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 مقدمة

 
٠ض٠ذ ػٓ  َ ٚلذ رذأ حٌمغُ رّخ ال1959٘ـ / 1379ِغ رذح٠ش ٔؾؤس و١ٍش حٌؼٍَٛ ٚرٌه ػــــــــخَ  ٚ حٌـ١ٛف١ض٠خء لغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ أٔؾت

ؽخقخً  ٠35ض٠ذ ػٍٝ  خ ِخخّغش هالد ٚػذد ِلذٚد ِٓ أػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚٓ خالي ططٛس حٌمغُ ّٖٚٔٛ رٍغ ػذد ِٕغٛرٟ حٌمغُ  كخ١ٌ

 ٓ حٌخّغّخثش هخٌذ.ػ ٠ض٠ذِٓ ِخظٍف دٚي حٌؼخٌُ ٚٚفً ػذد حٌطالد اٌٝ ِخ  ػنٛ ١٘جش طذس٠ظ ِٓ كٍّش حٌذوظٛسحٖ 24ُِٕٙ 

 

 ٟعخع١ش حٌظطٛفش حٌّٛحد حأل ِٓ ػٍَٛ حألسك ؿ١ٍش ِٓ خالي حػظّخد٘خ ػٍٝ شطظٙش كخؿش حٌّـظّؼخص حٌلذ٠ؼش ٌٍظخققخص حٌّظٕٛػ

فٟ حٌظٕم١ذ ٚحٌزلغ  ل١ّش٠ززٌٗ حٌـ١ٌٛٛؿ١ْٛ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خث١ْٛ ِٓ ؿٙٛد  عخع١ش ػٍٝ ِخٖ حٌّـظّؼخص. ٠ٚؼظّذ طٛفش ٘زٖ حٌّٛحد حألطخذَ ٔٙنش ٘ز

٘ٛ ػقذ ك١خس حٌّـظّؼخص حٌلذ٠ؼش ٚح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش ٚحٌلذ٠ذ ٚح١ٌٛسح١َٔٛ حٌزٞ حٌذل١ك ػٓ خخِخص ٘زٖ حٌّٛحد حالعخع١ش ِؼً حٌٕفو ِٚؾظمخطٗ 

 .  حألخشّٜؼخدْ ٚحٌقخٛس حاللظقخد٠ش كـخس حٌىش٠ّش ٚحٌذ ٚحٌـشح١ٔض ٚحٌشِخي ٚحألٚحٌٕلخط ٚحٌز٘

 

ػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٓ أرى١ٍش حٌؼٍَٛ ؿخِؼش حٌٍّه عؼٛد ِىخٔخ ِظ١ّضح ٚرٌه ٌّخ ٠مذِٗ  ٚ حٌـ١ٛف١ض٠خء ٠ٚلظً لغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ 

ٌٚؼً ِٓ أُ٘ ِخ ٠مذِٗ حٌمغُ ٌٍّـظّغ ٘ٛ طٍه  شسك حٌّظــــٕٛػٚوظذ ِٚشحؿغ  طغُٙ فٟ طمذَ ػٍَٛ حأل ٌخذِش حٌّـظّغ رلخع ٚحعظؾخسحصأ

ٚحٌز٠ٓ ٠ؾغٍْٛ حٌّٕخفذ حٌّّٙش  حٌلخف١ٍٓ ػٍٝ دسؿش حٌزىخٌٛس٠ٛط ِٓ حٌمغُ حٌفجش حٌّذسرش ِٓ حٌـ١ٌٛٛؿ١ٓ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خث١ٓ حٌّظخقق١ٓ

 . رخٌٍّّىش حٌظٟ كزخ٘خ هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ رىؼ١ش ِٓ حٌؼشٚحص حٌطز١ؼ١ش

 

, ك١غ ٠مغ ِىظذ سث١ظ حٌمغُ ِٚىخطذ رطش٠ك حٌذسػ١ش -ؿخِؼش حٌٍّه عؼٛد -( رى١ٍش حٌؼ4ٍَٛغُ أكذ أؿٕلش حٌّزٕٝ سلُ )٠ٚؾغً حٌم

٠لظٜٛ ػٍٝ ػ١ٕخص حٌزٞ ـ١ٌٛٛؿٟ حٌّظلف خرك حٌؼخٟٔ, أِخ حٌطأػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚحٌّىظزش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚرؼل ِٓ ِؼخًِ حألرلخع فٟ حٌ

. وّخ ٠نُ حٌمغُ ٚوزٌه ِخظزشحص حٌظذس٠ظ فظمغ رخٌطخرك حألٚي كخف١ش ّٚٔخرؽ ٌٍذ٠ٕخفٛسحصؿ١ش حٌّخظٍفش ٚحألٌٍقخٛس ٚحٌز١ٕخص حٌـ١ٌٛٛ سػذ٠ذ

رلخع أػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخًِ رلخع ألأِخظزشحص  ٟمخفش حٌٌٟ رخإلٚكذٖ ِـٙضس ٌٕظُ حٌّؼٍِٛخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ِٚؼ١ٍّٓ ٌٍلخعذ حأل

حٌّـٙش حٌّخعق  ٞؿٙخص ٝمخفش حٌا. وّخ ٠نُ ٚسؽش ٌمطغ حٌقخٛس د حٌزىخٌٛس٠ٛطِؼخًِ دسحع١ش ٌطالٌطالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ ٚ

 ؿٙضس حٌلذ٠ؼش ٚحٌّظمذِش ٌالعظىؾخف حٌـ١ٛف١ض٠خثٟ ِٚؼًّ ِظىخًِ ألرلخع ح١ٌّخٖ .٠نخ حألأ. ٠ٚنُ ىشٚرشٚد رّشوض رلٛع و١ٍش حٌؼٍَٛٚح١ٌّ

 

فٟ حٌّؾخسوش حٌفخػٍش فٟ طض٠ٚذ ِٛحلغ حٌؼًّ حٌّخظٍفش  حٌـ١ٛف١ض٠خءٚ  ٠ّٕلٙخ لغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ٟحٌؼ١ٍّش حٌظ حٌّخؿغظ١ش شٚطغُٙ دسؿ  

حٌّظمذِش  رخٌىفخءحص حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼ١ٍّش ِٚذ٠ٕش حٌٍّه ػزذ حٌؼض٠ض ٌٍؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش دحسحص حٌلى١ِٛش ٚحٌؾشوخص رحص حٌؼاللشفٟ حٌٛصحسحص ٚحإل

رظؼخع ػذد ِٓ حٌخش٠ـ١ٓ ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌّئ٘الص اغظّش حٌمغُ فٟ وّخ ٠ .فٟ ِـخالص حٌـ١ٌٛٛؿ١خ  ٚؿ١ٌٛٛؿ١خ ح١ٌّخٖ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء شحٌالصِ

 .ػٍَٛ حألسك حٌّخظٍفشحٌؼ١ٍّش فٟ طخققخص 

 

حٌزىخٌٛس٠ٛط فٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ  ظٟػٓ حٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٌذسؿ ٚفٟ ٘زح حٌذ١ًٌ ٔنغ ر١ٓ ٠ذٞ حٌطخٌذ ِخ ٠لظخؽ اٌٝ ِؼشفظٗ

حٌـ١ٌٛٛؿ١خ. فٟ  ّخؿغظ١ش حٌ ٌذسؿش حٌّخؿغظ١ش فٝ حٌـ١ٛف١ض٠خء ٚحٌظخققخص حٌّخظٍفشٚحٌـ١ٛف١ض٠خء, رخإلمخفش اٌٝ حٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٌذسؿش 

٠ٚلظٛٞ حٌذ١ًٌ ػٍٝ ٌّلخص عش٠ؼش ػٓ أػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚا٘ظّخِخطُٙ حٌزلؼ١ش, رخإلمخفش اٌٝ فىشس ِٛؿضس ػٓ حٌظـ١ٙضحص حٌّؼ١ٍّش, 

 .رخٌـخِؼشوّؼٍُ رخسص ِٓ ِؼخٌُ و١ٍش حٌؼٍَٛ  ٚحٌّظلف حٌـ١ٌٛٛؿٟ غشحف١شٌّؼٍِٛخص حٌـحِٚىظزش حٌمغُ ِٚؼًّ ٔظُ 

 

 

 
 عؼذ ثٓ ِمشْ اٌّمشْد.               

  ٚ اٌد١ٛف١ض٠بء سئ١ظ لغُ اٌد١ٌٛٛخ١ب        
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 أ٘ذاف اٌمغُ

 

 : ٌٟٝ طلم١مٙخ ٘اٚ حٌـ١ٛف١ض٠خء ٠غؼٟ لغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ  ٟ٘ذحف حٌظِٓ أُ٘ حأل

حٌٛه١ٕش حٌّظخققش فٟ ِـخالص حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء ٚح١ٌٙذسٚؿ١ٌٛٛؿ١خ  ٚحٌىٛحدس ػذحد حٌىفخءحصا (1

. 

ش ٚحالعظؾخسحص ٚحٌظؤ١ٌف فٟ ؿ١ّغ ِـخالص حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء وخد١ّ٠ش ٚحٌظطز١م١حٌم١خَ رخٌزلٛع حأل (2

 رخٌظؼخْٚ ِغ حٌمطخػ١ٓ حٌؼخَ ٚحٌخخؿ. ٚؿ١ٌٛٛؿ١خ ح١ٌّخٖ  ٌخذِش حٌّـظّغ

 .رذحع ٚحٌزلغ ٚحٌظطز١كحٌّغخّ٘ش فٟ حٌظمذَ حٌؼٍّٟ ٌؼٍَٛ حألسك ِٓ خالي حٌمذسس ػٍٝ حإل (3

ش حٌىظذ حٌؼ١ٍّش ٚحٌظؤ١ٌف, ٚٔؾش حٌّشحؿغ حإلعٙخَ فٟ ِـخي طؼش٠ذ ػٍَٛ حألسك ػٓ هش٠ك طشؿّ (4

 حٌّظخققش.

 ػمذ دٚسحص طخقق١ش ٚػمذ ٔذٚحص ػ١ٍّش. (5

 

 : جشٔبِحاٌ ئعُ

 : ّخ٘ ١ٓػ١ٍّ رشٔخِـ٠ٓ١مذَ حٌمغُ 

  .فٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ حٌؼٍَٛ دسؿش رىخٌٛس٠ٛطرشٔخِؾ ٌٍلقٛي ػٍٝ  (1

 .فٟ حٌـ١ٛف١ض٠خء حٌؼٍَٛ دسؿش رىخٌٛس٠ٛطرشٔخِؾ ٌٍلقٛي ػٍٝ  (2

 

 اٌشؤ٠خ:

 

 .ٌٍّغخّ٘ش فٟ رٕخء ِـظّغ حٌّؼشفشٚػمخفظٙخ ططز١مخطٙخ ٚ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء ػٍَٛفٟ ٌش٠خدس ح

 

 اٌشعبٌخ:

ِٚؾخس٠غ رلؼ١ش ِظطٛسس، لخدسس ػٍٝ طض٠ٚذ حٌّـظّغ رخٌّؼخسف ٚحٌىٛحدس  )ؿ١ٌٛٛؿ١خ ٚ ؿ١ٛف١ض٠خء( طمذ٠ُ رشحِؾ دسحع١ش

ظم١ٕزش ٚحٌؾزشحوش ٍٍّزٟ ٚرـزٛدس ِغزظّشس طنزّٓ حٌظٛا١زف حألِؼزً ٌظؼٍُ ٚحإلرزذحع ٚحٌزلزغ حٌؼٍزحٌّذسرش ػزش ر١جش ِلفزضس ٌ

 .حٌؼخِش

  

: ٚ اٌد١ٛف١ض٠بء ِدبالد ػًّ خش٠دٟ لغُ اٌد١ٌٛٛخ١ب  

 ػٍَٛ حألسك  فٟ حٌـخِؼخص حٌغؼٛد٠ش  ألغخَ (1

 ؽشوش حسحِىٛ حٌغؼٛد٠ش  (2

 ٚصحسس حٌزظشٚي ٚحٌؼشٚس حٌّؼذ١ٔش  (3

 ٚصحسس ح١ٌّخٖ ٚحٌىٙشرخء  (4

 ٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ِذ٠ٕش حٌٍّه ػزذحٌؼض٠ض ٌٍؼ (5

 حٌّغخكش حٌؼخِش  –ٚصحسس حٌذفخع  (6

 ١٘جش حٌّغخكش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش  (7

 ؽشوش ؽٍّزشؿ١ش (8

 ؽشوش عخره  (9

 ؽشوش حٌخضف حٌغؼٛد٠ش  (10

 ؽشوش ِؼخدْ  (11

 حٌذفخع حٌّذٟٔ = حلغخَ حٌلّخ٠ش حٌّذ١ٔش ٚحٌّخخهش  (12

 ٚصحسس حٌظشر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ  (13

 ٚصحسس حٌٕمً  (14

 ؽشوخص حٌمطخع حٌخخؿ حالخشٞ رحص حٌؼاللش (15
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 اٌؼٍَٛ ى١ٍخَ اٌذساعخ ثٔظب

 ٠ٍٟ: طغ١ش حٌذسحعش رى١ٍش حٌؼٍَٛ هزمخ ٌّخ

 حٌغٕش حٌذسحع١ش ػزخسس ػٓ فق١ٍٓ سث١غ١١ٓ ٚفقً ف١فٟ اْ ٚؿذ. .1

ُّغّٝ حٌذحي ػٍٝ حٌّشكٍش حٌذسحع١ش. ٠ٚىْٛ ػذد حٌّغظ٠ٛخص ٌٍظخشؽ ػّخ١ٔش  .2 ٚحٌّغظٜٛ حٌذسحعٟ ٘ٛ حٌ

ؼظّذس ُّ  .ِغظ٠ٛخص ػٍٝ حأللً هزمخ ٌٍخطش حٌذسحع١ش حٌ

ذس حٌّغظٜٛ حٌذسحعٟ فقال دسحع١خ وخِال )ال طمً ػٓ  .3 ُِ ذس ال طؾظًّ ػٍٝ فظشطٟ  15طىْٛ  ُّ أعزٛػخ( ٚ٘زٖ حٌ

 حٌظغـ١ً ٚحالخظزخسحص حٌٕٙخث١ش.

 حٌفقً حٌذسحعٟ حٌق١فٟ ال طمً ِذطٗ ػٓ ػّخ١ٔش أعخر١غ طُنخػف خالٌٙخ حٌّذس حٌّخققش ٌظذس٠ظ وً ِمشس. .4

مشسحص حٌذسحع .5 ُّ طخقـ  وً ٌزشٔخِؾ١ش )ِخدس دسحع١ش( خالي حٌّغظٜٛ حٌذسحعٟ ٚفمخ ٠ظُ طذس٠ظ ػذد ِٓ حٌ

 فٟ حأللغخَ حٌّخظٍفش.

 ٚكذس دسحع١ش )عخػش ِؼظّذس(  ١ًٌٕ دسؿش حٌزىخٌٛس٠ٛط ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ: 136حٌطخٌذ دسحعش ػٍٝ   .6

ٚكزذس دسحعز١ش خزالي حٌغزٕش حٌظلنز١ش٠ش )فقز١ٍٓ دسحعز١١ٓ= ػزخَ  31 ٠َذُسط حٌطخٌذ/ حٌطخٌززش ػزذد - أ

 ٠ّٟ ٚحكذ(.أوخد

ٚكزذس دسحعز١ش )حخظ١زخسٞ ج اؿززخسٞ( رزشٔزخِؾ حٌظخقزـ رؤلغزخَ  ٠97َذُسط حٌطخٌذ/ حٌطخٌززش ػزذد  - د

)رذء ِٓ حٌفقً حٌذسحعزٟ حٌى١ٍش حٌّخظٍفش ػٍٝ ِذحس حٌغظش فقٛي حٌذسحع١ش حٌظخ١ٌش ٌٍغٕش حٌظلن١ش٠ش 

 حٌؼخٌغ(.

)ػمخفززش  ٍزززخص حٌـخِؼززشدسحعزز١ش ِززٓ ِظط حصٚكززذ 8ِظطٍزززخص حٌـخِؼززش: ٠مززَٛ حٌطخٌززذ رخخظ١ززخس ػززذد  - ص

 .ٚكذس دسحع١ش حخظ١خس٠ش خالي فظشس دسحعظٗ رخٌى١ٍش 22ِٓ أفً  اعال١ِش(

 لذد٘خ وً لغُ.٠ُلِذد حٌطخٌذ طخققٗ لزً حٔظٙخإٖ ِٓ حٌغٕش حٌظلن١ش٠ش رٕخًء ػٍٝ حٌؾشٚه حٌظٟ ٠ُ  -7

 
 e.Registerإٌظبَ األوبد٠ّٟ اٌدذ٠ذ  -1

حألوخد١ّ٠ش ِٚلٛس حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحٌخطٛس حألٌٚٝ ٌزذء حٌل١خس ٔظخَ حٌظغـ١ً ٘ٛ كـش حألعخط فٟ حٌّٕظِٛش 

 ٌٍطخٌذ ح١ٌّّضحص حٌظخ١ٌش:  ٠e.Registerظ١ق حٌٕظخَ حألوخد٠ّٟ حٌـذ٠ذ حٌـخِؼ١ش. 

 ِٓ خالي ِٛلغ ػّخدس حٌظؼخِالص حإلٌىظش١ٔٚش ٚحالطقخالص رش٠ذ حالٌىظشٟٚٔأؾخء  .1

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Computer/Pages/ 

ِٚٓ ػُ ادخخي حعُ حٌّغظخذَ ٚوٍّش  http://edugate.ksu.edu.saحٌذخٛي اٌٝ حٌٕظخَ حألوخد٠ّٟ ػزش حٌشحرو :  .2

 حٌغش حٌظٟ كقً ػ١ٍٙخ ػٕذ طى٠ٛٓ رش٠ذٖ حالٌىظشٟٚٔ. 

ّىٓ ٌٍطخٌذ أْ ٠غـً رٕفغٗ ِٓ أٞ ِىخْ ٠ظٛحؿذ ف١ٗ حٌظغـ١ً حإلٌىظشٟٚٔ )حٌظغـ١ً ٚحٌلزف ٚحإلمخفش(: ف١ .3

 خالي فظشس حٌظغـ١ً ٚحٌلزف ٚحإلمخفش حٌّلذدس فٟ حٌظم٠ُٛ حٌـخِؼٟ دْٚ حٌلخؿش اٌٝ ِشحؿؼش حٌى١ٍش أٚ حٌمغُ.

 حٌظغـ١ً: طغـ١ً حٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٚطلذ٠ذ ػذد حٌغخػخص حٌّطٍٛد دسحعظٙخ. - أ

مشسحص خالي حألعزٛع حألٚي ِٓ حٌذسحعش. رل١غ حٌلزف ٚحإلمخفش: ٠ـٛص ٌٍطخٌذ كزف ٚامخفش ِ - د

 ال ٠مً أٚ ٠ض٠ذ حٌؼذء حٌذسحعٟ ػٓ حٌؼذء حٌّغّٛف رٗ.

غٍمش. .4 ُّ ظخكش ٚحٌ ُّ  حإلهالع ػٍٝ حٌـذٚي حٌذسحعٟ ٌٍى١ٍش ٚحٌؾؼذ حٌ

 حإلهالع ػٍٝ حٌـذٚي حٌذسحعٟ ٌٍطخٌذ ٚهزخػظٗ. .5

 حإلهالع ػٍٝ حٌغـً حألوخد٠ّٟ ٚهزخػش ٔغخش )غ١ش سع١ّش(. .6

 ػٍٝ ٔظخثؾ حالِظلخٔخص حٌٕٙخث١ش فٛس سفذ٘خ. حإلهالع .7

ظزم١ش. .8 ُّ ُّـظخصس ٚحٌّمشسحص حٌ  حإلهالع ػٍٝ حٌخطش حٌذسحع١ش ٚحٌّمشسحص حٌ

 حالهالع ػٍٝ حٌؼمٛرخص حٌّغـٍش ػٍٝ حٌطخٌذ. .9

 حعظؼشحك حٌّىخفآص. .10

 طمذ٠ُ حاللظشحكخص ٚحٌؾىخٜٚ. .11

http://edugate.ksu.edu.sa/
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 طم١١ُ حألدحء حألوخد٠ّٟ ألػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ. .12

 ً حالٌىظش١ٔٚش ٚطغ١١ش وٍّش حٌغش.. طزخدي حٌشعخث13

 (4ِجٕٝ  -7أ1*ػٕذ ٚخٛد أٞ ِشىٍخ ػٕذ اٌزغد١ً، ٠ُشخٝ ِشاخؼخ ِىزت اٌزغد١ً ثبٌى١ٍخ )غشفخ 

 

 رغد١ً اٌّمشساد اٌذساع١خلٛاػذ ٚآ١ٌبد  -2

 ِٟخدس دسحع١ش طظزغ ِغظٜٛ ِلذد مّٓ خطش حٌذسحعش حٌّؼظّذس فٟ وً طخقـ )رشٔخِؾ(.  اٌّمشس اٌذساع ٛ٘

 س ٠ىْٛ ٌٗ سلُ، ٚسِض، ٚأعُ، ٚطٛف١ف هزمخ ٌأللغخَ حٌّخظٍفش )أٔظش د١ًٌ حٌمغُ(. ٚحٌّمش

 اٌٝ ِـّٛػش ِٓ حٌّلخمشحص حٌٕظش٠ش ٚحٌذسٚط حٌؼ١ٍّش )ٚكذس دسحع١ش( طُؼطٝ أعزٛػ١خ خالي  ٠ُمغُ اٌّمشس

 حٌّغظٜٛ حٌذسحعٟ.

 غ١ٓ دل١مش أٚ حٌذسط حٌؼٍّٟ حٌزٜ ال ٟ٘ حٌّلخمشس حٌٕظش٠ش حألعزٛػ١ش حٌظٝ ال طمً ِذطٙخ ػٓ خّ اٌٛزذح اٌذساع١خ

 طمً ِذطٗ ػٓ ِخثش دل١مش.

  ٟٔٚ٠ظُ طغـ١ً حٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٌـ١ّغ حٌطالد رطش٠مش آ١ٌش ِٓ خالي حٌّٛلغ حإلٌىظش

http://edugate.ksu.edu.sa 

  ( ٚكذس دسحع١ش ٌىً ِغظٜٛ.20 – 12) فٟ ػذد ٚكذحطٙخ حٌذسحع١ش ِٓ طظفخٚص حٌّغظ٠ٛخص حٌذسحع١ش 

 رطش٠مش آ١ٌش فٟ رذح٠ش حٌفقً حٌذسحعٟ حٌظخٌٟ ٚرٌه طغ١ٙال ػٍٝ حٌطالد ػُ ٠ّىٓ رؼذ رٌه  ٠ظُ طغـ١ً حٌّمشسحص

 ٌٍطخٌذ طؼذ٠ً حٌـذٚي حٌذسحعٟ حٌخخؿ رٗ رخٌلزف ٚحإلمخفش.

 :ّٟحٌـذٚي حٌظخٌٟ ٠ٛمق حٌؼذء حٌذسحعٟ ٌٍطخٌذ رّخ ٠ظٕخعذ ِٚؼذٌٗ حٌظشحو 

 

ؼذي اٌزشاوّٟ ُّ  5.0 4.5 4 3.5 3 2.5 2 اٌ

اٌغبػبد اٌّغّٛذ 

 ثزغد١ٍٙب
14 15 16 17 18 19 20 

 

 خالي حألعزٛع حألٚي ِٓ حٌفقً حٌذسحعٟ رٛحعطش حٌطخٌذ اٌىظش١ٔٚخ ٚرٌه ِٓ خالي  رزُ ػ١ٍّبد اٌسزف ٚاإلػبفخ

 (http://edugate.ksu.edu.sa) حٌٌٛٛؽ ِٓ رٛحرش حٌٕظخَ حألوخد٠ّٟ ٌٍـخِؼش رؼّخدس ؽجْٛ حٌمزٛي ٚحٌظغـ١ً

 ٌٍطخٌذ حٌظغـ١ً فٟ ِمشس دْٚ حٌٕـخف فٟ حٌّظطٍذ حٌغخرك ٌٙزح حٌّمشس. ال ٠سك 

 رغزذ حٌشعٛد فٟ حٌّمشسحص ٠ظُ طغـ١ٍُٙ فٟ ِمشسحص حٌّغظٜٛ رخٌظذسؽ رذءحً ِٓ  اٌطالة اٌز٠ٓ ٌُ ٠زؼثشٚا

 حٌخطو حٌذسحع١ش حٌّؼظّذس. حٌّغظ٠ٛخص حأللً، ٚفك

 ْٚدسحع١خً ٠ظُ طغـ١ٍُٙ فٟ حٌّمشسحص رّخ ٠نّٓ ٌُٙ حٌلذ حألدٔٝ ِٓ حٌؼذء حٌذسحعٟ فٟ وً فقً  اٌطالة اٌّزؼثش

 ػٍٝ أْ طشحػٝ حٌٕمخه ح٢ط١ش:

 ػذَ حٌظؼخسك فٟ حٌـذٚي حٌذسحعٟ. -

 حعظ١فخء حٌّظطٍزخص حٌغخرمش ٌٍّمشس أٚ حٌّمشسحص حٌّشحد طغـ١ٍٙخ. -

ؼذي اٌفظٍٟ ٚاٌزشاوّٟزغبة  ُّ  اٌ

ٌّٚؼشفش و١ف١ش كغخد حٌّؼذالص ٠ـذ اطزخع   طُلغذ حٌّؼذالص حٌفق١ٍش ٚحٌظشحو١ّش ٌٍطخٌذ آ١ٌخ ػٓ هش٠ك حٌٕظخَ.

  حٌخطٛحص حٌظخ١ٌش:

 زغبة اٌُّؼذي اٌفظٍٟ: 

ؼذي اٌفظٍٟ ثّؼشفخ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ: ُّ  ٠زُ زغبة اٌ

 ِؼشفش ػذد عخػخص حٌّمشسحص. . 1

 ؿش حٌلخفً ػ١ٍٙخ فٟ وً ِمشس. ِؼشفش حٌذس. 2

 ِؼشفش حٌظمذ٠ش حٌّمخرً ٌٍذسؿش. . 3

http://edugate.ksu.edu.sa/
http://edugate.ksu.edu.sa/
http://edugate.ksu.edu.sa/
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 ِؼشفش ل١ّش حٌظمذ٠ش. . 4

 ل١ّش حٌظمذ٠ش × ِؼشفش حٌٕمخه = ػذد عخػخص حٌّمشس . 5

 ِـّٛع حٌٕمخه حٌلخفً ػ١ٍٙخ فٟ ؿ١ّغ ِمشسحص حٌفقً. . 6

 ِـّٛع ػذد حٌغخػخص حٌّغـٍش فٟ حٌفقً. . 7

 

 ٍّؼخدٌش ح٢ط١ش:لغذ حٌّؼذي حٌفقٍٟ هزمخ ٠ٌ
                                        

 
 
 
 

 

 
ٚحٌـذٚي حٌظخٌٝ ٠ٛمق حٌذسؿخص حٌّج٠ٛش ٚحٌظمذ٠ش ٚل١ّش حٌظمذ٠ش حٌظٟ ٠لقً ػ١ٍٙخ حٌطخٌذ فٟ وً ِمشس ٚحٌزٜ ٠ُغظخذَ 

 ه:ٌلغخد حٌٕمخ

 

 ل١ّخ اٌزمذ٠ش سِض اٌزمذ٠ش اٌزمذ٠ش اٌذسخخ

أ ِّظخص ِشطفغ 100  – 95ِٓ 
ج

 5,00 

 4,75 أ ِّظخص 95اٌٝ حلً ِٓ    90ِٓ 

د ؿ١ذ ؿذحً ِشطفغ 90اٌٝ ألً ِٓ 85ِٓ 
ج

 4,50 

 4,00 د ؿ١ذ ؿذحً  85اٌٝ ألً ِٓ  80ِٓ 

ؽ ؿ١ذ ِشطفغ 80اٌٝ ألً ِٓ  75ِٓ 
ج

 3,50 

 3,00 ؽ ذؿ١ 75اٌٝ ألً ِٓ  70ِٓ 

د ِمزٛي ِشطفغ 70اٌٝ ألً ِٓ  65ِٓ 
ج

 2,5 

 2.00 د ِمزٛي 65اٌٝ ألً ِٓ  60ِٓ 

 1,00 ٘ـ سحعذ 60ألً ِٓ 

% أٚ 25حٌغ١خد ػٓ حٌّلخمشحص 

 أوؼش
 1,00 ف ِلشَٚ

 
ؼذي اٌزشاوّٟ:  ُّ  زغبة اٌ

ُّؼذي حٌفقٍٟ وّخ ٠ٍٝ:  ٠ظُ كغخد حٌ

 دسحعظٙخ(. ِـّٛع حٌٕمخه حإلؿّخٌٟ )ٌـ١ّغ حٌفقٛي حٌظٟ طُ  (1

ؼظّذس حإلؿّخٌٟ )ٌـ١ّغ حٌفقٛي حٌظٟ طُ دسحعظٙخ(. (2 ُّ  ِـّٛع حٌغخػخص حٌ

 ٠ُلغذ حٌّؼذي حٌظشحوّٟ هزمخ ٌٍّؼخدٌش ح٢ط١ش: (3

 

 
 
 
 
 

ؼذالد اٌغبثمخ: ُّ  ٚف١ّب ٠ٍٟ ِثبي ٌسغبة اٌ

ؼذي اٌ ُِ  فظً اٌذساعٟ األٚي: زغبة 

 إٌمبؽ ل١ّخ اٌزمذ٠ش اٌزمذ٠ش اٌذسخخ اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّمشس

د 67 4 ف١ض 101
ج

 2,5 4    ×2,5   =10 

 12=    3×       4 3 ؽ 73 4 و١ُ 101

ؼذي اٌفظٍٟ = ُّ  اٌ
 (6ِدّٛع إٌمبؽ )ثٕذ 

 (7ػذد عبػبد اٌزغد١ً فٟ اٌفظً )ثٕذ 

 اٌُّؼذي اٌزشاوّٟ =
 ِدّٛع إٌمبؽ اإلخّبٌٟ

ؼزّذح اإلخّبٌِٟدّٛع اٌغبػبد  ُّ  اٌ
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ؽ 77 3 ٔـُ 121
ج

 3,5 3     ×3,5   =10.5 

 8=    4×        2 4 د 81 2 ػشد 101

 13    40,5 

ؼذي اٌفظٍٟ ُّ  3,12=  13÷  40,5عبػبد اٌزغد١ً ثبٌفظً = ÷ = ِدّٛع إٌمبؽ  اٌ

ؼذي اٌفظً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ:  ُِ  زغبة 

 إٌمبؽ ل١ّخ اٌزمذ٠ش اٌزمذ٠ش اٌذسخخ اٌغبػبد اٌّمشس

 6=   2×       3 2 د 61 3 س٠ل 101

 9=   3×       3 3 ؽ 73 3 اكـ 101

 12=   4×       3 4 د 80 3 ػخي 206

د 88 3 ػشد 103
ج

 4,5 3     ×4,5  =13,5 

 9,5=  4,75×   2 4,75 أ 92 2 عٍُ 101

أ 97 3 ٔـُ 122
ج

 5 3        ×5  =15 

 16    65 

 4,06=  16÷  65عبػبد اٌزغد١ً ثبٌفظً= ÷ اٌّؼذي اٌفظٍٟ = ِدّٛع إٌمبؽ 

 
 زغبة اٌّؼذي اٌزشاوّٟ: 

 3,64=    29÷  105,5د اٌفظ١ٍٓ = ِدّٛع عبػب÷ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ = ِدّٛع ٔمبؽ اٌفظ١ٍٓ 

 
مشس دساعٟ: ُّ  اٌسزف ٚاإلػبفخ ٌ

  طظُ ػ١ٍّش حٌلزف ٚحإلمخفش ٌٍّمشسحص حٌذسحع١ش ِٓ خالي حٌزٛحرش حإلٌىظش١ٔٚش

http://edugate.ksu.edu.sa ٌغخػخص خالي حألعزٛع حألٚي فمو ِٓ حٌفقً حٌذسحعٟ ػٍٝ أال ٠مً ػذد ح

ؼظّذس حٌّغـٍش ػٓ  ُّ  عخػش. 12حٌ

  ُ٠ـٛص ٌٍطخٌذ كزف ِمشس دسحعٟ ٚحكذ لزً رذح٠ش حالخظزخسحص حٌٕٙخث١ش رخّغش أعخر١غ ػٍٝ حأللً ٚرٌه رظمذ٠

 أسرؼش ِمشسحص دسحع١ش خالي فظشس دسحعظٗ رخٌى١ٍش. رلذ ألقُٝػزس ِمزٛي ٌؼ١ّذ حٌى١ٍش 

 

 اٌّٛاظجخ ٚاٌزأخ١ً ٚاالٔمطبع ػٓ اٌذساعخ:

 ٌحٌّلخمشحص ٚحٌذسٚط حٌؼ١ٍّش.75طخٌذ حٌّٕظظُ الرذ ِٓ أْ ٠لمك ٔغزش كنٛس ال طمً ػٓ ح ِٓ % 

  فؤوؼش فٟ أٞ ِمشس فبٔٗ ٠ُلشَ ِٓ دخٛي حالخظزخس حٌٕٙخثٟ ٌٙزح حٌّمشس 25ارح كمك حٌطخٌذ ٔغزش غ١خد %

 ٠ٚؼظزش سحعزخ ف١ٗ.

 ٌ ٟؼزس ٠مزٍٗ ِـٍظ حٌى١ٍش ػٍٝ أال طظـخٚص ٠ـٛص ٌٍطخٌذ حٌظمذَ رطٍذ طؤؿ١ً حٌذسحعش لزً رذء حٌفقً حٌذسحع

 ِذس حٌظؤؿ١ً فق١ٍٓ دسحع١١ٓ ِظظخ١١ٌٓ أٚ ػالػش فقٛي دسحع١ش ِظمطؼش ولذ ألقٝ هٛحي فظشس دسحعظٗ رخٌى١ٍش.

 .٠ـٛص ٌّـٍظ حٌـخِؼش فٟ كخٌش حٌنشٚسس حعظؼٕخء حٌزٕذ حٌغخرك 

 حٌـخِؼش ٌّٚـٍظ حٌـخِؼش ارح أٔمطغ حٌطخٌذ ػٓ حٌذسحعش ِذس فقً دسحعٟ دْٚ هٍذ طؤؿ١ً ٠طٜٛ ل١ذ ِٓ ٖ

 هٟ ل١ذ حٌطخٌذ ارح حٔمطغ ػٓ حٌذسحعش ٌّذس ألً.

 .ٜٕمطؼخ ػٓ حٌذسحعش ٌٍفقٛي حٌظٟ ٠ذسعٙخ صحثشح رـخِؼش أخش ُِ  ال رُؼذ حٌطخٌذ 

 

 

http://edugate.ksu.edu.sa/
http://edugate.ksu.edu.sa/
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 اٌطبٌت اٌضائش:

ظّٟ حٌطخٌذ حٌضحثش ٘ٛ حٌزٞ ٠مَٛ رذسحعش رؼل حٌّمشسحص فٟ ؿخِؼش أخشٜ أٚ فٟ فشع ِٓ فشٚع حٌـخِؼش حٌظٟ ٠ٕ

 ا١ٌٙخ دْٚ طل٠ٍٛٗ، ٚطؼخدي ٌٗ حٌّٛحد حٌظٟ دسعٙخ ٚفمخ ٌٍنٛحرو ح٢ط١ش:

  ٗأْ ٠ىْٛ ٌٍطخٌذ عـً دسحعٟ )رّؼذي طشحوّٟ( ٌفق١ٍٓ ػٍٝ حأللً فٟ حٌى١ٍش حٌظٟ حٌظلك رٙخ لزً هٍز

 حٌذسحعش وطخٌذ صحثش.

