قسم الهندسة الجيولوجية
البرنامج الدراسي
للحصول على درجة البكالوريوس من القسم يتطلب إنجاز:







مقررات العلوم اإلنسانية
مقررات العلوم العامة
مقررات العلوم الهندسية العامة
المقررات التخصصية الملزمة
عدد ثالثة مقررات من المقررات التخصصية االختيارية
إجمالي عدد الوحدات الالزمة للتخرج

رقم المقرر
هـ مد 231
هـ جل 315
هـ جل 373
هـ كم 211
هـ كم 211م

المقررات الدراسية
العلوم الهندسية الغير تخصصية الملزمة
اسم المقرر

مساحة
ميكانيكا الموائع
تقنيات الحفر
كيمياء فيزيائية
كيمياء فيزيائية معمل

 12وحدة
 33وحدة
 16وحدة
 84وحدة
 9وحدات
 154وحدة

عدد الوحدات
3
3
3
3
1

العلوم الهندسية التخصصية الملزمة
رقم المقرر
هـ جل 110
هـ جل 220
هـ جل 230
هـ جل 240
هـ جل 331
هـ جل 350
هـ جل 351
هـ جل 353
هـ جل 354
هـ جل 355
هـ جل 360
هـ جل 361
هـ جل 362
هـ جل 363
هـ جل 364
هـ جل 365
هـ جل 470

جيولوجيا عامة
جيولوجيا تركيبية
معادن وصخور
طبقات ورسوبيات
جيولوجية ليبيا
جيوميكانيكا I
علم المياه
جيوكيمياء
جيولوجيا تصورية
التحليل العددي
ميكانيكا التربة I
تسجيالت اآلبار I
األشعة السينية
جيولوجيا اقتصادية
خواص مواد البناء
جيولوجيا النفط I
جيوهندسية I

اسم المقرر

عدد الوحدات
3
3
4
4
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

هـ جل 472
هـ جل 473
هـ جل 475
هـ جل 477
هـ جل 578
هـ جل 597
هـ جل 598
هـ جل 599

3
3
3
3
1
2
1
4

جيوفيزياء
سريان المياه الجوفية
تطبيقات حاسب آلي
استشعار عن بعد
الحقل الجيولوجي
دراسات خاصة
الندوة
المشروع الهندسي

المقررات الهندسية االختيارية لكل شعبة ( 15وحدة دراسية)

-

شعبة الثروات المعدنية ( 15وحدة دراسية):

رقم المقرر
هـ جل 575
هـ جل 577
هـ جل 579
هـ جل 584
هـ جل 585

-

شعبة هندسة الموارد المائية ( 15وحدة دراسية):

رقم المقرر
هـ جل 580
هـ جل 581
هـ جل 589
هـ جل 590
هـ جل 591

-

اسم المقرر
صخور ومعادن صناعية
معادن طينية
طرق االستكشاف
جيوهندسية التعدين
تقييم الخامات

عدد الوحدات
3
3
3
3
3

اسم المقرر

هيدروليكية آبار المياه
جيوكيميائية المياه الجوفية
نمذجة المياه الجوفية
تصميم وصيانة آبار المياه
إدارة المياه الجوفية

عدد الوحدات
3
3
3
3
3

شعبة الهندسة الجيوتقنية ( 15وحدة دراسية):

رقم المقرر
هـ جل 582
هـ جل 583
هـ جل 592
هـ جل 593
هـ جل 594

جيوهندسية II
ميكانيكيا التربة II
اتران المنحدرات
تحري موقعي
جيوميكانيكا II

اسم المقرر

عدد الوحدات
3
3
3
3
3

-

شعبة الهندسة والبتروفيزيائية ( 15وحدة دراسية):

