
 
 

 
  كلیة علوم األرض

  

  
  
  
  ـه١٤٢٦/١٤٢٧
  م٢٠٠٥/٢٠٠٦

  

  مقـدمـة

تعترب كلية علوم األرض من أقدم املؤسـسات التعليميـة يف اململكـة العربيـة               
  .م ١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠السعودية، إذ تأسست عام 

وتضم الكلية العديد من التخصصات العلمية وزعت على ستة أقسام متنح درجة            
  :بكالوريوس واملاجستري والدكتوراه وهي 

  . قسم الثروة املعدنية والصخور – ١
  . قسم جيولوجيا املياه – ٢
  . قسم اجليولوجيا اهلندسية والبيئية – ٣
  . قسم جيولوجيا البترول والترسبات – ٤
  . قسم اجليولوجيا البنائية واإلستشعار عن بعد – ٥
  . قسم اجليوفيزياء – ٦

ية قسم التدريب الفين الذي يهدف إىل إعطاء الطالـب معرفـة            كما تضم الكل  
أساسية يف جماالت علوم األرض ، ومينح القسم درجة الدبلوم يف التخصـصات             

اجليولوجيا العامة ، اجليوكيمياء ، اجليوفيزياء ، اجليولوجيـا اهلندسـية ،       : التالية  
ين وذلك بقـصد    املساحة والرسم ، بعد دراسة سنتني يعني بعدها على وظيفة ف          

  .إعداد الكوادر الفنية املتخصصة املساعدة يف جماالت علوم األرض 

  أهــداف الكليـة

تسعى الكلية إىل املسامهة يف التقدم العلمي واحلضاري للمملكة العربية السعودية           
  : من خالل األهداف التالية 

إعداد الكوادر املتخصصة يف جماالت علوم األرض على مـستويات           §
وريوس واملاجستري والدكتوراه ، وكذلك إعداد الفنيني املؤهلني        البكال

 .على مستوى الدبلوم الفين 
اإلشراف على إعداد الدورات العلمية والتدريبيـة لرفـع املـستوى            §

العلمي يف جماالت علوم األرض للعاملني بـالوزارات واملؤسـسات          
يـا  املختلفة ، وكذلك عقد الدورات الالزمة ملدرسي علم اجليولوج        

 .باملدارس الثانوية 
القيام بالبحوث األكادميية والتطبيقية ، دف استكـشاف وتطـوير          §

وتنمية الثروات املعدنية ومصادر املياه باململكة ، وتقدمي االستشارات         
 .العلمية والفنية للجهات املختلفة 

املشاركة يف نشر الوعي العلمي والصحيح عن علـوم األرض لـدى      §
 .ما يتعلق باحملافظة على البيئة والثروات الوطنية اتمع وخصوصاً في

العمل على تشجيع وتنمية وتطوير اجلهود املبذولة يف جمال تعريـب            §
علوم األرض عن طريق ترمجة الكتب العلمية وتـشجيع التـأليف يف     

 .جماالت علوم األرض املختلفة 

  أقســام الكليـة

   قسم الثروة املعدنية والصخور – ١
تقدمي وتنمية املعرفة النظرية والتطبيقية املختلفة يف جماالت الـصخور  يقوم القسم ب  

والثروات املعدنية وعمل الدراسات واألحباث اخلاصة باخلامات املعدنية وكيفيـة          
كما تقوم معامل القسم    . تقييمها وطرق تعدينها عند ثبوت جدواها االقتصادية        

  .ة بإجراء التحاليل املختلفة ودراسة العينات الصخري
   قسم جيولوجيا املياه – ٢

يهدف القسم إىل تزويد طالبه باملعرفة اخلاصة بامليـاه الباطنيـة ، وجتمعهـا ،               
ونوعيتها وتأثرها بالصخور احلاوية هلا ، ودراسة طرق البحث والتنقيب عن املياه            

  .الباطنية ، وتنمية مصادر املياه الباطنية يف اململكة العربية السعودية 

  يولوجيا اهلندسية والبيئية  قسم اجل– ٣
يهدف القسم إىل تقدمي املعارف األساسية للطالب عـن اخلـواص اجليولوجيـة       
اهلندسية للصخور والتربة والركام وكذلك الفحص املوقعي لإلنشاءات األرضية ،     
وتقدمي املعارف التطبيقية عن مدى املالءمة اجليولوجيـة لألعمـال اإلنـشائية ،      

كما يقدم القسم العلـوم األساسـية   . طر اجليولوجية والبيئية   وكيفية تقدير املخا  
فيما يتعلق بالتفاعل بني اإلنسان والبيئة الطبيعية احمليطة من صخور وتربة ومـاء             

  .ودراسة األنظمة واللوائح البيئية احمللية والعاملية 
   قسم جيولوجيا البرتول والرتسبات – ٤

