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  مفردات المقررات الدراسية بقسم هندسة النفطمفردات المقررات الدراسية بقسم هندسة النفط

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذلغةذعربقةذ وحدات(ذ    GH150 

أهمٌة دراسة اللؽة العربٌة، الحاجة إلٌقان اللؽة العربٌة، أهمٌة اللؽة العربٌة فً اإلطار القومً 

والدٌنً والحضاري والثقافً، دور االستعمار فً طمس اللؽة العربٌة، بعض القواعد النحوٌة: 

بعض القواعد  ، عض القواعد اإلمالبٌة، طرق الكشؾالكلمة، ترتٌب الجملة، الجملة الفعلٌة، ب

النحوٌة، الجملة االسمٌة )المبتدأ والخبر والمطابقة بٌنهما، النواسخ(، اإلضافة، العدد وتمٌٌزه، 

 التوابع، بعض القواعد اإلمالبٌة، المعاجم، األسلوب العلمً واألدبً من الناحٌة التطبٌقٌة.

وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذ1لغةذارؾقزوةذ    GH141 

Nouns (types, functions, derivation), Adjectives (types, sequences and 

derivation), Adverbs (forms and position), uses of adverbs, forms of 

ultimate tenses, interrogative formations. 

Negative of verbs, passive constructions, Adjective clauses, ground 

phrases, infinitive phrases, listening comprehension. 
 

3)ذذذذذذذذذذذ2لغةذارؾقزوةذذذ وحدات(ذ  GH142 

Introduction & augmentation of specialized vocabulary & aspects of 

scientific technical English used in the different departments of 

engineering, Listening comprehension. 

ذ)وحدتان(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذكتابةذتؼارورذذ GH152 

أسس الكتابة التقنٌة، عناصر  تعرٌؾ وأهمٌة الكتابة التقنٌة وأهداؾ الكتابة التقنٌة وخصابصها،

التقارٌر الهندسٌة ومحتوٌاتها، مراحل وطرق إعداد التقارٌر التقنٌة وإعداد األشكال، إعداد 

 الجداول، كتبة اإلعداد، إخراج وعرض التقارٌر، مناقشة التقارٌر.
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3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1رواضةذذذ وحدات(ذ  GS101 

الفبات، العالقات، الدوال، المتباٌنات والقٌم المطلقة، النهاٌات واالتصال، االشتقاق: تعرٌؾ، 

نظرٌات االشتقاق، قاعدة التسلسل، التفاضل الضمنً ومعدالت التؽٌر، االشتقاق لمراتب أعلى، 

الدوال المثلثٌة واشتقاقها، التطبٌقات: مٌل المماس لمنحنى دالة عند نقطة، المعامل التفاضلً 

قالب والتقرٌب، النقاط الحرجة، النهاٌات العظمى والصؽرى المطلقة والنسبٌة، التقعر ونقط االن

 رسم المنحنٌات، نظرٌة رول ونظرٌة القٌمة المتوسطة.

4)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2رواضةذذذ وحدات(ذ  GS102 

التكامل: التكامل المحدود وؼٌر المحدود وتطبٌقاته، المساحة تحت المنحنى، المساحة بٌن 

منحنٌٌن، الحجوم الدورانٌة، الدوال التسامٌة: الدوال المثلثٌة العكسٌة، الدوال اآلسٌة 

وال الزابدة والعكسٌة الزابدة، طرق التكامل: التكامل بالتعوٌض، بالتجربة واللوؼارثمٌة، الد

وبالكسور والصٌػ االختزالٌة، األعداد المركبة: التعرٌؾ، الخواص، المرافق، القٌم المطلقة 

والصور القطبٌة واستخالص الجذور دوال ذات أكثر من متؽٌر مستقل: االشتقاق الجزبً، 

لسلسلة وتطبٌقات قاعدة السلسلة، التفاضل الكلً وتطبٌقاته، التفاضل التفاضل الضمنً وقاعدة ا

 الكلً لالشتقاق الثانً واألعلى، النهاٌات العظمى والصؽرى وطرٌقة مضارٌب الجرانج.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذفقزوـاء وحدات(ذ    GS111 

الصوت : الموجات، أنواعها، الموجات المنتقلة، سرعة الموجة والقدرة والشدة فً حركة 

الموجة تراكب الموجات المستقرة، الموجات المسموعة و فوق الضوبٌة وتحت الضوبٌة، 

انتشار الموجات، الضربات وتؤثٌر دوبلر، الضوء: االنكسار خالل منشور، االنعكاس على 

لى أسطح كروٌة مفردة وثنابٌة، العدسات، والعدسات المركبة، تجمع أسطح كروٌة، االنكسار ع

المناشٌر وتشتت الضوء، أنواع األطٌاؾ، شروط التداخل، تجربة ٌونػ للشق الثنابً، المفاهٌم 

األساسٌة للحٌود واالستقطاب، الحرارة، االتزان الحراري، درجة الحرارة وقٌاسها، تدرج الؽاز 

سٌلٌوس، التمدد الحراري، الحرارة كنوع من الطاقة، الشؽل، القانون الثانً، تدرج فهرنهاٌت و

 األول للدٌنامٌكات الحرارٌة، قانون الؽازات المثالٌة، وتطبٌقات القانون األول. 