 ثش ِغ طلذ٠ذ حٌّمشسحص ٠ـذ حٌلقٛي ػٍٝ حٌّٛحفمش حٌّغزمش ِٓ و١ٍش حٌطخٌذ ٌٍغّخف ٌٗ رخٌذسحعش وطخٌذ صح

حٌظٟ ع١مَٛ رذسحعظٙخ ، ٌٍٚى١ٍش حؽظشحه حٌلقٛي ػٍٝ ِؼذي ِؼ١ٓ ٌّؼخدٌش حٌّمشس. ٠ٚٛؿٗ ٌٍذسحعش رخطخد 

 سعّٟ ِٓ ػّخدس ؽئْٚ حٌمزٛي ٚحٌظغـ١ً .

 .أْ طىْٛ حٌذسحعش فٟ و١ٍش أٚ ؿخِؼش ِؼظشف رٙخ 

 خفجززخً( فززٟ ِفشدحطززٗ ٚال طمززً ٚكذحطززٗ أْ ٠ىززْٛ حٌّمززشس حٌزززٞ ٠ذسعززٗ حٌطخٌززذ خززخسؽ حٌـخِؼززش ِؼززخدالً أٚ )ِى

 حٌذسحع١ش ػٓ أكذ حٌّمشسحص حٌظٟ طظنّٕٙخ ِظطٍزخص حٌظخشؽ .

 ( ٛ٘ ػؾشْٚ ٠20ىْٛ حٌلذ حأللقٝ ٌّـّٛع حٌٛكذحص حٌذسحع١ش حٌظٟ ٠ّىٓ حكظغخرٙخ ِٓ خخسؽ حٌـخِؼش )%

 فٟ حٌّخثش ِٓ ِـّٛع ٚكذحص حٌظخشؽ ِٓ ؿخِؼش حٌٍّه عؼٛد.

 حٌظٟ طظُ ِؼخدٌظٙخ ٌٍطخٌذ حٌضحثش ِٓ مّٓ ِؼذٌٗ حٌظشحوّٟ، ٚطؼزض حٌّمشسحص  ال طلظغذ ِؼذالص حٌّمشسحص

 فٟ عـٍٗ حألوخد٠ّٟ.

  ٠ـذ ػٍٝ حٌطخٌذ طض٠ٚذ ػّخدس ؽئْٚ حٌمزٛي ٚحٌظغـ١ً رٕظخثـٗ حٌظٟ كقً ػ١ٍٙخ خالي أعزٛػ١ٓ ِٓ رذء

 ٕمطؼخ ػٓ طٍه حٌفقٛي.حٌذسحعش فٟ أٚي فقً دسحعٟ ٠ٍٟ فظشس دسحعظٗ وضحثش، ٚارح ٌُ ٠مذَ ٔظخثـٗ ٠ؼظزش ِ

 

 :اٌفظً ِٓ اٌدبِؼخ

 ٠ظُ فقً حٌطخٌذ ِٓ حٌـخِؼش فٟ حٌلخالص ح٢ط١ش:

 ( ٝٔ2ارح كقً ػٍٝ ػالع أزحسحص ِظظخ١ٌش ػٍٝ حألوؼش الٔخفخك ِؼذٌش حٌظشحوّٟ ػٓ حٌلذ حألد.) 

 ُّىٕٗ سفغ ٠ّىٓ اػطخء حٌطخٌذ فشفش سحرؼش ِٓ لزً ِـٍظ حٌـخِؼش رٕخءح ػٍٝ طٛف١ش ِـٍظ حٌى١ٍش ٌّٓ ٠

 ِؼذٌٗ حٌظشحوّٟ رذسحعظٗ ٌٍّمشسحص حٌّظخكش.

  ٍٝ٠ـٛص ٌّـٍظ حٌـخِؼش اػطخء حٌطالد حٌّفق١ٌٛٓ رغزذ حإلٔزحسحص فشفش ال طظـخٚص فق١ٍٓ دسحع١١ٓ ػ

 حألوؼش.

  خالي ِذس ألقخ٘خ ٔقف حٌّذس حٌّمشسس ٌظخشؿٗ ػالٚس ػٍٝ ارح ٌُ ٠ٕٗ حٌطخٌذ ِظطٍزخص حٌظخشؽ فٟ حٌى١ٍش

 .ِذس حٌزشٔخِؾ

  ُؼطٝ حٌطخٌذ فشفش حعظؼٕخث١ش ِٓ لزً ِـٍظ حٌـخِؼش إلٔٙخء ِظطٍزخص حٌظخشؽ رلذ ألقٝ ِذس ال طظـخٚص ٠

 مؼف حٌّذس حألف١ٍش حٌّلذدس ٌٍظخشؽ.

  ٠ـٛص ٌّـٍظ حٌـخِؼش اػطخء حٌطالد حٌّفق١ٌٛٓ رغزذ حعظٕفخر مؼف ِذس حٌزشٔخِؾ فشفش ال طظـخٚص

 فق١ٍٓ دسحع١١ٓ ػٍٝ حألوؼش.

 

 :ذ٠شاداالخزجبساد ٚاٌزم

  ( 60%( اٌٝ )40دسؿش ٌألػّخي حٌفق١ٍش ِخ ر١ٓ ) -رٕخء ػٍٝ حلظشحف ِـٍظ حٌمغُ  -٠لذد ِـٍظ حٌى١ٍش%

 ِٓ حٌذسؿش حٌٕٙخث١ش ٌٍّمشس.

 : ٓطلظغذ دسؿش حألػّخي حٌفق١ٍش ٌٍّمشس ربكذٜ حٌطش٠مظ١ٓ ح٢ط١ظ١ 

o  ٜأٚ ِٕٙخ ؿ١ّؼخً أٚ ِٓ حالخظزخسحص حٌؾف١ٙش أٚ حٌؼ١ٍّش أٚ حٌزلٛع أٚ أٔٛحع حٌٕؾخه حٌقفٟ حألخش

 رؼنٙخ ٚحخظزخس طلش٠شٞ ٚحكذ ػٍٝ حأللً.

o . ًحخظزخس٠ٓ طلشس١٠ٓ ػٍٝ حألل 
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  حٌغّخف ٌٍطخٌذ رخعظىّخي  -رٕخء ػٍٝ طٛف١ش ِذسط حٌّخدس  -٠ـٛص ٌّـٍظ حٌمغُ حٌزٞ ٠ظٌٛٝ طذس٠ظ حٌّمشس

٠ش غ١ش ِىظًّ )ي( ِظطٍزخص أٞ ِمشس فٟ حٌفقً حٌذسحعٟ حٌظخٌٟ ٠ٚشفذ ٌٍطخٌذ فٟ عـٍٗ حألوخد٠ّٟ طمذ

ٚال ٠لغذ مّٓ حٌّؼذي حٌفقٍٟ أٚ حٌظشحوّٟ اال حٌظمذ٠ش حٌزٞ ٠لقً ػ١ٍٗ حٌطخٌذ رؼذ حعظىّخي ِظطٍزخص 

 رٌه حٌّمشس.

  ٗارح ِنٝ فقً دسحعٟ ٚحكذ ٌُٚ ٠غ١ش طمذ٠ش غ١ش ِىظًّ )ي( فٟ عـً حٌطخٌذ ٌؼذَ حعظىّخٌٗ ف١غظزذي ر

 ظشحوّٟ.طمذ٠ش سحعذ )٘ـ( ٠ٚلغذ مّٓ حٌّؼذي حٌفقٍٟ ٚحٌ

  طُلغذ حٌظمذ٠شحص حٌظٟ ٠لقً ػ١ٍٙخ حٌطخٌذ فٟ وً ِمشس هزمخ ٌٍـذٚي حٌّزوٛس فٟ و١ف١ش كغخد حٌّؼذالص

 عخرمخ.

 

 :ػٛاثؾ االخزجبس إٌٙبئٟ

 .ال ٠ـٛص حخظزخس حٌطخٌذ فٟ أوؼش ِٓ ِمشس٠ٓ فٟ ٠َٛ ٚحكذ 

 ال ٠غّق ٌٗ رخٌخشٚؽ ِٓ  ال ٠ُغّق ٌٍطخٌذ رذخٛي حالخظزخس حٌٕٙخثٟ رؼذ ِنٟ ٔقف عخػش ِٓ رذح٠ظٗ، وّخ

 حالخظزخس لزً ِنٝ ٔقف عخػش ِٓ رذح٠ظٗ.

  ِذس حالخظزخس حٌظلش٠شٞ حٌٕٙخثٟ ػٍٝ أال طمً  -رٕخء ػٍٝ طٛف١ش ِـٍظ حٌمغُ حٌّخظـ  -٠لذد ِـٍظ حٌى١ٍش

 ػٓ عخػش ٚال طض٠ذ ػٍٝ ػالػش عخػخص.

 خظزخس أِٛس ٠ؼخلذ ػ١ٍٙخ حٌطخٌذ حٌغؼ فٟ حالخظزخس أٚ حٌؾشٚع ف١ٗ أٚ ِخخٌفش حٌظؼ١ٍّخص ٚلٛحػذ اؿشحء حال

 ٚفك الثلش طؤد٠ذ حٌطالد حٌظٟ ٠قذس٘خ ِـٍظ حٌـخِؼش.  

  ٌّـٍظ حٌى١ٍش حٌظٟ طظٌٛٝ طذس٠ظ حٌّمشس فٟ كخالص حٌنشٚسس حٌّٛحفمش ػٍٝ اػخدس طقل١ق أٚسحق حإلؿخرش

 خالي فظشس ال طظؼذٜ رذح٠ش حٌفقً حٌؼخٟٔ ٚفمخ ٌٍمٛحػذ ح٢ط١ش:

o فٟ حٌفقً حٌذسحعٟ. ِمشس ٚحكذ فموطٍذ اػخدس طقل١ق أٚسحق اؿخرش ٠ـٛص ٌٍطخٌذ أْ ٠ظمذَ ر 

o  ٠ظمذَ حٌطخٌذ رطٍذ اػخدس طقل١ق أٚسحق حإلؿخرش اٌٝ حٌمغُ حٌزٞ ٠َُذِسط حٌّمشس ػٍٝ أال ٠ظـخٚص

طمذ٠ُ حٌطٍذ ؽٙشح ِٓ ٔٙخ٠ش فظشس حالخظزخسحص حٌٕٙخث١ش ٌٍفقً حٌزٞ ٠شغذ حٌطخٌذ ِشحؿؼش أٚسحق 

 اؿخرش أكذ ِمشسحطٗ.

o ال ٠ىْٛ حٌطخٌذ لذ عزك أْ طمذَ رطٍذ اػخدس طقل١ق أٚسحق اؿخرش أكذ حالخظزخسحص ٚػزض ػذَ أ

 فلش هٍزٗ.

 

 اٌزس٠ًٛ:

 أٚال: اٌزس٠ًٛ ِٓ و١ٍخ ئٌٝ أخشٜ داخً اٌدبِؼخ: 

  ٟ٠ـٛص رّٛحفمش ػ١ّذٞ حٌى١ٍظ١ٓ حٌّؼ١ٕظ١ٓ حٌظل٠ًٛ ِٓ و١ٍش اٌٝ أخشٜ ٚفمخ ٌٍؾشٚه حٌظٟ ٠مش٘خ ِـٍظ حٌى١ٍش حٌظ

 حٌطخٌذ حٌظل٠ًٛ ا١ٌٙخ. ٠شغذ

  ُّلٛي ِٓ و١ٍش اٌٝ أخشٜ ؿ١ّغ حٌّٛحد حٌظٟ عزك ٌٗ دسحعظٙخ، ٠ٚؾًّ رٌه طؼزض فٟ حٌغـً حألوخد٠ّٟ ٌٍطخٌذ حٌ

ُّلٛي ِٕٙخ.  حٌظمذ٠شحص ٚحٌّؼذالص حٌفق١ٍش ٚحٌظشحو١ّش هٛحي دسحعظٗ فٟ حٌى١ٍش حٌ

 ثب١ٔب: اٌزس٠ًٛ ِٓ رخظض ئٌٝ آخش داخً اٌى١ٍخ:

 ِٛحفمش ػ١ّذ حٌى١ٍش حٌظل٠ًٛ ِٓ طخقـ اٌٝ طخقـ آخش دحخً حٌى١ٍش ٚفك مٛحرو  ٠ـٛص ٌٍطخٌذ رؼذ

 ٠نؼٙخ ِـٍظ حٌى١ٍش.

  ًّطؼزض فٟ حٌغـً حألوخد٠ّٟ ٌٍطخٌذ حٌّلٛي ِٓ طخقـ اٌٝ آخش ؿ١ّغ حٌّٛحد حٌظٟ عزك ٌٗ دسحعظٙخ، ٠ٚؾ

 رٌه حٌظمذ٠شحص ٚحٌّؼذالص حٌفق١ٍش ٚحٌظشحو١ّش هٛحي دسحعظٗ فٟ حٌـخِؼش.

 :اٌزخشج

  ٓ٠ظخشؽ حٌطخٌذ رؼذ أٙخء ِظطٍزخص حٌظخشؽ رٕـخف كغذ حٌخطش حٌذسحع١ش، ػٍٝ أال ٠مً ِؼذٌٗ حٌظشحوّٟ ػ

   طمذ٠ش ِمزٛي. 2
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 اٌخطؾ اٌذساع١خ ٌّشزٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

ِغ حٌظطٛس فٟ ػٍَٛ حألسك ِٚظطٍزخص عٛق حٌؼًّ ٠مَٛ حٌمغزُ رظمز٠ُٛ ٚططز٠ٛش خططزٗ حٌذسحعز١ش ِزٓ  طّخؽ١خً  

طُ حٌظؼذ٠ً رؼذ حٌّمخسٔش رخٌخطو حٌّمذِش ِٓ رؼل حٌـخِؼخص حٌؼخ١ٌّزش حٌّشِٛلزش ِؼزً ؿخِؼزخص أزذ٠خٔخ  , ٚلذفظشس الخشٞ

٠ّؼززً حٌـززذٚي حٌّشفززك ح١ٌٙىززً حٌظٕظ١ّززٟ ٌٍخطززو حٌذسحعزز١ش ٚ رٕغززٍفخ١ٔخ ٚ حٌـخِؼززش حٌٛه١ٕززش حالعززظشح١ٌش ٚ ؿخِؼززش ٌٕززذْ. 

 :حٌظخ١ٌش حألعظ طشوض ػٍٝ طمذ٠ُ ٚحٌظٌٍٟـ١ٌٛٛؿ١خ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء 

 .طض٠ٚذ حٌطخٌذ رخٌّؼٍِٛخص حألعخع١ش ٌٍـ١ٌٛٛؿ١خ ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء (1

طؼظّززذ ػ١ٍٙززخ طخققززخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ززخ ِؼززً ػٍززَٛ حٌلخعززذ ح٢ٌززٟ  حٌظززٟ حألعخعزز١شطض٠ٚززذ حٌطخٌززذ رخٌّٙززخسحص  (2

 .ٚحٌش٠خم١خص ٚحٌف١ض٠خء

 .حٌّٙخسحص حٌّخظٍفش ٌـّغ حٌز١خٔخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚحٌـ١ٛف١ض٠خث١ش حٌظذس٠ذ ػٍٝ (3

 .حٌزلٛع حٌؼ١ٍّش اؿشحء ػٍٝ حٌمذسسٌذػُ  شحٌنشٚس٠ش ـــحص حٌظل١ٍ١ٍحٌّٙخسحعظ١ؼخد  (4

٠غظٛػذ حٌطخٌذ حٌّؼشفش حٌظخقق١ش حٌنشٚس٠ش فٟ حٌؼٍَٛ حألعخع١ش فٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ  أْحٌظذس٠ذ حٌلمٍٟ رؼذ  (5

 .ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء

 

 

 

 ٚطف رفظ١ٍٟ ٌّزطٍجبد دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ رخظض  اٌد١ٌٛٛخ١ب

 

 عبػخ ِؼزّذح( 31) ذحاٌغٕخ اٌزسؼ١ش٠خ اٌّٛز  

  

 سلُ اٌّمشس سِض اٌّمشس اعُ اٌّمشس حاٌغبػبد اٌّؼزّذ

 140 ٔدُ (1اٌٍغخ اإلٔد١ٍض٠خ ) 8

 150 ٔدُ (2اٌٍغخ اإلٔد١ٍض٠خ ) 8

 140 س٠غ ِمذِخ فٟ اٌش٠بػ١بد 2

 150 س٠غ اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ 3

 140 ٔٙح ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاٌزفى١ش ٚاٌجسث 3

 140 ٓرم ِٙبساد اٌسبعت 3

 150 ػٍُ ِٙبساد االرظبي 2

 140 طسخ اٌظسخ ٚ ا١ٌٍبلخ 2

 اٌّدّٛع 31
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 عبػبد ِؼزّذح(  8ِزطٍجبد اٌدبِؼخ )
 ِٓ ِمشساد اٌثمبفخ اإلعال١ِخ. عبػبد ٠8خزبس اٌطبٌت 

 حاٌغبػبد اٌّؼزّذ اعُ اٌّمشس سلُ ٚسِض اٌّمشس
 (0+2)2 اٌّذخً اٌٝ اٌثمبفخ االعال١ِخ ع101ٍُ

 (0+2)2 االعالَ ٚثٕبء اٌّدزّغ ٍُع102

 (0+2)2 االعالَ إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ ع103ٍُ

 (0+2)2 ٟ فٟ االعالَاٌغ١بعإٌظبَ  ع104ٍُ

 (0+2)2 االعالَزمٛق االٔغبْ فٟ  ع105ٍُ

 (0+2)2 زمٛق االٔغبْ فٟ اٌغ١بعبد اٌّس١ٍخ ٚ اٌذ١ٌٚخ ع106ٍُ

 (0+2)2 ِٙبساد ٌغ٠ٛخ ػشة101

 (0+2)2 اٌؼشثٟ اٌزسش٠ش ػشة103

 (0+2)2 اٌزبس٠خ اٌٛؽٕٟ 

 عبػخ ِؼزّذح( 13اٌّزطٍجبد اإلخجبس٠خ ِٓ خبسج اٌمغُ )
 حاٌغبػبد اٌّؼزّذ اعُ اٌّمشس سلُ ٚسِض اٌّمشس

 (1+ 3)4 و١ّ١بء ػبِخ و101ُ١

 (1+3)4 ف١ض٠بء ػبِٗ ف١ض101

 (1+2)3 ِجبدٜء االزظبء ٚاالززّبالد ازض101

 (1+1)2 و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ و252ُ١

 عبػخ ِؼزّذح( 69اٌّزطٍجبد اإلخجبس٠خ ِٓ داخً اٌمغُ )
 حاٌغبػبد اٌّؼزّذ اعُ اٌّمشس سلُ ٚسِض اٌّمشس

 (1+3)4 خ١ٌٛٛخ١ب ف١ض٠بئ١خ خ101ٛ١

 (1+2)3 خ١ٌٛٛخ١ب ربس٠خ١خ خ102ٛ١

 (1+2)3 ػٍُ اٌّؼبدْ خ221ٛ١

 (1+2)3 ػٍُ اٌشعٛث١بد ٚ اٌطجمبد خ236ٛ١

 (1+2)3 ازبف١ش الفمبس٠خ خ243ٛ١

 (0+2)2 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌج١ئ١خ خ262ٛ١

 (1+2)3 ػٍُ اٌظخٛس إٌبس٠خ ٚ اٌّزسٌٛخ خ323ٛ١

 (1+2)3 ػٍُ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ خ334ٛ١

 (0+2)2 زشو١خ اٌظفبئر خ١ٛ 380

 (1+2)3 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌجٕبئ١خ خ381ٛ١

 (1+2)3 اعزشؼبس ػٓ ثؼذ خ383ٛ١

 (1+1)2 خ١ٌٛٛخ١خ اٌذسع اٌؼشثٟ خ386ٛ١

 (0+1)1 رمبس٠ش خ١ٌٛٛخ١خ خ392ٛ١

 (6+0)6 خ١ٌٛٛخ١ب اٌسمً خ399ٛ١

 (1+1)2 ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد اٌد١ٌٛٛخ١خ خ406ٛ١

 (1+2)3 خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚي خ452ٛ١

 (1+2)3 خ١ٌٛٛخ١ب اٌخبِبد خ450ٛ١

 (1+2)3 خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ خ455ٛ١

 (0+2)2 خ١ٌٛٛخ١ب ٕ٘ذع١خ خ473ٛ١

 (1+1)2 خٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّىب١ٔ خ478ٛ١

 (1+2)3 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌشعٛث١خ ٌٍٍّّىخ خ482ٛ١

 (0+1)1 ٔذٚح خ١ٌٛٛخ١خ خ498ٛ١

 (3+0)3 ِششٚع ثسث خ499ٛ١
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 (1+2)3 أعظ اٌد١ٛف١ض٠بء خبف201

 (1+2)3 اإلعزىشبف اٌد١ٛف١ض٠بئٟ خبف301

 عبػخ( 15اٌّزطٍجبد االخز١بس٠خ )٠خزبس اٌطبٌت 
 حٌّؼزّذاٌغبػبد ا اعُ اٌّمشس سلُ ٚسِض اٌّمشس

 (1+2)3 زبف١ش اٌذل١مخألػٍُ ا خ242ٛ١

 (1+2)3 خ١ِٛٛسفٌٛٛخ١ب خ١ٛ 301

 (1+1)2 بد اٌمذ٠ّخٕجبرػٍُ اٌ خ341ٛ١

 (1+1)2 ػٍُ اٌج١ئبد اٌمذ٠ّخ خ342ٛ١

 (1+2)3 ِجبدئ اٌد١ٛو١ّ١بء خ361ٛ١

 (1+1)2 ػٍُ اٌجشاو١ٓ خ١ٛ 421

 (1+2)3 طخٛس اٌىشثٛٔبد خ١ٛ 431

 (1+2)3 اٌؼظش اٌشثبػٟخ١ٌٛٛخ١خ  خ١ٛ 432

 (0+2)2 خ١ٌٛٛخ١ب اٌجسبس ٛخ١ 435

 (1+1)2 ِجبدئ األزبف١ش اٌفمش٠خ خ441ٛ١

 (1+1)2 اٌشعٛث١خ األزٛاعرس١ًٍ  خ445ٛ١

 (1+1)2 خ١ٌٛٛخ١ب اٌزؼذ٠ٓ خ454ٛ١

 (0+2)2 خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚيرطج١مبد فٟ  خ١ٛ 456

 (0+2)2 اٌد١ٌٛٛخ١ب اإلل١ّ١ٍخ ٌٍششق األٚعؾ خ483ٛ١

 (0+1)1 ربس٠خ اٌد١ٌٛٛخ١ب خ١ٛ 495

 (0+1)1 ِٛػٛػبد ِزخظظخ خ١ٛ 496

 (1+2)3 ل١بعبد ا٢ثبس اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ خبف 341 

 (1+2)3 ٚاٌشّغ١خ إٌد١ّخ اٌّدّٛػخ ِمذِخ فٍه 101

 (1+2)3 ٔجبد ػبَ ٔجذ 101

 (1+2)3 ِجبدئ فٟ ػٍُ اٌس١ٛاْ ز١ٓ 103

 (0+3)3 ِجبدئ اإلداسح ادس 101

 (0+3)3 ِجبدئ ئداسح األػّبي ػًّ 101

 (0+3)3 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ّٔب 101

 (0+3)3 ِجبدئ االلزظبد اٌدضئٟ لظذ 101

 

 عبػخ ِٕٙب : 136ِدّٛع اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّزطٍجخ ٌٍزخشج   

 عخػش ِؼظّذس ٌٍغٕش حٌظلن١ش٠ش  31 -

 عخػخص ِؼظّذس ٌّظطٍزخص حٌـخِؼش 8 -

 ص حالؿزخس٠ش رخٌمغُعخػش ِؼظّذس ٌٍّظطٍزخ 69 -

 عخػش ِؼظّذس ٌٍّظطٍزخص حالؿزخس٠ش ِٓ خخسؽ حٌمغُ 13 -

 عخػش ِؼظّذس ٌٍّظطٍزخص حالخظ١خس٠ش 15 -
 خ١ّغ ِمشساد اٌمغُ عزذسط ثبٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ 

 = ِمشسحص(  8عخػش ) 20ِـّٛع حٌغخػخص حٌّغظلذػش 

 21 ٔغزش حالعظلذحع% 

 33 ٔغزش حٌّمشسحص حٌّلذػش% 

 طو حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ٚ حٌـ١ٛف١ض٠خء ٘ٛ لغُ حٌؼٍَٛ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌمغُ حٌّشؿؼٟ ٌخDepartment of 

Geosciences .رـخِؼش وخٌـشٞ حٌىٕذ٠ش 

  ٟ75ٔغزش حٌظٛحفك ِغ حٌمغُ حٌّشؿؼ% 

  ػٍٝ ِغظٜٛ حٌؼخٌُ كغذ طق١ٕف ٠ٚزّظش٠ىظ. 50طلظً ؿخِؼش وخٌـشٞ حٌّشوض 
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  زّظش٠ىظ.ػٍٝ ِغظٜٛ وٕذح كغذ طق١ٕف ٠ٚ 3طلظً ؿخِؼش وخٌـشٞ حٌّشوض 
 

 اٌدٙخ اٌّمزشزخ ٌزم١١ُ ثشاِح اٌمغُ:
 .حألٌّخ١ٔش  ٠ASIINٓ ١٘جش أص

 اٌّغزٜٛ اٌثبٌث
 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس سلُ ٚ سِض اٌّمشس

  (0+2) 2 ِٙبساد ٌغ٠ٛخ  ػشة101

  (0+2) 2 اٌّذخً ئٌٝ اٌثمبفخ اإلعال١ِخ ع101ٍُ

 E (1+3) 4 خ١ٌٛٛخ١ب ف١ض٠بئ١خ  خ101ٛ١

  (1+3) 4 ١ّبء ػبِخ و١ و١ُ 101

  (1+3) 4 ف١ض٠بء ػبِٗ  ف١ض101

  16 ِدّٛع اٌغبػبد

 اٌّغزٜٛ اٌشاثغ  
 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس سلُ ٚ سِض اٌّمشس

  (0+2) 2 اإلعالَ ٚثٕبء اٌّدزّغ عٍُ 102

  (0+2) 2 اٌزسش٠ش اٌؼشثٟ  ػشة103

  (1+1) 2 و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ و١ُ 252

  (1+2) 3 ء ٚاالززّبي ِجبدئ اإلزظب ازض101

 E (1+2) 3 خ١ٌٛٛخ١ب ربس٠خ١خ  خ102ٛ١

 E (1+2) 3 ػٍُ اٌّؼبدْ  خ221ٛ١

 E (1+2) 3 أعظ اٌد١ٛف١ض٠بء  خبف201

  18 ِدّٛع اٌغبػبد

 اٌّغزٜٛ اٌخبِظ   
 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس سلُ ٚ سِض اٌّمشس

 E (1+2) 3 ػٍُ اٌشعٛث١بد ٚ اٌطجمبد خ236ٛ١

 E (1+2) 3 زبف١ش الفمبس٠خ أ خ١ٛ 243

 E (0+2) 2 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌج١ئ١خ  خ262ٛ١

 E (1+2) 3 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌجٕبئ١خ  خ381ٛ١

 E (1+2) 3 ػٍُ اٌظخٛس إٌبس٠خ ٚ اٌّزسٌٛخ خ323ٛ١

  3 ِمشس اخز١بسٞ

  17 ِدّٛع اٌٛزذاد

 اٌّغزٜٛ اٌغبدط  
 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس سلُ ٚ سِض اٌّمشس

 E ( 1+2) 3 ػٍُ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ  خ334ٛ١

 E (0+1) 1 رمبس٠ش خ١ٌٛٛخ١خ  خ392ٛ١

 E (1+2) 3 اعزشؼبس ػٓ ثؼذ خ383ٛ١

 E (0+2) 2 زشو١خ اٌظفبئر خ380ٛ١

 E (1+1) 2 خ١ٌٛٛخ١خ اٌذسع اٌؼشثٟ خ386ٛ١

  3 ِمشس اخز١بسٞ

  2 ِمشس اخز١بسٞ

  16 ِدّٛع اٌٛزذاد
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 فظً ط١فٟ  
 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس شسسلُ ٚ سِض اٌّم

 E ( 6+0) 6  خ١ٌٛٛخ١ب اٌسمً خ399ٛ١

  6 ِدّٛع اٌٛزذاد

 

 اٌّغزٜٛ اٌغبثغ
 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس سلُ ٚ سِض اٌّمشس

 E (1+2) 3 االعزىشبف اٌد١ٛف١ض٠بئٟ خبف301

 E (1+1) 2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّىب١ٔخ خ١ٛ 478

 E (1+2) 3 خ١ٌٛٛخ١ب اٌخبِبد خ450ٛ١

 E (1+1) 2 ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد اٌد١ٌٛٛخ١خ  خ406ٛ١

 E (3+0) 3 ِششٚع ثسث خ499ٛ١

  3 ِمشس اخز١بسٞ

  16 ِدّٛع اٌٛزذاد

 اٌّغزٜٛ اٌثبِٓ  

 اٌٍغخ اٌٛزذاد اعُ اٌّمشس سلُ ٚ سِض اٌّمشس
 E (0+2) 2 خ١ٌٛٛخ١ب ٕ٘ذع١خ  خ473ٛ١

 E (0+1) 1 ٔذٚح خ١ٌٛٛخ١خ  خ498ٛ١

 E (1+2) 3 ١ب اٌجزشٚيخ١ٌٛٛخ خ452ٛ١

 E (1+2) 3 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌشعٛث١خ ٌٍٍّّىخ  خ482ٛ١

 E (1+2) 3 خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ  خ455ٛ١

  2 ِمشس اخز١بسٞ

  2 ِمشس اخز١بسٞ

  16 ِدّٛع اٌٛزذاد

 
 اٌد١ٌٛٛخ١ب رخظضٚطف ِمشساد 

   
 (               1+3)4خ١ٛ: خ١ٌٛٛخ١ب ف١ض٠بئ١خ            101

حٌظـ٠ٛش ٚحٌظشرش ٚحٌشٚحعذ ٚحٌقخٛس  - خٍش ححٌّظذحٌٕخس٠ش حٌزشوٕش ٚحٌقخٛس  -١ٌٛٛؿ١خ حٌف١ض٠خث١ش ٚحٌّؼخدْ ِمذِش ٌٍـ

حٌؾٛحهٝء  ٚحٌقلخسٞ  -حٌّؼخٌؾ ٚحٌظؼٍؾ  -ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش  ٚحٌّـخسٞ حٌّخث١ش  -حٌظلٛي ٚحٌقخٛس حٌّظلٌٛش  -حٌشعٛر١ش 

) ططز١مخص  0حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٛحسدحٌّ -حكضِش حٌـزخي ّٚٔٛ حٌمخسحص  -كشو١ش حٌقفخثق  -حٌضالصي  -حٌز١ٕخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش  -

 (.ٚحكذ٠َٛ  –كم١ٍش 

 

 (               1+2)3خ١ٛ: خ١ٌٛٛخ١ب ربس٠خ١خ            102

 حٌلشوش حٌزخ١ٔش ٌٍـزخي -حٌالطٛحفك   أٔٛحع -ِزذحُ طؼخلذ حٌطزمخص  -ِزذأ حٌّؼ١ٍش  -ٌٍـ١ٌٛٛؿ١خ حٌظخس٠خ١ش  حألعخع١ش حٌّزخدة

ٌٍقخٛس  حإلؽؼخػٟحٌؼّش  ٚحٌضِٓ حٌّطٍك فٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ  -حٌّنخ٘خس  -كخف١ش ٚحٌظؤكفش ألح -حٌٛكذحص حٌطزم١ش  أٔٛحع -

 ٠َٛ –) ططز١مخص كم١ٍش . ػزش حٌضِٓ حٌـ١ٌٛٛؿٟ ٌألسك ٚحٌل١ٛٞططٛس حٌغالف١ٓ حٌقخشٞ  -كشو١ش حٌقفخثق  -

 ؿ101ٛ١حٌّظطٍذ: . (ٚحكذ
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 (0+2)١2ب            د١ٌٛٛخِمذِخ فٝ اٌخ١ٛ: 105

 ٌطٍزش لغُ ػٍُ حٌل١ٛحْ

 ٚ حٌقز١ٙش- ٚحٌزٍزٛسحص حٌّؼزخدْ - حٌـ١ٌٛٛؿ١زش حٌؼقزٛس ٚ حالسك ػّش– حٌؾّغ١ش حٌّـّٛػش ٚ حالسك وٛوذ طؾىً

 ح١ٌّزخٖ - حٌّظلٌٛزش ٚحٌقزخٛس حٌظلزٛي - حٌشعزٛر١ش ٚحٌقزخٛس حٌشٚحعذ ٔمً - ٚحٌظشرش حٌظـ٠ٛش - حٌٕخس٠ش حٌقخٛس طىْٛ

 - حالسك ػٍززٝ حٌل١ززخس طٕززٛع ٚ اٙززٛس - حٌقززفخثق كشو١ززش - حٌزززشحو١ٓ ٚ حٌززضالصي - حٌـ١ٌٛٛؿ١ززش شحو١ززذحٌظ - حٌـٛف١ززش

 طزخس٠  فزٟ حٌـّزخػٟ حالٔمزشحك – حٌـ١ٌٛٛؿ١زخ فزٟ حٌّطٍزك حٌزضِٓ - حٌّنزخ٘خس - ٚحٌظزؤكفش حالكخف١ش - حٌطزم١ش حٌٛكذحص

                . (ٚحكذ٠َٛ  –) ططز١مخص كم١ٍش  حعزخرٗ. ٚ حالسك

 

 (               1+2)3خ١ٛ: ػٍُ اٌّؼبدْ       221

 حألٔظّش -ٚح١ٌٙجخص حٌزٍٛس٠ش  حألؽىخي -حٌظّخػً حٌخخسؿٟ ٌٍزٍٛسحص  -دسحعش حٌظزٍٛس فٟ حٌّلخ١ًٌ ٚحٌق١ٙش حٌٕخسٞ 

مغ١ُ حٌظ -طغ١ّش حٌّؼخدْ  -حٌخٛحؿ حٌى١ّ١خث١ش ٚحٌف١ض٠خث١ش ٌٍّؼخدْ  -حٌؾزى١خص حٌزٍٛس٠ش  -حٌزٍٛس٠ش حٌغزؼش ٚسِٛص٘خ 

حعظؼّخي ٚطم١ٕش  -ف١ض٠خء حٌنٛء ٚطفخػٍٗ ِــغ حٌّٛحد حٌّظزٍٛسس   - ٚطى٠ٛٓ حٌّؼخدْ ٚطٛص٠ؼٙخ أفً -حٌى١ّ١خثٟ ٌٍّؼخدْ 

ِـغُ ِؼخِالص  -طؼ١١ٓ ِؼخِالص حالٔىغخس ٌٍّؼخدْ حٌؾخثؼش  -طم١ٕش ػًّ حٌمطخػخص حٌشل١مش  -حٌّـٙش حٌّغظمطذ 

 –حٌظؼشف ػٍٝ حٌّؼخدْ رٛحعطش حٌطشق حٌزقش٠ش -ٚػٕخث١ش حٌّلٛس  أكخد٠شْ  طلذ٠ذ حٌؼالِش حٌزقش٠ش ٌٍّؼخد -حالٔىغخس 

 ؿ101ٛ١حٌّظطٍذ:  (.ٚحكذ٠َٛ  –)ططز١مخص كم١ٍش حٌظل١ًٍ حٌىّٟ ٚ حٌى١فٟ ٌٍّؼخدْ. 

