
 خنامج الجيؽلؽجيا اليشجسية دليل الطالب لب –كمية عمؽم االرض  -جامعة بشى سؽيف 

1 

 

 

 

                                                     

 

 ظايعح تًُ صىيف

 كهيح عهىو االسض

 

 

 دنيم انطانة 

 ثشَايط انعيىنىظيا انهُذصيحن

 تًصشوفاخ( تيًُ )تشَايط 

 

 

 

 

 

 0202/0202تًُ صىيف 

 



 خنامج الجيؽلؽجيا اليشجسية دليل الطالب لب –كمية عمؽم االرض  -جامعة بشى سؽيف 

2 

 

  كمسة األستاذ الجكتؽر رئيذ الجامعة
 

 

 أبشائى الطالب 
انطالقًا مؼ مديخة الجامعة فى انذاء 

مؼ  والفريدهالعجيج مؼ البخامج التطبيكية 
نؽعيا ليذ فقط عمى مدتؽى الجامعات 
السرخية وإنسا عمى مدتؽى الذخق األوسط 

لتخخيج كؽادر بذخية جاىدة لالنخخاط وأفخيكيا 
. بالتدامؼ مع التؽجو العام لمجولة فى جحب االستثسارات فى شتى السجاالتفى سؽق العسل 

فبعؽن مؼ هللا تػ تقجيػ بخنامج الجيؽلؽجية اليشجسية بكمية عمؽم االرض كاحج البخامج 
التطبيكية اليامة فى مجال االستخجام اليشجسى االمثل لمؽحجات الجيؽلؽجية السختمفة و كيفية 

 بيعية.التعامل مع السخاطخ الط
ونأمل لكػ أعؽامًا دراسية مؽفقو ومددىخة ، رافعيؼ دومًا شعار أفتخخ أنت فى جامعة 
بشى سؽيف " ، حخيريؼ عمى السذاركة اإليجابية فى األنذطة الطالبية الثقافية مشيا والعمسية 

 والخياضية .
سيخ  وتدعى الجامعة دومًا عمى تؽفيخ كل اإلمكانات السادية والبذخية الالزمة لزسان

العسمية التعميسية والبحثية و الخجمية عمى أحدؼ وجو ، والتى تعؽد بالشفع عمى أبشائشا الطالب 
 شباب السدتقبل الؽاعج وعمى وطششا الحبيب.

أبشائى الطالب نحؼ جسيعًا نعسل فى مشعؽمة متكاممة أنتػ األساس بيا ، لحا أرحب بكػ 
البحثية راجيًا مؼ هللا عد وجل أن يؽفقكػ وبسقتخحاتكػ وكل مؼ يداىػ فى تطؽيخ العسمية و 

 العدة والخفعة واالزدىار.    ويذسمكػ بخعايتو ولسرخناالحبيبة كل
 رئيذ الجامعة                                                            

 أ.د مشرؽر حدؼ                                                         
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 طالب الأبشائى             

ػ بأخمص التيانى عمى إلتحاقػ كأتقجم إليان يدعجنى 
بكمية عمؽم االرض كأحج الكميات الفخيجة بالجامعات السرخية التى 
تقجم مجسؽعة مؼ البخامج التطبيكية الستسيدة التى تخجم متطمبات 

. و استكساال لخؤية الكمية و العام لمجولةالتشسية طبقأ لمتؽجو 
تسذيًا مع متطمبات سؽق العسل تقجم لكػ عمؽم االرض بخنامج 
الجيؽلؽجيا اليشجسية كاحج البخامج التطبيكية الستسيدة كاول 

بخنامج بيشى لعمؽم االرض و العمؽم اليشجسية عمى مدتؽى الجامعات السرخية مسى يحقق 
بشى سؽيف فى تقجيػ البخامج الستسيدة. يقؽم بالتجريذ فى ىحا الخيادة و االسبكية لجامعة 

البخنامج نخبة مؼ اساتحة كمية عمؽم االرض و كمية اليشجسة باالضافة الى خبخاء ميجانييؼ مؼ 
 مختمف التخررات.

أبشائى الطالب والطالبات ندأل السؽلى أن يؽفقكػ فى دراستكػ ونتسشى أن نحعى  
و نجعؽكػ بالسذاركة الفعالة فى مختمف  خيًا وأخالقيًا واجتساعيًا،بطالب متسيديؼ عمسيًا وفك

 وأن تكؽنؽاعمى مدتؽى السدئؽلية الجامعية .انذطة الكمية 
 

 وفقكػ هللا جسيعاً 
 عسيج الكميو                                                  

 ى قخنى سميػا.د. عم                                                   
 
 
 
 

 عًيذ انكهيح ح األصرار انذكرىسًكه
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أصبحت الذعب و البخامج الججيجة فى الجامعات  
لدج سؽق العسل  الحكؽمية السرخية مؼ أىػ الخوافج األساسية

بتخرراتو البيشية الججيجة السطمؽبة، مع رفع ميارات الخخيجيؼ بسا 
الستغيخات العالسية، و أيزًا السشفح اليام لتطؽيخ العسمية يتالئػ مع 

التعميسة، والحي يشعكذ بجوره عمى جؽدة العسمية التعميسية و البحثية 
برؽرة مباشخة و أيزا لرالح الطالب في التعميػ الشعامي والحي 
يدتيفيجون برؽرة غيخ مباشخة مؼ خالل تحديؼ البيئة التعميسية و 

  .الطالبية البحثية و السعامل
في ظل قيادتيا الؽاعية الستسثمة في الديج  وقج خطت جامعة بشي سؽيف 

خطؽات جادة وواثقة لمدعي  رئيذ جامعة بشي سؽيف -األستاذ الجكتؽر/ مشرؽر حدؼ 
بخنامج ىحا العام و  62وصمت إلى  إلنذاء شعب و بخامج ججيجة متسيدة وفخيجة مؼ نؽعيا

ا اليشجسية كأحج البخامج الفخيجة التي تتسيد بيا جامعة بشي تؽج أخيخًا ببخنامج الجيؽلؽجي
صالح تطؽيخ العسمية التعميسة و البحثية، وتشسية مؽارد  مجسميا ، والتى تأتى فىسؽيف

الكميات، واستخجام الشعػ الستطؽرة والججيجة فى التعميػ بسا يزسؼ اعجاد خخيج متسيد ومشاسب 
في سؽق العسل سؽاء السحمي أو الجولي، ويأتي ذلغ  في تخررات بيشية قادرة عمى السشافدة

في إطار تطبيق الخطة االستخاتيجية لمجامعة والتى تتزسؼ عجة محاور مؼ أىسيا انذاء 
شعب وبخامج ججيجة فخيجة ومتسيدة سشؽيا العالء شأن جامعة بشى سؽيف وتقجيػ خخيج عمى 

 .العسل بكل مدتؽياتو مدتؽى عال يشاسب التغيخات الستالحقة في نؽع وطبيعة سؽق 
      أ.د. مستاز دمحم حجاب                                                
 السشدق العام لذعب المغات و البخامج الججيجة                                     

  
                 

  
 

 انًُضق انعاو نهشعة وانثشايط انعذيذج كهيح األصرار انذكرىس
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 ابشائى الطالب
لتذجيع فخص االستثسار فى  انطالقا مؼ خطة الجولة

شتى السجاالت لخمق سؽق عسل لمخخيجيؼ فكان الزاما عميشا فى 
كمية عمؽم االرض تقجيػ خخيج عمى مدتؽى متقجم مؼ التأىيل 
العمسى و التطبيقى لسمىء الفخاغ بيؼ الجيؽلؽجى و السيشجسى 
 السجنى مؼ خالل انذاء بخنامج بيشى باسػ الجيؽلؽجيا اليشجسية.

