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 كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 جیولوجیا النفط والمعادن المركز/  علمي القسم ال .2

 Petroleum Software/GEPS407 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 رابعةمرحلة  /سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 المقرر أھداف .8
  
 

  االسس النظریة والعملیة لبعض البرمجیات الجیولوجیة والنفطیة وتطبیقاتھاالتعرف على 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  .لبعض البرمجیات الجیولوجیة والنفطیةبادى االساسیة تمكین الطلبة من فھم الم -1أ
 .ا استخدام البرمجیات الجیولوجیة في تمثیل البیانات الجیولوجیة والنفطیةكین الطلبة من تم -2أ

 .فطیةاستخدام البرمجیات المتخصصة في حل المشاكل الجیولوجیة والن الطلبة  تدریب -3أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارات عقلیة - 1ب
  مھارات عملیة - 2ب
       ستخدام والتطویرمھارات اال - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة االلقاء واالستجواب •

 وعارض البیانات واالشكال البیانیة والحاسوب استخدام الوسائل التوضیحیة مثل الخرائط •

  .مطالبة الطلبة باستخدام البرمجیات في حل المشاكل الجیولوجیة والنفطیة •
 

 طرائق التقییم      

 ت یومیة وشھریةاختبارا •

 المحاضرات الیومیة في درجات حول المشاركة •

  تقاریر وواجبات •
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .استخدام البرمجیات الحدیثة في حل المشاكل الجیولوجیة والنفطیةادراك اھمیة  -1ج
  .التواصل مع احدث البرمجیات المستخدمة في مجال جیولوجیا النفط والمعادن -2ج
  .ادراك اھمیة استخدام البرمجیات الحدیثة في التقاریر والمنشورات العلمیة -3ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 اسلوب التعلم الذاتي •

 اسلوب حل المشاكل •

  استخدام البرمجیات في عرض البیانات بشكل معاصرالتدریب على  •
 

  ).لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ا( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  التي تناقش احدث البرمجیات الجیولوجیة والنفطیة العمل المختلفة المشاركة في ورش -1د
   الحدیثة لحل المشاكل الجیولوجیة البرمجیاتالتدریب على استخدام  -2د
  .روعرض البیانات الجیولوجیة والنفطیة بشكل معاصاستخدام اسالیب تحلیل -3د
 .المعاصرة وتطبیقاتھا البرمجیات احدث االطالع على  -4د
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب بالمبادئ االساسیة  4 1
میزاتھ  SedLogلبرنامج 

  وتطبیقاتھ

حول برنامج  مقدمة
SedLog 

 لقاء المباشراال
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بمكونات الواجھة یلم الطالب  4 2
واھم  SedLogاالساسیة لبرنامج 

  االوامر واھمیتھا

الواجھة االساسیة لبرنامج 
SedLog  

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

حانات وامت
 شھریة

االوامر االساسیة یتعلم الطالب  4 3
المستخدمة في ادخال البیانات 

 والتحكم بخصائصھ Logلرسم 

ادخال البیانات في برنامج 
SedLog  لرسمLog  

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

كیفیة ى یتعرف الطالب عل 4 4
  Graphic Logتخصیص 

 Graphicتخصیص 

Log 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

انشاء  كیفیة  على الطالب یتدرب 4 5
Lithologies/ Symbols  

 /Lithologiesانشاء 

Symbols  

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
 وواجبات بیتیة
وامتحانات 

 شھریة

االوامر الطالب على  یتدرب 4 6
الخاصة بانشاء القوالب واخراج 

 الملفات بصیغ مختلفة

القوالب وحفظ  انشاء
  الملفات

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

 Logیتدرب الطالب على رسم  4 7
اریر وحفظھ الستخدامھ في التق

  والمنشورات

 االلقاء المباشر Logتدریب على رسم 
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر االول 4  8
 االول

- - - 

یلم الطالب بالمبادىء االساسیة  4  9
  واھمیتھ Surferلبرنامج 

مفدمة حول برنامج 
Surfer 

 االلقاء المباشر
الوسائل و

 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

تعرف الطالب على الواجھة ی 4  10
 Surferاالساسیة لبرنامج 

  والقوائم واالدوات

الواجھة االساسیة لبرنامج 
Surfer   

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

انشاء كیفیة تعرف الطالب على ی 4  11
وحفظ الملفات وفتحھا في برنامج 

Surfer  

 االلقاء المباشر XYZ data fileانشاء 
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

انشاء یتعرف الطالب على كیفیة  4  12
وحفظ ملفات التشبیك وفتحھا في 

 Surferبرنامج 

 االلقاء المباشر Grid Fileانشاء 
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة
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یتدرب الطالب على كیفیة انشاء  4  13
 وحفظ الخرائط الكنتوریة

