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 العلوم كلیة المؤسسة التعلیمیة .1

 جیولوجیا النفط والمعادن  المركز/ القسم الجامعي  .2

  404GEPRW/  المكامن النفطیة رمز المقرر/ اسم  .3

 الیوجد البرامج التي یدخل فیھا .4

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 رابعةمرحلة /  فصلي السنة/ الفصل  .6

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7

  27/7/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

المكامن النفطیة والغازیة وطبیعة تواجد الھیدروكاربونات داخلھا وانواع تعریف الطالب باساسیات 
المصائد النفطیة كما ویتضمن الفصل دراسة المجسات التي تساعد في التعرف على مسامیة المكامن 

  النفطیة
التعرف على المكمن النفطي وبعض انواع سجالت االبار وطبیعة المصائد النفطیة اكساب الطالب مھارة 

 والصخور المولدة للنفط
 

 

 

 

 

 

 

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



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ

  للمكامن النفطیةالطالب من معرفة وفھم االساسیات النظریة  تمكین -1أ
    عرفة وفھم االساسیات العملیة للمكامن النفطیةالطالب من م تمكین  -2أ
  باجراء العملیات الحسابیة لغرض التعرف على مسامیة ونفاذیة المكمنالطالب من القیام  تمكین  -3أ

 بالمكمن النفطيبعض البرامج الحدیثة الخاصة فھم الطالب لكیفیة وتقنیة استخدام  -4أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  مھارة عملیة – 1ب
   مھارة عقلیة – 2ب
  مھارة البحث والتطویر – 3ب
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  استخدام وسائل االیضاح بمختلف انواعھا - 1
  عمل حقلي میداني  - 2
  عمل مختبري - 3
 

 طرائق التقییم      

  اختبارات یومیة وشھریة
  ومشاركتھم في المحاضرةدرجات لتفاعل الطلبة 

  درجات للبحوث الخارجیة التي یقوم باعدادھا الطالب
 

  مھارات التفكیر -ج
  المجس المناسب للقراءة المناسبةاختیار  -1ج
  من ناحیة انتاج الھیدروكاربونت أفضلھاومعرفة االنواع المختلفة من المكامن  مقارنة -2ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم    

 الذاتي اسلوب التعلم •

 اسلوب حل المشاكل •

  التدریب على االسالیب المیدانیة •
 

 طرائق التقییم    

 االختبارات المتنوعة •

  المالحظة والمقابلة •
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  كیفیة االستفادة من خرائط تساوي السماكات في معرفة االماكن المناسبة لتجمع النفط والغاز -1د
  استخدام المودیالت الترسیبیة ثالثیة االبعاد من اجل فھم طبیعة المكمن النفطي -2د
  في تطویر حقول النفط والغاز 2استخدام المھارة رقم  -3د

 



  

  

  

  

 بنیة المقرر -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 
 أو الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 
جعل الطالب یتعرف 

 طبیعة تولد النفط والغاز
 تولد الھایدروكاربونات

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

2 4 
على جعل الطالب یتعرف 

 طبیعة تولد النفط والغاز
 تولد الھایدروكاربونات

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

3 4 
الصخور  طبیعة فھم

 المكمنیة
 الصخور المكمنیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

4 4 
الفراغات بین فھم 

 الحبیبات
 المسامیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

5 4 
فھم الفراغات بین 

 الحبیبات
 تصنیف المسامیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

 المجسات سجالت االبارانواع فھم  4 6

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

 المجسات فھم انواع سجالت االبار 4 7

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل االول  4  8

9  4  
الوحدات الصخریة فھم 

  الحاویة على الموائع
  التشبع بالسوائل

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

10  4  
فھم الوحدات الصخریة 

  الحاویة على الموائع
طرق حساب التشبع 

  بالسوائل

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  النفاذیة  جریان الموائعفھم اھمیة   4  11
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

12  4  
فھم اھمیة الوحدات 

  الحابسة للنفط الصخریة
  المصائد النفطیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

13  4  
الوحدات فھم اھمیة 

  الصخریة الحابسة للنفط
  المصائد النفطیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

  تصنیف المكامن  فھم انواع المكامن النفطیة  4  14
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل االول  4  15



  

 البنیة التحتیة -12

 Slatt R. M., 2006. STRATIGRAPHIC RESERVOIR ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
CHARACTERIZATION FOR PETROLEUM GEOLOGISTS, 
GEOPHYSICISTS, AND ENGINEERS, Elsevier, 493 p. 

 Aramko 2006, PETROLEUM GEOLOGY AND RESERVOIR, 87 -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
p.  
- Hohn M. E., 2011, Petroleum Geology and Reservoir 
Characterization of the Upper Devonian Gordon Sandstone, 
Jacksonburg-Stringtown Oil Field, Northwestern West Virginia, 
West Virginia Geological and Economic Survey Publication B-45, 9 
p. 

ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                3
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 2005. 

NORTH AMERICAN STRATIGRAPHIC CODE, AAPG bulletin, 
vol. 89, no. 11, pp: 1547- 1591. 

مواقع االنترنیت  ,ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13

    
  طرائق التدریس الحدیثةاالطالع على  -
   نھممواكبة عجلة التقدم العلمي في مختلف دول العالم من خالل متابعة الدوریات والبحوث التي تصدر ع -
  
  
 

 