حا البخنامج )الجيؽلؽجيا اليشجسية( بشعام الداعات السعتسجة الى تخخيج طالب جامعى ييجف ى
عمى مدتؽى متقجم مؼ الجؽدة فى السجال العمسى و التطبيقى ليدتطيع السشافدة فى سؽق 

)السجن الججيجة,  فى مجال االنذاءاتالعسل محميا و دوليا فى مجال الجيؽلؽجيا اليشجسية 
و مختمف اعسال التشجيػ و  النفاق, السطارات و كافة السشذأت اليشجسية(الطخق و الكبارى, ا

الطبيعية )مثل الديؽل و الفيزانات و الدالزل و انييارات التحجيخ و كحلغ الحج مؼ السخاطخ 
و غيخىا. و يعتبخ تأىيل خخيج متسيد فى ىحا السجال ىؽ التحجى االكبخ  التخبة و .......(

 ة بشى سؽيف.لكمية عمؽم االرض بجامع
مؼ االىجاف الخئيدية ليحا البخنامج ىؽ التجريب الحقمى السكثف لمطالب فى مؽاقع العسل و 

و تشسية ثقافة تذجيع االترال بيشيػ و بيؼ الييئات و السؽسدات و الذخكات ذات الرمة, 
العسل كفخيق متعجد التخررات فى مجال االنذاءات و التعجيؼ و البيئة حيث تعتبخ ىحه 

 جاالت التطبيكية مؼ اىػ  اسؽاق العسل محميا و دوليا.الس
 أ.م.د. معاز سميػ                    

 مشدق البخنامج                                   

 يُضق انثشايط  انذكرىسانضيذ ح ًكه
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 تذكيل لجشة االشخاف عمى البخنامج
 

 

 األسػ بالكامل الدادة اعزاء المجشة م
 وسائل التؽاصل

 البخيج االلكتخوني الجامعي )يفزل الخسسي( رقػ السحسؽل 

 Ali.qurany@esc.bsu.edu.eg 22266424424 ا.د. عمى قخنى سميػ أ.د /عسيج الكمية  -2

 

 Shaban.saber@science.bsu.edu.eg 22003263310 ا.د/ شعبان غانػ صابخ حدؼ أ.د/ وكيل الكمية  -0

 Moaaz.korany@science.bsu.edu.eg 22055135520 معاز قخنى سميػ  د/ا.م. أ.د/ مشدق البخنامج  -0

 gabdelgawad@bsu.edu.eg 22004356062 جؽدة إسساعيل عبجالجؽاد ا.د/ أ.د/ رئيذ قدػ جيؽلؽجيا السياه والبيئو -1

 aabusharib@science.bsu.edu.eg 22220045224 ا.م.د/ أحسج سيج عمي أبؽشارب أ.د/ رئيذ قدػ الجيؽلؽجيا اليشجسية -3

  22220322005  ا. لبو بجر سيج عباس مجيخ الكمية  -4

  22266600622 ا. أمل عبجالعديد حديؼ خميفة مجيخ شئؽن التعميػ والطالب -5
 

  22222340311 ا. شفاء سعج زيؼ الجيؼ بالبخنامج االدارى  السدئؽل -2
  22022022240 مخفت يؽنان حبيب بالبخنامج السالى السدئؽل -0

mailto:gabdelgawad@bsu.edu.eg
mailto:gabdelgawad@bsu.edu.eg
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 الهدف من البرنامج

وفروعه وتطبيماته من التخصصات الهامة جدا  يعتبر علم الجيولوجيا الهندسية

إعتمادا كبيرا في تصميم وإنشاء المنشآت الهندسة المدنية  فرع والتي يعتمد عليها

من  األخيرة ونظراً لما تشهده البالد فى اآلونةوالبنية التحتية بكل أشكالها. 

إنطاللة عظيمة فى مجال بناء المدن الجديدة، وبخاصة فى المناطك الصحراوية، 

في مجال  المطامية وغيرها، وكذلن ،مثل مدن بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة

نشآت وكذلن الم الطرق والكبارى التى تمتد فى جميع أرجاء البالد اتشبك إنشاء

الهندسية الكبرى مثل السدود والطرق والموانئ وغيرها، فمد تحتم اإلهتمام 

بمجال الجيولوجيا الهندسيةلتجنب المشاكل التي لد تهدد سالمة األفراد والمنشآت 

والتي تنجم عن عدم اإللمام بالخواص الجيولوجية والجيوهندسية لموالع البناء 

خصائيين جيال من األألبرنامج هو تخريج ن الهدف الرئيسى لإوعلية ف. المختلفة

 حتياجات سوق العمل لهم المدرة على:إلسد 

 إعداد خرائط جيولوجية هندسية للمدن الرئيسية فى البالد. -

سالمة المنشؤت حفاظا علي إلنشاء المدن الجديدة  ةلع المناسباتحديد المو -

 .األفرادو

والمناجم ومد الطرق البرية نشاء السدود واألنفاق إلموالع تحديد أنسب ال -

 وغيرها. ئوإنشاء المطارات وإلامة الموان

 دراسة وتمييم الخصائص الهندسية لمواد البناء. -

 رؤية البرنامج

تسعى الكلية ان تكون رائدة و متميزة  فى تبنى برنامج الجيولوجيا الهندسية 

مدنية و كبرنامج متميز فى تطبيك اسس علم الجيولوجيا فى مجاالت الهندسة ال

كذلن الوصول الى الريادة و االبداع عن طريك اعتماد هذا البرنامج و تطبيماته 

 فى المجاالت الهندسية المختلفة.
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 رسالة البرنامج

اعداد كوادر علمية مإهلة فى مجال الجيولوجيا الهندسية لتلبية متطلبات سوق 

المومية لضمان جودة العمل و تزويدهم بمهارات عملية مطابمة لمعايير الهيئة 

 التعليم و االعتماد  لالرتماء بالبحث العلمى والخدمات المجتمعية.

 اهم مجاالت العمل لخريجى هذا البرنامج

 يتيح البرنامج مجاالت عمل متعددة لخريجيه و يمكن اجمال بعضها في االتى:

وزارة  –وزارة االسووكان  –. الوووزارات مثوول: وزارة البتوورول و الثووروة المعدنيووة 1

 وزارة التعليم العالى و البحث العلمى. –وزارة التعليم   –التخطيط 

 . فى المحليات في لطاع المحاجر و المناجم 2

 . المإسسات العامة و الخاصة المحلية و الدولية في مجاالت الجيولوجيا الهندسية3

 . فى شركات االنشاءات  4

 . في شركات البترول  5

 فى مجال الدراسات البيئية و الجيولوجية . فى الشركات العاملة 6

. فووى شووركات البحووث و التنميووب و اسووتخرال المووواد الخووام خالمعووادن و الصووخور 9

 االلتصادية(
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 الئحح تشَايط انعيىنىظيا انهُذصيح

 نًشحهح انثكانىسيىس تُظاو انضاعاخ انًعرًذج )تشَايط تًصشوفاخ(

 انهيكم واألقضاو  (27يادج )

 ٍِ األقغبً اىعيَٞخ اىزبىٞخ: ميٞخ عيً٘ أألسع ثغبٍعخ ثْٚ ع٘ٝفرزنُ٘ 

 قغٌ عٞ٘ى٘عٞب اىَٞبح ٗاىجٞئخ -1

 قغٌ عٞ٘ى٘عٞب اىجزشٗه ٗاىغبص اىطجٞعٚ -2

 قغٌ اىضشٗح اىَعذّٞخ -3

 قغٌ اىغٞ٘ى٘عٞب اىْٖذعٞخ. -4

 اىغٞ٘فٞضٝبء. قغٌ -5

 ٌ اىغبٍعبد اىَظشٝخ.ٗٝغ٘ص أُ رْشأ ثبىنيٞخ أقغبً أخشٙ ؽجقب ألؽنبً قبُّ٘ رْظٞ

 ( 7 انذسظـــاخ انعهًيــح 07يادج )

رَْؼ عبٍعخ ثْٚ ع٘ٝف ثْبءَّ عيٚ ر٘طٞخ ٍغيظ ميٞخ عيً٘ االسع دسعةخ اىجنةبى٘سٝ٘ط فةٚ  -1

 ثَظشٗفبد(. ثْٞٚعيً٘ األسع رخظض اىغٞ٘ى٘عٞب اىْٖذعٞخ )ثشّبٍظ عذٝذ 

خةشط فةٚ صالصةخ أدٗاس ىيزخةشط ثْٖبٝةخ ٝزٌ ٍْؼ اىذسعخ اىعيَٞخ ىيطالة اىزِٝ أرَ٘ا ٍزطيجبد اىز -2

 دٗس ْٝبٝش(. –دٗس عجزَجش  –مو فظو دساعٚ ) دٗس ٍبٝ٘ 

الٝؾق ىخشٝظ ٕزا اىجشّبٍظ اىَطبىجخ ثبألىزؾبق ثْقبثةخ اىَْٖذعةِٞ أٗ رقةذٌٝ أعزشةبساد ْٕذعةٞخ  -3

 رزعبسع ٍع رخظظبد اىْٖذعٞخ ؽٞش أّٔ ال ٝعبده أٙ ٍِ اىزخظظبد اىْٖذعٞخ.

