
  االولىالمرحلة  اجباري

 االولالفصل 

الجيولوجيا المادة:

 الطبيعية 

 علوم االرض التطبيقية

 111ج ط 
 3.5( عملي          الوحدات : 3( ساعة نظري و )2) ساعات التدريس المخطط لها: 

 وصف المنهج :

ودراسة وتعاريف علم االرض وارتباطة في العلوم االخرى التي تشمل التعاريف االساسية يغطي هذا اساسيات   

االجرام السماوية وتحديد نظريات اصل االرض وبعض الكواكب ، وكذلك دراسة اغلفة االرض وتقسيمات الغالف 

 .الصخري والمعادن والبلورات ثم انواع الصخور

 : الهدف من تدريس المنهج

اج الى التعريف بعلم الجيولوجيا والعلوم الفرعية الجيولوجية المرتيطة بة ويهدف الى التعرف بعلم يهدف هذا المنه

 المعادن وانواعها ويهدف الى تحديد الصفات الختلفة لكل نوع من الصخور .

 : نتائج التعلم

وتوزيعها وانتشارها في  تحديد انواع المعادن والصخور وصفاتهابعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على  

 الطبيعية ومعرفة طرق االستكشاف عن المياه الجوفية وانواع الخزانات .

 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 3 علم الجيولوجيا وفروعه وعالقته بالعلوم االخرى -1

 3 المجموعة الشمسية ونظريات تكون االرض -2

 3 خصائص كوكب االرض واغلفة االرض  -3

 3 علم البلورات واالصناف البلورية -4

 3 علم المعادن وتصنيفها وصفاتها الفيزيائية -5

 3 علم الصخور ودورة الصخور في الطبيعة -6

 3 الصخور النارية وصفاتها وتصنيفها -7

 3 الصخور المتحولة وصفاتها وتصنيفها -8

 3 الصخور الرسوبية وصفاتها وتصنيفها -9

 3 دراسة الجيولوجيا التركيبية  -10

 3 المياة السطحية  -11

 3 المياة الجوفية  -12

 3 الثالجات  -13

 3 الصحاري -14

 3 علم الجيولوجيا وفروعه وعالقته بالعلوم االخرى  -15

 كتاب الجيولوجيا الطبيعية الكتاب المنهجي المقرر: 

 استاذ المادة : م.د. ياسين صالح كريم

  % 20  - 15نسبة التحديث: 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 100% 



 

 

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 مناقشة النظري  مناقشة النظري النهائي
35% 15 % 35% 15% 100 % 

   :المقرر  الكتاب المنهجي
 :المصادر الخارجية

 م.<. حسين شهاب  استاذ المادة :
 % 20 –    15         نسبة التحديث :    

 اجباري

Mandatory 
 االولىالمرحلة:

 االولالكورس 
 فيزياء عامة  المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 115ف ع 
 (3)الوحدات:       ,  عملي( 2و)        ( ساعة نظري2)  :     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 

يغطييي اييلا الميينها االفكييار والمسيياايف االساسييية فييي مختليي  مجيياالت السيزييياء والتييي لهييا عهميية وضيقيية  دراسييتهف و خصصييهف .  ت ييمن 

الدراسة مساايف الميكانيك العام والخاص  المتجهات واالجسام الكبيرة التيي  تحيرب  سيرغ ريغيرة نسيبيا  اذا ميا مورني   سيرعة ال يوء,  

مادة و أضيرات القوة الميكانيكية المؤضرة عليها والموجات الميكانيكية من حيث  وليداا وانتشياراا واسيتهمها ومين ويهتف  دراسة خواص ال

 االنواغ المألوفة لهله الموجات اي الموجات الصو ية . 

 الهدف من تدريس المنهج:

دراسة عامة لمعظف الظواار السيزيائيية حييث  يدخل فيي   عتبر مادة السيزياء من المواد االساسية للدراسة في المراحل االولى كونها  شمل

مجيياالت عديييدة كالميكانيييك الكهسيييكي وخييواص المييواد وال ييوء والصييوت كموجييات لولييية ومستعرهيية وكييللك  النسييبة للكهر ائييية 

  .والمغناليسية واشباه المورهت والمواد المشعة والليزر

 نتائج التعليم:  

 لدراسي يصبح لديه معرفة لمساايف السيزياء العامة و طبيقا ها في حيا ه العلمية وفي حيا ه اليومية . عد ان يكمل الطالب المنهاج ا

 مسردات المنها االسبوغ
الساعات  عدد

 التدريسية 

 2  -هرب المتجهات  -جمع المتجهات  -الكميات العددية والمتجهة   .1
  موانين نيو ن في الحركة .-السقول الحر لهجسام  -موانين الحركة على خط مستقيف   .2

الحركة التوافقية البسيطة  -المتل لب التوافقي البسيط  –الحركة التوافقية  –انواغ االحتكاب  –االحتكاب   .3

 البندول البسيط 
2 

  امثلو محلولة . –الحركة الدورانية ذات التعجيل الزاوي المنتظف  –القوة المركزية  –الحركة الدائرية   .4

 2  عض  مارين السصل االول -امثلة واسئلة  –حركة الجسف الصلد  –والطامة والقدرة الشغل   .5

6.  
 –الشغل الهزم لتشويه الجسف  –معامهت المرونة  –المطاوعة  –االجهاد  –خواص المادة / المرونة 

 امثلة محلولة . –العهمات  ين موانين المرونة  –نسبة  واسون 
2 

الخارية  –الشد السطحي  –القوى على السدود  –السطحي / ال غط في الموائع الموائع السكنة والشد   .7

 امثلة محلولة . –الشعرية 
2 

  امتحان الشهر االول  .8

 2  – طبيقات معادلة  رنولي  –معادلة  رنولي  –الموائع المتحركة / معادلة االستمرارية   .9
  امثلة محلولة و متارين . –مانون  وازيل  –اللزوجة   .10

عهمة سرعة  –معادلة الموجة  –الموجل  المستعرهة في و ر  –الصوت / الحركة الموجية )مقدمة(   .11

 امثلة و مارين محلولة . –الموجة الصو ية  عامهت المرونة 
2 

 2 ظاارة دو لر  –مقياس ديسيبل  –منسوب الشدة  –شدة الصوت  –الموجات الصو ية   .12

 2 زمن الترجيع  –الغرف السمعية  –انعاكس الموجات الصو ية   .13
 2 امثلو و مارين محلولة  –الموجات فوق السمعية  – داخل الموجات الصو ية  –انكسار الموجات الصو ية   .14
 2 امتحان الشهر الثاني  .15



 

 
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 مناقشة النظري  مناقشة النظري النهائي
40% 10 % 40% 10% 100 % 

 
 calculus) )التفاضل والتكامل حساب  :المقرر  الكتاب المنهجي

 :المصادر الخارجية

 استاذ المادة ك أ.م. منار اسماعيل خليل

 % 20 –    15         نسبة التحديث :    

 اجباري
Mandatory 

 االولىالمرحلة:

 االولالكورس 
 علوم االرض التطبيقية تفاضل وتكامل المادة:

 117ت ت 

 (2)الوحدات:       ( مناقشة,  1و)        ( ساعة نظري2)   ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

يعد هذا المنهج اساس الرياضيات كونه يكسب الطلبة الكثير من المفاهيم الرياضية االساسية وذلك الحتوائه على مواد اساسية منها 

 االعداد الحقيقية والدوال  , المشتقات والغايات . كما يحتوي هذا المنهج على قانون السلسلة  , والنهايات الصغرى والعضمى .  

  المنهج:الهدف من تدريس 
, وجعلهم قادرين على حل المنهج تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة واكسابهم المفاهيم الرياضية االساسية  االهدف من تدريس هذ 

 اي نشاط رياضي يتعلق بالمفردات المقررة لهم . 

 : نتائج التعليم

قيقية , ومعرفة اصل المشتقة , واشتقاق الدوال  ويفرق بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على معرفة االعداد الح

 بين االشتقاق واالشتقاق الضمني ,وعرفة نظرية القيمة الوسطى .

 مفردات المنهج االسبوع
الساعات  عدد

 التدريسية 

 2 الدوال اللوغارتمية / تعريفها وخواصها وتطبيقاتها 1
 2 وخواصها وتطبيقاتهاالدوال اللوغارتمية الطبيعية / تعريفها  2

 2 تفاضل وتكامل مشتقة الدوال اللوغارتمية الطبيعية 3
 2 الدوال اللوغارتمية العامة تعريفها وخواصها وتطبيقاتها 4
 2 تفاضل وتكامل مشتقة الدوال اللوغارتمية العامة 5
 2 الدوال اللوغارتمية العشرية / تعريفها وخواصها وتطبيقاتها 6
 2 الشهر االولامتحان  7

 2 الدوال المثلثية / تعريفها وخواصها وتطبيقاتها 8

 2 تفاضل وتكامل الدوال المثلثية 9
 2 تطبيقاتها –قوانينها  –الدوال المثلثية العكسية / تعريفها  10
 2 تفاضل وتكامل الدوال المثلثية العكسية 11
 2 طرق التكامل / التكامل بالتجزئة  12
 2 بتجزئة الكسورالتكامل  13
 2 التكامل المحدد 14
 2 امتحان الشهر الثاني 15



 اجباري
 االولىالمرحلة 

 االولالفصل 
 اللغة العربيةالمادة:

 علوم االرض التطبيقية

 118ل ع 

 2الوحدات :         اليوجد( عملي  ---( ساعة نظري و )2)    : ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج :

 علوم اللغة العربية العامة من نحو وامالء وضبط.اساسيات المنهج يغطي هذا   

 : الهدف من تدريس المنهج

يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل لدراسة مبادئ واساسيات علوم اللغة العربية كي يطلع الطالب على المفاهيم والقواعد    

اليسيرة في موضوع القواعد واالمالء والنحو واالطالع مع حفظ بعض النصوص االدبية لكي يتعلم الطالب ضبط وتقويم 

 اللسان .

 : التعلمنتائج 

بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على دراسة وفهم النصوص بشكل صحيح وعلى الضبط اللغوي   

 ورسم شكل الكلمات بصورة صحيحة. 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2 سورة الضحى 1

 2 مع العبد الصالح -عليه السالم–قصة النبي يونس  2

 2 كتابة الهمزه 3

 2 المبتدأ والخبر  4

 2 كان واخواتها 5

 2 االحرف المشبهه بالفعل 6

 2 الفاعل 7

 2 عالمات االعراب االصلية والفرعية 8

 2 عالمات الترقيم 9

 2 العدد 10

 2 المنصوبات 11

 2 المشتقات, اسم الفاعل + اسم المفعول 12

 2 التاء المربوطة والتاء المبسوطة 13

 2 والظاءكتابة الضاد  14

 2 امتحان 15

 

 

 العربية العامة لغير االختصاصالكتاب المنهجي المقرر: 

 المصادر الخارجية : شرح ابن عقيل

 م.د. نسرين ابراهيماستاذ المادة : 

  % 20  - 15نسبة التحديث: 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

 %100 ----- 50% ــــــ %50



 

 اساسي
 الثالثةالمرحلة: 

 األولالفصل 

 المادة : جيوفيزياء 

 زلزالية ومغناطيسية
 علوم االرض التطبيقية

 311ج ف 
 3.5الوحدات:                   ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة  3و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 
يات الطرق الجيوفيزيائية في المسح الجيولوجي بطريقتي الزلزالية والكهربائية لمعرفة وتفسير التراكيب والظواهر تحت اساسيغطي هذا المنهج 

 السطحية الي منطقة يراد مسحها .

 الهدف من تدريس المنهج:
يزيائية لها فضال عن معرفة باطن االرض ايصال نظرة عامة عن المفاهيم للطرق الجيوفيزيائية واالسس النظرية لكل طريقة وايجاد القوانين الف 

 من الناحية الجيولوجية والتركيبية والهندسية والهيدروجيولوجية.

 نتائج التعليم: 
م والهدف بعد تلقي الطالب لهذه المادة فانه يكون قادر على التعامل مع مختلف الطرق الجيوفيزيائية وكيفية استخدامها مع الغرض منةهذا االستخدا

عمليات المسح الجيوفيزيائي، فضال عن تعلم الطالب طريقة تصحيح القراءات المستحصلة من عمليات المسح الجيوفيزيائي وطريقة  من اجراء

 تفسير هذه المعطيات النظرية وتطبيقها على الواقع الجيولوجي.

 مفردات المنهج االسبوع

الساعات 

 التدريسية 

 نظري+عملي

 3+2 مقدمة عن علم الجيوفيزياء  .1
 3+2 االستكشاف الزلزالي  .2
 3+2 المرونة والمزجات المرنة  .3
 3+2 قوانين انتقال الموجات  .4
 3+2 المسارات الموجية  .5
 3+2 االجهزة الزلزالية  .6
 3+2 مصادر توليد الموجات  .7
 3+2 المسح الزلزالي االنعكاسي  .8
 3+2 التصحيحات والتطبيقات  .9

 3+2 المسح الزلزالي االنكساري  .11
 3+2 الزلزالية التفسيرات  .11
 3+2 الحاالت الشاذة للتفسير  .12
 3+2 طريقة االستكشاف الكهربائي  .13
 3+2 المقاومة النوعية والكهربائية  .14
  العمل الحقلي الكهربائي  .15

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 االستحقاق النهائي

 العملي النظري  العملي النظري

       35%      15 % 35% 15% 111 % 
 

  :المقرر  الكتاب المنهجي
  المصادر الخارجية:

 استاذ المادة : أ.د. مهنا متعب احمد

  25%         نسبة التحديث:    



 

 اساسي
 الثالثةالمرحلة: 

 األولالفصل 
 المادة : لغة انكليزية

 علوم االرض التطبيقية

 316ل ان 
 2.0الوحدات: مناقشة                        ساعات ال توجد ( ----و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 

 

 الهدف من تدريس المنهج:

  

 

 عليم: نتائج الت

 

 

 مفردات المنهج االسبوع

الساعات 

 التدريسية 

 نظري+عملي

1  2 
2  2 
3  2 
4  2 
5  2 
6  2 
7  2 
8  2 
9  2 
10  2 
11  2 
12  2 
13  2 
14  2 

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 االستحقاق النهائي

 العملي النظري  العملي النظري

50% ---- 50% ---- 100 % 
 

   :المقرر  الكتاب المنهجي

 
 استاذ المادة : م.م. هنا قيصر حمدي

 المصادر الخارجية :
  

  25%         نسبة التحديث:    



  
 

الوصفي االحصاء  
 االحصاء الوصفي اح و 217 

 المرحلة الثانية
 الفصل االول

 اجباري

 2عدد الوحدات:                           ساعة مناقشة اسبوعيا     2ساعة نظري +   2 :       ساعات التدريس
 المنهجوصف 

يغطي المنهج تعلم اساسيات علم الجيولوجيا االحصائية , القواعد والمفاهيم, مع حل الى المسائل التطبيقية مع 
 اجراء مناقشة في االحصاء الوصفي ونظرية االحتمال من خالل حل المسائل بعد المحاضرة النظري.

 الهدف: 
ئية, مع امكانية استخدام االحصاء في حل المشاكل زيادة قدرة الطلبة على استيعاب المفاهيم واالسس االحصا

 والظواهر الجيولوجية مع بناء االستنتاجات المطلوبة حول كل ظاهرة.
 نتائج التعلم:

 القدرة على حل المسائل المعطاة خالل الدرس وغير المعطاة في مختلف اتجاهات المحاظرة. .1
 الظواهر الجيولوجية المختلفة.القدرة على تطوير واظهار مهارات الطلبة حول دراسة  .2
االستنتاجات الصحيحة في حل المشاكل والظواهر غير  لطلبة على التفكير المنطقي السليم واعطاءزيادة قدرة ا .3

 المعروفة.

 عدد الساعات النظري مفردات المنهج االسبوع

 2 االحصاء  مبادئ  .1
 2 االحصائية الرموز  .2
 2 االحصائية الرموز  .3
 2 التكرارية الجداول  .4

 2 التكرارية الجداول  .5
 2 التكراري المنحني  .6
 2 شهري امتحان  .7
 2 المركزية النزعة مقاييس  .8
 2 المركزية النزعة مقاييس  .9
 2 المركزية النزعة مقاييس  .11
 2 شهري امتحان  .11

 2 التشتت مقاييس  .12
 2 التشتت مقاييس  .13
 2 التشتت مقاييس  .14
 2 االلتواء مقاييس  .15

 

 الفصل الدراسيتقديرات 
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 ----- النظري  +Quizالمناقشة النظري النهائي
      35%      15 % 50% ---- 100 % 

 21نسبة التحديث =   % 

 الكتاب المنهجي:

 : خاشع الراوي , جامعة الموصل1988مبادئ االحصاء ,   
 استاذ المادة : أ.م. غازي عطية زراك        

 المصادر: 
1. Statistics in Geology,Davis,1985 
2. Statistics, Ebdon,1986 



 

 اجباري

Mandatory 
 الثانيةالمرحلة:

 االولالكورس 
 البرامج الخدميةالمادة: 

 علوم االرض التطبيقية

 211ب خ 

 2( عملي        الوحدات:  2( ساعة نظري         و)2ساعات التدريس المخطط لها         )

 وصف المنهج: 
دافع التعلم وان المنهج المقرر تدريسه للمرحلة االولى في قسم علوم االرض تعد الحاسبات من الوسائل التعليمية التي تنمي لدى الطلبة 

التطبيقية منهج واضح ودقيق ألحتوائه على برامج الحاسوب المهمة واالساسية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الطلبة وتكسبهم الكثير من 

 المفاهيم االساسية .

 الهدف من تدريس المنهج:
أو ما يسمى ببرنامج اوراق  (Excel)ية المعلومات والمهارات لديهم في التعامل مع برنامج الجداول االليكترونية اكساب الطلبة وتنم 

والمنتج من شركة  Microsoft officeوالذي هو أحد البرامج الخدمية والمهمة ضمن بيئة برنامج   Spreadsheetsالعمل 

Microsoft . العالمية 

 نتائج التعليم: 
الطلبة بشكل واضح للمادة من خالل تقويم استاذ المادة نتيجة تفاعل الطلبة اثناء شرح المواضيع المقرر تدريسها ومن خالل استجابة 

 مساهمتهم الفعالة في استخدام برامج الحاسوب  .