 

 (1+2)3اٌشعٛث١بد ٚاٌطجمبد  ػٍُخ١ٛ: 236

حٌٕفخر٠ش ِٚذٜ طؤػش٘خ رخٌؼ١ٍّخص حٌّغخ١ِش ٚ -خقخثـ حٌلز١زخص حٌطز١ؼ١ش  -ػ١ٍّــــخص حٌظؼش٠ش ٚحٌٕمً ٚحٌظشع١ذ 

 -حٌٛكذحص حٌطزم١ش ِٚنخ٘خس حٌطزمخص  -شعٛر١ش ــحٌز١ٕخص ٚحٌز١ـــجخص حٌ -طق١ٕف حٌقخٛس حٌشعٛر١ش  -حٌّظؤخشس 

 رؤٔٛحػٙخ.حٌخشحثو حٌطزم١ش ٚػًّ حٌمطخػخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش  ٚطفغ١شحعظؼّخي  -حٌطزخل١ش حٌظؼخلز١ش  -حٌطزخل١ش حٌغ١ض١ِش 

 ؿ221ٛ١حٌّظطٍذ: . (ٚحكذ ٠َٛ –كم١ٍش  ططز١مخص)

    

 (               1+2)3األزبف١ش اٌذل١مخ       ػٍُخ١ٛ: 242

دسحعش حألكخف١ش   -ؿّغ حٌؼ١ٕخص ٚطلن١ش٘خ  -طق١ٕف حألك١خء حٌزلش٠ش  -حٌٕطك حٌزلش٠ش  -ر١جخص حٌظشع١ذ حٌزلش٠ش 

ٚحألٚعظشحوٛدح ٚحٌىٛٔٛدٚٔض ِٓ ك١غ طشو١ذ  حٌذل١مش حٌٙخِش فٟ حٌغـً حألكفٛسٞ ِؼً: حٌفٛسح١ِٕفشح  ٚحٌشحد٠ٛالس٠خ

 ؿ102ٛ١حٌّظطٍذ:  حٌـضء حٌشخٛ ٚؽىً حٌقذفش ِٚىٛٔخطٙخ ٚحٌظق١ٕف ٚحٌظخس٠  حٌـ١ٌٛٛؿٟ ٚحٌز١جش ٚحٌظطٛس.

             

 (               1+2)3خ١ٛ: ِجبدئ األزبف١ش اٌالفمبس٠خ   243

حألكفٛسس  -حٌغـً حألكفٛسٞ  -هشق حٌلفظ  -ػ١ٍّخص حٌظؤكفش  -ؽشٚه حٌظؤكفش  -ِمذِش فٟ ػٍُ حألكخف١ش حٌالفمخس٠ش 

س٠ش حٌّّٙش فٟ حٌغـً حٌـ١ٌٛٛؿٟ ٟٚ٘: خدسحعش أكخف١ش حٌل١ٛحٔخص حٌالفم -حٌل٠ٛ١ش  حٌظمغ١ّخص ٚحٌظغ١ّخص -حٌّشؽذس 

  – فق١ٍخصّحٌ -حٌذ٠ذحْ حٌلٍم١ش  -حٌّغشؿ١خص  -حٌـٍذ ؽٛو١خص  -حٌشخ٠ٛخص   -حٌـّخػ١خص   -حٌّشؿخْ  -حالعفٕـ١خص 

 ؿ102ٛ١حٌّظطٍذ:  (.٠َٛ ٚحكذ  –ػش. )ططز١مخص كم١ٍش حألأكخف١ش -أؽزخٖ حٌلز١ٍخص )حٌـشحرظ١ٌٛظخص( 

 

 (               0+2)2خ١ٛ: اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌج١ئ١خ            262

ّخخهش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌ -دفٓ حٌٕفخ٠خص حٌّؾؼش  -طٍٛع حٌٙٛحء ٚح١ٌّخٖ ٚحٌظشرش  -حٌؼٛحًِ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌّئػشس ػٍٝ حٌز١جش 

حٌظنخُ حٌغىخٟٔ  -حٌظقلش  -ِؼً حٌضالصي ٚحٌزشحو١ٓ ٚحٌف١نخٔخص ٚحٔـشحف حٌظشرش ٚحالٔضاللخص حألسم١ــــــش 

حٌّظطٍذ: . (ٚحكذ ٠َٛ –. )ططز١مخص كم١ٍش حٌّخخهش حٌز١ج١ش حٌّقخكزش ٌٍؼ١ٍّخص حٌظؼذ١ٕ٠ش - حٌّٛحسد حٌطز١ؼ١شٔنٛد ٚ

 ؿ221ٛ١

 

 (               1+2)3          خ١ٛ: خ١ِٛٛسفٌٛٛخ١ب   301

 -د٠ٕخ١ِى١ش طزذ٠ذ حٌىظً  -طىْٛ حٌظشرش  -حٌظـ٠ٛش حٌى١ّ١خث١ش ٚ ح١ٌّىخ١ٔى١ش  -حٌؼ١ٍّخص حٌطز١ؼ١ش حٌّؾىٍش ٌٍظنخس٠ظ 

طل١ًٍ حاللخ١ٌُ  -حالعظـخرش حٌظنخس٠غ١ش ٌٍؼٛحًِ حٌظىظ١ٔٛش ٚ حٌّٕخخ١ش  -حٌظنخس٠ظ حٌىخسعظ١ش  -حالٔٙخس ٚ حٌّؼخٌؾ 

حٌّظطٍذ:  ٠َٛ ٚحكذ(. –حٌّخخهش حٌطز١ؼ١ش. )ططزم١خص كم١ٍش  -حٌلم١ٍش ٚ حالعظؾؼخس ػٓ رؼذ ٚ حٌّٕزؿش حٌشل١ّش  رخٌطشق

 ؿ101ٛ١

 

 



 19 

 (               1+2)3خ١ٛ: ػٍُ اٌظخٛس        320

 -ٌظـ٠ٛش ح -طق١ٕف حٌقخٛس حٌٕخس٠ش ٚ ػاللخطٙخ حٌلم١ٍش  -حٌقخٛس حٌٕخس٠ش حٌّظذحخٍش  -حٌقخـٛس حٌٕخس٠ش حٌّخشؿش 

حٌغلٕخص  -ٔطك حٌظلٛي  -حٌظلٛي ٚحٌقخٛس حٌّظلٌٛش  -فخٛس حٌىشرٛٔخص ٚحٌّظزخشحص  -حٌقخٛس حٌشعٛر١ش حٌفظخط١ش 

   ؿ221ٛ١حٌّظطٍذ: . ٠ِٛخْ( –ٔززس ػٓ حٌذسع حٌؼشرٟ ٚ حٌغطخء حٌشعٛرٟ رخٌٍّّىش. )ططزم١خص كم١ٍش  -حٌظل١ٌٛش 

 

 (               1+2)3اٌّزسٌٛخ  ٚخ١ٛ: ػٍُ اٌظخٛس إٌبس٠خ 323

ؿ١ٛو١ّ١خث١ش حٌقخٛس حٌٕخس٠ش  -١ِىخ١ٔى١ش حٌظذحخً  -حٌزشوٕش ٚ ٔٛحطـٙخ  -حٌظفخسق حٌق١ٙشٞ  -حٌق١ٙش ٔؾؤس ٚخقخثـ

 -ٔطك حٌظلٛي  -حالٔغـش حٌظل١ٌٛش ٚ هشق طىٛٔٙخ  -ٚػاللخطٙخ حٌلم١ٍش حٔٛحع حٌظلٛي  -ٚ ػاللظٙخ رخٌز١جش حٌظىظ١ٔٛش 

ِغخسحص حٌلشحسس ٚ حٌنغو  -الص حٌظل١ٌٛش ٚ دالٌظٙخ ػٍٝ اشٚف حٌنغو ٚ دسؿش حٌلشحسس حٌظفخػ -حٌغلٕخص حٌظل١ٌٛش 

 ؿ221ٛ١ح٠خَ(.حٌّظطٍذ:  3 –)ططز١مخص كم١ٍش  ِغ حٌضِٓ.

 

 (               1+2)3خ١ٛ: ػٍُ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ       334

 -طق١ٕف حٌقخٛس حٌشعٛر١ش  - ظخط١شٚحٌّؼخِالص حإلكقخث١ش ٌلـَٛ حٌلز١زخص حٌف, ٍلز١زخصٌٌّٛسفٌٛٛؿ١ش حٌخقخثـ ح

ٚ حٌقخٛس حٌىشرٛٔخط١ش  -ػ١ٍّخص حٌٕؾؤس حٌالكمش  - حٌظىظ١ٔٛش رخالٚمخعحٌظشو١ذ حٌّؼذٟٔ ٌٍقخٛس حٌفظخط١ش ٚػاللظٗ 

 .٠ِٛخْ(  –حٌفلُ. )ططز١مخص كم١ٍش طىْٛ  - حٌقخٛس حٌغ١ٍغ١ش -حٌقخٛس حٌلذ٠ذ٠ش  -حٌقخٛس حٌفٛعفخط١ش  -حٌّظزخشحص 

 ؿ236ٛ١حٌّظطٍذ: 

 

 (               1+1)2اٌمذ٠ّخ            إٌجبربدخ١ٛ: ػٍُ 341

رذح٠خص حٌل١خس فٟ  - حٌز١جخص حٌمذ٠ّش ٌٍٕزخطخص ٚطٕٛػٙخ خالي حٌغـً حٌـ١ٌٛٛؿٟ -حٌغـً حالكفٛسٜ ٌٍٍّّىش حٌٕزخط١ش

حٌٕزخطخص  - غ١خصاٙٛس حٌلضحص٠خص ٚحٌغشخ - ٔؾٛء ٚطٕٛع حٌفطش٠خص - حٌطلخٌذ حٌخنشحء حٌّضسلش - حٌؼقش حألسوٝ

 ؿ201ٛ١. حٌّظطٍذ: حٔظؾخس حٌٕزخطخص حٌّض٘شس فٟ د٘ش حٌل١خس حٌٛع١طش ٚحٌلذ٠ؼش - حٌٛػخث١ش

 

 (               1+1)2خ١ٛ: ػٍُ اٌج١ئبد اٌمذ٠ّخ           342

 ر١جخص ِـّٛػخص حٌىخثٕخص - طق١ٕف ٚدسحعش ففخص حٌز١جخص حٌظشع١ز١ش - حٌؼٛحًِ حٌز١ج١ش - طؼخس٠ف ِٚقطٍلخص

 - ففخص رؼل حألكٛحك حٌظشع١ز١ش حٌلذ٠ؼش - أِؼٍش ػٍٝ حٌز١جخص حٌظشع١ز١ش حٌمذ٠ّش - حعظٕظخؽ حٌز١جخص حٌمذ٠ّش - حٌمذ٠ّش

 ؿ236ٛ١، ؿ234ٛ١ططز١مخص كم١ٍش. حٌّظطٍذ: 

 

 (               1+2)3خ١ٛ: ِجبدئ اٌد١ٛو١ّ١بء          361

حٌظطز١مخص  - حٔظؾخس حٌؼٕخفش ٚحٌٕظخثش - حٌذٚسس حٌـ١ٛو١ّ١خث١ش - طشو١ذ ح١ٌٕخصن - طشو١ذ حألسك ٚأغٍفظٙخ حٌّخظٍفش

ططز١مخص كم١ٍش. حٌّظطٍذ:  - حٌى١ّ١خء حٌزٍٛس٠ش ٚٔظُ حٌّلخ١ًٌ - حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٌٍى١ّ١خء حٌلشحس٠ش حٌلشو١ش

 ؿ224ٛ١و١ُ،101

 

 (               0+2)2           رىز١ٔٛخ اٌظفبئرخ١ٛ: 380

١ض٠خث١ش رحص حٌؼاللش رٕظش٠ش طىظ١ٔٛش حٌقفخثق، حٌّغٕخه١غ١ش حٌمذ٠ّش ٌٍّل١طخص، صٌضح١ٌش حٌّؾخ٘ذحص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚحٌـ١ٛف

. ٚ رشوٕش كذٚد حٌقفخثق، حألخخد٠ذ حٌّل١ط١ش ٚألٛحط حٌـضس، حٌظطٛس حٌظىظٛٔٝ ٌٍمخسحص ٚحألكٛحك حٌّل١ط١ش 

 ؿ236ٛ١حٌّظطٍذ: 

 

 (               1+2)3ثٕبئ١خ           خ١ٛ: خ١ٌٛٛخ١ب 381

 -حٌفٛحفً  -حإلعمخه حٌفشحغٟ  -طفغ١ش حٌخشحثو حٌـ١ٌٛٛؿ١ش   -حٌظل١ًٍ حٌزٕخثٟ   -غو ٚ حإلؿٙخد ٚ طؾٖٛ حٌقخٛس حٌن

حٌغش٠خْ  -سعُ حٌّمخهغ حٌّظٛحصٔش  -حٌظٛسق ٚ حٌظخطو  -حؽىخي حٌط١خص  -حٌقذٚع حالٔلذحس٠ش  -حالٔضالل١ش  عحٌقذ ٚ

دسحعش كم١ٍش.  ح٠خَ( 3  –)ططز١مخص كم١ٍش حٌقفخثق حٌظىظ١ٔٛش.  حألكضِش حٌظـز١ٍش ٚ -حألٔغـش حٌّـٙش٠ش  -حٌقخشٞ 

 ؿ263ٛ١حٌّظطٍذ: 
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 (1+2)3           االعزشؼبس ػٓ ثؼذخ١ٛ: 383

حٌظمززخه حٌّؼٍِٛززخص حأل١ٌٚزززش  - أٔززٛحع حٌّـغززخص ٚحٌّٛحعزززق - حٌط١ززف حٌىٙشِٚغٕخه١غزززٝ - أعززظ حالعظؾززؼخس ػزززٓ رؼززذ

 - طفغز١ش فزٛس حأللّزخس حٌقزٕخػ١ش - طؼض٠زض حٌقزٛس - ؽلخص ٚحعزظخذحِخطٙخحٌظقل١ق حٌّىخٟٔ، أٔٛحع حٌّش - ِٚؼخٌـظٙخ

 ؿ236ٛ١. حٌّظطٍذ: (ططز١مخص ؿ١ٌٛٛؿ١ش) . شحٌقٛس حٌلشحس٠ش ٚحٌشحدحس٠ - طل١ًٍ حٌّشوذ حٌشث١غٟ - هشق حٌظق١ٕف

 

 (1+1)2             اٌذسع اٌؼشثٝ خ١ٛ: خ١ٌٛٛخ١خ386
حلزٛحط حٌـزضس ٚ حٌىظزً  -ٌٕزخسٞ حٌظىظزٟٛٔ ٚح ٕؾزخهحٌ -فش ٌٍؼّزٛد حٌطزمزٟ حٌّخظٍ ظمغ١ّخصحٌ -ٔؾؤس ٚططٛس حٌذسع حٌؼشرٟ 

حٌلشوزش حالفش٠م١زش  -حٌّنزخ٘خس ِزغ حٌزذسع حٌٕزٛرٟ  -خطزٛه حٌزذسص ٚ فزخٛس حالٚف١ٛال٠زض  -حاللزخ١ٌُ حٌّٕمٌٛزش  - حٌمخس٠ش

. ح٠ززخَ( 3 –  مززخص كم١ٍززش)ططز١ .حٌشٚحعززذ حٌّؼذ١ٔززش فززٟ حٌززذسع حٌؼشرززٟ  -حاللززخ١ٌُ حالسو١ززش فززٟ حٌززذسع حٌؼشرززٟ  -حٌؾززخٍِش 

 ؿ323ٛ١حٌّظطٍذ: 

 

 (               0+1)1  خخ١ٌٛٛخ١ رمبس٠شخ١ٛ:392

 -حألعّخء حٌـغشحف١ش ٚ حٌطزم١ش  -طٕغ١ك حٌّؼٍِٛخص  - حٌظؼز١شحص ٚحٌّقطٍلخص ٚحعظؼّخالطٙخ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش شغخف١

 ؿ236ٛ١ذ: حٌّظطٍ حٌظذس٠ذ ػٍٝ أِؼٍش ِل١ٍش. -حٌّشحؿغ ٚ حٌّالكك  -حٌشعَٛ ٚ حٌخشحثو 

 

 (               6+0)6خ١ٛ: خ١ٌٛٛخ١ب اٌسمً              399

ػٍٝ ٚمغ حٌخشحثو ٚ هشق حالعظىؾخف, ؽخِالً: حٌؼاللخص حٌلم١ٍش  ٌٍظذس٠ذ حٌلم٠ٍِٟٛخ  45ِؼغىش ف١فٟ ٌّذس 

ش طلذ٠ذ حٌّٛحلغ حعظخذحَ أٔظّ -ل١خط حٌظشحو١ذ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش  -ػًّ حٌمطخػخص حٌطزم١ش  -ٌٍقخٛس حٌٕخس٠ش ٚ حٌّظلٌٛش 

ٛ، ؿ381١ؿ١ٛ، 323حٌّظطٍذ:  وظخرش حٌظمخس٠ش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش. -ػًّ حٌخشحثو حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚ حٌطزٛغشحف١ش  -حٌؼخ١ٌّش 

 ؿ392ٛ١

 

 (               1+1)2                 ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد اٌد١ٌٛٛخ١خخ١ٛ: 406

- حٌظشحرو – هشق حٌظشر١غ حألدٔٝ - فظشحص حٌؼمش - ظلذ٠ذحٌذلش ٚحٌ - طٛص٠غ حٌز١خٔخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش - هشق حخظ١خس حٌؼ١ٕش

 حٌّظغ١شحص حإلل١ّ١ٍش - طل١ًٍ حٌّشوذ حٌشث١غٟ - طل١ًٍ حٌظـّؼخص - حٌطشق ِظؼذدس حٌّظغ١شحص - طل١ًٍ حٌغالعً حٌض١ِٕش

  حكـ 101، ؿ383ٛ١. حٌّظطٍذ: ؿش حٌـ١ٌٛٛؿ١شزحٌّٕ - حعظخذحَ حٌزشِـ١خص حإلكقخث١ش -

 

 (               1+1)2او١ٓ                 خ١ٛ: ػٍُ اٌجش421

 - أٔظّش حالٔذفخػخص ٚٔٛحطؾ حالٔفـخسحص - دسحعش ٔؾؤس حٌزشحو١ٓ ٚحٔظؾخس٘خ ٚأؽىخٌٙخ ٚأؿضحثٙخ ٚطٛص٠غ فخٛس٘خ

حٌطخلش حٌلشحس٠ش ِٚغززخص حٌؼٛسحْ حٌزشوخٟٔ ٚػاللظٗ رخٌضكف  - حٔغ١خد حٌالرش ١ِٚىخ١ٔى١ش حٌظشو١ذ حٌذحخٍٟ ٌٍزشحو١ٓ

 ؿ323ٛ١ططز١مخص كم١ٍش. حٌّظطٍذ:  - أِؼٍش ِٓ حٌقخٛس حٌزشوخ١ٔش فٟ حٌٍّّىش - سٞحٌمخ

 

 (               1+1)2خ١ٛ: طخٛس اٌىشثٛٔبد            431

ػ١ٍّخص ِخ  - حٌّٛحد حٌالكّش ٚهشق طشع١زٙخ - حٌلذ٠ؼش شحٌظشع١ز١حٌز١جخص  - دسحعش ٚفف١ش ٌّىٛٔخص فخٛسحٌىشرٛٔخص

 ؿ334ٛ١ططز١مخص كم١ٍش. حٌّظطٍذ:  - ٌذ١ٌِٛٚضفخٛس ح - رؼذ حٌظشع١ذ

 

 (0+2)2            خ١ٌٛٛخ١خ اٌؼظش اٌشثبػٝخ١ٛ: 432
 - حألؽىخي حٌظنخس٠غ١ش حٌّؼخفشس - حٌظشرش حٌمذ٠ّش - حٌطزخل١ش ٚحٌؼّش حٌـ١ٌٛٛؿٟ - خقخثـ ٚطٛص٠غ حٌشٚحعذ حٌلذ٠ؼش

 -حٌظغ١شحص فٟ ِغظٜٛ عطق حٌزلش - نخس٠ظ حٌـ١ٍذ٠شحٌشٚحعذ ٚأؽىخي حٌظ - ؿ١ٍذ٠ش-حٌؼقٛس حٌـ١ٍذ٠ش ٚحٌفظشحص حٌز١ٓ

 ؿ236ٛ١حٌّظطٍذ:  ٠َٛ ٚحكذ(. –)ططز١مخص كم١ٍش  .اٙٛس حإلٔغخْ - حٌظٕٛع حألك١خثٝ ٚحالٔمشحك

 

 (0+2)2            خ١ٌٛٛخ١ب اٌجسبسخ١ٛ: 435
طىْٛ حألكٛحك  - سٞحٌشف حٌمخ -حألِٛحؽ ٚحٌظ١خسحص ٚكشوخص حٌّذ ٚحٌـضس - حٌؼ١ٍّخص حٌف١ض٠خث١ش فٟ حٌّل١طخص

حٌؼ١ٍّخص  - و١ّ١خء حٌزلخس - حٌضالصي ٚأِٛحؽ ح١ٌّٕخء )طغٛٔخِٝ( - ط١خسحص حٌؼىش ٚٔمً حٌشٚحعذ حٌؼ١ّمش - حٌّل١ط١ش

. حٌظغ١شحص فٟ حٌز١جش حٌّل١ط١ش - حٌّٛحسد حٌّؼذ١ٔش فٟ حٌّل١طخص - حٌل١خس فٟ حٌّل١طخص - حٌّئػشس ػٍٝ حٌغٛحكً

 ؿ236ٛ١حٌّظطٍذ: 
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 (1+1)2            دئ األزبف١ش اٌفمش٠خِجبخ١ٛ: 441
فقخثً حٌفمش٠خص حألعخع١ش ٚاٙٛس٘خ خالي حٌغـً  - هشق دسحعش أكخف١ش حٌفمش٠خص - ٔؾؤس ٚطق١ٕف حٌلز١ٍخص

فظشحص  - أكخف١ش حإلٔغخْ - اٙٛس حٌؼذ١٠خص - حٌط١ٛس - ػقش حٌذ٠ٕخفٛسحص - حألعّخن ٚحٌزشِخث١خص - حٌـ١ٌٛٛؿٟ

 ؿ243ٛ١ذ: . حٌّظطٍحالٔمشحك حٌـّخػٟ

 

 (1+1)2            رس١ًٍ األزٛاع اٌشعٛث١خخ١ٛ: 445
 - حٌطزخل١ش حٌل٠ٛ١ش ٚحٌظٕطك حألكفٛسٜ - حٌّنخ٘خس حٌطزم١ش - حٌغطل١ش-حٌطشق طلض - حٌظل١ًٍ حٌطزمٝ ٚحٌظل١ًٍ حٌغلٕٝ

ّٔخرؽ  - ٌذفِٓؼذي ٘زٛه حألكٛحك ٚطخس٠  ح - طل١ًٍ حٌظ١خسحص حٌمذ٠ّش - خشحثو حألكٛحك - حٌطزخل١ش حٌظؼخلز١ش

 ؿ334ٛ١حٌّظطٍذ:  ٠ِٛخْ(. –)ططز١مخص كم١ٍش  .ػ١ٍّخص طىْٛ حٌٕفو ٚحٌغخص ٚحٌفلُ - طق١ٕف حألكٛحك - حألكٛحك

 

 (1+2)3            خ١ٌٛٛخ١ب اٌخبِبدخ١ٛ: 450
 -طق١ٕف سٚحعذ حٌخخِخص  -ٔظش٠خص ٔؾئ حٌخخِخص  -أٔغـش حٌخخِخص  -اؽىخي أؿغخَ حٌخخِخص  -طؼش٠فخص أعخع١ش 

 -حٌىزش٠ظ١ذحص حٌىظ١ٍش حٌّقخكزش ٌٍزشوخ١ٔخص  -ر١جش حٌىخسرٛٔخطخ٠ض  -حالٌّخط ٚ حٌىّزشال٠ض  -ٌشٚحعذ حٌق١ٙش٠ش ح

حالػشحء  -حٌخخِخص حٌشعٛر١ش ٌٍلذ٠ذ ٚ حٌّٕـ١ٕض  -حٌشٚحعذ حٌطزم١ش  -حٌشٚحعذ حٌلشِخث١ش  -حٌـشح٠ضْ ٚ حٌغىخسْ 

 ؿ١ٛ 323. حٌّظطٍذ: (أ٠خَ 3 –ططز١مخص كم١ٍش . )حٌّؼخدْ حٌقٕخػ١ش -حٌخخِخص حٌظل١ٌٛش   -حٌغطلٟ 

 

 (               1+2)3خ١ٛ: خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚي            452

أفً  -ٚطؤػش٘خ رخٌٕؾؤس حٌالكمش  ش ٚحٌٕفخر٠شـــحٌّغخ١ِ - خقخثـ حٌزظشٚي ٚحٌغخص حٌطز١ؼٟ ٚح١ٌّخٖ حٌّقخكزش

طم١١ُ  -حعظىؾخف حٌزظشٚي  -هشق حٌلفش  -ٌغطخء ٚ فخٛس ح حٌّقخثذ حٌزظش١ٌٚش - غ ٚكشوش حٌزظشٚيـــــــٚطـّ

 –ٔززٖ ػٓ حٌزظشٚي فٟ حٌٍّّىش. )ططز١مخص كم١ٍش  -طمذ٠ش حالكظ١خهٟ  -و١ّ١خث١ش ٚ دسؿخص حٌٕفو حٌخخَ  -حٌّظىٛٔخص 

 ؿ381ٛ١، ؿ236ٛ١حٌّظطٍذ: . ٠ِٛخْ(

 

 (1+1)2            خ١ٌٛٛخ١ب اٌزؼذ٠ٓخ١ٛ: 454

 -هشق حٌلفش  - حالعظىؾخف حٌـــ١ٛف١ض٠خثٟ -حالعظىؾخف حٌـ١ٛو١ّ١خثٟ  -ٓ رؼذ حالعظؾؼخس ػ -حٌّغق حالعظىؾخفٟ 

ٚ  ِؼخٌـش حٌّؼخدْ -حٌغطلٟ ٚ حٌـٛفٟ  هشق حٌظؼذ٠ٓ -خشحثو حٌّٕخؿُ  -دسحعخص حٌـذٚٞ حاللظقخد٠ش  -هشق حٌظم١١ُ 

 ؿ450ٛ١حٌّظطٍذ: . ح٠خَ( 3–. )ططز١مخص كم١ٍش حٌظؼذ٠ٓ فٟ حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش -حعظخالؿ حٌفٍضحص 

 

 (1+2)3            خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖخ١ٛ: 455

أٔٛحع  -عش٠خْ ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش  - ش ٚحٌٕفخر٠شـــحٌّغخ١ِ - حٌؼٛحًِ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌّظلىّش فٟ ٚؿٛد ٚكشوش ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش

طذحخً  - ذ ػٓ ح١ٌّخٖ حٌـٛف١شحٌظٕم١ -و١ّ١خء ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش  -حٌـٛف١ش آرخس ح١ٌّخٖ  - لخْٔٛ دحسعٟ - حٌخضحٔخص حٌـٛف١ش

ؿ١ٛ، 236. حٌّظطٍذ: ح٠خَ( 3–ٔززٖ ػٓ ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش فٟ حٌٍّّىش. )ططز١مخص كم١ٍش  -طٍٛع ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش  - ١ِخٖ حٌزلش

 ؿ381ٛ١

 

 (0+2)2            رطج١مبد فٝ خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚيخ١ٛ: 456
 حٌز١جخص حٌظىظ١ٔٛش ٚطٛص٠غ حألكٛحك حٌّٕظـش ٌٍٕفو - هشق ِٚؾخوً حإلٔظخؽ - هشق حالعظىؾخف حٌـ١ٌٛٛؿٟ ٚحٌغ١ضِٝ

 .دسحعخص ِفقٍش ٌلمٛي حٌٕفو ٚحٌغخص فٟ حٌٍّّىش ٚخخسؿٙخ - أػش حٌز١جخص حٌظشع١ز١ش ػٍٝ ٔٛػ١ش حٌٕفو ٚحٌغخص -

 ؿ452ٛ١حٌّظطٍذ:  ٠ِٛخْ( –)ططز١مخص كم١ٍش 

 

 (              0+2)2 ٕ٘ذع١خ خ١ٌٛٛخ١ب  خ١ٛ:473

-١ِىخ١ٔىخ حٌقخٛس - ١ِىخ١ٔىخ حٌظشرش - خوً حإلٔؾخث١ش رحص حٌؼاللش رخٌظشرش حٌّٕظفخش ٚحٌّٕىّؾشحٌّؾ - طق١ٕف حٌظشرش

حٌطشق  - خضحٔخص ح١ٌّخٖ ٚحٌغذٚد - كفش حألٔفخق - فلـ حٌّٛحلغ حإلٔؾخث١ش - حٌشوخَ ٚهلٓ حٌقخٛس - أكـخس حٌزٕخء

 ؿ381ٛ١. حٌّظطٍذ: ٠َٛ ٚحكذ( –حٌّخخهش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش )ططز١مخص كم١ٍش  - حألمشحس حٌز١ج١ش -ٚحٌـغٛس
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 (              1+1)2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّىب١ٔخ خ١ٛ:478

ٚعخثً حإلدخخي ٚحٌلفظ ٚحٌظقل١ق ٌٍز١خٔخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش  - حٌخشحثو ٚحٌظل١ًٍ حٌّىخٟٔ - ِفَٙٛ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص حٌّىخ١ٔش

 - حٌخشحثو حٌشل١ّش رّؼٍِٛخص حٌخقخثـ سرو - ّٔخرؽ حٌز١خٔخص حالطـخ١٘ش ٚحٌٕمط١ش ٚطل١ٍٍٙخ - رٛحعطش حٌلخعٛد

 ؿ381ٛ١. حٌّظطٍذ: ططز١ك ػٍّٟ ٌٕظُ حٌّؼٍِٛخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ِٓ خالي ِؾشٚع ٠ؼذٖ حٌطخٌذ - حالعظٕزخه حٌّىخٟٔ

 

 

 (              1+2)3    ٍٍّّىخاٌشعٛث١خ ٌد١ٌٛٛخ١ب اٌ خ١ٛ:482

حٌؼاللخص حٌطزم١ش  - حٌذٚسحص حٌظشع١ز١ش -حٌظخ٘شس حٌل١خس حٌٛكذحص حٌطزم١ش ٌؼقش  -ٌٍّّىش فٟ ح شحٌشعٛر١ حالكٛحك

)ططز١مخص  0قخٛس حٌغطخءحأل١ّ٘ش حاللظقخد٠ش ٌ -حالطـخ٘خص حٌزٕخث١ش حٌشث١غ١ش  -حٌطزم١ش حٌل٠ٛ١ش  -دحخً حالكٛحك 

 ؿ334ٛ١حٌّظطٍذ: . ح٠خَ( 3–كم١ٍش 

 

 (              0+2)2 اٌد١ٌٛٛخ١خ اإلل١ّ١ٍخ ٌٍششق األٚعؾ خ١ٛ:483

حٌلشوخص حٌظىظ١ٔٛش حٌّقخكزش  - حٌشف حٌؼشرٟ ٚحِظذحدٖ حٌؾّخٌٟ -حٌٕٛرٟ -خلزً حٌىخِزشٜ فٝ حٌذسع حٌؼشرٟػاللخص ِ

حٌؼشٚحص حٌزظش١ٌٚش ٚحٌّؼذ١ٔش فٟ  - الٔفظخف حٌزلش حألكّش ٚحٔـشحف حٌقف١لش حٌؼشر١ش ٚطىْٛ ؿزخي صحلشٚط ٚهٛسٚط

 ؿ482ٛ١. حٌّظطٍذ: ِٕطمش حٌؾشق حألٚعو

 

 (               0+1)1ٌٛخ١ب                   خ١ٛ: ربس٠خ اٌد495ٛ١

ٔؾئ حٌفشٚع  -ططٛس حٌّفخ١ُ٘ حٌلذ٠ؼش فٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ  -رذح٠خص ػٍَٛ حألسك ٚ دٚس حٌؼٍّخء حٌؼشد ٚ حٌّغ١ٍّٓ ف١ٙخ 

حٌخالفخص كٛي  -ٔظش٠خص حٌٕؾؤس حٌغطل١ش ٚ حٌـٛف١ش  -ِزخدة حٌىخسػ١ش ٚ حالعظّشحس٠ش  -حٌشث١غ١ش ٌؼٍَٛ حألسك 

. حٌّظطٍذ: حالٔـشحف حٌمخسٞ ٚ ٔظش٠ش حٌقفخثق حٌظىظ١ٔٛش -ٛس حٌـ١ٍذ٠ش ٚ ػّش حألسك ٚ طىْٛ حٌـشح١ٔض حٌؼق

 ؿ102ٛ١

 

 (              0+1)1 ِٛػٛػبد ِزخظظخ  خ١ٛ:496

. لشحءس ِظؼّمش ٌـٛحٔذ طفق١ٍ١ش إلكذٜ حٌّؼنالص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌظٟ ٠خظخس٘خ حٌطخٌذ، ِغ اػذحد طمش٠ش ِخظقش ػٕٙخ

 ؿ392ٛ١: حٌّظطٍذ

 

 (               0+1)1خ١ٛ: ٔذٚح خ١ٌٛٛخ١خ                      498

 ِٓ طٍه حألرلخع ؿٛحٔذ ِلذدس ػٌٓمخء ِلخمشس لق١شس ِغ ل١خَ حٌطالد رب ِظمذِش,ؿ١ٌٛٛؿ١ش  ألرلخعِٕخلؾش كٍمخص 

 ؿ392ٛ١حٌّظطٍذ:  .رخعظخذحَ طم١ٕخص حٌؼشك حٌلذ٠ؼش

 

 (               3+0)3          خ١ٛ: ِششٚع ثسث              499

ٌّؾشٚع ٠خظخسٖ حٌطخٌذ ِغ  ِٚؼ١ٍّش ِظىخٍِشدسحعش كم١ٍش  ػٓ هش٠ك حٌزلغ حٌـ١ٌٛٛؿٟ أعظطذس٠ذ حٌطالد ػٍٝ 

 ؿ399ٛ١حٌّظطٍذ: . ح٠خَ( 3 -. )ططز١مخص كم١ٍش ِغ طمذ٠ُ رلغ ِىظٛد ِفقًحٌّؾشف 
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 (   ِزطٍجبد دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ رخظض ) اٌد١ٛف١ض٠بء

 السنة التحضيرية:
 الساعات     المقرر اسم  المقرررقم ورمز 

 8             (             1نجم                المغة اإلنجميزية ) 140
 8                     (         2المغة اإلنجميزية )   نجم 150
 2      (: مقدمة في الرياضيات1الرياضيات )  ريض 140
 3      (: التفاضل والتكامل2رياضيات )ال  ريض 150
 3        ميارات الحاسب          تقن 140
 3       ميارات التعمم والتفكير والبحث         نيج 140
 2        الصحة والمياقة           صحة 140
 2        ميارات اإلتصال          عمم 150

          ______ 
             31 

 لجامعة:متطمبات ا
 الساعات     المقرر اسم  المقرررقم ورمز 

 2       المدخل لمثقافة اإلسالمية  سمم 101
 2        اإلسالم وبناء المجتمع  سمم 102
 2        الميارات المغوية  عرب 101
 2         التحرير العربي  عرب 103

          ______ 
             8 

 :ساعة  (  58 ) خل القسمالمتطمبات اإلجبارية من دا
 المغة الساعات           المقرر اسم  رقم ورمز المقرر

 (E) (1+  2)  3 أعظ اٌد١ٛف١ض٠بء خبف201

 (E) (1+   2) 3 االعزىشبف اٌدبرثٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ خبف211

 (E) (  1+2)   3 االعزىشبف اٌغ١ضِٟ  خبف221

 (E) (1+  2)  3 االعزىشبف اٌد١ٛوٙشثٟ ٚاٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ  خبف 231