رقم المقرر
هـ جل 586
هـ جل 587
هـ جل 588
هـ جل 595
هـ جل 596

اسم المقرر

تسجيالت آبار II
خواص صخور المكامن
جيولوجيا النفط II
بتروفيزياء
تحليل األحواض

عدد الوحدات
3
3
3
3
3

مفردات المواد التخصصية
جيولوجيا فيزيائية (هـ جل )110
المفاهيم األساااااساااايةر العناصاااار والمعادنر الصااااخور النارية والبراكينر التعريةر الصااااخور الرسااااوبيةر
الصخور المتحولةر أساسيات الجيولوجيا التاريخيةر مقدمة للجيولوجيا التركيبيةر المصادر الطبيعية ويتضمن
الجزء العملي تعريف وتصاااااانيف المعااادن والصااااااخورر تمرينااات على الخرائط الكنتوريااةر الطبوارافيااةر
الجيولوجية والمقاطع الجيولوجية.
جيولوجية تركيبية (هـ جل )220
أساسيات تشوه الصخورر مخططات اإلجهاد واالنفعال وعالقتها بالترسيبات الجيولوجيةر السمات البنيوية
بمقاييسها الصغيرة والكبيرةر تصنيف الطياتر تصنيف الفوالقر تصنيف الفواصل التحاليل التركيبيةر المفاهيم
الحديثة للجيوتكتونيةر تدريبات معملية على تحليل المسااااااائل التركيبية بطرق الحساااااااب المثلثية والجيومترية
والتجسيمية وتفسير الخرائط والمقاطع التركيبية والقطاعات.
المعادن والصخور (هـ جل )230
أسااااااااساااااايات علم البلوراتر الخواص الفيزيائية للمعادنر المجموعات المعدنية وأصاااااالهار نمط التواجد
والعوامل المؤثرةر علم المعادن الوصاااافير تصاااانيف الصااااخور الناريةر الرسااااوبيةر والمتحولة وكذلك تركيب
الصاااااخور ونسااااايجها الداخلير الدراساااااة المعملية للبلورات والمعادن والصاااااخور باساااااتخدام العينات اليدوية
والدراسة المهجرية.
الطبقات والرسوبيات (هـ جل )240
العمود الطبقير الوحدات الطبقيةر طرق التحليل الطبقي وقواعد المقارنة والمناظرةر الخواص والسااااامات
الفيزيائية للبيئات الحديثة للترساااااايبر العالقات الطبقيةر ويتضاااااامن المختبر التدرح الحبيبي لتحليل بيئات
الترسيبر التحاليل المهجرية والتحاليل الطبقية.
جيولوجية ليبيا (هـ جل )331
دراساااة إقليمية لجيولوجية ليبيا عن طريق دراساااة التكوينات الجيولوجية من ما قبل عصااار الكمبري إلى
العصر الحديث مع التركيز على الخواص التكتونيةر الطبقات والرسوبياتر التركيبات الجيولوجية والمصادر
الطبيعية باختالف أنواعهار تدريبات مختبرية علي واجبات وتحليل خرائط وقطاعات جيولوجية.

جيوميكانيكا ( 1هـ جل )350
مقدمة في ميكانيكا الصخور والخواص الدالةر مقاومة الصخور وانهياراتهار اإلجهادات المبدئيةر تركيبات
الكتل الصخريةر تشوه الصخورر مقدمة لتطبيقات التجارب المعملية لقياس الخواص الدالة ومقاومة الصخورر
وواجبات تحليلية.
علم المياه (هـ جل )351
الدورة المائيةر الهطولر التبخرر النتحر تدفق المجاري المائيةر مخططات التدفق المائي (هيدروجراف)
العالقااة بين الهطول وجريااان المياااهر يحتوي المختبر على قياااس درجااة الحرارةر الرطوبااةر التبخر وهطول
اإلمطارر مسائل تطبيقية حول األجزاء المذكورة.
جيوكيمياء (هـ جل )353
التوازن الكيم يائير األح ماض والقوا عد ترساااااا يب الكربو ناتر التعر ية الكيم يائ يةر ال طاقة الحرةر جهود
األكسااااادة ومخططات ()Eh-Phر المعادن الطينية وأكسااااادة الرواساااااب المعدنيةر يتضااااامن الجزء العملي على
واجبات تحليلية تغطي التوازن الكيميائي والطاقة الحرة تكوين مخططات ( )Eh-Phللعناصاااااار والمركبات
الكيميائية.
الجيولوجيا التصورية (هـ جل )354
الصااااور الجوية والتجساااايمر خواص ومميزات الصااااور الجويةر طرق تفسااااير الصااااور الجويةر تخريط
الخصاااائل الصاااخريةر تخريط الصاااخور النارية والمتحولةر تطبيقات مختلفةر ويشااامل المختبر على دراساااة
وتحليل الصااااااور باسااااااتخدام أجهزة التجساااااايمر قياس االرتفاع واالتجاهاتر تطبيقات على أنواع الصااااااخور
والمصادر الطبيعية.
التحليل العددي (هـ جل )355
منظومات المعادالت الخطية وحلولهار صااايل التراكيب المختلفةر التفاوااال والتكامل العددير قواعد شاااب
المنحرف وسمبسونر الصيل الرباعية األخرىر التحليل العددي للمعادالت التفاولية األوليةر واجبات تحليلية
وبرامج الحاسب اآللي.
جيولوجيا النفط ( 1هـ جل )356
مقدمة لصااخور المكامن وخواصااهار السااوائل المختلفة في المكامنر المصااائد المكمنيةر الضااغط والحرارة
من المكامنر ميكانيكية المكامنر أصاال النفط وهجرت وتراكم ر يشااتمل المختبر على تكوين وتفسااير الخرائط
الكنتورية التركيبيةر خرائط تساااااوي الساااامكر خرائط حجم الهيدروكربونات في الفراااتر المقاطع التركيبية
والطبقية.
ميكانيكا التربة (هـ جل )360
السااااالوي الميكانيكي للتربة اير المتماساااااكةر توزيع اإلجهادات في التربةر اإلنضاااااغاطية وهبوط التربةر
تساااااارب وتدفق المياهر التصاااااالبر الترييحر مقاومة القل في التربةر االختبارات المعملية للخواص الدالةر
تصنيف التربةر اختبار القلر الدمك والتصلب.