 انقثىل تانكهيح7 ( 7 ششوط0يادج )

رقجةةو اىنيٞةةخ اىطةةالة فةةٚ ثشّةةبٍظ اىغٞ٘ى٘عٞةةب اىْٖذعةةٞخ ٍةةِ اىؾبطةةيِٞ عيةةٚ اىضبّ٘ٝةةخ اىعبٍةةخ  - 1

ت ىيق٘اعةةذ اىزةةٚ ٝؾةةذدٕب اىَغيةةظ االعيةةٚ  )عيَةةٚ عيةةً٘ ٗ عيَةةٚ سٝبػةةخ( أٗ ٍبٝعبدىٖةةب ؽجقةةب

 ىيغبٍعبد.

 ىَغيظ اىنيٞخ اىؾق فٜ ٗػع ششٗؽ الىزؾبق اىطالة ثبىجشّبٍظ. -2

 عيةٚ اىؾبطةيِٞ ٍةِ ؽةالة قجة٘ه اىجشّبٍظ إداسحٍغيظ ثْبءعيٚ اقزشاػ  ىَغيظ اىنيٞخ ٝغ٘ص -3

 رىةل ٝةزٌ أُ ثبىجشّبٍظ عيٚ االىزؾبق فٜ ٗاىشاغجِٞ رخظض أٛ فٜ اىعيً٘ دسعخ ثنبى٘سٝ٘ط

 .ٍغيغٚ اىنيٞخ ٗاىغبٍعخ عيٖٞب اىجشّبٍظ ٗٝ٘افق إداسح ٍغيظ ٝقزشؽٖب قج٘ه  ثششٗؽ

قجةة٘ه رؾ٘ٝةةو ؽةةالة ثةةشاٍظ  اىجشّةةبٍظ إداسحٍغيةةظ  اقزةةشاػ عيةةٚات ثْةةبء اىنيٞةةخ ىَغيةةظ ٝغةة٘ص -4

 اىَغز٘ٛ األٗه ثْغبػ.اىطالة اىغبعبد اىَعزَذح ثبىنيٞخ ىٖزا اىجشّبٍظ ثعذ اعزٞبص 
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ٝغ٘ص ىيطبىةت اىَقٞةذ فةٜ ٕةزا اىجشّةبٍظ االّزقةبه اىةٜ ثةشاٍظ اىغةبعبد اىَعزَةذح ثبىنيٞةخ ٗرىةل  -5

ق عيٞةٔ ق٘اعةةذ اىزشةعٞت اىخبطةخ ثاللؾةخ اىغةةبعبد ألعةجبة ٝ٘افةق عيٖٞةب ٍغيةةظ اىنيٞةخ ٗرطجة

 اىَعزَذح.

 ( 7 َظـــاو ويذج انذساصــــح 17يادج )

ّظةةبً اىذساعةةخ اىَزجةةع ثبىجشّةةبٍظ ٕةة٘ ّظةةبً اىغةةبعبد اىَعزَةةذح فةةٚ إؽةةبس اى ظةةو اىذساعةةٚ  -

ٗاىغبعخ اىَعزَذح ٕٚ ٗؽذح قٞبعٞخ رزأىف ٍِ عبعخ ٗاؽذح ٍِ اىَؾبػةشاد اىْظشٝةخ أٗ عةبعزِٞ 

ٝغةقؾ ٍةِ ؽغةبة اىغةبعبد  أعةج٘.. 15صالس عبعبد ٍِ اىذساعةخ اىعَيٞةخ أٗ اىزَةبسِٝ ىَةذح أٗ 

 اىَعزَذح اىذساعخ اىعَيٞخ أٗ اىزَبسِٝ اىزٚ ٍذرٖب عبعخ ٗاؽذح.

عبعخ ٍعزَذح ىيؾظ٘ه عيٚ دسعخ اىجنبى٘سٝ٘ط فٚ عيً٘  134ٝغزبص اىطبىت ٝشزشؽ أُ  -

  .األسع رخظض اىغٞ٘ى٘عٞب اىْٖذعٞخ

اىذساعٚ اىعبدٙ ٍِ عجعخ عشش أعج٘عب ) فزشح اىذساعةخ رَزةذ خَغةخ عشةش  ٝزنُ٘ اى ظو -

 .ٍذرٖب أعج٘عِٞ( اىذساعٚ فزشح االٍزؾبّبد اىْظشٝخ فٚ ّٖبٝخ اى ظو –اعج٘عب 

فظةو دساعةٚ طةٞ ٜ ٍنضةف ال رقةو ٍذرةٔ عةِ  ؽةشػ ٝغ٘ص ىَغيظ اىنيٞةخ اىَ٘افقةخ عيةٚ -

عبد ٍعزَةذح ٗٝجةذأ فةٜ ٍ٘عةذ ٝؾةذدٓ عةب 9ٝغةغو فٞةٔ اىطبىةت ثؾةذ أقظةٚ  صَبّٞخ أعبثٞع دساعةٞخ

ٗرىةل ٗفةق ق٘اعةذ ٗسعةً٘  ٍغيةظ اىقغةٌٍغيةظ إداسح اىجشّةبٍظ ٗ ٍغيظ اىنيٞخ ثْبءات عيٚ اقزشاػ

 ٝؾذدٕب ٍغيظ اىنيٞخ ٗرنُ٘ اىذساعخ إخزٞبسٝخ ع٘اء ىيطبىت أٗ ىعؼ٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

ٝغةجق ثةذء ألٛ فظو دساعٜ خاله االعةج٘. اىةزٙ ىيطالة اىقذاٍٚ  ٝزٌ رغغٞو اىَقشساد -

ٗمةةزىل خةةاله األعةةج٘. األٗه ٍةةِ ثةةذء اى ظةةو اىذساعةةٚ ثعةةذ إعةةزٞ بء شةةشٗؽ  اى ظةةو اىذساعةةٜ

ٗرنُ٘ األٗى٘ٝخ ىيزغغٞو فٚ اى ظو اىذساعٚ اىظةٞ ٚ ىيطةالة اىشاعةجِٞ فةٚ ٍزطيجةبد  .اىزغغٞو

ىَقشساد رطشػ خاله اى ظيِٞٞ اىذساعِٞٞ اىزبىِٞٞ ىي ظو اىظٞ ٚ  أٗاىطالة اىزِٝ عٞزخشعُ٘ 

اىنيٞخ عيٚ رؾذٝذ اىؾةذ األدّةٚ  إداسح اىجشّبٍظ ٍٗغيظ بٝخ ٕزا اى ظو ٗرىل ثعذ ٍ٘افقخ ٍغيظثْٖ

 ىعذد اىطالة اىالصً ىطشػ اىَقشس اىذساعٚ .

ٝزٌ اىزغغٞو ىيَقشساد اىذساعٞخ ىيطالة اىغذد ثبىجشّبٍظ خاله األعج٘عِٞ األٗه ٗاىضةبّٚ  -

 ٍِ ثذأ اىذساعخ. 

 د اىعيَٞخ ثبىجشّبٍظ ٕٜ اىيغخ اإلّغيٞضٝخ.ٗاالٍزؾبّبد ىيَقشسا ىغخ اىذساعخ -

ٍزطيجةةةبد عةةةبثقخ اعةةةزٞ بء شةةشٗؽ اىْغةةةبػ فةةةٚ ٕةةةزٓ اد ىٖةةب ٝشةةزشؽ ىيزغةةةغٞو فةةةٚ ٍقةةةشس -

اىَقشساد اىغبثقخ ، ٗاىَزطيت اىغبثق ٕ٘ ٍقشس ٝغت عيٚ اىطبىةت إعزٞةبصٓ ثْغةبػ قجةو اىزغةغٞو 
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اىذساعةةٚ ىيَقةةشس فةةٚ اىَقةةشس األعيةةٚ. ٗٝطةةشػ اىَزطيةةت فةةٚ ٍغةةز٘ٙ دساعةةٚ أقةةو ٍةةِ اىَغةةز٘ٙ 

 اىَطي٘ة اىزغغٞو فٞٔ.

ٗسلةٞظ مَزطيت ىيزخشط( ٗثَ٘افقخ اىَششذ االمةبدَٝٚ ٗ ٝغ٘ص فٚ اىَغز٘ٙ اىشاثع فقؾ ) -

ٍةب ٍٗزطيجةٔ اىةزٙ عةجق اىشعة٘ة فٞةٔ  اىغَبػ ىيطبىت ثبىزغغٞو فٚ ٍقةشس ٍغيظ إداسح اىجشّبٍظ 

 فٚ ّ ظ اى ظو اىذساعٚ. 

اى ظو اىذساعٚ االٗه )اىخشٝةف( ٗ اىَقةشساد رطشػ اىَقشساد راد األسقبً اى شدٝخ فٚ  -

راد االسقبً اىضٗعٞخ فٚ اى ظو اىذساعٚ اىضبّٚ )اىشثٞع( ٗرغجق أسقبً اىَقةشساد ؽةشٗب ثبىيغةخ 

 االّغيٞضٝخ داىخ عيٚ اىزخظض ٗال ٝغ٘ص إعزجبس ٍقشس إخزٞبسٙ ٍزطيت ىَقشس إعجبسٙ.

