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تنقیب عن النفط والمعادن ومصادر في الالمختلفة  امجاالتھ الطریقة الزلزالیة و بأھمیةتعریف الطالب  -1
 واآلثارالمیاه الجوفیة ونوعیتھا وفي المشاریع الھندسیة والبنیة التحتیة والبیئة 

  إجراء المسح الزلزالي وبمختلف األسالیب المستعملةالطالب مھارة  إكساب -2
  اكساب الطالب مھارة معالجة وتفسیر البیانات الزلزالیة باستخدام احدث البرامج - 3

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم لألساس النظري للطریقة الزلزالیة  -1أ
  من الحصول على المعرفة والفھم لمجاالت التطبیق العملي للطرق الزلزالیة تمكین الطالب -2أ
 حول اجراء القیاسات الزلزالیة  تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم  -3أ

تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم في كیفیة تحویل البیانات الزلزالیة الى جیولوجیا   - -4أ
 تحت سطحیة

  -5أ

   -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   مھارات عقلیة - 1ب
  ةملیمھارات ع -2ب
  مھارات تذكیر وتحلیل   - 3ب 
  مھارات االستخدام والتطویر   - 4ب 
     -5ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة اإللقاء واالستجواب -      
  والمخططات البیانیة   Data Showاستخدام وسائل توضیحیة مثل  -      
  إجراء زیارات میدانیة للشركات ذات العالقة   -      
 المطالبة بانجاز تقاریر حول طرق االستكشاف الزلزالي  المختلفة   -      

 طرائق التقییم      

  اختبارات یومیة وشھریة للمواد الدراسیة  -      
  درجات للمشاركة في المحاضرات   -       

 وضع درجات للواجبات البیتیة والتقاریر المكلف بھا الطالب  -       

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  تمكین الطلبة من التخطیط الجید للعمل الحقلي الزلزالي  -1ج
  تمكین الطلبة من اجراء المعالجة للبیانات الزلزالیة  -2ج
  ي الدراسات الھندسیة تعیین ثوابت المرونة مختبریا لالستفادة منھا ف -3ج
 المالئمة للتراكیب الجیولوجیة المختلفة  تمكین الطلبة من تحدید طرق تفسیر البیانات الزلزالیة   -4ج

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة  -
  ت التفكیر والتحلیل تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجا   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   التيمواضیع التكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة  -
  
 



  
 3الصفحة 

 

  

  

 طرائق التقییم    

  
  االختبارات  -    
  المالحظة والمقابلة  -    

  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  استخدام احدث البرامجیات في مجال التفسیر الجیوفیزیائي -1د
  فیزیائیةالتدریب المیداني باستخدام احدث االجھزة الجیو -2د
  االطالع على احدث التقانات الجیوفیزیائیة وطرق التحلیل والتفسیر المتطورة -3د
 -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یتعرف الطالب على اھمیة  4 1
 طرق االستكشاف الزلزالي 

الستكشاف مقدمة في ا
 الزلزالي 

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على انواع الموجات  4 2
الزلزالیة وخواصھا 

 المختلفة

انواع الموجات الزلزالیة 
والمبادئ العامة في تقدم 

 الموجات الزلزالیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 حظةالمال

یتعرف على اھم معامالت  4 3
 المرونة

نظریة المرونة ومعامالت 
 المرونة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یفھم تاثیر خواص الصخور  4 4
على سرعة الموجات 

 الزلزالیة

سرع الموجات الزلزالیة 
وعالقتھا بالخواص 

 الصخریة

طریقة االلقاء  -
  وابواالستج

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان  یومي 

یفھم سلوك الموجات  4 5
الزلزالیة في االوساط الغیر 

 مرنة

تقدم الموجات في االوساط 
 غیر المرنة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یفھم اساسیات الطریقة  4 6
 كساریةالزلزالیة االن

أساسیات الطریقة الزلزالیة 
 االنكساریة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على انواع مصادر  4 7
 تولید الموجات الزلزالیة

مصادر تولید الموجات 
 الزلزالیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

طریقة االلقاء  - الفصل االول/ امتحان شھر االول   4  8
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على كیفیة اجراء   4  9
العمل الحقلي للمسح 
 الزلزالي االنكساري