تسجيالت اآلبار ( 1هـ جل )361
العالقات األساااسااية في تفسااير الساارود البئريةر الجهد التلقائي لساارود المقاومة الكهربائيةر ساارود أشااعة
جامار ساارود المسااامية (الكثافة النيترونيةر الصااوتية)ر تفسااير لساارود اآلبار بطرق التحليل السااريع والطرق
التفصيليةر التحليل لمختلف السرود في اآلبار المفتوحة وواجبات تحليلية.
األشعة السينية (هـ جل )362
نظرية تولد األشاعة السااينيةر قواعد تفرق وفلورة األشااعة السااينيةر أجهزة األشااعة السااينيةر تجهيز العينات
لالختبارر تحليل المعادن والصااااخورر التطبيقات الكمية والكيفيةر يحتوي المختبر على تجهيز العينات وتقنيات
اختبارهار تفسير وتحليل لسرود األشعة السينية.
الجيولوجيا االقتصادية (هـ جل )363
القواعد العامةر النسااايج الداخلي للخامات المعدنيةر التغير الكيميائي لجدران الصاااخورر التمنطق والنشاااوة
االحتكاكير القياس الحراري واإلثراء الساااوبر جينير الترسااابات الفلزية المختلفة ودراساااة ألمثلة من مختلف
إنحاء العالمر يحتوي الجزء العملي على التخريط والقطاعات باسااااتخدام بيانات آبار الحفرر دراسااااة القطاعات
المصقولة لبعض الخامات االقتصادية.
خواص مواد البناء (هـ جل )364
القواعد العامةر مواد البناء الطبيعيةر الركام الخرسااااانير االساااامنا والخرسااااانةر الجير وأنواع ر الجب
الصناعير الطوب والرخام ومواصفاتهار يتضمن المختبر اختيار خواص المواد بناء على مواصفاتها القياسية.
جيوهندسية ( 1هـ جل )470
تصااااانيف الكتل الصاااااخرية والقياساااااات الحقليةر اتزان المنحدرات والحفر المفتوعر السااااادود وأنواعهار
الخزانات وهندسة الترسيب في الخزاناتر األساسات العميقةر ويحتوي الجزء العملي من المقرر على م سائل
تحليلية وبعض التمرينات والتخريط وكذلك المقاطع وتقنيات التوقيع البياني.
جيوفيزيائية تطبيقية (هـ جل )472
الطرق الساايزمية وأجزااها (االنكسااارية واالنعكاسااية)ر الطرق الكهربائيةر الطرق المغناطيساايةر وطرق
الجاذبية واألرويةر ويتضمن المختبر بعض القياسات والتحاليل للبيانات الجيوفيزيائية وواجبات تحليلية.
سريان المياه الجوفية (هـ جل )473
األسااااسااايات والخواص الفيزيائية لساااريان المياه الجوفيةر جيولوجية المياهر تقييم مصاااادر المياه الجوفيةر
تلوث المياه الجوفيةر ويتضمن الجزء العملي الموصلية الكهربائيةر المسامية واالنضغاطيةر ومسائل تحليلية.
تطبيقات الحاسب اآللي (هـ جل )475
مقدمة في البرمجة وأساااااساااايات اإلحصاااااءر برمجة الحاسااااب اآللي وجبر المصاااافوفاتر تحاليل البيانات
المتتابعةر تحاليل الخرائطر أمثلة عملية باساااتخدام مشااااكل تخصااايصااايةر يتضااامن الجزء العملي التدريب على
استخدام الحاسب اآللي الشخصير استخدام البرامج العامة والمتخصصة.

