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 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ملعلواكلية –يالى دجامعة 

 لمركزالعلمي / القسم ا 2. دنلمعاوالنفط اجيولوجيا 

Hydrogeology and Engineering geology 

GEHEG 203/ 

 رلمقرامز رسم / ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ميالزا

 لسنةالفصل / ا 5. مرحلة ثانيةي/ سنو

 لكلي)(اسية رالدات لساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1-9-2022

 رلمقراف ادأه 8.

ت لعملياه والميادر اتطوير مصاوفي تنمية ودوره تطبيقاته ، عهوفر، ميتهه ، اهلميااعلى علم ف لتعرا

نوعيتها على ظ لحفاواكذلك تقدير كمياتها وتها ودوريعا زتوه ولميااحركة د لتي تحدالمختلفة الوجية رولهيدا

 يمومتهادعلى ظ لحفاوالجوفية والسطحية ه الميادر امصاام لمختلفة للتخطيط الستخدالعلمية الوسائل ع اباتبا

مهمة. وة ا ثررهباعتبا

لفيزيائية الخصائص اسة ، درالمختلفةاعملها ت مجاالوفها اد، اهميتها، اهلهندسيةالجيولوجيا اعلى ف لتعرا

ر لصخوالهندسية للتربة المشاكل اغى ف لتعر، الهندسيةت التطبيقااها في ميتواهلتربة ر والهندسية للصخووا

 تسارالداد اعدالمختلفة في الجيولوجية ق الطرام استخد، الهندسيةت المنشااقامة امعالجتها عند ق روط

 ،تهامي، اهلهندسيةالجيولوجية ائط الخراسة و درالهندسية الجيولوجيا ل اير في مجارلتقااكتابة ت ولمسوحاوا

 مها.استخداكيفة وسمها ر

 



 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 لهندسية.الجيويولجيا واه لميااالساسية لعلم دى المباالطلبة من فهم اتمكين  1-أ

تقدير كمياتها. وتها ودوريعا زتوه ولميااعلى حركة ف لتعرالطلبة من اتمكين  2-أ

 تلتطبيقااميتها في واهلتربة ر والهندسية للصخووالفيزيائية الخصائص الطلبة من فهم اتمكين  3-أ

 لهندسية.ا

 لهندسية.الجيولوجيا ل اير في مجارلتقااكتابة ت ولمسوحات واسارالداد اعدالطلبة على ايب رتد 4-أ

 ماتها.استخدو اسمها ، رميتها، اهلهندسيةالجيولوجية ائط ابالخرم اللماا -أ5

 ر.لخاصة بالمقراتية رالمهااف ادهألا -ب 

عقلية رات مها - 1ب

 عمليةرات مها - 2ب

 لتطويرام واالستخدرات امها - 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ابالستجوواء اللقااريقة ط   ∙

 لبيانيةل االشكات والمخططات والبيانارض اعاوئط الخرالتوضيحية مثل الوسائل ام استخدا  ∙

 لهندسيةالجيولوجيا والوجي رولهيدالمتعلقة بعلم العلمية اير رلتقاز المطالبة بإنجاا  ∙

 لتقييمائق ارط

 شهريةويومية رات ختباا ∙

 ليوميةات المحاضراكة رلمشال احوت جادر   ∙

 تجباوواير رتقا   ∙

لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 يةدالقتصاوات الثرى اكاحده لمياامية ادراك اه 1-ج

لجائر ام االستخدث والتلواعليهامن ظ لحفاه والميادر احماية مصا 2-ج

 لهندسيةايع رلمشاالجيولوجية على البيئة اثر ادراك ا 3-ج

 لهندسيةايع رلمشااحماية وتنفيذ ولجيولوجيا في تصميم امية هلتوعية بأا 4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تيالذالتعلم ب اسلوا   ∙

 لمشاكلاحل ب سلوا   ∙

 نيةالميداالساليب ايب على رلتدا   ∙

لشخصي .) ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاالمنقولة ( ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 2-د لهندسيةالجيولوجيا ه والميااعلم ل لمختلفة في مجاالعمل اورش كة في رلمشاا 1-د

 لهندسيةالجيولوجيا ه والميال الحديثة في مجااالساليب ام استخدايب على رلتدا
 لمختلفةالوجية رولهيدت البيانااساليب تحليل ام استخدا3-د

 لهندسيةالوجيا لجيوه والميااعلم ت لمستخدمة في تطبيقاالحديثة ت البرمجيااعلى ع الطالا 4-د



 



 

 

 رلمقرابنية           11.