 (E) (1+  2)  3 ػٍُ اٌضالصي خبف312

 (E) ( 1 +2)   3 ل١بعبد ا٢ثبس اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ  خبف341

 (E) (1+  0) 1 رم١ٕبد خ١ٛف١ض٠بئ١خ  خبف361

 (E) (0+   1) 1 رمبس٠ش خ١ٛف١ض٠بئ١خ  خبف381

 (E) (  0+  2) 2 اٌطشق االشؼبػ١خ ٚاٌسشاس٠خ األسػ١خ  خبف390
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 (E) (  4+  0)  4 خ١ٛف١ض٠بء اٌسمً   خبف391

 (E) ( 0 + 2 )2    ف١ض٠بء االسع خبف401

 (E) (0  +2  )2  اٌضٌضا١ٌخ إٌٙذع١خ  خبف412

 (E) (  1+ 2 ) 3  ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ خبف413

 (E) ( 0 + 1) 1 ٔذٚح  خبف485

 (E) (3  +0  ) 3 ِششٚع ثسث خبف499

 (E) (1+  3)  4 ٠بئ١خ خ١ٌٛٛخ١ب ف١ض خ101ٛ١

 (E) ( 1+  2)  3   ّؼبدْػٍُ اٌ خ١ٛ 221

 (E) (1+   2 )3 ِجبدٜء اٌشعٛث١بد ٚاٌطجمبد  خ236ٛ١

 (E) ( 1+  2)  3 ػٍُ اٌظخٛس   خ١ٛ 320

 (E) ( 1 +2 )  3 خ١ٌٛٛخ١ب ثٕبئ١خ  خ381ٛ١

 (E) ( 1+  2)  3 خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚي خ١ٛ 452

 (E) (1+  1)  2 ٌّىب١ٔخٔظُ اٌّؼٍِٛبد ا خ١ٛ 478

 :ساعة (   28)  المتطمبات اإلجبارية من خارج القسم
 الساعات    المقرر اسم        رقم ورمز المقرر

 (1+  3)  4 و١ّ١بء ػبِٗ  و101ُ١

 (1+   3)4 ف١ض٠بء ػبِٗ  ف١ض101

 (1+  3)  4 2ف١ض٠بء ػبِٗ  ف١ض102

 ( 0+ 3 )3   اٌف١ض٠بء اٌش٠بػ١خ ف١ض 201

 (0  + 3 )3  وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ف١ض 221

 ( 1 +3  )4  زغبة اٌزىبًِ  س٠غ 111

 ( 0+ 3 )3  زغبة اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ س٠غ 200

 ( 0+3  )3  اٌّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ س٠غ 204

 
 ساعة  86( =   28+58مجموع الساعات اإلجبارية لتخصص الجيوفيزياء  :             )

 ساعة ( 11)يختار الطالب  ) اعةس 40(   االختياريةالمتطمبات 
 المغة الساعات    المقرر اسم  رقم ورمز المقرر

 (E) (0+   2)2 اٌض١ِٕخ  اٌغالعًرس١ًٍ  خبف317

 (E) (0+   2)2 ف١ض٠بء اٌظخٛس خبف319

 (E) (0+2)2 اٌضٌضا١ٌخ اٌزىز١ٔٛخ ٌٍششق األٚعؾ  خبف416

 (E) (0  +  2)2  اٌد١ٛف١ض٠بء اٌج١ئ١خ  خبف424

 (E) ( 1+  2)  3 ػٍُ اٌظخٛس إٌبس٠خ ٚاٌّزسٌٛخ خ١ٛ 321

 (E) ( 1+  2)  3 ػٍُ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ خ١ٛ 333

 (E) ( 1+  2)  3 االعزشؼبس ػٓ ثؼذ خ383ٛ١

 (E) (1+1)2 خ١ٌٛٛخ١خ اٌذسع اٌؼشثٟ خ١ٛ 385

 (E) (1+2)3 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌشعٛث١خ ٌٍٍّّىخ خ١ٛ 482

 (E) (1+2)3 خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ خ١ٛ 455

  (0+  3)  3 ِٛخبد ٚا٘زضاصاد  ف١ض 232

  (0+   3)3 اٌدجش اٌخطٟ  س٠غ 244

  (1+  2)  3 ِجبدئ اإلزظبء ٚاالززّبي  ازض101

  (0+  3)  3  ئداسح االػّبي ِجبدئ ػ101ًّ
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  (0+  3)  3  االلزظبد اٌدضئٟ  ِجبدئ لظذ101

           
 

 
 

  ساعة 136لوريوس في الجيوفيزياء المجموع الكمي لمتطمبات درجة البكا
 ساعة    31السنة التحضيرية:                                   
 اتساع     8متطمبات الجامعة:                                    
 ساعة      58المتطمبات اإلجبارية من داخل القسم                  
 ساعة     28ج القسم         المتطمبات اإلجبارية من خار         
  ةساع     11                          المتطمبات االختيارية       

 
 خطة مثالية لبرنامج بكالوريوس الجيوفيزياء

 

 اٌّغزٜٛ اٌثبٌث 

 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ اٌّمشسسلُ ٚسِض
 (1+  3)  4 خ١ٌٛٛخ١ب ف١ض٠بئ١خ  خ101ٛ١

 ( 1ج3) 4 ف١ض٠خء ػخِٗ  ف١ض101

 (1ج 3) 4 و١ّ١خء ػخِش  و١ُ 101
 (0+  2)  2 اٌّذخً اٌٝ اٌثمبفخ االعال١ِخ  عٍُ 101

 (0+  2)  2 ِٙبساد ٌغ٠ٛخ  ػشة101

 16 ِدّٛع اٌٛزذاد

 اٌّغزٜٛ اٌشاثغ  

 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ اٌّمشسسلُ ٚسِض
 (1+  2)  3 أعظ اٌد١ٛف١ض٠بء خبف201

 ( 1+  2)  3   ّؼبدْػٍُ اٌ خ١ٛ 221

 (1+  3)  4 2ف١ض٠بء ػبِٗ  ف١ض102

 (1+3)4 (2زغبة اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ ) س٠غ 111

 (0+  2)  2 االعالَ ٚثٕبء اٌّدزّغ  عٍُ 102

 ( 0+  2)  2 اٌزسش٠ش اٌؼشثٟ  ػشة102

 18 ِدّٛع اٌٛزذاد

 

 

 اٌّغزٜٛ اٌخبِظ   
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 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ اٌّمشسسلُ ٚسِض
 (1+   2)3 ّغٕبؽ١غٟاالعزىشبف اٌدبرثٟ ٚاٌ خبف211

 (  1+2)   3 االعزىشبف اٌغ١ضِٟ  خبف221

 (1+   2)3 ِجبدٜء اٌشعٛث١بد ٚاٌطجمبد  خ236ٛ١

 ( 1+  2)  3 ػٍُ اٌظخٛس   خ١ٛ 320

 (0+3)3 اٌف١ض٠بء اٌش٠بػ١خ ف١ض 201

 (0+3)3 زغبة اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ س٠غ 200

 18 ِدّٛع اٌٛزذاد

 اٌّغزٜٛ اٌغبدط  

 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ ّمشساٌسلُ ٚسِض
 (1+  2)  3 االعزىشبف اٌد١ٛوٙشثٟ ٚاٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ  خبف 231

 (1+0)1 رم١ٕبد خ١ٛف١ض٠بئ١خ  خبف 361

 (0+   1) 1 رمبس٠ش خ١ٛف١ض٠بئ١خ  خبف381

 ( 1+2)  3 خ١ٌٛٛخ١ب ثٕبئ١خ  خ381ٛ١

 (0+3)3 وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ف١ض 221

 3 ِمشس اخز١بسٞ

 3 ِمشس اخز١بسٞ

 17 دّٛع اٌٛزذادِ

 فظً ط١فٟ  

 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ اٌّمشسسلُ ٚسِض
 (  4+  0)  4 خ١ٛف١ض٠بء اٌسمً   خبف391

 4 ِدّٛع اٌٛزذاد

 اٌّغزٜٛ اٌغبثغ 

 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ اٌّمشسسلُ ٚسِض
 (1+  2)  3 ػٍُ اٌضالصي خبف312

 ( 1+2)   3 ل١بعبد ا٢ثبس اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ  خبف341

 (1+   2)  3 ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ فخب413

 (3+0)3 ِششٚع ثسث خبف499

 (0+3)3 اٌّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ س٠غ 204

 3 ِمشس اخز١بسٞ

 18 ِدّٛع اٌٛزذاد

 اٌّغزٜٛ اٌثبِٓ  

 اٌٛزذاد اٌّمشس اعُ اٌّمشسسلُ ٚسِض
 ( * 0+  2) 2 اٌطشق اإلشؼبػ١خ ٚاٌسشاس٠خ األسػ١خ  خبف390

 ( 0+ 2 )2 ف١ض٠بء األسع خبف401

 (0+2)2 اٌضٌضا١ٌخ إٌٙذع١خ  خبف412

 (1+  1)  2 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّىب١ٔخ  خ478ٛ١

 (0+1)1 ٔذٚح  خبف485

 (1+  2)  3 خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚي  خ452ٛ١

 2 ِمشس اخز١بسٞ

 14 ِدّٛع اٌٛزذاد

 ف١ض٠بءاٌد١ٛ رخظضٚطف ِمشساد 
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 (1+2)3             أعظ اٌد١ٛف١ض٠بءخبف: 201

فزٟ  حٌّزٛؿٟٔظش٠زش حٌّشٚٔزش ٚخزٛحؿ حالٔظؾزخس  ش.دسحعش حٌمٛح١ٔٓ حٌف١ض٠خث١زش ٚحٌش٠خمز١ش ٚػاللظٙزخ رزخٌخٛحؿ حألسمز١

 .حٌـٙزذ حٌـزخررٟ ٚحٌّغٕخه١غزٟ ِـزخي ٔظش٠زش . حؽظمخق ِؼخدٌش حٌلشوش حٌّٛؿ١ش . حؽظمخق حالٔؼىخط ٚحالٔىغخس حٌغ١ضِٟ 

. ٌّخظٍفزش ٚحعزظٕزخه حٌظشحو١زذ حالسمز١ش ِزٓ حٌّؼٍِٛزخص حٌـ١ٛف١ض٠خث١زش هزشق حالعظىؾزخف حٌـ١ٛف١ض٠زخثٟ ح ِزخدةدسحعش 

 س٠ل 150ف١ض،  101حٌّظطٍذ: 

 

 (1+2)3             ثٝ ٚاٌّغٕبؽ١غٝراالعزىشبف اٌدبخبف: 211

أ١ّ٘ش هشق حٌّغق حٌـخررٟ ٚحٌّغٕخه١غٟ ٚحعظخذحِخطٙخ،  أؿٙضس ل١خط حٌّـخي حٌـخررٟ ٚحٌّغٕخه١غٟ حألسمٟ، حٌّغق 

، ططز١مزخص حٌـخرر١زش ٚحٌّغٕخه١غز١ش فزٟ حعظىؾزخف حٌزظزشٚي ٝحألٌٚز ِؼخٌـظٙزخٟ ٚحٌّغٕخه١غٟ، طقل١ق حٌمشحءحص ٚحٌـخرر

 ٚحٌّؼخدْ ٚح١ٌّخٖ حٌـٛف١زش، طفغز١شخشحثو حٌّغٕخه١غز١ش حٌـ٠ٛزش . طفغز١ش ِؼط١زخص حٌـخرر١زش ٚحٌّغٕخه١غز١ش ٔٛػ١زخ ٚو١ّزخ .

 ؿخف  ٠201ِٛخْ(. حٌّظطٍذ:  –)ططز١مخص كم١ٍش 

 

 (               1+2)3          االعزىشبف اٌغ١ضِٟ   خبف: 221

ِمذِش، أ١ّ٘ش حٌّغق حٌغ١ضِٟ، حٌّٛؿخص حٌغ١ض١ِش ٚ حٌؼٛحًِ حٌّئػشس ػٍٝ أٔظؾخس٘خ، حٌغشع حٌغ١ض١ِش، حالٔؼىخط 

، ٚحالٔىغخس،  ػاللش حٌّغخفش ٚصِٓ حٔىغخس ٚحٔؼىخط حألِٛحؽ حٌغ١ض١ِش ػٕذ هزمخص حألسك، حألؿٙضس ٚحٌطشق حٌلم١ٍش

ِقخدسحٌّٛؿخص حٌغ١ض١ِش، حالٔؼىخط حٌغ١ضِٟ حٌّظؼذد، حٌنٛمخء حٌغـــ١ضِٟ، ل١خط حٌغشػخص حٌغ١ض١ِش، طقل١ق 

 ؿخف 201حٌّظطٍذ: . ٠ِٛخْ ( –حٌّؼٍِٛخص حٌغ١ض١ِش ٚطفغ١ش٘خ  حٌىّٟ ٚحٌٕٛػٟ. ) ططز١مخص كم١ٍش 

 

 (   1+2)3وٙشثٟ ٚاٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ د١ٛاالعزىشبف اٌ خبف:231

حٌطشق حٌىٙشر١ش ٚحٌىٙشِٚغٕخه١غ١ش ٚططز١مخطٙخ. حٌظٛف١ً حٌىٙشرخثٟ فٟ حٌقخٛس. ٔظش٠ش حٌظٛف١ً  ِمذِش، أ١ّ٘ش

حٌىٙشرخثٟ ٚحٌظؤػ١ش حٌىٙشِٚغٕخه١غٟ . حٌطشق حٌض١ِٕش ٚهشق حٌزرزرش . حٌظؤػ١ش حٌىٙشِٚغٕخه١غٟ حٌّظزمٟ. حالعظمطخد 

. حألؿٙضس ٚحٌطشق حٌلم١ٍش حألسكطلض حعظخذحِخص حٌطشق حٌىٙشِٚغٕخه١غ١ش   ٚحٌقٕخػٟ.حٌىٙشرخثٟ حٌطز١ؼٟ 

 ؿخف 201. حٌّظطٍذ: ٠ِٛخْ ( –ٚحٌظفغ١ش حٌىّٟ ٚحٌٕٛػٟ ٌٍّؼٍِٛخص.  ) ططز١مخص كم١ٍش 

 

 (1+2)3د١ٛف١ض٠بئٝ االعزىشبف اٌ خبف:301

حٌّغٕخه١غٟ ٚحٌـزخررٟ، حٌطزشق حٌىٙشرخث١زش، حٌـٙزذ حٌزحطٟ،حإلعزظمطخد رخٌلزغ، حٌطزشق حٌىٙشِٚغٕخه١غز١ش،  حالعظىؾخف

 طشق حٌغز١ض١ِش حإلٔؼىخعز١ش ٚحإلٔىغزخس٠ش، ػٍزُ حٌزضالصي، سحدحس حإلخظزشحق حألسمزٟ، حٌطزشق حٌلشحس٠زش ٚحإلؽزؼخػ١ش.حٌ

ظطز١مخص حٌّخظٍفش فٟ حٌىؾزف ػزٓ حٌؼزشٚحص حٌطز١ؼ١زش ، حٌظفغز١ش حٌى١فزٟ ٚحٌىّزٟ ٌطزشق حالعظىؾزخف حٌـ١ٛف١ض٠زخثٟ ، ) حٌ

 ؿخف 201حٌّظطٍذ: . ٠ِٛخْ ( –ططز١مخص كم١ٍش 

    

 (               1+2)3: ػٍُ اٌضالصي                        خبف312

حٌضالصي ٚأعزخرٙخ ٚأٔٛحػٙخ ،  ٔززس طخس٠خ١زش، أؿٙزضس ل١زخط حٌزضالصي، حألِزٛحؽ حٌضٌضح١ٌزش ٚحٔظؾزخس٘خ فزٟ حألسك ٚصِزٓ 

ضح١ٌززش، ٚفزٌٛٙخ، ٚفززف حٌزضالصي )طلذ٠ززذ ِىززخْ كزذٚػٙخ، ػّمٙززخ ٚؽزذطٙخ(، ِم١ززخط  حٌززضالصي، ِؼخٌـزش حٌّؼٍِٛززخص حٌضٌ

حٌّظطٍزذ:  ١ِىخ١ٔى١ش حٌزضالصي، ؽززىش حٌّشحفزذ حٌذ١ٌٚزش .  حٌظشو١زذ حٌزذحخٍٟ ٌزألسك كٍزٛي ١ِىخ١ٔى١زش حٌززئس حٌضٌضح١ٌزش.

 ؿخف 201

  

 (0+2)2                       رس١ًٍ اٌغالعً اٌض١ِٕخخبف: 317

ً حالعظمــــــززـطخر١ش ٌٍّٛؿززخص ٚحٌّشؽززلخص حٌشل١ّززش ٚطم١ٕززش ِؼخٌـززش حٌّقززفٛفخص ٚطل١ٍزز رؤٔٛحػٙززخطل١ٍززً حّٔززخه فززٛس٠ش 

 ف١ض 102حٌّظطٍذ:  ططز١ك حٌٕظش٠ش حٌؼىغ١ش حٌخط١ش ٚحٌغ١ش خط١ش فٟ حٌّؾخوً حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش. اٌٝ رخإلمخفش رؤٔٛحػٙخ

 

 

 

 (0+2)2                        ف١ض٠بء اٌظخٛسخبف: 319
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ٝ طٛص٠غ ٚكشوش حٌغٛحثً )ٔفو، غخص، ِمذِش أٔٛحع حٌقخٛس، حٌخٛحؿ حٌف١ض٠خث١ش ٌٍقخٛس ٚحٌغٛحثً حٌظٟ طئػش ػٍ

ِخء، أٚ حٌٍّٛػخص حألخشٜ( ِٓ خالي حٌّغخِخص ٚحٌفشحغخص فٟ حٌقخش ٚطؾًّ حٌخٛحؿ حٌّغخ١ِش، حٌٕفخر٠ش، حٌنغو، 

حٌشهٛرش ٚحٌٍضٚؿش. دسحعش حٌؼٛحًِ حٌظٟ طئػش ػٍٝ ٘زٖ حٌخٛحؿ ٚوزٌه ِمخسٔش ٘زٖ حٌخٛحؿ. لخْٔٛ دحسعٟ ٌألٚعخه 

 ؿ١ٛ 320ؿ١ٛ،  236ؿ١ٛ،  101حٌّظطٍذ:  غش.حٌّغخ١ِش غ١ش حٌّظـخٔ

 

 (               1+2)3خبف: ل١بعبد ا٢ثبس اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ     341

حعزظخذحِخص ل١خعزخص ح٢رزخس حٌـ١ٛف١ض٠خث١زش، طغزـ١الص حٌّمخِٚزش حٌىٙشرخث١زش رؤٔٛحػٙزخ حٌّخظٍفش،طغزـ١الص حٌـٙزذ حٌززحطٟ ، 

ص حٌىؼخفزش، حٌظغزـ١الص حٌغز١ض١ِش ٚحٌـخرر١زش، طفغـــزـ١ش طغززـ١الص حٌظغزـ١الص حألؽزؼخػ١ش حٌطز١ؼ١زش ٚحٌقزٕخػ١ش ،طغزـ١ال

 ؿخف 201 حٌّظطٍذ:. ٠ِٛخْ ( –ح٢رخس. ) ططز١مخص كم١ٍش 

  

 (1+0)1خ١ٛف١ض٠بئ١خ      رم١ٕبدخبف: 361

حٌظؼشف ػٍٝ ِزخدة طق١ُّ ٚ طؾغ١ً حالؿٙضس حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش رحص حٌؼاللش فٟ حٌّـخالص حٌغ١ض١ِش ٚ حٌشفذ حٌضٌضحٌٟ ٚ 

حٌّغٕخه١غ١ش حالسم١ش ٚ حٌـخرر١ش حالسم١ش رخالمخفش حٌٝ حٌىٙشر١ش ٚ حؿٙضس  حٌـٙذ حٌزحطٟ . ) ططز١مخص كم١ٍش 

 ؿخف 201 حٌّظطٍذ:(. أعزٛػ١ش

 

 (0+1)1خ١ٛف١ض٠بئ١خ      رمبس٠شخبف: 381

ٌّؼٍِٛخص حٌـ١ٛف١ض٠خث١زش حٌؼ١ٍّش ٚهش٠مش ٔمذ٘خ ،  حٌّقطٍلخص حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش، طمذ٠ُ حٚحٌشعخثً وظخرش حألٚسحق ٚحٌظمخس٠ش 

 ؿ١ٛ 381 حٌّظطٍذ: فٟ سعِٛخص ر١خ١ٔش، اػذحد رلغ فٟ ِٛمٛع ؿ١ٛف١ض٠خثٟ.

 

 (0+2)2     اٌطشق اإلشؼبػ١خ ٚاٌسشاس٠خ اٌد١ٛف١ض٠بئ١خخبف: 390

اؽززؼخػ١ش حٌقززخٛس، ٔظش٠ززش حٌظلٍززً حإلؽززؼخػٟ ٚٔقززف حٌؼّززش، أؿٙززضس ل١ززخط حإلؽززؼخع حٌطز١ؼززٟ، حٌّغززخكش حإلؽززؼخػ١ش 

ـ٠ٛش، طفغ١ش حٌمشحءحص حألؽؼخػ١ش. كشحسس حألسك ٚػاللظٙزخ رزخٌّٛحد حٌّؾزؼش، ٔظش٠زش حٌغزش٠خْ حٌلزشحسٞ، حألسم١ش ٚحٌ

حٌظذسؽ حٌلشحسٞ ِغ حٌؼّك ٚطغ١شٖ ِغ حٌضِخْ ٚحٌّىخْ، حٌم١خعخص حٌلشحس٠ش، حعظخذحِخص حٌطشق حإلؽؼخػ١ش ٚحٌلشحس٠زش 

 ؿخف 201 حٌّظطٍذ: فٟ ػخٌُ ح١ٌَٛ.

 

 (               4+0)4           خبف: خ١ٛف١ض٠بء اٌسمً   391

٠ِٛززخً ٌٍذسحعززش حٌلم١ٍززش، ِمذِززش فززٟ حٌٛعززخثً حٌـ١ٌٛٛؿ١ززش ٚحٌـ١ٛف١ض٠خث١ززش  ٌشعززُ  أسرؼززِْٛؼغززىش فزز١فٟ ٌّززذس خّغززش ٚ 

حٌخززشحثو حٌطزٛغشحف١ززش ٚحٌـ١ٌٛٛؿ١ززش، سعززُ خززشحثو طلززض عززطل١ش  ٌّٕززخهك ِخظززخسس ٌذسحعززش حٌؼاللززخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ززش 

ظشحو١ززذ حٌزٕخث١ززش ٚحٌٕفززخر حٌطزمززٟ ألٔززٛحع حٌقززخٛس، ل١خعززخص ؿ١ٛف١ض٠خث١ززش كم١ٍززش، طل١ٍززً حألعخعزز١ش ِززغ حٌظشو١ززض ػٍززٝ حٌ

 حٌّؼٍِٛخص، طفغ١ش حٌٕظخثؾ. 

 ؿ١ٛ 381ؿ١ٛ،  ١236ٛ، ؿ320ؿخف، 211حٌّظطٍذ: 

 

 (0+2)2              األسعخبف: ف١ض٠بء 401

س، خٛحفُٙ حٌف١ض٠خث١ش ٚحٌى١ّ١خث١زش . حٌظغزشد طشو١ذ حألسك حٌّغظٕظؾ ِٓ حٌطشق حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش: حٌمؾشس، حٌغظخس، ٚحٌٕٛح

حٌلشحسٞ حألسمٟ، ط١خسحص حٌلًّ ٚحٌظغ١ش فٟ ٔٛع حٌقخش،حٌّغٕخه١غ١ش حألسم١ش ٚحٌّغٕخه١غز١ش حٌمذ٠ّزش، حٌؼاللزش رز١ٓ 

ػٍُ حٌضالصي ٚحٌـخرر١ش ٚحٌّغٕخه١غ١ش حألسم١ش، ٚطشو١زذ حألسك، كشوزش حٌقزفخثق حٌمخس٠زش، حٌغزطق ح١ٌٙذسٚعزظخط١ىٟ، 

 ؿخف312حٌّظطٍذ: حٌلش ٌٍىشس حألسم١ش، ِزذأ كفظ حٌظٛحصْ. حٌظزرزد 

 

 (0+2)2              اٌضٌضا١ٌخ إٌٙذع١خخبف: 412

ٔظش٠ش حالكظّخالص ٚحٌّلذٚد٠ش ٚطؤػ١ش٘خ ػٍٝ حٌّٛلغ . حٔٛحع حٌّقخدس حٌضٌضح١ٌش ٚػاللظٙخ رخٌظقذع حٌخطزش حٌضٌضحٌزٟ . 

 حألر١ٕزشٚطقز١ُّ  ٌألر١ٕزشحٌظشرش ٚحعظمشحس ح١ًٌّ. حالعزظـخرش حٌضٌضح١ٌزش  حٌظّٕطك حٌضٌضحٌٟ .ِؼخِالص حٌظؼظ١ُ , ِؾخوً ط١ّغ

 ؿخف312حٌّظطٍذ: حٌّمخِٚش ٌٍضالصي. 

 

 

 

 (                    1+2)3      اٌد١ٛف١ض٠بئ١خخبف: ِؼبٌدخ اٌّؼٍِٛبد 413
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هشق كغخد حٌّؾظمش  ٔظش٠ش طشؽ١ق حٌظشدد، هشق فقً حٌّـخالص حٌّل١ٍش ٚحإلل١ّ١ٍش فٟ حٌٛعو حٌل١ضٞ ٚحٌظشددٞ،

حٌؼخ١ٔش حٌشأع١ش ٌّـخالص حٌـٙذ، حٌظٛحفً حٌغفٍٟ ٚحٌؼٍٛٞ، ّٔزؿش ر١خٔخص ِـخالص حٌـخرر١ش ٚحٌّغٕخه١غ١ش، فؼٛرخص 

حٌظفغ١ش ٌز١خٔخص ِـخالص حٌـٙذ. ٔظش٠ش حٌظل١ًٍ حٌخطٟ ٌٍّؼٍِٛخص حٌشل١ّش، طل١ًٍ فٛس٠ٝ حٌغش٠غ  ٚططز١مخطٙخ فٟ 

حٌّؼٍِٛخص حٌغ١ض١ِش، طفغ١شحٌّؼٍِٛخص حٌغ١ض١ِش حٌّظمذِش، ػٍُ حٌطزمخص حٌغ١ضِٟ ِؼخٌـش حٌّؼٍِٛخص، طلغ١ٓ ٔٛػ١ش 

 ؿخف 221، ؿخف211حٌّظطٍذ:  ٚحٌظؼشف حٌّزخؽش ػٍٝ حٌزظشٚي ٚحٌغخص حٌطز١ؼٟ.

 

 (               0+2)2خبف: اٌضٌضا١ٌخ اٌزىز١ٔٛخ ٌٍششق األٚعؾ  416

حٌضالصي ِغ حألِخوٓ حٌٕؾ١طش كشو١خً، طىظ١ٔٛش حٌقزف١لش حٌؼشر١زش ٚحسطزخه كذٚع   حٌؾشق حألٚعودسحعش ؽخٍِش ٌظىظ١ٔٛش 

, حٔظؾخس حٌزلـــــــش حألكــــــــّش، كشوش فخٌك حٌزلش ح١ٌّض ، ؿزخي حألهٍظ، ِٕطمش ػفزخس ٚحٌخٍز١ؾ حٌؼشرزٟ، حعظــزـخذحَ 

 خفؿ312حٌّظطٍذ: حٌضالصي حٌلـــذ٠ؼش ٚحٌظخس٠خ١ش ٌّؼشفش ططٛس حٌضٌضح١ٌش ٚحٌظشحو١ذ حٌمؾش٠ش. 

 

 (               0+2)2خبف: اٌضٌضا١ٌخ إٌٙذع١خ               417

دسحعش أعزخد حٌضالصي ٚحٌظؤػ١شحص حٌّظؼٍمش رخٌظقذع حٌغطلٟ، كشوش حألسك حٌم٠ٛش ٚل١خعٙخ، ِؾىالص حٌظشرش 

 ؿخف 312ٚعٍٛوٙخ، حٌظغٛٔخِٟ، حٌظـخٚد حٌضٌضحٌٟ ٌألر١ٕش، ٚطق١ُّ حألر١ٕش حٌّمخِٚش ٌٍضالصي. حٌّظطٍذ: 

 

 (0+2)2               اٌد١ٛف١ض٠بء اٌج١ئ١خخبف: 424

حعظخذحَ ؿ١ّغ حٌطشق حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش )حٌغ١ض١ِش، حٌـخرر١ش،حٌّغٕخه١غ١ش، سحدحس حالخظشحق حألسمٟ، حٌىٙشرخث١ش 

 ٚحإلؽؼخػ١ش( ٌلً حٌّؾخوً حٌز١جش . سفذ حٌظٍٛع ٚطلذ٠ذٖ ِٚظخرؼظٗ . فلـ فالك١ش حٌّٛحلغ ٌٍظخٍـ ِٓ حٌٕفخ٠خص. 

ؿخف،  221، ؿخف211حٌّظطٍذ:  حٌظم١١ُ حٌـ١ٛف١ض٠خثٟ ٌنّخْ عالِش ِٚالثّش حٌّٕؾآص حٌٕٙذع١ش ٌٍلفخا ػٍٝ حٌز١جش.

 ؿخف 231

 

 (0+1)1                ٔذٚحخبف: 485

ِٕخلؾش حٌّٛحم١غ حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش حٌلذ٠ؼش ٚحألرلخع حٌؼ١ٍّش حٌّغظـذس . طذس٠ذ حٌطالد ػٍٝ اٌمخء حٌّلخمشحص فٟ 

  ١غ رحص حٌؼاللش.حٌّٛحم

 

 (               3+0)3خبف: ِششٚع ثسث                      499

طى١ٍف حٌطالد ربؿشحء رلغ فٟ أكذ فشٚع حٌـ١ٛف١ض٠خء، طـ١ّغ حٌّؼٍِٛخص، طل١ًٍ حٌّؼٍِٛخص ٚطفغ١ش حٌٕظخثؾ ِغ وظخرش 

 ؿخف391ؿخف،381حٌّظطٍذ:  رلغ، طط١زمخص كم١ٍش.
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 أٚال: ِغّٝ اٌذسخخ:

 
      M.Sc. Geology          ٌٛخ١بِبخغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌد١ٛ

 
٠خظخس حٌطخٌذ ِغخس حٌذسحعش ِٓ ر١ٓ خّغش ِغخسحص ِظخكش رخٌمغُ هزمخ إلكظ١خؿخطزٗ حٌٛا١ف١زش ٚدسحعزظٗ حٌؼ١ٍّزش حٌغزخرمش 

 ٚ٘زٖ حٌّغخسحص ٘ٝ:
 زمخصِغخس حٌقخٛس حٌشعٛر١ش ٚحٌط -1
 ِغخس ؿ١ٌٛٛؿ١خ حٌزظشٚي -2
 ِغخسؿ١ٌٛٛؿ١خ ح١ٌّخٖ -3
 ِغخس ؿ١ٌٛٛؿ١خ حلظقخد٠ش -4
 ِغخس ػٍُ حألكخف١ش -5

 

 ثب١ٔب: أ٘ذاف اٌجشٔبِح: 
إلعزظىّخي دسحعزظُٙ ك١غ ٠ظُ طؤ١ٍُ٘ٙ  ٌٛؿ١خ*   حٌٕٙٛك رخٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚطٕؾ١طٗ ٚرٌه ربػذحد حٌزخكؼ١ٓ فٟ ِـخي حٌـ١ٛ

حٖ فٟ أٞ ِـزخي ِزٓ ِـزخالص حٌـ١ٌٛٛؿ١زخ, ٚاٌزٝ ط١ّٕزش ؽخقز١ش حٌطخٌزذ حألوخد١ّ٠زش ٌٍّغظٜٛ حألوخد٠ّٟ ٌٍذوظٛس

 ػٓ هش٠ك حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٌّٕخلؾش ٚحإلٌمخء.

حٌظشو١ززض ػٍززٝ حٌّؾززىالص رحص حٌطززخرغ حٌّلٍززٟ كظززٝ ٠ززظُ حإلعززظفخدس ِززٓ حٌززذحسط فززٟ حٌّؾززخسوش رّؼخٌـززش طٍززه  *

 حٌّؾىالص ِٓ ِٛلغ ػٍّٗ.

