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  :مقدمة
مت البدء بربامج ) م١٩٨٧( هـ ١٤٠٧يف عام 

) م١٩٧٦( هـ ١٣٩٦، ويف عام البكالوريوس
 املاجستري يت ملنح درجاً براجمبدأ القسم

ت مؤهالت عالية إلعداد كوادر ذا هاوالدكتور
 للعمل يف  اجليوفيزياء املختلفةتيف جماال

شركات البترول واخلدمات البترولية والتنقيب 
عن الثروة املعدنية واملياه باإلضافة إىل 

  .املؤسسات العلمية واحلكومية ذات العالقة
:هداف القسم واهتماماتهأ  

  األرضاجليوفيزيائي من علوم  خيتص باجلانب
  :حيث يشمل

دراسات الظواهر اجليوفيزيائية العامة  -١
لألرض ومدي 
تأثرها وتأثريها يف 

هود كاجلاالت ا
الطبيعية 
املعروفةوالنشاط 

    .الزلزايل
 الدراسات -٢

ام اخلاصة باستخد
راكيب املكونة الصفات الطبيعية للتعرف على الت

. الطبيعيةثروات الللقشرة األرضية وماحتتويه من 

ماكن املناسبة إلنشاء فضالً عن اختيار األ
  .اتمعات العمرانية واملنشآت اهلامة

  الدرجات العلمية 
رجــة البكــالوريوس يف علــوم   د -

 )جيوفيزياء(األرض
 درجة املاجستري يف اجليولوفيزياء -
  درجة الدكتوراه يف اجليوفيزياء -

  :الربامج الدراسية بالقسم
  : من خالل الربامج التاليةحيقق القسم أهدافه

  :البكالوريوسبـرنامج 
 يف  درجة البكالوريوسالطالبمينح     

 ١٣٦ بعد إمتام )جيوفيزياء(اجليولوجيا التطبيقية 
  . وحدة دراسية

يتخصص الطالب يف قسم اجليوفيزياء بعد أن 
جيتاز مقررات علوم األرض األساسية خالل  

 يدرس الطالب .  األربعة األويلالدراسية فصولال
عالوة على  ،يزياءاجليوفيف علوم  مقررا١٨ً

  :املقررات التكميلية يف العلوم األساسية
تشمل وهي  األساسيةدراسة تكميلية للعلوم  -أ

   .الفيزياء والرياضيات واحلاسبات
 

سس األ-ب
النظرية 
 للجيوفيزياء

تشمل فيزياء و
األرض وعلم 
الزالزل والنظم 
االهتزازية 
ونظم التحليل 

  .اخلطي
 ويشمل على االستكشاف اجليوفيزيائي –ج 

 والكهربية )اجلاذبية( املغناطيسية والتثاقلية
والسيزمية وجيوفيزياء اآلبار  والكهرمغناطيسية

وكيفية استخدامها جمتمعة أو منفردة للكشف 
 .عما يف باطن األرض

  
 احلقلـي   لتـدريب وتشمل ا   برامج متكاملة  -د

اجليوفيزيائي ومعاجلة املعطيـات اجليوفيزيائيـة      
، ومواضـيع خمتـارة   احلاسوبباستخدام برامج   

وإلقاء حماضرة عامة، وخيتتم هذا العمل املتكامل       
ــرج  .مبــــــشروع التخــــ

  :برنامج الدراسات العليا  
   ):جيوفيزياء(ماجستري العلوم -١
  املاجستري باملقررات الدراسية والرسالة-أ

املاجستري باملقررات الدراسية واملشروع -ب
  البحثي

    :)جيوفيزياء(دكتوراه فلسفة -٢
  املعامل واملختربات 

تشتمل معامل القسم على أجهزة متعددة لقياس 
اخلواص اجليوفيزيائية للصخور معملياً فضال عن 
 أجهزة حتديد املواقع باستخدام األقمار الصناعية
فضالً عن احلاسبات اآللية اليت تستخدم يف معاجلة 

  .البيانات احلقلية
مية املوجات السيزلقياس : معمل السيزمية-١

التضاغطية والقصية بإستخدام التقنيات املتعددة 
  .واالنعكاسية للطرق االنكسارية

: كهربية والكهرومغناطيسيةيومعمل اجل -٢
لقياس اخلواص الكهربية للصخور والطبقات 

معمليا وحقلياً ألغراض االستكشاف  األرضية
  .اجليوفيزيائي املختلفة 

  يشتمل :ضية  املغناطيسية األر ومعمل  التثاقلية -٣
 التثاقلية هذا املعمل على أجهزة لقياس جمال القياسات

