع 3 333ج .ع 3   

 متطمب قسم اختياري 3 متطمب قسم اختياري 3

 متطمب جامعة اختياري 3 متطمب جامعة اختياري 3

 المجموع  ساعة16 المجموع  ساعة15
 
 

 

 

 الفصــل الصيفــي
 الساعات المعتمدة رقـم المسـاق

346ج .ع  4 

 3 متطمب قسم اختياري

  ساعات7 المجمـوع

 
 

 

 

 

 

 

 



 السنـــة الرابعــــة
 

 

 الفصل األول الفصل ال اني
 المـسـاق              الساعات المعتمدة المـسـاق              الساعات المعتمدة

453ج.ع 3 349ج .ع 2   

452ج.ع 3 471ج .ع 3   

455ج.ع 3 475ج .ع 3   

 متطمب قسم اختياري 3 متطمب قسم اختياري 3

 متطمب قسم اختياري 3 متطمب قسم اختياري 3

 متطمب قسم اختياري 2  

 المجموع  ساعة16 المجموع  ساعة15
 

 

 



وصف املسبقبت 
 

 
وصف المساقات لدرجة البكالوريوس في 

(الجيولوجيا )قسم عموم األرض والبيئة  
 

 ( ساعات معتمدة3(                             )1)جيولوجيا عامة  - 101ج .ع
ييدؼ ىذا المساؽ الى تزويد الطمبة بالمعرفة األولية عف وضع األرض وتركيبيا والقشرة األرضيػة، ومكوناتيا، 
والمعادف والصخور بأنواعيا النارية والرسوبية والمتحولة ويتطرؽ المساؽ أيضا الى القوى الديناميكية الداخمية، 
ومبادئ الجيولوجيا التركيبية، والزالزؿ، والبراكيف واالنيدامات، وتكوف الجباؿ، ونظرية الصفائح المتحركة والسمـ 

. الجيولوجي والخامات المعدنية ومقدمة عف جيولوجيا األردف
 
 ( ساعات معتمدة3(                                        )2)جيولوجيا عامة  - 102ج .ع

ويتضمف ىذا المساؽ وصفا لمقوى الدنياميكية الخارجية، والتجوية وحركة المواد األرضية بفعؿ الجاذبية األرضية، 
المياه الجوفية والسطحية عمى أنيا عامؿ جيولوجي ، كما يتناوؿ أثر الرياح، الجميد، البحار والبحيرات والمحيطات 

. بصفتيا عوامؿ جيولوجية خارجية، والمصادر الطبيعية لمطاقة
 

 ( سبعبث يعتًدة 3 )              (نغير طهبت قسى عهوو االرض وانبيئت )يقديت في انجيونوجيب  – 103ع ج 

اٌظخٛر , اٌّؼبدْ : ٌتٕبٚي ٘ذا اٌّسبق ِجبدئ فً اٌجٌٍٛٛجٍب اٌفٍشٌبئٍخ ٚاٌتبرٌخٍخ ضّٓ اٌّذبٚر اٌتبٌٍخ

ِغ اٌتزوٍش ػٍى اٌؼظز )اٌشِٓ اٌجٌٍٛٛجً , اٌطٍٓ ٚاستخذاِبتٗ,اٌتجٌٛخ ٚاٌتؼزٌخ ,ٚأٛاػٙب ٚخظبئظٙب 

. اٌّسخ اٌجٍٛفٍشٌبئً,(اٌشالسي ٚاٌجزاوٍٓ)اٌّخبطز اٌجٌٍٛٛجٍخ,(اٌزثبػً

 
 
 ( عممي3:  ساعة معتمدة1(                    )1)جيولوجيا عامة عممي - 105ج .ع

يتضمف األنظمة واألشكاؿ وعناصر التماثؿ في البمورات المعدنية ، دراسة مجموعات المعادف الرئيسية، دراسة 
رحالت ميدانية )أىـ الصخور النارية، الرسوبية ، والمتحولة عمى عينات وخواصيا مف حيث التركيب والنسيج، 

. (لدراسة الظواىر الجيولوجية في المناطؽ المجاورة لمدينتي اربد وعماف وكتابة تقارير حوليا
 
 ( عممي3:  ساعة معتمدة1(                     )2)جيولوجيا عامة عممي - 106ج .ع

دراسة الخرائط الطوبوغرافية، دراسة الخرائط الجيولوجية، إعطاء تماريف ومسائؿ تبيف التراكيب الجيولوجية 
. وكتابة تقارير عنيا (2عدد)الرئيسية، رحالت جيولوجية 

 

 ( عممي3 + نظري 2:  ساعات معتمدة3) لطمبة الجغرافيا                      جيولوجيا -107ج .ع
مقدمة ،  المعادف وأنواعيا ،  الصخور النارية ،  الصخور الرسوبية ،  الصخور المتحولة ،  تجوية : النظري 

 .الزالزؿ والبراكيف.  الصخور العمميات الجيولوجية الخارجية ،  المياه الجارية والجوفية ،  الصحراء وعوامؿ الحت

تصنيؼ المعادف وصفاتيا الفيزيائية ،  الصخور النارية والرسوبية والمتحولة ،  الخرائط الطبوغرافية ،  :  العممي 
. الخرائط الجيولوجية المقاطع الجيولوجية ،  زيارات ميدانية لمتعرؼ عمى أنواع الصخور في المناطؽ المجاورة

 



 ( عممي3 + نظري 2:  ساعات معتمدة3) لطمبة كمية اال ار                  جيولوجيا-109ج .ع
.  مقدمة ، المعادف أنواعيا وصفاتيا الفيزيائية ،  الصخور النارية ،  الصخور الرسوبية ،  الصخور المتحولة

جيولوجية المناطؽ .  الزالزؿ ،  الزمف الجيولوجي طرؽ التاريخ الجيولوجي .  أنواع التجوية ، عوامؿ التجوية 
وصفاتيا الفيزيائية ،  التعرؼ عمى . األثرية في األردف ، الجزء العممي يشمؿ التعرؼ عمى أنواع المعادف الرئيسة

الصخور النارية والرسوبية والمتحولة زيارة ميدانية لممواقع األثرية القريبة لمتعرؼ عمى الصخور المستخدمة في 
. بناء اآلثار وتأثير عوامؿ الزمف عمييا

 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)مستحا ات الفقارية                               - 210ج .ع
تكوف المتحجرات ، ومبادئ تصنيؼ المجموعات الالفقارية  ودراسة لقبائؿ : يغطي المساؽ الموضوعات التالية

الحيوانات الالفقارية، وأىميتيا عمى أساس تحجرات دالة في السمـ الجيولوجي، والمؤشرات لمتعرؼ عمى أنماط 
. البيئة القديمة، كما يتضمف المساؽ إعطاء لمحة عف نظرية التطور الحياتي