 مفردات المنهج االسبوع

عدد الساعات 

 التدريسية 

 عملي نظري

1 
تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم وتوزيع مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية 

الدرجات وطريقة االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة عن الجانب العملي وعالقتها 

 بمحتويات المقرر النظري
2 2 

 2 2 مقدمة الى برامجيات المايكروسوفت )برنامج الجداول االلكترونية اكسل( 2

 2 2 ومكوناتها االساسيةشرح واجهة النظام  3

 Menu & Tools 2 2شرح القوائم مع توضيح استخدام االوامر واالدوات  4

 2 2 (Excel)التعامل مع خيارات وضبط اعدادات برنامج  5

 2 2 التعلم على كيفية تنسيق ورقة العمل بالطرق المختلفة مع ضبط الصفحة واعدادات الطباعة  6

 2 2 أو تنازلي وتصفية البيانات حسب المعلومات المتوفرةعملية فرز بشكل تصاعدي  7

 2 2 اعداد الجداول االليكترونية المختلفة وكيفية التعامل مع البيانات 8

 2 2 التعرف على كيفية التعامل مع الخاليا وتنسيقاتها الشرطية  9

 2 2 الفرق بين العمليتينالتعرف على كيفية )ادراج وحذف( و )أخفاء واظهار( لالعمدة والصفوف  10

 2 2 اعداد وصياغة الدوال الرياضية واالحصائية المختلفة حسب نوع البيانات  11

 Chart 2 2اعداد الرسوم والمخططات البيانية والتوضيحية  12

 2 2 استخدام عدة اوراق عمل في نفس المستند والتنقل فيما بينها واستدعاء الدوال من ورقة الى اخرى 13

 2 2 استيراد وتصدير ورقة العمل الى ملفات اخرى وبصيغ مختلفة  14

 2 2 مراجعة مع حل االمثلة والتمارين 15

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15 % 35% 15% 100 % 

 

 Microsoft Officeالكتاب المنهجي المقرر :  برامج 
 Spreadsheets،  (Excel)الجداول االليكترونية المصادر الخارجية : ملزمة 

 استاذ المادة : م.د. حسين شهاب
 % 20 –    15نسبة التحديث :             



 اجباري
 ة: الثانيلمرحلةا

 الفصل االول
 معادنالمادة:بصرية 

 علوم االرض التطبيقية

 214ب م 
 3.5الوحدات:               ,ي( ساعات عمل3و)              ( ساعة نظري2) :   ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 
وتصنيفها بصريا لغرض تمييزها تحت المجهر المستقطب إلى يغطي هذا المنهج أساسيات دراسة المعادن تحت المجهر المستقطب, 

 مجامعيها المعدنية باالعتماد على صفاتها الفيزيائية الدقيقة.

 الهدف من تدريس المنهج: 
ينات يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل لدراسة وتصنيف المعادن باالعتماد على الصفات الفيزيائية المشاهدة بالعين المجردة أو العدسة للع

الكبيرة)اليدوية( والذي يتم تدريسه لطلبة علوم االرض في المرحلة االولى, ففي هذا المقرر يتم دراسة وتصنيف المعادن باالعتماد على 

الصفات الفيزيائية التي تتم مالحظتها تحت المجهر المستقطب, والتي اساسها االعتماد على تحليل وتفسير الخواص البصرية للضوء 

ملم( والتي تظهر )تأثيرات التداخل فيها(على العدسة العينية للمجهر  0.03عد مرورها من خالل شريحة المعدن بسمك )المستقطب ب

 المستقطب, وصوال الى تمييز مجاميع المعدن ذات الصفات البصرية المشتركة, وبالتالي تسميتها .

 نتائج التعليم:
دن وتصنيفها وتحديد مجاميعها بحيث يتاهل الى دراسة كيمياء على التمييز بين المعابعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا  

المعادن في الفصل الدراسي الثاني ودراسة الصخور المتبلورة وغير المتبلورة تحت المجهر المستقطب, وتصنيف محتواها المعدني, 

 في المرحلة الثالثة.وبالتالي التمكن من تصنيف الصخور باالعتماد على المجاميع المعدنية في كل نوع من الصخور 

 المواضيع االسبوع
 عدد

 الساعات التدريسية 

 2 الصفات البصرية للمعادن, الموجات والطيف الكهرومغناطيسي  .1
 2 انعكاس وانكسار الضوء, الضوء المستقطب,طرق الحصول على الضوء المستقطب   .2
 2 المعادن المتجانسة بصريا, وعالقتها بالتركيب الذري للمعادن  .3
 2 اخل الضوء, حساب فرق المسار, مرور االضوء في المعادن المتجانسة وغير المتجانسة.تد  .4
 2 العوامل المؤثرة على اللوان التداخل, نشرة مايكل ليفي, الشرائح المعوض.  .5
 4 المعادن احادية المجور البصري, االنديكاتركس, العالقة بين مسار الشعاع,الضوء المتوازي  .6
 4 داخلطبيعة اشكال الت  .7

8.  
الفحص البصري للمعادن, العادن احادي المحور البصري, تفسير الظواهر الناتجة من الفحص 

 البصري.
4 

 2 استخدام الشرائح المعوضة في تمييز المعادن  .9
 2 الصفات البصرية للمعادن احادية المحور البصري, اللون والتغير اللوني, عالمة الستطالة  .10
 2 لبصري, االنديكاتركس ثنائي المحورالمعاد نثنائية المجور ا  .11
 2 اشكال التداخل في البلورات ثنائية المحور البصري.  .12

 

 تقديرات الفصل الدراسي

 

 %50النهائي %50السعي

 عملي نظري عملي نظري %100االستحقاق 

35 % 15 % 35 % 15 % 
 

 بصرية المعادن الطبعة الثانية الكتاب المنهجي:

 د. عبدالسالم مهدي صالحاستاذ المادة: أ.

 %10نسبة التحديث : 



 

 اجباري

Mandatory 
 المرحلة: الثانية

 ولالفصل اال
 جيولوجيا تركيبية المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 213م ل ف 

 3 الوحدات:           ,  ( ساعات 2)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج:

ن خيي ل تييدريس التراكيييو ال يولوجييية الرميمييية المتمثليية  الطيييات يغطييا الميياها اساسيييات لييادة ال يولوجيييا التركيبييية ليي     

 القوى التكتونية الممببة لها.  اإلضافة الىوالكمور )الفواصل والصدوع( واسطح عدم التوافق 

 الهدف من تدريس المنهج:

فيا قوى الممببة لها واهميتهيا يهدف الماها الى تعريف الط ب  أساسيات ال يولوجيا التركيبية  والتراكيو ال يولوجية وال    

 االعمال الهادسية كشق الطرق و ااء ال مور وانشاء المدود.  اإلضافة الىالحقول الافطية  تواجد

 نتائج التعليم:

لعهيا كعواليل  والتعاليلعادلا ياها الطالو  هذا المقرر يصيبح ايادر تميييه اهيت التراكييو ال يولوجيية وتصيايفها هادسييا      

 ثرة فا تواجد الافط واستقرامية الماحدرات.لتحكمة او لؤ

 لفردات الماها االسبوع
 عدد

 الماعات التدريمية 

 2 ال يولوجيا التركيبية , تعريفها وفروعها 1
 2 الطيات وعااصر ها الهامية 2

 2 التصايف الهادسا للطيات 3
 2 الع اة  ين الطيات واالطباق التكتونية 4
 2 الماشأي للطيات وليكانيكية الطاالتحليل  5
 2 الكمور, انواعها وتصايفها 6
 2 الشهر االول التحان 7

 2 الصدوع , انواعها والتراكيو المرافقة لها 8

 2 الع اة  ين الطيات والصدوع 9
 2 التشويه .. لراحل التشويه والقواعد المتحكمة 10
 2 ع اة التشويه  اإلجهاد 11
 2 ات اهات القوى الرميميةطرق تحديد  12
 2 حماب االجهاد العمودي والمماسا ودوامر لوهر 13

 2 عدم التوافق وانواعها 14

 2 الشهر الثانا التحان 15
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
  2009الكتاب الماه ا المقرر:   ال يولوجيا التركيبية, واثق غازي, 

 Structural Geology, H. Fossen, 2012; TheTichiques of Modern Structural Geology. V2. Foldsالمصادر الخارجية:   
and Fractures, Ramsay and Huber, 1987 

      %20نمبة التحديثات : 

 استاذ المادة : م.د. عايد حمين ورد

 



 

 اجباري
Mandatory علوم االرض التطبيقية جيومورفولوجيالمادة: الثانية: لمرحلةا:- 

 216ج ي م 
 3.0 الوحدات:                  ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة,  2و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 
 الشكال االرضية . علم دراسة ايغطي هذا المنهج اساسيات 

 

 الهدف من تدريس المنهج:

 فروع علم االرض المختلفة .   يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل لدراسة  
 

 : نتائج التعليم

تمييز وتعريف االشكال االرضية المتكونة على سطح االرض بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على دراسة 
 تكويني وكيفية تطورها والعوامل المتحكمة عليها وتفسير الصور الجوية .وتصنيفها حسب المنشا ال

 
 

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد

الساعات 
 التدريسية 

 2   تعريف علم الجيومورفولوجيا,المفاهيم االساسية في علم الجيومورفولوجيا  1
 2   ,التجوية والعوامل المؤثرة عليها ,انواع العمليات الجيومورفولوجية 2

 2 الخصائص الجيومورفولوجية لمناطق ذات بنية صدعية و العمليات الجيومورفولوجية الباطنية 3
 2 االنهيارات الكتلية وانواعها والعوامل المسببة لحدوثها . 4
 2 العمليات الجيومورفولوجية للرياح واالشكال االرضية الناتجة عنها.  5
 2 االمتحان االول 6
 2 وتصنيفاتها المختلفة , العوامل الجيومورفولوجية لالنهار واالشكال الناتجة عنها. ية الجارية المياه السطح 7

 2 العمليات الجيومورفولوجية للمياه الجوفية واالشكال الناتجة عنها,المظاهر الكارستية وضروف تكوينها. 8

 2 واالشكال الناتجة عنها. العمليات الجيومورفولوجية لالمواج والتيارات البحرية 9
 2 .الجليد واثاره الجيومورفولوجية ,مظاهر سطح الثالجات,االشكال الناتجة عن التعرية الجليدية والترسيب 10
 2 االقاليم الجيومورفولوجية للعراق وتقسيماتها الرئيسية والثانوية. 11
 2 .الصور الجوية وانواعها ,التداخل االمامي والتداخل الجانبي 12
 2 تفسير الصور الجوية و االجهزة المستخدمة في التفسير البصري. 13

 4 االمتحان الثاني 14
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
 الجيومورفولوجي  :قرر الم الكتاب المنهجي

 Geomorphology 4 .Manual of physical.  3. علم الجيومورفولوجيا.2.أشكال سطح االرض1:المصادر الخارجية
geology 5.6. مباديء التصوير الجوي .Terrain analysis of aerial photographs (ITC) 7.أنترنيت . 

  20 –    15%         نسبة التحديث :    

 ة : ا.أميرة اسماعيل حسين\الما استاذ

 



 

 



 اجباري
 المرحلة الثانية

 االولالفصل 
 المادة: علم الطبقات

 علوم االرض التطبيقية

 215ع ط 

  3.5( عملي          الوحدات : 3( ساعة نظري و )2ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج :

والطباقية الصخرية والطباقية الزمنية والطباقية المغناطيسية وطبقاقية   يغطي هذا اساسيات علم الطبقات بما في ذالك الطباقية الحياتية  

 التتابع.

 الهدف من تدريس المنهج :

ايصال نظرة عامة عن علم الطبقات وهذا العلم مهم في الجيولوجيا واتعرف على نوع الطبقات الموجدة في الحقل  وتميز التكوينات  

 الجيولوجية.

 نتائج التعلم :

بعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على تحديد انوع الطبقات الجيولوجية والصفة الصخرية هل هي رسوبية كيميائية اوصخور  

رسوبية فتاتية او صخور نارية اومتحولة ، والتعرف على الوحدات الطباقية الصخرية )المجموعة ، التكوين ، العضو ، والطبقة( في الحقل 

 ى الصفات الفيزيائية الظاهرة للعيان ، وانواع الوحدات الطباقية الحياتية وانواع الوحدات الطباقية الزمنية .باالعتماد عل

 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2 مقدمة عن علم الطبقات  ودور العلماء في تطوير هذا العلم.  .1

 2 التقسيم الطباقي والوحدات الطباقية الصخرية   .2

 2 اصناف الوحدات الطباقية الصخرية   .3

 2 تسمية الوحدات الطباقية الصخرية   .4

 2 الخطوات المستخدمة الستحداث وحدة طباقية صخرية   .5

 2 حاغطرق مضاهاة الوحدات الطباقية الصخرية   .6

 2 الوحدات الطباقية الحياتية  .7

 2 انواع الوحدات الطباقية الحياتية  والمضاهاة   .8

 2 الوحدات الطباقية الومنية   .9

 2 الوحدات الطباقية المغناطيسية ، ادلة انعكاس المجال والحساسية  المغناطيسية  .11

 2 المجاميع الحياتية والتوزيع الجغرافي لالحياء  .11

 2 العالقات الطباقية العمودية االفقية   .12

 2 السحن والخرائط السحنية   .13

 2 امتحان  .14

 2 طباقية التتايع   .15

 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 111% 

 

 كتاي علم الطبقات -1         الكتاب المنهجي المقرر:

                                2- Stratigraphy and Sedimentology  

3- Sequence stratigraphy                                                   

 استاذ المادة : أ.م.د. فارس نجرس حسن

  % 21  - 15نسبة التحديث: 



 



 
 اجباري

Mandatory 
 المرحلة: الثانية

 ولالفصل اال
 متحجرات الفقرية المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 212م ل ف 
 3.5الوحدات:                   ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة,  3و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 

رر دراسة الشعب الحياتية للمتحجرات القديمة الالفقرية بأستثناء المتحجرات الدقيقة, أن اساسيات هذا المقرر ارتباط وثيق بعلم يشمل هذا المنهج المق 

تعكس تطوةر الكائنات الحية خالل االحقاب الجيولوجية وكذلك تفسير الفعاليات  من خالل ماتعطيه المتحجرات من دالئل مهمة Biology)الحياة )

يركز على دراسة االجزاء الصلبة من  المنقرضة في الماضي من خالل مقارنتها بمثيالتها الحية في الوقت الحاضر, ولكن علم المتحجرات  الحياتية

 الكائنات الحية وطرق حفظها وتصنيفها والبيئة القديمة التي كانت تعيش فيها اثناء حياتها.
 الهدف من تدريس المنهج:

الساسية لدراسة التاريخ الجيولوجي وعلم الطبقات بل أن أغلب الدراسات الجيولوجية تعتمد بصورة او اخرى على تعتبر المتحجرات الركيزة ا

بالعين المتحجرات ويهدف المنهج المقرر الى تمكين الطالب من التعرف على الشعب واالجناس الحياتية المختلفة من الالفقريات القديمة المتحجرة 

والتعرف على الصفات الشكلية المميزة لها ومن ثم القدرة على تصنيفها وتحديد المدى العمري لها ويستطيع الطالب فيما بعد  المجردة للنماذج الكبيرة

كما  معرفة االعمار والصخور والتكوينات التي تحويها وبالتالي مضاهاة الطبقات والتكوينات الصخرية مع بعضها اعتماداُ على هذه المتحجرات

  من تحديد البئة الترسيبية للصخور التي تحتوي هذه المتحجرات. تمييز االجناس واالنواع المتحجرةيتمكن من خالل 

 نتائج التعليم: 

تمييزها  من المؤمل يستطيع الطالب في نهاية هذا المقرر أن يتعرف على الشعب المختلفة للحيوانات الالفقرية القديمة المتحجرة ويصبح قادراً على 

والفترة التي عاشت فيها ضمن السلم الزمن الجيولوجي  صناف ورتب وعوائل واجناس وانواع مختلفة والتعرف على بيئتها القديمةوتصنيفها الى ا

 .الطبقات والتكوينات Correlation)) وتحديد العمر النسبي للطبقات الحاوية لها ومن ثم يستطيع الطالب مضاهاة

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد

 يسية الساعات التدر

 2 , اهمية المتحجرات وكيفية استخدامها مبادئ عامةمقدمة ,  1
 2 نظرة عامة عن الحياة على االرض, اصل الحياة, التطور والعالقات التطورية, تنوع الحياة عبر الزمن 2

 2 الحياتيعمليات التحجر, تعريفها , شروطها, الظروف المالئمة لحدوثها, طرقها وتاثيرها في حفظ سجل التنوع  3

4 
البيئة القديمة, العوامل البيئية القديمة المؤثرة في توزيع الكائنات القديمة المتحجرة , انواع البيئات البحرية, تقسيم 

 االحياء طبقا الى طريقة عيشها
2 

5 
ت )حامالت الثقوب( : االسفنجيات البحرية واالركيوسياثا, المعيشة والجسم الرخو, الهيكل شعبة االسفنجيا

 وتركيب الجدار, اشواك, نماذج االسفنجيات, تصنيف وبيئة االسفنجيات وتوزيعها الطباقي.
2 

6 
لتكاثر, طبيعة شعبة جوفيات المعى او )الالسعات(: طبيعة الحياة, االجزاء الرخوة, اطوار الجوفمعويات, طرق ا

 الهيكل الصلب, التصنيف, البيئة القديمة والمدى الجيولوجي.
2 

7 
شعبة الجماعيات او )الحياة الطحلبية(: الشكل العام بهيئة مستعمرات , شكل الحيوانات الطحلبية, البيئة القديمة, 

 التكاثر والنمو, التصنيف , اهمية توزيعها الطباقي ومداها الزمني.
2 

8 

مسرجيات او )عضليات االقدام(: طبيعة الحياة وبيئة المسرجيات, الشكل العام والجسم الرخو, طرق شعبة ال

ية, طبيعة صدفة المسرجيات وتركيب الجدار, كيفية توجيه الصدفة, التصنيف, البيئة القديمة 1التثبيت والتغ

 والتوزيع الطباقي.
2 

 2 امتحان الفصل االول 9

10 
مقدمة, الصفات العامة للشعبة, طبيعة المعيشة, الجسم الرخو والتشريح, التصنيف, واعم(: شعبة الرخويات او )الن

 صنف فأسيات االقدام )المحاريات(, الشكل العام وطبيعة الحياة, تركيب الصدفة وتوليتها, طرق تصنيفها.
2 

11 
خوة, شكل الصدفة, طريقة شعبة الرخويات او )النواعم(: صنف بطنيات االقدام, طبيعة الحياة, االعضاء الر

 تصنيفها.
2 

12 

شعبة الرخويات او )النواعم(: صنف رأسيات االقدام, الشكل العام, طبيعة الحياة ومظاهر االصداف, ظاهرة 

التشابه الشكلي, الحواجز وخطوط الدرز في الزخرفة الخارجية لالصداف, التصنيف, البيئة القديمة, اهميتها 

 الطباقية

2 

 2 والتوزيع الطباقيالتصنيف, البيئة القديمة طبيعة الحياة والصفات العامة, ات الجلد: الجسم الرخو, شعبة شوكي 13

14 
شعبة الحيوانات المتمفصلة )المفصليات(: صنف ثالثية الفصوص المنقرضة, طبيعة المعيشة ومظاهر الصدفة 

 وشكلها, التصنيف, اهميتها واستخدامها الطباقي.
4 

 لدراسيتقديرات الفصل ا

 االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 االستحقاق النهائي

 العملي النظري  العملي النظري

       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
 1982)علم المتحجرات(  تاليف د. فاروق صنع هللا العمري, د. طارق صالح عباوي,   :المقرر  الكتاب المنهجي

 Atlas of Invertebrate macrofossils ,1985 By J. W.Murray المصادر الخارجية:
  20 –    15%         نسبة التحديث :    

 استاذ المادة : م.د. مثنى يونس محمد



 اجباري
 االولىالمرحلة 

 الثانيالفصل 
 الجيولوجيا التاريخيةالمادة: 

 علوم االرض التطبيقية

 121ج ت 

  3.5( عملي          الوحدات : 3و )              ( ساعة نظري2)               ساعات التدريس المخطط لها: 

 وصف المنهج :
الجيولوجيا التاريخية التي تبدأ بمعرفة االعمار الجيولوجية ودراسة العمود الزمني الجيولوجي والطباقية الزمنية يغطي هذا اساسيات   

والحياتية وتحديد الوحدات الصخارية وكذلك معرفة المتحجرات واسس حفظ االجزاء الرخوه والصلبة منها ثم دراسة كل عصر 

 .ونوع الصخور والمناخ في ذلك العصر.فية جيولوجي واهم االحياء التي ظهرة وعاشت 

 الهدف من تدريس المنهج :
يهدف المنهج الى تحديد االعمار الجيولوجية والوحدات الطباقية وقوانين التعاقب الطباقي ووصف وتحديد اهم العوامل الجيولوجية التي  

 انتعشت وتركزن عي عصرها وصوالً الى التاريخ الحديث وتاريخ تطور االنسان.