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذفقزوـاء وحدات(ذ    GS112 

 المجال الكهربابً: تؤثٌر القوى على الشحنة الكهربابٌة فً وجود المجال الكهربابً والتنابً

والفٌض الكهربابً، قانون جاوس وقانون كولومب وتطبٌقاتهما، الجهد الكهربابً: الجهد 

والمجال الكهربابٌٌن للشحنة الكهربابٌة والشحنات الكهربابٌة، السعة والعوازل: سعة المكثفات 

وأنواع المكثفات مثل مكثؾ  اللوحتٌن والمكثؾ الكروي، الطاقة المخزونة فً المجال والمكثؾ 
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دة التٌار والمقاومة : شدو التٌار الكهربابً وكثافة التٌار، المقاومة والمقاومة النوعٌة ، ش

وقانون أوم ،القوة الدافعة الكهربابٌة والدارات الكهربابٌة: القوة الدافعة وفرق الجهد الكهربابً، 

 قوانٌن كٌرشوؾ ودارة المقاومة والمكثؾ.

(ةذواحدة)وحدذمعؿلذذذذذذذذذذذذذفقزوـاء    GS112L 

إجراء التجارب اآلتٌة: قٌاس سرعة الصوت باستخدام عمود الزببق، تحقٌق قانون الطول والشد 

فً وتر مرتج ) مهتز (، إٌجاد البعد البإري لعدسة محدبة ومرآة مقعرة، إٌجاد معامل االنكسار 

للزجاج والماء باستخدام المٌكروسكوب التنقل، قٌاس زاوٌة المنشور وزواٌا االنكسار الدنٌا 

والتٌار )التوالً والتوازي، إٌجاد المكافا  ومعامل االنكسار، دراسة العالقة بٌن فرق الجهد

الكهروكٌمٌابً للنحاس، مقارنة الكهرومؽناطٌسٌة لخلٌتٌن وإٌجاد المقاومة الداخلٌة للخلٌة، 

دراسة المجال المؽناطٌسً حول محور موصل أسطونً، حساب سعة المكثؾ باستخدام 

 المكثؾ القٌاس.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكقؿقاءذعامة وحدات(ذ    GS115 

وتحوٌالتها، المعادالت الكٌمٌابٌة واتزانها، تركٌب الذرة، الجدول الدوري للمواد،  الوحدات

الروابط الكٌمٌابٌة، قوانٌن الؽازات، المحالٌل الكٌمٌابٌة الحرارٌة، االتزان الكٌمٌابً األٌونً، 

 حسابات الذوبانٌة.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذمعؿلكقؿقاءذ وحدات(ذ    GS115L 

 الكشؾ عن الشق الحمضً والقاعدي فً األمالح الالعضوٌة البسٌطة.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذبرجمةذحادوب وحدات(ذ    GS200 

الحظات، موال المصفوفاتعملٌات العد والتراكم،  (++Cبلس )السً مقدمة للبرمجة بلؽة 

الدوال والنهٌجات أو البرامج الفرعٌة، مسابل تطبٌقٌة )حل المعادالت من الدرجة الثانٌة، 

 الفرز، معالجة المصفوفات ... إلخ(.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3رواضةذذذ وحدات(ذ  GS203 

الجبر الخطً: جبر المصفوفات، ضرب وجمع المصفوفات، معكوس المصفوفة المربعة، 

والمصفوفات الوحٌدة، خصابص الدوال ومفكوكها، حل المعادالت ؼٌر  مصفوفات هٌرمث

المتجانسة باستخدام طرٌقة كارمر والعملٌات األولٌة، أشكال أشلون واختزالها، رتبة المصفوفة 
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طرٌقة جاوس ومصفوفات خطٌة متجانسة، الفراؼات المتجه:  والمصفوفات المتكاملة،

ل الخطً، الفبة المولدة، األساس والبعد، مسابل القٌم الفراؼات الجزبٌة، االرتباط واالستقال

الخاصة والتجهات الخاصة، نظرٌة كٌلً هاملتون، حسابات المتجهات: دوال المتجهات 

 واشتقاقها وانحدار الدوال القٌاسٌة، التباعد، االلتواء لدوال المتجهات، االشتقاق المتجه.

 

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4رواضةذذذ وحدات(ذ  GS204 

األساسٌات: تعرٌؾ المعادلة التفاضلٌة االعتٌادٌة، المرتبة والدرجة للمعادلة التفاضلٌة، تكوٌن  

المعادلة التفاضلٌة بحذؾ الثوابت، الحل العام، الحل الخاص، الحل الشاذ، الشروط األولٌة، 

المسارات المتعامدة، معادالت تفاضلٌة من الرتبة األولى: معادالت منفصلة المتؽٌرات، 

عادالت متجانسة، معادالت خطٌة، معادلة برنولً ومعادلة رٌكاتً، المعادالت التفاضلٌة م

التامة: تعرٌؾ المعادلة التفاضلٌة التامة، الشرط الالزم الكافً للمعادالت التامة، طرٌقة حل 

 المعادالت التامة: المعادالت ؼٌر التامة، العامل الكامل، تحدٌد المعامل الكامل، طرٌقة الكشؾ

عنه، معادالت تفاضلٌة خطٌة من رتب عالٌة: االرتباط واالستؽالل الخطً للحلول، حل 

المعادلة الخطٌة بمعامالت ثابتة، حل المعادالت ؼٌر المتجانسة ذات معامالت ثابتة باستخدام 

المعامالت ؼٌر المحددة وبتؽٌر المقاٌٌس، حل معادلة كوش اٌلور للمعادالت ذات معامالت 

ٌالت البالس وخصابصها وتطبٌقاتها فً حل المعادالت التفاضلٌة وفً حل المتؽٌر تحو

 منظومة المعادالت التفاضلٌة.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذاحصاءذوإحتؿاالت وحدات(ذ    GS206 

االحتماالت، قوانٌن االحتماالت الضرٌبٌة، المتؽٌرات العشوابٌة واحتماالتها، مفاهٌم أساسٌة فً 

 اإلحصاء، االنكفاء والترابط، عتبة داللة االختبار.