االستشعار عن بعد (هـ جل )477
أساسيات االستشعار عن بعدر األقمار الصناعيةر وأجهزة اإلحساسر األنظمة السلبيةر والموجات الدقيقة
النشااطة (الرادار) تجهيز وتحسااين الصااورر تطبيقات االسااتشااعار عن بعد في الهندسااة الجيولوجيةر يتضاامن
الجزء العملي عرو وا ً لل شرائحر التحليل ل صور من المركبات الف ضائيةر األقمار ال صناعية والرادارر تحاليل
التراكيب الجيولوجية والخصائل الصخرية.
المعادن والصخور الصناعية (هـ جل )575
مالمح الصاخور والمعادن الصاناعيةر تصانيفهار أصالها والبحث عنها واساتخراجهار الدراساة االقتصاادية
للصااااااخور والمعادن الصااااااناعية والتركيز على الخامات المعدنية والالفلزيةر دراساااااااة أمثلة لهذه المعادن
والصاااخور في ليبيا مع التركيز على دراساااة الجرانيا والبازلا والرخام واألطيان والداياتومايا والفلدسااابار
والحجر الجيري والدولومايا والجب ورواسب السبخات.
العملي :اختبارات معملية (فيزيائية وكيميائية) للعديد من المعادن والصااااااخور الصااااااناعية للتعرف على
تطبيقاتها واسااااااتخداماتها في مجاالت الصااااااناعة المختلفةر زيارات حقلية لبعض مواقع المعادن والصااااااخور
الصناعية في ليبيا.
المعادن الطينية (هـ جل )577
بنية وتركيب المعادن الطينية .نشاااااااجة وتواجد األطيان في التربة والصااااااخور المختلفةر خواص المعادن
الطينية وعالقة هذه الخواص باالسااااااتخدامات الصااااااناعية لهار دراساااااااة التحور في معادن الطينيةر الطرق
المسااتخدمة للتعرف على ودراسااة معادن الطين بواسااطة حيود األشااعة السااينية والتحليل الحراري التفاواالي
والمجهر االلكتروني وتقنية امتصاص األشعة تحا الحمراء.
العملي  :التعرف على بعض المعادن الطينية الشاااااائعة باساااااتخدام نماذح حيود األشاااااعة الساااااينية والتحليل
الحراري التفاولير التعرف على بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للمعادن الطينية بالمعمل.
الحقل الجيولوجي (هـ جل )578
المقرر يقاادم في الحقاال لماادة  3أسااااااااابيع عماال ميااداني .الجزء األول من ماادة الحقاال تهتم بااالجيولوجيااا
االسااااتطالعية واالسااااتكشاااااف والطبقية والجيولوجية التركيبية والجوانب البيئيةر ويتناول الجزء الثاني أجهزة
الجيولوجيا الميدانية والتدريب على اسااااااتخدامها الحقيقي في الميدان لقياس المقاطع العمودية وت حديد المعالم
والتدريب على المسااارات المفتوحة والمغلقة وعمل الحسااابات الالزمةر ويتضاامن الجزء الثالث التدريب على
التخريط الجيولوجي وإعداد الخرائط الجيولوجية.
طرق االستكشاف (هـ جل )579
فلساافة االسااتكشاااف والتخطيط لبرامج التنقيب واالسااتكشااافر ربط معطيات ونتائج الطرق االسااتكشااافية
المختل فة م ثل الطرق الجيوفيز يائ ية وتقن يات االسااااااتشاااااا عار عن ب عد والصااااااور الجو ية مع ن تائج الت حال يل
الجيوكيميائية لعينات المعادن والصخور ورواسب الروافد وذلك لتفسير المعطيات السطحية وتحا السطحية
ومعرفة التراكيب الجيولوجية للبحث عن النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية والمياه الجوفية باإلوااااااافة
إلى استعمال نتائج بعض الدراسات االستكشافية في مجال الهندسة الجيوتقنية.
العملي:تفساااير الخرائط الجيولوجية واالساااتكشاااافية لتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة .تدريب صااايفي
لمدة  6أسابيع مع شركات استكشافية في مجال البحث عن النفط والخامات المعدنية االقتصادية.