خْٚ رز١ٓ حٌـخِؼزش ٚحٌمطخػزخص حٌلى١ِٛزش ٚحٌخخفزش رحص حٌؼاللزش ٚرٌزه رزظٍّظ حٌّؾزخس٠غ *    ٠ذػُ حٌزشٔخِؾ أٚؿزٗ حٌظؼز

ؼزشٚحص حٌطز١ؼ١زش حٌظزٟ طٕفزز٘خ ٘ززٖ حٌمطخػزخص ِٚلخٌٚزش سرزو أرلزخع ٚحٌ رّـزخالص حٌـ١ٌٛٛؿ١زخحٌظ٠ّٕٛش حٌّظقزٍش 

ِـززخي  رؼززل حٌذحسعزز١ٓ رٙزززٖ حٌّؾززخس٠غ. ػززالٚس ػٍززٝ رٌززه فززبْ حٌزشٔززخِؾ عززٛف ٠ئ٘ززً حٌزززخكؼ١ٓ حٌؼ١ٍّزز١ٓ فززٟ

 ٌٙزٖ حٌمطخػخص. حٌـ١ٌٛٛؿ١خ

 

 ششٚؽ اٌمجٛي:  ثبٌثب:
 ِغ ِشحػخس ِخ ٚسد رالثلش حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ فبْ  حٌمغُ ٠ؾظشه حٌظخٌٟ:

  أْ ٠ىْٛ حٌّظمذَ كخفال ػٍٝ دسؿش حٌزىخٌٛس٠ٛط فٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ أٚ أكذ حٌظخققخص  (1

 دٌٙخ.حألخشٜ رحص حٌؼاللش ِٓ ؿخِؼش حٌٍّه عؼٛد أٚ ِخ ٠ؼخ           

 أْ ٠ـظخص حٌّظمذَ حٌّمخرٍش حٌؾخق١ش رخٌطش٠مش حٌظٟ ٠لذد٘خ حٌمغُ.      ( 2

 

 ساثؼب:  ِزطٍجبد اٌذسخخ ٚٔظبَ اٌذساعخ: 
 1حٌفمزشس  33طىْٛ حٌذسحعش ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌذسؿش فٟ ٘زح حٌزشٔخِؾ رخٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٚحٌشعخٌش ٚفمخ ٌٍّخدس           

ٚكزذس دسحعز١ش ِٛصػزش ػٍزٝ ػالػزش فقزٛي  24ذس ٌٍـخِؼخص حٌغؼٛد٠ش. ٠زذسط حٌطخٌزذ ِٓ الثلش حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ حٌّٛك

  .دسحع١ش
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 ـــــــ
 اٌذسخخ: اٌّبخغز١ش                                                     اٌزخظض: اٌد١ٌٛٛخ١ب  

 بس: اٌظخٛس اٌشعٛث١خ ٚاٌطجمبداٌّغ
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس سلُ اٌّمشس َ اٌّغزٜٛ

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١ش حٌٍّّىش ِظمذَ ؿ١ٛ 501 1 األٚي

 (1ج2)3 ػٍُ حٌطزمخص حٌّظمذَ ؿ١ٛ 532 2

 (1ج2)3 فخٛس سعٛر١ش ِظمذَ ؿ١ٛ 533 3

فخٛس حٌىشرٛٔخص ٚحٌّظزخشحص  ؿ١ٛ 534 4 اٌثبٟٔ

 ِظمذَ

 (1ج2)3

 (0ج2)2 سعٛر١خص كذ٠ؼش ؿ١ٛ 536 5

 (0ج2)2 ػٍُ حٌز١جخص حٌمذ٠ّش حٌّظمذَ ؿ١ٛ 550 6

 (0ج1)1 ٔذٚس ؿ١ٌٛٛؿ١ش ؿ١ٛ 598 7

 (1ج2)3 طفغ١ش طغـ١الص ح٢رخس ِظمذَ ؿ١ٛ 573 8 اٌثبٌث

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ د٠ٕخ١ِى١ش ؿ١ٛ 586 9

 (0ج1)1 ِٛمٛػخص ِظخققش ؿ١ٛ 599 10

 (0ج6)6 سعخٌش ؿ١ٛ 600 11 اٌشاثغ

 عخػش 30 ِـّٛع ػذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس

                                                               

 اٌذسخخ: اٌّبخغز١ش                                                       اٌزخظض: اٌد١ٌٛٛخ١ب

 اٌّغبس: خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚي
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس شسسلُ اٌّم َ اٌّغزٜٛ

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١ش حٌٍّّىش ِظمذَ ؿ١ٛ 501 1 األٚي

 (1ج2)3 ػٍُ حٌطزمخص حٌّظمذَ ؿ١ٛ 532 2

 (1ج2)3 فخٛس سعٛر١ش ِظمذَ ؿ١ٛ 533 3

فخٛس حٌىشرٛٔخص ٚحٌّظزخشحص  ؿ١ٛ 534 4 اٌثبٟٔ

 ِظمذَ

 (1ج2)3

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ حٌزظشٚي ؿ١ٛ 556 5

 (1ج2)3 ؿ١ٛف١ض٠خء ططز١م١ش ؿ١ٛ 572 6

 (1ج2)3 طفغ١ش طغـ١الص ح٢رخس ِظمذَ ؿ١ٛ 573 7 اٌثبٌث

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ د٠ٕخ١ِى١ش ؿ١ٛ 586 8

 (0ج6)6 سعخٌش ؿ١ٛ 600 9 اٌشاثغ

 عخػش 30 ِـّٛع ػذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس
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 اٌزخظض: اٌد١ٌٛٛخ١ب            اٌذسخخ: اٌّبخغز١ش                                           

 اٌّغبس: خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس سلُ اٌّمشس َ اٌّغزٜٛ

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١ش حٌٍّّىش ِظمذَ ؿ١ٛ 501 1 األٚي

 (1ج2)3 ػٍُ حٌطزمخص حٌّظمذَ ؿ١ٛ 532 2

 (1ج2)3 فخٛس سعٛر١ش ِظمذَ ؿ١ٛ 533 3

 (1ج2)3 خء حٌـ١ٌٛٛؿٟحالكق ؿ١ٛ 512 4 اٌثبٟٔ

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ ح١ٌّخٖ ؿ١ٛ 555 5

 (1ج2)3 ؿ١ٛف١ض٠خء ططز١م١ش ؿ١ٛ 572 6

 (1ج2)3 طفغ١ش طغـ١الص ح٢رخس ِظمذَ ؿ١ٛ 573 7 اٌثبٌث

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ د٠ٕخ١ِى١ش ؿ١ٛ 586 8

 (0ج6)6 سعخٌش ؿ١ٛ 600 9 اٌشاثغ

 عخػش 30 ِـّٛع ػذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس
                                                             

 الدرجة: الماجستير                                           التخصص: الجيولوجيا
 المسار: جيولوجيا اقتصادية

 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس سلُ اٌّمشس َ اٌّغزٜٛ

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١ش حٌٍّّىش ِظمذَ ؿ١ٛ 501 1 األٚي

 (1ج2)3 فخٛس ٔخس٠ش ِظمذَ ؿ١ٛ 522 2

 (1ج2)3 فخٛس ِظلٌٛش ِظمذَ ؿ١ٛ 523 3

 اٌثبٟٔ

 

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ حٌظؼذ٠ٓ ؿ١ٛ 554 4

 (1ج2)3 ؿ١ٛو١ّ١خء ِظمذَ ؿ١ٛ 561 5

 (0ج2)2 ػٍُ حٌظم٠ُٛ حٌـ١ٌٛٛؿٟ ؿ١ٛ 564 6

 (1ج1)2 ؿ١ٛو١ّ١خء حٌّؼخدْ ؿ١ٛ 566 7 اٌثبٌث

 (1ج2)3 ٌٛؿ١خ د٠ٕخ١ِى١شؿ١ٛ ؿ١ٛ 586 8

 (0ج1)1 ٔذٚس ؿ١ٌٛٛؿ١ش ؿ١ٛ 598 9

 (0ج1)1 ِٛمٛػخص ِظخققش ؿ١ٛ 599 10

 (0ج6)6 سعخٌش ؿ١ٛ 600 11 اٌشاثغ

 عخػش 30 ِـّٛع ػذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس
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 اٌزخظض: اٌد١ٌٛٛخ١ب                                                    اٌذسخخ: اٌّبخغز١ش  

 اٌّغبس: ػٍُ األزبف١ش
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس سلُ اٌّمشس َ اٌّغزٜٛ

 (1ج2)3 ؿ١ٌٛٛؿ١ش حٌٍّّىش ِظمذَ ؿ١ٛ 501 1 األٚي

 (1ج2)3 ػٍُ حٌطزمخص حٌّظمذَ ؿ١ٛ 532 2

 (1ج2)3 (1حألكخف١ش حٌالفمخس٠ش ) ؿ١ٛ 542 3

فخٛس حٌىشرٛٔخص ٚحٌّظزخشحص  ؿ١ٛ 534 4 اٌثبٟٔ

 ِظمذَ

 (1ج2)3

 (1ج2)3 (2حألكخف١ش حٌالفمخس٠ش ) ؿ١ٛ 543 5

 (1ج2)3 أكخف١ش دل١مش ِظمذَ ؿ١ٛ 547 6

 (1ج2)3 (3حألكخف١ش حٌالفمخس٠ش ) ؿ١ٛ 544 7 اٌثبٌث

 (1ج1)2 ػٍُ حٌز١جخص حٌمذ٠ّش حٌّظمذَ ؿ١ٛ 550 8

 (0ج1)1 ػٍُ حٌطزمخص حٌل١ٛٞ حٌّظمذَ ؿ١ٛ 551 9

 (0ج6)6 سعخٌش ؿ١ٛ 600 10 اٌشاثغ

 عخػش 30 ِـّٛع ػذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس
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 (1+2)3خ١ٌٛٛخ١خ اٌٍّّىخ ِزمذَ                          :خ١ٛ 501

شٞ ٚحٌظشو١زض ػٍزٝ حٌزذسع حٌؼشرزٟ ِزغ حٌظؤو١زذ ػٍزٝ ِؾزخوً ٔؾزٛء ٚططزٛس حٌزذسع حٌؼشرزٟ دسحعش ِٕزخهك ِزخ لززً حٌىّزز

ٚحٌظشو١زذ ٚحٌّنززخ٘خس، ٚدسحعززش حٌّنزخ٘خس ٚحٌـغشحف١ززش حٌمذ٠ّززش ٚططز١مخطٙزخ ػٍززٝ هزمززخص حٌّظىٛٔزخص حٌشعززٛر١ش ٚٔؾززؤطٙخ 

 ٌلمذ حٌل١خس حٌمذ٠ّش ِٚخ رؼذ٘خ.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3                 االزظبء اٌد١ٌٛٛخٟ        :خ١ٛ 512

ِشحؿؼززش لززٛح١ٔٓ حالكظّززخالص، حالكظّززخي حٌؾززشهٟ ٚحالعززظمالي لززٛح١ٔٓ ر١ززض، حٌظٛص٠ؼززخص حٌّٕفقززٍش ٚحٌّظقززٍش، ػززضَٚ 

حٌّظغ١شحص حٌؼؾٛحث١ش، طٛص٠غ رحص حٌلذ٠ٓ )حٌؼٕخثٟ(، طٛص٠غ رٛعْٛ حٌظٛص٠غ حٌٕٙذعزٟ، طٛص٠زغ حٌفزٛق حٌٕٙذعزٟ، حٌظٛص٠زغ 

ظٛص٠غ حٌّٕظظُ. حٌؼ١ٕزخص ٚطٛص٠ؼٙزخ، حالخظززخسحص حالكقزخث١ش، حالٔلزذحس حٌخطزٟ ٚحالسطززخه، ح٢عٟ، حٌظٛص٠غ حٌط١فٟ، ٚحٌ

 طل١ًٍ حٌظزخ٠ٓ.

 

 (1+2)3طخٛس ٔبس٠خ ِزمذَ                           :خ522ٛ١

، طمغز١ُ حٌقزخٛس حٌٕخس٠زش ٚػاللخطٙزخ حٌلم١ٍزش، AFMٔؾؤس ٚططٛس حٌقخٛس حٌٕخس٠زش، طفقز١ً حٌّخؿّزخ رخٌشعزِٛخص ِؼزً 

حٌلشوخص حٌظىظ١ٔٛش. حٌزشوٕش ٚحٌزشحو١ٓ )حٌؼشِٛد٠ٕخ١ِىخ ٚحٌذ٠ٕخ١ِىخ حٌلشحس٠ش ٌٍقخٛس(، طشوزض حٌّؾزىالص ػٍزٝ حألفزً 

 حٌقخشٞ ٌّـّٛػخص فخش٠ش ِٓ حٌذسع حٌؼشرٟ. ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3طخٛس ِزسٌٛخ ِزمذَ                         :خ523ٛ١

ٔؾؤس ٚطمغ١ُ حٌقزخٛس حٌّظلٌٛزش، حألٔغزـش حٌظل١ٌٛزش ٚطفخػالطٙزخ، أػزش طلزٛي حٌّؼزخدْ ػٍزٝ حٌؼاللزخص حٌّؼذ١ٔزش، حٌمٛحػزذ 

حٌف١ض٠خث١ش ٚحٌى١ّ١خث١ش حٌّشطزطش رٕؾزؤس حٌقزخٛس ِٚؼخدٔٙزخ، دسحعزش حألكضِزش حٌّظلٌٛزش ٚحٌّؾزخوً حٌٕخؿّزش ػٕٙزخ ٚػاللزش 

رزخٌظلٛي، حٌظلزٛي حٌظلطّزٟ ِٚذٌٌٛزٗ، عزلٕخص ٚألزخ١ٌُ حٌقزخٛس حٌّظلٌٛزش  رٌه رخٌظىظ١ٔٛزش، ػاللزش حٌٕظش٠زخص حٌظىظ١ٔٛزش

 ٚطّؼ١ً رٌه رخٌشعِٛخص حٌّؼٍؼ١ش ِؼً

 (ACF, AKF,FMA). ططز١مخص كم١ٍش. 

 

 (1+2)3ػٍُ اٌطجمبد اٌّزمذَ                          :خ532ٛ١

خسٔززش، حٌخززشحثو حٌطزم١ززش حٌل٠ٛ١ززش، دسحعززش ططززٛس ِزززخدٞء حٌطزمززخص، حٌغززـً حٌقززخشٞ ٚحٌغززـً حٌضِٕززٟ حٌطزمززٟ، حٌّم

 حٌّظغ١شحص حٌغل١ٕش ٚػ١ٍّخص حٌّنخ٘خس فٟ حألكٛحك حٌشعٛر١ش حٌّّٙش.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3طخٛس سعٛث١خ ِزمذَ                           :خ١ٛ 533

حٌّززذ ٚحٌـززضس،  دسحعززش حٌطزم١ززش فززٟ حٌظشعزز١ذ، أٔززٛحع حٌز١ٕززخص حٌشعززٛر١ش، سٚحعززذ وززً ِززٓ حٌش٠ززخف، ٚحألٔٙززخس، حألِززٛحؽ،

 حٌظ١خسحص حٌزلش٠ش، حٌشٚحعذ حٌزلش٠ش حٌنلٍش ٚحٌؼ١ّمش، ط١خسحص حٌؼىش.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3طخٛس اٌىشثٛٔبد ٚاٌّزجخشاد ِزمذَ                     :خ١ٛ  534

دسحعززش طشعزز١ذ سٚحعززذ حٌىشرٛٔززخص ٚطىزز٠ٛٓ فززخٛس حٌّظزخززشحص ِززغ دسحعززش عززلٕخص حٌىشرٛٔززخص ٚػ١ٍّززخص ِززخ رؼززذ 

 ع١ذ ٚحٌغلٓ حٌّٕٛرؿ١ش.حٌظش

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (0+2)2سعٛث١بد زذ٠ثخ                          :خ١ٛ  536

حٌظـ٠ٛززش، حٌظؼش٠ززش ِٚؼززذي حٌظشعزز١ذ، هززشق طغ١ززش حٌشٚحعززذ اٌززٝ فززخٛس سعززٛر١ش، سٚحعززذ حألٔٙززخس، سٚحعززذ حٌٙززٛحء، 

 سٚحعذ حٌؼالؿخص، سٚحعذ حٌزلخس.

 

 

 (1+2)3                (     1األزبف١ش اٌالفمبس٠خ ) :خ١ٛ 542
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ِمذِش فٟ دسحعش حألكخف١ش حٌالفمخس٠ش، أؽىخي حٌىخثٕخص، حٌظغ١ّش ٚحٌظق١ٕف، حٌظطٛس،  حٌظىز٠ٛٓ ٚحٌظمغز١ُ، حٌٕزٛع، طؾزؼذ 

 حٌٕٛع، دسحعش ؽخٍِش ٌمز١ٍش أسو١ٛع١خػخ )حٌّٛسفٌٛٛؿ١خ، حٌظق١ٕف(، حٌـغشحف١خ حٌمذ٠ّش.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3(                     2خ )األزبف١ش اٌالفمبس٠ :خ١ٛ  543

دسحعش ؽخٍِش ٌمز١ٍش حٌـّخػ١خص )أؽىخي حٌّغظؼّشحص، ِٛسفٌٛٛؿ١خ حٌفشد، ّٔٛ حٌّغظؼّشحص، حٌظق١ٕف، ػاللزخص هزشحص 

 ّٔٛ حٌّغظؼّشحص رخٌز١جش(، دسحعش ؽخٍِش ٌٍذ٠ذحْ حٌلٍم١ش.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3     (                3األزبف١ش اٌالفمبس٠خ )  :خ١ٛ  544 

دسحعش ؽخٍِش ٌٍى١ظْٛ، دسحعش ؽخٍِش ٌّـّٛػخص كفش٠زش خخفزش )كفش٠زخص اد٠خوزخسح، كفش٠زخص هفٍزش رزشؿظ، كفش٠زخص  

 هفٍش ٕ٘ضسٚن، كفش٠خص ِخصْٚ وش٠ه(، ح٢ػخس حٌل٠ٛ١ش حٌّظلفشس.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3أزبف١ش دل١مخ ِزمذَ                           :خ١ٛ  547

ػٍزٝ حٌزمخ٠ززخ حٌل١ٛح١ٔزش ٚحٌٕزخط١زش حٌّـٙش٠زش ِززغ حٌظشو١زض رؾزىً خزخؿ ػٍززٝ حٌّـّٛػزخص حٌطزم١زش حٌّّٙززش دسحعزش ِظمذِزش 

 حٌمذ٠ّش ٚطمغ١ّٙخ.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+1)2ػٍُ اٌج١ئبد اٌمذ٠ّخ اٌّزمذَ                     :خ١ٛ  550

حألدٌزش حٌز١ج١زش حٌّزخؽزشس ِزٓ خزالي  –ٟ حٌزلزشٞ حٌٕظخَ حٌز١جز –حٌظٕٛع  –ِزخدة ر١ج١ش أعخع١ش  –ٔظشس ػخِش ٌٍز١جش حٌمذ٠ّش 

 –حٌؾزىً حٌؼزخَ ٌٍىخثٕزخص  –حألدٌزش حٌشعزٛر١ش  –حألدٌزش حٌزٕخث١زش  –حألدٌش حٌز١ج١زش ِزٓ حٌظؾزخرٗ حٌظشو١ززٟ حٌظطزٛسٞ  –حٌلفظ 

فمزذحْ رؼزل  –حٌغزلٕخص حٌذل١مزش  –حٌظـّؼزخص حألسمز١ش  –طـّؼزخص حٌمزخع  –طـّؼخص حٌؾزؼخد  -حٌظٛص٠غ حٌـغشحفٟ ٌٙخ 

ِؼززذالص حٌظطززٛس  –حالٔمززشحك  –حٌظطززٛس ٚحٌغززـً حألكفززٛسٞ  –حٌظـّؼززخص حألكفٛس٠ززش  -حٌّؼٍِٛززخص ِززخ رؼززذ حٌززذفٓ 

ِمخسٔززش  –ّٔززخرؽ حٌظطززٛس ٚحالٔمززشحك  –حالٔمززشحك حٌـّززخػٟ   -ِؼززذي حالٔمززشحك فززٛق ِغززظٜٛ حٌٕززٛع  –ٚحالٔمززشحك

 خص حٌّٕمشمش.طلذ٠ذ حٌظٛص٠غ حٌـغشحفٟ ٌّـّٛػش حٌىخثٕ –حٌلخمش ِغ حٌّخمٟ ٌٍىخثٕخص 

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (0+1)1ػٍُ اٌطجمبد اٌس١ٛٞ اٌّزمذَ                      :خ١ٛ  551

حٌّذٜ حٌطزمٟ  –حٌّنخ٘خس رخألكخف١ش  –حٌٕطك حٌل٠ٛ١ش  –حٌٛكذحص حٌطزم١ش حٌل٠ٛ١ش  –ِمذِش فٟ ػٍُ حٌطزمخص حٌل١ٛٞ 

حٌّٕخرؽ  –حٌقفخص حٌّٛسفٌٛٛؿ١ش  –ألكخف١ش حٌذحٌش ح –حٌٕغزش حٌّج٠ٛش ٌٍىخثٕخص فٟ حٌظـّؼخص حألكفٛس٠ش  –ٚحٌٕطك 

ِنخ٘خس حٌطزمخص ػٍٝ أعخط ِلظٛح٘خ  –حٌضِخْ ٚحٌٛكذحص حٌقخش٠ش  –هشق ِنخ٘خس ٔٛػ١ش ٚو١ّش  –حٌز١ج١ش 

حٌلخعذ  –حٌظؼشف ػٍٝ حٌظشحو١ذ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش رخعظخذحَ حألكخف١ش حٌذحٌش  –حألكفٛسٞ ِٚؼشفش حٌظغ١شحص فٟ حٌغلٕش 

 طٗ فٟ حٌذسحعخص حٌظطز١م١ش ٌألكخف١ش.ح٢ٌٟ ٚحعظؼّخال

 

 (1+2)3خ١ٌٛٛخ١ب اٌزؼذ٠ٓ                            :خ١ٛ  554

ططز١ك حٌطشق حٌـ١ٌٛٛؿ١ش فٟ ػ١ٍّخص حإلعظىؾخف ٚحٌظؼذ٠ٓ، ػّزً حٌخزشحثو حٌغزطل١ش ٚطلزض حٌغزطل١ش، دسحعزش أِؼٍزش 

ٌززؼل حٌّٕزخؿُ، طم١ز١ُ حٌخخِزخص حٌّؼذ١ٔزش ٚكغزخد ِٓ سٚحعذ حٌخخِخص حٌّؼذ١ٔش حٌىزشٜ، دسحعش حٌظشحو١ذ حٌـ١ٌٛٛؿ١زش 

 حكظ١خهٟ حٌخخِخص.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ اٌّزمذَ                     :خ١ٛ  555

دسحعش حٌظٛح٘ش حٌّٕخخ١ش حٌظٟ طئػش ػٍٝ طغز٠ش حٌخضحٔخص حٌـٛف١ش، ٚطمذ٠ش و١ّش حٌظغز٠ش حٌظزٟ طقزً اٌزٝ حٌٕطزخق حٌّؾززغ 

ذ حٌخقخثـ حٌف١ض٠خث١ش ٌٍطزمخص ٚحٌظٟ طظلىُ فٟ طذفك ح١ٌّزخٖ خزالي حٌطزمزخص ٚطؾزًّ: سحٌّغزخ١ِش ٚحٌٕفخر٠زش رخ١ٌّخٖ، طلذ٠

ٚحٌظٛف١ً حٌّخثٟ ٚحٌّمذسس ػٍٝ طخض٠ٓ ح١ٌّخٖس، دسحعش حخظزخسحص حٌن  ٚطل١ٍالطٙخ، دسحعش حٌّؼزخدالص حٌظفخمز١ٍش حٌظزٟ 

كٍٙخ رخعزظخذحَ حٌظلٍز١الص حٌؼذد٠زش، ٚطقز١ُّ ّٔزخرؽ حٌلخعزذ طلىُ طذفك ح١ٌّخٖ دحخً حٌطزمش ٚطؾًّ حؽظمخق حٌّؼخدالص ٚ
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ح٢ٌٟ حٌّزغطش ٌلً ٘زٖ حٌّؼخدالص، دسحعش ٌٍّٛحد حٌى١ّ١خث١ش حٌّزحرش فٟ حٌّخء ٚحٌلخٌش حٌؼشِٛد٠ٕخ١ِى١ش ٌإلعظفخدس ِٕٙخ فٟ 

 كً رؼل حٌّؾخوً رحص حٌؼاللش حٌّزخؽشس.

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3                    خ١ٌٛٛخ١ب اٌجزشٚي اٌّزمذَ   :خ١ٛ 556

دسحعش ٚحعظؼشحك حٌزلٛع حٌلذ٠ؼش ػٓ أفً ٚطى٠ٛٓ حٌّٛحد حٌؼنز٠ٛش حٌـ١ٌٛٛؿ١زش، ٚحٌؼ١ٍّزخص حٌظزٟ طمزٛد اٌزٝ طـ١ّزغ 

حٌزظززشٚي، ػاللززش حٌزظززشٚي رززخٌفلُ حٌٕفطززٟ، حٌىؾززف ػززٓ حٌزظززشٚي رخعززظخذحَ حٌطززشق ٚحٌّزززخدٞء حٌـ١ٌٛٛؿ١ززش ِززٓ دسحعززش 

 خظٍفش ِٓ ح٢رخس حٌؼ١ّمش، طم١١ُ حلظقخدٞ ٌٍٕفو ٚحٌغخص.حٌؼ١ٕخص حٌقخش٠ش ٚحٌغـالص حٌّ

 ططز١مخص كم١ٍش

 

 (1+2)3خ١ٛو١ّ١بء ِزمذَ                             :خ١ٛ  561

دسحعززش لخػززذس حٌقززٕف ٚحٌؼاللززخص حٌقززٕف١ش ٚػاللززش رٌززه رخألٔغززـش ٚحٌظشحو١ززذ حٌذل١مززش، حٌم١خعززخص حٌلشحس٠ززش ٚحٌنززغو 

الكالي، ططٛسحص حٌق١ٙش ٚحٌّلخ١ًٌ حٌّؼذ١ٔش ٚحٔظؾزخس حٌؼٕخفزش حٌى١ّ١خث١زش ٚحأل٠ٛٔزخص ٚحٌظّؼذْ ٚحٌظشع١ذ ٚطفخػالص ح

حٌّؼمذس، حٌٕظخثش حٌؼخرظش ٚدٚسطٙخ ٚػ١ٍّخص حٌّخؿّخ حٌّظؤخشس، حٌظشع١ذ ٚحٌظلٛي ٚحٌشٚحعذ حٌى١ّ١خث١ش ٚحٌّلخ١ًٌ حٌّخث١زش 

 طلض دسؿخص حٌلشحسس حٌّٕخفنش، ؿ١ٛو١ّ١خء حٌّخء.

 

 (0+2)٠ٛ2ُ اٌد١ٌٛٛخٟ                    ػٍُ اٌزم  :خ١ٛ  564

دسحعش طمذ٠ش حألػّخس ٚل١خعخص حألصِٕش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش، ِؼشفش حٌم١خعخص حألعخع١ش ٌألرلخع حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ِغ دسحعش حٌٕظخثش 

ٚهشق طل١ٍٍٙخ، هشق دسحعش ٔظخثش حٌزٛطخع١َٛ/ أسؿْٛ، سٚر١ذ٠َٛ/سفخؿ، ٠ٛسح١َٔٛ/سفخؿ، سفخؿ/سفزخؿ، 

سٚر١ذ٠َٛ/عظشحٔؾز١َٛ، ٚططز١مٙزخ ػٍزٝ حٌقزخٛس، ٚوززٌه ػٍزٝ دسٚع ِزخ لززً حٌىّززشٞ رقزفش  ،14/وشرْٛ 12وشرْٛ 

 خخفش.

 

 (1+1)2خ١ٛو١ّ١بء اٌّؼبدْ                            :خ١ٛ  566

٠زش دسحعش ػزخص حٌّؼخدْ، ؿ١ٛو١ّ١خء حٌؼٕخفش حالٔظمخ١ٌش ٚحٌؼٕخفش حٌٕخدسس، ططز١ك لٛح١ٔٓ حٌؼشِٛد٠ٕخ١ِىخ ٚحٌى١ّ١خء حٌزٍٛس

 ػٍٝ حٌّؼخدْ ٚحٌقخٛس، طٛحصْ حألفٕخف.

 

 (1+2)3خ١ٛف١ض٠بء رطج١م١خ                            :خ١ٛ  572

ططز١ك هشق حٌـخرر١ش ٚحالٔؼىخط حٌغ١ضِٟ ٌشفذ حٌز١ٕخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌلخٍِش ٌٍزٕفو، ططز١زك هزشق حالٔىغزخس حٌغز١ضِٟ 

شق حٌّغٕخه١غزز١ش ٚحٌىٙشِٚغٕخه١غزز١ش فززٟ حٌزلززغ ػززٓ ٚحٌّمخِٚززش حٌىٙشر١ززش فززٟ حٌزلززغ ػززٓ ِىززخِٓ ح١ٌّززخٖ، ططز١ززك هزز

 حٌّؼخدْ، ططز١مخص ِؼ١ٍّش ػٓ طفغ١ش حٌٕظخثؾ ٚطل١ٍٍٙخ.

 

 (  1+2)3رفغ١ش رغد١الد ا٢ثبس اٌّزمذَ                   :خ١ٛ  573

حعزظؼّخالطٙخ دسحعش أعظ حٌظغـ١الص حٌىٙشر١ش )حٌـٙذ حٌزحطٟ ٚحٌّمخِٚش( ٚح١ٌٕظشْٚ ٚحٌلغ حٌزحطٟ ٚحٌّٛؿخص حٌقٛط١ش ٚ

فٟ طؼ١ز١ٓ حٌّغزخ١ِش ٚعزّه حٌطزمزخص ٚح١ٌّزً ٚحالٔلزشحف ٚكخٌزش حٌزجزش ٚرٌزه ٌٍّغزخػذس فزٟ حٌلفزش ٚحعزظؼّخي ِؼٍِٛزخص 

 حٌظغـ١الص فٟ طلذ٠ذ حٌٕطخلخص رحص حالٔظخؽ حٌّظٛلغ.

 

 (1+2)3خ١ٌٛٛخ١ب د٠ٕب١ِى١خ                        : خ١ٛ  586

حصْ حٌمؾشس حألسم١ش، حٌلشوخص حٌزخ١ٔزش ٌٍـززخي، حٔـزشحف حٌمزخسحص، حٔفزشحؽ دسحعش حٌظشحو١ذ حٌؼظّٝ ٌألسك، أعظ طٛ

لززخع حٌّلزز١و، حألعزززخد حٌّلظٍّززش ٌٍلشوززش حألسمزز١ش، هززشق حٌذسحعززش، حٌٕظززخثؾ حٌّىظغزززش، طل١ٍززً حٌّؼٍِٛززخص ٚدسحعززش 

 حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش.

 

 (0+1)1ٔذٚح خ١ٌٛٛخ١خ                                : خ١ٛ 598

 م١غ ؿ١ٌٛٛؿ١ش ِخظٍفش ٠مَٛ رٙخ هخٌذ حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ طلض حؽشحف أػنخء ١٘جش طذس٠ظ.ِٕخلؾش ِٛح

 

 

 (0+1)1ِٛػٛػبد ِزخظظخ                        : خ١ٛ 599
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 ِٕخلؾش ِٛمٛػخص رحص أ١ّ٘ش ٌطالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ ِز١ٕش ػٍٝ حال٘ظّخَ حٌخخؿ.

 

 (0+6)6  سعبٌخ                                  :خ١ٛ  600

 ٠مَٛ حٌطخٌذ رؤدحء رلغ ١ِذحٟٔ ِٚؼٍّٟ خخؿ رّٛمٛع سعخٌش حٌّخؿغظ١ش ٚوظخرش حٌشعخٌش.  

 

 ِبخغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌد١ٛف١ض٠بء ثشٔبِح
 

 أٚال: ِغّٝ اٌذسخخ :

      M.Sc. Geophysicsِبخغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌد١ٛف١ض٠بء          

 
 ثب١ٔب: أ٘ذاف اٌجشٔبِح : 

رزخٌؼشٚحص حٌطز١ؼ١زش ِؼزً ح١ٌّزخٖ ٚحٌزظزشٚي ٚحٌؼزشٚحص حٌّؼذ١ٔزش ٚحٌظزٟ طّؼزً ؿخٔززخ ِّٙزخ فزٟ حٌؼزشٚس  ٠ٙظُ ػٍُ حٌـ١ٛف١ض٠خء

حٌٛه١ٕش وّخ ٠ٙظُ ػٍُ حٌـ١ٛف١ض٠زخء رذسحعزش حٌىزٛحسع حٌطز١ؼ١زش ِؼزً حٌزضالصي ِٚزخ ٠قزخكزٙخ ِزٓ دِزخس ٚطغ١زش فزٟ حٌز١جزش 

ض٠ززخء حٌظطز١م١ززش ٚدسحعززش حٌززضالصي ك١ززغ ٠ؼززذ ٚػٍززٝ مززٛء رٌززه فززبْ رشٔززخِؾ حٌّخؿغززظ١ش فززٟ حٌـ١ٛف١ض٠ززخء ٠ؼٕززٟ رخٌـ١ٛف١

حٌزشٔخِؾ حٌطخٌذ ٌٍؼًّ فٟ ِـخالص حعظىؾخف ٚحعظغالي حٌؼشٚحص حٌطز١ؼ١ش وّخ ٠ئً٘ حٌزشٔخِؾ حٌطخٌذ ٌٍؼًّ فٟ ِـزخي 

 حٌشفذ حٌضٌضحٌٟ, ٚطل١ًٍ حٌّخخهشس حٌضٌضح١ٌش , ٚحٌظم١ًٍ ِٓ ح٢ػخس حٌٕخؿّش ػٕٙخ.

 اٌٝ:٠ٚٙذف حٌزشٔخِؾ 

غ حٌؼٍّززٟ ٚطٕؾزز١طٗ ٚرٌززه ربػززذحد حٌزززخكؼ١ٓ فززٟ ِـززخي حٌـ١ٛف١ض٠ززخء حٌظطز١م١ززش ك١ززغ ٠ززظُ طززؤ١ٍُ٘ٙ *   حٌٕٙززٛك رخٌزلزز

إلعظىؾخف ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش ٚحٌؼشٚحص حٌّؼذ١ٔزش فزٟ حأللزخ١ٌُ حٌـ١ٌٛٛؿ١زش حٌّخظٍفزش ِؼزً حٌزذسع حٌؼشرزٟ ٚحٌشفز١ف 

م١زك ٌٍغ١خعزخص حٌٛه١ٕززش حٌؼشرزٟ ٚعزٛحكً حٌزلزش حألكّزش ٚحٌؼزشٚحص حٌزظش١ٌٚزش فززٟ حٌخٍز١ؾ حٌؼشرزٟ ٚفزٟ رٌزه طل

 حٌٙخدفش اٌٝ ص٠خدس حٌّخض١ٔٚٓ حٌّخثٟ ٚحٌزظشٌٟٚ فٟ حٌٍّّىش.

أِخ فٟ ِـخي حٌضالصي فبْ ٚؿٛد ِشوض أرلخع ٌٍذسحعخص حٌغ١ض١ِش ٠ظ١ق فشفش طؤ١ً٘ حٌذحسع١ٓ ٌٙزح حٌّـخي فٟ  *

ٟ طمز٠ُٛ ِغزظٜٛ حٌخطزش طلذ٠ذ ِؼخًِ حألِخْ حٌضٌضحٌٟ ٌإلعظفخدس ِٕزٗ فزٟ طقز١ُّ حٌّززخٟٔ حٌّمخِٚزش ٌٍزضالصي ٚفز

 حٌضٌضحٌٟ حٌّظٛلغ ِغظمزال.

*    رّخ أْ ػٍُ حٌـ١ٛف١ض٠خء ػٍُ كذ٠غ فٍمذ ؽٙذ حٌٕقف حألخ١ش ِٓ ٘زح حٌمشْ ططٛس ٘خثال فٟ وزً أٚؿزٗ حٌـ١ٛف١ض٠زخء 

رذحء ِزٓ أؿٙزضس حٌم١زخط ِٚزشٚس رـّزغ حٌّؼٍِٛزخص فزٟ حٌلمزً ٚأظٙزخء رظفغز١ش ٘ززٖ حٌّؼٍِٛزخص ِٚنزخ٘خطٙخ ِزغ 

 ٌٛٛؿٟ.ٌزح فبْ ٘زح حٌزشٔخِؾ ع١ٛحوذ ٘زٖ حٌطفشس حٌٙخثٍش.حٌٛحلغ حٌـ١

*    ٠ذػُ حٌزشٔخِؾ أٚؿزٗ حٌظؼزخْٚ رز١ٓ حٌـخِؼزش ٚحٌمطخػزخص حٌلى١ِٛزش ٚحٌخخفزش رحص حٌؼاللزش ٚرٌزه رزظٍّظ حٌّؾزخس٠غ 

ع حٌظ٠ّٕٛش حٌّظقٍش رخإلعظىؾخف حٌـ١ٛف١ض٠خثٟ ٌٍؼشٚحص حٌطز١ؼ١ش حٌظٟ طٕفز٘خ ٘زٖ حٌمطخػخص ِٚلخٌٚش سرزو أرلزخ

رؼززل حٌذحسعزز١ٓ رٙزززٖ حٌّؾززخس٠غ. ػززالٚس ػٍززٝ رٌززه فززبْ حٌزشٔززخِؾ عززٛف ٠ئ٘ززً حٌزززخكؼ١ٓ حٌؼ١ٍّزز١ٓ فززٟ ِـززخي 

 حٌـ١ٛف١ض٠خء ٌٙزٖ حٌمطخػخص.

 

 ششٚؽ اٌمجٛي :  ثبٌثب:

 ِغ ِشحػخس ِخ ٚسد رالثلش حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ فبْ حٌمغُ ٠ؾظشه حٌظخٌٟ:

ٌـ١ٛف١ض٠ززخء أٚ حٌـ١ٌٛٛؿ١ززخ أٚ أكززذ حٌظخققززخص أْ ٠ىززْٛ حٌّظمززذَ كخفززال ػٍززٝ دسؿززش حٌزىززخٌٛس٠ٛط فززٟ ح (1

 حألخشٜ رحص حٌؼاللش ِٓ ؿخِؼش حٌٍّه عؼٛد أٚ ِخ ٠ؼخدٌٙخ.

 (    أْ ٠ـظخص حٌّظمذَ حٌّمخرٍش حٌؾخق١ش رخٌطش٠مش حٌظٟ ٠لذد٘خ حٌمغُ.2

 

 ساثؼب:  ِزطٍجبد اٌذسخخ ٚٔظبَ اٌذساعخ  : 

 1حٌفمزشس  33شٔخِؾ رخٌّمشسحص حٌذسحع١ش ٚحٌشعزخٌش ٚفمزخ ٌٍّزخدس طىْٛ حٌذسحعش ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌذسؿش فٟ ٘زح حٌز          

ٚكزذس دسحعز١ش ِٛصػزش ػٍزٝ ػالػزش فقزٛي  24ِٓ الثلش حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ حٌّٛكذس ٌٍـخِؼخص حٌغؼٛد٠ش. ٠زذسط حٌطخٌزذ 

 9ٚٚكذحص دسحع١ش فٟ حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ  7ٚكذحص دسحع١ش فٟ حٌفقً حٌذسحعٟ حألٚي ٚ  8دسحع١ش , رل١غ ٠ٕٟٙ 

 ٚكذحص دسحع١ش فٟ حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ.