اىقغةٌ ح اىجشّةبٍظ ٍٗغيةظ ٍغيةظ إداسفٚ ؽبىخ اىؼشٗسح ٝغ٘ص ىينيٞخ ٗثْبء عيٚ إقزةشاػ  -

ؽةشػ ٍقةشس فةٚ أمضةش ٍةِ فظةو دساعةٚ أٗ  ٍٗغيظ اىنيٞخ ٍٗ٘افقخ ىغْخ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة

 فٚ غٞش اىَ٘عذ اىَخظض ىٔ.

 ( 7 يرطهثاخ انرخشض2يادج )

 عبعخ ٍعزَذح عيٜ األقو ، ر٘ص. ٗفقب ىَب ٝيٜ: 134ٍزطيجبد اىزخشط ىْٞو دسعخ اىجنبى٘سٝ٘ط ٕٜ 

 عبعبد ٍعزَذح ر٘ص. عيٜ اىْؾ٘ اىزبىٜ :  8بٍعخ : ٍزـطيجبد اىغ -1

 ذساعخ اىيغخ اإلّغيٞضٝخىعبعخ ٍعزَذح  2  

 .ذساعخ ؽق٘ق اإلّغبُ ٗ ٍنبفؾخ اى غبدىعبعخ ٍعزَذح  2  

 ذساعخ اىؾبعت اٟىٜىعبعخ ٍعزَذح   2  

 اىَقشساد اٟرٞخ : ثأؽذعبعخ ٍعزَذح فٜ اىذساعبد اإلّغبّٞخ  2  

 االٍِ ٗ اىظؾخ اىَْٖٞخ -ربسٝخ ٗفيغ خ اىعيً٘ –ىغخ عشثٞخ –ٍجبدا اإلداسح    

 عبعخ ٍعزَذح رقع عَٞعٖب فٜ اىَغز٘ٛ األٗه ٗرشَو: 26ٍزطيجبد اىنيٞخاالعجبسٝخ :  -2

 فٞضٝبء مَٞٞبء عٞ٘ى٘عٞب اىزخظض

عيٌ 

اى

ؽ

٘ٝ

 اُ

 سٝبػٞبد ّجبد

 4 2 2 6 6 6 عذد اىغبعبد
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 ٍزطيجبد اىزخظض : –3

 74عةةبعخ ٍعــةةـزَذح )ال ٝضٝةةذ عةةِ  111ٍزطيجةةبد اىزخظةةض ىْٞةةو دسعةةخ اىجنةةبى٘سٝ٘ط ٕةةٜ  –أ 

 عبعخ ٍعزَذح اخزٞبسٙ(. 26عبعخ ٍعزَذح اعجبسٙ ٗ ال ٝقو عِ 

ىيجشّةبٍظ ٗرىةل  ٝؾذد ٍغيظ ميٞخ عيً٘ االسع فٚ ثذاٝخ مةو عةبً دساعةٚ األعةذاد اىَطي٘ثةخ -ة

 غيظ اىقغٌ.ٍٍغيظ إداسح اىجشّبٍظ ٗ ثْبءات عيٚ ٍقزشؽبد 

 ( 7 انضعم األكاديًــي 37يادج )

اىغغو األمبدَٝٚ ٕ٘ ثٞبُ ٝ٘ػؼ عٞش اىطبىت اىذساعةٚ، ٗٝشةَو اىَقةشساد اىزةٚ ٝذسعةٖب فةٚ مةو فظةو 

دساعٚ ثشٍ٘صٕب ٗأسقبٍٖب ٗعذد ٗؽذارٖب اىَقشسح ٗاىزقةذٝشاد اىزةٚ ؽظةو عيٖٞةب، ٗسٍة٘ص ٗقةٌٞ 

ىَعةةذه اىزشامَةةٚ ٗثٞةةبُ اىزقةةذٝش اىعةةبً، ريةةل اىزقةةذٝشاد، مَةةب ٝ٘ػةةؼ اىغةةغو اىَعةةذه اى ظةةيٚ ٗا

 .ٗرىل ثعذ عَو ٍقبطخ ثبإلػبفخ إىٚ اىَقشساد اىزٚ أع ٚ ٍْٖب اىطبىت اىَؾ٘ه

 ( 7 اإلسشــاد األكاديًــي 47يادج )

ٍْغق اىجشّبٍظ ٍششذا أمبدَٝٞب ٍِ ثةِٞ أعؼةبء  ٝؾذد ٗمٞو اىنيٞخ ىشئُ٘ اىزعيٌٞ ٗ اىطالة ثبألشزشاك ٍع

 ٍغَ٘عخ ٍِ اىطالة. ٗٝز٘ىٚ اىَششذ األمبدَٜٝ ٍغبعذح اىطالة فٜ ٍب ٝيٜ:ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو 

 اىَ٘افقخ عيٚ األعجبء اىذساعٞخ ىيطبىت فٚ مو فظو دساعٚ ٗإخزٞبس اىَقةشساد اىذساعةٞخ -

 اىذساعٚ. ٍٔٗغبعذح اىطبىت فٚ ٗػع عذٗى عْذ اىزغغٞو

 .ىنيٞخثب ٍزبثعخ ؽبالد اىقٞذ ٗاإلٝقبب ّٗزبلظ اىطبىت ٗرقذٍٔ االمبدَٝٚ -

ال ٝغ٘ص ىيَششذ األمبدَٝٚ ؽيت إعبدح دساعةخ اىطبىةت ىةجعغ اىَقةشساد اىزةٚ ّغةؼ فٖٞةب  -

ٗىنِ َٝنْٔ إػةبفخ عةبعبد صالةذح ىيزخةشط ىَقةشساد  ٍِ قجو ثغشع سفع ٍز٘عؾ اىْقبؽ ىيطبىت

ؽ٘اه ٍذح دساعةزٔ ثٖةذب سفةع  عبعبد ٍعزَذح 6إخزٞبسٝخ ىٌ ٝذسعٖب اىطبىت ٍِ قجو ثؾذ أقظٚ 

 امَٚ عيٚ أُ ٝزٌ رىل ثعذ ٍ٘افقخ ٍغيظ اىقغٌ ٗإعزَبد ٍغيظ اىنيٞخ.اىَعذه اىزش

 ( 7 انعةء انذساصـــي57يادج )

( عبعخ ٍعزَذح ىي ظةو اىذساعةٜ اى٘اؽةذ، ٗٝغة٘ص  18اىؾذ األقظٚ ىيعتء اىذساعٜ ٕ٘ ) -

ٍغيظ اىنيٞةخ، ثشةشؽ أال ٍغيظ إداسح اىجشّبٍظ ٗ( عبعخ ٍعزَذح ثَ٘افقخ  21أُ ٝشفع اىؾذ إىٚ ) 

ٗأُ ٝز٘قةف  ( ّقبؽةأ5.11( ّقبؽ ٍِ )3.11و ٍعذه اىطبىت فٜ اى ظو االعزٞبدٛ اىغبثق عِ )ٝق

 ( عبعخ ٍعزَذح فٚ آخش فظو دساعٚ ثبىنيٞخ.21رخشط اىطبىت عيٚ اىغَبػ ىٔ ثذساعخ )

( عةبعخ ٍعزَةذح ىي ظةو اىذساعةٜ اى٘اؽةذ ، 12اىؾذ األدّٚ ىيعتء اىذساعةٜ ىيطبىةت ٕة٘ ) -

ٍغيظ إداسح اىجشّةبٍظ ٗىغْةخ شةئُ٘ فٜ ؽبالد ٍجشسح ، ٝ٘افق عيٖٞب  ٗٝغ٘ص إّقبص اىؾذ األدّٚ

 ٍغيظ اىنيٞخ.اىزعيٌٞ ٗاىطالة 
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 ( 7 انحزف و اإلضافح واإلَضحاب6يادج )

ٝزقذً اىطبىت ىزغغٞو اىَقشساد فٚ مو فظو دساعٚ ثعذ اعزٞ بء ششٗؽ اىزغغٞو فٚ مو  -

دح ثز٘قٞزةبد اىزغةغٞو ٗق٘اعةذٓ اىزةٚ ٍقشس ٗثعذ اعزشبسح اىَششذ األمبدَٝٚ ٗفةٚ اىَ٘اعٞةذ اىَؾةذ