  
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)طبقات وجيولوجيا تاريخية                   - 213ج .ع

ييدؼ ىذا المساؽ الى تزويد الطمبة بالمعمومات لمتعرؼ عمى أحواض الترسيب القارية، والبحرية والمناخ في 
وكذلؾ دراسة مضاىات الطبقات، ودراسة الحقب والعصور الجيولوجية في السمـ الجيولوجي . التاريخ الجيولوجي

. وأماكف وجود ىذه العصور في العالـ وفي الوطف العربي بشكؿ خاص
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3) مستحا ات نباتية                           215- ج  .ع
يتضمف طرؽ حفظ النبات كمتحجر، تصنيؼ النباتات، الطحالب، حبوب المقاح، معراة البذور، مغطاة البذور، 

. مقدمة لعمـ االبواغ، بيئة المجاميع النباتية المختمفة، نباتات مف عصور مختمفة
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)عمم المعادن                            - 220ج .ع
دراسة البمورات والخواص البمورية لممعادف، والخواص الفيزيائية والكيميائية لممعادف، والخواص الكيميائية البمورية 

لممعادف، ونشأة المعادف، وجودىا في الطبيعة، وصؼ المعادف الشائعة وفوائدىا االقتصادية، والمعادف في 
. الصناعة، والمعادف في األرض

 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)بصريات المعادن                  - 222ج .ع
دراسة الخواص الضوئية لممعادف تحت المجير باستخداـ الضوء المستقطب المتعامد، والضوء المتجمع ، وتقسيـ 

المعادف وتركيبيا، ودراسة مجموعات المعادف وصفاتيا الضوئيػة والتركيبية، باإلضافة الى دراسة تفصيمية 
. لمجموعات المعادف السيمسية الرئيسية تحت الميكروسكوب

 

 

 

 
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)هيدرولوجيا                 - 252ج .ع
الرطوبة، الحرارة، اإلشعاع، الرياح، :، العوامؿ الجوية والمناخية(الدورة الييدرولوجية)مقدمة، دورة المياه في الطبيعة 

. (طرؽ تخميف، القياسات المباشرة لمتبخر بواسطة األحواض، العوامؿ المؤثرة عمى التبخر)التبخر والناتح 
األمطار وعالقتيا باالرتفاع وانحدار األرض، ): األمطار. (أجيزة قياس التصريؼ): جرياف المياه السطحية

منطقة التشبع وعدـ التشبع : مسجالت األمطار، حساب معدالت األمطار عمى مساحة معينة، المياه الجوفية



آبار المياه ، الينابيع، اإلمداد . لممياه الجوفية والعوامؿ المؤثرة عمييا، الخواص الييدروليكية لمطبقات المائية
التحاليؿ الكيميائية، )الصناعي لممياه الجوفية، تداخؿ مياه التبخر في الطبقات المائية، نوعية المياه الجوفية 

. (الخواص الفيزيائية والكيميائية لمطبقات المائية
 ( سبعبث يعتًدة 3 )يدخم في انعهوو انبحريت                                                  – 282ع ج 

ػاللخ اٌؼٍَٛ , اٌضغظ , اٌىخبفخ ,اٌٍّٛدخ , اٌذزارح ,ٌتضّٓ اٌذٚرح اٌّبئٍخ ٚاٌظفبد اٌفٍشٌبئٍخ ٌٍّبح اٌجذز 

. االلسبَ اٌزئٍسٍخ ٌٍىبئٕبد اٌجذزٌخ ِغ اٌتزوٍش ػٍى أٔٛاع ِؼٍٕخ, اٌجذزٌخ ِغ ػٍَٛ اٌّذٍطبد 
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيومورفولوجيا                 - 301ج .ع
التجوية - التركيب الصخري لمقشرة األرضية انواعيا - تعريؼ عمـ الجيومورفولوجيا وصمتو بالعمـو األخرى 

والظواىر الجيومورفموجية الناتجة عنيا التجوية الميكانيكية، التجوية الكيميائية، االنيدامات األرضية والمنحدرات 
اآلبار، : الدورة الجيومورفموجية النيرية، الميػاه الجوفية- والظواىر الجيومورفولوجية الناتجة عنيا، زحؼ التربة 

، :الجمديات. الينابيع وطبوغرافية أراضي الكارست، الكيوؼ الكارستية والظواىر الجيومورمولوجية التي تصاحبيا
جيومورفولوجية  السواحؿ ، الظواىر الجيومورمولوجية . الظواىر الجيومورفولوجية الناتجة في المناطؽ الجميديات

الظواىر : األشكاؿ الصحراوية. عمى األرصفة والمنحدرات القارية، طبوغرافية قيعاف البحار العميقة
النشاط البركاني وأثره في تشكيؿ سطح األرض، : الجيومورفولوجية الناتجة عف القوى الداخمية في باطف األرض

. والزالزؿ وأثرىا في تشكيؿ سطح األرض، االنكسارات وااللتواءات
 
 
 ( عممي3ساعة نظري،:  ساعة معتمدة2)المساحة                            - 302ج .ع

التعريؼ باألنواع المختمفة لممساحة، التعرؼ عمى الطرؽ المختمفة في رسـ الكرة في بعديف، النظريات التي تعتمد 
عمييا ىذه الطرؽ والخرائط الطبوغرافية، والمقاييس المختمفة، واستعماالت الثيودوالت واالجيزة الميدانية االخرى ، 

. والصور الجوية، ورسـ الخرائط الطبوغرافية منيا، وتطبيقات ميدانية
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)مستحا ات مجهرية                    - 311ج .ع
دراسة مجموعات مستحاثات الفورامانيفرا، واالستراكوادا المجيرية، ومستحاثات أخرى، وتطبيؽ ذلؾ في المضاىاة 
الطبقية لمصخور باإلضافة إلى التطبيؽ الميداني عمى جمع عينات صخرية وتحضيرىا واستخالص المستحاثات 

. المجيرية في المختبر، وتقديـ النتائج في تقارير
 
 ( عممي3+  نظري 3:  ساعات معتمدة4)الصخور النارية والمتحولة                     - 331ج .ع

ييدؼ ىذا المساؽ الى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية عف باطف األرض، والماجما وتركيبيا، وتكويف 
الصخور النارية المختمفة وتركيبيا، وتصنيفيا، والتحوؿ وتفسير ظروفو، ونتائجو وتكويف الصخور المتحولة 

وتركيبيا، ووصؼ أصنافيا، كما يعني ىذا المساؽ بأسس الدور التشكيمي ليذه الصخور النارية والمتحولة في 
. األردف، مع أمثمة عنيا