 

 اٌذساع١خ:خبِغب: اٌخطخ 
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٘زـ 25/6/1413 ٚمؼض حٌخطزش حٌذسحعز١ش كغزذ حٌٕظزخَ حٌفقزٍٟ حٌززٞ ألزشٖ ِـٍزظ حٌـخِؼزش رـٍغزظٗ حٌخخِغزش رظزخس٠ 

 ,وخٌظخٌٟ:

 ٚفمب ٌٍٕظبَ اٌفظٍٟ ٌجشٔبِح اٌّبخغز١ش فٟ اٌد١ٛف١ض٠بء اٌخطخ اٌذساع١خ 

 ـــــــ

 اٌذسخخ : اٌّبخغز١ش                                     ٌد١ٛف١ض٠بء          اٌزخظض : ا

 

 األٚي  اٌّغزٜٛ:

 ػذد اٌٛزذاد ِغّٟ اٌّمشس سلُ اٌّمشس ٚسِضٖ َ

 ( 1ج2)   3 هشق ع١ض١ِش ِظمذِش  ؿخف513 1

 ( 1ج2)   3 حٌظطز١مخص حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش فٟ حٌىؾف ػٓ ح١ٌّخٖ  ؿخف521 2

 ( 0ج2)   3 ١ش ٚكشو١ش ؽزش حٌـض٠شس حٌؼشر١ش  صٌضحٌ ؿخف565 3

 ٚكذحص    8 حٌّـّٛع  

 

 اٌثبٟٔ  اٌّغزٜٛ:

 ػذد اٌٛزذاد ِغّٟ اٌّمشس سلُ اٌّمشس ٚسِضٖ َ

 (1ج2)   3 ٔظش٠ش ِـخي حٌـٙذ حالسمٟ ؿخف 531 1

 ( 1ج1)   2 ِؼخٌـش حٌز١خٔخص حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش  ؿ١ٛ 553 2

 ( 0ج2)   2 ٛف١ض٠خءِٛحم١غ ِظخققش فٟ حٌـ١ ؿخف575 3

 ٚكذحص    7 حٌّـّٛع  

 

 اٌثبٌث  اٌّغزٜٛ:

 ٚزذاد دساع١خ ِٓ اٌّمشساد اٌزب١ٌخ :   ٠9خزبس اٌمغُ 

 ػذد اٌٛزذاد ِغّٟ اٌّمشس سلُ اٌّمشس ٚسِضٖ َ

 (0ج2)   3 ػٍُ حٌضالصي حٌىّٟ  ؿخف517 1

 (0ج2)   3 حٌّخخهش حٌضٌضح١ٌش  ؿخف519 2

 (0ج2)   3 حٌـ١ٛد٠غ١خ ؿخف535 3

 (0ج2)   3 ؿ١ٛف١ض٠خء ر١ٕ١ش  ؿخف541 3

 (0ج2)   3 حٌـ١ٛف١ض٠خء حٌٕٙذع١ش  ؿخف543 3

 (1ج2)   3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ ح١ٌّخٖ ) ِظمذَ (  ؿخف555 3

 (1ج2)   3 ؿ١ٌٛٛؿ١خ د٠ٕخ١ِى١ش  ؿخف586 3

 (0ج2)   3 ٕ٘ذعش حٌضالصي  ؿخف593 3

 ٚكذٖ    24 حٌّـّٛع  

 

 اٌّغز٠ٛبد اٌالزمخ 

 ػذد اٌٛزذاد ِغّٟ اٌّمشس اٌّمشس ٚسِضٖ سلُ َ

 ٚكذحص  6 سعخٌش  ؿخف600 1

 

 

 ٚطف اٌّمشساد ٌذسخخ اٌّبخغز١شفٝ اٌد١ٛف١ض٠بء 
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 (1+2)3ؽشق ع١ض١ِخ ِزمذِخ                            :خبف513

غزخس٠ش ػٍزٝ ح١ٌخرغزش حٌّٛؿخص حٌغز١ض١ِش ٚطغزـ١ٍٙخ ٚو١ف١زش حٌلقزٛي ػٍزٝ حٌز١خٔزخص.حٌطشق حٌغز١ض١ِش حإلٔؼىخعز١ش ٚحإلٔى

ٚفٟ ح١ٌّخٖ.ِؼخٌـش حٌز١خٔخص حٌشل١ّش ٚحٌم١خع١ش.حٌظقف١ش حٌشل١ّش .طم١ٕش حٌلخعزذ فزٟ طل١ٍزً حٌز١خٔزخص حٌغز١ض١ِش .حٌمطخػزخص 

 حٌض١ِٕش ٚلطخػخص حٌؼّك ٌظفغ١شحص حٌّٕزؿش حٌغ١ض١ِش.كخالص طخس٠خ١ش.

 

 (0+3)3ػٍُ اٌضالصي اٌىّٟ                              :خبف517

ظش٠زش حٌّشٚٔززش حٌّظمذِززش.ططز١مخص حٌّؼخدٌزش حٌّٛؿ١ززش ػالػ١ززش حألرؼزخد فززٟ حألٚعززخه حٌّظغ١زشس. دسحعززش حٌّقززخدس حٌضٌضح١ٌززش ٔ

حٌلشو١زززززش ٚحٌذ٠ٕخ١ِى١زززززش.كٍٛي ١ِىخ١ٔى١زززززش حٌزئسس.حٌظزرززززززد حٌلزززززش ٌألسك.ططز١مزززززخص حٌّؾزززززخوً حٌؼىغززززز١ش فزززززٟ ػٍزززززُ 

 حٌضالصي.حٌظق١ُّ حٌشلّٟ ٌؾزىخص حٌشفذ حٌضٌضحٌٟ ٚطل١ٍٍٙخ.

 

 (0+3)3اٌّخبؽش اٌضٌضا١ٌخ                                 :خبف519

دسحعززخص كززخالص حٌظٕزززئ حٌضٌضحٌززٟ. سعززُ خززشحثو حٌؾززذس حٌضٌضح١ٌززش حٌمقززٜٛ ٚطغززخسع حٌؼـٍززش حألسمزز١ش ٚػّززً حٌٕطززك 

ش. حعزظٕظخؽ حٌضٌضح١ٌش. حٌذسحعزخص حٌى١ف١زش ٚحٌى١ّزش ٌّقزخدس حألخطزخس حٌضٌضح١ٌزش ٚػّزً حٌّٕزخرؽ حٌش٠خمز١ش.ص٠خسحص ١ِذح١ٔز

 رشحِؾ طخف١ف حٌخطش حٌضٌضحٌٟ.

 

 (1+2)3اٌزطج١مبد اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ فٟ اٌىشف ػٓ ا١ٌّبٖ      :خبف 521

حعظخذحَ حٌطشق حٌىٙشرخث١ش ٚحٌىٙشِٚغٕخه١غ١ش ٚحٌشحدحس٠ش حٌّظمذِش فٟ طلذ٠زذ ِىزخِٓ ح١ٌّزخٖ حٌغزطل١ش ٚحٌـٛف١زش. طزذخً 

ش ٌٍخضحٔزخص حٌّخث١زش . سفزذ طٍزٛع ح١ٌّزخٖ حٌـٛف١زش ٚطفغز١ش حٌّٕزخرؽ حٌظلزض ح١ٌّخٖ حٌؼزرش ِغ حٌّخٌلش. طلذ٠زذ حألرؼزخد حٌؼالػز

 عطل١ش . أِؼٍش ٚكخالص طخس٠خ١ش ٌخضحٔخص ِخث١ش ػخ١ٌّش .

 

 (1+2)3ٔظش٠خ ِدبي اٌدٙذ األسػٟ                     :خبف 531

. حٌظم١ٕش حٌّظمذِش فٟ طفغ١ش ؽززحص ٔظش٠ش حٌـٙذ . حٌطشق حٌش٠خم١ش حٌّظمذِش فٟ طفغ١شحٌـخرر١ش ٚحٌّغٕخه١غ١ش ٚحٌىٙشر١ش 

حٌٙٛحء حٌلش ، ؽزحص رٛؿ١ش ، حٌؾزحص حال٠ضِٚغزظخط١ى١ش ، حٌؾززحص حٌّغٕخه١غز١ش ، حٌظم١ٕزش حٌّظمذِزش فزٟ طفغز١ش حٌّٕل١ٕزخص 

 حٌىٙشِٚغٕخه١غ١ش ٚطق١ُّ ّٔخرؽ حٌـخرر١ش ٚحٌّغٕخه١غ١ش حٌّخظٍفش.  

 

 (0+3)3        اٌد١ٛد٠غ١ب                                 :خبف535

طلذ٠ذ حٌـ٠ٛ١ذ رخعظخذحَ هشق حٌـخرر١ش. ِؾخ٘ذحص حٌـخرر١ش حٌّطٍمش. ِم١خط حٌـخرر١ش. حٌظشو١ذ حٌذحخٍٟ ٌألسك. ؿخرر١زش 

حألؿغخَ حٌم١خع١ش . ٔظش٠خص ؿش٠ٓ ٚو١ٍشحٔض. حٌّظىْٛ حٌّشؿؼٟ ِٚؼخدالص حٌـخرر١ش حٌم١خع١ش. طىخًِ وظزً عزظٛن خزخسؽ 

غزق حٌـ١ٛد٠غٟ.حعزظخذحَ حٌـخرر١زش وزذ١ًٌ ٌّؼشفزش طٛص٠زغ حٌىؼخفزش حٌذحخ١ٍزش . طلذ٠زذ حٌلشوزخص حٌـ٠ٛ١ذ.ؽٛحر حٌـخرر١ش . حٌّ

 حٌلذ٠ؼش ٌمؾشس حألسك.

 

 (0+3)3خ١ٛف١ض٠بء ث١ئ١خ                                      :خبف 541

ث١ززش ٚحإلؽززؼخػ١ش( ٌلززً حعززظخذحَ ؿ١ّززغ حٌطززشق حٌـ١ٛف١ض٠خث١ززش )حٌغزز١ض١ِش, حٌـخرر١ززش, سحدحس حالخظززشحق حألسمززٟ, حٌىٙشرخ

ِؾخوً حٌز١جش. سفذ حٌظٍٛع ٚطلذ٠زذٖ ِٚظخرؼظزٗ, فلزـ فزالك١ش حٌّٛحلزغ ٌٍزظخٍـ ِزٓ ؿ١ّزغ حٌٕفخ٠زخص . طلذ٠زذ ط١زخسحص 

حإلصحكش ٚٔطخلخص حٌظىغ١ش, حٌظم١١ُ حٌـ١ٛف١ض٠خثٟ ٌنزّخْ عزالِش ِالثّزش حٌّٕؾزآص حٌٕٙذعز١ش ٌٍلفزخا ػٍزٝ حٌز١جزش. كزخالص 

 طخس٠خ١ش. 

 

 (0+3)٠3بء إٌٙذع١خ                                اٌد١ٛف١ض :خبف 543

ٔظش٠ش ١ِىخ١ٔى١ش حٌقخٛس. ططز١مخص حٌطشق حٌـ١ٛف١ض٠خث١ش حٌنلٍش) حالٔىغخس حٌغ١ضِٟ, حٌّمخِٚش حٌىٙشرخث١ش( فٟ طلذ٠زذ 

رزش. حعزظؼّخي حٌخٛحؿ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ألعخعخص حٌّزخٟٔ ٚحٌغذٚد ٚحٌمٕٛحص حٌّخث١ش حٌّذفْٛ. طلذ٠ذ حٌخٛحؿ ح١ٌّىخ١ٔى١ش ٌٍظش

حٌطززشق حٌىٙشرخث١ززش فززٟ طلذ٠ززذ طززذحخً ح١ٌّززخٖ حٌّخٌلززش ِززغ ح١ٌّززخٖ حٌؼزرززش. حعززظؼّخي حٌطززشق حٌـ١ٛكشحس٠ززش ٌظلذ٠ززذ خززٛحؿ 

 حٌخضحٔخص حٌلشحس٠ش حٌظلض عطل١ش وّقذس ٌٍطخلش.

 

 

 (1+1)2ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ                        :خبف 553
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حٌغش٠غ.طل١ًٍ حٌّظغٍغٍش حٌض١ِٕش . ططز١مخص فٛس١٠ش حٌغش٠غ ٌذٚحي حٌٕخفزس .طم١ٕش حٌلخعذ  طل٠ًٛ فٛس١٠ش . طل٠ًٛ فٛس١٠ش

ٌٍظل١ًٍ حٌط١فٟ. حٌلٍٛي حٌؼذد٠ش ٚحٌظطز١مخص حٌشل١ّش ٌٍظلخ٠ًٚ ٚحٌّشؽلخص فٟ ِؼخٌـش حٌّؼٍِٛزخص حٌـ١ٛف١ض٠خث١زش , أِؼٍزش 

 ٚكخالص طخس٠خ١ش.

 

 (1+2)3               خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ)ِزمذَ(              :خبف 555

دسحعش حٌخٛحؿ حٌقخش٠ش ٌٍطزمخص حٌلخٍِش ١ٌٍّخٖ . دسحعزش ١ِىخ١ٔى١زش الٔغز١خد  ح١ٌّزخٖ دحخزً حألٚعزخه حٌّغزخ١ِش ؽزخٍِش 

ؽزززىخص حٔغزز١خد ح١ٌّززخٖ ٚسعززُ خززشحثو حٌٕطززك ح١ٌٙذسٌٚٛؿ١ززش. اؿززشحء حخظزززخسحص حٌنزز . طقزز١ُّ آرززخس ح١ٌّززخٖ حٌـٛف١ززش . 

د٠ٕخ١ِى١ززش ١ٌٍّززخٖ حٌـٛف١ززش. ططز١مززخص حٌطززشق حٌـ١ٛف١ض٠خث١ززش ٌظلذ٠ززذ عززّخوش حٌطزمززخص حٌلخٍِززش حٌظلخ١ٌززً حٌى١ّ١خث١ززش ٚحٌؼ١شِٛ

 ١ٌٍّخٖ . كخالص طخس٠خ١ش .

 

 (    0+2)2صٌضا١ٌخ ٚزشو١خ شجٗ اٌدض٠شح اٌؼشث١خ                :خبف 565

ٌلذ٠ؼززش ٚػاللظٙززخ رززخٌفٛحٌك دسحعززش حٌٛمززغ حٌلشوززٟ ٌٍززذسع حٌؼشرززٟ ٚحٌقززف١لش حٌؼشر١ززش. دسحعززش حٌضٌضح١ٌززش حٌظخس٠خ١ززش ٚح

 حٌٕؾطش. دسحعش حٌظؾٛ٘خص حٌمؾش٠ش رخعظخذحَ ٔظخَ حٌظلذ٠ذ حٌىٟٛٔ . أِؼٍش ٚكخالص طخس٠خ١ش ِٓ حٌظشحو١ذ حٌمؾش٠ش . 

 

 (0+2)2ِٛاػ١غ ِزخظظخ فٟ اٌد١ٛف١ض٠بء                  :خبف 575

خي حٌـ١ٛف١ض٠ززخء ِٚـززخي ططز١مٙززخ. طظغ١ززش ِٕخلؾززش حٌّٛحمزز١غ حٌزلؼ١ززش حٌؾززخثؼش ٚحٌّغززظـذس فززٟ حٌٛلززض حٌلززخٌٟ فززٟ ِـزز

 حٌّٛمٛػخص هزمخ ٌٍظخقـ ٚحٌزلٛع حٌـخس٠ش ٚحألعخطزس حٌضحثش٠ٓ.

 

 (1+2)3خ١ٌٛٛخ١ب د٠ٕب١ِى١خ                                   :خ١ٛ 586

حٔفزشحؽ لزخع  دسحعش حٌظشحو١ذ حألسم١ش. أعظ طٛحصْ حٌمؾشس حألسم١ش. حٌلشوزخص حٌزٕخث١زش ٌٍـززخي ٚحٔلشحفزخص حٌمزخسحص .

 حٌّل١و. حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش ٌظفغ١ش حألعزخد حٌّلظٍّش ٌٍلشوش حألسم١ش.

 

 (0+3)3ٕ٘ذعخ اٌضالصي                                  :ّ٘ذ 593

طززؤػ١ش حٌززضالصي ػٍززٝ حألعخعززخص. حٌؼزززخص حٌززذ٠ٕخ١ِىٟ ٌٍّٕؾززآص حٌظشحر١ززش. ٔظززخَ  ٕ٘ذعزز١خ.حٌلشوززخص حٌضٌضح١ٌززش ٚطفغزز١ش٘خ 

 ٔؾخء حٌضٌضحٌٟ . حٌظ١ّغ ٚحٌلخالص حٌذٚس٠ش.حٌظق١ُّ ٚحإل

 

 (6ج0)6سعخٌش حٌّخؿغظ١ش                              :ؿخف 600
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 بالقسم الحقميةالمعممية و التجييزات 
 

٠ظٛحفش ٌذٜ حٌمغُ حٌىؼ١ش ِٓ حٌظـ١ٙضحص ٚحإلِىخ١ٔخص حٌظٟ أػذص ٌخذِش ِـخالص حٌظذس٠ظ ٚحألرلخع, فمذ ؿٙضص 

زشحص حٌظذس٠ظ رؤكذع حٌٛعخثً حٌّّىٕش إلٔـخف حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش, وّخ أْ ِىظزش حٌمغُ طؼظزش ِقذسح ِّٙخ ٌٍّشحؿغ ِخظ

 حٌؼ١ٍّش حٌظٟ طخذَ أغشحك حٌذسحعش ٚحألرلخع. 

 

 ٚف١ّخ ٠ٍٟ رؼل ِٓ حٌظفق١الص كٛي ٘زٖ حٌظـ١ٙضحص:

 

 

   ِىزجخ اٌمغُ  -أٚال:
ّٕغٛرٟ حٌمغُ ِٓ هالد ٚأػنخء ١٘جش طذس٠ظ ٠لقٍْٛ ِٓ خالٌٙخ ػٍٝ حٌّىظزش ِقذسح ِّٙخ ٌٍغخ٠ش ٌ ٖطؼظزش ٘ز

حٌىظذ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚحٌذٚس٠خص حٌّظخققش, ٘زح رخإلمخفش ٌٍؼذد حٌنخُ ِٓ ِغظالص حٌزلٛع حٌّٕؾٛسس, ٚحٌظٟ طف١ذ 

خفش وؼ١شح فٟ اػشحء حٌزلغ حٌؼٍّٟ رخٌمغُ, ٚطنُ حٌّىظزش أ٠نخ ِـّٛػخص ِظىخٍِش ِٓ ِخظٍف أٔٛحع حٌخشحثو حٌخ

رخٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش, ٚحٌظٟ ٌٙخ ػاللش رخٌـ١ٌٛٛؿ١خ. وّخ أْ ٕ٘خن لغّخ خخفخ رخٌّىظزش ٠ؼشك ف١ٗ ؿ١ّغ حإلٔظخؽ 

 .حٌؼٍّٟ ألػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌمغُ ِٕز أؾخثٗ

 

 

 
 

 ِىزجخ اٌمغُ رسزٛٞ ػٍٝ ِدّٛػخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌخشائؾ اٌد١ٌٛٛخ١خ ٚاٌطجٛغشاف١خ

 

 ٌٛٛخٟ اٌد١ اٌّزسف -ثب١ٔب:

َ(. ٠ٚلظٜٛ حٌّظلف ػٍٝ ػذد وز١ش ِٓ حٌؼ١ٕخص حٌٕخدسس ِٓ 1986٘ـ ) 1406طُ أؾخء حٌّظلف حٌـ١ٌٛٛؿٟ رخٌمغُ ػخَ 

٠ٛؿذ رٙزح حٌّظلف ِـّٛػظخْ ِٓ ِؼخدْ حٌٍّّىش حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش ِٚٓ ِٕخهك أخشٜ ِظٕٛػش ٚوزٌه 

ٟ، ّٚٔخرؽ ِٓ ١ٔخصن أخشٜ ِٓ خخسؽ حٌٍّّىش، وّخ ٠نُ ٚفخٛس٘خ ٚػ١ٕخص ِٓ ح١ٌٕخصن حٌظٟ عمطض فٟ حٌشرغ حٌخخٌ
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حٌّظلف حٌىؼ١ش ِٓ ِـّٛػخص حٌّؼخدْ ٚحٌقخٛس حٌّؾظشحس ٚحٌّٙذحس ِٓ خخسؽ حٌٍّّىش، ٘زح رخإلمخفش اٌٝ حٌؼذ٠ذ ِٓ 

 حٌخشحثو حٌظٟ طز١ٓ ِٕخهك ٚؿٛد حٌّؼخدْ حٌّخظٍفش فٟ أٔلخء حٌٍّّىش ِغ خشحثو ؿ١ٌٛٛؿ١ش ٌّخظٍف ِٕخهك حٌٍّّىش. 

 ٠ٍٚزٟ حٌّظلف حٌـ١ٌٛٛؿٟ حٌلخؿخص حٌذسحع١ش ٚحٌزلؼ١ش ٌّٕغٛرٟ لغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ِٓ حٌطالد  ٚأػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ

٠ٚظىْٛ حٌّظلف ِٓ  حٌـٕخدس٠ش حٌغ٠ٕٛش ٚوزٌه فٟ حٌّؼخسك حٌظٟ طم١ّٙخ حٌـخِؼش  فؼخ١ٌخص٠ٚؾظشن حٌّظلف فٟ 

 ؿٕخك١ٓ سث١غ١١ٓ ٚلٍذ.

 ؿ١خ حٌظخس٠خ١ش, ٚحٌظظخرغ حٌقخشٞ رخٌٍّّىش ٚحألكخف١ش حٌّشؽذس.ٌٌٛـ٠ٛ١لظٜٛ ػٍٝ ػ١ٕخص ح :حٌـٕخف حأل٠ّٓ -

٠لظٜٛ ػٍٝ ػ١ٕخص حٌّؼخدْ ٚحٌقخٛس رؤٔٛحػٙخ حٌٕخس٠ش, ٚحٌشعٛر١ش, ٚحٌّظلٌٛش, رخإلمخفش اٌٝ : حٌـٕخف حأل٠غش -

 حٌّؼخدْ حإللظقخد٠ش رخٌٍّّىش, ٚخش٠طش طٛص٠غ حٌّؼخدْ رخٌٍّّىش, ٚهخٌٚش ٌّؾظمخص حٌٕفو.

 

 
 ٠سزٛٞ ػٍٟ ّٔبرج ٌٍذ٠ٕبطٛساداٌمغُ  ِزسف
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 ّٔٛرج ٠ٛػر و١ف١خ اعزخشاج إٌفؾ.ِزسف اٌمغُ ٠ؼُ 

 
حٌمٍذ: ٠لظٜٛ ػٍٝ رؼل حٌؼ١ٕخص حٌٕخدسس ِٓ حٌّؼخدْ, ٚرؼل حألدٚحص حٌظٟ ٠غظخذِٙخ حٌـ١ٌٛٛؿٟ, ّٚٔخرؽ ِىزشس  -

 ؾخهخص ٚحٌز١ٕخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌّخظٍفش.اٌٝ رؼل حٌّٕخرؽ ٚحٌقٛس ٌٍٕ رخإلمخفشٚأخشٜ ِقغشس ٌألكخف١ش حٌفمخس٠ش, 

 

 ٚسشخ لطغ اٌظخٛس  -ثبٌثب:

 

ٚسؽش لطغ حٌقخٛس ٟ٘ ٚكذس ِؼ١ٍّش طخرؼش ٌمغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ رى١ٍش حٌؼٍَٛ. ٚطمَٛ ٘زٖ حٌٛسؽش ربٔـخص حٌىؼ١ش ِٓ      

 -ألغخَ سث١غ١ش ٟ٘:حألػّخي حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌّؼ١ٍّش حٌظٟ ال ٠غظغٕٟ ػٕٙخ حٌزخكغ حٌـ١ٌٛٛؿٟ . ك١غ ٠ٛؿذ ف١ٙخ ػالػش 

 

 لغُ رسؼ١ش اٌششائر اٌّدٙش٠خ اٌشل١مخ:  -1

٠ظُ فٟ ٘زح حٌمغُ طلن١ش ؿ١ّغ أٔٛحع حٌؾشحثق حٌّـٙش٠ش حٌشل١مش ٌّخظٍف حٌؼ١ٕخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌقٍزش ٚحٌٙؾش      

 ظؤػش رخٌلشحسس .ٚحٌّفظظش رّخ فٟ رٌه حٌؼ١ٕخص حٌظٟ طظطٍذ ِؼخٍِش خخفش وخٌؼ١ٕخص حٌظٟ طظؤػش رخٌّخء ٚحٌؼ١ٕخص حٌظٟ ط

  -ك١غ ٠ظٛفش ف١ٗ: كذ٠ؼخ ٚ٘زح حٌمغُ ِـٙض طـ١ٙضحً  

 

 أؿٙضس لطغ حٌقخٛس ٚحٌّؼخدْ حٌّخظٍفش . -

 أؿٙضس حٌـٍ  . -

 ؿٙخص حٌظفش٠غ حٌٙٛحثٟ حٌزٞ ٠غظخذَ فٟ ػ١ٍّش طم٠ٛش حٌؼ١ٕخص حٌٙؾش . -

 أؿٙضس لطغ ٚؿٍ  خخفش ٌظخف١ف عّه حٌؾشحثق. -

 ٚغ١ش٘خ.….. ػذس ِؼً حٌّـخ٘ش ٚحٌّٛحد حٌالفمش رؤٔٛحػٙخ ِٚغلٛق حٌىشرٛسٔذَٚ حٌّٛحد حٌّغخٚؿ١ّغ حألؿٙضس  -

 

 لغُ طمً اٌّؼبدْ ٚاٌظخٛس:  -2

٠ظُ فٟ ٘زح حٌمغُ طلن١ش ؿ١ّغ أٔٛحع حٌمطخػخص حٌّقمٌٛش ٌّخظٍف أٔٛحع حٌّؼخدْ ٚحٌقخٛس حٌظٟ طلظخؽ دسحعظٙخ     

١ٌٛٛؿ١ش حٌظٟ طلظٛٞ ػ١ٍٙخ طٍه حٌؼ١ٕخص. وّخ ٠ظُ فٟ ٘زح حٌمغُ ٌٙزح حٌٕٛع ِٓ حٌمطخػخص، أٚ إلرشحص رؼل حٌظشحو١ذ حٌـ
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طٕف١ز أػّخي ف١ٕش ِٓ حٌقخٛس ٚحٌّؼخدْ حٌّخظٍفش ٚرٌه ٌؼشمٙخ فٟ حٌّظلف حٌـ١ٌٛٛؿٟ أٚ حٌّؼخسك حٌّخظٍفش حٌظٟ 

 ٠ؾخسن ف١ٙخ حٌمغُ.

 -ٚ٘زح حٌمغُ ِـٙض طـ١ٙضحً وخِالً ك١غ ٠ظٛفش ف١ٗ :

 حٌلـُ حٌقغ١ش . أؿٙضس لطغ دل١مش ٌٍؼ١ٕخص رحص -

 ؿٙخص وزظ حٌزىخال٠ض حٌزٞ ٠غظخذَ فٟ ػًّ لٛحٌذ ٌٍمطخػخص حٌّقمٌٛش . -

 أؿٙضس فمً ِخظٍفش. -

 ٚغ١ش٘خ .….. ؿ١ّغ حٌّٛحد حٌّغخػذس ِؼً حٌزىخال٠ض ِٚغخك١ك حٌقمً  -

 

 لغُ اٌزىغ١ش ٚاٌطسٓ:  -3

فش ٚطل٠ٍٛٙخ اٌٝ كز١زخص فغ١شس أٚ ٠ظُ فٟ ٘زح حٌمغُ طىغ١ش ٚؿشػ ٚهلٓ ٚٔخً حٌؼ١ٕخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌّخظٍ  

ِغخك١ك كغذ حٌلـُ حٌّطٍٛد. ٚرٌه ٌغشك فقً حألكخف١ش أٚ فقً حٌّؼخدْ أٚ حٌظل١ًٍ حٌى١ّ١خثٟ أٚ حٌظل١ًٍ 

 ح١ٌّىخ١ٔىٟ ٌٍؼ١ٕخص .

 -ٚ٘زح حٌمغُ ِـٙض طـ١ٙضحً وخِالً ك١غ ٠ظٛفش ف١ٗ :

 .ٚأخشٞ فى١ش ٚػخٌؼش سك٠ٛشؿٙخص وغخسس ١٘ذس١ٌٚى١ش  -

 ٓ .أؿٙضس هل -

 ٘ضحص ١ِىخ١ٔىٟ ٌٍّٕخخً ، ِٚؼٗ ِـّٛػخص ِٓ حٌّٕخخً رحص حٌّمخعخص حٌّخظٍفش .  -

 ِٓ حٌقٍذ ِٚٓ حٌخضف .  mortarٚ ٘خْٚ  Jones  splitterأؿٙضس ِغخػذس ِؼً ِٛصع ؿٛٔض  -

 

 لغُ رظ٠ٛش اٌششائر اٌّدٙش٠خ:  -4

ٌؾشحثق حٌّـٙش٠ش ػٍٝ أفالَ ٍِٛٔش أٚ ٠ٛؿذ فٟ ٘زح حٌمغُ ِـٙش رٞ مٛء ِغظمطذ ِضٚد رىخ١ِشح خخفش ٌظق٠ٛش ح

 ٍُِ . 24X   36أر١ل ٚأعٛد ِمخط 
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 .رد١ٙضاد ٚسشخ لطغ اٌظخٛس

 

 -رخإلمخفش اٌٝ حألػّخي حٌظٟ ٠ظُ طٕف١ز٘خ فٟ حأللغخَ حٌّزوٛسس فبْ حٌٛسؽش طمَٛ رؤػّخي أخشٜ ِٕٙخ :   

 ٠ش حٌشل١مش .طؼش٠ف هالد حٌمغُ ػٍٝ هش٠مش ػًّ حٌؾشحثق حٌّـٙش

 حٌّغخػذس فٟ ػ١ٍّش حٌقزغ حٌظٟ طغظخذَ ٌظ١١ّض رؼل حٌّؼخدْ حٌّظؾخرٙش .

 حٌّغخػذس فٟ ػ١ٍّش فقً حٌّؼخدْ رخعظخذحَ حٌغٛحثً حٌؼم١ٍش. 

 حٌّغخػذس فٟ ػ١ٍّش فقً حألكخف١ش . 

 حٌّغخػذس فٟ ػ١ٍّش طق٠ٛش حٌؾشحثق حٌّـٙش٠ش .

١ٌٛٛؿ١ش حٌّٕٛرؿ١ش حٌّظٛفشس فٟ ِخضْ حٌؼ١ٕخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌظٟ ٠مَٛ طمَٛ حٌٛسؽش رخخظ١خس ٚطـ١ٙض رؼل حٌؼ١ٕخص حٌـ

حٌّذحسط حٌظٟ رؼل ٚهالد حٌمغُ رـٍزٙخ ِٓ ِخظٍف ِٕخهك حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش ٚرٌه ٌظمذ٠ّٙخ اٌٝ  ِْٕغٛرٛ

 .ػ١ٕخص ٌظذس٠ظ ِخدس حٌـ١ٌٛٛؿ١خ ططٍذ

 



 46 

 
 ِؼًّ اٌّؼبدْ ٚاٌجظش٠بد

 
 زطج١م١خِؼًّ اٌد١ٛف١ض٠بء اٌ  -ساثؼب:

٠ّؼً ٘زح حٌّؼًّ ٔمٍش ٔٛػ١ش فٟ هش٠مش طذس٠ظ حٌطالد, ك١غ ٠ظُ حٌخشٚؽ رخألؿٙضس حٌّظٛفشس فٟ ٘زح حٌّؼًّ اٌٝ 

رغشك اعظىؾخف حٌّؼخدْ ٚح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش ٚدسحعش حٌظشحو١ذ  ٟحٌّٛحلغ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش رحص حإل٘ظّخَ حٌـ١ٛف١ض٠خث

١ٌىظغزٛح خزشحص حٌؼًّ حٌٛحلؼ١ش حٌظٟ طئٍُ٘ٙ ِٓ ًّ حٌلمٍٟ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش حٌظلض عطل١ش. ٠ٚظُ طذس٠ذ حٌطالد ػٍٝ حٌؼ

 :٠ٚظٛفش فٟ حٌمغُ حألؿٙضس حألط١شحٌّنٟ لذِخ فٟ ِغ١شس ػٍُّٙ رؼذ حٌظخشؽ. 

    Ground Penetrating Radarإلعظىؾخف حٌشحدحسٞ حألسمٟ.ح -

 Resistivity-meter    إلعظىؾخف حٌىٙشرٟ حألسمٟ.ح  -

 Well Logging .١ٛف١ض٠خث١شأؿٙضس ل١خعخص حألرخس حٌـ -

 Magnetometer حٌّغٕخه١غٟ حألسمٟ. حإلعظىؾخف -

 Gravimeter       حٌظؼخلٍٟ حألسمٟ. حإلعظىؾخف -

                 Seismograph. حإلٔىغخس٠ش حٌغ١ض١ِش -

                      Strong motion       أؿٙضس سفذ حٌضالصي حٌّظٕمٍش. -

 GPS .            ظلذ٠ذ حٌّٛحلغٌ ّلٌّٛشحٌ ؿٙضسحألػذد ِٓ  -

 DGPS . ِلطظ١ٓ ٌظلذ٠ذ حٌّٛحلغ رخٌٕظخَ حٌظفخمٍٟ حٌؼخٌّٟ -
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 ثٛاعطخ األلّبس اٌظٕبػ١خ أخٙضح رسذ٠ذ اٌّٛالغ ثبٌٕظبَ اٌزفبػٍٟ اٌؼبٌّٟ
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 اٌد١ٛف١ض٠بئ١خ ا٢ثبسثئش اخزجبس٠خ ألغشاع رذس٠ت اٌطالة ػٍٟ ل١بعبد رغد١الد 

 

 

 

 
 األسػٟ  االخزشاقبص ساداس خٙ

 ألغشاع اٌىشف ػٓ اٌفدٛاد اٌزسذ عطس١خ ٚدساعخ اٌزشاو١ت اٌد١ٌٛٛخ١خ اٌؼسٍخ
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 خٙبص ل١بط اٌّمب١ِٚخ اٌىٙشث١خ ٌطجمبد األسع

 ألغشاع اٌجسث ػٓ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ

 

 
 خٙبص ل١بط اٌّدبي اٌّغٕبؽ١غٟ األسػٟ

 ٌٛخ١خ ٌظخٛس اٌمبػذحألغشاع اٌجسث ػٓ اٌّؼبدْ ٚدساعخ اٌزشاو١ت اٌد١ٛ



 50 

 ِؼًّ خ١ٌٛٛخ١ب ا١ٌّبٖ  -خبِغب:

٠ٛفش حٌّؼًّ ؿ١ّغ حألؿٙضس حٌلم١ٍش ٚحٌّؼ١ٍّش حٌّخظٍفش حٌخخفش رذسحعش ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش ِٕٚٙخ أؿٙضس حٌظلخ١ًٌ     

ً رؤؿٙضس ٚحٌٛد٠خْ ٚٔغزش حٌٍّٛكش  ٚحٌؼٕخفش حٌى١ّ١خث١ش رٙخ. وزٌه ؿٙض حٌّؼّ ح٢رخسحٌى١ّ١خث١ش ٌّؼشفش ِىٛٔخص ١ِخٖ 

 ٚوخ١ِشحص طق٠ٛش٘خ ِٓ حٌذحخً ٚأؿٙضس ل١خط حٌؼّك رٙخ. ح٢رخسعزش 

 

 
 ا٢ثبساألخٙضح اٌّسٌّٛخ ٌزس١ًٍ ػ١ٕبد ١ِبٖ 

 

 
 ا٢ثبسرظ٠ٛش  ااٌد١ٛف١ض٠بئ١خ ٚوب١ِش ا٢ثبسأخٙضح رغد١الد 
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 ٚاٌد١ٛف١ض٠بئ١خ ِؼًّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌد١ٌٛٛخ١خ  -عبدعب: 

ٙخص كخعذ أٌٟ سث١غٟ ِظمذَ ٠شرو ؽزىش دحخ١ٍش ِٓ حٌلخعزخص حٌؾخق١ش ِـٙضس رؤكذع ٠ظىْٛ ٘زح حٌّؼًّ ِٓ ؿ     

رخإلمخفش اٌٟ ِخعق مٛثٝ ِمخط وز١ش ٌظل٠ًٛ    ArcInfoحٌزشحِؾ فٟ ِـخي ٔظُ حٌّؼٍِٛخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚ٘ٝ 

مخفش اٌٝ ػذد ِٓ حٌخشحثو حٌٛسل١ش اٌٝ خشحثو سل١ّش. ٠ٚٛؿذ وزٌه سحعّش أٌٛحْ ِمخط وز١ش ٌشعُ حٌخشحثو. ٘زح رخإل

ـٙخ فٟ ٔظُ أؿٙضس حٌطزخػش حٌٍّٛٔش. ٠ٚظُ وزٌه حٌظؼخًِ ِغ فٛس حأللّخس حٌقٕخػ١ش ٚطل١ٍٍٙخ ٚسعُ حٌخشحثو ِٕٙخ ٚدِ

 حٌّؼٍِٛخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ربعظخذحَ ػذد ِٓ حٌزشحِؾ حٌلخعٛر١ش حٌّظمذِش فٟ ٘زح حٌّؼًّ.

