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 كلیة العلوم/معة دیالىجا المؤسسة التعلیمیة .1

   قسم جیولوجیا النفط والمعادن  المركز/  علمي القسم ال .2

  Subsurface Geology and Well Logging  /GESGW304 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 المرحلة الثالثة /  سنوي السنة/ الفصل  .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 ھذا الوصف تاریخ إعداد  .7

 أھداف المقرر .8

وقراءة السجل        , وذلك باستعمال املصادر الكهربائية والصوتية واالشعاعية,دراسة صفات الصخور بالتقنيات البرتوفيزيائية 

 تقع اليت.والرتكيبية واملعامل اجليولوجيا االخرى,دراسة جيولوجية ومضاهاة التكوينات الصخرية.اجليولوجي بشكل ادق

 او سطح قاع احمليط كما هي موضحة بواسطة احلفر االستكشايف او الطرق اجليوفيزيائية او االعمال حتت السطح

 .التحت سطحية االخرى

 

 

  

  

  

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
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  امیة والنفاذیةتحدید الصفات الطبیعیة للصخور مثل الصخاریة والمس -1أ
  تحدید االنطقة المنتجة وسماكتھا -2أ
 التمیز بین النفط والغاز او الماء في المكمن -3أ

 روكاربونياحتساب االحتیاط الھید -4أ

استخدامھا التقلیدي في االستكشاف بمضاھاة االنطقة والمساعدة في رسم الخرائط التركیبیة وتساوي  -5أ
 السمك

 ة الرئیسیة التي تؤثر على قیاسات الجس البئري فھم الممیزات الصخری  -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارات تفسیر – 1ب
  مھارات تحلیل – 2ب
  مھارات تقییم – 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  استخدام السبورة كأداة رئیسیة في شرح المحاضرة - 1
  وضیحفي الت) الداتا شو(استخدام  - 2
  ض النماذج الصخریةعر - 3
  )خرائط سماكة وغیرھا,تركیبیة,مقاطع جیولوجیة(رسم الخرائط  - 4
  تفسیر نماذج من المجسات - 5
  تكلیف الطلبة ببعض الواجبات البیتیة - 6
  
   
  
 

 طرائق التقییم      

  
  االختبارات النظریة - 1
  االختبارات العملیة - 2
  التقاریرومناقشة كتابة  - 3
  ور الكامل للطلبةالحض - 4
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للمجسات قابلیة الطلبة على قراءة وتفسیر الصحیح  تنمیة وتطویر  -1ج
  كل التي قد یواجھھا  خالل عملیة الجس البئريتمكین الطلبة من فھم وحل المشا -2ج
  تمكین الطلبة على تصور الواقع الجیولوجي التحت سطحي -3ج
   الطلبة على كیفیة اعداد الخطط والبرامج لتقیم واستخراج من المعادن والخاماتتمكین  -4ج
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 طرائق التعلیم والتعلم     

  اسلوب التعلم الذاتي  -    
  اسلوب حل المشاكل  -    
 التدریب المیداني  -    

 طرائق التقییم    

  االختبارات  -    
  المالحظة والمقابلة   -    

  
  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و اتالمھار - د 
  العمل الحقلي والمیداني الذي یعتبر احد اساسیات الدراسة الجیولوجیة -1د
  الدورات التخصصیة داخل وخارج البلد -2د
  عة الطور العلميالمشاركة في والندوات والمؤتمرات داخل وحارج القطر لمتاب -3د
 استخدام االنترنیت لمتابعة التطور العلمي الذي یحصل في العالم  -4د
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

