


احلمــد والشــكر هللا الــذي ســاعدني يف إجنــاز هــذا اجلهــد املرتبــط بتأليــف املوســوعة 
العلميــة العربيــة والــذي اســتمر زهاء خمس ســنوات. تهدف املوســوعة العلمية الشــاملة 
املبســطة يف علــوم األرض والبيئــة والطاقــة الــى تزويــد وخدمــة الباحثــني وطــالب 
ــع  ــدرة املراج ــاكل ن ــن مش ــني م ــاة املهتم ــرا ملعان ــع نظ ــات املجتم ــات وفئ ــدارس واجلامع امل
العربيــة يف هــذا املجــال. تشــتمل املوســوعة والتــي تعتبــر األضخــم عامليــا يف مجــال 
ــكال  ــور واألش ــم بالص ــق ومدع ــايف موث ــي ثق ــم علم ــاب محك ــى 30 كت ــوم األرض عل عل

ــية:  ــزاء رئيس ــة أج ــي خمس ــة تغط ــن 5500 صفح ــر م ــطة يف أكث ــة املبس التوضيحي

اجلــزء األول مكــون مــن ســتة كتــب يناقــش عمــر األرض وشــكلها وحركاتهــا 
وتركيبهــا الداخلــي وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتها 

باملــد واجلــزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&

املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&

املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

أمــا اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة اشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة 
األرض بالنظــام الشمســي وباألخــص القمــر واألغلفــة اجلويــة واملائيــة 
واحليويــة احمليطــة بــاألرض. وكذلــك دور الــزالزل والتفجيــرات والبراكــني 

والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكني وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&

جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&

األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&



اجلزء الثالث يتألف من ســتة كتب تناقش كل ما يتعلق باملشــاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&

األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&

التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

ــع مــن املوســوعة مكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم  ــزء الراب اجل
األخــرى نوويــا وطبيــا وكذلــك دور البتــرول و الطاقــة املســتدامة اقتصاديــا وبيئيــا :

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&

اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&

دليل كتابة الرسائل اجلامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس عبــارة عــن ســتة  كتــب احتــوت علــى 2020 ســؤال وجــواب باللغــة 
وتهيئتهــم لالختبــارات  والباحثــني عربيــا وعامليــا  اإلجنليزيــة ملســاعدة طــالب اجلامعــات 

املهنــة:  العليــا ومزاولــة  والتأهيليــة للدراســات  الشــاملة 

321  سؤال وجواب أصل وتطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية



Preface
Praise and thanks to Allah who helped me accomplish this effort associated 
with wri�ng the Scien�fic Encyclopedia which lasted for about five years. 
The comprehensive and simplified scien�fic encyclopedia in earth, 
environment and energy sciences aims to provide and serve researchers, 
school and university students and society, due to the suffering of those 
interested in the problems of the scarcity of Arab references in this field. 
The encyclopedia is the largest in the world which includes 30 referred, 
scien�fic and cultural books documented and supported by pictures and 
simplified illustra�ons in more than 5500 pages, covering five main parts:
The first part consists of six books which discuss the age of the Earth, its 
shape, movements, internal structure, minerals and mining ores, gravity 
and its rela�onship to �des:

 Es�ma�ng  Age of the Earth  The Internal Structure of the Earth

 Earth’s Shape & Movements  Minerals & Mining

 Earth’s Gravity & its Applica�ons  Tides

The second part includes six books linking the Earth›s with the solar system, especially the 
moon, and the atmosphere, water, and vitality surrounding the Earth , as well as the role 
of earthquakes, explosions, volcanoes and tsunamis in affec�ng the structure of the earth 
and how to reduce its risks:

 Tsunami Waves  Volcanoes & Ways to Confront Them

 Earthquakes & Explosions  Geology of the Moon

 Seismic Hazard Assessment  Spheres Surrounding the Earth

The third part consists of six books which connect environmental problems and their solu�ons 
and contribu�on to clima�c changes. The importance of afforesta�on and the treatment of 
global warming:

 Environmental Problems & Their Solu�ons  Slips, Landslides & Floods

 Afforesta�on: Challenges & Solu�ons  Deser�fica�on & Drought

 Climate Change & Global Warming  Torrents & Water Dams



The fourth part of the encyclopedia consists of six books that discuss the rela�onship of 
Earth sciences with other interdisciplinary sciences : nuclear, and medical, as well as the 
role of clean, sus tainable energy, economically and environmentally:

  The Future of Energy in our World   Nuclear Geophysics

  Geothermal Energy   Medical Geology

  Is the Age of Oil Over?   Guide to Theses Wri�ng & Scien�fic Publica�on

As for the fi�h part, it consists of six books in English which contain 
2020 Ques�ons and Answers ( Q & A ) to help university students 
and researchers worldwide and prepare them for comprehensive and 
qualifying exams for postgraduate studies and prac�ce the profession:

321 Ques�ons & Answers in the Evolu�on of the Earth

358 Ques�ons & Answers in Petrology, Geochemistry, Remote Sensing and 
GIS

358 Ques�ons & Answers on Natural Resources

380 Ques�ons & Answers in Geological Hazards

303 Ques�ons & Answers in Seismology and Engineering Seismology

300 Ques�ons & Answers in Applied Geophysics

موسوعة العمري

 فـي علوم األرض