 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)الرسوبيات والصخور الرسوبية           - 333ج .ع

دراسة األنسجة والتراكيب الخاصة بالصخور الرسوبية وبيئاتيا الترسيبية وتصنيؼ الصخور الرسوبية وكذلؾ 
دراسة ميكروسكوبية لمجموعات الصخور الرسوبية . دراسة أنواعيا الرئيسية وعالقاتيا مع التراكيب الجيولوجية

. وبالعيف المجردة باإلضافة الى دراسات ميدانية



 
 
 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)الكربونات والمتبخرات                - 334ج  .ع
، تصنيػؼ الكربونات، و يتضمف المعادف طبيعية التكويف، كيميائية البمورات ميكانيكية اتزاف كربونات الكالسيـو

 .Mn, Zn, Sr: ميكانيكة تكويف الدولومايت، زيادة الدولومايت، سموؾ العناصر. تصنيؼ المتبخرات تركيبيا
  خالؿ ترسبيب االمالح، تكويف متبخرات السيميكات في .F, B, Sr. Brخالؿ تكويف الكربونات، سموؾ 

. البحيرات الحديثة التكويف
 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3(                 )1)جيولوجيا تركيبية - 340ج .ع

التراكيب الرئيسية لمتكونات الصخرية ودراسة تحميمية لألشكاؿ واألنواع  المختمفة مف التشوييات التركيبية، 
. التعرؼ عمى النظريات الحديثة

 
 ( عممي3+  نظري 1:  ساعة معتمدة2)الرحالت الجيولوجية                           - 344ج .ع

تعميمات عف كيفية تحديد . يعتمد المساؽ عمى القياـ برحالت منظمة لمناطؽ قريبة ذات أىمية جيولوجية وتركيبية
. الموقع ولتحديد المعالـ الجيولوجية كالفوالؽ وعدـ التوافؽ في الحقؿ وعمى الطبيعة

 
  ( ساعة عممي12)جيولوجيا ميدانية                                         - 346ج .ع

، مع كؿ 2كـ (10)عمؿ ميداني ييدؼ إلى التدريب عمى أعماؿ المسح الجيولوجي لمنطقة تصؿ مساحتيا الى 
ما يتعمؽ بذلؾ مف دراسة الصور الجوية والمقاطع الجيولوجية في منطقة المسح، وكتابة تقرير عف نتائج العمؿ 

. بما في ذلؾ وصؼ عينات اآلبار
  
 
 ( عممي3+  نظري 1:  ساعات معتمدة2)مقدمة في نظم المعمومات الجغرافية               – 348ج .ع

التعرؼ عمى ، (vector, raster)لمبيانات  التعريؼ بنظـ المعمومات الجغرافية مف حيث أنواع النماذج المختمفة
كما يتـ التعرض لتطبيقات نظـ . مصادر البيانات المختمفة لنظـ المعمومات الجغرافية وطرؽ إدخاليا ومعالجتيا
.  المعمومات الجغرافية في العمـو المختمفة خاصة التطبيقات الجيولوجية والبيئية

 

 ( عممي3+  نظري 1:  ساعات معتمدة2)مقدمة في االستشعار عن بعد                      –  349ج .ع
التعرؼ إلى المباديء التي يقـو عمييا عمـ االستشعار عف بعد، التعرؼ الى الصور الجوية وتحميميا وكذلؾ 

صور األقمار الصناعية المختمفة وكيؼ تتـ معالجتيا واستخداميا في التطبيقات المختمفة 
 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3(           )1)جيولوجيا اقتصادية  - 350ج .ع

تاريخ استعماؿ المعادف وتطور الجيولوجيا االقتصادية، المعادف ونشأتيا ، الخاـ ونشأتو المغماتية، الخامات 
المغماتية، الخامات المغماتية المتأخرة أقامات البيغماتيت، المياه الحارة والمعادف المتكونة منيا، العروؽ وأنواعيا، 

خامات الحؿ واإلحالؿ، نشأة و شكؿ التوضعات الفمزية لمحديد والنيكؿ، النحاس، الرصاص والزنؾ، المغنيز، 
. الذىب والفضة، الفوسفات، اليورانيـو وجدواىا االقتصادية في العالـ

 



 
 
 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3(                     )2)جيولوجيا اقتصادية  – 352ج .ع

ويضمف الطبيعة الصخرية لمركاز، ركاز التجمعات القاعدية إلى الفوؽ قاعدية، ركاز التجمعات الحامضية، 
الخامات الرسوبية لمحديد والمنجنيز، الركازات الطبقية في التجمعات البحرية والبحر بركانية، الركازات المرتبطة 

بالطبقات المصاحبة لعمميات الترسيب، الخامات العرقية، الركازات المتحولة، التمعدف وعالقتو بالتكتونية 
األرضية، الرواسب الالفمزية، طبيعة وتقسيـ الرواسب الالفمزية، الوضع الجيولوجي، التكويف المعدني، المنشأ، 

. توزيع الصخور والمعادف الصناعية الرئيسية، حاالت تاريخية
  
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)تطبيقات الحاسوب في الجيولوجيا          - 354ج .ع

أىـ أجزاء الكمبيوتر، مقدمة لتطبيقات الحاسب في الجيولوجيا، أىداؼ جمع المعمومات وتسجيميا، نظرية 
الوضع، أشكاؿ عناصر المعمومات، نظرية أخذ العينات، تمثيؿ المعمومات في الحاسب، التحميؿ التجميعي، 

. تحميؿ المعمومات الموجو، مضاىاة التحميؿ النوعي لممعمومات، تطبيقات عمى برامج جاىزة
 
 ( عممي3+ نظري 1:   ساعة معتمدة2)الجيولوجيا اإلحصائية                        - 355ج .ع

يتضمف اإلحصاء والقياس في عمـو األرض، التوزيع، االحتمالية، أخذ العينات، وفحص القيمة، المضاىاة 
. واالنحسار، تحميؿ التبايف، النتائج

 

 ( ساعة معتمدة3)جيولوجيا األردن                                            - 361ج .ع
دراسة التضاريس المورفولوجية في األردف، والتركيبية لمختمؼ التتابعات الجيولوجية السطحية والتحت سطحية، 
والنشأة الجيولوجية لألردف، وعالقتيا بجيولوجية البمداف المجاورة، وكذلؾ إبراز أىـ الثروات المعدنية والبترولية، 

. والمائية، وتوزيعيا في الوحدات الصخرية، باإلضافة الى عدد مف الرحالت الميدانية والندوات
 
 
  
 
  
 