ة / أو لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

 عألسبوا تلساعاا لمطلوبةالتعلم ت امخرجا

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ه، لمياامقدمة في علم 

 تطبيقاتهوميته اه

الساسية دئ الطالب بالمبااتعريف 

قسامه واميته ه والمياالعلم 

 تطبيقاتهو

4 1 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ق روطلسقيط اع الطالب بأنوايلم  لسقيطا

 بياناتهض عروقياسه 
4 2 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لسقيط ب احساق رطلطالب ايتعلم  لسقيطاتقدير 

 لتساقطت ابياناض عرو
4 3 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اع نواعلى  لطالبف ايتعر لسقيطامن ت لسحوباا

مل العووالسقيط امن ت لسحوباا

 قياسهوعليه ة لمؤثرا

4 4 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لترشح م الطالب مفهوف ايعر لترشحا

ق روطعليه ة لمؤثرامل العووا

 حسابه

4 5 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لسيح م الطالب على مفهوف ايتعر لسيحا

مل العوواخصائصه وعه انووا

 عليهه لمؤثرا

4 6 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

م لطالب مفهوف ايعر 1 افغررولهيدا

 ملالعووامركباته اف وغررولهيدا

 لتي تتحكم بها

4 7 

 لفصلول/ االالشهر ن امتحاا - - -

 ولالا
4 8 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ب حساق رطلطالب ايتعلم  2 افغرولهيرا

 لمختلفةن الجرياا
4 9 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ا ءاللقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ن لفيضام الطالب بمفهوايلم  تلفيضاناا

 هتقديرق روط
4 10 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

م لطالب على مفهوف ايتعر نلفيضاع استتباا

 عهانون والفيضاع استتباا

 لحماية منهوالتحكم اءات اجروا

4 11 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ميتها اهلجوفية ه المياا

 يعهازتوو

، لجوفيةه الميااعلى ف يتعر

لمختلفة اعها انوواميتها اه

 يعهازتوو

4 12 



 

 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر اء اللقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ه لميار ابااع انواعلى ف يتعر رالباا

ق روطفيها ه لميان اجرياولجوفية ا

 اهحفر

4 13 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اع نوالطالب على ف ايتعر لجوفيةه الميااحركة 

لمستقر اغير ولمستقر ن الجرياا

 هلميااتصريف وسرعة ب حساو

 لجوفيةا

4 14 

 لفصلالثاني/ الشهر ن امتحاا - - -

 ولالا
4 15 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لجيولوجيا امقدمة في 

 لهندسيةا

لطالب على علم ف ايتعر

فه اد، اهلهندسيةالجيولوجيا ا

 تطبيقاتهو

4 16 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

لفيزيائية الخصائص ا

 رلصخوواللتربة 

لخصائص الطالب على ف ايتعر

كيفية ر ولصخووالفيزيائية للتربة ا

 حسابها

4 17 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لهندسيةالخصائص ا

 1رلصخوواللتربة 

لخصائص الطالب على ف ايتعر

كيفية ر ولصخووالهندسية للتربة ا

 حسابها

4 18 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 لهندسيةالخصائص ا

 2رلصخوواللتربة 

اع نوالطالب على ف ايتعر

ر لصخووالتربة افي ت اهلتشوا

 كيفية تكونهاو

4 19 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

الساسية ت الطالب بالحاالايلم  مهااقوولتربة احالة 

 لهندسياسلوكها وللتربة 
4 20 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

مية اهلطالب على ف ايتعر قعالموف استكشاا

لهندسية اقغ الموف استكشاا

 لمختلفةاحلها امرو

4 21 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ئط في الخرام استخدا

 قعالموف استكشاا

ام ستخدالطالب على ف ايتعر

لجيولوجية وافية الطبوغرائط الخرا

 لهندسيةايع رلمشاالهندسية في وا

4 22 

 لفصلول/ االالشهر ن امتحاا - - -

 لثانيا
4 23 

يومية ت متحاناا

 بيتيةت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

اف داهلطالب على ف ايتعر لتربةت اتحريا

 حلهاامرولتربة ت ابرنامج تحريا
4 24 

 يوميةت متحاناا

بيتية ت جباووا

ت متحاناوا

 شهرية

 لمباشرء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

 تعينااع نوالطالب على ف ايتعر لتربةت اعينا

 تجميعهاق روطلتربة ا
4 25 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاق ارام طستخدا

 يعرلمشاافي لجيوفيزيائي ا

 1 لهندسيةا

دىء لطالب على مباف ايتعر

 تطبيقاتها فيولكهربائية ق الطرا

 لهندسيةايع رلمشاا

4 26 



 

 

      شهرية

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ف الستكشاق ارام طستخدا

يع رلمشاالجيوفيزيائي في ا

 2 لهندسيةا

دىء لطالب على مباف ايتعر

تطبيقاتها ولية الزلزق الطرا

 لهندسيةايع رلمشاافي 

4 27 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ت لحركاالطالب على ف ايتعر 1 لجيولوجيةار طلمخاا

عها انووالسريعة اضية رالا

 لهندسيةايع رلمشااعلى ا هثروا

4 28 

يومية ت متحاناا

بيتية ت جباووا

 تمتحاناوا

 شهرية

لمباشر ء االلقاا

لوسائل وا

 لتوضيحيةا

ت لحركاالطالب على ف ايتعر 2 لجيولوجيةار طلمخاا

ا هثرواعها انووالبطيئة اضية رالا

 لهندسيةايع رلمشااعلى 

4 29 

 لفصلالثاني/ الشهر ن امتحاا - - -

 لثانيا
4 30 
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