هيدروليكيا آبار المياه (هـ جل )580
التعريف على أنواع الخزانات الجوفيةر خواص الخزانات وأنواع معادالت التدفقر اختبارات الضاااااا ر
طرق تحليل اختبارات الضاااااا لألنواع المختلفة من الخزانات الجوفية (الجزء األول)ر طرق تحليل اختبارات
الض (الجزء الثاني)ر يتضمن الجزء العملي واجبات ومسائل تحليلية مركزة.
جيوكيميائية المياه الجوفية (هـ جل )581
الخواص الكيميائية وأساااسااياتهار التطور الكيميائي للمياه الجوفية الطبيعيةر صااالحية المياه الجوفيةر تلوث
المياه الجوفيةر أجزاء التحاليل الكيميائية المختلفة لتحديد محتويات المياه من األمالع المختلفةر مسائل تحليلية.
جيوهندسية ( 2هـ جل )582
التكوينات الكار ستية وتجثيرها علي الم شاريع الهند سيةر الهبوط وأنواع ر الكباري واألر صفة وت صنيفاتها
ومشاكلها الجيوتقنيةرهندسة الشواطئر هندسة الزالزل والسيزمية وتجثيرهار يشمل الجزء العملي علي تخريط
ومقاطع وتمرينات جيوتقنيةر مسائل تحليلية.
ميكانيكيا التربة  3( 2وحدات) (هـ جل )583
توزيع اإلجهادات في الكتل التربيةر األساااساايات السااطحية وقدرة التحملر األساااساايات السااطحية والهبوط
(ترييح)ر تركيب التربة المتماساااكةر التركيبات الحامية الثابتةر تصاااميم الخوازيقر اختبارات معملية ومساااائل
التحليلية.
جيوهندسية التعدين (هـ جل )584
أنطقة المعادن وتصاااااحب المعادن االقتصاااااديةر تحلل صااااخور الحائط والخامات المعدنية أنطقة التحللر
المعادن الغثةر طرق التعدين المختلفةر التعدين السااااااطحي وتحا السااااااطحير تعدين المعادن القابلة للذوبانر
اقتصااااديات المعادن والمناجمر مقدمة في قانون التعدينر نقل وتساااويق المعادن االقتصااااديةر دراساااة ومعالجة
اآلثار البيئية الناتجة عن اساااتغالل المحاجرر التخريط الجيولوجي للمناجم الساااطحية وتحا الساااطحيةر سااامك
واحتياطي الخام بالمنجم أو المحجر ودراسااااااة ساااااامك الغطاء الصااااااخري وإزالت ر أخذ عينات الخام المعدني
والغطاء الصخري.
العملي :دراسااااة جيولوجيا المحاجر وعمليات التخريط الجيولوجي بالمناجم السااااطحيةر دراسااااة ومعالجة
اآلثار البيئية الناتجة عن استغالل المناجم السطحية.
تقييم الخامات (هـ جل )585
التقييم الجيولوجي السطحي للخاماتر المساحة الجيولوجيةر المالمح التركيبية والتشكيلية ومواقع الخامات
المعدنيةر التقييم الجيولوجي تحا السااااطحي للخاماتر أنواع أجسااااام الخامات المعدنية الفلزية والالفلزيةر أخذ
العينات وأنواعهار تصااميم شاابكات الحفر االسااتكشااافير تعيين حجم وأشااكال األجسااام المعدنية بواسااطة تحديد
ساااااامك وكثافة وامتداد الخامر رساااااام الخرائط والمقاطع الجيولوجيةر التقييم الصااااااناعي وتحديد جودة الخامر
التغيرات في نوعية وأشكال وامتداد الخام المعدنير طرق تقدير وأنواع احتياطيات الخامات المعدنية.
العملي :دراسة واقعية لتقدير احتياطيات بعض الخامات المعدنية الفلزية والالفلزية من معطيات الدراسات
الجيولوجية وعمليات الحفر االستكشافية والدراسات اإلحصائية للخام المعدني.