 

 
 خٚاٌد١ٛف١ض٠بئ١ خبٔت ِٓ ِؼًّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌد١ٌٛٛخ١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثؼغ ِٕزدبد ِؼًّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 خش٠طخ رٛص٠غ اٌضالصي ٌٍدض٠شح اٌؼشث١خ              طٛسح األلّبس اٌظٕبػ١خ ٌّٕطمخ اٌخشج               
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 ٚ ػذد وز١ش ِٓ حألؿٙضس حٌؼ١ٍّش حٌظٟ طخذَ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ٌٍطالد ِؼً حٌّـخ٘ش ٚحٌىخ١ِشحص٘زح رخألمخفش اٌٝ 

 ٌزٛفالص  ٚأؿٙضس حٌّغخكش ٚحٌظغ٠ٛش ٚل١خط ح١ًٌّ  ٚغ١ش٘خ حٌىؼ١ش.ح

 

 

 

 
 خٙبص االعزش٠ٛعىٛة اٌّغزخذَ فٟ اٌشؤ٠خ اٌّدغّخ ٌٍظٛس اٌد٠ٛخ
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 نشاطات القسم
 

٠مَٛ حٌمغُ رشكالص ؿ١ٌٛٛؿ١ش اٌٝ ِٕخهك ِظٕٛػش ِٓ حٌٍّّىش كغذ حٌّغظٜٛ حٌذسحعٟ ٌٍطٍزش, ٚٔٛػ١ش حٌذسحعش. 

كالص ٌطٍزش حٌّغظٜٛ حألٚي ٌّؾخ٘ذس حٌقخٛس حٌّٛؿٛدس كٛي حٌش٠خك, ٚطؤػ١ش ػٛحًِ حٌظؼش٠ش ف١ٙخ. ٕٚ٘خن ٕٚ٘خن س

سكالص ٌٍّغظ١٠ٛٓ حٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ كٛي ِذ٠ٕش حٌش٠خك, ٚرٌه ٌذسحعش حألكخف١ش ٚحٌطزمخص, ٕٚ٘خن أٔٛحع أخشٜ ِٓ 

سكالص ٌظغظٛمق حٌظخس٠  حٌـ١ٌٛٛؿٟ ٌٍّٕخهك  ٚحٌٕخس٠ش ٚحٌّظلٌٛش, رـخٔذ حٌشعٛر١شحٌشكالص ٌذسحعش أٔٛحع حٌقخٛس 

حٌّظٕٛػش, ِٚخ ِش رٙخ ِٓ أكذحع ؿ١ٌٛٛؿ١ش أدص اٌٝ طؾٛ٘ٙخ ٚطغ١١ش ِؼخٌّٙخ حأل١ٌٚش. ٚطٛؿذ سكٍش سث١غ١ش اٌٝ حٌّٕطمش 

رؼذ اؿظ١خصُ٘ ٌٍّغظٜٛ حٌؼخٌغ ربعظخذحَ  –ف١ٙخ حٌطالد  حٌـٕٛر١ش حٌغشر١ش فٟ حٌٍّّىش )فٟ حألؿخصس حٌق١ف١ش(, ٠مَٛ

ـّٛػش ِٓ حألؿٙضس ٚحٌّؼذحص ٌذسحعش حٌقخٛس حٌٕخس٠ش, ٚحٌّظلٌٛش, ٚحٌشعٛر١ش, ٚػًّ خشحثو هزٛغشحف١ش ِ

ٚؿ١ٌٛٛؿ١ش ٚؿ١ٛف١ض٠خث١ش. ٚخالي حٌّشكٍش حٌٕٙخث١ش ٚلزً حٌظخشؽ, ٠مَٛ حٌطخٌذ رشكٍظ١ٓ سث١غ١ظ١ٓ اٌٝ ِٕطمظٟ حٌمق١ُ 

٠ٚمَٛ أػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ربؿشحء حٌزلٛع  ٛػش.ٚحٌؾشل١ش ٌذسحعش حٌقخٛس حٌشعٛر١ش, ِٚخ طلظ٠ٛٗ ِٓ أكخف١ش ِظٕ

حٌّظٕٛػش فٟ ؿ١ّغ أفشع ػٍَٛ حألسك, ٚوزٌه طٕف١ز حٌّؾخس٠غ حٌزلؼ١ش حٌّذػّش ِٓ ؿخٔذ ِذ٠ٕش حٌٍّه ػزذ حٌؼض٠ض 

   ٌٍؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش.

 

 
   

 بد اٌسم١ٍخ ٚدساعخ اٌزشاو١ت اٌد١ٌٛٛخ١خ زذس٠جاٌ 
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 ٌد١ٛف١ض٠بئ١خٚاعزخذاَ األخٙضح ااٌشزالد اٌسم١ٍخ 
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 أعضاء ىيئة التدريس
 سعد  بن  مقرن  المقرن . د اإلسم

 

 

دكتوراه في الجيوفيزياء تخصص جاذبية  المؤىل العممي
ومغناطيسية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا 

  م.  2004عام 
 أستاذ مساعد المرتبة العممية
 فيزياء.والجيو ,رئيس قسم الجيولوجيا الميام اإلدارية

 المشرف عمى إدارة التقويم واإلعتماد األكاديمي بكمية العموم.
 عضو الجمعية السعودية لعموم األرض. العضويات

النشاطات البحثية 
 والعممية

 تفسير قراءات الجاذبية والمغناطيسية بواسطة النمذجة ثالثية األبعاد. -
 حساب الجيود لممممكة العربية السعودية. -

 ات الجاذبية المطمقة.رصد تغير  -
تصحيح األخطاء في ارتفاع مسارات الطيران لممسح المغناطيسي  -

 الجوي
 الترقيم األتوماتيكي لقراءات الحث الذاتي. -

جاذبية  قام بنشر عدد من األبحاث العممية في مجال تخصص
 ومغناطيسية.
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 أ.د.  ػجذ هللا  ثٓ  ِسّذ  اٌؼّشٞ اإلعُ

 

 

 دكتوراه فً الجٌوفٌزٌاء تخصص علم الزالزل ٍّٟاٌّإً٘ اٌؼ
 من جامعة مٌنسوتا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  م(. 1990هـ )1410عام 

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 (.هـ 1431- 1427) والجٌوفٌزٌاء,رئٌس قسم الجٌولوجٌا اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 .(    -هـ 1417)جامعة الملك سعود  -المشرف على مركز الدراسات الزلزالٌة

 (.     -هـ1427رئٌس الجمعٌة الجٌولوجٌة السعودٌة لعلوم األرض )

عضو اإلتحاد األوروبً  -عضو الجمعٌة األمرٌكٌة للزالزل –عضو اإلتحاد األمرٌكً للجٌوفٌزٌاء  اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو لجنة تخفٌف –عضو مجلس إدارة منتدى الشرق األوسط للزالزل  -للجٌولوجٌٌن والمهندسٌن

 مخاطر الزالزل. 

 إٌشبؽبد

اٌجسث١خ  

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 الكشف عن المٌاه بإستخدام الطرق الجٌوفٌزٌائٌة. -
 زلزالٌة وحركٌة شبه الجزٌرة العربٌة والمخاطر الزلزالٌة. -
 تقرٌر فنً. 20بحث علمً و 50نشر أكثر من  -
 حصل على جائزة اإلبداع العلمً والتمٌز الذهبً والعدٌد من الجوائز. -
 على كرسً الربع الخالً. الرئٌس المشرف -
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 اٌفش٠ر  ػجذهللا  ثٓ  ػٍٝأ.د.  اإلعُ

 

 

الجٌولوجٌا تخصص أحافٌر دقٌقة وعلم الطبقات دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
هـ   1397الحٌوي من جامعه لستر/ برٌطانٌا عام 

 م(.1977)
 

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 هـ.  1417-1415جامعة الملك سعود  –عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا  إلداس٠خاٌّٙبَ ا
 هـ.1415-1411مشرف على مرصد الزالزل الجٌوفٌزٌائً 

 هـ.  1408 – 1406جامعة الملك سعود  –رئٌس قسم الجٌولوجٌا 
   هـ . 1402-1400وكٌل مركز الدراسات الجامعٌة للبنات 

 لعلوم األرض. عضو الجمعٌة السعودٌة - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو جمعٌتً البالٌنتولوجً البرٌطانٌة والعالمٌة. -
 عضو جمعٌة المٌكروبالٌنتولوجً البرٌطانٌة.  -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 دراسة األحافٌر الدقٌقة للعصر الجوراسً بالمملكة العربٌة السعودٌة. -
 لعربٌة السعودٌة.دراسة الطبقٌة البٌئٌة القدٌمة لمتكون حنٌفة بالمملكة ا -
 دراسة األوستراكودا الحدٌثة بالخلٌج العربً والبحر األحمر. -
 

 

 أزّذ  ثٓ  ػجذ اٌمبدس إٌّٙذط أ.د.  اإلعُ

  

 

الجٌولوجٌا تخصص علم المعادن وكٌمٌاء دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
المعادن والصخور  من جامعه مانشستر/ برٌطانٌا عام 

 م(.1977هـ  ) 1397
 

 أستاذ ٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخا

 وكٌال لعمادة شئون الطالب سابقا. اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 وكٌال لكلٌة العلوم سابقا.

 رئٌسا لقسم الجٌولوجٌا سابقا.  
 مشرف على قسم الفلك سابقا.

 مدٌرا لمركز الترجمة سابقا..  

 . زمٌل فً الجمعٌة الجٌولوجٌة البرٌطانٌة - اٌؼؼ٠ٛبد
 .عادن البرٌطانٌةعضو جمعٌة علوم الم -
 .عضو جمعٌة علوم المعادن األمرٌكٌة - 

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 معادن الصخور القاعدٌة وفوق القاعدٌة. -
 معادن المتبخرات )األنهٌدراٌت والجبس(. -
 النٌازك. -
 معادن الطٌن )الصلصال(. -
 األحجار الكرٌمة )الزمرد والزبرجد(. -
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 ثٓ  ِسّذ  اٌؼمال  طبٌرأ.د.   اإلعُ

 

 

الجٌولوجٌا تخصص علم الطبقات وجٌولوجٌا دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
البترول من جامعة اندٌانا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

 م(.1976هـ  ) 1396

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 هـ(.  1406 – 1400عمٌد شئون القبول والتسجٌل ) اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 عضو الجمعٌة األمرٌكٌة لجٌولوجً البترول. - داٌؼؼ٠ٛب
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض . -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

دراسة السحنات الدقٌقة لعدد من المتكونات الجٌولوجٌة من صخور الكربونات، وخاصة التً  -
 تحتوي على أحافٌر الطحالب الكلسٌة.

 بقات والرسوبٌات بالمملكة العربٌة السعودٌة.له عدة بحوث منشورة فً علم الط -

 
 زغٓ  ثٓ  ػثّبْ  عٕذٞ أ.د.  اإلعُ

 

 

الجٌولوجٌا تخصص جٌوكٌمٌاء من جامعة لندن دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
قسم العلوم الجٌولوجٌة عام  –كلٌة الملكة ماري  –
 م(.1982)
 
 

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ
 

 جان عدٌدة بالقسمعضو فً ل اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة البرٌطانٌة. اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة العالمٌة للجٌوكٌمٌاء.
 .عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة السعودٌة

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

دراسات تكتونٌة الدرع العربً, الصخور النارٌة والمتحولة, الجٌوكٌمٌاء للصخور النارٌة 
ٌاء المعادن, جٌوكٌمٌاء المٌاه ,الجٌومورفولوجٌا, الجٌولوجٌا األثرٌة, والمتحولة, جٌوكٌم

 الهندسة الجٌولوجٌة.
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 خّؼخ  ثٓ  ػجذ اٌشز١ُ  اٌؼالٚٞ أ.د.  اإلعُ

 

 

الجٌولوجٌا االقتصادٌة والجٌوكٌمٌاء من دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
  1985الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام ) –جامعة اندٌانا 

 م(.
 

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ
 

 عضو فً لجان عدٌدة بالقسم اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة األمرٌكٌة. اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة السعودٌة

 

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 نشأة الخامات المعدنٌة والتنقٌب عن رواسب الخامات اإلقتصادٌة.
 دن وكٌمٌاء المعادن.اقتصادٌات المعا

 الجٌولوجٌا البٌئٌة وعلوم المعادن.
 

 
 ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ  ِسّذ اٌجغبَ .د.أ اإلعُ

 

 

الجٌولوجٌا تخصص جٌولوجٌا وكٌمٌاء المٌاه دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 1408الجوفٌة من جامعة برمنجهام  بالمملكة المتحدة عام 

 م(.1987هـ  )

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 مستشار غٌر متفرغ بوزارة المٌاه والكهرباء. -وكٌل كلٌة العلوم   اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 رئٌس قسم الجٌولوجٌا سابقا.

 عضو مجلس إدارة هٌئة المساحة الجٌولوجٌة السعودٌة  - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الهٌئة اإلستشارٌة لجائزة األمٌر سلطان العالمٌة للمٌاه. -
 -عضو مجلس إدارة جمعٌة علوم وتقنٌة المٌاه سابقا. -المٌاة عضو الجمعٌة الدولٌة لمصادر  -

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة البرٌطانٌة.
 عضو اللجنة التأسٌسٌة للجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 إستخدام الحاسب اآللً فً تصمٌم نماذج انسٌاب وكٌمٌاء المٌاه الجوفٌة. -
من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص المٌاه الجوفٌة فً مجالت علمٌة  قام بنشر عددا -

محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة وقام بتألٌف كتاب المٌاه الجوفٌة وترجمة كتاب المٌاه فً الشرق 
 األوسط نزاعات محتملة وتعاون مأمول.
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 ِسّذ اٌؼشثٟ ٘شبَ  . د.أ اإلعُ

 

 

 اء تخصص طرق جهددكتوراه فً الجٌوفٌزٌ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 جمهورٌة مصر العربٌة -من جامعة القاهرة

  م(. 1990هـ )1410عام 

 أستاذ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 منسق برنامج الجٌوفٌزٌاء. - اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 – 1997مدٌر وحدة نظم المعلومات بمركز الحد من المخاطر البٌئٌة بجامعة القاهرة ) -

 م(. 2001
 جامعة الملك سعود. -لمعلومات الجٌولوجٌة المشرف على وحدة نظم ا -

 عضو الجمعٌة الجٌوفٌزٌائٌة المصرٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -

 إٌشبؽبد

 اٌجسث١خ  ٚاٌؼ١ٍّخ

 تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة فً دراسات اإلدارة والتنمٌة المستدامة   -
 لمصادر المٌاه.   
 تشعار عن بعد فً دراسات السٌول والحد من مخاطرها.تطبٌقات اإلس -
 التفسٌر المتكامل ألفرع العلوم الجٌوفٌزٌائٌة لحل المشاكل البٌئٌة. -
 الدراسات المغناطٌسٌة والجٌوكهربٌة بغرض إستكشاف المٌاه الجوفٌة. -
ٌد من نشر ما ٌزٌد عن أربعون بحثا فً مجاالت العلوم الجٌوفٌزٌائٌة المختلفة فً العد -

 المجالت والدورٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة المتخصصة.  

 
 اٌخؼش زغٓ زغٓ ئثشا١ُ٘ .دأ. اإلعُ

   

 

الجٌوفٌزٌاء التطبٌقٌة )مغناطٌسٌة أرضٌة( دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
بنظام اإلشراف المشترك بٌن جامعة المنصورة وجامعة 

 م. 1993بلٌموت بالمملكة المتحدة عام 

 أستاذ  اٌؼ١ٍّخاٌّشرجخ 

  جامعة الملك سعود –بقسم الجٌولوجٌا والجٌوفٌزٌاء  ٌزشٔخِؾ حٌـ١ٛف١ض٠خء حٌّشؽذ حألوخد٠ّٝ - اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 جامعة الملك سعود –رئٌس لجنة التطوٌر والجودة بقسم الجٌولوجٌا والجٌوفٌزٌاء  -

 جامعة الملك سعود –ٌوفٌزٌاءعضو اللجنة العلٌا لالعتماد األكادٌمً بقسم الجٌولوجٌا والج -
 جامعة الملك سعود –عضو لجنة التقوٌم واالعتماد األكادٌمً بقسم الجٌولوجٌا والجٌوفٌزٌاء -
  2008 - 2006جامعة المنصورة  –نائبا لرئٌس وحدة الجودة بكلٌة العلوم  -
 رئٌس لجنة تحسٌن الجودة والتأهٌل لالعتماد بكلٌة العلوم جامعة المنصورة. -

 عضو الجمعٌة الجٌوفٌزٌائٌة المصرٌة. - ٌؼؼ٠ٛبدا
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة المصرٌة. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 تطبٌقات المغناطٌسٌة األرضٌة. -
 تطبٌقات السٌزمٌة االنكسارٌة والكهربٌة األرضٌة. -

 .لجٌوفٌزٌاء التطبٌقٌةبحثا علمٌا فً مجال ا 30قام بنشر  -
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   ػظبَ ػجذ اٌّزؼبي ِسّذ ِسّذ .دأ. اإلعُ

 

الجٌولوجٌا تخصص جٌولوجٌا بنائٌة من دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م.1993مصر عام  -جامعة األزهر

 أستاذ  اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 .لعلومكلٌة ا – والجٌوفٌزٌاء عضو فً عدد من لجان قسم الجٌولوجٌا اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 .كلٌة العلوم – والجٌوفٌزٌاء قسم الجٌولوجٌاعضو لجنة شئون الخرٌجٌن والتوظٌف ب -
 .كلٌة العلوم – والجٌوفٌزٌاء قسم الجٌولوجٌاعضو لجنة االرشاد الطالبى ب  -
 

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة المصرٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 الهولندٌة.-ة المصرٌةعضو جمعٌة الصداق -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 الجٌولوجٌا البنائٌة والتكتونٌة لخسف البحر األحمر ودلتا نهر النٌل. -
 البنائٌة والجٌومورفولوجٌة والتطور التكتونى لنظام طٌات القوس السورى. -
 تقٌٌم التكتونٌة النشطة جنوب غرب القاهرة. -
 ى و المورفوتكتونى للبحر األحمر وخلٌج السوٌس.التطور التكتونوستراتٌجراف -
 دراسات جٌوبٌئٌة حول بحٌرة قارون وشمال سٌناء , مصر. -
 .لدلتا نهر النٌل وساحل البحر األحمر التكتونً الحدٌثالتطور -
والمخاطر الطبٌعٌة  تطبٌقات تقنٌات االستشعار عن بعد فً دراسة البنٌات الجٌولوجٌة -

 .واستخدام األراضى
 بحثا علمٌا فً مجال تخصص الجٌولوجٌا البنائٌة و التكتونٌة والتكتونٌة الحدٌثة. 30قام بنشر 

 أششف ِسّٛد ػجذ اٌؼض٠ض ٚاٌٝ . دأ. اإلعُ

   

 

رسوبٌات رسوبٌة وتخصص الجٌولوجٌا دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 -أكادٌمٌة المناجم والتعدٌنمن  )الرواسب الملحٌة(
 م.1981م عا بولندا -كراكوف

 أستاذ  اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 جامعة الملك سعود. -بكلٌة العلوم استشاري االعتماد األكادٌمً بوكالة التطوٌر والجودة - اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 . جامعة الملك سعود -عضو اللجنة الفرعٌة لوحدة الحقوق الطالبٌة بكلٌة العلوم -

 .عضو بالجمعٌة المصرٌة للرسوبٌات - اٌؼؼ٠ٛبد
 .عضو لجنة العلوم األساسٌة )جٌولوجٌا( -
 .عضو اللجنة القومٌة لعلوم البحار و المصاٌد -
 .عضو لجنة الخامات المعدنٌة -
 .عضو لجنة الخامات المعدنٌة -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 .باحث رئٌسً لعدد ثالثة مشروعات فً مجال األمالح و تطبٌقاتها الصناعٌة -
 .دارة المحالٌل المركزةاالمالحات و  اءنشاستشارى دراسات ا -
 .الممٌزات الجٌوكٌمٌائٌة والتمعدنٌة للمتبخراتدراسة  -
 .بتروجرافٌة الجبس األولى والثانوى للمتبخرات دراسة -
 .السحنات والبٌئات الترسٌبٌة للمتبخراتدراسة  -

 .واسب الملحٌة()الررسوبٌة وترسٌب قام بنشر عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص 



 62 

 ١بٜ  ِ٘بٔٛج  ِٛوٛثبد .دأ. اإلعُ

 

الجٌوفٌزٌاء من المدرسة الهندٌة دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م.1976دانباد بالهند عام  -للمناجم 

 أستاذ  اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 كلٌة العلوم  –عضو فً عدد من لجان قسم الجٌولوجٌا  اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 

 ٌة السعودٌة لعلوم األرض.عضو الجمع - اٌؼؼ٠ٛبد

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ
 جٌولوجٌا البترول. -

 النمذجة الجٌودٌنامٌكٌة. -
 تفسٌرات بٌانات الجاذبٌة. -
 الحركٌة الزلزالٌة للهٌماالٌا. -

 قام بنشر عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌوفٌزٌاء.
 

 ِسّذ  ثٓ  ؽب٘ش  زغ١ٓ .دأ. اإلعُ

   

 

الجٌولوجٌا تخصص جٌولوجٌا المٌاه دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م.1980من جامعة جرٌنوبل  بفرنسا عام 

 أستاذ  اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 أمٌن سر مجلس قسم الجٌولوجٌا. اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة الفرنسٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 عٌة العالمٌة للمٌاه.عضو الجم -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 جٌولوجٌا مٌاه المناطق الجافة. -
 جٌولوجٌا البٌئة. -
 تطبٌقات التقنٌات الحدٌثة فً البحث وتقٌٌم مصادر المٌاه الجوفٌة. -

 قام بنشر عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص المٌاه الجوفٌة.
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  ٓ  عؼذ  اٌؼش٠فٟٔبطش  ث . دأ. اإلعُ

  

 

الجٌوفٌزٌاء تخصص علم الزالزل  من دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 هـ. 1417جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة عام 

 

 أستاذ  اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ
 

 عمٌد كلٌة خدمة المجتمع بالقوٌعٌة. - اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 رئٌس قسم الجٌولوجٌا سابقا. -
 

 رة الجمعٌه السعودٌه لعلوم االرض.عضومجلس إدا اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌه الملكٌه البرٌطانٌه لعلماء االرض بلندن.

 .األمرٌكًعضو اتحاد الجٌوفٌزٌائٌٌن 

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 الزالزل ,   -االهتمام بالمشاكل البٌئٌه الناتجه عن ظواهر جٌولوجٌه مثل : -
 االنهٌارات .البراكٌن , االنزالقات االرضٌه , و    
 االهتمام بالنشاطات الزلزالٌه المحلٌه . -
   االهتمام بالنشاطات الزلزالٌه االصطناعٌه . -
 االهتمام بالتركٌب القشري لجزٌره العرب. -
 االهتمام بتطوٌر شبكات الرصد المحلٌه . -
 االهتمام بتخفٌف المخاطر الزلزالٌه " خاصة بالمملكه العربٌه السعودٌه". -

 
  أزّذ  ثٓ  ػجذ هللا  األعٛد. د عُاإل

  

 

 علم الطبقات الجٌولوجٌا تخصص دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة –اندٌانا من جامعة 

  م( 1986عام )

 أستاذ مشارك اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 هـ(.1427-1426مستشار لدى األمانة العامة لمجلس التعلٌم العالى ) اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 (2004-1997مدٌر الشئون الدراسٌة للملحقٌة الثقافٌة السعودٌة بواشنطن)

 هـ(. 1417 -1415المشرف على مرصد الزالزل بجامعة الملك سعود)
 هـ(. 1415 – 1414وكٌل مرصد الزالزل الجٌوفٌزٌائً )

 م.1982، منذ عام AAPGعضو رابطة جٌولوجًٌ البترول األمرٌكٌة  اٌؼؼ٠ٛبد
 م 1982جمعٌة الجٌولوجٌا الرسوبٌة األمرٌكٌة منذ عام عضو ال

 عضوالجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض منذ انشائها .

 إٌشبؽبد

 اٌجسث١خ  ٚاٌؼ١ٍّخ

 دراسة الطبقات والبٌئة الرسوبٌة والمصادر الصخرٌة والتغٌرات المابعدٌة -
   ٌة البٌئة.األهمٌة األقتصادٌة للصخور الرسوبٌة والجٌولوجٌا البٌئٌة وحما -
 ترجمة المصطلحات العلمٌة الجٌولوجٌة إلى اللغة العربٌة. -
 معالجة البٌانات الجٌولوجٌة. -
 تم نشر عددا من األبحاث فً مجاالت العلوم الجٌولوجٌة المختلفة فً   -
 العدٌد من المجالت والدورٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة المتخصصة.  
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 ِسّذ  ػجذ هللا  اٌظبٌر  أزّذ  ثٓ . د اإلعُ

   

 

الجٌولوجٌا تخصص علم الصخور/ جٌوكٌمٌاء  دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
-هـ 1413من جامعة لٌفربول بالمملكة المتحدة عام 

 م.1993

 أستاذ مشارك اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 عضو بعدة لجان بالقسم والكلٌة. اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 وجٌة بلندن.عضو الجمعٌة الجٌول - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 عضو جمعٌة الجٌوكٌمٌاء التطبٌقٌة. -
 عضو جمعٌة الجٌولوجٌا اإلقتصادٌة. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 تطور ونشأة الدرع العربً. -
 اإلستكشاف الجٌوكٌمٌائً للخامات المعدنٌة. -
 .األثار البٌئٌة المصاحبة لعملٌات التعدٌن -

 قام بنشر عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌوكٌمٌاء.

 
   ٔد١ت  اٌظجشٚرٟ  ِسّذ . د اإلعُ

 

الجٌولوجٌا تخصص بالٌنولوجً  من جامعة دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م. 1985فرنسا عام  -مونبلٌه  -العلوم والتكنٌك بالنجٌدوك

 أستاذ مشارك اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 جامعة الملك سعود –بقسم الجٌولوجٌا والجٌوفٌزٌاء  ٌزشٔخِؾ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ حٌّشؽذ حألوخد٠ّٝ - إلداس٠خاٌّٙبَ ا
 .جامعة الملك سعود –والجٌوفٌزٌاء  منسق الشئون األكادٌمٌة بقسم الجٌولوجٌا -

 عضو الرابطة الفرنسٌة للبالٌنولوجٌٌن بفرنسا. - اٌؼؼ٠ٛبد
 رض.عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األ -
 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة المصرٌة. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 إستحداث برامج الحاسب األلً فً الدراسات البالٌنولوجٌة. -
 دراسة تشوهات حبوب اللقاح واألبواغ لتحدٌد إتجاه التلوث البٌئً. -
 الجٌولوجٌا البٌئٌة. -
 ر والبالٌنولوجً.له عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص األحافٌ -
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 ِسّٛد أزّذ ِسّذ  خٍّذ . د اإلعُ

   

 

الجٌولوجٌا تخصص معادن وصخور من جامعة دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م.1996مصر عام  –القاهرة 

 أستاذ مشارك اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 عضو بعدة لجان بالقسم والكلٌة. اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 لوجٌة المصرٌة.عضو الجمعٌة الجٌو - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 عضو جمعٌة المعادن المصرٌة. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 وصف وتفسٌر القطاعات المجهرٌة للصخور الرسوبٌة. -
 دراسة المعادن الثقٌلة. -
 دراسة النشأة المابعدٌة للصخور الرسوبٌة. -
 متبخرات.دراسة رواسب الفحم والفوسفات و ال -

 قام بنشر عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص المعادن والصخور.

 
 أعبِخ اٌغ١ذ أزّذ ػط١خ . د اإلعُ

   
 

من  رسوبٌة وترسٌبتخصص الجٌولوجٌا دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 م.1993مصر عام  –جامعة القاهرة 

 أستاذ مشارك اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 جامعة الملك سعود. -ر وكالة للشئون األكادٌمٌة والطالب بكلٌة العلوممستشا - اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 . جامعة الملك سعود -عضو اللجنة الفرعٌة لوحدة الحقوق الطالبٌة بكلٌة العلوم -

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة المصرٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو بجمعٌة علم المعادن المصرٌة. -
 وبٌات.عضو بالجمعٌة األمرٌكٌة ألبحاث الرس -
 عضو بجمعٌة علم الرسوبٌات المصرٌة. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 .الممٌزات الجٌوكٌمٌائٌة والتمعدنٌة للمتبخراتدراسة  -
 .بتروجرافٌة الجبس األولى والثانوى للمتبخرات دراسة -
 .السحنات والبٌئات الترسٌبٌة للمتبخراتدراسة  -
 .لتبٌان أصل رواسب الكبرٌت الخامالمكتنفات السائلة وتطبٌقها دراسة  -

 .رسوبٌة وترسٌبقام بنشر عددا من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 ػٛٔٝ ر١غ١ش ثطب٠ٕخ . د اإلعُ

   

 
 

 -الهندسة الجٌوفٌزٌائٌة  من جامعة جٌلٌندكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 تشانجتشون بالصٌن عام 

 م.1996

 ركأستاذ مشا اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 عضو بعدة لجان بالقسم. اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 عضو الجمعٌة الجٌوفٌزٌائٌة الهندسٌة والبٌئٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة الدولٌة لعلوم المٌاه البٌئٌة. -
 عضو جمعٌة المهندسٌن األردنٌٌن. -
 عضو جمعٌة الجٌولوجٌٌن األردنٌٌن. -
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 

بد اٌجسث١خ إٌشبؽ

 ٚاٌؼ١ٍّخ
 تطبٌقات الجٌوفٌزٌاء. -

 من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌوفٌزٌاء. 40قام بنشر ماٌزٌد عن 

 
 ِسّذ  عؼ١ذ  ثٓ  ػٍٟ  ف١ٕظ . د اإلعُ

 

 

دكتوراه فً الجٌوفٌزٌاء تخصص علم زالزل من جامعة  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
م.  2004سانت لوٌس بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

  

 مشاركأستاذ  اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 .والبحث العلمى مساعد وكٌل الجامعة للدراسات العلٌا - اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 مساعد وكٌل الجامعة للتبادل المعرفً ونقل التقنٌة سابقا. -
 بكلٌة العلوم. واالجتماعٌةرائد األنشطة الثقافٌة  -

 مرٌكٌٌن.عضو جمعٌة الجٌوفٌزٌائٌٌن األ - اٌؼؼ٠ٛبد
 الجٌوفٌزٌائً. االستكشافعضو جمعٌة  -
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 .دراسة الخصائص الجٌوفٌزٌائٌة التحت سطحٌة لمنطقة وادي حنٌفة  -
 دراسة التركٌب القشري والجزء العلوي من الوشاح للدرع العربً والبحر األحمر -
لتغٌللر السللرعات القصللٌة فللً طبقتللً القشللرة وأعلللى الوشللاح لمنطقللة الللدرع عمللل نمللوذج  -

 والصفٌحة العربٌة.
 قام بنشر عدد من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌوفٌزٌاء.
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  ِسّذ  ثٓ  ػ١غٝ  اٌذثبؽ . د اإلعُ

  

 

  الجٌولوجٌا تخصص رسوبٌاتدكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
الوالٌات المتحدة  – مالٌةمن جامعة كارولٌنا الش

  م( 1988األمرٌكٌة عام )
 

 أستاذ مساعد اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ
 

 رئٌس قسم الجٌولوجٌا سابقا اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 

 عضو مؤسس للجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض اٌؼؼ٠ٛبد
 

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 مملكة العربٌة السعودٌة.نشر عدة بحوث فً رسوبٌات وتكتونٌة البحر األحمر وجنوب ال
 

 
  ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ  ػجذ هللا  ٌؼجْٛ . د اإلعُ

  

 

جٌولوجٌا  النفط  من جامعة الملك عبد العزٌز دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 .م 1982عام 

 
 

 أستاذ مساعد اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ
 

 كلٌة العلوم  –عضو فً عدد من لجان قسم الجٌولوجٌا  اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 

 –جمعٌة الظهران لعلوم األرض  –الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض  اٌؼؼ٠ٛبد
 -الجمعٌة التارٌخٌة السعودٌة   –الجمعٌة األمرٌكٌة لجٌولوجً النفط 

 الجمعٌة األثارٌة السعودٌة.
 

