
  نموذج وصف المقرر

  وصف المقرر

  

 العلوم كلیة المؤسسة التعلیمیة .1

 جیولوجیا النفط والمعادن   المركز/ القسم الجامعي  .2

   Geophysics and Geophysical exploration   /GEGGP202 رمز المقرر/ اسم  .3

  الیوجد البرامج التي یدخل فیھا .4

 اجباري  أشكال الحضور المتاحة .5

 مرحلة ثانیة/ سنوي  السنة/ الفصل  .6

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7

  27/7/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

علم الجیوفیزیاء وباھمیة مجاالتھ المختلفة وتطبیقاتھ للتنقیب عن النفط والمعادن  بأساسیاتتعریف الطالب 
 ومصادر المیاه الجوفیة ونوعیتھا وفي المشاریع الھندسیة والبنیة التحتیة والبیئة واالثار

 الطالب مھارة استخدام االجھزة الجیوفیزیائیة المتوفرة  اكساب
 

 

 

 

 

 

 

 

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



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .10

  االھداف المعرفیة  -أ

  تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم لألسس النظریة للطرق الجیوفیزیائیة المختلفة -1أ
  تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم لمجاالت التطبیق العملي للطرق الجیوفیزیائیة -2أ
تمكین الطالب من الحصول على المعرفة والفھم في كیفیة تحویل البیانات الجیوفیزیائیة الى   -3أ

 جیولوجیا تحت سطحیة 

  -4أ

  -5أ

   -6أ

  یة الخاصة بالمقررالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارات عقلیة - 1ب
  مھارات عملیة - 2ب
  مھارات االستخدام والتطویر  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة اإللقاء واالستجواب -      
  والمخططات البیانیة   Data Showاستخدام وسائل توضیحیة مثل  -      
  اجراء زیارات میدانیة للشركات ذات العالقة   -      
  المطالبة بانجاز تقاریر حول تطبیقات الطرق الجیوفیزیائیة المختلفة   -      

 

 طرائق التقییم      

  اختبارات یومیة وشھریة للمواد الدراسیة  -       
  درجات للمشاركة في المحاضرات   -       
 وضع درجات للواجبات البیتیة والتقاریر المكلف بھا الطالب   -       

  االھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  التخطیط للعمل الحقلي الجیوفیزیائي  -1ج
  قیاس الخواص الفیزیائیة للصخور  -2ج
  تعیین ثوابت المرونة مختبریا لالستفادة منھا في الدراسات الھندسیة  -3ج
  تحلیل بیانات مجسات االبار والبیانات الجیوفیزیائیة المختلفة   -4ج
  
  
  
  
  
  
  

   
  
 



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  اسلوب التعلم الذاتي  -    
  اسلوب حل المشاكل  -    
  التدریب المیداني  -    
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات  -    
  المالحظة والمقابلة   -    

  
  
 

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



 بنیة المقرر .11

 التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 
اخذ فكرة عن علم 

 الجیوفیزیاء
مقدمة عن علم 

 الجیوفیزیاء

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام  -
وسائل 
 توضیحیة

 المالحظة

2 4 
یفھم االساس النظري 

 للطریقة الجذبیة

                الطریقة الجذبیة
 )المبادئ النظریة ( 

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام  -
وسائل 
 توضیحیة

 المالحظة

3 4 
یفھم كیف یجري المسح 

 ألجذبي

المسح الجیوفیزیائي 
 الجذبي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

استخدام  -
وسائل 
 توضیحیة

المالحظة 
 وامتحان یومي

4 4 
یفھم طرق التصحیح 

 الجذبي
 تصحیح البیانات الجذبیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 وامتحان یومي

5 4 
یعرف كیفیة  حساب 

 الكثافة
 طرق حساب الكثافة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

6 4 
یتعرف على انواع 

 االجھزة الجذبیة
 االجھزة الجذبیة

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

7 4 
یفھم طرق التفسیر 

 الجذبي
 طرق التفسیر الجذبي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 وامتحان یومي