 اىنيٞخ. رطشؽٖب

اىطبىت اىزٙ ٝزخيف عِ ٍ٘عذ اىزغغٞو ألمضش ٍِ أعج٘. ال ٝعزجش رغغٞئ فةٚ اىَقةشساد  -

ت  إال ثعذ ٍ٘افقخ اىقغٌ اىعيَٚ ٗاىقغٌ اىزٙ ٝطشػ اىَقشس فٚ ؽبىخ إخزالفَٖب، ٗٝقً٘  اىذساعٞخ ّٖبلٞب

األعةج٘. اىضةبّٚ ٍةِ ثذاٝةخ اىذساعةخ ٍةع رغةذٝذ سعةٌ رةأخٞش اىطبىت ثبىزغغٞو اىَزأخش ؽزةٚ ّٖبٝةخ 

 ٍغيظ اىنيٞخ. ٓٝؾذد

ٝغ٘ص ىيطبىت إػبفخ  أٗ ؽزب ٍقشس أٗ آخش ؽزٚ ّٖبٝخ االعةج٘. اىضةبّٚ ىي ظةو اىذساعةٚ  -

اىعبدٙ، ٗرىل ثَ٘افقخ اىَششذ األمبدَٝٚ ٗ ثششؽ ر٘افش أٍبمِ ثبىَقشساد اىَشاد اىزغةغٞو 

اعٚ اىْٖبلٚ ىيطبىت ثعةذ اىؾةزب ٗاالػةبفخ أٗ االّغةؾبة ٍةِ ثٖب ٗٝزٌ إعزَبد اىغذٗه اىذس

 .ىغْخ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗاىطالة

ٝغ٘ص ىيطبىت ثعذ ٍ٘افقخ اىَششذ األمبدَٝٚ اإلّغؾبة ٍِ ٍقشس ٍةب ؽزةٚ ّٖبٝةخ األعةج٘.  -

اىغبدط ٍِ ثذاٝخ اى ظو اىذساعٜ اىعبدٙ ٗرىةل ثَةب ال ٝخةو ثبىعةتء اىذساعةٚ اىَْظة٘ص عيٞةٔ 

ٝؾةةةق ىيطبىةةت اىَْغةةةؾت ٍةةةِ اى ظةةةو اىظةةٞ ٚ إعةةةزشداد اىشعةةةً٘ اىذساعةةةٞخ  ( ٗال8فةةٚ اىَةةةبدح )

 ىيَقشساد اىزٚ قبً ثبىزغغٞو فٖٞب. 

عةةذد ٍةةشاد اإلّغةةؾبة ٍةةِ ٍقةةشس ٍةةب ؽزةةٚ ّٖبٝةةخ األعةةج٘. اىغةةبدط )ٍةةِ ثذاٝةةخ اى ظةةو  -

 اىذساعٜ اىعبدٙ( ال ٝغت اُ ٝزعذٙ صَبّٞخ ٍشاد ؽ٘اه فزشح دساعخ اىطبىت ثبىنيٞخ.

اإلعةةزَبسح اىَخظظةةخ ىالّغةةؾبة ٍةةِ اىَششةةذ األمةةبدَٝٚ ر٘قٞةةع ٞ بء ٝقةةً٘ اىطبىةةت ثئعةةز -

ٗأعةةزبر اىَةةبدح ٍ٘ػةةؾب ثٖةةب عةةجت االّغةةؾبة، ٗٝغةةغو ٕةةزا اىَقةةشس فةةٚ عةةغو اىطبىةةت االمةةبدَٝٚ 

( ، ٗرىل إرا ىٌ ٝزغبٗصاىؾذ األقظٚ اىَْظ٘ص عيٞٔ ىيغٞبة، ٗال ٝذخو ٕةزا Wثزقذٝش ٍْغؾت )

 ٍِ ؽٞش اىْغبػ ٗاىشع٘ة ٍٗزطيجبد اىزخشط.اىَقشس فٜ ِعذاد اىَقشساد اىزٜ دسعٖب 

إرا اّغؾت اىطبىت ٍِ عَٞع ٍقشساد اى ظو اىذساعٜ عيٞٔ أُ ٝقذً عزسات ىينيٞخ ٗٝشزشؽ  -

 .ٍٗ٘افقخ ٍغيظ اىنيٞخ قج٘ه ٕزا اىعزس ٍِ ىغْخ شئُ٘ اىزعيٌٞ ٗ اىطالة

اى ظةة٘ه  خةةالهأٗ إىغةةبء رغةةغٞئ  ٍةةِ اىَقةةشساد اىذساعةةٞخ ال ٝغةة٘ص ىيطبىةةت اإلّغةةؾبة -

اىذساعٞخ اىظٞ ٞخ ٗفٚ ؽبىخ عذً إعزنَبه اىذساعخ ثذُٗ عةزس ٝقجيةٔ ٍغيةظ اىنيٞةخ ٝعزجةش اىطبىةت 

 فٚ ٕزا اىَقشس. Fساعت ٗٝؾظو عيٚ رقذٝش 
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 ( 7 انقىاعـذ انًُظًح نإلَرقال يٍ يضرىي إنً آخش227يادج )

ٗ ٝقٞذ فةٚ اىَغةز٘ٙ اىضبىةش ارا  عبعخ ٍعزَذح. 28ٝقٞذ اىطبىت فٚ اىَغز٘ٙ اىضبّٚ ارا اعزبص ٍب ال ٝقو عِ 

عةبعخ  96عبعخ ٍعزَذح ٗ فٚ اىَغز٘ٙ اىشاثةع ارا اعزةبص ٍةب ال ٝقةو عةِ  63 اعزبص ٍب ال ٝقو عِ

 ٍعزَذح.

ٝغ٘ص ىيطبىت اىَظْف فٚ ٍغز٘ٙ دساعةٚ ٍعةِٞ اىزغةغٞو فةٚ ٍقةشس دساعةٚ ٍطةشٗػ ىَغةز٘ٝبد أعيةٚ 

ت فٚ ٍزطيجبد ٕزا اىَقشس عةِ اىعةتء اىذساعةٚ اى ظةيٚ ٗرىةل ثعةذ  فَٞب ال ٝضٝذ ،ؽبىَب مبُ ّبعؾب

 اىْغبػ فٚ ٍقشساد اى ظ٘ه اىذساعٞخ األدّٚ.

ت ٝزٌ رغغٞيٌٖ فٚ اىَقشساد ثَب ٝؼَِ ىٌٖ اىؾذ األدّٚ ٍِ اىعتء اىذساعٚ فةٚ  اىطالة اىَزعضشُٗ دساعٞب

 مو فظو.

 

 

 ( 7 انًىاظثــح واإلعرزاس عٍ انذساصـح22يادج )

طالة فٜ مو ٍؾبػشح ّظشٝخ أٗ فزشح عَيٞخ فٜ عغو ٍـعذ ىزىل ٝز٘ىٚ أعزبر اىَقشس رغغٞو ؽؼ٘س اى

 ٍِ قجو شئُ٘ اىطالة ٍع ٍشاعبح ٍب ٝيٜ :

 غةةبعبداى% ٍةةِ ٍغَةة٘. 11اىؾةةذ اىَغةةَ٘ػ ثةةٔ ىغٞـةةـبة اىطةةـبىت ثةةـذُٗ عةةـزس ٍةةـقج٘ه ٕةة٘  -أ 

ٗٝزةةـ٘ىٚ أعـزــةةـبر اىَـــةةـقشس إّةةـزاساىطبىت ٗإخطةةبس إداسح شةةئُ٘ اىطةةالة  يَقةةـشس،اىذساعةةٞخ ى

ثخطبة فٜ ؽبىخ رغبٗص ٕزٓ اىـْغجخ ىز٘عٞٔ اإلّـزاس األٗه ىيطبىت ثَـعشفــــخ ٍـنزــت شئــُ٘ 

 % ٝ٘عٔ ىٔ اإلّزاس اىضبّٜ ٗاألخٞش مزبثٞب.21اىطالة، ٗإرا رغٞت اىطبىت ؽزٚ ّغجخ 

ثةـذُٗ عةزس رقجيةٔ  ٔ ىَقةشس دساعةٚ% ٗمـةـبُ غٞـةـبث25عةـِ  اىطبىةت إرا صادد ّغجخ غٞـبة -ة

ت اىزعيةةٌٞ ٗ اىطةةالة  ٝغةةغو ىيطةةـبىت رةةـقذٝش   ىةةـغْخ شةةئُ٘   فةةٜ اىَـقـةةـشس  ٍْغةةؾت إعجبسٝةةب

 ٗالٝــــذخو  فـٜ ؽغـــــبة  اىَـــعـذه اىزشامَٜ ىيطــبىت.