 ( عممي3+ نظري 1:  ساعة معتمدة2)طرق البحث العممي في الجيولوجيا                -  385ج .ع
ييدؼ ىذا المساؽ إلى تعريؼ الطالب بالطرؽ العممية لكتابة تقرير أو مشروع بحث والطرؽ الحديثة المتبعة في 

البحث العممي وسيتـ التركيز في ىذا المساؽ عمى طريقة اإلعداد لبحث جيولوجي ميداني وطريقة الكتابة 
لقاءه، والتركيز عمى أخالقيات المينة في البحث العممي . واالقتباس والفيرسة وتوضيح مقومات التقرير وا 

 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)المستحا ات الفقارية                   - 411ج .ع
أصؿ الفقاريات، الفقاريات الالفكية، األسماؾ وتطورىا وتصنيفيا، انتقاؿ الفقاريات مف الماء إلى اليابسة وظيور 

البرمائيات في الديفوني األعمى وتصنيفيا وانتشارىا وتطورىا، الزواحؼ وتصنيفيا وانتشارىا وتطورىا، في 
العصور الجيولوجية المختمفة منذ ظيورىا ألوؿ مرة في الكربوني، ظيور الداينوصوريات في التراياسي وتنوعيا 

وتطورىا، وانتشارىا في الجوراسي والكريتاسي وانقراضيا في آخر الكريتاسي، تطور الطيور وتطور ريشيا وأجيزة 
طيارانيا، أصؿ الثديات وتصنيفيا وتطورىا وانتشارىا، الرئيسات والمستحاثات األولى التابعة ليا وانتشارىا 

. وتطورىا ظيور اإلنساف
 



 
 ( ساعات معتمدة3)عمم البيئة القديمة                                       - 412ج .ع

مقدمة ، العضويات المتحجرات وعالقتيا ببعضيا البعض، دراسة ظروؼ البيئات القديمة، البيئة البحرية، حرارة 
المياه ، المموحة، طبيعة قيعاف البحار وأثر ىذه الظروؼ عمى الكائنات الحية، البيئة القارية نبذة عف المناخ، 

عالقة الظروؼ البيئة في عمميات اإلبادة وعودة ظيور ىذه الكائنات، االنقراض، التجمعات الحياتية، االستفادة 
مف البيئات الحاضرة في التعرؼ عمى البيئات القديمة، استخالص النتائج وربطيا بالجيولوجيا التاريخية وعمـ 

. الطبقات
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)المعادن الطينية                  - 425ج .ع
يتضمف المواد الطينية والعوامؿ المتحكمة بصفاتيا تصنيؼ المعادف الطينية الفيموسيمكاتية السيمكات السمسمية،  

تحديد المعادف الطينية بواسطة األشعة السينية، القدرة عمى التبادؿ االيوني واالدمصاص،  أصؿ  وطرؽ صناعة 
. المعادف الطينية استخدامات الطيف في الصناعة

 

  ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)صخور صناعية                     -  432ج .ع
الجيولوجيا، المعادف واستعماالت وصفاتيا واالتجاىات التكنولوجية : دراسة الصخور الصناعية مف النواحي التالية

. الحديثة وتبويبيا
 
 

 ( ساعة معتمدة2)تكتونية األرض                                                       - 444ج .ع
دراسة األنماط التركيبية وتحميميا، ثـ حركة نشوء القارات والجباؿ وتكوينيا وتطورىا، والنظريات التكتونية الحديثة، 
. والتوسع المحيطي، والزحؼ القاري والتيارات التحولية، والحرارة، الوحدات التركيبية العظمى في القشرة، والصفائح

 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيولوجيا االستكشاف                              - 450ج .ع

ويتضمف الخط الجيولوجي األساسي، قيمة الخاـ ومفيـو توضعو، جمع المعمومات ومعالجتيا، رسػػـ الخرائط 
لمجيولوجية السطحية، الخرائط تحت السطحية االستكشفات الجيوفيزيائي، االستكشاؼ الجيوكيميائي، الحفر 
لمحصوؿ عمى معمومات جيولوجية ، أخذ عينات الخاـ ، تحضير المعمومات الجيولوجية لالتصاؿ، دور 

 .الجيولوجي في االستشكاؼ، برامج االستكشاؼ
  
 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)هيدروجيولوجيا تطبيقية                      – 452ج .ع

. التسرب وأنواع الجرياف. التبخر، التكاثؼ، األمطار، الجرياف السطحي وتدفؽ األنيار: الدورة المائية وعناصرىا
الخزانات المائية، خصائص الخزانات المائية، مبادئ تدفؽ وحركة المياه الجوفية، تدفؽ المياه : المياه الجوفية

. الجوفية إلى اآلبار، طرؽ الكشؼ عف المياه الجوفية، نوعية وكيمائية المياه الجوفية، المياه الجوفية في األردف
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيولوجيا البترول                           - 453ج .ع
نظريات نشأة البتروؿ وتجمعو، وصخور التخزيف، وأنواع المصائد النفطية، وجيولوجية اكبر الحقوؿ واألقاليـ 

ثـ الخواص الفيزيائية والكيميائية لمزيت الخاـ، والتنقيب عف البتروؿ ومقارنة تسجيالت اآلبار . النفطية في العالـ
. واعداد الخرائط التركيبية الكونتورية وتقيميا

  



 ( ساعات معتمدة3)جيولوجيا هندسية                                                 - 455ج .ع
النحوية والتعرية )يشتمؿ ىذا المساؽ عمى تحميؿ آثار وجود السوائؿ في المواد األرضية، العمميات الجيولوجية 

والجيولوجيا اليندسية، تحميؿ تأثير المجاري المائية عمى مواقع اإلنشاءات اليندسية  (والنشاطات التكتونية
والعمميات الشاطئية ودراسة استقرارية المنحدرات ودراسة وتحميؿ الخسائؼ األرضية ودراسة تحميمية لمواقع مكبات 

. النفايات
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)ميكانيكية الصخور والتربة                    - 456ج .ع
يتضمف الخصائص األساسية لمتربة، التسرب ، القوى المثرة، قوى القص، القوى االزاحة والضغط الجانبي 

. لألرض، نظرية الخصائص الرئيسية لمصخور وتحميؿ التراكيب الجيولوجية، التحري األرضي
 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيوفيزياء تطبيقية                          - 471ج .ع
االنكسارية )طرؽ االستكشاؼ الزلزالي : ييدؼ ىذا المساؽ تعريؼ الطمبة بالطرؽ الجيوفيزيائية األساسية التالية 

كما . ،  طرؽ االستكشاؼ الكيربائي ، طرؽ االستكشاؼ ألجاذبي ، طرؽ االستكشاؼ المغناطيسي(واالنعكاسية
ويتضمف ىذا المساؽ القياـ بتصميـ وتنفيذ المسوحات الجيوفيزيائية الميدانية والمعالجة والتفسير الكمي والنوعي 