 نتائج التعلم :
 معرفة االحداث الجيولوجية وتسلسلها زمنياً.بعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على تحديد  

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2  الحركات التكتونية  .1

 2 الزالزل وانواعها  .2

 2 نظريات التوازن االرضي  .3

 2 حركات الكتل االرضية واالنزالقات  .4

 2 المتحجرات واهميتها وطرق حفظها  .5

 2 علم الطبقات وتقسيمات الوحدات الصخرية  .6

 2 العمود الزمني الجيولوجي وقياس عمر االرض  .7

  امتحان الشهر االول  .8

 2 اهم المميزات واالحداث لدهر الحياة القديمة   .9

 2 اهم المميزات واالحداث لدهر الحياة المتوسطة  .11

 2 لدهر الحياة الحديثة اهم المميزات واالحداث  .11

 2 االنسان وانواعه  .12

 2 امتحان الشهر الثاني  .13

14.   2 

15.   2 

 

 كتاب الجيولوجيا التاريخية الكتاب المنهجي المقرر: 

 استاذ المادة : م.د. ياسين صالح كريم 

  % 21  - 15نسبة التحديث: 

 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 111% 



 اجباري
 االولىالمرحلة 

 ثانيالالفصل 
 ديمقراطية المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 126د م 
 4.5( عملي          الوحدات : 3( ساعة نظري و )3ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج :
وطنه وكذلك التعريف بحقوق المواطن يهتم المقرر بتعريف الطالب بمبادئ الحرية والديمقراطية وما هي واجباته ومسؤولياته تجاه 

 الدستورية.

 الهدف من تدريس المنهج :
 الى:يهدف هذا المنهاج 

 تعريف وتصنيف الحريات-1 

 التعريف بانواع الديمقراطيات-2

 االسالم والديمقراطية-3

 نتائج التعلم :
يكون الطالب قادر على و  التي يتحرك بها داخل المجتمعيكون الطالب قادر على معرفة حدود الحرية  تلقي هذه المادة فان الطالب بعد 

 االلمام بلديمقراطية وانواعها

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

1.  

مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم وتوزيع الدرجات 

عن الجانب العملي وعالقتها بمحتويات وطريقة االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة 

 المقرر النظري

2 

 2 تعاريف الحرية  .2

 2 تصنيف الحريات العامة  .3

 2 العقبات التي تعيق حرية الرأي  .4

 2 الفكر األسالمي وحرية الرأي  .5

 2 الحرية والمسؤولية  .6

7.  Exam (1) 2 

 2 مفهوم الديمقراطية  .8

 2 اقسام الديمقراطية  .9

 2 المباشرة والنيابيةالديمقراطية   .11

 2 المواقف الفكرية من الديمقراطية  .11

 2 النماذج المختلفة للديمقراطية  .12

 2 األسالم والديمقراطية  .13

14.  Exam (2) 2 

 2 األخالقيات الديمقراطية  .15

 الكتاب المنهجي المقرر:

 استاذ المادة : م.م. رائد خليل ابراهيم

 نسبة التحديث:

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 111% 



 

 اجباري

Mandatory 
 االولىالمرحلة:

 الفصل الثاني 
 تطبيقية  رياضياتالمادة:

 علوم االرض التطبيقية

 127ر ت 

 (2)الوحدات:             ( مناقشة,  1و)                 ( ساعة نظري2)         ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

 تكاملك الحتوائه على مواد اساسية منها الطلبة الكثير من المفاهيم الرياضية االساسية وذل يعد هذا المنهج اساس الرياضيات كونه يكسب

 .  تكامل الدوال االسية وغيرها ,  الدوال المثلية 

  . 

  الهدف من تدريس المنهج:
, وجعلهم قادرين على حل اي نشاط المنهج تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة واكسابهم المفاهيم الرياضية االساسية  االهدف من تدريس هذ 

 رياضي يتعلق بالمفردات المقررة لهم . 

 : نتائج التعليم

 , الدوال المتزايدة والمتناقصة .  وال االسية , , الد المصفوفات  بانواعهابعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على معرفة 

 مفردات المنهج االسبوع
الساعات  عدد

 التدريسية 

 2 المصفوفات / تعريفها  .1

2.  
انواع المصفوفات وتطبيقاتها / المصفوفة المربعة، المستطيلة، القياسية، القطرية، الصفرية، مصفوفة الصف 

 الواحد، مصفوفة العمود الواحد.
2 

 2 تساوي المصفوفات  .3
 2 تطبيقاتها –العمليات على المصفوفات / خواصها   .4
 2 منقول المصفوفة  .5
 2 المحددات للمصفوفات/ تعريفها / خواصها / تطبيقاتها  .6
 2 المصفوفة المالزمة  .7

 2 نظير المصفوفة  .8

 2 المصفوفة المفردة وغير المفردة  .9
 2 حل منظومة المعادالت الخطية باستخدام المصفوفات  .11
 2 المتجهات  .11
 2 التركيب الخطي  .12
 2 االرتباط الخطي  .13

 2 االستقالل الخطي  .14

 2 القيم الذاتية والمتجهات الذاتية  .15

 2 المصفوفة االساسية  .16

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 مناقشة النظري  مناقشة النظري النهائي
       41%      11 % 41% 11% 111 % 

 
 ، جبر خطي  calculus) )التفاضل والتكامل حساب  :المقرر  الكتاب المنهجي

 :المصادر الخارجية

 استاذ المادة : أ.م. منار اسماعيل خليل

  20 –    15%         نسبة التحديث :    



 اجباري

Mandatory 
 المرحلة:االولى

 الفصل الثاني
 المادة: فيزياء االرض

 علوم االرض التطبيقية

 125ف أ 
 (3,        الوحدات: )( عملي2( ساعة نظري        و)2ساعات التدريس المخطط لها :      )

 وصف المنهج: 
راسة البصريات الهندسية والبصريات الفيزيائية والبصريات الكمية دراسة معظم الظواهر والخواص الخاصة بالضوء وقد قسمت الدراسة الى د

 . وتضمن دراسة الكهربائية والمغناطيسية ويشمل دراسة االشعة السينية ودراسة النشاط 
االجهووزة وموضوووا الليووزر وتطبيقاتهووا وتعتموود هوو ع التقنيووة علووى جميوود الظووواهر الموجووودة فووي الفيزيوواء ال ريووة ويشوومل دراسووة االلكترونيووات و

 االلكترونية

 الهدف من تدريس المنهج:
لو  تعتبر مادة الفيزياء من المواد االساسية للدراسة في المراحل االولوى وونهوا تشومل دراسوة عاموة لمعظوم الظوواهر الفيزيائيوة ويلتاجهوا الطا     

 ل مستقبالً في مجال اختصاصه العلمي .ية والفيزيائية وتطبيقاتها وخواصها وونها تدخعالجامعي للتعرف على ه ع الظواهر الطبي

 نتائج التعليم: 
 بعد ان يكمل الطال  المنهاج الدراسي يصبح لديه معرفة لمفاهيم الفيزياء العامة وتطبيقاتها في حياته العلمية وفي حياته اليومية .     

 مفردات المنهج االسبوا
عدد الساعات 

 التدريسية 

 2 معامل االنكسار  –قياس سرعة الضوء  –الموجات وجبهة الموجة واالشعة  – الضوء / طبيعة الضوء وانتشارع  .1
 2 ظاهرة االنعكاس الكلي  –االنعكاس واالنكسار  –بدأ هايكنز م –قوانين االنعكاس  –البصريات الهندسية / قوانين االنكسار   .2

3.  
 –مقياس التداخل لمايكلسون  –تجربة يونك  ––قاعدة التداخل  –البصريات الفيزيائية  -قدرة التشتت للموشور -التشتت 

 حيود االشعة السينية . –ملززات الليود  –حيود فرانهوفر  –ا –الليود  –التداخل في االغشية الرقيقة وحلقات نيوتن 
2 

 2 االستقطاب باالنكسار  –االستقطاب باالنعكاس )قانون بروستر(  –االسقطاب / االستقطاب باالمتصاص االنتقائي   .4

5.  
حساب شدة المجال  –خطوط القوة الكهربائية  –المجال الكهربائي  –قانون وولوم  –القوى بين االجسام المشلونة 

 الكهربائي 
2 

6.  
 –معادلة انلدار الجهد  –حساب المجال من الجهد  –الجهد الكهربائي  –قانون واوس وتطبيقاته  –فيض المجال الكهربائي 

 امثلة وتمارين مللولة . –القوة المغناطيسية  ,المتسعات والعوازل 
2 

 2 حساب الطيف المستمر . –تفاعالت االلكترونات  –توليد االشعة السينية  –االشعة السينية / انتاج االشعة السينية  .7
 2 السينية في علوم  استخدام االشعة  –تفاعالت االشعة السينية مد المادة  –الطيف الخطي البراق )المميز(   .8
 2 متوسط العمر  –نصف العمر  –تلوالت النشاط االشعاعي الطبيعي  –النشاط االشعاعي الطبيعي   .9

11.  
أضملالل  –أضملالل الفا  –انتاج النظائر المشعة بواسطة القسم النووي  –المتسلسالت ذات النشاط االشعاعي الطبيعي 

 امثلة وتمارين مللولة . –أضملالل واما  –بيتا 
2 

11.  
 –االنبعاث الملفز  –االمتصاص  –تفاعل االشعة الكهرومغناطيسية مد المادة  –اساسيات عمل الليزر –بيقاته الليز وتط

 التكبير الضوئي . 
2 

12.  
-ليزرات الغازات-ليزرات اللالة الصلبة-انواا الليزرات-ليزر الربعة مستويات-ليزر لثالث مستويات-تصنيف الليزرات

 تطبيقات الليزرات-لقدرة العاليةليزرات ا-ليزرات اشباع الموصالت
2 

13.  
اشباع –اشباع الموصالت النقية  -الصمام الرباعي والخماسي-الصمام الثنائي والثالثي-االنبعاث االلكتروني-االلكترونيات

 الترانزستور-الثنائي البلوري الضوئي-الثنائي البلوري والترانزستور-الموصالت الشائبة
2 

14.  

-التغ ية الخلفية السالبة-المكبرات ذات التغ ية االسترجاعية-مقياس الديسبل-بط مراحل التكبيرر-مكبرات الفولتية والقدرة

مصادر القدرة المستخدمة في -صمامات تنضيم الفولتية-مصادر القدرة ذي الصمامات المفرغة-التغ ية الخلفية الموجبة

 اشباع الموصالت

2 

 2 امتلان شهري  .15
 

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتلان النهائي السعي  السنويدرجات 
 االستلقاق النهائي

 العملي النظري العملي النظري

35% 15% 35% 15% 111% 

 الكت  المنهجية : 

 الكت  المصدرية :

 استاذ المادة : حسين شهاب 

 نسبة التلديث: 



 اجباري
 االولىالمرحلة 

 الثانيالفصل 
 كيمياء تحليلية المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 124ك ت 
 3.5( عملي          الوحدات : 3و )       ( ساعة نظري 2)       ساعات التدريس المخطط لها:

 وصف المنهج :
وتفاعالت االكسده واالختزال والعوامل المؤثرة على تلك االتزانات يهتم المقرر باالسس النظرية المختلفة التزانات التعادل والترسيب 

 .والكشف عن الكايتونات واالنيونات في المحاليل
 : الهدف من تدريس المنهج

 الى:يهدف هذا المنهاج 
 ان يتعرف الطالب على حسابات االتزانات لالحماض والقواعد واالمالح والمحاليل المنظمه والرواسب -1
 نظريات االحماض والقواعد ان يعدد -2
 ان يتعرف الطالب على المحاليل وانواعها وطرق التعبير عن تراكيزها -3

 : نتائج التعلم
 ان يستطيع الطالب حل كافة المسائل المتعلقة في االتزانات لالحماض والقواعد واالمالح والمحاليل المنظمة والرواسب تلقي هذه المادةبعد 

 .و.الخ(ppm)موالري,مواللي,نورمالي,عياري, يعبر عن تركيزالمحاليل وبالطرق المتبعةان يستطيع الطالب ان و

 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

1 
مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم وتوزيع الدرجات 

 وطريقة االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة عن الجانب العملي وعالقتها بمحتويات 
2 

 2 مقدمة عن الكيمياء التحليلية,التصنيف,نظرة تاريخية 2

 2 الكيميائية,حسابات التوازن,تأثير تغير التراكيز على التوازنالتوازن في االنضمة  3

 2 المحاليل,المحاليل المشبعة وفوق المشبعة,الذوبانية,طرق التعبير عن التراكيز 4

 2 (ثابت التأين للحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفةPH,POHالدالة الحامضية)-التوازن االيوني: 5

 2 وثابت الفعالية,استعماالت وحسابات ثابت الفعاليةالشد االيوني,الفعالية  6

7 Exam (1) 2 

 2 ثابت ناتج الذوبانية,استعماالته في الترسيب والفصل,الحسابات الخاصة واالس الهيدروجيني 8

 2 فكرة التأين األيوني,استعماالته وحساباته 9

 2 المحاليل األلكترولية,النظرية الحديثة للحوامض والقواعد 10

 2 المحاليل الدارئة ونوعية المحاليل الدارئة سعتها,قوتها 11

 2 للمحاليل الدارئة PHطرق حساب ال 12

 2 الحسابات الرياضية,التحليل المائي لألمالح 13

14 Exam (2) 2 

15 
للمحاليل المائية ودرجة التحلل,االيونات المعقدة  PHحسابات التحليل المائي لألمالح,حسابات ال

 وصفاتها,التأين واستعمالته في الكيمياء التحليلية
2 

 الكتاب المنهجي المقرر:

 استاذ مساعد : أ.م.د. فاضل خالد 

 نسبة التحديث:

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 100% 



 جباري : اجباريا

 :اختياري
 االولى المرحلة:

 االول :الكورس
 لغة انككليزية المادة:

 علوم االرض التطبيقية القسم :

 رمز المقرر :

 2( عملي        الوحدات:     2  ( ساعة نظري         و)  2 )   :ساعات التدريس المخطط لها  
 وصف المنهج: 

كثير من اساسيات اللغة االنكليزية التي تفيد الطالب وتمهد له الطريق ليتعلم اللغة االنكليزية منهج اللغة االنكايزية يحتوي على ال

 بطريقة صحيحة 

 

 

 الهدف من تدريس المنهج:

 لتعليم الطالب الكثير من المفردات االنكليزية التي تستخدم يوميا ويتعلم قواعد اللغة االنكليزية 

 

 

 نتائج التعليم: 

 

 ب ان يكون جمل باللغة االنكليزية بصورة صحيحةتستطيع الطال -1

 يلفظ الكلمات بصورة صحيحة -2

 

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

1.  Am, is, are, vocabulary , Every day English 2 ---- 
2.  Listening, Questions, Adjectives 2 ---- 

3.  Jobs and Negative and Questions 2 ---- 

4.  Possessives  has / have 2 ---- 

5.  Present simple Vocabulary 2 ---- 

6.  Present Simple Preposition 2 ---- 

7.  Pronouns and   Possession  2 ---- 

8.  Exam 2 ---- 

9.  There is / There are   Every day English 2 ---- 

11.  Was / were past tens 2 ---- 

11.  Making conversation 2 ---- 

12.  Can/ can't adverb 2 ---- 

13.  Some / any 2 ---- 

14.  Present continuous  2 ---- 

15.  Exam 2 ---- 
 

 
   :المقرر  الكتاب المنهجي

 استاذ المادة : م.م. هنا قيصر حمدي
 المصادر الخارجية :

  25%         نسبة التحديث:    



 

 ساسيا
 الثانية  المرحلة:

 الثاني  :الكورس
 مبادئ علم المعادن المادة:

 علوم االرض التطبيقية القسم :

 122م ع م  رمز المقرر :

 3.0( عملي        الوحدات:   2 ( ساعة نظري         و) 2 ساعات التدريس المخطط لها         )
 وصف المنهج: 

المادن وذلك بفحصها باليد حيث يتم تشخيص وتصنيف المعادن وحسب اصنافها المختلفة  يتناول المنهج محاور عديدة لدراسة

 وتبعا لخواصها وصفاتها التي تتميز بها .

 الهدف من تدريس المنهج:

بة مواد طبيعية حقيقية غير خيالية صلخطوة نوعية وعلمية مهمة تنقل الطلبة الى التعامل المباشر مع المعادن ، وهي علم المعادن  

 لها صفات محددة يمكن تشخيصها بالحواس الخمسة فضال عن طرق دراستها االخرى.

 نتائج التعليم: 

يتمكن الطلبة بعد لمنهج علم البلورات ومنهج مبادئ علم المعادن من دراسة المعادن والصخور مجهريا وتشخيصها والتعرف 

 عليها ثم وصفها.

 مفردات المنهج االسبوع

عدد الساعات 

 التدريسية 

 عملي نظري

 2 2 المقدمة وتسمية وتصنيف المعادن  .1

 2 2 المقدمة وتسمية وتصنيف المعادن  .2

 2 2 المعادن الخالصة والمعادن الحرة )المقدمة،المعادن الفلزية،اشباه الفلزات والالفلزات(  .3

 2 2 )المعادن الخالصة(التركيب الكيميائي، الخواص الفيزيائية،تواجدها،استعاملها   .4

5.  
االوكسيدات والهيدروكسيدات )المقدمة،معادن االكاسيد،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية، 

 تواجدها واستعمالها(
2 2 

 2 2 الهاليدات )المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها(  .6

 2 2 تواجدها واستعمالها()المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،الكبريتات   .7

 2 2 الكاربونات )المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها (  .8

 2 2 المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها(السلفات )  .9

 2 2 المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها(الفوسفات )  .10

 2 2 المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها(السليكات )  .11

 2 2 واستعمالها(المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها السليكات )  .12

 2 2 المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها(السليكات )  .13

 2 2 المقدمة،المعادن،التركيب الكيميائي،الصفات الفيزيائية،تواجدها واستعمالها(السليكات )  .14

15.   2 2 

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  النهائياالمتحان  درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
35% 15% 15% 35% 100% 

 
 مبادئ علم المعادن  :المقرر  الكتاب المنهجي

 االنترنيت  : المصادر الخارجية

 استاذ المادة : أ.م.د. محمد وكاع عجيل

 %15 :نسبة التحديث 
 



 اجباري

Mandatory 
 المرحلة:االولى

 الكورس الثاني
 حاسباتمكتبة   المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 123م ح 

 2الوحدات:           ( عملي     2و)          ( ساعة نظري     1)        :      ساعات التدريس المخطط لها 

 وصف المنهج: 
تنمي لدى الطلبة دافع التعلم وان المنهج المقرر تدريسه للمرحلة االولى في قسم علوم تعد الحاسبات من الوسائل التعليمية التي 

االرض التطبيقية منهج واضح ودقيق ألحتوائه على برامج الحاسوب المهمة واالساسية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الطلبة 

 وتكسبهم الكثير من المفاهيم االساسية .