لتطبيقية املتعلقة بطريقة تكوين وجتمـع      يقوم القسم بتدريس اجلوانب النظرية وا     
البترول ، وطرق تنقيب واستكشاف استغالل البترول ، وتطـوير التقنيـات ،             
واستخدام احلاسب يف جيولوجيا البترول ، وكذلك خيتص القسم بتقدمي املعرفـة       
الشاملة عن الصخور الرسوبية وأنواعها وتصنيفها وبيئات الترسيب ، ودراسـة           

احملفوظة يف الـصخور الرسـوبية وطـرق        ) االحافري  ( ية واحليوانية   البقايا النبات 
  .تصنيفها وبيئاا 

   قسم اجليولوجيا البنائية واإلستشعار عن بعد – ٥
يقوم القسم بدراسة التراكيب البنائية للوحدات الصخرية ، وحتديـد أبعادهـا ،            

 املـسوحات   وحتليل اجتاهاا ، ودرجات تشوهها ، واستنباط مسبباا ، وعمل         
اخلاصة ا ، وإعداد اخلرائط البنائية ، وكذلك حتليل ومعاجلة الصور امللتقطة من             
األقمار الصناعية ألغراض املسح اجليولوجي ، وإعـداد اخلـرائط اإلقليميـة ،             

  .وكذلك استخدام تقنية نظم املعلومات املكانية إلنتاج اخلرائط املختلفة 
   قسم اجليوفيزياء – ٦

 إىل تزويد الطالب باملعارف اجليوفيزيائية من حيث اخلواص يهدف القسم
الفيزيائية لألرض ، ومواردها ، واحلركات التكوينية ، وطرق التنقيب عن 

الثروات املعدنية والبترول واملياه الباطنية ، ودراسة األخطار الزلزالية وإعطاء 
  .يوفيزياء التفاصيل التحت سطحية ، وتطبيق استخدام احلاسب اآليل يف اجل

  

  جماالت عمل اخلرجيني

 :تؤهل الكلية اخلرجيني من أقسامهااملختلفة للعمل يف اجلهات التالية 
 .وزارة املياه والكهرباء  •
 .وزارة التربية والتعليم  •
 .وزارة النقل  •
 .وزارة الشؤون البلدية والقروية  •

 .وزارة الزراعة  •
 .وزارة التعليم العايل  •
 . السعودية هيئة املساحة اجليولوجية •
 .ارامكو السعودية  •
شركات البترول ، ومؤسـسات التعـدين ، وأعمـال احملـاجر ،              •

 .وشركات مواد البناء 
 .وزارة البترول والثروة املعدنية  •
 .شركات البحث والتنقيب اجليولوجي واجليوكيميائي واجليوفيزيائي  •
 . اإلنشائية اهلندسية –شركات املقاوالت  •
 .ة إدارة املساحة العسكري •
 .إدارة الدفاع املدين •
 .الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة  •

  معاهد البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية •
  

  مميزات الدراسة

تتميز الربامج الدراسية بكلية علوم األرض بالنواحي النظرية والعملية التطبيقيـة ،          
 املقـررات الدراسـية     إذ يدرس الطالب خالل مرحلة البكالوريوس عددا مـن        

  .والتطبيقية يقضيها الطالب يف الرحالت احلقلية يف كافة ختصصات الكلية 
  الدرجات العلمية

متنح كلية علوم األرض درجات البكالوريوس ، واملاجـستري ، الـدكتوراه يف              
التخصصات املختلفة لعلوم األرض ، عالوة على ذلك تقوم أقسام الكلية بتقدمي            

بدون رسالة يف بعض التخصصات ، كما متنح درجة الـدبلوم           درجة املاجستري   
  .الفين من قسم التدريب الفين 

  خدمة اتمع

حترص الكلية على املشاركة يف خدمة اتمع ، من خالل املـشاركة الفعالـة يف    
األحباث واالستشارات اليت م القطاع العام واخلاص ، عالوة علـى الـدورات           

  .لفة املتخصصة للقطاعات املخت
  ٨٠٢٠٦: ب . ص 

  ٢١٥٨٩ جدة –الرمز الربيدي 
  املوقع على شبكة اإلنترنت
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INTRODUCTION 
The Faculty of Earth Sciences (FES) is one of the 

oldest educational institutions in the Kingdom of Saudi 
Arabia. It was established in 1970 A.D. / 1390 A.H.  

The FES consists of six (6) specialized departments 
dealing with the various disciplines of the earth 
sciences. These departments are as follows: 

1. Department of Mineral Resources and Rocks 
2. Department of Hydrogeology 
3. Department of Engineering and Environmental 

Geology 
4. Department of Petroleum Geology and 

Sedimentalogy 
5. Department of Structural Geology and Remote 

Sensing 
6. Department of Geophysics 

Moreover, there is a Technical Training Department 
that offers a Technical diploma in Earth Science in the 
following options: General Geology, Geochemistry, 

Geophysics, Engineering Geology, Surveying and 
Drafting.  