. لمقياسات الميدانية المستخدمة في الطرؽ المختمفة، وذلؾ مف أجؿ بناء نموذج لمجيولوجيا تحت السطحية
  

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيوفيزياء هندسية                         - 474ج .ع
المبادئ التطبيقية، : مقدمة، الخصائص الفيزيائية، الجزئية والكمية لممواد األرضية، الطرؽ الجيوفيزيائية اليندسية

الطرؽ الكيربائية، الطرؽ الزلزالية التطبيقية، طرؽ أخرى، العوامؿ : التجييزات، طرؽ تحميؿ ومعالجة المعمومات
السدود، القنوات االنييارات األرضية وطرؽ : الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تتحكـ في المشروعات اليندسية

. معالجتيا، ىندسة الزالزؿ
 
             ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)   مبادئ الجيوكيمياء                     475ج .ع

ويتضمف مقدمة، تطور عمـ الجيوكيمياء، النيازؾ، أنواعيا ومكوناتيا، توزيع العناصر والنظائر في الكوف، بناء 
ومكونات الكرة األرضية توزيع العناصر الرئيسية والنادرة في الكػرة األرضية والقشرة، التصنيؼ الجيوكيميائي 

لمعناصر، لمحة عف الكيمياء البنوية، توزيع العناصر الرئيسية والنادرة في الصخور النارية والمتحولة، القوانيف 
التي تحدد ىذا التوزيع، الترسيب كعممية جيوكيميائية، توزيع العناصر في الصخور الرسوبية بأنواعيا، دور جيد 

. التأييف في عممية الترسيب حركة العناصر الدورة الجيوكيميائية، مبادئ  التنقيب الجيوكيميائي
   
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)كيميائية المياه                   - 476ج .ع

الخواص الطبيعية . مقدمة، أىمية الماء في حياتنا، التراكيب الكيميائية لمماء ، المصطمحات الكيميائية األساسية
- والكيميائية لممياه، المموحة، العناصر األساسية المكونة لمماء ومصادرىا، وكيميائيتيا، الكمورايدات، الكربونات 

، البوتاسيـو ، الصوديـو ، المغنسيـو كيميائية العناصر النادرة في الماء ومصادرىا، الغازات . الكبريتات الكالسيـو
 والتوزاف القائـ بيف  CO2نظاـ - ، ثاني أكسيد الكربوف (اآلزوت)الذائبة في الماء، األكسجيف، النيتروجيف 

(CO3 ,CO2) في المياه العذبة والمالحة وعالقاتيا بالػ pH.األمالح الذائبة في الماء، . غازات أخرى.   القموية



المواد العضوية في المياه الطبيعية، القموية والحامضية وأسبابيا، . المركبات النيتروجينية، الفوسفات السميكات
. عسر الماء وأنواعو

 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيوكيمياء تطبيقية                    - 477ج .ع
التركيز الطبيعي لمعناصر في الصخور والشواذ، طرؽ تحمؿ، إبراز الشواذ المنخفضة، مكونات التربة وتوزيع 

العناصر فييا، التوزيع الجيوكيميائي األولى والثانوي، طرؽ ارتباط العناصر مع بعضيا، طرؽ التنقيب 
الجيوكيميائي، رفع كفاءة التنقيب، أخذ العينات، طرؽ تحميؿ العينات، النتائج وتفسيرىا، استعماؿ التنقيب 

. الجيوكيميائي في البحث عف البتروؿ مع بعض األفكار عف الجيوكيمياء العضوية
 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)جيولوجيا تحت سطحية وجس اآلبار            - 479ج .ع

والتحميؿ البتروفيزيائي ، تحميؿ السحنات  يتضمف طرؽ االستشكاؼ الجيوفيزيائي، الطبقات الزلزالية جس اآلبار
تحت السطحية، وصؼ فتات الحفر ولباب حفر اآلبار، البيانات السيزمية ومعالجاتيا، التفسير الورقي والتفاعمي 

لمبيانات السيزمية ثنائية وثالثية األبعاد، إعداد وتحميؿ الخرائط تحت سطحية التركيبية، بناء النماذج تحت 
. سطحية لألحواض الرسوبية

 
 ( ساعات معتمدة3)موضوعـات متقدمة في الجيولوجيا                               – 481ج .ع

 موضوعات تفصيمية لمجاؿ محدد في العمـو  الجيولوجية ، يتـ بموافقة مجمس القسـ 
 
 ( ساعات معتمدة3)جيولوجيا البحار                                                 - 482ج .ع

نبذة تاريخية، توزيع بحار العالـ، مصدر مياه البحار، المموحة والحرارة، التيارات البحرية، عالقة البحار والقارات، 
الطرؼ القاري والعوامؿ التي تؤثر عمى معالـ رسوبية، أىمية الرصيؼ القاري كمصدر لممعادف والبتروؿ، 

األودية الغارقة، الينابيع الحارة العصور - المنحدر القاري، القدـ القاري، األعماؽ ورسوبياتيا، عقد المنغنيز 
. الجميدية وتذبذب مستوى سطح الماء، الدالئؿ عمى المناخ القديـ

 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)موضوعات متقدمة في الجيوفيزياء                  - 483ج .ع
طرؽ االستكشاؼ : مساؽ متقدـ في الجيوفيزياء  ييدؼ إلى تعريؼ الطمبة بالطرؽ الجيوفيزيائية التالية

طرؽ االستكشاؼ  ، (احلث املتبادلالرادار، التردد المنخفض، الكيرومغناطيسية لمجاؿ ا لزمف، )الكيرومغناطيسية 
، طرؽ االستكشاؼ (والتيارات األرضيةاٌّمبٍِٚخ اٌتِٛغزافٍخ, االستمطبة اٌّذتج ٚ اٌجٙذ اٌذاتً,  )اٌىٙزثبئٍّخ 

كما ويتضمف ىذا المساؽ القياـ بتصميـ وتنفيذ المسوحات الحقمية، . . اإلشعاعية، وطرؽ االستكشاؼ الجيوحرارية
 . وتحميؿ وتفسير البيانات

 
 

 ( عممي3 + نظري 2:  ساعات معتمدة3)عمم الزالزل                                  –484ج .ع
 مدخؿ إلى عمـ الزالزؿ ييدؼ إلى تعريؼ الطمبة بتطور عمـ الزالزؿ واستخداماتو، أسباب وآثار الزالزؿ، الموجات