 الهدف من تدريس المنهج:
والذي هو أحد البرامج الخدمية  Wordكتساب وتنمية معلومات ومهارات الطلبة في التعامل مع برنامج معالج النصوص أ 

 العالمية . Microsoftوالمنتج من شركة  Microsoft officeوالمهمة ضمن بيئة برنامج 

 نتائج التعليم: 
نتيجة تفاعل الطلبة اثناء شرح المواضيع المقرر تدريسها ومن  استجابة الطلبة بشكل واضح للمادة من خالل تقويم استاذ المادة

 خالل مساهمتهم الفعالة في استخدام برامج الحاسوب  .

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

1 
مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم 

الدرجات وطريقة االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة عن الجانب وتوزيع 

 العملي وعالقتها بمحتويات المقرر النظري
2 2 

 Microsoft Office 2 2مقدمة إلى برامجيات مايكروسوفت  2

 2 2 الى اللغة العربية أو االنكليزية   Microsoft Officeتغير لغة واجهة برنامج  3

 Microsoft Office 2 2اكتساب مهارة التعامل مع برنامج معالج النصوص  4

 Menu 2 2التعلم على كيفية التعامل مع القوائم الرئيسية  و Wordالتعرف على نافذة برنامج  5

 2 2 التعرف على كيفية التعامل مع خيارات ضبط االعدادات لبرنامج معالج النصوص  6

 Word 2 2التعامل مع الجداول والتحكم بها وتنسيقاتها في برنامج الـ  7

 Word 2 2عملية ادراج الصور والمخططات والتعامل معها داخل مستندات الـ  8

 Doc., rtf., txt., htm. 2 2بتنسيقات مختلفة مثل  Wordعملية حفظ مستندات  9

 2 2 البرنامجتنسيق المستندات بمختلف الطرق المتوفرة في  10

 2 2 تجميع والغاء عملية التجميع للمخططات والسيطرة والتحكم بها داخل المستند  11

 2 2 كيفية استخدام الهوامش وترتيبها في المستندات 12

 2 2 راس وتذييل الصفحات لكل المستند او لصفحات معينة 13

 2 2 أو الفردي عملية ترقيم الصفحات والتحكم بالترقيم حسب الفرز الزوجي 14

 2 2 مراجعة مع حل االمثلة والتمارين 15

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15 % 35% 15% 100 % 

 

 Microsoft Officeبرامج الكتاب المنهجي المقرر :  
  Word Processingملزمة معالج النصوص المصادر الخارجية : 

 استاذ المادة : م.د. حسين شهاب 
 % 20 –    15نسبة التحديث :             

 



  

1 
 

االستداللي االحصاء  
227أ  حأ  

 االحصاء االستداللي
 المرحلة الثانية
 الفصل الثاني

 اجباري

 2عدد الوحدات:                        ساعة نظري   2 :                                  ساعات التدريس
 وصف المنهج

ع يغطي المنهج تعلم اساسيات علم الجيولوجيا االحصائية , القواعد والمفاهيم, مع حل الى المسائل التطبيقية م
 ونظرية االحتمال من خالل حل المسائل بعد المحاضرة النظري. اجراء مناقشة في االحصاء االستداللي 

 الهدف: 
سس االحصائية, مع امكانية استخدام االحصاء في حل المشاكل زيادة قدرة الطلبة على استيعاب المفاهيم واال

 والظواهر الجيولوجية مع بناء االستنتاجات المطلوبة حول كل ظاهرة.
 نتائج التعلم:

 القدرة على حل المسائل المعطاة خالل الدرس وغير المعطاة في مختلف اتجاهات المحاظرة. .1
 دراسة الظواهر الجيولوجية المختلفة.القدرة على تطوير واظهار مهارات الطلبة حول  .2
زيادة قدرة الطلبة على التفكير المنطقي السلية واعطاؤ االستنتاجات الصحيحة في حل المشاكل والظواهر غير  .3

 المعروفة.

 عدد الساعات )اسبوعيا( مفردات المنهج ت

 2 نظرية االحتمال  .1
 2 نظرية االحتمال  .2
 2 نظرية االحنمال  .3
 2 الشرطياالحتمال   .4
 2 امتحان شهري  .5
 2 التوزيع االحتمالي  .6
 2 التوزيع االحتمالي  .7
 2    التوزيع االحتمالي المتفطع  .8
 2 التوزيع االحتمالي المتقطع  .9

 2 النوزيع االحتمالي المستمر  .11
 2 التوزيع االحتمالي المستمر  .11

 2 مخطط االنتشار  .12
 2 مخطط االنتشار  .13
 2 امتحان شهري  .14
 2 نهائيامتحان   .15

 

 تقديرات الفصل الدراسي
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 ----- النظري  المناقشة النظري النهائي
      35%      15 % 50% ---- 100 % 

 21نسبة التحديث =   % 
 الكتاب المنهجي:

 : خاشع الراوي , جامعة الموصل1988مبادئ االحصاء ,   
 استاذ المادة : أ.م. غازي عطية زراك        

 المصادر: 
1. Statistics in Geology,Davis,1985 

              1998االحصــاء واالحتمال, موراي سبيغل, .2
3. Statistics, Ebdon,1986 



 اجباري

Mandatory 
 ثالثةالمرحلة : ال

 ولالفصل اال
 المادة : لغة انكليزية

 علوم االرض التطبيقية :

 228ل ان 

 (2)الوحدات :  ال يوجد ( عملي ---و )       ( ساعة نظري    2ساعات التدريس المخطط لها     ) 

 وصف المنهج : 
 

 

 الهدف من تدريس المنهج :

 

 

 نتائج التعليم :
 

 عدد الساعات مفردات المنهج االسبوع

1.   2 

2.   2 

3.   2 

4.   2 

5.   2 

6.   2 

7.   2 

8.   2 

9.   2 

11.   2 

11.   2 

12.   2 

13.   2 

14.   2 

 

 االستحقاق النهائي االمتحان النهائي      درجة السعي الفصلي   تقديرات الفصل الدراسي
 العملي      النظري   العملي  النظري   

    50% ----    50% ----           100% 
 

 منهاج جامعة اوكسفورد الكتاب المنهجي المقرر :

 االنترنيت المصادر الخارجية :

 استاذ المادة : م.م. هنا قيصر حمدي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               % 15 نسبة التحديث : 



  

1 
 

 علوم األرض التطبيقية
223أ  كت  المادة: تكتونية االطباق 

 المرحلة:الثانية
الثانيالفصل   

 اجباري
Mandatory 

(3ات  )( ساعة عملي                   الوحد2( ساعة نظري    و   )2ساعات التدريس المخطط لها )  
 وصف المنهج:

 التكتونية وتطبيقاتها على التراكيبدراسة نظرية األطباق األطباق التكتونية ومن خالل يغطي المنهج أساسيات مادة 

.الجيولوجية المختلفة  
 الهدف من تدريس المنهج:

أساس نظرية األطباق التكتونية وتفسير معظم الظواهر الجيولوجية المختلفة على الطالب بأساسيات تعليم يهدف المنهج الى 

.لى بعضها البعضاألطباق التكتونية وحركة األطباق المختلفة نسبة ا  
 نتائج التعليم

ربط جميع الظواهر الجيولوجية المختلفة وتفسيرها على أساس نظرية عندما ينهي الطالب هذا المقرر يصبح قادرا على 

 األطباق التكتونية

 ساعاتالعدد 

 التدريسية
 االسبوع مفردات المنهج

2 
تكتونية االطباق، الخلفية  تعريف علم، مقدمة ، المصادر، مفردات مادة تكتونية االطباق

 التاريخية، النظريات قبل التكتونية

1 

 2 الدالئل على نظرية زحزحة القارات، تركيب االرض 2
 3 تقسيمات اغلفة االرض الكيميائية والفيزيائية، الخصائص الزلزالية 2

 4 الحركات االرضية، انواعها، نظريات الحركات االرضية البانية للقارات 2

 5 الحركات االرضية البانية للجبال ، اسبابها وانواعها 2
 6 االطباق التكتونية 2
 7 سرعة االطباق التكتونية وطرق قياسها 2
 8 انواع الحافات لالطباق التكتونية ، الحافات المتباعدة وانواعها 2
 9 الحافات المتقاربة، الحافات التحولية، مع االمثلة 2
 10 الموشورية، الحافات الخاملة والنشطة، الترابط الثالثي المترسبات التراكبية 2
 11 التراكيب التكتونية، حواجز وسط المحيطات، انواعها 2
 12 البقع الساخنة، كيف تتكون وتوزيعها في العالم 2
 13 المغناطيسية القديمة لالرض 2
 14 الزالزل، توزيعها في العالم، عالقتها بتوزيع االطباق 2
  

يتحقاق النهائاالس   درجة السعي السنوي االمتحان النهائي 
 تقديرات الفصل الدراسي

 
 النظري العملي النظري العملي

100%  15%  35%  15%  35 %  
 

 Global Tectonics,3rd Edition , Keith A, Rlepis and Freder J, Vine, UK, 2009: الكتاب المنهجي المقرر

 Plate Tectonics , How it works, Allan, Cox and Robert Brin Hart, 1968 المصادر الخارجية:
 استاذ المادة : م.د. عايد حسين ورد

%20نسبة التحديث:                



 االستحقاق النهائي االمتحان النهائي      درجة السعي الفصلي   تقديرات الفصل الدراسي
 العملي      النظري   العملي  النظري   
    35%  15%    35%   15    %           100% 

 Manual of Field Geology by Robert R. Compton الكتاب المنهجي المقرر :

 االنترنيت المصادر الخارجية :

 المادة: أ.د. خالد احمد عبدهللااستاذ 

           % 15نسبة التحديث : 

 اساسي

Mandatory 
 ثانيةالمرحلة : ال

 الفصل الثاني
 علوم االرض التطبيقية : المادة : الجيولوجيا الحقلية

 225 قح يج

 3.5الوحدات :  ( ساعات عملي 3( ساعة نظري        و )  2ساعات التدريس المخطط لها     ) 

 وصف المنهج : 
يغطي المنهج جوانب مهمة في اختصاص الجيولوجيا الحقلية اذ يهتم بالجيولوجيا التطبيقية )االدوات واالجهزة والمعدات 

الحقليةومكوناتها واستخداماتها ودقة القياس واخطاءالقياس وتصحيحاتها ( المشروع الحقلي ورسم المقاطع الجيولوجية ووصف الصخور 

 ساحات . واسلوب العمل فيها ، قياس الم

 الهدف من تدريس المنهج :

تنمية وتطوير المهارات التي تعلمها الطلبة من خالل ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات الحقلية المباشرة من خالل التعرف على االدوات 

 .واالجهزة والمعدات )مكوناتها وانواعها واستخدامتها ( ورسم ووصف المقاطع الجيولوجية بانواعها المختلفة  

 نتائج التعليم :
 تمكين الطلبة من العمل بدقة ومهارة عاليتين في االعمال الجيولوجية الحقلية المتعددة التمام مشروع العمل الحقلي 

 مفردات المنهج                      االسبوع  
عدد 

 الساعات

 2 االخرى المقدمة ، مفهوم الجيولوجيا الحقلية ، عالقتها بالعلوم الجيولوجية   1    

 2 انظمة ووحدات القياس وحساب المساخات لالشكال المنتظمة وغي المنتظمة        2

 2 المشروع الحقلي ومرحلة التخطيط        3

 2 المشروع الحقلي ومرحلة المسح )رسم الخارطة( والمالحظة وجمع المعلومات والنماذج        4

 2 اعداد التقرير الحقلي النهائيالمشروع الحقلي ومرحلة                5

 2 المقطع الطباقي ) المسوحات للمقطع الطباقي ( التصحيحات لزوايا المنحدر والمقاطع الماائلة       6

 2 قياس االرتفاع العمودي ) فرق االرتفاع بين نقطتين ( ، المقطع الجيولوجي المستعرض .       7

 2 الكسور، الفواصل الصدوع ، الشقوق ، العروق  .الخصائص الحقلية للتكسرات ،    8   

 2 االجهزة المستخدمة في المسح ) البوصلة الجيولوجية ( المكونات ، االنواع ، االستخدامات       9

 2 كيفية تسجيل الوضعية للخطوط والمستوياتاالجهزة المستخدمة في المسح ) البوصلة الجيولوجية (      10

 2 اعمال التسوية ) المصطلحات المهمة ، انواع اجهزة التسوية ومكوناتها ( المستخدمة فياالجهزة      11

 2 تسوية المقطع الطولي ، رسم المقطع الطولي ، الدقة ، مصادر االخطاء ، اهم فوائد التسوية .     12

 2 ان اليدوي ،الكالينوميت جهاز المساحة العام )الثيودواليت( مكوناته،انواعه ، قياس الزوايا ، الميز     13

 14    
باستخدام  جهاز المسح الطوبوغرافي ) جهازاللوحة المستوية (مكونااته، استخدامه ، حساب المساحات 

 ، كيفية وصف الوحدة الصخرية في الحقل )الرسوبية، النارية، المتحولة(.البالنيمتر 
2 

  امتحان نهائي 16   



 

 اساسي

Mandatory 
 المرحلة: الثانية

 الفصل الثاني
 علم الرسوبياتالمادة:

 علوم االرض التطبيقية

 226 ع ر

 3.0الوحدات:            ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة,  2و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 

 .سوبيات المختلفة وطرق تكونها وانتشارها في القشرة االرضية والعوامل التي تؤدي الى تموضعهادراسة الريغطي هذا المنهج اساسيات 

 الهدف من تدريس المنهج:

لدراسة علم الصخور الرسوبية في المرحلة الثالثة الذي يعطي فكرة عن مفهوم تحول الصخور من شكل يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل  

 يولوجية المختلفةالى اخر بتاثير الظروف الج

 نتائج التعليم: 

 .فهم الظروف الجيولوجية التي تؤدي الى تكون الصخور الرسوبية  بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على

 مفردات المنهج االسبوع

 عدد

الساعات 

 التدريسية 

1.  Introduction, Decomposition and Wethering 2 

2.  Role of water in sediment Production.  2 

3.  Chemical and Physical Weathering. 2 

4.  Transportation & deposition of Sediments (water , wind , glaciers). 2 

5.  Clastic sediment, Texture Characteristics. 2 

6.  Quartz+ Feldspar types , origin, Characters.  2 

7.  Heavy minerals nature, types, classifications. 2 

8.  Clay minerals,  Minerals, types, classifications, Characters. 2 

9.  Mica ,  minerals ,types, origin, importance.  2 

10.  Carbonate sediments. 2 

11.  Carbonate minerals, structure, characters, environments. 2 

12.  Evaporates , Minerals , Environments, natures, origin. 2 

13.  Phosphate, occurrence ,Origin, Environments. 2 

14.  Ironstone minerals, environments, occurrence. 4 

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
 )عدنان سعد هللا(كتاب علم الرسوبيات   :المقرر  الكتاب المنهجي

  Sedimentology and Sedimentary Stratigraphy :المصادر الخارجية

 استاذ المادة : أ.د. لفته سلمان كاظم
   15%         نسبة التحديث :    

 
 

 

 



 اجباري
 ة: الثانيلمرحلةا

 الفصل الثاني
 المادة:كيمياء المعادن

 علوم االرض التطبيقية

 224ك م 

 3.5,    الوحدات:      ( ساعات عملي3و)       ( ساعة نظري 2) :    ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

ص الكيميائية للمعادن وبالتالي دراسة يغطي هذا المنهج اساسيات دراسة كيمياء المعادن, باالعتماد على الخوا

التغيرات والتحوالت المعدنية واستقرارية المعادن  وتغابراتها تحت ظروف التجوية الفيزيائية والكيميائية 

 وصوال الى تحديد االطوار المعدنية الناتجة عن التحلل والتغير المعدني, ومن ثم دراسة سالسل المحلول الصلب.

 هج:الهدف من تدريس المن

يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل لدراسة وتصنيف المعادن باالعتماد على الصفات الفيزيائية المشاهدة بالعين  

المجردة او العدسة للعينات الكبيرة)اليدوية( والذي يتم تدريسه لطلبة علوم االرض في المرحلة االولى, ففي هذا 

ئية والفيزيائية, والتي يتم الرجوع اليها عند دراسة المقرر يتم دراسة كيمياء المعادن وخواصها الكيميا

االستخدامات الصناعية للمعادن )كصناعة القوالب والسبائك واالفران والسيراميك ..الخ( باالضافة الى تمييز 

 مجاميع المعدن ذات الكيميائية المشتركة, وبالتالي تسميتها.

 نتائج التعليم:

بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على دراسة االستخدامات الصناعية للمعادن وطرق تصنيعها  

وتعدينها باالضافة الى معرفة التحوالت الطورية في المعادن عند مشاهدتها في الحقل خاصة بعد تعرضها 

 لعوامل التجوية الفيزيائية والكيميائية.

 المواضيع االسبوع
 عدد

 ساعات التدريسية ال

 2 كيمياء المعادن, التركيب الذري ومكونات قشرة االرض  .1
 2 االواصر في المعادن   .2

 2 تراكيب الرص المتقارب  .3
 2 التعدد الشكلي, التعدد النوعي  .4
 2 االشكال الكاذبة, انواع االحالل  .5
 2 المعادن الالبلورية, الجيالتينية, الهالمية.  .6
 2 سل المحاليل الصلبةالمحلول االحاللي, سال  .7

 2 التشابه الشكلي, االحاللي والبنيوي  .8

 2 التراكيب الذرية للمعادن  .9
 2 تصنيف ووصف المعادن, تسمية المعادن,   .11
 2 العناصر الخالصة  .11
 2 االكاسيد والهيدروكسيدات, والهاليدات  .12
 2 الهاليدات  والكبريتات والفلزات  .13

 4 المعادن السلكاتية  .14
 

 

 يالفصل الدراستقديرات 

 %51النهائي %51السعي

 عملي نظري عملي نظري %111االستحقاق 

35 % 15 % 35 % 15 % 
 

 الطبعة الثانية: كيمياء المعادن  الكتاب المنهجي:

 استاذ المادة : م.د. طاهر محمود طه
 



 



 

 اجباري

Mandatory 
 الثانيةالمرحلة:

 االولالكورس 
 المادة: لغات برمجية

 ة علوم االرض التطبيقي

 221ل ب 

 2( عملي        الوحدات:  2( ساعة نظري         و)1ساعات التدريس المخطط لها         )

 وصف المنهج: 
التعلم وان المنهج المقرر تدريسه للمرحلة االولى في قسم علوم تعد الحاسبات من الوسائل التعليمية التي تنمي لدى الطلبة دافع 

االرض التطبيقية منهج واضح ودقيق ألحتوائه على برامج الحاسوب المهمة واالساسية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الطلبة 

 وتكسبهم الكثير من المفاهيم االساسية .