ارا رغٞت اىطبىت عِ االٍزؾبُ اىْٖبلٚ اىزؾشٝشٙ فٚ ٍقشس ٍب ثعزس قٖشٙ رقجيةٔ ىغْةخ شةئُ٘  -ط

ٗٝعقةةذ ىةةٔ (I) ٝعزجةةش ٕةةزا اىَقةةشس غٞةةش ٍنزَةةو  اىزعيةةٌٞ ٗاىطةةالة ٗٝ٘افةةق عيٞةةٔ ٍغيةةظ اىنيٞةةخ

اٍزؾبُ رؾشٝشٙ فٚ االعج٘. األٗه ٍةِ اى ظةو اىذساعةٚ اىزةبىٚ ثشةشؽ أُ ٝنةُ٘ اىطبىةت قةذ 

 أدٙ االٍزؾبُ اىعَيٚ ٗاٍزؾبُ ٍْزظف اى ظو فٚ ٕزا اىَقشس.

ى ظةو دساعةٚ ٗاؽةذ ٗثؾةذ أقظةٚ أسثعةخ  ثبىنيٞةخ ٝغ٘ص ىيطبىةت أُ ٝزقةذً ثطيةت الٝقةبب قٞةذٓ -د

ىغْةخ شةئُ٘ اىزعيةٌٞ ٗاىطةالة عةجبة ٝ٘افةق عيٖٞةب ألٗرىةل  ٘ه دساعٞخ ٍْ ظيخ أٗ ٍزظةيخفظ

 ٍغيظ اىنيٞخ.ٗ
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ٝخؼع اىطبىت ىيْظبً اىعبً ىيغبٍعخ ٗاىنيٞخ ٗرطجق عيٞةخ ق٘اعةذ اى ظةو ٍةِ اىغبٍعةخ ٗفةشص  -ٓ

اىخبطةخ إعبدح اىقٞذ ٗاالعزاس اىَقج٘ىخ ىعةذً أداء االٍزؾةبُ ٗمبفةخ اىق٘اعةذ ٗاىقة٘اِّٞ ٗاىية٘الؼ 

 ثزأدٝت اىطالة ٗاىَْظ٘ص عيٖٞب فٚ قبُّ٘ رْظٌٞ اىغبٍعبد ٗاللؾزٔ اىزْ ٞزٝخ.

 ( 7 َظاو انرقييى نهطــالب20يادج )

ه عةةِ إعةةذاد اىخطةةخ اىذساعةةٞخ ىيَقةةشس فةةٜ ثذاٝةةخ اى ظةةو اىذساعةةٜ، ئ٘أعةةزبر اىَقةةشس ٍغةة -

صٝةع اىضٍْةٚ ٗر٘صٝعٖب عيةٚ اىطةالة عيةٚ أُ رزؼةَِ األٕةذاب اىعبٍةخ ٗاىخبطةخ ىيَقةشس، ٗاىز٘

ؽقيٞةةخ ٗ   ٗصٝةةبساد ٗسؽةةالد ى٘ؽذارةةٔ ، ٗاألّشةةطخ اىَظةةبؽجخ ىزْ ٞةةزٓ ٍةةِ أٗساق عَةةو ٗثؾةة٘س 

ٍٞذاّٞخ  )أعَبه فظو( ٍٗ٘اعٞذ عقذ اٍزؾبّبد ّظةف اى ظةو ّٗظةبً اىزقةٌ٘ٝ ٗاىَشاععةخ ٗرقةذٌٝ 

 رقشٝشعِ اىَقشس فٚ ّٖبٝخ مو فظو دساعٚ.

 )ٍبلخ( دسعخ. 111ٝزٌ رظؾٞؼ اٍزؾبُ مو ٍقشس ٍِ  -

 صٍِ االٍزؾبُ اىْظشٛ ٕ٘ عبعزبُ ىنو ٍقشس دساعٚ. -

ت ٗأعَةبه فظةو ٗشة ٘ٛ  إرا رؼَْذ - ت ٗأخةش عَيٞةب ت رؾشٝشٝب دسعبد أؽذ اىَقشساد اٍزؾبّب

أٗ إٍزؾةةبُ ّظةةف فظةةو فةةئُ دسعةةخ اىطبىةةت فةةٜ ٕةةزا اىَقةةشس ٕةةٜ ٍغَةة٘. دسعةةبد عَٞةةع ٕةةزٓ 

ٍزؾةةبُ اىزؾشٝةةشٛ % ٍةةِ دسعةةخ اال31االٍزؾبّةةبد ٍغزَعةةخ ٗ إرا ؽظةةو اىطبىةةت عيةةٚ اقةةو ٍةةِ 

ت.   اىْٖبلٜ رنزت ساعت اللؾٞب

 دسظاخ انرقييى واإليرحاَاخ7

 عْظش اىزقٌٞٞ
اىَقشس اىْظشٙ 

 فقؾ

اىَقشس اىزٙ ٝؾز٘ٙ 

عيٚ دسٗط 

 عَيٞخ

اىَقشس اىعَيٚ 

 فقؾ

 - 61 61 اإلٍزؾبُ اىزؾشٝشٙ اىْٖبلٚ

 11 5 11 اإلٍزؾبُ اىش ٘ٙ

 - 11 21 إٍزؾبُ ٍْزظف اى ظو

 21 5 11 األعَبه اى ظيٞخ

 21 - - إٍزؾبُ عَيٚ ٍْزظف اى ظو

 51 21 - اإلٍزؾبُ اىعَيٚ اىْٖبلٚ

 111 111 111 اىَغَ٘.

 

 َظاو ذقييى يقشس انعيىنىظيا انحقهيح

 أعٌ اىَقشس م٘د اىَقشس ؽشق اىزقٌٞٞ

   أداء اىطبىت فٚ اىشؽيخ اىش ٘ٙ أٍزؾبُ رؾشٝشٙ اىْٖبلٚاىزقشٝش 
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31 21 31 21 ES308 Field Geology 

 

 َظاو ذقييى يقشس انًقال وانثحس

 أعٌ اىَقشس م٘د اىَقشس ؽشق اىزقٌٞٞ

   اىَْبقشخ اىعشع األعَبه اى ظيٞخ اىْٖبلٚاىزقشٝش 

41 21 21 21 ES404 Research Project  

 

 َظاو انذسظاخ وانرقذيشاخ7

 اىزبىٜ:رقذس اىذسعبد اىزٜ ٝؾظو عيٖٞب اىطبىت فٜ مو ٍقشس دساعٜ عيٜ اى٘عٔ 

 Symbol اىــــــشٍــض

عــذد 

اىــْـــ

 ــقبؽ

 اىزقذٝش اىـــذسعخ

 ٍَزبص % 111اىٚ -A 3.5 - 5 85 أ

 عٞذ عذات  %85اىٚ اقو ٍِ -B 2.5 - 3.4 75 ة

 عٞذ % 75اىٚ اقو ٍِ   -C 1.5 - 2.4 65 ط

 ٍقج٘ه % 65اىٚ اقو ٍِ  -D 1 - 1.4 61 د

 ساعت - ط ش F س

 ساعت - ط ش "F" س)غ(

 غٞش ٍنزَو - ط ش I غٞش ٍنزَو

 ٍْغؾت - ط ش W ٍْغؾت

 - ط ش FW ٍْغؾت أعجبسٝب

  ٍْغؾت

أعجبس

ٙ 

( إرا رنشس سع٘ة اىطبىت فٜ ٍقشس ٍب، ٝنز ٜ ثبؽزغبة اىشع٘ة ٍشح ٗاؽذح فقةؾ فةٜ ٍعذىةـٔ 2)

ٗ  اىـزشامــَٜ ٗىــنِ رغغةـو عةذد اىَةشاد اىزةٜ أدٙ فٖٞةب ٕةزا اىَقةشس فةٜ عةغئ األمةبدَٜٝ

 رؾغت دسعخ اىْغبػ اىزٚ ؽظو عيٖٞب عْذ اعزٞبص االٍزؾبُ.