مسارات األمواج الزلزالية، تحديد  الزلزالية، محطات رصد الزالزؿ وتجييزاتيا، الرصد الزلزالي ومعامالت الزالزؿ و
مواقع الزالزؿ بواسطة سجالت أجيزة قياس الزالزؿ، مخاطر الزالزؿ وخرائط الشدة والتسارع األرضي، بنية األرض 

  .التركيبية باالستدالؿ بالبيانات السيزميو، زلزالية الصدع التحويمي األردني والصفيحة العربية
 

 ( ساعات معتمدة3)جيولوجيا العصر الرباعي        – 486ج  .ع
 



يشتمؿ ىذا المساؽ عمى دراسة التغيرات المناخية وأثرىا عمى الغطاء الجميدي ودراسة أسباب التراجع الجميدي 
وارتفاع مستوى سطح البحر وما رافؽ ذلؾ مف تغيرات في أشكاؿ سطح األرض وتوزيع الحياه وتوزيع الصخور 

. والرسوبيات وخصائص ىذه الصخور والرسوبيات
 

 (  ساعة  معتمدة1   )          نـــــدوة                                            - 491ج .ع
 
 

 ( ساعات معتمدة3    )                 مواضيع خاصة                  - 492ج .ع
 

يتضمف ىذا المساؽ دراسة تحميمية وتفصيمية لموضوع مختار مف الجيولوجيا 
 
 
 ( ساعات معتمدة3)بحـــــث                                             - 499ج .ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصف المساقات لمتخصص الفرعي في العموم البيئية 
 في قسم عموم األرض والبيئة 

 



 ( ساعات معتمدة3)البيئة والمجتمع                                                    - 100ب . ع
متضمنا الكائنات الحية والمكونات غير )ييدؼ ىذا المساؽ الى إعطاء فكرة عف مفيـو البيئة، مكونات البيئة 

النظـ البيئية الطبيعية والغير طبيعية لممجتمعات البشرية، وتأثير االنساف عمى البيئة، المشاكؿ البيئية  (الحية
. والمعاصرة العالمية والمحمية، والمجتمعات وأىميتيا في المحافظة عمى األنواع مع أمثمة مف البيئة المحمية

 
 ( سبعبث يعتًدة3(                                                   )1 )عهوو بيئيت – أ 101ع ة 

ِىٛٔبد اٌجٍئخ غٍز , أغٍفخ وٛوت االرع , تطٛر٘ب ٚأٛاػٙب , ٌٙذف ٘ذا اٌّسبق اٌى إػطبء فىزح ػٓ اٌجٍئخ 

تىٍفبد اٌىبئٕبد , ٔشبطبد اٌىبئٕبد اٌذٍخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّذذدح ٌٙب , دٚرح اٌّٛاد اٌجٍٛجٍٛوٍٍّبئٍخ , اٌذٍخ ٚاٌذٍخ 

. إٌفبٌبد اٌظٍجخ, اٌّبئٍخ ٚاال٘ٛاس , االٔظّخ اٌجٍئٍخ اٌٍبثسخ  (اٌٍبثسخ ٚاٌّبئً )اٌتؼبلت اٌجٍئً , اٌذٍخ ِغ ثٍئبتٙب 

 

 ( ساعات معتمدة3)عموم بيئية         - ب 101ب .ع
ييػدؼ ىذا المساؽ إلى دراسة ،  مفيـو البيئة ،  مكونات البيئة الحية وغير الحية ،  تكييؼ الكائنات والتعاقب 

المصادر الغير متجددة :  البيئي ،  األنظمة الرئيسية نمو المجتمعات البشرية ،  البيئة وصحة اإلنساف 
. والمتجددة وتموثيا ،  استعماالت األراضي ،  الطاقة ومصادرىا واستعماالتيا

 
 ( ساعات معتمدة3)عموم بيئية عامة                                                        - 103ب .ع

مدخؿ إلى البيئة، الغالؼ الجوي الغالؼ المائي، الغالؼ الصخري، الغالؼ الحيوي، األنظمة البيئية بمكوناتيا 
الحيوية والغير حيوية، تدفؽ الطاقة، الشبكة الغذائية، الدورات الجيوكيميائية، اإلنساف والبيئة، استخداـ األراضي 

قديمًا وحديثًا، اإلنساف والتغير البيئي قديمًا وحديثًا نشأة وتطور اإلنساف مف منظور بيئي، والتغيرات المناخية 
. القديمة والحديثة

 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)التربة وتمو ها                                    - أ 211ب .ع

يشمؿ ىذا المساؽ الجزء النظري والجزء العممي، االوؿ يشمؿ تعريؼ عمـ التربة، مكونات التربة، عوامؿ تكويف 
أما الجزء . التربة، الخواص الفيزيائية لمتربة، والخواص الكيميائية لمتربة الخواص البيولوجية لمتربة وتصنيؼ التربة

العممي فيشمؿ أثنا عشر تجربة متضمنا أخذ عينات تربة، دراسة المعادف المكونة لمصخور وخواصيا، دراسة 
الصخور النارية والرسوبية وخواصيا، تحديد رطوبة، مسامية، كثافة، درجة التشبع والرقـ الييدروجيني لمتربة، 
قياس معامؿ النفاذية والتحميؿ النسيجي لمتربة، قياس كميات األمالح الذائبة في التربة ، تقدير كميات بعض 

. العناصر الثقيمة في التربة وتحميؿ خرائط التربة
 
 ( ساعات معتمدة3)                                    األنظمة المائية وتمو ها        - أ  251ب .ع
األنظمة  (البحار والمحيطات، البحيرات المالحة والداالت)ييدؼ المساؽ إلى دراسة األنظمة المائية المالحة  

، الكيماويات غير العضوية والمواد الغذائية (أنواع التموث حسب مصادره)المائية العذبة، مصادر تموث المياه 
. ، الزيوت الرسوبيات، التعديف(االمونيا، النتيرات، النتريت، الفوسفات، السميكات)الذائبة 

 
 ( ساعات معتمدة3)عـمـم المــيــاه البيئي                                            – 252ب .ع

 الدورة المائية، التبخر والتساقط، تحميؿ أحواض التصريؼ، الجرياف السطحي والتدفؽ النيري، نوعية المياه 
السطحية، الترشيح ورطوبة التربة، المياه الجوفية، أنواع الخزانات الجوفية، تغذية وحركة المياه الجوفية، نوعية 

. المياه الجوفية، تأثير اإلنساف والمؤثرات الطبيعية عمى مصادر المياه



 
 
 
 
 ( ساعة معتمدة1     )                   مختبر المياه                                          – 255ب .ع

 يشمؿ ىذا المساؽ عشرة تجارب تدرس مف خالليا تحميؿ خرائط طبوغرافية ورسـ القاسـ المائي، رسـ منحنى 
مائي لنير وفصمو إلى مكوناتو، حركة المياه الجوفية تموث آبار المياه، دراسة المعايير الفيزيائية لمماء، المواد 
العالقة والذائبة والمترسبة، دراسة المعايير الكيميائية لمماء، تقدير كمية األكسجيف المستيمؾ حيويا وكيمائيا، 

(BOD, COD)دراسة المعايير البيولوجية لمماء وتطبيؽ ميداني ،. 
 