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأدتاتقؽا وحدات(ذ      GE121 

المستوى مراجعة للمتجهات، اتزان الجسٌمات فً المستوى والفراغ، أتزان األجسام الصلبة فً 

والفراغ، مقدمة لتحلٌل الهٌاكل المفصلٌة فً المستوى، االحتكاك، مراكز الخطوط والمساحات، 

 عزم القصور الذاتً للمساحات.
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(تانوحدا)ذذذذذذذذذذردمذهـدديذذذذذذذذذذذذذ    ذ  GE127  

مقدمة: التعرٌفات والمصطلحات والقواعد العامة، األدوات الهندسٌة واستخداماتها، األبعاد: 

عض العملٌات الهندسٌة المستخدمة فً الرسم مثل رسم بعض طرق وضع األبعاد وقواعدها، ب

المضلعات، الخطوط المتوازنة، الخطوط والمنتجات المماسة، اإلسقاط: نظرٌة اإلسقاط، أنواع 

ذو المسقط الواحد، )المجسمات(، اإلسقاط المتعدد المساقط، اإلسقاط فً  اإلسقاط، اإلسقاط

مسقط الثالث، تطبٌقات عامة تشمل استكمال الخطوط الربع األول والربع الثالث، استنتاج ال

الناقصة فً المساقط، القطاعات: القطاع الكامل، القطاع النصفً، القطاع المراد، القطاع، 

 الجزبً، تطبٌقات عامة.

 

(تانوحداتؼـقةذالورشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)    ذ  GE 129 

الطبٌعٌة  األمن الصناعً، المواد الهندسٌة وخواصها،المعالجة الحرارٌة للصلب،المواد

واالصطناعٌة، مقدمة لعملٌات التصنٌع، السباكة واللحام والحدادة والدرفلة والبثق، طرق تشؽٌل 

 اآللة المعدنٌة، تشؽٌل المعادن.

(دةذواحدةوحمعؿلذتؼـقةذالورشذذذذذذذذذذ)    ذ GE129L  

 مجموعة تمارٌن ذات العالقة بالمقرر تقنٌة ورش ٌعدها القسم المختص.
 

3)ذذخواصذموادذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وحدات(ذ      GE133 

المعادن وتطبٌقه فً األشؽال المٌكانٌكٌة للمعادن،  خاصٌة المرونة واللدونة للمعادن،تشكٌل

التركٌب الذري للمواد، هندسة البلورات، خواص المواد الكهربابٌة والمؽناطٌسٌة والضوبٌة، 

المواد تحت تؤثٌر الحرارة العالٌة، االسترداد وإعادة التبلور، نمو الحبٌبات، كلل المعادن 

 المعادن والسبابك. والسبابك، صدأ المعادن والسبابك، تؤكسد

3)ذذذذذذذدوـامقؽاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وحدات(ذ      GE222 

دراسة حركة الجسٌمات فً خطوط مستقٌمة وعلى محنٌات، دراسٌة االتزان لحركة الجسٌمات 

والدفع وكمٌة الحركة والتصادم، دراسة حركة األجسام باستخدام قانون نٌوتن ومبادئ الطاقة 

الصلبة فً المستوى، دراسة اتزان األجسام الصلبة باستخدام قانون نٌوتن ومبادئ الطاقة وكمٌة 

 الحركة، مقدمة لالهتزازات المٌكانٌكٌة.
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3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذكقؿقاءذفقزوائقةذذذ وحدات(ذ  GHE211 

سلوك الؽاز الحقٌقً والمثالً، القانون األول فً الثرمودٌنامٌكا وتطبٌقاته، القانون الثانً فً 

 الثرمودٌنامٌكا ، القانون الثالث فً الثرمودٌنامٌكا،  القوة المحركة الكهربابٌة، ثرمودٌنامٌكٌة

الخالٌا الكهروكٌمٌابٌة، الحركة الكٌمٌابٌة، سرعة التفاعالت الكٌمٌابٌة من الرتبة صفر والرتٌة 

 واحد والمرتبة الثانٌة والثالثة.

(ةذواحدة)وحدذذذذذكقؿقاءذفقزوائقةذمعؿلذذ  GHE211L 

قٌاسات الكثافة، اللزوجة، التوازن ألطوري، حركٌات التفاعل من المرتبة األولً )مثل تحول 

السكروز(، قرٌنة االنكسار، ثابت التوازن، تحدٌد الوزن الجزبً بطرٌقة فٌكتور ماٌر، 

 الخالٌا الجلفانٌة. ثرمودٌنامٌكٌة

3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذجقولوجقاذعامةذذذذ وحدات(ذ  GS215 

المفاهٌم األساسٌة، العناصر والمعادن، الصخور النارٌة والبراكٌن، التعرٌة، الصخور 

الجٌولوجٌا التارٌخٌة، مقدمة الجٌولوجٌا التركٌبٌة، الرسوبٌة، الصخور المتحولة، أساسٌات 

المصادر الطبٌعٌة وٌتضمن الجزء العملً تعرٌؾ وتصنٌؾ المعادن والصخور، تمرٌنات علً 

 الخرابط الكنتورٌة، الطبوؼرافٌة الجٌولوجٌة والمقاطع الجٌولوجٌة.