 االلقاء المباشر انشاء الخرائط الكنتوریة
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الطالب بتغییر خصائص  یتحكم 4  14
  الخرائط الكنتوریة

التحكم بخصائص الخرائط 
 1الكنتوریة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر الثاني 4  15
 االول

- - - 

یتحكم الطالب بتغییر خصائص  4  16
 الخرائط الكنتوریة

صائص الخرائط التحكم بخ
 2الكنتوریة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

انشاء یتعرف الطالب على كیفیة  4  17
Post maps  والتحكم

  بخصائصھا واضافة الطبقات الیھا

 االلقاء المباشر Post mapsانشاء 
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
جبات بیتیة ووا

وامتحانات 
 شھریة

یتدرب الطالب على كیفیة انشاء  4  18
الخرائط ثالثیة االبعاد وتغییر 

 خصائصھا

 3D Surfaceانشاء 

maps 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

ى كیفیة التحكم یتعرف الطالب عل 4  19
ضافة مقیاس بشفافیة الخارطة وا

 للخارطة ملونرسم 

اضافة 
Transparency- 

Color scales 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

 الطالب على اضافة طبقةیتدرب  4  20
وعنوان  خارطة تضاریس مضللة

 للخارطة

 Shaded reliefاضافة 

map layer- - Titles 

 المباشر االلقاء
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

تدریب الطالب على رسم الخرائط  4  21
 المختلفة

 االلقاء المباشر 1تدریب
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

تدریب الطالب على رسم الخرائط  4  22
 المختلفة 

 االلقاء المباشر 2تدریب
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر االول 4  23
 الثاني

- - - 

على اھمیة یتعرف الطالب  4  24
 IPI2winواستخدامات برنامج 

 االلقاء المباشر IPI2winة لبرنامج ممقد
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
بات بیتیة وواج

وامتحانات 
 شھریة

على  المبادىء یتعرف الطالب  4  25
االساسیة لطریقة المقاومة النوعیة 

 الكھربائیة

المبادىء االساسیة لطریقة 
المقاومة النوعیة 

 الكھربائیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الخطوات  لىعالطالب  یتدرب 4  26
  IPI2winاالساسیة لبرنامج 

الخطوات االساسیة 
 IPI2winلبرنامج 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
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 البنیة التحتیة .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Geoscan-M Ltd. (2002). IPI2Win User Manual..1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

-2. Keller, G. V. and Frischknecht. F.C. (1966). 

Electrical methods in geophysical prospecting, New 
York: Pergamon Press. 

-3. Loke, M. H.2015.Tutorial: 2-D and 3-D electrical 

imaging surveys 
www.geotomosoft.com/coursenotes.zip. 

--4. Reynolds, J. M. 1997. An introduction to applied 

and environmental geophysics. Chichester: John   

Wiley & Sons.  

 
الكتب والمراجع التي یوصى بھا                اـ 
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

"SedLog: a shareware program for drawing graphic logs 

and log data manipulation", D. Zervas, G.J Nichols, R. 
Hall, H.R. Smyth, C. Lüthje and F. Murtagh, Computers 
& Geosciences, 35, 2151-2159, 2009.  

 
 www.sedlog.com  مواقع االنترنیت , اللكترونیةب ـ المراجع ا

www.goldensoftware.com/products/surfer 

www.geophys.geol.msu.ru/ipi2win.htm. 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .13

  .من احدث البرمجیات الجیولوجیة والنفطیةاالستفادة  •
  .جیات التدریس الحدیثةتطبیق استراتی •

  .بحوث التخرجاستخدام البرمجیات الحدیثة  •

 اقامة الورش التطبیقیة والتدریبات العملیة •
  

 شھریة

یتدرب الطالب عبى كیفیة  ادخال  4  27
 IPI2win  البیانات في برنامج

 ادخال البیانات في برنامج
 IPI2win 

 لمباشرااللقاء ا
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتدرب الطالب عبى كیفیة  تفسیر  4  28
 IPI2win  البیانات في برنامج

تفسیر البیانات في برنامج 
IPI2win 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

لخطوات عرف الطالب على ایت 4  29
االساسیة  رسم مقاطع المقاومة 
النوعیة الظاھریة والحقیقیة  في 

 IPI2winبرنامج 

رسم مقاطع المقاومة 
النوعیة الظاھریة 

والحقیقیة  في برنامج 
IPI2win 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / الشھر الثانيامتحان  4  30
 الثاني

- - - 