تسجيالت اآلبار ( 2هـ جل )586
يشمل هذا المقرر على سرود اآلبار المغلقة مثل أشعة جامار الكثافة المتغيرةر التماسك األسمنتير التحليل
الحرارير القياس الطبقير أشااااااعة جامار وساااااارود اإلنتاح مثل التدفق في اآلبارر قياس التدفق الدوارر معدل
الضاااغطر كثافة الساااائل وقياس معدل تغير الضاااغطر قراءة وتحليل سااارود اآلبار المغلقة واإلنتاح وتفسااايرهار
وواجبات وتحليل .
خواص صخور المكامن (هـ جل )587
المسااااامية والنفاذيةر معامل المقاومة الكهربائيةر النفاذية النساااابية والفيضااااان المائير الضااااغط الشااااعري
واالنضااااااغاطيةر يحتوي المختبر على االختبار المعملي للخواص المذكورة على بعض العينات اللبية الطبيعية
ومسائل تحليلية في معالجة البيانات وتطبيقاتها.
جيولوجيا النفط ( 2هـ جل )588
العوامل الجيولوجية المؤثرة في سلوي المكامنر فحل وتحليل العينات اللبية والبئريةر النفط والغاز ومياه
الحقول النفطيةر اختبارات الضااغط تحا السااطحير ساالوي السااوائل وتقييمهار يتضاامن الجزء العملي البيانات
اللبيةر وبيانات االختبار العمودي ()DSTر اختبارات السااااااوائل النفطية ()PVTر الضااااااغطر الحجمر درجة
الحرارةر حسابات احتياطي النفط والغاز.
أساسيات نمذجة المياه الجوفية (هـ جل )589
مقدم على النماذح المختلفة لمحاكات مصاااااااادر المياه الجوفيةر النماذح العدديةر تطبيق طريقة الفروق
المتناهية في حالة سااريان المياه الجوفية المسااتقر والغير مسااتقرر أمثل وبرامج محاساابية على ذلكر طرق تنقل
الملوثات بالمياه الجوفية وطريقة محاكاتها .تطبيق حالة دراساااااااة حقيق ية باسااااااتعمال أحد البرامج المتوفرةر
واستعمالها في حاالتها المختلفة.
تصميم وصيانة آبار المياه (هـ جل )590
مراجعة للغرض من آبار المياه وطرق حفرهار مبادئ تصااااااميم مصااااااافي اآلبارر تحاليل العينات الرملية
واسااتعمال ذلك في تصااميم المصااافي وتصااميم الغالف الزلطي وطرق اإلرساااءر تطوير وإكمال وتطهير آبار
المياهر صااايانة آبار المياهر مضاااخات المياهر يتضااامن الجزء العملي تحاليل التدرح الحبيبي للعينات الرملية من
اآلبارر اختبار وقياس فتحات المصافي وحساب المساحة المفتوحة.
إدارة المياه الجوفية (هـ جل )591
تعريف إدارة المياه الجوفيةر تقصاااااايات أحواض المياه الجوفيةر تطوير المياه الجوفيةر المردود البديل
لألحواضر إدارة إمدادات المياه الجوفية في ليبيار مسائل تحليلية وبعض النماذح بالحاسب اآللي.
اتران المنحدرات الصخرية (هـ جل )592
تدفق ووااااااغط المياه في الكتل الصااااااخريةر االنهيار على مسااااااتوير االنهيار الوتدير االنهيار الدائرير
االنهيار االنقالبير أسااااااااساااااايات التفجير وتجثيرها على االتزانر تحاليل االتزان وحساااااااابات مختلف أنواع
االنهيارات باستخدام بيانات حقليةر أمثلة عملية ومسائل تحليلية.