 الهدف من تدريس المنهج:

أو ما يسمى ببرنامج اوراق  (Excel)معلومات والمهارات لديهم في التعامل مع برنامج الجداول االليكترونية اكساب الطلبة وتنمية ال 

والمنتج من شركة  Microsoft officeوالذي هو أحد البرامج الخدمية والمهمة ضمن بيئة برنامج   Spreadsheetsالعمل 

Microsoft . العالمية 

 نتائج التعليم: 

بشكل واضح للمادة من خالل تقويم استاذ المادة نتيجة تفاعل الطلبة اثناء شرح المواضيع المقرر تدريسها ومن خالل  استجابة الطلبة

 مساهمتهم الفعالة في استخدام برامج الحاسوب  .

 مفردات المنهج االسبوع

عدد الساعات 

 التدريسية 

 عملي نظري

1 
المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم وتوزيع مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس 

الدرجات وطريقة االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة عن الجانب العملي وعالقتها 

 بمحتويات المقرر النظري
1 2 

 2 1 مقدمة الى برامجيات المايكروسوفت )برنامج الجداول االلكترونية اكسل( 2

 2 1 ومكوناتها االساسيةشرح واجهة النظام  3

 Menu & Tools 1 2شرح القوائم مع توضيح استخدام االوامر واالدوات  4

 1 2 (Excel)التعامل مع خيارات وضبط اعدادات برنامج  5

 2 1 التعلم على كيفية تنسيق ورقة العمل بالطرق المختلفة مع ضبط الصفحة واعدادات الطباعة  6

 2 1 أو تنازلي وتصفية البيانات حسب المعلومات المتوفرةعملية فرز بشكل تصاعدي  7

 2 1 اعداد الجداول االليكترونية المختلفة وكيفية التعامل مع البيانات 8

 2 1 التعرف على كيفية التعامل مع الخاليا وتنسيقاتها الشرطية  9

 2 1 الفرق بين العمليتينالتعرف على كيفية )ادراج وحذف( و )أخفاء واظهار( لالعمدة والصفوف  10

 2 1 اعداد وصياغة الدوال الرياضية واالحصائية المختلفة حسب نوع البيانات  11

 Chart 1 2اعداد الرسوم والمخططات البيانية والتوضيحية  12

 2 1 استخدام عدة اوراق عمل في نفس المستند والتنقل فيما بينها واستدعاء الدوال من ورقة الى اخرى 13

 2 1 استيراد وتصدير ورقة العمل الى ملفات اخرى وبصيغ مختلفة  14

 2 1 مراجعة مع حل االمثلة والتمارين 15

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15 % 35% 15% 100 % 

 

 Microsoft Officeالكتاب المنهجي المقرر :  برامج 
 Spreadsheets،  (Excel)الجداول االليكترونية المصادر الخارجية : ملزمة 

 عبدهللااستاذ المادة : م.م. حارث 
 % 20 –    15نسبة التحديث :             



 اجباري
 المرحلة الثانية

 الفصل الثاني
 المادة: متحجرات دقيقة

 علوم االرض التطبيقية

 222م د 

  3.5الوحدات :        ( عملي      3و )        ( ساعة نظري2)           ساعات التدريس المخطط لها:

 وصف المنهج :

يغطي هذا المنهج اساسيات علم المتحجرات الدقيقة الذي يضم متحجرات الفورامنيفرا واالوستراكودا والراديوالريا   

 والطحالب. والسبورات وحبوب اللقاح

 الهدف من تدريس المنهج :

لجيولوجي ايصال نظرة عامة عن المتحجرات الدقيقة التي من خالل دراستها التعرف على البيئة القديمة والزمن ا 

 والجغرافية القديمة.

 نتائج التعلم :

تحديد االعمار الجيولوجية والبيئة القديمة والجغرافية القديمة  بعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على  

للصخور الرسوبية الن هذة المتحجرات كانت تعيش في اعمار متختلفة وفي بيئات مختلفة ، ومن دراسة المتحجرات 

فترات عدم تحديد باالعتماد على تواجد المتحجرات في الصخور و ، لجيولوجين السلم الزمني الجيولوجيوضع ا

 الترسيب في العمود الجيولوجي.

 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2 مقدمة في علم المتحجرات  .1

 2 مجاميع المتحجرات الدقيقة ومواقعها التصنيفية ضمن علم المتحجرات  .2

 4 الفورامنيفرا  .3

 2 المظاهر الخارجية لصدفة الفورامنيفرا   .4

 4 تصنيف الفورامنيفرا  .5

 2 التاريخ الجيولوجي للفورامنيفرا  .6

 2 بيئة الفورامنيفرا  .7

 2 االوستراكودا   .8

 2 تصنيف االوستراكودا  .9

 2 البيئة القديمة لالوستراكودا  .11

 2 الراديوالريا  .11

 2 السبورات وحبوب اللقاح  .12

 2 التشكل في السبورات وحبوب اللقاح  .13

  الطحالب  .14

  شهري  امتحان  .15

 كتاب علم المتحجرات الدق -1   المنهجي المقرر: الكتاب 

 المادة : أ.م.د. فارس نجرس حسناستاذ 

2- Micropaleontology 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 111% 



  % 21  - 15نسبة التحديث: 

 



 

 اساسي
 الثالثةالمرحلة: 

 األولالفصل 
 المادة : لغة انكليزية

 علوم االرض التطبيقية

 326ل  ان 
 2.0الوحدات: مناقشة                        ساعات ال توجد ( ----و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 

 

 الهدف من تدريس المنهج:

  

 

 تعليم: نتائج ال

 

 

 مفردات المنهج االسبوع

الساعات 

 التدريسية 

 نظري+عملي

1  2 
2  2 
3  2 
4  2 
5  2 
6  2 
7  2 
8  2 
9  2 
10  2 
11  2 
12  2 
13  2 
14  2 

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 االستحقاق النهائي

 العملي النظري  العملي النظري

50% ---- 50% ---- 100 % 
 

   :المقرر  الكتاب المنهجي

 استاذ المادة : م.م. هنا قيصر حمدي
 

 المصادر الخارجية :
  

  25%         نسبة التحديث:    



 

 اجباري
Mandatory 

 الثالثة: لمرحلةا
 ةعلوم االرض التطبيقي ستشعار عن بعداالمادة: الفصل االول

 312اس 

 3.5الوحدات:                   ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة,  3و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 
 .  الساسية  لعلم االستشعار عن بعد وتطبيقاته المختلفةالمباديء ايغطي هذا المنهج 

 الهدف من تدريس المنهج:
الموارد االرضية المختلفة وطرق االستكشاف والمسح الجيولوجي واختيار معطيات رقمية يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل لدراسة  

   وجية مختلفة.في تطبيقات جيولوطرق التفسير البصري والمعالجة الرقمية الستخدامها 
 : نتائج التعليم

انظمة االستشعار عن بعد وطرق تفسير المعطيات و طرق  كيفية اختيار معطياتبعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على 
 تعددة.المعالجة الرقمية وخصائص المنصات الجوية والفضائية وكيفية اختيار المعطيات لتفسيرها في المجاالت الجيولوجيةالم

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد

الساعات 
 التدريسية 

 2 .االستشعار عن بعد واسسه ومراحل التحسس النائي تعريف علم   .1
 2 انواع االقمار االصطناعية.، المميزات االساسيه للمعطيات وتطبيقاته   .2

 2 .تفاعالت الطاقة في الغالف الجوي ، مصادر الطاقة ومباديء االشعاع  .3
 2 .، خصائص االنعكاس الطيفي للماء والصخور تفاعالت الطاقة  مع معالم سطح االرض  .4
 2  منظومات التصوير الفوتوغرافي    .5
 2 وانواعها ,تصنيف الصور الجوية   .6
 2 االمتحان االول  .7

 2 منظومات المسح االلكتروني.  .8

 2 منظومات المسح الحراري  .9
 2 منظومات المسح الفعالة  .11
 2 الثاني امتحان   .11
 2 ، برنامج الندسات وانواعهاالمنصات الفضائية للموارد االرضية  .12
 2 المعالجة الرقمية لمعطيات التحسس النائي  .13

 2 ثم االمتحان الثالث  تقديم عروض مختلفة للمواضيع مختلفة لمفردات المنهج  .14
 

 تقديرات الفصل الدراسي
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 111 % 

 
 مباديء االستشعار عن بعد وتفسير المرئيات  :المقرر  الكتاب المنهجي

  Remote sensing principles and interpretation.1مصادر الخارجية:

 . االنترنيتPrinciples of remote Sensing   4 .Image Interpretation    5. 3باديء التصوير الجوي.. م2 

 استاذ المادة : أ.د. اميرة اسماعيل حسين

  21 –    15%         سبة التحديث :    ن

 



 

 اساسي

Mandatory 
 : الثالثةالمرحلة

 ولالفصل اال
 صخور رسوبيةالمادة:

 علوم االرض التطبيقية

 314 رص 

 3.5الوحدات:                 ( ساعات عملي, 3و)           ( ساعة نظري2)     :      ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

بية وطرق تكونها وتواجدها والعمليات الجيولوجية والظروف الترسيبية التي تؤدي الصخور الرسويغطي هذا المنهج اساسيات دراسة 

 الى تكونها مع دراسة اسس تصنيف هذه الصخور وانواعها المختلفة.

 الهدف من تدريس المنهج:
 رى.الى دراسة الصخور النارية والمتحولة التي يدرسها الطالب في الفصول االخيعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل  

 نتائج التعليم: 
 فهم ودراسة االنواع المختلفة من الصخور وكيفية التمييز بينهما .بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على 

 مفردات المنهج االسبوع

 عدد

الساعات 

 التدريسية 

1.  Introduction, Nature of Sedimentary Rocks 2 

2.  Clastic Sedimentary Rocks. Conglomerates and Breccia 2 

3.  Sandstone, Petrology and Digenesis. Its Classification. 2 

4.  Sandstone, Environment. Facies and Sequence. 2 

5.  Sandstone, Classification and Petrography. 2 

6.  Mud rocks, Origin and Environment Minerals. Texture and Strata 2 

7.  Carbonate Rocks Components. Main Minerals and Texture. 2 

8.  Carbonate Environments and precipitation. 2 

9.  Carbonate Classification and petrography. 2 

11.  Carbonate Digenesis. Porosity and Permeability. 2 

11.  Evaporites, Origin and Minerals , Environment, Occurences. 2 

12.  Phosphate Rocks, Minerals, Origin, Types , Occurances. 2 

13.  Ironstones, Minerals, Environments, Characters. 2 

14.  Silicate Rocks, Minerals, Occurrences, Diagenesis. 2 

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  عمليال النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
   Sedimentary Petrology , M.E.Tuckers كتاب الصخور الرسوبية  :المقرر  الكتاب المنهجي    

 استاذ المادة :أ.د. لفته سلمان كاظم    
   Sedimentary Petrology , R.Folk :المصادر الخارجية    

    20%         يث :    نسبة التحد    

    
 

 

 



 

 ساسيا
 الثالثة المرحلة:
 االول  :الكورس

جيولوجيا الخامات  المادة:
 والمعادن

 علوم االرض التطبيقيةالقسم :
 316خ  رمز المقرر :

 3.5( عملي        الوحدات:   3 و)      ( ساعة نظري 2 ساعات التدريس المخطط لها         )
 وصف المنهج: 

 دراستها من حيث االصل والتواجد وكيفية استغاللها وتوزيعها في العراق والعالم. تصنيف الترسبات المعدنية, تواجدها ,
 الهدف من تدريس المنهج:

 , توزيعها , تواجدها وكيفية استغاللها.الخامات المعدنيةزيادة المعرفة العلمية بمفهوم  
 : نتائج التعليم

يتعلم الطالب بعد دراسته لمنهج جيولوجيا الخامات والمعادن يكون قادر على فهم جيولوجية الخامات وطرق تكونها ونشاتها 
تتبع والكشف عن مناطق تموضعها وتواجدها بغية استغاللها في وتصنيفها وتموضعها في القشرة االرضية ويكون قادر على 

 المراحل الالحقة.

 المنهجمفردات  االسبوع

عدد الساعات 

 التدريسية 
 عملي نظري

 3 2 لمعادنللخامات واالخواص الطبيعية والبصرية والكيميائية   .1

 3 2 نشأة الخامات والترسبات المعدنية  .2

 3 2 تصنيف الترسبات المعدنية  .3

 3 2 تصنيف الترسبات المعدنية  .4

 3 2 تصنيف الترسبات المعدنية  .5

 3 2 امتحان شهري  .6

 3 2 الترسبات المعدنية في العراق توزيع  .7

 3 2 االستخدامات الصناعية للترسبات المعدنية والخامات   .8

 3 2 ترسبات الكبريت والفوسفات في العراق  .9

 3 2 ترسبات كبريتات الصوديوم في محافظة صالح الدين  .11

 3 2 1أثر العمليات األرضية في تشكل الصخور   .11

 3 2 2الصخور أثر العمليات األرضية في تشكل   .12

 3 2 لمعدني واالستخدامات الصناعية والبشرية طرق استخالص ا  .13

 3 2 امتحان شهري  .14

15.   2 3 
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
35% 15% 35% 15% 100% 

 
 كتاب مساعد-جيولوجيا المناجم واالستكشاف المعدني/ نشر جامعة تكريت  :المقرر  الكتاب المنهجي

 استاذ المادة : ا.م. غازي عطية زراك
  .Ore Deposit Geology ,Evans,A : المصادر الخارجية

 %21 :نسبة التحديث 

 



 

 اساسي
 الثالثه المرحلة:

 االول  :الكورس
 الجيوكيمياءمبادى  المادة:

 علوم االرض التطبيقيه القسم :

 313جك   رمز المقرر :

 3.5الوحدات:          ( عملي      3و)          ساعة نظري     ( 2)        ساعات التدريس المخطط لها     
 وصف المنهج:

ر الكيميائيه وتركيب الجيوكيمياء من خالل التركيز على المفاهيم والنظريات التي توضح الوفره الكونيه للعناصدراسة اسس ومبادى 

العناصر الرئيسيه والنزره في الصخور التي تشكل القشره تراكيز  قنيات التقليديه والحديثه في تحديد، باالعتماد على التالكره االرض

البيئات الجيوكيميائيه المصاحبه لتكوين . كذلك تشمل دراسة يهاالرض الكرة، واستنتاج تركيب االجزاء االخرى من االرضيه

، وتاثير االغلفه المحيطه بالكره االرضيه  الجيولوجيه  ظروفالالصخور المختلفه واستقرارية تلك الصخور تحت مختلف البيئات و

التعريه والنقل والترسيب والفعاليات الحياتيه على سطح االرض. كذلك تتناول عمليات  على عمليات تي()الغازي، المائي، الحيا

     .ها ولصخورالناتجه عن ذلكل لمسببهوالعوامل االتحول 

 الهدف من تدريس المنهج:

الخامات والترسبات تشخيص معظم الصخور والترسبات العدنيه، وتقييم اهمية وجدوى دراسة الغرض من الدراسه الجيوكيميائيه هو 

المعدنيه وتحديد مواقع تواجدها والجدوى االقتصاديه منها، وتقييم االحتياطي من خالل استخدام طرق المسح والتحري الجيوكيميائي 

 الشامله والتفصيليه.

 نتائج التعليم: 

لمالئمه لتواجد تلك الترسبات تشخيص الصخور والترسبات العدنيه وتقييم الظروف الجيولوجيه ا فيوموهل  اعداد كادر متخصص

   .وتخمين مواقع تراكمات الهيدروكاربونات بواسطة االستكشاف والتحري الجيوكيميائي

 

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

1.  
Introduction, the history and definition of geochemistry, its tasks, 
development and branches. 

2 3 

2.  The earth in relation to the universe. 2 3 

3.  The origin of the solar system. 2 3 

4.  Earth and Rock abundance of the elements. 2 3 

5.  The structure and composition of the earth.  2 3 

6.  The internal structure of the earth 2 3 

7.  The composition of the crust 2 3 

8.  The geological history of the earth. 2 3 

9.  Term exam.        1  3 

11.  The states of matter and rocks 2 3 

11.  The structure of silicates 2 3 

12.  Atomic substitution, polymorphism, psuedomorphism 2 3 

13.  The atmosphere 2 3 

14.  The hydrosphere. 2 3 

15.  Term exam.        1     3 
 

 تقديرات الفصل الدراسي
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
35 15 35 15 100 

 
 Principles of geochemistry, Brian Mason, 1966   :المقرر  الكتاب المنهجي

 ، سالم محمود الدباغ 2000الجيوكيمياء، : المصادر الخارجية

 استاذ المادة: أ.م.د. محمد وكاع عجيل 

 %20 :نسبة التحديث 



 

 اساسي
 الثالثةالمرحلة: 

 األولالفصل 

 ولوجيولوجيرهيدالمادة:

 وهيدروكيمياء
 علوم االرض التطبيقية

 315يد  ه
 3.5الوحدات:                   ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة  3و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 

لى المفاهيم األساسية في هيدرولوجيا المياه الجوفية، ثم يعرج على انطقه المياه الجوفية وأنواع خزاناتها وعالقتها مع المياه يركز المنهج في بدايته ع

دود السطحية، وقوانين حركتها وتصريفها الطبيعي وطرق تقييمها واحتسابها، وتقييم الخصائص الهيدروليكية للخزانات، والتغذية الصناعية والس

 حية، مع نبذه مختصره عن هيدرولوجيا المياه الجوفية في العراق.تحت السط

 الهدف من تدريس المنهج:

، وكذلك أحواض المياه الجوفيةواستثمار لعلوم المياه الجوفية وعالقتها مع العلوم الجيولوجية، وسبل تقييم وإدارة  األساسيةتعليم الطلبة على المفاهيم  

 . لصناعية والزراعيةتاثيرها على المنشات المدنية وا

 نتائج التعليم: 

 تمكين الطالب من انجاز الدراسات الستثمار وإدارة الموارد المائية الجوفية، واإلشراف على المشاريع التنفيذية في هذا المجال.

 مفردات المنهج االسبوع

الساعات 

 التدريسية 

 نظري+عملي

1 

What is Groundwater, Where Groundwater Comes From, Groundwater and Fresh 
Water, Porosity, Effective Porosity, Porosity and packing, A mixture of particles 
sizes, Sediment Texture, Texture Classification, Porosity Ranges for sediments. 