العديدة وأجهزة حتديد املواقع باستخدام األقمار 
 .الصناعية

يشتمل  : واجليورادارمعمل اإلشعاعية واحلرارية -٤
 العديد من أجهزة قياس اإلشعاع الكلي على

والقياس الطيفي ) غاز الرادون(وجسيمات ألفا 
 .فضال عن أجهزة اجليورادار. ماألشعة جا

  
 
 

  :النشاطات والبحوث العلمية
دراسات االستكـشافية   يقوم القسم باملسامهة  بال    
 اـاالت  عات التنمية يف  واجليوتقنية الالزمة ملشرو  

عقـد   باإلضافة إىل    . والبيئة هاهلندسية وموارد امليا  
الندوات واحللقات الدراسـية للتوعيـة مبخـاطر        

عية اجليولوجيـة مثـل الـزالزل       الكوارث الطبي 
ــعاع   ــصادر اإلش ــية وم ــارات األرض واالي

يقوم أعضاء هيئة التـدريس بـإجراء       كما.وغريها
األحباث اليت م اتمع وتعمل على دراسة وحتليل        

 البيئية والعلمية وتقدمي احللول الالزمـة       تاملشكال
  .هلا
 

  :لالتصال واالستعالم
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Introduction 
     Geophysics is one of the earth 
sciences which is concerned with 
the exploration for natural resources, 
as well as studying of engineering 
aspects of soil & rocks to select the 
safest sites for constructions and 
archeological purposes..  
     In 1407 H (1987 G), Geophysics 
Department started with the B. Sc. 
program, followed by M. Sc. and 
Ph. D. programs to build up higher 
qualified groups specialized in 
different fields of applied 
geophysics.  

 
Aims of the Department: 
The geophysics Department deals 
with the geophysical part of Earth 
sciences which include: 

 

1- Studying of the main geophysical 
features and their effects on the 
known potential fields and the 
seismic activities. 
2- The studies which use the 
physical properties to define the 
structural constituents of the Earth 
crust, including its natural resources 
as well as selecting the most suitable 
sites for establishing safest 
communities. 

 
B.Sc. PROGRAM 

 
The Geophysical 
Department offers the B.Sc. after 
136 credit hours (CH). 

 

 
 

 In the first four terms, the students 
study the general courses of the 
Earth sciences. These courses 
involve principles of geological, 
geochemical and the geophysical 
sciences, in addition to other courses 
such as computer sciences, 
mathematics and physics.  
     After this stage, the students who 
select geophysics as their 
specialization have to take 19 more 
courses which the following: 

a- The complementary studies of 
physics, mathematics, and 
programming to the second level. 
B- Theoretical aspects of geophysics 
which include physics of the Earth, 
seismology, vibratory systems and 
linear analysis systems. 

 
c- Geophysical exploration courses 
such as magnetic, gravity, electric, 
electromagnetic & seismic as well as 
borehole geophysics.  
d- Integrated program which include 
geophysical field training, seminars, 
and geophysical data processing and 
B. Sc. project  

 
GRADUATE PROGRAMS 

 
1- MASTER OF SCIENCE (M. Sc. 

in Geophysics): 
Candidates follow one of the 

available two programs: 
a-Master of Science in Geophysics 

by Courses and Thesis.  
b-Master of Science in Geophysics 

by Courses and Research Project.  
 

2. DOCTOR OF PHILOSOPHY 
(Ph.D. in Geophysics): 

LABORATORIES: 
These labs. contain the 
computers and terminals for digitizing, 
plotters and printers as well as specific 
software packages which are used for 
data analysis. They contain alsoGlobal 
Positioning Systems (GPS). 
1-Seismic lab. contains instruments to 
measure seismic properties of rocks in 
lab.  

  
2-Electric & electromagnetic Lab.  
contains geoelectric and electro- 
magnetic exploration instruments. 
3-Magnetic & Gravity lab. .includes 
different types of total magnetic field 
survey, susceptibility & gravity 
instruments, 
4-Rradiometric &georadar lab. 
Contains total-count radiomet,Alpha 
particles detecting instruments and 
Gamma-ray spectrometer and the 
georadar. 
GEOPHYSICAL WORK 
OPPORTUNITIES IN THE 
KINGDOM: 
All oil and service companies 
dealing with hydro-carbons, minerals, 
groundwater and related activities, in 
addition to concerned governmental 
authorities.  

For more information and contact: 
FES-KAAU, P.O. Box 80206, Jeddah 

21589  
Tel.: 6952312 – 6952892 ;  

Fax.: 6952095  