( اىَعذه اى ظيٜ : ٕ٘ ٍز٘عؾ ٍب ٝؾظو عيٞٔ اىطبىت ٍِ ّقبؽ فةٜ اى ظةو اىذساعةٜ اى٘اؽةذ 3) 

 ٗٝقشة إىٜ سقَِٞ عششٝـِٞ فقؾ.  ٗٝؾغت مَب ٝيٜ :
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 عذد عبعبرٔ اىَعزَذح × ٍغَ٘. ؽبطو ػشة ّقبؽ مو ٍقشس فظيٚ  اىَعذه اى ظيٚ =   

 ؽبطو عَع اىغبعبد اىَعزَذح ىٖزٓ اىَقشساد فٚ اى ظو                                  

 
( اىَعذه اىزشامَٜ اىعبً: ٕ٘ ٍز٘عؾ ٍب ٝؾظو عيٞةٔ اىطبىةت ٍةِ ّقةبؽ خةاله اى ظة٘ه اىذساعٞــةـخ  4)  

 ٗٝقشة إىٜ سقَـــــــِٞ عششِٝٞ فقؾ ٗٝؾغت مَب ٝيٜ :

 

عةذد عةبعبرٔ × ٍغَ٘. ؽبطو ػةشة ّقةبؽ مةو ٍقةشس رةٌ دساعةزٔ اىَعذه اىزشامَٜ اىعبً   =   

  اىَعزَذح

 ؽبطو عَع اىغبعبد اىَعزَذح ىٖزٓ اىَقشساد اىزٜ رٌ دساعزٖب                                      

األسقبً اىعشةشٝخ ثعةذ اىةشقٌ اىضةبّٜ ال رةذخو 1.11( اىؾذ األدّٚ ىيَعذه اىزشامَٜ ىيزخشط ٕ٘  5) 

ٗفةٚ ؽبىةخ  ذه اى ظيٚ ىَز٘عؾ اىْقبؽ أٗ اىَعذه اىزشامَٚ ىَز٘عةؾ اىْقةبؽ.فٜ ؽغبة اىَع

رغبٗٛ اىَعذه اىزشامَٜ ألٗالو اىخشٝغِٞ ٝزٌ اىَ بػيخ ثٌْٖٞ ألسثعخ اسقبً عششٝخ ىزؾذٝذ 

 رشرٞت األٗالو.

 ( 7 يشذثــح انشـــشف 20يادج )

ت ىيَعةذه اىزشامَةٚ رجةخ اىشةشب ىيطبىةت اىؾبطةو عيةٚ ىَز٘عةؾ اىْقةبؽ ٗرَةْؼ ٍش ٝزٌ رشرٞت اىطةالة ٗفقةب

اىطبىت قةذ سعةت فةٚ أٙ ٍقةشس دساعةٚ فةٚ اىنيٞةخ  فأمضشثششؽ أال ٝنُ٘  2.5ٍعذه رشامَٚ ٍِ 

 )أٗ اىنيٞخ اىَؾ٘ه ٍْٖب(.

 ( 7 وضع انطانة ذحد انًالحظح األكاديًيح وانفصم يٍ انكهيح21يادج )

اىةزٛ قجةو فٞةٔ فةٜ عةذا اى ظةو اىذساعةٜ األٗه  -إرا ؽظو اىطبىت فٜ أٛ فظةو دساعةٜ  -

ّقةبؽ فئّةٔ ٝ٘ػةع رؾةذ اىَالؽظةةخ  5.11( فةةٚ ّظةبً 1.11عيةٚ ٍعةذه رشامَةٜ أقةو ٍةِ )-اىنيٞةخ

 األمبدَٝٞخ خاله اى ظو اىذساعٜ اىزٛ ٝيٞٔ )ْٝزس اإلّزاس االٗه(.

 1.11اىطبىت اىَ٘ػ٘. رؾذ اىَالؽظخ األمبدَٝٞةخ ٝغةت أُ ٝشفةع ٍعذىةٔ اىزشامَةٜ إىةٚ  -

أسثعةةخ فظةة٘ه دساعةةٞخ ٍززبىٞةةخ ، ٗٝشعةةو إىٞةةٔ إّةةزاسا صةةبُ ىزةةزمٞشٓ فةةأمضش ٗرىةةل فةةٜ ٍةةذح أقظةةبٕب 

ثبى ظةو اىذساعةةٜ األخٞةةش إرا أمَةةو فظةةيِٞ دساعةِٞٞ دُٗ اى٘طةة٘ه إىةةٚ اىَعةةذه اىَطيةة٘ة، مَةةب 

عيةةٚ األقةةو ثعةةذ األسثعةةخ   1.11ُٝخطةةش ٗىةةٜ أٍةةشٓ ثةةزىل ، ٗإرا ىةةٌ ٝؾقةةق اىطبىةةت رقةةذٝش رشامَةةٜ 

ت  فظةة٘ه اىذساعةةٞخ ؽجقةةب ى ةةشص اىشعةة٘ة اىَْظةة٘ص عيٖٞةةب ثبىاللؾةةخ  ٝةةزٌ فظةةو اىطبىةةت ّٖبلٞةةب

 اىزْ ٞزٝخ ىقبُّ٘ رْظٌٞ اىغبٍعبد.
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( عةبعخ 12ال ٝغَؼ ىيطبىت اىَ٘ػ٘. رؾذ اىَالؽظةخ األمبدَٝٞةخ ثبىزغةغٞو ألمضةش ٍةِ ) -

ٍعزَةةذح خةةاله اى ظةةو اىذساعةةٜ، ثبعةةزضْبء فظةةو اىزخةةشط فٞغةةَؼ ىيطبىةةت ثبإلػةةبفخ إىةةٚ ٍةةب رقةةذً 

ت ىزخشعٔ.ثزغغٞو ٍقشس ٗاؽذ ثعذد عبع  برٔ إُ مبُ رىل مبفٞب

 ال رْطجق ٕزٓ اىَبدح عيٚ اى ظو اىذساعٚ اىظٞ ٚ إُ ٗعذ. -

 

 

 ( 7 انرذسية انصيف22ًيادج )

ٝؤدٙ اىطالة اىَْق٘ىِٞ ٍِ اىَغز٘ٙ اىضبىش اىٚ اىَغز٘ٙ اىشاثع اىزذسٝتت اىظٞ ٚ فةٚ ثعةغ اىَؤعغةبد 

ىظٞ ٞخ ٗىَذح رزشاٗػ ٍِ إعج٘عِٞ اىةٚ اىَغزَعٞخ أٗ اىظْبعٞخ اىزٚ ٝؾذدٕب اىقغٌ خاله اىعطيخ ا

ٗػع ّظبً رقٌٞٞ ىشثؾ ٕزا اىزةذسٝت اىَٞةذاّٚ اىعَيةٚ  أداسح اىجشّبٍظصالصخ أعبثٞع ٗٝغ٘ص ىَغيظ 

ثَقبه اىَششٗ. اىجؾضٚ اىزٙ ٝقذٍٔ اىطبىت مَب ٝغ٘ص ىَغيظ اىقغٌ عقذ ٕزا اىزذسٝت داخو اىنيٞخ 

 فٚ ؽبىخ اىؾبعخ ىزىل.

 ساصيح( 7 انًقشساخ انذ23يادج )

رجِٞ اىغذاٗه اإلعزششبدٝخ اىَشفقخ اىَقشساد اىذساعةٞخ اىخبطةخ ثبىجشّةبٍظ ٗعةذد اىغةبعبد اىَعزَةذح ىنةو 

ٍقشس ٍٗزطيجبرٔ ٗ سٍ٘ص اىَقشساد، ٗٝغ٘ص إعزجذاه ٍقشساد إعجبسٝخ أٗ إخزٞبسٝةخ ثةرخشٙ ثْةبء 

 ٍٗ٘افقخ ٍغيظ اىنيٞخ ٍٗغيظ اىغبٍعخ. أداسح اىجشّبٍظعيٚ إقزشاػ ٍغيظ ىَغيظ 

رؾذٝش أٗ رعذٝو ر٘طٞف ٍقشس دساعٚ ٗإعزَبد اىزعذٝو ٍةِ ٍغيةظ اىقغةٌ  إداسح اىجشّبٍظ ٝغ٘ص ىَغيظ 

 ٍٗغيظ اىنيٞخ.

