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 هذا في یةلوالحق النظریة وماتلالمع بین الربط وكیفیة النفط جیولوجیا اساسیات عن وماتلمع الطالب اعطاء

  یة والعالمیةلالمح النفطیة الشركات او النفطي االستكشاف فرق مع عمللل مهیأ یكون بحیث المجال

 

 

 

 

 

  

  

  

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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 لتقییموطرائق التعلیم والتعلم وا مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  الطالب من معرفة وفھم االساسیات النظریة لجیولوجیا النفط  تمكین - -1أ
   الطالب من معرفة وفھم االساسیات العملیة للمكامن النفطیة  تمكین  -2أ
  الطالب من القیام باجراء العملیات الحسابیة لغرض التعرف على خواص المكامن النفطیة تمكین  -3أ

 تمكین الطالب من معرفة وفھم االنطمة النفطیة وكیفیة نشوء وھجرة النفط  -4أ

  -5أ

   -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  مھارة عملیة –- 1ب
   مھارة عقلیة – 2ب
  مھارة البحث والتطویر – 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  نواعھااستخدام وسائل االیضاح بمختلف ا - 1
   ةمیدانی ة حقلی زیارات  - 2
  عمل مختبري - 3
 

 طرائق التقییم      

  اختبارات یومیة وشھریة
  درجات لتفاعل الطلبة ومشاركتھم في المحاضرة

  درجات للبحوث الخارجیة التي یقوم باعدادھا الطالب
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  ة تولید النفط أو الغازتحدید مقدار النضوج للصخور المصدریة وامكانی -1ج
  مقارنة االنواع المختلفة من المكامن ومعرفة أفضلھا من ناحیة انتاج الھیدروكاربونت -2ج
  تحدید االماكن المالئمة لتواجد النفط   -3ج
    -4ج

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 اسلوب التعلم الذاتي •

 اسلوب حل المشاكل •

  التدریب على االسالیب المیدانیة •
 

 طرائق التقییم    

 االختبارات المتنوعة •

  المالحظة والمقابلة •
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  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  استخدام احدث البرامجیات في مجال جیولوجیا النفط  -1د
  بعاد من اجل فھم طبیعة المكمن النفطياستخدام المودیالت الترسیبیة ثالثیة اال - -2د
  االطالع على احدث التقانات الجیوفیزیائیة وطرق التحلیل والتفسیر المتطورة لغرض االستكشاف -3د
     -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

لى عالقة یتعرف ع 4 1
جیولوجیا النفط بالعلوم 

 االخرى

جیولوجیا النفط وعالقتھا 
 بالعلوم االخرى

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل ام استخد -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على تصنیف الغاز  4 2
 الطبیعي 

طریقة االلقاء  - الغاز الطبیعي وتصنیفھ
  واالستجواب

استخدام وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة

یتعرف على تصانیف النفط  4 3
 الخام

طریقة االلقاء  - النفط الخام وتصنیفاتھ
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على الخواص  4 4
 الكیمیائیة للنفط

التركیب الكیمیائي للنفط 
 الخام

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على اھم الفرضیات  4 5
 التي تفسر نشوء النفط

طریقة االلقاء  - نظریات نشوء النفط
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یفھم المقصود بالكیروجین  4 6
 وتصنیفاتھ

طریقة االلقاء  - الكیروجین وتصنیفھ
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على الصخور  4 7
المصدریة وشروط تكون 

 النفط

الصخور المصدریة وتولید 
  النفط

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

 امتحان تحریري   فصل االول/ امتحان شھر االول  4 8

یتعرف على انواع ھجرة  4  9
  النفط 

ھجرة النفط وانواع ھجرة 
  النفط

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على اھم العوامل  4  10
  التي تتحكم بھجرة النفط

العوامل التي تتحكم بھجرة 
  النفط

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على االنظمة  4  11
  النفطیة 

طریقة االلقاء  -  النفطیةاألنظمة 
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على اھم انواع  4  12
  ومواصفات صخور الغطاء 

طریقة االلقاء  -  صخور الغطاء
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یفھم تعریف المصائد  4  13
  النفطیة

االلقاء  طریقة -  المصائد النفطیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 
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یتعرف على انواع المصائد  4  14
  النفطیة 

طریقة االلقاء  -  انواع المصائد النفطیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یفھم اسس تصنیف  4  15
  المصائد النفطیة

لقاء طریقة اال -  تصنیف المصائد النفطیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

 امتحان تحریري   الفصل االول/ امتحان الشھر الثاني  4  16

یتعرف على تعریف وانواع  4  17
  المكامن النفطیة 

طریقة االلقاء  -  المكامن النفطیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

م خصائص یتعرف على اھ 4  18
  المكامن النفطیة

طریقة االلقاء  -  خواص المكامن النفطیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على اھم خصائص  4  19
  المكامن النفطیة

طریقة االلقاء  -  خواص المكامن النفطیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

حساب  یفھم كیفیة 4  20
  االحتیاطي النفطي 

االحتیاطي النفطي وطرق 
  حسابھ

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على الطرق  4  21
المستخدمة في االستكشاف 

  النفطي 

طریقة االلقاء  -  طرق االستكشاف النفطي
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
  وامتحان یومي

یتعرف على الطرق  4  22
المستخدمة في االستكشاف 

  النفطي

طریقة االلقاء  -  طرق االستكشاف النفطي
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

 امتحان تحریري   الفصل الثاني/ امتحان الشھر االول  4  23

یتعرف على تعریف  4  24
  االحواض الرسوبیة 

ریقة االلقاء ط -  األحواض الرسوبیة
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یفھم میكانیكیة تكون  4  25
  االحواض الرسوبیة 

میكانیكیة تكون األحواض 
  الرسوبیة

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یفھم الیة تصنیف االحواض  4  26
  الرسوبیة 

طریقة االلقاء  -  اض الرسوبیةتصنیف االحو
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على اھم المصادر  4  27
  الغیر تقلیدیة للنفط

طریقة االلقاء  -  المصادر غیر التقلیدیة للنفط
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

یتعرف على اھم حقول النفط  4  28
  وطن العربي في ال

حقول النفط في الوطن 
  العربي

طریقة االلقاء  -
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 
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 البنیة التحتیة  .12

جیولوجیا النفط  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 -  

 النفط جیولوجیا اساسیات -

 ,Link, P.K., 1982, Basic Petroleum Geology -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Pennwell Corp., 235p. 
- Selly, R.C., 1998, Elements of Petroleum 
Geology (Second edition),Academic Press, New 
York, 470p. 
- Tissot, B.P. and Welte, D.H., 1984, Petroleum 
Formation and Occurrence (Second revised 

edition), Springer-Verlag, Berlin, 699p 

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

 

  مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    

 االستفادة من احدث نتائج البحوث العلمیة في مجال جیولوجیا النفط  •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  
  
  
 

  

یتعرف على اھم حقول النفط  4  29
  العراقیة 

طریقة االلقاء  -  حقول النفط في العراق
  واالستجواب

وسائل  -
 توضیحیة

 المالحظة
 وامتحان یومي 

 امتحان تحریري   الفصل الثاني/ اني امتحان الشھر  الث 4  30

 