3)ذتركقبقةذذذذذذذذذذذذذذجقولوجقاذذذذذ وحدات(ذ  GS242 

أساسٌات تشوه الصخور، مخططات اإلجهاد واالنفعال وعالقتها بالترسبات الجٌولوجٌة، 

السمات البنٌوٌة بمقاٌٌسها الصؽٌرة والكبٌرة، تصنٌؾ الطٌات، تصنٌؾ الفوالق، تصنٌؾ 

الفواصل التحالٌل التركٌبٌة ، المفاهٌم  الحدٌثة للجٌوتكتونٌة تدرٌبات معملٌة علً تحلٌل 

 ٌة والقطاعات.المسابل التركٌب

3)ذذذذذذذذذأدسذاهلـددةذالؽفربائقةذ وحدات(ذ  EE280 

قوانٌن كٌرشوؾ وتطبٌقاتها، نظرٌات الشبكات، تطبٌقات الكهرومؽناطٌسٌة والذرات 

المؽناطٌسٌة، صعود وهبوط التٌارات فً الدارات الحثٌة، السعات للمكثفات، الشحن والتفرٌػ 

فً المكثفات، الطاقة المخزنة، التٌارات والجهود المترددة، القٌم المتوسطة والقٌم الجذرٌة 

ع للجهود، المطاورات والرموز المركبة، الدارات المحتوٌة على مقاومات لمتوسط المرب

 وملفات ومكثفات ، المحاثات الذاتٌة والتبادلٌة ،مبادئ التشؽٌل وتطبٌقات المحوالت الكهربابٌة.
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وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذالدوـامقؽاذاحلراروة    CHE301 

القانون األول للدٌنامٌكا الحرارٌة، الطاقة الداخلٌة، االتزان، قاعدة الطور، العملٌات 

الحرارٌة، الخواص الحجمٌة للموابع المثالٌة، الؽاز المثالً، سلوك السوابل  العكسٌة،السعة

التؤثٌرات الحرارٌة، حرارة التفاعل، حرارة التكوٌن، حرارة االحتراق، التؤثٌرات الحرارٌة 

للتفاعالت، القانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة اآلالت الحرارٌة، االنتروبً، القانون الثالث 

الحرارٌة، الخواص الثٌرومودٌنامٌكٌة للموابع، الخواص الجزبٌة، انفالت الؽازات،  للدٌنامٌكا

معامل انفالت ثنابً الطور، أنواع مهٌمنات الدٌنامٌكا الحرارٌة، جداول الخواص 

الثٌرمودٌنامٌكٌة، عالقات ماكسوٌل، التحلٌالت الثٌرمودٌنامٌكٌة لجرٌان الموابع، تحول 

 ت الطاقة، التبرٌد والتسٌٌل .الحرارة إلً شؽل فً دورا

وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذمقؽانقؽاذاملوائع    CHE311 

الموابع ، معادلة اتزان كمٌة الحركة، السرعة والتدفق، معادلة اتزان  خواص الموابع استاتٌكا

الكتلة )االستمرارٌة(، معادلة اتزان الطاقة، معادلة برنولً )التدفق الصفابحً(، التدفق 

المضطرب، الفقد االحتكاكً فً االنابٌب، نقل وقٌاس الموابع والضؽوط، دفق الموابع القابلة 

االجسام المؽمورة، التمٌٌع، انتقال الموابع فً األبراج المحشوة ،  لالنضؽاط، االندفاق حول

 عملٌات التخلٌط .

وحدات(ذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذاحلرارةذذذالاانتؼ    CHE312 

االنتقال المتواصل للحرارة عن طرٌق التوصٌل فً بعد واحد وبعدٌن بما فً ذلك األسطح 

الممتدة )الرٌشات(، نماذج مختارة لطرق حل معادالت انتقال الحرارة المتواصل فً بعدٌن، 

انتقال الحرارة التراكمً مع نماذج لطرق الحل لتؽطب األشكال الهندسٌة البسٌطة والشروط 

الحل، تحلٌل الوحدات وعالقته بانتقال الحرارة، الطبقات الحدودٌة ،المعادالت المفروضة علً 

التجرٌبٌة لمعامالت انتقال الحرارة داخل وعبر األنابٌب، معامل انتقال الحرارة لظواهر الؽلٌان 

والتكثٌؾ والمبادالت الحرارٌة ،انتقال الحرارة عن طرٌق اإلشعاع، تصمٌم المبادالت 

 الحرارٌة.