االعمال الحقلیة للمسوحات 
 االنكساریة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على طرق المسح   4  10
 أالنكساريالزلزالي 

طرق االستكشاف 
 االنكساري

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یفھم المشاكل التي ترافق    4  11
 المسح الزلزالي االنكساري 

مشاكل ومعوقات المسح 
 الزلزالي 

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

ستخدام وسائل ا -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على انواع   4  12
التصحیحات التي تستخدم 

للبیانات الزلزالیة 
 االنكساریة

التصحیحات المستخدمة 
  لبیانات المسح االنكساري 

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على سلوك الموجات   4  13
 طبقاتاثناء مرورھا بعدة 

تحلیل عملیة االنكسار 
  لحاالت مختلفة

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

 المالحظة
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 البنیة التحتیة  .12

 Kearey ,Brook,1984,An Introduction to geophysical - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

prospecting 

 Sharma, 1997, Environmental and Engineering  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

Geophysics, 1st ed  

 - Dobrin and Savit,1988,Introduction to geophysical 

prospecting  

- Parasnis,1986, Principles of applied geophysics  

- Reynolds , 1997,An introduction to Applied and 

environmental Geophysics -   

,   

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
  Journal of applied geophysics , Geophysics  ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

یتعرف على سلوك الموجات   4  14
 اثناء مرورھا بعدة طبقات

تحلیل عملیة االنكسار 
  لحاالت مختلفة

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

 المالحظة

یفھم الطرق المختلفة   4  15
 للتفسیر

طرائق تفسیر البیانات 
  الزلزالیة االنكساریة

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یفھم الطرق المختلفة   4  16
 للتفسیر

طرائق تفسیر البیانات 
  الزلزالیة االنكساریة

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

  امتحان تحریري    الفصل االول/ امتحان الشھر الثاني   4  17

یفھم تأثیر التراكیب   4  18
الجیولوجیة على مرتسم 

 الزمن - المسافة 

تفسیر الحاالت المتوقعة 
  )زمن  -المسافة(لمرتسم 

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على اساسیات   4  19
 الطریقة الزلزالیة االنعكاسیة

أساسیات الطریقة الزلزالیة 
  االنعكاسیة

لقاء طریقة اال -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یفھم اھمیة الممانعة   4  20
 الصوتیة ومعامل االنعكاس

الممانعة الصوتیة ومعاملي 
  االنعكاس والنفوذ

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یفھم تأثیر تغیر االزاحة في   4  21
 سعة الموجات الزلزالیة

تغیر السعة بداللة 
 AVOزاحةاال

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على العوامل التي   4  22
 تؤثر على السعة للموجات

طریقة االلقاء  -  العوامل المؤثرة في السعة
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یفھم الیة العمل الحقلي   4  23
وكیفیة جمع المعلومات 

 الزاللیة

حقلیة وجمع العملیات ال
  المعلومات

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

  امتحان تحریري     الفصل الثاني/ امتحان الشھر االول   4  24

یتعرف على انواع واھمیة   4  25
 الرواشح 

الرواشح واالنظمة 
  واستجابة النظام

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

ھم اساسیات القیاسات یف  4  26
 الزلزالیة في االبار 

طریقة االلقاء  -  القیاسات الزلزالیة في اآلبار
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على اساسیات   4  27
 الجس الصوتي 

طریقة االلقاء  -  الجس الصوتي
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على اھمیة المسح   4  28
 العمودي الزلزالي 

طریقة االلقاء  -  الخط الزلزالي العمودي
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

یتعرف على انواع   4  29
المسوحات الزلزالیة بین 

 االبار 

المسوحات بین   تقنیات
  اآلبار

طریقة االلقاء  -
 جوابواالست

واختبار  المالحظة
 یومي 

  تحان تحریري ام    الفصل الثاني/ امتحان الشھر الثاني   4  30
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http://gpg.geosci.xyz/en/latest/content/seismic/reflection/seismic_re  مواقع االنترنیت, ب ـ المراجع االلكترونیة
flection_static_corrections.html  
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  .علمیةاالستفادة من نتائج  البحوث ال   •
  .ق استراتیجیات التدریس الحدیثةتطبی •

  استخدام البرمجیات الحدیثة •
  
  
  
 

  