FACULTY OBJECTIVES 
The FES intends to participate in the scientific and 

cultural development of the Kingdom of Saudi Arabia 
by executing the following tasks: 
 
• The preparation of specialized personnel in the 

earth sciences fields at the levels of undergraduate 
(B.Sc.) and graduate (M. Sc. and Ph. D.). 

• Supervising and conducting several knowledge-
based scientific and training courses in different 
fields of earth sciences specially geohazards and 
environmental to promote and update the 
knowledge of personnel working in the Ministries, 
agencies and educational institutions. 

• Support and execution of academic and applied 
research projects to explore and develop the mineral 
and groundwater resources in the Kingdom of Saudi 
Arabia and offering scientific and technical 
consultancy for  different industrial agencies.   

• Participation in promoting the public awareness 
particularly with regard to the geohazards, 
environmental pollution and conservation of 
national natural resources.  

• Encouraging Arabic publications and translations of 
textbooks in different fields of the earth sciences. 

FACULTY DEPARTMENTS  
1- Department of Mineral Resources and Rocks 

The department offers courses that help to develop 
the academic and applied aspects of the various fields of 
mineral resources and rocks such as study of mineral 
deposits, evaluation, mining methodologies, feasibility, 
etc. The departmental laboratories are equipped with 
modern state-of-the art instruments for chemical 
analyses and study of rock and mineral samples. 
2. Department of Hydrogeology 

The department provides the basic knowledge of the 
ground water quality and the affects of the aquifer 
rocks, ground water exploration techniques and 
development of ground water resources of the Kingdom 
of Saudi Arabia.  

3. Department of Engineering and Environmental 
Geology 

The department offers courses dealing with the 
engineering properties of the rocks, soil and concrete; 
site investigations to evaluate geologic characteristics 
and suitability of site for construction work; assessment 
of geologic and environmental hazards and mitigation 
and the study of national and international building 
codes and environmental specifications.   
4- Department of Petroleum Geology and 
Sedimentology  

The department provides the theoretical and 
practical aspects related to the formation of petroleum, 
methods of petroleum prospection and exploration, 
technology development and application of computer in 
petroleum geology. Moreover, the department offers the 
basic knowledge of sedimentary rocks, their types, 
classification, depositional environment and study of 
fossils that found in them. 
5- Department of Structural Geology and Remote 
Sensing 

The department offers courses dealing with the 
geologic structures within the Earth’s crust, their 
direction analyses, degree of deformation and to 
introduce the main tectonic framework. The remote 
sensing, on the other hand, deals with the satellite 
images to construct regional maps using different 
techniques. 
6- Department of Geophysics 

The department provides the basic geophysical 
knowledge concerning the Earth using the physical 
properties of the material forming it, as well as 
information about the tectonic processes within the 
shallow and deep parts of the Earth. Methods of mineral 
resources and petroleum exploration, geologic hazards 
such as earthquakes, as well as computer application in 
geophysics are also offered. 

JOB OPPORTUNITIES 
The FES qualifies graduates to work in the following 
field: 

• Saudi Geological Survey 
• Saudi Aramco  

• Companies of Petroleum, Mineral prospection 
and exploration, Mining, Stone Quarry and 
Building Materials. 

• Ministry of Petroleum and Mineral Resources 
• Companies for Geological, Geochemical and 

Geophysical Exploration 
• Companies for Building Construction and 

Engineering Foundation 
• Department of Military Survey 
• General Presidency for Meteorology and 

Environment Protection 
• Research Institutions within King Abdulaziz 

City for Science and Technology 
• Ministry of Water and Electricity 
• Ministry of Education 
• Ministry of Transportation 
• Ministry of Municipal and Rural Affairs 
• Ministry of Agriculture 
• Ministry of Higher Education 

BENEFITS OF THE STUDY IN FES 
The studying programs in the Faculty of Earth 

Science cover both of theoretical and applicable aspects, 
where undergraduate study some courses during field 
trips in different specialization.  
 

DEGREES OFFERED 
The FES offers B.Sc., M. Sc. and Ph.D. degrees in 

different specialization of Earth Sciences. Moreover, the 
departments offer M. Sc. without thesis in some 
specialization. Moreover, a two years Diploma 
Programs will be offered by Department of Technical 
Training. 

COMMUNITY SERVICES 
FES is interested in participating the Community by 

active cooperation with the Public and Private sectors in 
the fields of research and consultation. Moreover, FES 
offers specialized courses for different sectors.  
 

P.O. Box 80206, Jeddah, 21589 
Saudi Arabia 
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