 ( ساعات معتمدة3)الحياة البرية في األردن                                                - 271ب .ع

ييدؼ المساؽ الى دراسة التوزيع الجغرافي والمناطؽ البيوجغرافية، النباتات البرية في األردف، الحيوانات البرية 
في األردف، مشكالت الحياة البرية في األردف،  أىمية حماية الحياة البرية عالميا ومحميا، المجتمعات الطبيعية 
في األردف، االستراتيجية الوطنية لحماية العوائؿ البرية الحيوانية والنباتية، التشريعات والقوانيف الخاصة بالحياة 

. البرية في األردف
 

 ( ساعات معتمدة3)مدخل في العموم البحرية                                         - 282ب .ع
عالقة العمـو البحرية مع . يتضمف الدورة المائية الصفات الفيزيائية لمياه البحر، الحرارة، المموحة الكثافة، الضغط

. عمـو المحيطات، االقساـ الرئيسية لمكائنات البحرية مع التركيز عمػى أنواع معينة
 

 ( ساعات معتمدة3)جيومورفولوجيا بيئية                                                   – 301ب .ع
العمميات السطحية وتشكؿ سطح األرض وعالقتيا بالمناخ، العمميات الجيومورفولوجية وتكوف التربة، دراسة 

أحواض التصريؼ، التعرية واالنجراؼ، حركة الكتؿ الكبيرة عمى المنحدرات، المياه السطحية، المياه الجوفية، 
الجرياف النيري، جيومورفولوجية الصحاري، التغير المناخي وتطور معمـ سطح األرض، تأثير اإلنساف عمى تغير 

. معالـ سطح األرض، العمميات الجيومورفولوجية والمخاطر البيئية الطبيعية
 

 ( ساعات معتمدة3)المناخ واألرصاد الجوية                                              - 311ب .ع
شامال الطبقة الغازية الرقيقة، طبقات الغالؼ الجوي  )ييدؼ ىذا المساؽ الى إعطاء نبذة عف مفاىيـ أساسية 

المتطابقة، الغالؼ الجوي المضطرب، القوى والمسببات لالضطراب، الشمس وطاقة الغالؼ الجوي، ومراجعة 
، (الحرارة، الرطوبة، الرياح، الضغط، الترسيب، شبكات  الرصد)، المشاىدات وقياسيا وتشمؿ (الديناميكا الحرارية

الغالؼ المتجانس، االتزانات االنتشارية والحممية، منطقة التربوبوز، مكونات اليواء )نظاـ الغالؼ الجوي، تشمؿ 
، ديناميكا الغالؼ الجوي، اإلشعاع في الغالؼ الجوي وأثره عمى (الجاؼ ، حالة الغالؼ الجوي، فيزياء الغيـو

. البيئة، التنبوء بالطقس ووسائمة
 

 ( ساعات معتمدة3)                           (لغير طمبة الجيولوجيا)الجيولوجيا البيئية  - 315ب .ع
الفيضانات، االنييارات، اليزات )ييدؼ ىذا المساؽ الى دراسة المفاىيـ األساسية، المخاطر الطبيعية، وتشمؿ 

نشاطات االنساف وتأثيرىا عمى سطح األرض،  (األرضية، البراكيف، األعاصير والعواصؼ والتعرية الطبيعية
واالستخدامات المختمفة لألرض وتشمؿ  (استخداـ المياه، التطور الحضري، الصناعة، الزراعة، التعرية)وتشمؿ 

. التقييـ والتخطيط والتشريعات المناسبة ودراسة عممية لالستخدامات الحديثة لألرض
 
 
 



 

 ( ساعات معتمدة3)تقييم اال ر البيئي                                                     - 316ب .ع
يتضمػف المساؽ التعريؼ بالمبادئ األساسية لتقييـ االنعكاسات البيئية، كيفية التعامؿ مع االنعكاسات البيئية،  

يجابيات االنعكاسات البيئية، التنبؤ بالمخاطر، تقييـ  الطرؽ والتقنيات الميمة لالنعكاسات البيئية، أبعاد وا 
االنعكاسات وكيفية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحد مف المخاطر، اإلدارة وتعقب المخاطر البيئية، حاالت دراسية 

. محمية وعالمية
 

 ( ساعة معتمدة2                                   )التخطيط الحضري وطرق اإلدارة       - 320ب .ع
، األراضي وطرؽ تطوير الممتمكات، التنظيـ الحضري واقتصاديات السوؽ، منظور أصحاب  تعريؼ بالمفيـو
األراضي والمورديف والمستثمريف والقطاع العاـ بموضوع التخطيط الحضري، ممارسات مف التطوير المحمي،  

سياسات التطوير المحمي، القوى التي تؤثر عمى التطوير المحمي، فعالية التطوير المحمي، حاالت دراسية محمية 
. ودولية

 

 ( ساعات معتمدة3)النفايات الصمبة                                                        - 323ب  .ع
ييدؼ المساؽ الى تعريؼ النفايات الصمبة، مصادرىا، خصائصيا، طرؽ جمعيا، وسائؿ نقميا، طرؽ تخزينيا، 

. وأساليب معالجتيا واعادة االستفادة منيا
 
 ( ساعات معتمدة3)دور الجيولوجيا في إدارة النفايات                                         - 324ب .ع

، المبادئ الجيولوجية األساسية، المبادئ الييدرولوجية التقنيات في التعرؼ عمى الجيولوجيا  تعريؼ بالمفيـو
خصائص لمجيولوجيا تحت سطحية، التطبيقات الجيوفيزيائية، خصائص النفايات، العمميات تحت السطحية،  

. مكبات النفايات وتصريؼ المخمفات
 

 ( ساعات معتمدة3)تموث الهواء                                                             - 325ب .ع
المموثات الغازية، الجسيمات الدقيقة المموثة، آلية نقؿ المموثات )ييدؼ ىذا المساؽ الى دراسة مموثات اليواء 

تأثير مموثات اليواء عمى االنساف  (المصانع، وسائؿ النقؿ، النشاط الزراعي)اليوائية، مصادر التموث اليوائية 
طرؽ تموث اليواء رصد تموث اليواء، )والحيواف والنبات، االنشاءات والمناخ،  التحكـ في تموث اليواء 