 امتحان تحریري  االمتحان األول للفصل الدراسي األول 4  8

9  4 
یعرف األسس النظریة 
 للطریقة المغناطیسیة

 الطریقة المغناطیسیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

10  4 
یعرف اصل المجال 

 المغناطیسي

أصل وأھمیة المجال 
 المغناطیسي االرضي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

11  4 
یفھم السلوك المغناطیسي 

 للصخور والمعادن

مغناطیسیة الصخور 
 والمعادن

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

12  4 
یفھم اسلوب المسح 

 المغناطیسي
 المسح المغناطیسي

  االلقاء -
وسائل  -

المالحظة 
 واالختبار



 توضیحیة

13  4 
یتعرف على انواع 
 االجھزة المغناطیسیة

 االجھزة المغناطیسیة
وسائل 
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

14  4 
یفھم طرق التصحیح 

 المغناطیسي
 التصحیحات المغناطیسیة

  طریقة االلقاء  -
وسائل  -

 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

15  4 
یفھم تفسیر البیانات 

 المغناطیسیة
 التفسیرات المغناطیسیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

16  4 
البیانات  یفھم تفسیر

 المغناطیسیة
 التفسیرات المغناطیسیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

 امتحان تحریري  االمتحان الثاني للفصل الدراسي االول 4  17

18  4 

یتعرف على االساس 
النظري للطریقة 

 الكھربائیة

 الطریقة الكھربائیة

 طریقة االلقاء -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

19  4 

یتعرف على طریقة 
المقاومة النوعیة 

 الكھربائیة

طریقة المقاومة النوعیة 
 الكھربائیة

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

20  4 
یفھم انواع ترتیبات 

 االقطاب
 ترتیب االقطاب

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

21  4 

یفھم اسالیب المسح 
الكھربائي واھمیة كل 

 اسلوب

 اسالیب المسح الكھربائي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

22  4 

یفھم اسالیب المسح 
الكھربائي واھمیة كل 

 اسلوب

 اسالیب المسح الكھربائي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

23  4 
یفھم طرق تفسیر البیانات 

 الكھربائیة
 طرق التفسیر الكھربائي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

24  4 
یفھم طرق تفسیر البیانات 

 الكھربائیة
 طرق التفسیر الكھربائي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

 امتحان تحریري  الفصل الدراسي الثاني/ االمتحان االول  4  25

26  4 

یفھم االساس النظري 
لطریقة رادار االختراق 

 GPRاالرضي 

مقدمة على طریقة 
 GPRاالختراق االرضي 

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

المالحظة االلقاء - طرق المسحیفھم طرق المسح  4  27



 البنیة التحتیة  .12

 الكتب المقررة المطلوبة - 1
Sharma, 1997, Environmental and Engineering 

Geophysics, 1st ed  -   

,   

 )المصادر ( المراجع الرئیسیة  - 2

- Dobrin and Savit,1988,Introduction to geophysical 

prospecting  

- Kearey ,Brook,1984,An Introduction to geophysical 

prospecting 

- Parasnis,1986, Principles of applied geophysics  

- Reynolds , 1997,An introduction to Applied and 

environmental Geophysics  

  الكتب والمراجع التي یوصي  -أ
 ..)التقاریر, المجالت العلمیة ( 

 

 /http://www.geology.wisc.edu/courses/g594  مواقع انترنت, المراجع االلكترونیة  -ب

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

 بكل ماھو مستحدث وجدید  في مجاالت الجیوفیزیاء التطبیقیة  االلمام •

 االستفادة من احدث نتائج البحوث العلمیة الجیوفیزیائیة •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

 

 

 

  واالستجواب بیاناتالومعالجة 
وسائل  -

 توضیحیة

 واالختبار

28  4  
یتعرف على اساسیات 

  الطریقة االشعاعیة
 الطریقة االشعاعیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

29  4  
یتعرف على اساسیات 

  االشعاعیةالطریقة 
 الطریقة االشعاعیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

المالحظة 
 واالختبار

 امتحان تحریري  الفصل الثاني/ االمتحان الثاني   4  30

 