2+3 

2 
Specific Yield, Specific retention, Specific storage, Storativity, Transmissivity, 
Permeability 

2+3 

3 
hydraulic conductivity, The Saturated Zone, The Water Table, The Unsaturated Zone, 
Recharge of ground water,  

2+3 

4 
Ground-water aquifers, Confined or (Artesian) Aquifer, Unconfined Aquifer, Perched 
aquifer, Confining layers, Aquitard, Aquiclude, Subsidence because pumping 

2+3 

5 
Salt Water Intrusion, Gaining Streams, Losing Streams, Bank Storage, Cone of 
Depression, Induced Recharge, Well Contribution Zone 

2+3 

6 
Darcy's Law, Laboratory Measuring Hydraulic Conductivity, Constant-head 
permeameter apparatus, Falling-head permeameter apparatus. 

2+3 

7 
Ground water hydrographs, Ground-water watersheds, Groundwater Movement, 
springs  

2+3 

8 
Hydraulic Head, Hydraulic Gradients, Velocity of Groundwater Movement, Types 
Ground Water Flow, Topography and its Effect on Groundwater 

2+3 

9 
Field tests to determine Hydraulic conductivity, What is a pumping test,  assumption 
for a pumping test, time-drawdown data Analysis, Theis method of analysis 

2+3 

10 
Jacob method of analysis, Steady state pumping test in an unconfined aquifer, 
unsteady state test of confined aquifer. Pretest Information required 

2+3 

11 
Flow Net, Rules for Drawing Flow Nets, Total natural discharge from flow net, 
flownet beneath dam 

2+3 

12 
Artificial Recharge of Groundwater, beneficial, controlling factors, methods of 
Artificial Recharge. 

2+3 

13 
Concept of a subsurface dam, Advantages And disadvantages, Requirements, suitable 
site for a subsurface dam, Characteristics 

2+3 

14 Hydrogeology of Iraq 2+3 

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي درجة السعي السنوي
 االستحقاق النهائي

 العملي النظري  العملي النظري

       35%      15 % 35% 15% 100 % 
 

 محاضرات هيدرولوجيا المياه الجوفية لألستاذ الدكتور صبار عبدهللا صالح  :المقرر  الكتاب المنهجي
 by David Todd Groundwater Hydrology ،Applied Hydrogeology by Fetter المصادر الخارجية:

 استاذ المادة : أ.د. صبار عبدهللا صالح



  25%         نسبة التحديث:    



 

 تقديرات الفصل الدراسي
 االمتحان النهائي درجة السعي الفصلي

 النهائياالستحقاق 
 العملي النظري العملي النظري

35% 15% 35% 15    % 100% 
  الكتاب المنهجي المقرر :

 االنترنيت المصادر الخارجية :

 استاذ المادة : م.د. عايد حسين ورد

                 % 15نسبة التحديث : 

 اجباري

Mandatory 
 المرحلة : الثالثة

 الفصل الثاني
 تحليل تركيبي المادة :

 علوم االرض التطبيقية :

 321ت تر 
 3.5الوحدات :  ( ساعات عملي 3( ساعة نظري        و )  2ساعات التدريس المخطط لها     ) 

 وصف المنهج : 
الطيات المحدبة والمقعرة واتحاهات القوى المؤثرة عليها ومقدار هذه القوة التي يعتبر من المناهج الحديثة في دراسة مسببات حصول     

 تؤدي فضال عن ذلك في حصول الكسور والصدوع بمختلف انواعها

 الهدف من تدريس المنهج :

 ة من هذه التاثيراتتعليم الطلبة كيفية تحليل ودراسة القوى المؤثرة علة طبقات القشرة والنتائج المستحصليهدف هذا البرامج الى  

 

 نتائج التعليم :
يتعلم الطالب في نهاية هذا الفصل الدراسي ما هي االسباب التي تؤدي الى حصول الحركات البانية للجبال والطيات المحدبة والمقعرة 

 فضال عن اسباب حصول الكسور والشقوق وما هي القوى التكتونية المؤثرة التي ادن الى حصولها.

 عدد الساعات مفردات المنهج االسبوع

1 Approaching structural geology 2 

2 Structural geology and tectonics 2 

3 Structural data sets 2 

4 Field data 2 

5 Seismic data 2 

6 Experimental data 2 

7 Strain data 2 

 2 امتحان شهري 8

9 Stress and Strain 2 

10 Folding and badinage of Linn graph 2 

11 Partitioning and time 2 

12 Pure shear and development of structural geology 2 

13 Progress stage in fabric 2 

14 Development of non-cylindrical folds 2 



 

 اجباري
Mandatory 

 لثة: الثالمرحلةا
 علوم االرض التطبيقية كيمياء الصخورجيوالمادة: الفصل الثاني

 322جك ص 
 3الوحدات:                  لي                         ( ساعات عم2و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 
التي تؤدي الى تحلل او تفتت الصخور الى مكوناتها  العمليات الكيمياية والجيوكيميائية سيات دراسةيغطي هذا المنهج أسا

 االولية التي تؤدي الى نشوء مكونات معدنية جديدة
 

 الهدف من تدريس المنهج:
ج بها مستقبال, فيما يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل للجوانب التطبيقية التي يسعى القسم الى تحقيقها وتوجيه عمل الخري 

 يخص بتواجدات الصخور المتبلورة وتوزيعها ومقدار مقاومتها لعوامل التجوية وثباتها خالل الزمن الجيولوجي.

  نتائج التعليم :
المعدنية  مكوناتعلى ال العمليات الجيوكيميائية التي تجري على الصخور وتاثيرهاخريج على مفاهيم تعليم الطالب ال

 .كوينها والتحوالت المعدنية فيهاي تؤدي إلى توالعمليات الت
 

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد

الساعات 
 التدريسية 

 2 جيوكيمياء الصخور النارية: مقدمة عن الصهير ومكوناته 1
 2 قاعدة الطور والمنظومات احادية وثنائية المكون 2

 2 التركيب الكيميائي للصخور النارية وانواع الصهارات 3
 2 سلوك العناصر الرئيسية والثانوية خالل تبلور الصهير 4
 2 العوامل التي تتحكم في سلوك العناصر في الصخور النارية 5
 2 جيوكيمياء الصخور الرسوبية: مقدمة عن الصخور الرسوبية ومعادنها 6
 2 امتحان الشهر االول 7

 2 التجوية وانواعها والعوامل المؤثرة فيها 8

 2 لكيميائية وتفاعالتهاالتجوية ا 9
 2 العوامل المؤثرة في سلوك العناصر في البيئات الرسوبية 10
 2 جيوكيمياء المعادن الطينية 11
 2 جيوكيمياء الصخور الكاربوناتية 12
 2 جيوكيمياء الصخور المتحولة: مقدمة عن التحول وانواعه 13

 2 تفاعالت وسحنات التحول 14

 2 يامتحان الشهر الثان 15
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
   :المقرر الكتاب المنهجي

  :المصادر الخارجية

 استاذ المادة : ا.م.د. محمد وكاع عجيل
         نسبة التحديث :    

 



 

 اجباري
Mandatory 

 لثة: الثالمرحلةا
 الفصل الثاني

كيمياء جيوالمادة:
 الصخور

 علوم االرض التطبيقية
 323جك ص 

 3الوحدات:                  لي                         ( ساعات عم2و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

 
 
 

 لمنهج:الهدف من تدريس ا
  
 
 

 
 مخرجات التعلم:

 
 

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد

الساعات 
 التدريسية 

 2 مقدمة: مدخل الى جيولوجيا العراق  1
 2 التاريخ االقدم للعالم ومن ضمنه العراق 2

 2 الحركي للترسيب في العراق –االطار التكتوني  3
 2 فيسيوغرافية العراق والتقسيمات الفيسيوغرافية له 4
 2 المناطق الحوضية الجيوسينكالنية االلبية )الحوض الهامشي, الحوض الرسوبي( 5
 2 الوضع الطبقي ) الستراتيغرافي( للعراق 6
 2 تتابع الطباقي في الباليوزوي وحتى الجوراسي المتوسط في العراق ال 7

 2 الكريتاسي  المبكر -دورة الجوراسي االعلى 8

 2 االلبي(. -دورة الكريتاسي االسفل ) البرياسي المتاخر 9
 2 دورة السينومانيان الكامبانيان المبكر  10
 2 المايسترختيان -دورة الكامبانيان المتاخر 11
 2 االيوسين االسفل  –دورة الباليوسين  12
 2 االيوسين المتاخر –دورة االيوسين االسفل المتاخر  13

 4 , وترسبات العصر الرباعيالمايوسن المتوسط -المبكر دورة المايوسين 14
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
  السياب واخروند. عبد هللا 1982جيولوجيا العراق ,   :المقرر الكتاب المنهجي

 Geology of Iraq, 2006, Jassim and Goff :المصادر الخارجية

 استاذ المادة : أ.م.د. عمار جماد محمد 
  20 –    15%         نسبة التحديث :    

 
 



 



 اساسي
 المرحلة : الثالثة

 الفصل الثاني
 المادة: صخور نارية ومتحولة

 علوم األرض التطبيقية

 325ن م  

 3.5الوحدات:      ( ساعات عملي,   3و)         ساعة نظري( 2ٍ) :       ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 
ودراسة التجمعة المعدنية لكل نوع من انواع الصخور  يغطي هذا المنهج أساسيات دراسة الصخور النارية والمتحولة 

 باالضافة الى التعرف على أصل ونشوئية هذه الصخور  والبيئات التي تتكون فيها.

 الهدف من تدريس المنهج: 

ما يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل للجوانب التطبيقية التي يسعى القسم الى تحقيقها وتوجيه عمل الخريج بها مستقبال, في

 يخص بتواجدات الصخور المتبلورة وتوزيعها ومقدار مقاومتها لعوامل التجوية وثباتها خالل الزمن الجيولوجي.

 نتائج التعليم:

تعليم الطالب الخريج على مفاهيم الصخور المتبلورة ومكوناتها المعدنية والعمليات التي تؤدي إلى تكوينها والتحوالت  

 المعدنية فيها باإلضافة إلى استخداماتها الصناعية.

 المواضيع االسبوع
 عدد

 الساعات التدريسية 

 2 الصخور النارية, التجزئة البلورية, الحجرة الصهيرية  .1
 2 لتفاضل الصهيري, التنطق تكوين معادن الصخور الناريةا  .2
 4 تصنيف الصخور النارية  .3
 2 تصنيف الصخور النارية  .4
 2 التصنيف الشكلي للصخور النارية  .5
 2 توزيع الصخور النارية واشكال المقحمات النارية  .6
 4 الصخور المتحولة  .7
 4 انسجة الصخور المتحولة, عوامل  التحول  .8
 2 تحولبيئات ال  .9

 2 تصنيف البيئات التحولية, وانواع الصخور الناتجة عنها  .11
 2 تصنيف البيئات التحولية, وانواع الصخور الناتجة عنها  .11
 2 البيئات التحولية  .12

 

 تقديرات الفصل الدراسي

 

 %51النهائي %51السعي

 عملي نظري عملي نظري %111االستحقاق 

35 % 15 % 35 % 15 % 
 

 نهجي المقرر:الكتاب الم
 المصادر الحارجية :

 استاذ المادة : أ.م.د. عبدالسالم مهدي صالح
 نسبة التحديث :
 



 

 ساسيا
 الثانية المرحلة:

 الثاني  :الكورس
جيولوجيا المناجم  المادة:

 والمقالع
 علوم االرض التطبيقية القسم :

 326م م  رمز المقرر :

 3الوحدات:         عملي(  1 ( ساعة نظري         و) 2 )      ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

بافالم علمية تخص كل محاضرة عن خصائص وانواع طرق االستخراج المنجمي  يدرس الطالب محاضرات نظرية ومعززة 

 .السطحية وتحت السطحية والمقالع فضالً عن الجدوى االقتصادية من استخراج واستغالل الترسبات المعدنية

 الهدف من تدريس المنهج:

 مة الستخراج مختلف انواع الترسبات المعدنية تعريف الطالب على مختلف انواع طرق االستخراج المنجمي وما هي الطرق المالئ 

 نتائج التعليم: 

طرق االستخراج المنجمي ، انواعها وخصائصها والعمليات التشغيلية التي تخص يتمكن الطالب بعد انهاء الفصل من التعرف على 

 مختلف انواع المناجم السطحية وتحت السطحية.

 مفردات المنهج االسبوع

عدد الساعات 

 التدريسية 
 عملي نظري

 2 2 نبذة تاريخية عن تطور علم المناجم  .1
 2 2 مصطلحات وتعاربف  .2

 2 2 الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للخامات والصخور  .3

 2 2 تقييم الدراسات الجيولوجية االولية للخام  .4

 2 2 طرق االستخراج المنجمي انواعها وخصائصها ومميزاتها  .5

 2 2 طرق االستخراج المنجمي السطحي  .6

 2 2 امتحان الشهر االول  .7

 2 2 طرق االستخراج المنجمي تحت السطحي  .8

 2 2 طرق االستخراج المنجمي تحت السطحي التي تحتاج الى تدعيم صناعي  .9

 2 2 طرق االستخراج المنجمي تحت السطحي التي تحتاج الى تدعيم طبيعي  .11

 2 2 المقالع  .11

 2 2 االحتياطي المعدنيمفهوم   .12

 2 2 طرق حساب االحتياطي المعدني  .13

 2 2 امتحان الشهر الثاني  .14

 2 2 عمليات غلق المنجم وتسوية االرض والحفاظ على البيئة  .15

 2 2 امتحان الشهر الثاني  .16
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
35% 15% 35% 15% 100% 

 
 كتاب جيولوجيا المناجم واالستكشاف المعدني   :المقرر  الكتاب المنهجي

 Mining  Geology  : المصادر الخارجية

 استاذ المادة : ا.م. غازي عطية زراك 
 %15 :نسبة التحديث 

 



 

 اجباري

 

 الثالثةالمرحلة: 

 األولالفصل 
الهيدرولوجيا المادة:

 الهندسية
 علوم االرض التطبيقية

 324ن  ه ه

 3.5الوحدات:                  ( ساعات عملي 3و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

وطرق وتقنيات القياس الكمي لها، والعناصر  ،السطحيةي هيدرولوجيا المياه يركز المنهج في بدايته على المفاهيم األساسية ف

 .الهيدرومترولوجية ذات العالقة بها، وتحليل البيانات الهيدرولوجية، واستتباع الخزانات واألنهار، وتقنيات حصاد المياه

 الهدف من تدريس المنهج:

المياه واستثمار وعالقتها مع العلوم الجيولوجية، وسبل تقييم وإدارة  سطحيةاللعلوم المياه  األساسيةتعليم الطلبة على المفاهيم  

 . السطحية، ودرء مخاطرها وسبل تخزينها وتدويرها

 نتائج التعليم: 

 ، واإلشراف على المشاريع التنفيذية في هذا المجال.السطحيةتمكين الطالب من انجاز الدراسات الستثمار وإدارة الموارد المائية 

 مفردات المنهج سبوعاال
 الساعات التدريسية

 نظري+عملي

 3+2 الدورة الهيدرولوجية، التساقط، طرق قياس المطر، اجهزة القياس غير المسجلة ، االجهزة المسجلة. 1

2 
شبكات قياس المطر ، طرق تقدير متوسط المطر،طريقة المتوسط الحسابي، طريقة خطوط تساوي المطر ، 

 طريقة ثايسن.
2+3 

 3+2 حسابات المعلومات الهيدرومترولوجية المفقودة، فحص تجانس السجالت 3

4 
المواصفات االساسية للسقطة المطرية، الشدة، الديمومة، التكرار، مساحة السقطة، تحليل العواصف 

 المطرية
2+3 

 3+2 زمن. -مساحة -تكرار، عالقة عمق-ديمومة-عالقة الشدةديمومة،  -الديمومة، عالقة الشدة -عالقة العمق 5

6 
التبخر، العوامل المؤثرة ، طرق قياس التبخر، التبخر نتح ، طرق قياس التبخر نتح، الترشيح ، اجهزة قياس 

 الترشيح.
2+3 

7 
 السيح السطحي، الجريان القاعدي، المنحنى المائي للسيح )الهيدروغراف(، طرق فصل-نمذجة المطر

 الجريان القاعدي، العوامل االساسية المؤرة على شكل الهيدروغراف.
2+3 

 3+2 الجريان السطحي، العوامل المؤثرة على الجريان السطحي، حساب معدل التصريف للمجرى المائي 8

9 
تصريف األنهار، منسوب الماء، أجهزة قياس المنسوب، المسطرة، المقاييس المسجلة، مقاييس أعلى 

 منسوب، 
2+3 

 3+2 أجهزة قياس سرعة الجريان، تخمين معدل سرعة الجريان، عداد التيار، العالقة بين المنسوب والتصرف،  10

 3+2 استتباع الفيضان، معادلة الخزن 11

 3+2 استتباع الخزان 12

 3+2 عالقة المياه السطحية بالمياه الجوفية 13

 3+2 حصاد المياه 14

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي رجة السعي السنويد

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       35%      15 % 35% 15% 100 % 

 
 نزار علي سبتي ولبيب خليل اسماعيل الهيدرولوجيا الهندسية/ ترجمة   :المقرر  الكتاب المنهجي

 Engineering Hydrology – by Wilson:المصادر الخارجية

 استاذ المادة : م. اكتفاء طه عبدالقادر

  20%         نسبة التحديث:    

 
 

 



 



 

 اساسي
 رابعةالالمرحلة: 

 األولالفصل 

 المادة : جيوفيزياء 

 ومغناطيسية جذبية 
 علوم االرض التطبيقية

 421جيو فيز 
 3.5الوحدات:                   ( ساعات عملي بدون ساعة مناقشة  3و)           ( ساعة نظري2)     ساعات التدريس المخطط لها

 وصف المنهج: 
لمعرفة وتفسير التراكيب والظواهر تحت  الجذبية والمغناطيسيةساسيات الطرق الجيوفيزيائية في المسح الجيولوجي بطريقتي ايغطي هذا المنهج 

 السطحية الي منطقة يراد مسحها .

 الهدف من تدريس المنهج:
ة لكل طريقة وايجاد القوانين الفيزيائية لها واالسس النظري بطريقتي الجذبية والمغناطيسية ايصال نظرة عامة عن المفاهيم للطرق الجيوفيزيائية 

 فضال عن معرفة باطن االرض من الناحية الجيولوجية والتركيبية والهندسية والهيدروجيولوجية.

 نتائج التعليم: 
نةهذا االستخدام والهدف بعد تلقي الطالب لهذه المادة فانه يكون قادر على التعامل مع مختلف الطرق الجيوفيزيائية وكيفية استخدامها مع الغرض م

من اجراء عمليات المسح الجيوفيزيائي، فضال عن تعلم الطالب طريقة تصحيح القراءات المستحصلة من عمليات المسح الجيوفيزيائي وطريقة 

 تفسير هذه المعطيات النظرية وتطبيقها على الواقع الجيولوجي.