ذذوحدات(ذ3ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذءذعضووةكقؿقا  CHE331ذذ  

االلوفٌنات، مقدمة عامة فً الكٌمٌاء العضوٌة وأقسامها، دراسة المركبات االلٌفاتٌة )عابلة 

عابلة االستٌلٌنات، عابلة السٌكلوبرافٌنات( من حٌث نظم التسمٌة وطرق التحضٌر والخواص 

والتفاعالت المختلفة ودراسة المجموعات المختلفة مثل الهالٌد، الكٌل، الكحوالت، األثٌرات 

 واألحماض العضوٌة ومشتقاتها االلدهاٌد والكٌٌتونات.
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ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهـددياقتصادذذذ  PE240 

االقتصاد، االقتصاد الهندسً، عالقة االقتصاد بالعلوم األخرى، أسلوب مقدمة، تعرٌؾ علم 

اإلنتاج، مكوناته، العوامل المإثرة، فً تطوٌر قوى اإلنتاج، تطوٌر أسلوب اإلنتاج، تكوٌن 

راس المال، تحلٌل السوق، قوانٌن العرض والطلب، السعر التوازنً، استقرار السعر، نظرٌة 

تعبٌر الرٌاضً، قانون الؽلة المتناقضة، منحنٌات اإلنتاج المتساوي، اإلنتاج، دوال اإلنتاج، ال

معامل اإلحالل الفنً، منحنٌات التكالٌؾ المتساوٌة، خط توسٌع المشروع، خرٌطة اإلنتاج، الفن 

اإلنتاجً، نظرٌة األسعار، األرقام القٌاسٌة لألسعار، النقود وعالقتها باألسعار، وظٌفة النقود، 

 .فابض القٌمة، استخدام نظرٌات االحتمال فً الدراسات االقتصادٌةمـفهوم الربح و

ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذالـػطذهـددةذمؼدمة  PE253ذذذ 

التركٌب، الخواص، النظرٌات المختلفة لتكوٌن النفط، تركٌب المكامن، النفط والؽاز الطبٌعً، 

أسلوب تكوٌنها، أنواعها من حٌث التركٌب، خواص صخور المكمن، المسامٌة، التشبع، 

النفاذٌة، الحفر واستكمال اآلبار، أنواع الحفارات، تقارٌر الحفر، أسالٌب الحفر، وسابل الحفر، 

ال اآلبار، معدات راس الببر، اإلنتاج، إنتاجٌة اآلبار، األسالٌب استكمال اآلبار تقارٌر استكم

الطبٌعٌة لإلنتاج، الرفع الصناعً، معدات اإلنتاج السطحٌة، المكامن النفطٌة، أنواع المكامن 

من حٌث اإلنتاج، طرق االسترداد األول والثانوي واإلضافً، النفط بالجماهٌرٌة، االحتٌاطً 

 .اإلنتاج، الشركات الكبرى بالجماهٌرٌة، المكامن بالجماهٌرٌةاألصلً والمتبقً، معدات 

ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنػطذجقولوجقا  PE315ذذذ 

مقدمة، تركٌب األرض، األزمنة الجٌولوجٌة، تحدٌد البٌبات المختلفة لتكوٌن النفط، أنواع 

الصخور الخازنة للنفط والؽاز الطبٌعً، سمات الرواسب وتوزٌعها، التوزٌع الجؽرافً 

ألحواض النفط فً العالم وفً لٌبٌا، المكامن النفطٌة، نظرٌات نشؤة النفط، هجرته، تجمعه، 

د النفطٌة، البٌبات المختلفة لتكون المكامن، الجٌولوجٌا تحت السطحٌة لحوض أنواع المصاب

سرت، الترتٌب الطبقً فً حوض سرت، الطبقات الحاملة للنفط، توزٌع المكامن الكبرى، رسم 

الخرابط الجٌولوجٌة، أعداد القطاعات الجٌولوجٌة، استعمال الخرابط لتحدٌد النفط والؽاز 

 .األصلً

ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذنػطقةذحؼولذمعدات  PE322ذذذ 

مقدمة عامة، مسمٌات المعدات من الببر إلى خط األنابٌب، الهدؾ األساسً لكل منها، مراجعة 

اإلنتاج، قٌاسات الضؽط والحرارة والمعدات، عوازل االختبارات، خطوط النقل إلى المحطة 

التجمع، فواصل النفط، أنواع الفواصل، طرٌقة العمل، التصمٌم االختبار، فصل النفط عن الؽاز 
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ء، المشاكل األساسٌة كالترسٌب والبارامٌنات والتآكل ... إلخ، معالجة الماء، أنواع والما

المعالجات، الهدؾ منها المعدات الالزمة، األنابٌب، أنواع النقل، المواصفات، التصمٌم، 

 .الضواؼط، أنواعها، المواصفات، االختبار، صٌانة المعدات، أسلوبها أنواعها، طرقها

ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذخواصذصخورذاملؽؿنذذ  PE353ذذ 

الطرق مقدمة عامة عن الخواص األساسٌة للصخور فً هندسة النفط، المسامٌة، تعرٌفها، 

المختلفة لتحدٌدها، حساب متوسط المسامٌة للمكمن، النفاذٌة، تعرٌفها، الطرق المعملٌة لتحدٌدها 

أسالٌب قٌاسها فً الحقل، حساب متوسط النفاذٌة للمكمن، الضؽط الشعٌري، تعرٌفه، قٌاسه، 

 .فادة منهتحدٌد النفط فً المناطق االنتقالٌة بالمكمن، االبتالل، تعرٌفه، طرق تحدٌده، االست

ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذخواصذموائعذاملؽؿنذذ  PE363ذذ 