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 أبحاث فً صناعة وجٌولوجٌة النفط 
 دراسات جٌولوجٌة مٌدانٌة

 ة جٌولوجٌةدراسات أثارٌ
 جٌومورفولوجٌا كثبان الرمال
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  ػجذ اٌشزّٓ  ثٓ  ِسّذ  اٌذخ١ً  .د اإلعُ

  

 

جٌولوجٌا المٌاه وإدارة الجٌولوجٌا تخصص دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 – كلورادو الحكومٌةوتخطٌط  الموارد المائٌة من جامعة 

 هـ( 1412الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام )

 أستاذ مساعد اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ
 

 رئٌس قسم الجٌوفٌزٌاء بجامعة الملك عبد العزٌز سابقا اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 

 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض اٌؼؼ٠ٛبد
 

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 إدارة وتخطٌط الموارد المائٌة  -
 الدراسات البٌئٌة والتلوث  -
 وخصائصها دراسة المتكونات المائٌة  -
 ترشٌد إستهالك المٌاه -

 
  أعبِخ ِسّذ  لبػٛد لبعُ . د اإلعُ

 

الجٌولوجٌا تخصص جٌولوجٌا بنائٌة من جامعة دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م.2005مٌنز بألمانٌا عام 

 أستاذ مساعد اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 .منسق برنامج الجٌولوجٌا - اٌّٙبَ اإلداس٠خ
 م الجٌولوجٌا.عضو بعدة لجان بقس -

 عضو الجمعٌة المصرٌة للبتروفٌزٌاء التطبٌقٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة المصرٌة. -
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 دراسة تارٌخ التشوه البنائى الدقٌق. -
 تحلٌالت االنفعال فى الصخور. -
 ة.دراسة التشوهات اللدن -

 قام بنشر عدد من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌولوجٌا البنائٌة.
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 زبثظ فبٌر  غش٠فبد . د اإلعُ

   

 

الباسو -علوم البٌئة والهندسة من جامعة تكساسدكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
 م.2004بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

 أستاذ مساعد اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 عضو بعدة لجان بقسم الجٌولوجٌا. اإلداس٠خ اٌّٙبَ

 عضو الجمعٌة الجٌولوجٌة األمرٌكٌة. - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضواالتحاد الجٌوفزٌائى األمرٌكى. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 تطبٌقات االستشعار عن بعد فى مجال الجٌولوجٌا والبٌئة -
 ٌا والبٌئة.قام بنشر عدد من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌولوج

 

 
 أثٛ ػّبسح ػجذ اٌّؼطٝ ثغبَ . د اإلعُ

   
 

علم الجٌوكٌمٌاء الجٌولوجٌا تخصص دكتوراه فً  اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

بالمملكة  مانشسترمن جامعة ٚحٌّؼخدْ  والبترولوجبا

 م.1990-هـ 1410المتحدة عام 

 ساعدأستاذ م اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 م والكلٌة.عضو بعدة لجان بالقس اٌّٙبَ اإلداس٠خ

 .البرٌطانٌةعضو الجمعٌة الجٌولوجٌة  - اٌؼؼ٠ٛبد
 عضو الجمعٌة السعودٌة لعلوم األرض. -
 عضو فً الجمعٌة الكٌمٌاء السعودٌة. -

إٌشبؽبد اٌجسث١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ

 . و الخامات  اإلقتصادٌة المصاحبة كٌمٌائٌة المعادن للصخور الجرانٌتٌة -
 مات المعدنٌة.اإلستكشاف الجٌوكٌمٌائً للخا -
 .جٌوكٌمٌاء وبترولوجٌة الصخور الجرانٌتٌة -

 قتصادٌة المصاحبة.الو الخامات ا كٌمٌائٌة المعادن للصخور الجرانٌتٌة
 ستكشاف الجٌوكٌمٌائً للخامات المعدنٌة.الا -
 .جٌوكٌمٌاء وبترولوجٌة الصخور الجرانٌتٌة -

عدٌد من البنى التحتٌة لمحطات تنقٌة المٌاة قام بإعداد العٌد من أبحاث حفر اآلبار وإختبارها لل
 فً المملكة العلربٌة السعودٌة.

قاد باإلشراف على العدٌد من المشارٌع التعدٌنٌة لخام البوكسٌت و الزنك و النحاس فً  -
 العربً للمملكة العربٌة السعودٌةمناطق الدرع 

و المٌاة الجوفٌة فً  قام بنشر عدد من األبحاث العلمٌة فً مجال تخصص الجٌوكٌمٌاء -
 المملكة العربٌة السعودٌة.
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 ٚ اٌد١ٛف١ض٠بء ث١بْ ثأسلبَ ٘ٛارف ِٕغٛثٟ لغُ اٌد١ٌٛٛخ١ب

 االرظبي اٌزخظــــــض اٌٛظ١فــــــخ االعــــــــــــــــــــــــــُ

 علم الزالزل أستاذ أ.د. ػجذهللا ثٓ ِسّذ اٌؼّشٞ
4676200/4676213 

asmamri@KSU.EDU.SA 

 احافٌر دقٌقة  وعلم الطبقات الحٌوي أستاذ .د. ػٍٟ ثٓ ػجذهللا اٌفش٠ــــــرأ
46762 

 furaih@KSU.EDU.SA 

 4676203 علم المعادن والصخور أستاذ أ.د. أزّذ ثٓ ػجذاٌمبدس إٌّٙذط
mohandis@KSU.EDU.SA  

 4676202 جٌولوجٌا تحت سطحٌة والبترول أستاذ أ.د. طبٌر ثٓ ِسّذ اٌؼمــــال
sokla@KSU.EDU.SA  

 4676195 علم الصخور النارٌة والمتحولة وجٌوكٌمٌائٌتها أستاذ  أ.د. زغٓ ثٓ ػثّبْ عٕذٞ
hsindi@KSU.EDU.SA  

  4676196 جٌوكٌمٌاء –جٌولوجٌا اقتصادٌة  أستاذ  أ.د. خّؼخ ثٓ ػجذاٌشز١ُ اٌؼالٚٞ

 أ.د. ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ِسّذ اٌجغـــبَ
 أستاذ 
 

 4676206 وكٌمٌاء المٌاهجٌولوجٌا المٌاه 
ambassam@KSU.EDU.SA  

 4676208 جٌوفٌزٌاء –طرق الجهد   أستاذ  أ.د. ٘شبَ ثٓ ِسّذ اٌؼشثــــــــــٟ
 elarabi@KSU.EDU.SA  

 eibrahim@KSU.EDU.SA مغناطٌسٌة أرضٌة و كهربٌة أستاذ أ.د. اٌخؼش ثٓ زغٓ ئثشا١ُ٘

 4676486 ولوجٌا بنائٌةجٌ أستاذ أ.د. ػظبَ ثٓ ػجذ اٌّزؼبي ِسّذ
emohamed@ KSU.EDU.SA 

 awali@KSU.EDU.SA رسوبٌة ورسوبٌات )رواسب ملحٌة( أستاذ أ.د. أششف ثٓ ِسّٛد ٚاٌٝ

 4676097 جٌوفٌزٌاء أستاذ ١بِٜ٘ٛوٛثبدأ.د. ِبٔٛج ثٓ 
mmukhopodhyay@ KSU.EDU.SA 

 4676211 جٌولوجٌا المٌاه أستاذ  د. ِسّذ ثٓ ؽب٘ش زــــــــــغ١ٓأ.
mhussein@KSU.EDU.SA  

 علم الزالزل أستاذ د. ٔبطش ثٓ عؼذ اٌؼش٠فــــــــــٟأ.
4676199 

nalarifi@KSU.EDU.SA 

  4676197 علم الطبقات ، جٌولوجٌا البترول أستاذ مشارك د. أزّذ ثٓ ػجذهللا األعـــــٛد

 4676204 جٌولوجٌا التعدٌن –صخور نارٌة ومتحولة  أستاذ مشارك د. أزّذ ثٓ ِسّذ اٌظــــــبٌر
alsaleh@KSU.EDU.SA  

 4676209 أحافٌر الفقارٌة وجٌولوجٌا بٌئٌة أستاذ مشارك د. ِسّذ ثٓ ٔد١ت اٌظجــــــشٚرٟ
sabrouty@KSU.EDU.SA  

 mgalmed@KSU.EDU.SA علم المعادن والصخور أستاذ مشارك د. ِسّٛد ثٓ أزّذ ِسّذ خٍّذ

 رسوبٌة وترسٌب أستاذ مشارك ١خد. أعبِخ ثٓ اٌغ١ذ أزّذ ػط
4697327 

oattia@KSU.EDU.SA 

 awni@KSU.EDU.SA هندسة جٌوفٌزٌائٌة أستاذ مشارك د. ػٟٛٔ ثٓ ر١غ١ش ثطب٠ٕخ

 علم الزالزل شاركأستاذ م د. ِسّذ ثٓ عـــؼ١ذ ف١ٕـــــظ
4676205 

mfnais@KSU.EDU.SA 

 تكتونٌة الصفائح –لرسوبٌات علم ا أستاذ مساعد د. ِسّذ ثٓ ػ١غــــٝ اٌذثـــــبؽ
4676207 

 ealdabbagh@ksu.edu.sa 

 4677055 جٌولوجٌا البترول وجٌولوجٌا المملكة أستاذ مساعد د. ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ػجذهللا ٌؼجْٛ
laboun@KSU.EDU.SA  

 4676217 جٌولوجٌا مٌاه أستاذ مساعد د. ػجذاٌشزّٓ ثٓ ِسّذ اٌذخ١ـــً
aaldakheel@KSU.EDU.SA  
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 عؼذ ثٓ ِمـــــــشْ اٌّمــــــشْد. 
رئٌس /أستاذ مساعد
 القسم

 4676901 الجاذبٌة والمغناطٌسٌة
smogren@KSU.EDU.SA   

 4776351 جٌولوجٌا بنائٌة أستاذ مساعد د. أعبِخ ثٓ ِسّذ لبػٛد
Okassem@ksu.edu.sa 

 علوم البٌئة والهندسة أستاذ مساعد د. زبثظ ثٓ فبٌر غش٠فبد
 

Habes@ksu.edu.sa 

د. ثغااابَ ثااآ ػجاااذ اٌّؼطاااٝ أثاااٛ 

 ػّبسح
 أستاذ مساعد

 بترولوجٌا و جٌوكٌمٌاء الصخور النارٌة 
 و المعادن المصاحبة

4697399 
@ksu.edu.sababauamarah 

 

  جٌوفٌزٌاء مساعد باحث أ. عؼذ ثٓ ػجذ هللا اٌس١ّذاْ

  جٌولوجٌا جٌولوجً سطبٔٝأ. خبٌذ ثٓ ِجبسن اٌم

  جٌولوجٌا باحث علمى أ. زغبَ ثٓ ر١غ١ش ِسّذ رفبزخ

    4675633 ءخ١ٛف١ض٠ب خ١ٛف١ض٠بئٝ ػٛع ثٓ عؼذ اٌشّشأٟأ. 

 4676245 خ١ٌٛٛخ١ب فٕٟ ِخزجش ٔب٠ف ثٓ ِطٍك اٌؼز١جٟأ. 

  خ١ٌٛٛخ١ب  ِغبػذ ثبزث أ. ٘بشُ ثٓ ِٛعٝ ثبثىش

  خ١ٌٛٛخ١ب ِسبػش ٝأ. عؼ١ذ ثٓ ػجذ إٌّؼُ اٌشٍزٛٔ

  خ١ٌٛٛخ١ب ِؼ١ذ أ. ِٕظٛس ثٓ ٘بشُ اٌٙبشُ

  عىشربس٠خ عىشر١ش اٌمغُ  أ. ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌخش٠دٝ

  خ١ٌٛٛخ١ب فٕٝ أ. ٔب٠ف ثٓ ِفٍر اٌشش١ذٜ

  خ١ٌٛٛخ١ب فٕٟ  أ. أفزبة ثٓ أزّذ ػض٠ض

    ٔغخ   ٔبعخ أ. ػجذ هللا ثٓ اٌّششذ

 4676242 سعُ سعبَ ِسّذ ثٓ ع١ٍّبْ ا١ٌٛعفأ. 

  خ١ٌٛٛخ١ب ثبزث أ. ِسّذ زغٓ ثشاْ ثٓ ػفٝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:babauamarah@ksu.edu.sa
mailto:babauamarah@ksu.edu.sa
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دليل اهلبتف املختصر لكلية العلىم 
 

 74252 74447 مكتب العميد

 76463 76465 وكيل الكليت للشؤون اإلداريت

 76471 76467 وكيل الكليت للشؤون األكاديميت

 76462 76454 مدير اإلدارة

 - 70834 اإلدارة مساعد مدير

 76089 76088 مركز البحوث العلميت

 76293 70834 مدير الورش العلميت

 75833 75834 قسم النباث واألحياء الدقيقت

 75791 75799 قسم الكيمياء الحيويت

 78514 75774 قسم علم الحيوان

 73656 76380 قسم الفيزياء والفلك

 76512 76513 قسم الرياضياث



 73 

 76274 76279 اء وبحوث العملياثقسم اإلحص

 75992 75993 قسم الكيمياء

 76214 76123 والجيوفيزياءقسم الجيولوجيا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وههبههب و اجليىفيزيبء بقسن اجليىلىجيب اللجبى املشكلة   
 

 

  ههبم جلنة التعيينبت والتىظيف          ههبم جلنــــة الذراســــبت العليـــــب

 قابالت مع المتقدمين وتحديد مساراتيم إجراء الم -
 وجدت  إنوضع المواد التكميمية لممتقدمين   -
 لكل أكاديميطالب الدراسات العميا وتحديد مرشد  أوضاعمتابعة   -

 مجموعة تخصصية     
 الطالب في دعم مشاريعيم البحثية عن طريق منح المدينة  إرشاد -
 دراسي تقريرا عن ماتم   يقدم مقرر المجنة في نياية كل فصل  - 

 انجازه      

   واإلدارية األكاديميةلموظائف  نمراجعة طمبات المتقدمي  -  
 دراسة احتياج القسم من الوظائف  والمستشارين غير    -

 المتفرغين بالقسم      
 يقدم مقرر المجنة في نياية كل فصل دراسي تقريرا عن  -

 ماتم انجازه     

 

 

 

 

  ههبم جلنة املعبرض والنذوات            عيذيي واملتتعي ن  ههبم جلنة امل
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 الطمبة المتفوقين المتوقع تخرجيم   أوضاعمتابعة   -
 التنسيق مع المشرف الثقافي بالكمية بخصوص الطمبة المتفوقين     -
 ترشيح المعيدين لمتخصصات الدقيقة التى يحتاجيا القسم   -
 لخارج المبتعثين با أوضاعمتابعة   -
 يقدم مقرر المجنة في نياية كل فصل دراسي تقريرا عن ماتم    -

 انجازه    

 

 

 والندوات وزيارة    المعارضالتنسيق مع الكمية بخصوص   - 
 المتحف      

 تنظيم عقد الدورات والندوات والزيارات بالقسم  -
 تنسيق االتصال العممـــي مع المختصين من خارج المممكة    -
 دم مقرر المجنة في نياية كل فصل دراسي تقريرا عن ماتم  يق  -

 انجازه   

 

 

 

 

  ههبم  جلنـة األجهـــزة واملـــىاد         ههبم جلنـــــــــــة الرتقـــــــيبت 

 تدقيق ممفات المتقدمين لمترقية قبل رفعيا والتأكد من استيفاء    - 
 المرشح لمشروط والموائح     

 المجنة في نياية كل فصـــــل دراسي  يقدم مقرر  -
  انجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازهتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم    

 

 

 

 

 

 دراسة احتياجات القسم من األجيزة والمواد مع مراعاة ماىو     -
 متوفر     

 دراسة العروض المقدمة لمقسم   -
 يقدم مقرر المجنة في نياية كل فصـل دراسي تقـريرا عن ماتم    -

 انجازه    

 

 

  ههبم جلنة التسجيل واملراقتة     نـة اطخط  والاراه  ههبم جل

 رفعيا القسم  التيمتابعة الخطط المحدثة   -
 تحديث برامج الدراسات العميا بالقسم   -
 استحداث برامج الدكتوراه والدبمومات بالقسم لخدمة   إمكانيةدراسة   -

 المجتمع     
 وضع جدول وتصور لمرحالت الحقمية   -
 في نياية كل فصـل دراسي تقـريرا عن ماتم   دم مقرر المجنةيق  -

  انجازه   

 االستعانة    -تنظيم تسجيل الطالب في بداية كل فصل دراسي   -   
 بالفنيين والمعيدين بالقسم في تنظيم الجداول الدراسية لمطالب      

 وضع خطة لممراقبة أثناء االمتحانات   -
 ياية كل فصـــــل دراسي  يقدم مقرر المجنة في ن  -

 تقـــــريرا عن ماتم انجازه    

 

 

 

 

 

 

 ههبم جلنــــة املعبهـــل
 دراسة تجييز المعامل بأجيزة عرض متطورة   -
 االستفادة من معامل القسم في الدور السفمي لتدريس طالب الدراسات العميا   -
 معامل وتجييزىا االستعانة بفنيي القسم والمعيدين مباشرة في تنظيم ال -
 وضع تصور لمعمل مجيز أو قاعة محاضرات لمزوار ومناقشة رسائل الماجستير  -
 يقدم مقرر المجنة في نياية كل فصـــــل دراسي تقـــــريرا عن ماتم انجازه  -

 ببلقسن األكبدميي ببالعتوبداللجبى اطخبصة 
 
 

  جلنة التقىين واالعتوبد األكبدمييههبم           اللجنة العليب لالعتوبد األكبدمييههبم 
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 .اإلشراف على تنفٌذ خطة العمل بالبرنامج 

  اختٌار المستشار للمساعدة فً تأهٌل القسم لالعتماد حسب
معاٌٌر جهة االعتماد، وذلك بالتنسٌق مع وكالة التطوٌر 

 والجودة.

 .إعداد الرسالة والرؤٌة وأهداف البرنامج 

 فً القسم  ماد األكادٌمًاستكمال جمٌع متطلبات االعت -ج
 .(NCAAA)حسب معاٌٌر الهٌئة الوطنٌة 

 المتابعة والتنسٌق مع وكالة التطوٌر والجودة فً الكلٌة  -د
 ورفع التقارٌر إلٌها

 إعداد العرض المرئً للقسم وإعداد دلٌل القسم  -هـ
 والبرنامج.

  
 تقرٌر  -اإلشراف ومتابعة وإعداد وجمع )توصٌف البرنامج

 تقرٌر     المقررات(. -وصٌف المقرراتت -البرنامج

  األشراف على اختٌار المرجعٌة األكادٌمٌة ومتابعة إعداد
 لبرنامج القسم. (SSR)الدراسة الذاتٌة 

  األشراف على إعداد غرفة داخل القسم مخصصة للتقوٌم
واالعتماد األكادٌمً ومزودة بوثائق البرنامج كاملة 

فترات التقوٌم وتخصص كذلك لزٌارة المقٌمٌن أثناء 
 البرامجى.

  تقدٌم تقرٌر دوري عن مدى استكمال متطلبات االعتماد
 األكادٌمً.

  األشراف على إعداد نماذج امتحانات الطالب ونماذج
 اإلجابة لمقررات البرنامج.

  األشراف على توفر سبل التعلٌم والتعلم للطالب بالتنسٌق
 مع اللجان المعنٌة بالقسم.

 

 

 

 

  جلنة اإلرشبد الطالبيههبم            ير واجلىدةجلنة التطىههبم 

 .تطوٌر وإدارة ومتابعة عملٌات ضبط الجودة فً القسم 

 .متابعة واختٌار المرجعٌة األكادٌمٌة لبرنامج القسم 

 .األشراف ومتابعة خطط التطوٌر والتخطٌط المستقبلً بالقسم 

  تشجٌع تقدٌم المشروعات التطوٌرٌة والتً تحسن العملٌة
 تعلٌمٌة والبحثٌة والفنٌةال

  الحث على النشر العلمً فً المجالت العلمٌة ذات التصنٌف
 العالمً.

  متابعة االتجاهات الحدٌثة فً طرق ومنهجٌة وتقنٌات
 التدرٌس.

  تحدٌد البرامج التدرٌبٌة بكل قسم لتطوٌر المهارات التدرٌسٌة
 والبحثٌة والفنٌة .

 .األشراف على خطط الدراسات العلٌا 

 داد وتوزٌع وجمع استبٌانات طالب مرحلة البكالورٌوس إع
عن مدى االستفادة من برنامج التدرٌب خالل سنوات الدراسة 
ومدى مالئمة المقررات للحٌاة العملٌة ومقترحاتهم لتعظٌم 

 االستفادة منها، وتبوٌب وإعداد النتائج إحصائٌا.

 

 

 

   من خالل التوعٌة بأهمٌة االعتماد األكادٌمً لبرنامج القسم
 اإلرشادٌة. تاللقاءا

  ًتعظٌم مفهوم اإلرشاد األكادٌمً ودور المرشد األكادٌم
 فً توجٌه الطالب للتخطٌط المستقبلً التعلٌمً .

  إعداد االستبٌانات الضرورٌة لالعتماد األكادٌمً  وتوزٌعها
 وجمعها وتحلٌل نتائجها 

 .تعمٌق الثقة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 

  والرد على مقترحات أو شكاوى الطالب.استقبال 

  توعٌة الطالب بالخدمات الداعمة واألنشطة التً تقدمها
الكلٌة والجامعة ومتابعة توفر الكتب الدراسٌة ومصادر 

 التعلم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جلنة شئىى اطخرجي ن والتىظيف         جلنة املعبهل واألجهزة واطخذهبتههبم 

  

 زة المعملٌة والخدمات التأكد من توفر جمٌع األجه
 الطالبٌة الخاصة بالبرنامج.

  التأكد من توفر  خطط صٌانة المعامل واألجهزة
 والخدمات الطالبٌة.

  تقدٌم تقرٌر دوري لرئٌس القسم فً نهاٌة كل سنة
 أكادٌمٌة إلجراء اإلصالحات/ التعدٌالت الالزمة.

  األشراف علً توفر إجراءات األمن والسالمة بالمعامل
الدرس قبل الدراسة وتقدٌم تقرٌر عنها إلى  وقاعات

 رئٌس القسم.

 

 

 

 

  جمع وتبوٌب البٌانات الشخصٌة للطالب بالقسم ووسائل
 االتصال بهم )خاصة مرحلة البكالورٌوس(.

  جمع وتبوٌب البٌانات الخاصة بأرباب العمل ووسائل
 االتصال بهم.

 .وضع برامج لتوثٌق الصلة بالخرٌجٌن وجهات التوظٌف 

 ن مدى رضً هذه الفئة إعداد وتوزٌع وجمع استبٌانات ع
 من برنامجهم الدراسً، وتبوٌب وإعداد النتائج إحصائٌا.

  ًإٌجاد آلٌة فاعلة لتوفٌر فرص التوظف للخرٌجٌن ف
 -مجاالت تخصصهم )مثال عن طرٌق عقد ملتقٌات التوظف

استطالع آراء أصحاب العمل فً مستوٌات الخرٌجٌن من 
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  نشر الوعً وإعداد وتوزٌع مطبوعات إرشادٌة للطالب
 -األمن والسالمة لمختلف المخاطر )كٌمٌائٌة إجراءاتب

 إشعاعٌة( فً بداٌة العام الدراسً. -كهربٌة

  وضع الفتات بإجراءات األمن والسالمة فً مكان بارز
 س وأرقام تلٌفونات الطوارئبكل معمل وقاعة در

 

 

رات المهمة استشراف أراء أصحاب العمل فً المقر -الكلٌة
 للبرنامج والقسم(.

  ًتفعٌل سبل التواصل مع الخرٌجٌن )مثل رابطة خرٌج
 قسم ....(.

  استطالع آراء الخرٌجٌن الذٌن التحقوا بوظائف عن تقٌٌمهم
لمدى االستفادة من البرنامج المعنى ومحتوى المقررات 

 السابق دراستها.

 

 جعة هشبريع التحثهراجلنة ههبم            جلنة خذهة اجملتوعههبم 
   جمع وتبوٌب المشروعات التً نفذها القسم وأعضاؤه

ونواتج إسهامات تلك المشروعات لخدمة المجتمع 
 وخطط التنمٌة.

  تشجٌع وتنمٌة روح المبادرة عند الطالب لتعظٌم مردود
الدور الخدمً للمجتمع من خالل الندوات    

 .والمنشورات بالتنسٌق مع اللجان المعنٌة بالقسم

  تعمٌق االتصال بٌن الكلٌة والجهات المسئولة عن الخطط
 التنموٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة.    

  وضع برامج عملٌة لتعزٌز العالقة بٌن القسم والمجتمع
 المحلً ومتابعة تنفٌذها.

 

 

 

   مراجعة مشارٌع البحث المقدمة من طالب الدراسات العلٌا
كون مكتوبة بأسلوب بقسم الجٌولوجٌا والجٌوفٌزٌاء كً ت

 علمً دقٌق و تكون مستوفاة كل المتطلبات. 
 

 

 

 

 لغُ اٌد١ٌٛٛخ١ب ٚاٌد١ٛف١ض٠بء فٝ خذِخ اٌّدزّغ

 

 وشعٟ ١٘ئخ اٌّغبزخ اٌد١ٌٛٛخ١خ ٌٍّخبؽش اٌطج١ؼ١خ ثدبِؼخ اٌٍّه عؼٛد

ؼذ٠زذ ِزٓ حٌّخزخهش طغززض حٌّخخهش حٌطز١ؼ١ش خزالي حٌؼمزٛد حألخ١زشس فزٟ كزذٚع وزٛحسع رؾزش٠ش ِٚخد٠زش وز١زشس فٕٙزخن حٌ

حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٚح١ٌٙذسٌٚٛؿ١ش حٌظٟ طٙذد حإلٔغخْ ِّٚظٍىخطٗ ٟٚ٘ ِٕظؾشس رؾىً ػخَ فٟ حٌؼخٌُ , ٚحٌٍّّىش ١ٌغض رؼ١زذس ػزٓ 

 ٘زٖ حٌىٛحسع ٚحٌّخخهش.

ففٟ ؽّخي غشد حٌٍّّىش ٕ٘خن ِخخهش حٌضالصي ٚ حٌزشحو١ٓ ٚٚعو ٚغشد حٌٍّّىش ٠ظؼشمزخْ ٌّخزخهش حٌغز١ٛي حٌٕخطـزش 

ٚحإلٔضاللزخص حألسمز١ش فززٟ حٌّٕزخهك حٌـز١ٍزش حٌّؤٌ٘ٛزش ِزٓ ؿٕززٛد غزشد حٌٍّّىزش, ٚ٘ززٖ حٌّخزخهش طغزززذ ػزٓ حألِطزخس 

 خغخثش رخ١ٌٍّخسحص ارح ٌُ طذسط دسحعش ػ١ٍّش ع١ٍّش ِغ ٚمغ رؼل حٌلٍٛي حٌقل١لش ٌٙخ .

ؿ١ززش ِٚززٓ حٌّؼززشٚف أْ ِذ٠ٕززش حٌش٠ززخك ٚحٌّٕززخهك حٌّـززخٚسس ٌٙززخ طظىززْٛ ِززٓ فززخٛس سعززٛر١ش طظزززغ حٌؼقززٛس حٌـ١ٌٛٛ

حٌّخظٍفش، ٌّٚؼشفش حٌظشحو١ذ حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٌّٕطمش حٌش٠خك ٚطلذ٠ذ حٌّخخهش حٌطز١ؼ١ش حٌظٟ ٠ّىزٓ أْ طٛحؿزٗ ٘ززٖ حٌّٕطمزش 

 حٌل٠ٛ١ش رحص حٌىؼخفش حٌغىخ١ٔش حٌؼخ١ٌش.

فمذ حػظضَ وشعٟ ١٘جش حٌّغخكش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٌٍّخخهش حٌطز١ؼ١ش رـخِؼش حٌٍّه عؼٛد طٕف١ز ِؾشٚع رلؼٟ ٌّذس عظش حؽزٙش 

لذ٠ذ حٌّخخهش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ٌّٕطمش حٌش٠خك رٛحعطش رؼزل حٌطزشق حٌـ١ٛف١ض٠خث١زش ٚحٌـ١ٌٛٛؿ١زش ٚح١ٌٙذسٌٚٛؿ١زش طلزض ٌظ

فش٠زك حٌزلزغ حألعزظخر حٌزذوظٛس   اؽشحف ِـّٛػش ِٓ أػنخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رٜٚ خزشس ال١ّ١ٍش ٚػخ١ٌّزش ٚعزٛف ٠زشأط

خ ٚحٌـ١ٛف١ض٠ززخء / و١ٍززش حٌؼٍزَٛ ٚحٌّؾززشف ػٍززٝ ػززذ حٌؼض٠ززض رزٓ ِلّززذ حٌزغززخَ ػنزٛ ١٘جززش حٌظززذس٠ظ فزٝ لغززُ حٌـ١ٌٛٛؿ١ز

 وشعٟ ١٘جش حٌّغخكش حٌـ١ٌٛٛؿ١ش.
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ك١غ كذد حٌذوظٛس حٌزغخَ أ٘ذحف ٘زح حٌزلغ رظلذ٠ذ حٌّخخهش حٌظٟ ٠ّىزٓ أْ طغزززٙخ سٚحفزذ حألٚد٠زش حٌّٕظؾزشس فزٟ ِٕطمزش 

ٝ حٌـٕزٛد حٌؾزشلٟ ٚ طمزغ ٚٚحدٞ عٍٝ ٚ٘زحْ حٌٛحد٠زخْ ٠ؼززشحْ حٌّٕطمزش ِزٓ حٌؾزّخي حٌغشرزٟ اٌز  حٌش٠خك وٛحدٞ ك١ٕفش

وؼ١ش ِٓ حٌّٕؾخص ٚحٌّززخٟٔ ػٍزٝ رؼزل ٘ززٖ حٌشٚحفزذ. وّزخ عز١ظُ ٚمزغ طقزٛس ػزخَ ٌٍّٕزخهك حٌّؼشمزش ٌٍّخزخهش ػزٓ 

هش٠ززك دسحعززش ٚطل١ٍززً حٌز١ٕززخص حٌـ١ٌٛٛؿ١ززش ِٕٚززخهك حٌنززؼف حٌـ١ٌٛٛؿ١ززش )خخفززش حٌقززذٚع ٚحٌفٛحفززً ٚحٌمٛحهززغ( 

حٌظٛح٘ش حٌٕخطـش ػٓ حٌّخخهش حٌطز١ؼ١ش ٌٙززٖ حٌّٕطمزش ٚعز١ظُ ػّزً  ٚطلذ٠ذ ِذٜ ٔؾخهٙخ ٚحِظذحد٘خ رخإلمخفش اٌٝ دسحعش

خشحثو طٛمق حعظخذحَ حألسحمٟ فٟ ٘زٖ حٌّٕطمش حٌٛحػذس حعظؼّخس٠خ فٟ حٌٍّّىش ٚرٌزه رخعزظخذحَ حٌز١خٔزخص حٌـ١ٛف١ض٠م١زش 

ٙخ٠زش عزظىْٛ ٕ٘زخن ٚفزٝ حٌٕ  ٚفٛس حأللّخس حٌقٕخػ١ش ٚ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص حٌـغشحف١زش رخإلمزخفش اٌزٝ حٌض٠زخسحص ح١ٌّذح١ٔزش.

 طٛف١خص رخألِخوٓ ح٢ِٕش ٚحألِخوٓ حٌظٟ ٠ـذ طـٕذ أؾخء حٌّؾشٚػخص حٌظ٠ّٕٛش ٚحالعظؼّخس٠ش ف١ٙخ.

 األسع اٌدّؼ١خ اٌغؼٛد٠خ ٌؼٍَٛ

  :أٚالً: حعُ حٌـّؼ١ش ِٚمش٘خ

حٌٍّه عؼٛد، ػٍٝ أػّخٌٙخ ؿخِؼش  حٌـّؼ١ش حٌغؼٛد٠ش ٌؼٍَٛ حألسك، ٟٚ٘ ؿّؼ١ش ػ١ٍّش ِغظمٍش ادحس٠خً ِٚخ١ٌخً ٚطؾشف

حٌٍّه عؼٛد رّذ٠ٕش حٌش٠خك، ٠ّٚىٓ أْ طٕؾت ٌٙخ  ؿخِؼش -و١ٍش حٌؼٍَٛ  – ٚحٌـ١ٛف١ض٠خء ِٚمش٘خ فٟ لغُ حٌـ١ٌٛٛؿ١خ

  .حٌنشٚسس رزٌه فشٚػخً فٟ أِخوٓ أخشٜ ارح حلظنض

  :ػخ١ٔخً: أ٘ذحف حٌـّؼ١ش

  :طٙذف حٌـّؼ١ش حٌغؼٛد٠ش ٌؼٍَٛ حألسك اٌٝ طلم١ك ِخ ٠ٍٟ

  .ٌؼٍّٟ فٟ ِـخي حٌـّؼ١ش ٚطط٠ٛشٖح ط١ّٕش حٌفىش  -1

  .طلم١ك حٌظٛحفً حٌؼٍّٟ ألػنخء حٌـّؼ١ش  -2

  .طمذ٠ُ حٌّؾٛسس حٌؼ١ٍّش فٟ ِـخي حٌـّؼ١ش -3

  .ٚحٌّٕٟٙ ألػنخء حٌـّؼ١ش طط٠ٛش حأِلدحء حٌؼٍّٟ  -4

ّئعغخص حٌّؼ١ٕش دحخً ِـخي ح٘ظّخِخص حٌـّؼ١ش ر١ٓ ح١ٌٙجخص ٚحٌ ط١غ١ش طزخدي حإلٔظخؽ حٌؼٍّٟ، ٚحألفىخس حٌؼ١ٍّش فٟ  -5

  .حٌٍّّىش ٚخخسؿٙخ

  :ػخٌؼخً: ٔؾخه حٌـّؼ١ش

  :حٌٕؾخه حٌظخ١ٌش طلمك حٌـّؼ١ش أ٘ذحفٙخ رىخفش حٌٛعخثً حٌّٕخعزش ٚػٍٝ ٚؿٗ حٌخقٛؿ ِّخسعش أٚؿٗ

  .طؾـ١غ اؿشحء حٌزلٛع ٚحالعظؾخسحص حٌؼ١ٍّش  -1

  .قً رٙخ ِٓ ِـخالص أخشٜٚطشؿّش حٌىظذ حٌؼ١ٍّش فٟ ِـخي ح٘ظّخِخص حٌـّؼ١ش ِٚخ ٠ظ طؤ١ٌف -2

  .اؿشحء حٌذسحعخص حٌؼ١ٍّش ٌظط٠ٛش ؿٛحٔذ حٌّّخسعش حٌظطز١م١ش  -3

  .حٌٕذٚحص ٚحٌلٍمخص حٌذسحع١ش ٚحٌذٚسحص حٌظٟ طظقً رّـخالص ح٘ظّخَ حٌـّؼ١ش ػمذ -4

  .افذحس حٌذسحعخص ٚحٌٕؾشحص ٚحٌذٚس٠خص حٌؼ١ٍّش حٌظٟ طظقً رّـخالص ح٘ظّخِٙخ -5

  .خسك حٌّل١ٍش ٚحٌذ١ٌٚشحٌّؾخسوش فٟ حٌّؼ  -6

  .ٌٍّؾخسوش فٟ ٔؾخهخص حٌـّؼ١ش ٚفك حإلؿشحءحص حٌّٕظّش ٌزٌه دػٛس حٌؼٍّخء ٚحٌّفىش٠ٓ رٚٞ حٌؼاللش  -7

  .ألػنخء حٌـّؼ١ش ٚالخِش ِغخرمخص ػ١ٍّش فٟ ِـخي حٌظخقـ طٕظ١ُ سكالص ػ١ٍّش -8

 

 

  :سحرؼخً: حٌؼن٠ٛش

  :حٌؼن٠ٛش ػٍٝ أسرؼش أٔٛحع حٌؼن٠ٛش ِٓ لزً ِـٍظ ادحسس حٌـّؼ١ش ٚطىْٛ طّٕق

ِخد٠ش أٚ ِؼ٠ٕٛش أٚ  ؽشف١ش: ٚطّٕق رؼذ ِٛحفمش حٌـّؼ١ش حٌؼ١ِّٛش ٌألؽخخؿ ٚح١ٌٙجخص حٌز٠ٓ لذِٛح خذِخص ػن٠ٛش -ح

  .عخّ٘ٛح فٟ طط٠ٛش ِـخي ػٍَٛ حٌغزحء ٚحٌظغز٠ش

رحص  َ حألخشٜػخٍِش: ٚطّٕق ٌٍشحغز١ٓ ِٓ حٌلخف١ٍٓ ػٍٝ دسؿش ؿخِؼ١ش فٟ ػٍَٛ حألسك أٚ حٌؼٍٛ ػن٠ٛش -د

  .(لاير ع٠ٕٛخً  200حٌؼاللش )سعُ حالؽظشحن 
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ِٓ غ١ش حٌلخف١ٍٓ ػٍٝ دسؿش ؿخِؼ١ش، ٚحٌطالد فٟ حٌظخققخص رحص حٌؼاللش  ػن٠ٛش حٔظغخد: ٚطّٕق ٌٍشحغز١ٓ -ؽ

  (.ًس٠خالً ع٠ٕٛخ 100 )سعُ حالؽظشحن
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