. (المواصفات العالمية والمحمية، معالجة تموث اليواء
 

 ( ساعات معتمدة3)التموث اإلشعاعي                                                        - 328ب . ع
أنواعو، خصائصو، )ييدؼ المساؽ إلى دراسة المفاىيـ األساسية في النشاط اإلشعاعي، النشاط اإلشعاعي  

مصػادر اإلشعاع، أنواع المواد  (وحدات قياس اإلشعاع، طرؽ قياس اإلشعاع، أجيزة الكشؼ عف اإلشعاع
المشعة ودرجة سميتيا، استخدامات المواد المشعة في الحياة، تأثير اإلشعاع عمى البيئة واإلنساف، النفايات 

. المشعة وطرؽ التخمص منيا، وطرؽ الوقاية اإلشعاعية ومعاييرىا القياسية
 

 ( ساعات معتمدة3)البيئة البحرية                                                          - 351ب . ع
المموحة، درجة الحرارة والضغط، التطبيؽ ااالفقي )ييدؼ ىذا المساؽ الى دراسة صفات األنظمة البيئية البحرية 

بيئة مصبات األنيار والسبخات والمستنقعات، بيئة شاطئ البحر  (والعامودي، األمواج والتيارات، والمد والجزر
. والمحيط العميؽ

 



 
 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)نظم المعمومات الجغرافية                       –  356ب .ع

التعرؼ عمى ، (vector, raster)لمبيانات  التعريؼ بنظـ المعمومات الجغرافية مف حيث أنواع النماذج المختمفة
كما يتـ التعرض لتطبيقات نظـ . مصادر البيانات المختمفة لنظـ المعمومات الجغرافية وطرؽ إدخاليا ومعالجتيا
. المعمومات الجغرافية في العمـو المختمفة خاصة التطبيقات الجيولوجية والبيئية

 
 
 

 ( ساعات معتمدة3)السدود                                                                    - 357ب .ع
تعريؼ أنواع السدود )ييدؼ المساؽ الى دراسة المعمومات الييدرولوجية الالزمة لبناء السدود ، بناء السدود يشمؿ 

ألغراض الري والشرب  (وأىدافيا، اختيار موقع السد، اختيار نوع السد المالئـ، المواد الالزمة لبناء السدود
االثار البيئية والجيولوجية لمسدود، األبعاد السياسية والقانونية واالقتصادية في  (والطاقة والسياحة وتربية األسماؾ

.  بناء السدود، وتنظيفات قطاع المياه
 

 ( ساعات معتمدة3)إدارة األنظمة البيئية                                                  - 361ب .ع
ييػدؼ المساؽ لدراسة التعريؼ باألنظمة البيئية، نظـ المناطؽ الساحمية، نظـ المناطؽ الجافة وشبو الجافة، نظـ 

. الغابات والمناطؽ الجبمية، نظـ المنخفضات الزراعية
 

 ( ساعات معتمدة3)حماية البيئة                                                             - 362ب .ع
اليوائية، المائية، التربة، الغطاء النباتي، والحيوانات )ييدؼ المساؽ لدراسة أىداؼ حماية البيئة، حماية البيئة 

المحميات الطبيعية وأنواعيا، اإلستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والقوانيف والتشريعات الخاصة  (البرية والمائية
. قانوف البيئة األردني/ بحماية البيئة 

 

 ( ساعات معتمدة3)تخطيط استعماالت األراضي                                              - 363ب .ع
، األراضي واستعماالتيا، استعماالت األراضي وأصحاب القرار، التنظيـ والتوجيات في  تعريؼ بالمفيـو

استعماالت األراضي، استعماالت األراضي والبيئية، كيفية استعماالت األراضي وطرؽ الحفاظ عمييا، والتخطيط 
. الستعماالت األراضي

 

 ( عممي3+  نظري 2:  ساعات معتمدة3)االستشعار عن بعد في البيئة                      - أ 364ب .ع
التعرؼ الى المباديء التي يقـو عمييا عمـ االستشعار عف بعد، التعرؼ الى الصور الجوية وتحميميا وكذلؾ 

صور االقمار الصناعية بمختاؼ انواعيا وكيؼ يتـ معالجتيا واستخداميا في التطبيقات المختمفة مثؿ دراسة  
. الغطاء النباتي والمياه والمناطؽ الحضرية، والتربة والثروات المعدنية والتصحر، والمخاطر الطبيعية

 

 ( ساعات معتمدة3)كيمياء بيئية          – 376ب .ع
مقدمة ،  تاريخ العمـ ،  التحويؿ بيف وحدات القياس ،  المحاليؿ والتركيز ،  المحاليؿ القياسية ،  البالنؾ ،  

. الدقة وصحة القراءات ،  األخطاء ،  الحساسية ،  حدود القياسات
مكوناتو ،  ثاني أكسيد الكربوف ،  النيتروجيف :  نظرة عامة :  مقدمة أجيزة مختبرات البيئة ،   الغالؼ الجوي 

. واكاسيد الكبريت واكاسيد الييدروكربونات واالكاسيد الكيوضوئية ،  وتأثيراتيا عمى البيئة والكائنات الحية



– الكربونات في اجساـ االحياء المائية ،  تراكيز أيوف الييدروجيف ،  المنظفات الكيميائية – ثاني اكسيد الكربوف 
النفط ،  العناصر السامة ،  مصادر المموثات في المياه وآثارىا – األمالح الغذائية الذائبة،  المبيدات الكيمائية 

. عمى البيئة والكائنات  
 ( ساعات معتمدة3)مصادر الطاقة وأ ارها البيئة                                         -  381ب . ع

التطور التاريخي الستخداـ الطاقة، أزمات الطاقة، طبيعتيا ومصادرىا، مبادئ تحويؿ : مقدمة عامة تشمؿ
الميكانيكية : تخزيف الطاقة. الميكانيكية والكيربائية: الطاقة،  حفظ الطاقة، الديناميكا  الحرارية، إنتاج الطاقة

فوائد وأىمية ترشيد استيالؾ الطاقة في مختمؼ القطاعات، التموث : ترشيد استيالؾ الطاقة. والكيمائية والحرارية
المناخ وتموث اليواء والتحكـ في تموث اليواء، التموث الحراري، التموث : البيئي الناتج عف تحويؿ الطاقة عمى

. الناتج عف النفايات الصمبة وطبقة األوزوف    
موافقة القسم      (ساعـة معتمدة  1)نـــــدوة  في البيئة    - 391ب .ع

 

موافقة القسم     (  ساعات معتمدة3)مواضيع خاصة في البيئة    - 392ب .ع
 

موافقة القسم     ( ساعات معتمدة 3)بحـــــث في البيئة    - 399ب .ع
 
 
 
 
 
 

 