مقدمة عامة عن التركٌب الكٌمٌابً للنفط والؽاز، خواص الؽازات، معادلة الحالة، معامل 

الحٌود للؽازات، معامل االنضؽاط، الكثافة، اللزوجة، تحدٌد الرطوبة بالؽاز، خواص النفط، 

كثافة النفط، طرق قٌاس كثافة اللزوجة، الحجم السطحً والمكمنً، معامل االنضؽاط، تؤثٌرات 

والضؽط، التجارب المعملٌة الخاصة بعالقات الضؽط والحجم والحرارة، خواص  الحرارة

الماء، تقدٌر ملوحة الماء، الحجم المكمنً والسطحً، تحدٌد معامل االنضؽاطٌة، تؤثٌرات 

 .ذوبان الؽاز وتؽٌر الضؽط والحرارة

 

ذ(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهـددةذاحلػرذذ  PE373ذذ 

تخطٌط اآلبار، تقدٌر التكلفة، فإوس الحفر، اختٌار كفاءتها، معدل االختراق، تقدٌر زمن 

الحفر، العوامل المإثرة، متابعة ومراقبة الحفر، برامج الحفر، سوابل الحفر، أنواع وسابل 

الحفر، أنواع الطٌن، الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة لسوابل الحفر، وظٌفة سوابل الحفر، تؤثٌر 

ركة، مشبهات سوابل الحفر، فصل القطع المحفورة، هٌدرولٌكٌة التصادم، القدرة الح

الهٌدرولٌكٌة، التحكم فً ضؽط الببر، ضؽط السوابل، طبقات الضؽط المرتفع، دفع الببر 

المفاجا، الفقدان الكامل لسابل الحفر، األنابٌب، أبعادها، أنواعها، تؤثٌر الضؽط الداخلً، تؤثٌر 

والشد، التصمٌم، تحدٌد أعماق األؼلفة، أحجامها والعوامل المإثرة، تسمٌت  الضؽط الخارجً

اآلبار، تركٌب األسمنت البورتالندي، اختبارات األسمنت، برنامج األسمنت، إزاحة األسمنت، 

 الحفر فً الجماهٌرٌة، زمن الحفر، توزٌع زمن الحفر، المشاكل الربٌسٌة.
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ذ(تانوحدا)ذذذذذذذذذذذذذذذمعؿلذدوائلذاحلػرذذ  PE383Lذذ 

الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة لسوابل الحفر، االختبارات الخاصة بسوابل الحفر، اختبار 

الملوحة والعوامل المإثرة علٌها وطرق معالجتها، اختبارات التبادل األٌونً، فقدان سوابل 

الحفر للماء، كمٌة الرمل من سوابل الحفر، اختبارات التحكم فً الضؽط، سوابل الحفر المابٌة 

جتها، سوابل الحفر الزٌتٌة ومعالجتها، سوابل الحفر الؽازٌة ومعالجتها، فصل القطع ومعال

الصخرٌة من سوابل الحفر، قٌاسات اللزوجة والكثافة لسوابل الحفر، اختبارات الشد السطحً 

 .لسوابل الحفر، االختبارات الخاصة بمواد األسمنت والمواد المضافة لها

)وحدتان(ذذذذذذذذذذذذذذاملؽؿنذموائعذوذصخورذمعؿلذ  PE402L 

تحدٌد النفط األصلً بالمكمن بواسطة خرابط السمك والمسامٌة والتشبع، المعدات وطرق 

الشعٌري، النفاذٌة النسبٌة، كثافة النفط، القٌاس كل من: المسامٌة، النفاذٌة، نسبة التشبع، الضؽط 

 .لزوجة النفط، المقاومة النوعٌة للصخور، تحلٌل الرمال المنتجة مع النفط

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاآلبارذدرودذذذ     PE413 

مقدمة عن السدود، الهدؾ من استعمالها، أنواعها، تطورها، السدود الكهربابٌة، النظرٌة، أنواع 

السدود، التسجٌالت الجانبٌة، المقاومة النوعٌة، التحلٌل، السدود اإلشعاعٌة، األسلوب والتحلٌل، 

االنخفاض التسجٌالت الصوتٌة، التسجٌالت النٌوترونٌة، استعمالها، السدود الخاصة باإلنتاج و

 .الحراري، الطرق الحدٌثة فً تحلٌل السدود

(وحداتذ3)ذذذذذذذاملدامقةذاألوداطذيفذاملوائعذدروانذ   PE423 

مقدمة، طاقة الضؽط، الضؽط الساكن فً اآلبار، المعادلة األساسٌة لتدفق الموابع فً األوساط 

المسامٌة )معادلة دراسً( وتطبٌقاته، التدفق األفقً فً وجود مابع أو اكثر، التدفق المابل، تؤثٌر 

ات المتوازٌة الجاذبٌة، التدفق الثابت لمابع واحد، التدفق الخطً والتدفق الدابري فً حالة الطبق

والمتتالٌة، تدفق الموابع القابلة لالنضؽاط، متوسط الضؽط فً حالة التدفق الدابري، معامل 

اإلنتاجٌة، التدفق الثابت ألكثر من مابع، معادالت التدفق للسوابل والمعادالت الخاصة 

المعادلة بالؽازات، معادلة االنتشارٌة، االستنتاج الرٌاضً، المعادلة بالتشبٌه الكارتٌزي، 