 مفردات المنهج االسبوع

الساعات 

 التدريسية 

 نظري+عملي

 3+2 طريقة االستكشاف الجذبي  .1
 3+2 شكل االرض والمعادلة العالمية الجذبية  .2
 3+2 طرق القياس الجذبية  .3
 3+2 االجهزة الجذبية  .4
 3+2 تصحيح القياسات الجذبية  .5
 3+2 التعامل مع االجهزة  .6
 3+2 المسح الجذبي الحقلي  .7
 3+2 كثافة الصخور وطرق القياس  .8
 3+2 ةالشواذ االقليمية والمحلي  .9

 3+2 تفسير الشواذ الجذبية  .11
 3+2 الطريقة المغناطيسية  .11
 3+2 المجال المغناطيسي االرضي  .12
 3+2 متغيرات المجال المغناطيسي  .13
 3+2 اصل المجال المغناطيسي واجهزة القياس  .14
  المسح المغناطيسي وتفسير الشواذ المغناطيسية  .15

  تمثيل النتائج  .16

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي لسعي السنويدرجة ا
 االستحقاق النهائي

 العملي النظري  العملي النظري

       35%      15 % 35% 15% 111 % 
 

  :المقرر  الكتاب المنهجي
  المصادر الخارجية:

 استاذ المادة : أ.د. مهنا متعب احمد

  25%         نسبة التحديث:    



 

 اجباري
 ة: الرابعلمرحلةا

 لثانيالفصل ا
 نفطيالستكشاف الاالمادة: 

 بئريالجس الو 
 التطبيقية علوم األرض

 424اس نفط 

 3الوحدات:            ( ساعات عملي ,   2و)        ( ساعة نظري 2ساعات التدريس المخطط لها )

 وصف المنهج: 
 

 الهدف من تدريس المنهج:

يعتبر المنهج الدراسي هذا مكمل للجوانب التطبيقية التي يسعى القسم الى تحقيقها وتوجيه عمل الخريج بها  

 مستقبال, كما انها تعتبر مكمل لمفاهيم جيولوجيا النفط والعمليات النفطية.

 نتائج التعليم:
االبار المائية ومعالجة  اعداد كادر متخصص متمكن من الشروع في ادارة العمليات النفطية وعمليات حفر 

 المشاكل المستقبلية التي تظهر في هذه الجوانب.

 المواضيع االسبوع
 عدد

 الساعات التدريسية 

, انواع منصات الحفر واختيارها, الهدف من حفر اآلبار في الصناعة النفطية 1

 احتياجات جيولوجي الموقع, واجبات جيولوجي الموقع
 

  الرفع والدوراننظام I, اجزاء برج الحفر 2
  نظام توليد الطاقة, نظام السيطرة على اآلبار, نظام تدوير طين الحفر 3
  طين الحفر, مكوناته , انواعه, وظائفه , مواصفاته 4
  الخواص الكيميائية والفيزيائية ألطيان الحفر وقياسها حقليا ومختبريا 5
  التي تعالج بطين الحفرتلوث طين الحفر , مشاكل عملية الحفر , المشاكل  6
  امتحان شهري 7
  طرق الحفر )الدقلقة , الدوراني , التوربيني(  8
  انواع الحفر )الحفر العمودي , الحفر األفقي(  9
  الحفر المائل والحفر الموجه 10

11 
الخواص والمواصفات المطلوبة لسمنت اآلبار ,  تهيئة البئر وإعدادها إلنزال البطانة

 النفطية
 

  الجس البئري 12
  تسميت األبار 13
  االبار النفطيةث حطرق  14
  امتحان شهري 15
16   

 

 تقديرات الفصل الدراسي

 

 %50النهائي %50السعي

 عملي نظري عملي نظري %100االستحقاق 

35 % 15 % 35 % 
15 
% 

 

 الكتب المنهجية:

 الكتب المصدرية:

 احمد استاذ المادة : أ.د. مهنا متعب

 نسبة التحديث:

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 اجباري
 االولىالمرحلة 

 االولالفصل 
 حقوق انسان المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 116ح ن 
 2 الوحدات :                      ( ساعة نظري 2)             ساعات التدريس المخطط لها:

 وصف المنهج :
 .تعريف الطالب بالحقوق الدستورية

 : الهدف من تدريس المنهج

 :الىيهدف هذا المنهاج 

 .معرفة حقوق األنسان على مر العصور-1
 .معرفة األعالن العالمي لحقوق األنسان-2
 .معرفة الحقوق القانونية والقضائية-3
 .معرفة الحقوق التعليمية والثقافية-4
 .معرفة الحقوق الفكرية والسياسية-5

 : نتائج التعلم

 حقوقه كأنسان وكذلك قادراً على معرفة الحقوق بأنواعها.أن يكون الطالب قادراً على فهم  تلقي هذه المادة بعد 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم وتوزيع الدرجات  -1

بمحتويات  وطريقة االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة عن الجانب العملي وعالقتها

 المقرر النظري

1 

 2 حقوق األنسان في العصور القديمة -2

 3 حقوق األنسان في الفكر العربي القديم -3

 4 حقوق األنسان والحضارة األسالمية -4

 5 ما هي حقوق األنسان -5

 6 شمولية حقوق األنسان -6

7- Exam (1) 7 

 8 الكرامة األنسانية وحقوق األنسان -8

 9 حقوق األنسان خصائص -9

 10 األعالن العالمي لحقوق األنسان -10

 11 الحقوق القانونية والقضائية -11

 12 حرية الحياة والتنقل واألتنماء -12

 13 الحقوق الفكرية والسياسية واألقتصادية -13

14- Exam (2) 14 

 15 الحقوق األجتماعية والتعليمية والثقافية  -15

 الكتاب المنهجي المقرر:

 استاذ المادة : م. رائد خليل ابراهيم

 نسبة التحديث:

 

 الدراسيتقديرات الفصل 

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 100% 



 اجباري

Mandatory 
 المرحلة : االولى

 الفصل االول
 المادة :علم البلورات

 علوم االرض التطبيقية :

 112ع ب 

 3.5الوحدات :  ( ساعات عملي 3( ساعة نظري        و )  2ساعات التدريس المخطط لها     ) 

 وصف المنهج :  
مهمة توضح وتعرف وتعلم الطلبة تلك المباديء مما يشتمل علم البلورات على معلومات اساسية ومباديء رئيسية 

 يمكنهم من وصفها ورسمها وتميزها والتفريق عن بعضها البعض اآلخر يدويا .

 الهدف من تدريس المنهج :

يعد هذا المنهج مفتاحا لدراسة وتصنيف المعادن والصخور بدويا ومجهريا في المراحل الالحقة الدراسية وفي ميدان 

 العمل .

 التعليم : نتائج
كذلك و اديء علم المعادن في الفصل الثاني من هذا العاممب وفهم يكون بمقدور الطلبة بعد اكمال هذا المقرر دراسة

 .الدراسية لالعوام المقبلةبقية المراحل المناهج ذات العالقة ل

 عدد الساعات مفردات المنهج االسبوع

 2 الخارجية ، وصف البلورات ، التناظر البلوريمقدمة في علم البلورات ، خواص البلورة   .1
 2 رسم البلورة ، االسقاط البلوري ، المسقط الكروي،المسقط الستريوغرافي ، النطاق .  .2
 2 االصناف البلورية االثنان والثالثون ، رموز التناظر العالمي ، التناظر المميز لالنظمة البلورية  .3
 2 البلورية ، االصناف لبلورية ، االشكال البلورية (نظام ثالثي الميل ) المحاور   .4
 2 ( =     ،   = =  ،      = = نظام احادي الميل ) =  .5

 2 =     ،   =       = ، النسب المحورية للنظام ( ،    = = نظام المعيني القائم ) =  .6

7.  
،النسب المحورية  نظام الرباعي ) المحاور البلورية ،االصناف البلورية ، االشكال البلورية

 للرباعي
2 

8.  
نظام السداسي ونظام الثالثي )المقدمة ، المحاور البلورية ، االصناف البلورية ، االشكال 

 البلورية(
2 

 2 المحاور البلورية للثالثي ، االصناف البلورية  ، االشكال البلورية ، النسب المحورية للنظامين (  .9

11.  
رموز االشكال،االصناف داالت االشكال،خواص بلورات نظام المكعب )المحاور البلورية، 

 النظام(
2 

11.  
البنية الذرية للبورات مقدمة ،المواد الصلبة في الطبيعة ،النمط االحادي والشبكات ،تكوين 

 البنيات
2 

 2 ، تناظر الزحف الدوران230انواع خاليا الوحدة ،بنيات برافايس وانواعها، مجاميع الفضاء   .12
 2 التوأمية ) المحوروالمستوي والمركز التوأمي ،انواع التوائم ،قوانين التوائم الشائعة (البلورات   .13
 2 االشعة السينية الحائدة لدراسة البلورات  .14

 

 االستحقاق النهائي االمتحان النهائي      درجة السعي الفصلي   تقديرات الفصل الدراسي
 العملي      النظري   العملي  النظري   
    35%  15%    35%   15    %           100% 

 طبعة ثانية –علم البلورات  الكتاب المنهجي المقرر :

 االنترنيت  المصادر الخارجية :

 استاذ المادة : أ.م.د. محمد وكاع عجيل

                                                                                                                                                                                                                  % 15 نسبة التحديث : 



 اجباري
 االولىالمرحلة 

 االولالفصل 
 كيمياء ال عضوية المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 114ك ل ع 
 3.5( عملي          الوحدات : 3( ساعة نظري و )2ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج :
المتعلقه بالذرة والقوانين الخاصة بأيجاد نصف قطر يتضمن المقرر معرفة اساسيات الكيمياء الالعضوية فيما يتعلق ببناء الذرة والظواهر 

 الذرة وسرعة االلكترون وايجاد اعداد الكم ورمز التيرم.

 الهدف من تدريس المنهج :
 الى:يهدف هذا المنهاج 

 بناء الذرة والنظريات المتعلقة بها .أ 

 اعداد الكم وكيفية ايجادها .ب 

 ايجاد رمز التيرم .ج 

 نتائج التعلم :
 :ادة فان الطالب يكون بعد تلقي هذه الم 

 ان يعرف كيفية بناء الذرة والنظريات المتعلقة بها .أ 

 ان يعرف ان يعرف القواعد االساسية لميكانيكية الموجة والنظريات المتعلقة بها .ب 
 ان يعرف وصف االوربتاالت والوصف الفيزيائي لها وكيفية ملئها بأللكترونات .ج 
 ان يعرف الحاالت الذريه)رمز التيرم( .د 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

1.  
مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل التعليم وتوزيع الدرجات وطريقة 

 االختبارات وتحديد مراجع المقرر ونبذة مختصرة عن الجانب العملي وعالقتها بمحتويات المقرر النظري
2 

 2 الكهرومغناطيسيبنية الذرة,األشعاع   .2

 2 أشعاع الجسم األسود,التأثير الكهروضوئي  .3

 2 األطياف الذرية  .4

 2 ذرة بور,نظرية بور,تطبيق نظرية بور على ذرة الهيدروجين والذرات الشبيهة بالهيدروجين  .5

 2 نظرية بور المطورة,القواعد األساسية لميكانيك الموجة,قاعدة هايزنبرك  .6

7.  Exam (1) 2 

 2 الرياضي للحركة الموجية,معادلة شرودنكرالوصف   .8

 2 اعداد الكم  .9

 2 الوصف الفيزياوي لألوربيتاالت الذرية  .11

 2 تسلسل طاقة األوربيتاالت  .11

 2 الحاالت الذرية المشتقة من الترتيب األلكتروني  .12

 2 رموز التيرم  .13

14.  Exam (2) 2 

 2 رموز التيرم للحاالت الذرية وللذرات المثارة  .15

 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 111% 

 

 الكتاب المنهجي المقرر:

 استاذ المادة : م.د. احمد محمد محمود 

 نسبة التحديث:



 

 اجباري

Mandatory 
 المرحلة:االولى

 االولالكورس 
 نظم تشغيل حاسوب المادة:

 علوم االرض التطبيقية

 113ن ح 

 2( عملي        الوحدات:  2( ساعة نظري         و)2ساعات التدريس المخطط لها         )
 وصف المنهج: 

دافع التعلم وان المنهج المقرر تدريسه للمرحلة االولى في قسم علوم تعد الحاسبات من الوسائل التعليمية التي تنمي لدى الطلبة 

االرض التطبيقية منهج واضح ودقيق ألحتوائه على برامج الحاسوب المهمة واالساسية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الطلبة 

 وتكسبهم الكثير من المفاهيم االساسية .

 الهدف من تدريس المنهج:
 -جعل الطالب قادراً على  : 
 يعرف أنظمة التشغيل . -1

 يعرف كيفية استخدام لغات البرمجة . -2

 التعرف على كيفية تحويل اللغة الطبيعية الى لغة الحاسوب . -3

 نتائج التعليم: 
ضيع المقرر تدريسها ومن خالل استجابة الطلبة بشكل واضح للمادة من خالل تقويم استاذ المادة نتيجة تفاعل الطلبة اثناء شرح الموا

 مساهمتهم الفعالة في استخدام برامج الحاسوب  .

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

1 

مقدمة عن المقرر وتوضيح استراتيجية تدريس المقرر وكيفية استغالل وسائل 

المقرر ونبذة  التعليم وتوزيع الدرجات وطريقة االختبارات وتحديد مراجع

 مختصرة عن الجانب العملي وعالقتها بمحتويات المقرر النظري

2 2 

 2 2 تعريف على جهاز الحاسوب ومميزاته واستخداماته الواسعة 2

 2 2 االجزاء المادية والبرمجية لجهاز الحاسوب 3

 2 2 اآلنظمة الرقمية )الثنائي والعشري( وعملية تمثيل البيانات في الماكنة 4

 2 2 العمليات الرياضية التي في النظام الثنائي 5

 2 2 المميزات وصف عام  Widowsنظام التشغيل  6

 2 2 الدخول والخروج من النظام .Winوصف بيئة العمل في  7

 Win 2 2خيارات التشغيل لنظام الـ  8

 2 2 المختلفة وصندوق االدوات Winأوامر نظام التشغيل  9

 2 2 نظام التشغيل ووظائفهاأهم الملفات في  10

 2 2 وانواعها (Format)عملية التهيئة  11

 2 2 (Winows)اعداد وتنصيب وتهيئة نظام التشغيل  12

 2 2 مشاكل بيئة نظام التشغيل وطرق عالجها 13

 2 2 البرامجبات الجاهزة تحت بيئة نظم التشغيل وطرق عملها 14

 2 2 مراجعة مع حل االمثلة والتمارين 15
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
35% 15 % 35% 15% 100 % 

 
 المنهج العام لعلم الحاسوب  :المقرر  الكتاب المنهجي

 ، دورة نظام التشغيل  اساسيات الحاسوب ومكوناته المادية والبرمجية : المصادر الخارجية

 استاذ المادة : م.د. حسين شهاب 

 % 20 –    15         نسبة التحديث :    



 

 اساسي
Mandatory 

 : الرابعةالمرحلة

 ولالفصل اال
 عصر رباعيالمادة:

 علوم االرض التطبيقية

 416ج ع ر 

 2.0الوحدات:                   ال توجد ساعات عملي                            ( ساعة نظري2)    : ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

اد على الظروف الترسيبية التي ادت الى نشوئها , باالعتم(Quaternary)ة جيولوجية تكوينات العصر الرباعي دراسيغطي هذا المنهج اساسيات 

 .تحت ظروف التجوية الفيزيائية والكيميائيةوتكوينها وبالتالي دراسة التغيرات الترسيبية  وتواجدها 

 الهدف من تدريس المنهج:
, ففي هذا المراحل السابقةالذي يتم تدريسه لطلبة علوم االرض في  لوجيا الخامات وجيولوجيا العراقي هذا مكمل لدراسة جيويعتبر المنهج الدراس 

اسة االستخدامات الصناعية للترسبات , والتي يتم الرجوع اليها عند دروالجيولوجية لهذه الترسبات الكيميائية والفيزيائية يتم دراسة الخواص المقرر

  ء االولية التي تدعم الصناعات االنشائية في البلد.التي تعتبر غنية بمواد البنا

 : نتائج التعليم

عرفة وتعدينها باالضافة الى ماسة االستخدامات الصناعية للترسبات وطرق استخراجها بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على در

 ل خاصة بعد تعرضها لعوامل التجوية الفيزيائية والكيميائية.عند مشاهدتها في الحق التحوالت الطورية في التكوينات الجيولوجية

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد

 الساعات التدريسية 

 2 والتغيرات المناخية طباقية العصر الرباعي  .1
 2 , كاربون , اوكسجينطرق استخدام المواد المشعة في دراسة العصر الرباعي  .2

 2 ختالفها عن الفترات السابقةوا التغيرات المناخية خالل العصر الرباعي  .3
 2 التغيرات المناخية خالل العصر الرباعي والعصر الحديث وتاثيرها على سطح البحر  .4
 2 وتحديد التماسجيولوجية العصر الرباعي والعمود الطباقي   .5
 2 الجغرافية القديمة والمناخ القديم والعصور المشابهة للعصر الرباعي  .6

 2 وني خالل العصر الرباعي وتاثيره على الظروف المناخيةعدم االستقرار التكت  .7

  التاريخ الجيولوجي للبالستوسين والهولوسين وتحديد التما بينهما  .8

 2 وفترت التطرف التقسيمات الزمنية للبالستوسين  .9
 2 طرق نمذجتها واهميتهاو الطبقات البرية وقيعان البحار  .10
 2 والعناصر المشعة االخرى نربون واالوكسجياقياس عمر الصخور بالك  .11
 2 وتاثيراتها على مستوى سطح البحر التغيرات الحاصلة على الجليد  .12
 2 احداث الطوفان وتاثيراتها في العراق  .13

 2 , الفيضانات, البراكين والزالزلالمخاطر البيئية   .14

 2 والشواهد نشوء وتطور اإلنسان خالل العصر الرباعي  .15

 2 العراق ترسبات العصر الرباعي في  .16
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
       50%      ---- 50% --- 100 % 

 
 / د.ثامر خزعل العامري العصر الرباعي جيولوجيا  :المقرر  الكتاب المنهجي

 :المصادر الخارجية

 دة : أ.د. لفته سلمان كاظماستاذ الما

 %25     نسبة التحديث :    

 

 
 

 



 



 

 اجباري
 الصف: الرابع

 الفصل االول
 المادة: تقنيات حفر اآلبار

 بئريالجس الو 
 التطبيقية علوم األرض

 415 فرح قت

 3الوحدات:            ( ساعات عملي ,   2و)        ( ساعة نظري 2ساعات التدريس المخطط لها )

 وصف المنهج: 
ئري  وتفسيراته . التعرف على الصخور المصدرية . معرفة انواع الكيروجين . دراسة مراحل اإلستكشاف . طرق اإلستكشاف . الجس الب

 ا.تكونه التعرف على اصل الهيدروكربونات ومراحل
 الهدف من تدريس المنهج:

 لبئري.زيادة المعرفة العلمية بمفهوم التنقيب عن البترول بإستخدام الطرق الجيوفيزيائية والتحاليل الجيوكيميائية وتفسيرات الجس ا  

 نتائج التعليم: 
ل المستقبلية فضال وعمليات حفر االبار المائية ومعالجة المشاك عمليات االستكشاف النفطياعداد كادر متخصص متمكن من الشروع في  

 .الجس البئريزيادة المعرفة العلمية بمفهوم التنقيب عن البترول بإستخدام الطرق الجيوفيزيائية والتحاليل الجيوكيميائية وتفسيرات  عن