بأھمیة الجس  تعریف الطالب 3 1
  البئري في تشخیص

  وتقیم الھیدروكاربون 
 الموجود تحت االرض

مفھوم الجس البئري 
 وسجل االبار

وداتا (سبورة 
 ) شو

امتحانات 
شھریة 

 وواجبات بیتیة 

العالقات االساسیة في  = 3 2
 تفسیر مجسات االبار

وداتا (سبورة 
 )شو

= 

وداتا (سبورة  مجس الجھد الذاتي = 3 3
 شو

= 

مجس الكھربائي  = 3 4
 االعتیادي

وداتا (سبورة 
 شو

= 

وداتا (سبورة  مجس الكھربائي الجانبي = 3 5
 شو

= 

وداتا (سبورة  مجس الكھربائي المحتث = 3 6
 شو

= 

وداتا (سبورة  مجس اشعة كاما = 3 7
 شو

= 

وداتا (سبورة   قطر البئرمجس  =  3  8
 شو

= 

وداتا (سبورة   مجس الصوتي =  3  9
 شو

= 

وداتا (سبورة   مجس الكثافة =  3  10
 شو

= 

وداتا (سبورة   نیترونمجس ال =  3  11
 شو

= 

وداتا (سبورة   مجس قیاس المیل =  3  12
 شو

= 

مجس باستخدام النین  =  3  13
  المغناطیسي

 = 

اشتقاق بعض  =  3  14
معادلة أركي (المعادالت

  )للتشبع المائي

وداتا (سبورة 
 شو

= 

وداتا (سبورة   تطبیقات المجسات =  3  15
 شو

= 

  تعریف الطالب بأھمیة  3  16
لصخور التي تقع تحت دراسة ا

االرض واقتراح الطرق الذي 
یعتمد علیھا للتعرف على 

المصائد التى تحتوي على النفط 
 والغاز

مفھوم جیولوجیا تحت 
  السطح

سبورة وداتا 
شو ومشاھدة 
بعض النماذج 

 الصخریة

=  

 الجیولوجیةالمصادر =  3  17
  السطحیة

وداتا (سبورة 
 شو

=  

المصادر الجیولوجیة  =  3  18
  ت سطحیةالتح

سبورة وداتا 
شو ومشاھدة 
بعض النماذج 

 الصخریة

=  
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 البنیة التحتیة  -12

   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

  جورج يب اسكوف .تألف /اساسيات جس االبار النفطية للجيولوجيني   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

  .كبسن.أر.وتشارلس

جميد عبود جاسم الطائي . د.تأليف أ/مبادى جيولوجيا النفط وتطبيقاته 

  وفق فاضل الشهواينم.د.م.وأ

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

Hearst, J. R., P. H. Nelson, and F. L. 

Paillett (2000), Well Logging for 

Physical Properties, John Wiley & Sons, 

Chichester  

   .واقع االنترنیت م, ب ـ المراجع االلكترونیة

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13

  وذلك بأستخدام التقنیات الحدیثة المخترعة للكشف عن باطن االرض مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي  - 1
  بیق الوسائل التربویة والتعلییمیة الحدیثة من أجل ایصال المعلومة للطلبة بكل سھولة ویسرتط - 2
 التعلیم في الجامعات العالمیة واقتباس ماھو مفیدامج واسالیب االطالع على بر - 3

سبورة وداتا   الخرائط التركیبیة =  3  19
 شو

=  

سبورة وداتا   خرائط السحنات =  3  20
 شو

=  

سبورة وداتا   خرائط تساوي السماكة =  3  21
 شو

=  

سبورة وداتا   الخرائط الجیوفیزیائیة =  3  22
 شو

=  

وداتا  سبورة  الصخور الرئیسیة =  3  23
 شو

=  

سبورة وداتا   الضحور المكمنیة =  3  24
 شو

==  

سبورة وداتا   المصائد =  3  25
 شو

=  

سبورة وداتا   انواع االبار =  3  26
 شو

=  

سبورة وداتا   الغطاء الصخري =  3  27
 شو

=  

سبورة وداتا   مسامیة المكمن =  3  28
 شو

=  

سبورة وداتا   نفاذیة المكمن =  3  29
 شو

=  

سبورة وداتا   حفرطرق ال =  3  30
 شو

=  
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