بالتشبٌه الدابري، المعادلة بالتشبٌه الكروي، المعادلة فً حالة المابع الواحد، تقرٌب المعادالت 

    .عند تواجد اكثر من مابع

 



11 
 

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذ1ذإنتاجذهـددةذذ  PE433 

مقدمة، أنواع المكامن وأسالٌب اإلنتاج الطبٌعً والرفع الصناعً، معادالت اإلنتاج واإلنتاجٌة، 

عالقات فوجل وستاندنج، تؽٌر اإلنتاجٌة مع الزمن، اختبارات اإلنتاجٌة وتحلٌلها فً آبار النفط 

مل التً والؽاز، عالقات ضؽط إنتاج آبار النفط، معادلة طاقة التدفق الراسً وعناصرها، العوا

تإثر فً القدرة اإلنتاجٌة، الطرق العددٌة الستعمال المعادلة منحنٌات التدفق الراسً، التدفق 

عبر صمامات راس الببر، المعادالت والمنحنٌات المختلفة، عالقات الضؽط واإلنتاج فً 

األنابٌب السطحٌة، تدفق النفط والؽاز وأشكاله، معادلة التدفق األفقً وعناصرها، الطرق 

العددٌة الستعمال المعادلة، منحنٌات التدفق األفقً، تؤثٌر المنحنٌات والمرتفعات، تحلٌل التدفق 

فً اآلبار المابلة، تصمٌم أنابٌب اإلنتاج والتدفق السطحً وتصمٌم معدالت اإلنتاج والضؽط 

 .من المكمن إلى فاصل الؽاز والنفط

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذاآلبارذلادتؽؿاذذ  PE443 

التصمٌم األساسً لالستكمال، أنواع االستكمال حسب خواص المكمن، التثقٌب، األسلوب، 

الكثافة، التؤثٌر، التكسٌر الهٌدرولٌكً، مفهوم التكسٌر، العوامل المإثرة، مساحة الكسر، أنواع 

المستعملة فً التكسٌر وحساب معامالتها، التؤثٌر على اإلنتاجٌة، هٌدرولٌكٌة التكسٌر، السوابل 

تصمٌم البرنامج، المعالجة باألحماض، الهدؾ من المعالجة، أنواع األحماض، العوامل المإثرة 

فً اختٌار نوع الحامض، المواد المضافة للحامض، تؤثٌر الحامض على تركٌب الصخر، ضخ 

صخور الرملٌة والكربونٌة، تصمٌم البرنامج، التحكم فً الرمل المصاحب، الحامض فً ال

أسباب إنتاج الرمل، تحلٌل حجم الحبٌبات الرملٌة المنتجة، استعمال الرمل الصناعً للتحكم فً 

الببر، أسباب تدهور اإلنتاجٌة، فساد طبقات اإلنتاج وأسبابه، التؤثٌر على اإلنتاجٌة، كٌفٌة 

 .المعالجة

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذالـػطقةذاملؽامنذهـددةذذ  PE453 

مكامن الؽاز الطبٌعً، حجم الؽاز األصلً، معادلة توازن المادة، االحتٌاطً، اإلنتاج 

المادة، التطبٌقات األساسٌة لمعادالت  المستقبلً، المكامن النفطٌة، المعادالت األساسٌة لتوازن

التوازن فً حالة المكامن، فوق ضؽط التشبع وبدون دفع مابً، تحت ضؽط التشبع وبدون دفع 

مابً وفً وجود قبة ؼازٌة وفً حالة عدم وجودها، معادالت تشبٌه الدفع المابً واستعمالها فً 

 .المكامن فوق ضؽط التشبع، المكامن تحت ضؽط التشبع
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(وحداتذ3)ذذذذذذذذالعابرةذالضغوطذزؾقل  PE463ذذ 

مقدمة عامة، أهمٌة اختبارات الضؽوط، الطرق التقلٌدٌة والمتطورة فً التحلٌل، األسس 

الرٌاضٌة لمعادلة االنتشارٌة، الحلول العامة لمعادلة االنتشارٌة، اختبار المعدل الثابت لإلنتاج، 

 تؤثٌر حالة الببر على االختبار، قانون التداخل، اختبار تعدد معدالت اإلنتاج، حساب متوسط

وقت اإلنتاج، اختبار تزاٌد الضؽط، اختبار خدع الببر، العوامل المإثرة على الجزء المتؤخر من 

االختبار، تؤثٌر التدخل من اآلبار المحٌطة، تؤثٌر الفوالق، العوامل المإثرة فً الجزء األول من 

ن جزء االختبار، تضاؼط السوابل فً أنبوب اإلنتاج، انفصال الؽاز عن السوابل، اإلنتاج م

محدد من الطبقة، اآلبار المصدعة راسٌاً، اإلنتاج من مجموعة من الطبقات، اإلنتاج من طبقة 

متشققة، تحلٌل الضؽط فً آبار الؽاز، التحلٌل بؤسلوب الضؽط، التحلٌل بؤسلوب مربع الضؽط، 

  .التحلٌل بمعادلة الضؽط المتكافا، الجوانب النظرٌة والعملٌة فً تصمٌم االختبار

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذإنتاجذةهـدد  PE473ذذ 

مقدمة عامة، أهمٌة الرفع الصناعً، األسالٌب المختلفة، تطبٌقات الرفع الصناعً فً لٌبٌا 