 المواضيع االسبوع
 عدد

 الساعات التدريسية 
 2 مراحل اإلستكشاف النفطي . نبذة تعريفية عن اإلستكشاف النفطي . - 1

2 
المسح الجيولوجي البري واستخدامات الصور الفضائية  - طرق اإلستكشاف النفطي -

 والجوية في المسح الجيولوجي
2 

زيائية البرية والبحرية في التحري عن التراكيب الجيولوجية استخدام المسوحات الجيوفي -  3

 الحاوية على النفط
2 

4 
, المجسات  الجس البئري ار اإلستكشافية  وكيفية تحديدها,حفر اآلبار اإلختبارية واآلب -

 )مجس الجهد الذاتي( .الكهربائية  , 
2 

 مجس الحث المزدوج , مجسات المقاومة الكهربائية .)المجس الجانبي المزدوج . - 5

 المجس المتمركز الكروي الدقيق( -
2 

 2 مجس قياس الميل .مجس قياس قطر البئر . - 6

المجسات اإلشعاعية المستقبلة لإلشعاعات الطبيعية .) مجس كاما الطبيعي , مجس كاما  - 7

 الطيفي(
2 

مجس  -ض , )مجس كثافة التكوين المعو المجسات اإلشعاعية الباعثة لإلشعاعات - 8

 النيوترون المعوض(
2 

 2 االول شهرالامتحان  9
 2 مجس اآلصرة السمنتية -)مجس التجويف البئري المعوض  - المجسات الصوتية- 10

11 
لمواد كيفية تحول اياء في التحري عن الهيدروكربونات و استخدام تقنيات الجيوكيم -

 الئمة لتجمع وتكون الهيدروكربونات البيئات الترسيبية المالعضوية الى هيدروكربونات و
2 

 2 الكيروجين وانواعه .مراحل تحول المادة العضوية الى هيدروكربونات . - 12
 2 تحاليل الصخور الرسوبية  -التحاليل الجيوكيمبائية في اإلستكشاف النفطي  - 13
 2 تحاليل النفط والغاز -تحاليل البتومين  - 14

15 
هيدروجيولوجية في التعرف على صفات الماء المصاحب للنفط استخدام الطريقة  ال -

 والغاز
2 

 2 امتحان الشهر الثاني 16
 

 تقديرات الفصل الدراسي

 

 %50النهائي %50السعي
 عملي نظري عملي نظري %100االستحقاق 

35 % 15 % 35 % 15 % 
 الكتب المنهجية :

 المصادر المعتمدة:

 صالح كريماستاذ المادة : م.د. ياسين 

 نسبة التجديث :



 اجباري
  الرابعةالمرحلة 

 االولالفصل 
 جيولوجيا النفطالمادة: 

 علوم االرض التطبيقية

 414ج ن 
 3الوحدات :                ( عملي        2و )          ( ساعة نظري2ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج :

جيولوجيا النفط ومكونات النفط الكيميائية والفيزيائية للهيدروكاربونات باالضافة الى اساسيات المنهج يغطي هذا   

 .معرفة مكونات الخزن النفطي وصفات الصخور الخازنة للنفط وانواع المصائد النفطية 

 : الهدف من تدريس المنهج

المعالجات التي تجري على الحقل النفط ومكوناتها وكيفية تحديد نوع النفط والغاز ومعرفة ايصال نظرة عامة عن  

 .النفطي ومعرفة انواع الخزانات النفطية وتوزيعها والطبقات المنتجة في كل حقل

 : نتائج التعلم

النفوط وربط العالقات بين التجمعات النفطية وطرق بعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على تحديد  

 الحتياطي .استخراجها وانواع المصائد وعالقتها مع ا

 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2 النفط, تعريف, نبذة تاريخية, استعماالته في القدم -1

 4 نظريات اصل النفط وتكوين النفط -2

 2 محتويات الخزان النفطي -3

 2 الصفات الغيزيائية, والكيميائية للنفط الخام -4

 2 )المكمن(الصفات االساسية للصخور الخازنة للنفط,  -5

 2 المصائد النفطية, تصنيف وتعريف -6

 4 انواع السحنات الخازنة للنفط, ومواصفاتها -7

 2 المصائد التركيبية -8

 2 صائد الطباقية والتركيبيةمال -9

 2 هجرة وتجمع النفط -10

 2  القوى التي تسبب الهجرة -11

 2 الشرق االوسطنظرة مستقبلية لالمكانات النفطية  والغاز في  -12

13-   

14-   

15-    

 جيولوجيا النفط بالكتاب المنهجي المقرر: كتا

  % 20  - 15نسبة التحديث: 

 أ.م.د. سوسن حميد فيصلاستاذ المادة : 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 100% 



 



 

 ساسيا
 

 الرابعة :لمرحلةا
 علوم األرض التطبيقية القسم : جيولوجيا بيئية المادة: األول  :الكورس

 412ب  ج رمز المقرر :

 2 الوحدات:          عملي( - - و)         ( ساعة نظري 2 )         ساعات التدريس المخطط لها
األرض التطبيقية يدرس النطاق الكامل للتداخالت هو أحد فروع علم الجيولوجيا البيئية  وصف المنهج:

البشرية مع البيئة الطبيعية، وتحديدا، هو استخدام المعلومات الجيولوجية لمساعدتنا في حل المشاكل المتعلقة 
في هذا  باستخدام األرض، تقليل التردي البيئي ولزيادة النتائج المستفادة من استخدام البيئات الطبيعية والمعدلة.

سياق، الجيولوجيا البيئية هي فرع من العلم البيئي، وهو علم االرتباطات بين العمليات الطبيعية، األحيائية ال
 واالجتماعية في دراسة البيئة.

إطالع الطالب على أنواع الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين واالنزالقات المنهج: الهدف من تدريس 
محاولة األرضية والفيضانات وأماكن انتشارها وأسباب حدوثها وسبل التقليل من نتائجها المدمرة عن طريق 

 .لوثوكيفية التعامل مع كل نوع من التإضافة إلى التلوث وطرق انتشاره  بالكارثة قبل وقوعها.التنبؤ 
 يتعلم الطالب : نتائج التعليم 

 _ أنواع الكوارث، انتشارها، ميكانيكية حدوثها وطرق التنبؤ بها. 1
 البشري والصناعي وإدارة النفايات.أنواع التلوث   -2

 

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

  2 مدخل الى الجيولوجيا البيئية  1

  2 الرئيسية للجيولوجيا البيئيةالمفاهيم  2

  2 دراسة المخاطر الطبيعية وتصنيفها 3

  2 مخاطر النظام الشمسي 4

  2 المعادن والصخور  5

  2 تكتونية الصفيح وتأثيرها البيئي 6

  2 تكتونية الصفيح وتأثيرها البيئي 7

  2 البراكين والمخاطر المتعلقة بها 8

  2 المتعلقة بهاالزالزل والمخاطر  9

  2 متحان شهريا 10

  2 الفيضانات 11

  2 االنزالقات األرضية 12

  2 امتحان شهري 13

  2 الجفاف والتصحر 14

  2 التلوث وإدارة الفضالت 15
 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
50 ------- 50 ------- 100 

 
 Environmental Geology  :المقرر  الكتاب المنهجي

 Introduction to Environmental Geology : المصادر الخارجية

 استاذ المادة : أ.م.د. محمود فاضل عبد

 %20 – 15 :نسبة التحديث 



 اجباري
 رابعةالمرحلة ال

 االولالفصل 
 الصخور الصناعيةالمادة: 

 علوم االرض التطبيقية

 411 نص خص
 2الوحدات :                    ال يوجد عملي    ( ساعة نظري 2ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج :

 .الصناعية واستخداماتها في الصناعات المختلفةالجيولوجيا التطبيقية ومعرفة كل انواع الصخور يغطي هذا اساسيات   

 : الهدف من تدريس المنهج

 ايصال نظرة عامة عن. 

 : نتائج التعلم

 بعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على تحديد  

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2 تعريف واشكال تواجد ومميزات الصخور والمعادن الصناعية -1

 2 تصانيف الصخور والمعادن الصناعية -2

 2 المواصفات واالستخدامات للصخور النارية الكرانايت -3

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية لصخور للصخور النارية القاعدية -4

 4 المواصفات واالستخدامات الصناعية للصخور المتحولة المرمر والكوارتزايت -5

 2 الصناعية للحصى والرمل المواصفات واالستخدامات -6

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية للصخور الفوسفاتية -7

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية  للصخور الرسوبية الرملية -8

 2 امتحان الشهر االول -9

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية للصخور الطينية -10

 4 الصناعية للصخور الطينيةالمواصفات واالستخدامات  -11

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية لصخور للصخورالجبسية -12

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية للصخور الملحية -13

 2 المواصفات واالستخدامات الصناعية للصخور الجيرية والدولومايتية -14

 2 امتحان الشهر الثاني -15

 الكتاب المنهجي المقرر: 

  % 20  - 15نسبة التحديث: 

 استاذ المادة : أ.م.د. سوسن حميد فيصل

 

 

 

 الدراسيتقديرات الفصل 

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

50% --- %50 ---- 100% 



 

 اجباري
Mandatory 

 رابعة: اللمرحلةا
 ثانيالفصل ال

 علوم االرض التطبيقية خزن جوفي المادة:
 426خ ج 

 2الوحدات:                             ( ال يوجد000عملي )       ( ساعة نظري2)                   ساعات التدريس المخطط لها
 وصف المنهج: 

في مقاومة راسة التغيرات وبالتالي د لهندسية للصخوراد على الخواص اباالعتم  تقنية الخزن الجوفية دراسيغطي هذا المنهج اساسيات 
 .ئية والكيميائيةوتغابراتها تحت ظروف التجوية الفيزيا التحت سطحية صخوراستقرارية الالصخور للضغوط المختلفة ودراسة 

 الهدف من تدريس المنهج:
الطبقات الصخرية لالثقال ثم دراسة تحمل  وفوائدها االقتصاديةتلفة خالم الجوفي تقنيات الخزنيتعرف الطالب على 

 والضغوط المختلفة
 : نتائج التعليم

 وفةائدها االقتصادية.على فهم صفات ومميزات التكوينات الصخرية المختلفة  بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا

 مفردات المنهج االسبوع
 عدد
ت الساعا

 التدريسية 

 2 مقدمة عن الخزن الجوفي 1

 2 اهمية الخزن الجوفي 2

 2 فوائد الخزن الجوفي 3

 2 سلبيات الخزن الجوفي 4

 2 الخزن الجوفي للهيدروكاربونات 5

 2 الخزن الجوفي للهيدروكاربونات 6

 2 تقنية الخزن الجوفي للهيدروكاربونات 7

 2 امتحان شهري 8

 2 طرق فتحات الخزن الجوفي للهيدروكاربونات في الصخور الملحية 9

 2 طرق فتحات الخزن الجوفي للهيدروكاربونات في الصخور الملحية 10

 2 الجدوى االقتصادية للخزن الجوفي للهيدروكاربونات 11

 2 تصاميم الفتحات تحت السطحية للخزن الجوفي 12

 2 ن الجوفيتصاميم الفتحات تحت السطحية للخز 13

 2 امتحان شهري 14

 

 الدراسي تقديرات الفصل
االستحقاق  االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي
%50 ---- %50 ---- 100 % 

 
 كتاب مساعد –د. صبار عبدهللا صالح وآخرون  –اساسيات الخزن الجوفي   :المقرر  الكتاب المنهجي

 :لمصادر الخارجيةا

  20 –    15%         نسبة التحديث :    

 استاذ المادة : أ.م.د. سوسن حميد فيصل

 
 

 



 



 ساسيا
 رابعةالمرحلة ال

 الفصل الثاني

المادة: برامجيات 

 جيولوجية

 علوم االرض التطبيقية

 425ج  ب

 3.5( عملي          الوحدات : 3)و          ( ساعة نظري2)          ساعات التدريس المخطط لها:
 وصف المنهج :

 او اختصاصات مشتركة.يتضمن المنهج عشرة برامجيات مختصة في اختصاصات جيولوجية محددة 

 : الهدف من تدريس المنهج

,  تعليم الطلبة على انجاز الكثير من التطبيقات الجيولوجية وانجازها بكفاءة عالية باستخدام الحاسوب وبسرعة فائقة ودقة انجاز كالخرائط 

 المقاطع, االحصائيات الجيولوجية.

 : نتائج التعلم

 والبحوث وبوقت قياسي باستخدام الحاسوب.الكفاءة في انجاز التقارير والدراسات 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 Surfer  2 برنامج   .1

 Surfer  2 برنامج   .2

 Global Mapper    2برنامج   .3

 Global Mapper    2برنامج  .4

 Global Mapper    2برنامج  .5

 Rock Work   2برنامج   .6

 Rock Work   2برنامج   .7

 Aquifer Win 2برنامج    .8

 Arc GIS  2برنامج   .9

 Arc GIS  2برنامج   .01

 Arc GIS 2برنامج   .00

 Stereo Win  2برنامج    .02

 Aqua Chem  2برنامج   .03

 didger  2 برنامج   .04

 Grapher  2برنامج   .05

 الكتاب المنهجي المقرر: 

  % 21  - 05نسبة التحديث: 

 استاذ المادة : أ.د. صبار عبدهللا صالح

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 05% 35% 05% 011% 



 اساسي
 المرحلة الرابعة

 الفصل الثاني
 المادة: البيئة القديمة

 علوم االرض التطبيقية

 422ب ق 

  3.5الوحدات :               ( عملي 3و )         ( ساعة نظري2)      ساعات التدريس المخطط لها: 

 وصف المنهج :

الذي حصل في االحياء خالل تاريخها الجيولوجي البيئة القديمة والتطور العضور اساسيات المنهاج يغطي هذا   

 والمحفوظة في الصخور الرسوبية بهيئة متحجرات دقيقة او كبيرة.

 الهدف من تدريس المنهج :

والتعرف على البيئة القديمة التي ترسبت فيها هذا العلم مهم في الجيولوجيا البيئة القديمة  وايصال نظرة عامة عن علم  

خالل الصفة الصخرية والمتحجرات ) الفورامنيفرا واالوستراكودا السبورات وحبوب اللقاح(  الصخور الرسوبية من

 الموجودة في تلك الصخور  مبدأ الحاضر مفتاح الماضي .

 نتائج التعلم :

 البيئات البحرية القديمة التي  ترسبت بها الصخور الرسوبيةبعد تلقي هذه المادة فان الطالب يكون قادر على تحديد  

وتحديدها باالعتماد على المتحجرات الدقيقة او الكبيرة او المتحجرات االثارية التي انتجتها االحياء في البئيات في 

 الماضي الجيولوجي او من خالل الصفة الصخرية . 

 الساعات مفردات المنهاج االسبوع

 2 مبادئ عامة في البيئة القديمة  -1

 2 البيئية في البيئات البحريةالبيئات الحياتية والعوامل  -2

 2 السلوك االحيائي لالحياء البحرية -3

 2 النظام البيئي -4

 2 تحت االنواع -5

 2 العوامل البيئية المحددة في لبيئات البحرية  -6

 2 النوع والتنوع االحيائي  -7

 2 أنواع التغيرات بين المجاميع السكانية  -8

 2 تأثير العوامل البيئية والترسيبية على المتغيرات الشكلية لآلحياء   -9

 2 وضعية حفظ المتحجرات  -10

 2 التغيرات الجانبية في المتحجرات  -11

 2 المتحجرات االثارية ومدلوالتها البيئة القديمة  -12

 2 التطور العضوي معدالت التطور واالنقراض -13

 2 البيئية المؤثرةالتقزم والعوامل  -14

15-   2 

 

 كتاب اساسيات البئية القديمة والتطور العضوي.الكتاب المنهجي المقرر: 

  % 20  - 15نسبة التحديث: 

 استاذ المادة : م.د. مثنى يونس محمد

 

 تقديرات الفصل الدراسي

االستحقاق  االمتحان النهائي درجات السعي  السنوي

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

35% 15% 35% 15% 100% 



 



 اساسي

Mandatory 
 المرحلة :الرابعة

 الفصل الثاني
:جيوتكنيك وتحري المادة 

 موقعي
 علوم االرض التطبيقية :

 423ج ت م 

 2الوحدات : ( ساعة نظري                       2)           ساعات التدريس المخطط لها    

 وصف المنهج : 
ية للتربة ، والصخور ، وتحري والصفات والخواص الجيوتكنيكيهتم المنهج بمعرفة وتعريف علم الجيوتكنيك ، 

 ، فضال عن مراقبة السلوك الحقلي لالعمال الجيونكنيكية . المواقع واختياراتها

 الهدف من تدريس المنهج :

تعليم وتدريب الطلبة على معرفة اصتاف وانواع التربة ، كيفية فحص وقياس الصفات والخواص الجيوتكنيكية 

 .للترب والصخور( روجيولوجيةئية ، المعدنية ، الهيد)الفيزيائية ، الميكانيكية ، الكيميا

 نتائج التعليم :
لفة ، امكانية مراقبة السلوك الحقلي للخواص الجيوتكنيكية ، تاثير وجود المختوالصخور تشخيص وتصنيف الترب 

 . والصخور في الخواص الجيوتكنيكية للترب الضعف واللفشل

 عدد الساعات مفردات المنهج                      االسبوع  

 2           . يوتكنيك ، ماهي التربة وانواعها المقدمة ، ماهوعلم الج   1    
           2 الخواص الفيزيائية للترب وفحوصاتها .        2
           2 .    للترب وخواصها   الميكانيكية  الخواص         3
           2 . والمياه الجوفية وتحاليلها الكيميائية  للترب وخواصهاالكيميائية      الخواص         4
 2         .   وفحوصاتها وخواصها  والصخور للترب   عدنيةالمالخواص                   5
 2         الخواص الهيدروجيولوجية وتاثيرها في االعمال المختلفة        6
 2         لمشاريع البناء واالنشاءاتالتحريات الموقعية         7

 2         التحريات الموقعية لمشاريع الطرق مختلفة    8   
 2         التحريات الموقعية للمشاريع االروائية        9

10       
اجهزة مراقبة السلوك الحقلي لالعمال الجيزتكنيكية ، مقدمة، فوائد استحدام 

 المراقبة
        2 

11       
مراقبة السلوك الحقلي لالعمال الجيزتكنيكية ، عناصر تجهيزات المراقبة 

 الجيوتكنيكية
        2 

12       
مراقبة السلوك الحقلي لالعمال الجيزتكنيكية ، عناصر تجهيزات المراقبة 

 الجيوتكنيكية
        2 

 2         ومصطلحاتهاخصاء القياس        13
 2         انواع اجهزة المراقبة       14 

 2         انواع اجهزة المراقبة 15     
 االستحقاق النهائي االمتحان النهائي      درجة السعي الفصلي   تقديرات الفصل الدراسي

 النظري   يوميال  النظري   
          100% 

    40%  10%    50% 

 الجيولوجيا الهندسية مبادئ الكتاب المنهجي المقرر :

 . االنترنيت ، كتب ميكانيك التربة ، المواصفات العراقية واالجنبية المصادر الخارجية :

                                                    % 15نسبة التحديث : 

 استاذ المادة : أ.د. خالد احمد عبدهللا

                   