 

 ظذول االخرصاساخ نهًقشساخ و دالالذها

Beni-Suef 

Univer

sity 

Earth Science 

Engineering 

Geolo

gy 

 

Earth 

Scie

nce 

Chemistry Physics Mathematics Zoology Botany  

BSU ES ESCh ESPh ESM ESZ ESB ENG 

 

 ( 7 انًصشوفاخ انذساصيح24يادج )
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ٝقشٕةب ٍغيةظ اداسح ىيَقةشساد اىذساعةٞخ ٗاىزةٚ ٝقً٘ اىطبىت ثزغذٝذ اىشعً٘ اىذساعةٞخ ىنةو عةبعخ ٍعزَةذح 

اىجشّبٍظ عْ٘ٝب ؽجقب ىَبٕ٘ ٍقشس ٍِ اىَغيظ االعيٚ ىيغبٍعةبد ٗال ٝغة٘ص اعةزَشاس اىطبىةت فةٚ 

 ىٌ ٝغذد اىَظشٗفبد فٚ ٍ٘عذ غبٝزخ صالصخ اعبثٞع ٍِ ثذاٝخ اىذساعخ. اىجشّبٍظ ارا

 

 

 انًُح و انعىائز نهطالب انًرفىقيٍ   ( 7 تشَايط25يادج )

ٝ٘فش اىجشّبٍظ عذد ٍِ اىَْؼ اىَبىٞخ اى ظيٞخ ٝعيِ عْٖب فٚ ثذاٝخ مو فظو دساعٚ ثششؽ اال ٝقةو اىَعةذه 

% ٍةِ اىَظةشٗفبد 51ٚ: اىطبىةت االٗه اع ةبء ّقطخ عيٚ اىْؾة٘ اىزةبى 3.5عِ اى ظيٚ ىيطبىت 

% 31اع ةبء  % ٍِ اىَظشٗفبد اىذساعةٞخ ٗ اىطبىةت اىضبىةش41اىذساعٞخ ٗ اىطبىت اىضبّٚ اع بء 

 ٍِ اىَظشٗفبد اىذساعٞخ. 

 ( 7 ذفضيش يىاد انالئحح26يادج )

ُ٘ رْظةةٌٞ ىَغيةةظ اىنيٞةةخ اىؾةةق فةةٚ ر غةةٞش ٍةة٘اد اىاللؾةةخ إرا دعةةذ اىؾبعةةخ ىةةزىل ثَةةب الٝزعةةبسع ٍةةع قةةبّ

 اىغبٍعبد ٗى٘الؼ اىغبٍعخ ٗٝعشع اىز غٞش عيٚ ٍغيظ اىغبٍعخ إلعزَبدٓ.

 رطجق أؽنبً قبُّ٘ رْظٌٞ اىغبٍعبد ٗاللؾزٔ اىزْ ٞزٝخ فَٞب ىٌ ٝشد فٞٔ ّض فٚ ٕزٓ اىاللؾخ.

  انعيىنىظيا انهُذصيح تشَايط ساخسيقش

 ذًاسيٍ عًهً َظشي انكىد عُىاٌ انًقشس انفصم انًضرىي
 صاعح

 يعرًذج

 انًرطهة

قانضات  

ل
و
أل
 ا
ي

ى
ضر

نً
 ا

 األول

Geology 1 (Introduction to 

crystallography, minerals 

and rocks) 

ES101 2 2 - 3  

General Chemistry 1 

(Physical & inorganic chemistry) 

ESCh 

103 
2 2 - 3  

General Zoology  ESZ 105 1 2 - 2  

Calculus1  ESM 109 2 - 1 2  

General Physics 1 

(properties of matter and heat) 

ESPh 

107 
2 2 - 3  

English BSU 101 2   2  

Computer  BSU 103 1 2  2  

 17 االظًانً

 انصاًَ

Geology 2 

(Physical & Historical geology) 
ES 102 2 2 - 3 ES 101 

General Chemistry 2 

(Physical &Organic chemistry)  

ESCh 

104 
2 2 - 3 ESCh 103 

General Botany  ESB 106 1 2 - 2  

General Physics 2 

(Electromagnetism & optics) 

ESPh 

108 
2 2 - 3 ESPh 107 

Human Rights BSU 102 2   2  
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Calculus 2 ESM 110 2  1 2 ESM 109 

  يخراس انطانة يقشس واحذ

Philosophy of Science BSU 104 2   2  

Introduction to   Management BSU 106 2   2  

Arabic Language BSU 108 2   2  

Safety and Health Professions BSU 110 2   2  

 17 االظًانً

ً
اَ

نص
 ا
ي

ى
ضر

نً
 ا

 انصانس

Raw materials and Industry ES 201 1 2  2 ES101 

Introduction to Rock  Mechanics ES 203 1 2  2  

Principles of Paleontology ES 205 1 2  2 ES 102 

Crystal optics & Optical 

mineralogy 
ES 207 1 3  2 ES 101 

Introduction to Engineering 

Geology 
ENG 209 1 2  2 ES 102 

Fundamentals of Structural 

Geology 
ES 211 1 2  2 ES 102 

  يخراس انطانة يقشسيٍ

Construction Materials  

(Stones and Aggregates) 
ENG 213 1 2  2 ES 101 

Building and Dimension Stones ENG 215 1 2  2 ES 101 

Analytical Techniques 
 

ES 217 1 2  2 ES 101 

 23 االظًانً

 انشاتع

Metamorphic Petrology ES 202 1 2  2 ES 207 

Igneous Petrology ES 204 1 2  2 ES 207 

Sedimentary Petrology ES 206 1 2  2 ES 207 

Surveying  ES 208 1 2  2 ES 211 

Advanced structural geology ES 210 1 2  2 ES211 

Engineering properties of Earth 

materials 
ENG 212 1 2  2 ES 101 

Principles of Remote sensing ES 214 1 2  2 ES 211 

Introduction to Geophysics  ES 216 1 2  2  

واحذ يخراس انطانة يقشس   

Geostatistics ESM 218 2  1 2 - 

The Earth dynamics  ES 220 2   2 ES 211 

Environmental Geology ES 222 2   2  

 18 االظًانً

س
ان
نص
 ا
ي

ى
ضر

نً
 ا

 انخايش

Mineral Exploration  ES 301 1 2  2 ES214 

Stratigraphy and sedimentology ES 303 1 2  2 ES 206 

Soil Mechanics and soil 

Engineering 
ENG 305 1 2  2 ES 209 

Fundamentals of GIS ES 307 1 2  2 ES 214 

Landslides and slope stability 

assessments 
ENG 309 1 2  2 ES 209 

Economic Geology ES 311 1 2  2 ES101 

http://www.vvz.ethz.ch/lerneinheitPre.do?semkez=2014W&lerneinheitId=92998&lang=en
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ٍ ييخراس انطانة  يقشس   

Computer programming (1) ENG 313 1 2  2 BSU103 

Geomorphology ES 315 1 2  2 ES 211 

Sampling Techniques. ENG 317 1 2  2  

 16 األظًانً

 انضادس

Hydrogeology  ES 302 1 2  2  

Geology of Egypt ES 304 1 3  2 ES 303 

Computer techniques (structural 

and geotechnical analyses) 
ENG 306 1 2  2 

ES 210 

ES 309 

Field Geology   ES 308  4  2 ES208 

Foundation Engineering 

 
ENG 310 1 2  2 ES 209 

Rock Engineering ENG 312 1 2  2 ES 212 

Synthetic Materials ES 320 2   2  

يٍيخراس انطانة يقشس   

Engineering properties of clays ENG 314 1 2  2 ES 212 

Land Use Planning ENG 316 1 2  2 ES 307 

Advanced Geophysical Techniques ES 318 1 2  2 ES216 

 18 األظًانً

ع
ات
نش

 ا
ي

ى
ضر

نً
 ا

 انضاتع

Geohazards ES 401 1 2  2  

Petroleum Geology and Drilling ES 403 1 2  2  

Geotechnical Engineering of Dams ENG 405 1 2  2 
ES 310 

ES 312 

Terrain Analysis ENG 407 1 2  2 
ES 310 

ES 312 

Geotechnical Laboratory 

techniques 
ENG 409 1 2  2 ES 203 

Engineering geological mapping ENG 411 1 2  2 
ES 210 

ES 209 

ٍييخراس انطانة يقشس   
Mining, Quarreying, and Tunneling 

Engineering Geology. 
ENG 413 1 2  2 ENG 212 

Computer programming (2) ENG 415 1 2  2 ENG 213 

Transportation Engineering 

Geology (highways, airports, 

Tunneling and bridges). 

ENG 417 1 2  2 

ES 212 

ES 309 

ES 310 

Excavations (tools and principles) ENG 419 1 2  2 ES 209 

 16 األظًانً

 انصايٍ

Site investigation (desk and ground 

investigations) 
ENG 402 1 2  2 

ES 401, 

ES 405 

ES 407 

Research project Applied 

engineering geology (field works 

and case studies) 

ENG 404 1 2  2 

ES 401, 

ES 405 

ES 407 

Subsurface geology   ES 406 1 2  2 ENG 302 

Binder Technology ES 408 1 2  2 ES 320 

Waste disposal in rocks and soils ENG 410 1 2  2 ES 402 
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  يخراس انطانة شالز يقشاساخ
Environmental Management & 

Risk Assessment 
ENG 412 1 2  2 ES 401 

Engineering Geology and Coastal 

Processes 
ENG 414 1 2  2 ES 315 

Ground improvement (rock and 

soil improvement) 
ENG 416 1 2  2 ES 312 

Well Logging  ES 418 1 2  2  

 16 األظًانً

 
 

 