التحري الموقعي (هـ جل )593
أساسيات التحري الموقعير الحفر واستخراح العينات اللبية من الجساتر سرد وتسجيل المعلومات ورسم
مقاطع الجسااااات والحفر االختباريةر االختبارات الموقعية :اختبار االختراق القياسااااير االختراق المخروطير
اختبارات االختراق الديناميكيةر اختبار القل الدوارر اختبار التحميل الموقعير القياسااااااات الجيوفيزيائية مع
التركيز على المقاومة الكهربائية والقياس الساايزمي االنكسااارير التدريب على تصااميم وتنظيم برامج األعمال
الحقلية.
جيوميكانيكا ( 2هـ جل )594
تصاااااميم الفتحات تحا األرواااااية واألنفاق في الكتل الصاااااخرية المتباينةر تصاااااميم الفتحات واألنفاق في
الصاااخور الطبقيةر التصاااميم في الكتل الصاااخرية المتصااادعةر بعض المفاهيم األخرى لفتح وتدعيم الصاااخور
وتسليحهار مسائل تحليلية لحساب ثبات الصخور المختلفة أثناء عملية الفتح تحا األرض.
بتروفيزياء (هـ جل )595
يتضااامن مقرر بتروفيزياء صاااخور المكامن النفطية على أسااااسااايات الخواص الفيزيائية للمكامن النفطية
"النظرية المنهجية والدراسااااة المختبرية لخصااااائل الفيزيائية للصااااخور المكامن النفطية" النفاذية وأنواعهار
قياس النفاذية ووصاافهار المسااامية وأنواعهار قياس المسااامية ووصااف معداتهار تشاابع السااوائل والغاز والنفط
وتشبع المياهر وأنواع اإلنضغاطيةر والبلل وأنواع ر والتوتر السطحي والتوتر البينير مفهوم الضغط الشعري
وطرق قياسااا ر البيانات العامة للضاااغط الشاااعري وأهميتها وأهمية خصاااائصاااها في هندساااة المكامن النفطية
والخصائل الميكانيكية.
دراسات خاصة (هـ جل )597
هذا المقرر مخصااال للشاااعب إلعطائ للطالب حساااب حاجة الطالب في مشاااروع أو تعويضااا وزيادة
معلومات في موووع أو مواويع محددة.
الندوة (هـ جل )598
يتم خالل هذا المقرر تدريب الطالب على طرق إعداد الدراسات واألبحاث والطرق السليمة لعروها.
المشروع الهندسي (هـ جل )599
يتم من خالل هذا المقرر تدريب الطالب على إعداد الدراسااااااات واألبحاث الحقيقية وذلك من خالل تناول
لمووااااوع دراسااااة متكاملة لمشااااكلة واقعية يقوم الطالب بتجميع كل المعلومات المتعلقة بالمشااااكلة ودراسااااتها
وتحليلها واقتراع الحلول المناساااااابة لها وإعداد تقرير متكامل بذلك ومناقشاااااات والدفاع علي أمام لجنة علمية
مشكل من أعضاء هيئة التدري بالقسم.
تحليل األحواض (هـ جل )659
يعرض المقرر نظرياات تشااااااكيال األحواض الجيولوجياة وأنواعهاا المختلفاةر الجيوتكتونياة ودينااميك ية
الترسااايب األحواضر وتاري هبوط وتعاقب الخزانر تطور مصاااادر الصاااخور ونظام النفط .باإلواااافة لذلك
هناي مواوااايع سااايتم مناقشاااتها مثل الحالة الفيزيائية للغالف الصاااخرير ميكانيكية الترسااايب في األحواض
الرسااااوبية بواسااااطة التمددر والصاااادع االنزالقي على خط المضااااربر االنثناء والضااااغطر وتجثير ديناميكيات
الصااهيرر وأنظمة الترساايبر وتاري الهبوط الحرارير والتغيرات في الخزان والخواص والبتروفيزيائية أثناء
عمليات الدفن والعمليات التكتونيةر وتطبيق نظام النفط لغرض معرفة هذه المفاهيم.