والعالم، الرفع باستعمال الؽاز، أنواع الصمامات، حسابات الضؽوط، تجهٌز الببر للرفع، 

الصمامات، عددها، تؤثٌرها على اإلنتاج، تصمٌم ضواؼط الؽاز، تحلٌل المشاكل تصمٌم عمق 

العلمٌة من الرفع بالؽاز، الرفع باستعمال المضخات الكهربٌة الؽاطسة، المكونات األساسٌة 

للمضخة، تصمٌم حجم القدرة اإلنتاجٌة، احتٌاجات الجهد الكهربً، أسباب العطل، تحلٌل 

ت الكهربٌة حسب التجربة اللٌبٌة، الرفع باستعمال )مضخات المشاكل العملٌة للمضخا

القضبان(، المكونات األساسٌة، تصمٌم القضبان، تؤثٌر تؽٌر معدالت اإلنتاج، احتٌاجات الجهد 

تحلٌل المشاكل العملٌة، اختٌار األسلوب األنسب للرفع الصناعً،  –الكهربً، أسباب العطل،

لمإثرة على االختٌار، استعماالت واقتصادٌات الرفع ممٌزات ومساوئ كل أسلوب، العناصر ا

 .الصناعً

 

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذالطبقعيذالغازذهـددة  PE474ذذ 

خواص الؽاز الطبٌعً والؽاز الشبع، الخواص الطبٌعٌة، عالقات الحجم والضؽط والحرارة، 

تقٌٌم الؽاز األصلً بالمكمن بالطرٌقة الحجمٌة، معادلة موازنة المواد واستعماالتها، انتقال 

الؽازات فً األوساط المسامٌة، اختبارات القدرة القصوى  لإلنتاج بآبار الؽاز وتحلٌلها، حساب 

لضؽط فً قاع الببر فً الحالة الساكنة وفً حالة التدفق، المعدات السطحٌة فً الحقول ا

الؽازٌة، تدفق الؽاز فً األنابٌب السطحٌة، تطوٌر حقول الؽاز واقتصادٌاتها، مختصر عن 

 .الحقول الؽازٌة فً لٌبٌا
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(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذالعدديذالتحؾقلذطرق  PE484ذذ 

مقدمة عامة، الطرق التحلٌلٌة والطرق العددٌة، حسابات الخطؤ والخطؤ النسبً، الطرق العددٌة 

لتقرٌب الدوال الرٌاضٌة باستعمال نظرٌة تاٌلور، الطرق العددٌة إلٌجاد جذور معادلة ؼٌر 

العددٌة إلٌجاد حلول مجموعة من المعادالت ؼٌر الخطٌة، الطرق العددٌة  خطٌة، الطرق

وطرق المصفوفات إلٌجاد حلول مجموعة من المعادالت الخطٌة المتجانسة، الطرق العددٌة 

للتكامل، الطرق العددٌة لحل معادلة تفاضلٌة من الدرجة األولى، الطرق العددٌة لتقٌٌم دالة 

رق العددٌة لتوصٌؾ مجموعة من النقاط التجرٌبٌة بمعادلة خارج نطاق المعلومات، الط

 .رٌاضٌة

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذاإلضايفذاالدرتداد  PE510ذذ 

مقدمة، احتباس النفط خالل االسترداد األولً والثانوي، العوامل المإثرة، طرق قٌاسه، الؽمر 

ولٌفرت، األشكال المختلفة للؽمر بالماء، تحدٌد االحتٌاطً واإلنتاج  بالماء، نظرٌة باكلً

المستقبلً بالؽمر المابً، الطرق االمتزاجٌة، تعرٌفات، النماذج المختلفة لالمتزاجٌة، اإلزاحة 

بواسطة الؽازات ذات الضؽط العالً، اإلزاحة بواسطة الؽاز قلٌل التكثٌؾ، الحقن بثانً أكسٌد 

لمختلفة لتحدٌد االمتزاجٌة، التجارب العملٌة، األسالٌب األخرى لالسترداد الكربون، الطرق ا

اإلضافً، الحقن الكٌمٌابً والحقن بالمواد الصابونٌة، حقن الصودا الكاوٌة، الحقن الحراري، 

 .مشارٌع االسترداد اإلضافً فً لٌبٌا، اختٌار األسلوب المناسب لالسترداد اإلضافً

(وحداتذ3)ذذذذذذذ(اختقارى)ذذالـػطقةذاحلؼولذتؼـقات  PE502ذذ 

 فً التقنٌة و النظرٌة الظواهر إلً السطحٌة، تحت و السطحٌة النفطٌة الحقول كمٌاوٌات مشاكل

 تركٌب خالل المواد تداخل السوابل، تداخل الؽازات، تداخل مضاعفاتها، و عواملها الحقول،

 التكلس، مزجٌاتها، و الؽاز و الزٌت و للماء الكٌمابٌة المعالجة النفط، حقول معدات

 فً الحقن لؽرض المٌاه معالجة الطفو، التصفٌة، الترسٌب، االندماج، الصدأ، المستحلبات،

 الألبار

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذ(ذاختقارى)ذمشاروعذإدارة  PE511ذذ 

مقدمة، تعرٌفات، مفهوم اإلدارة الصناعٌة، تطورها، الوظابؾ الربٌسٌة لإلدارة الصناعٌة، 

التخطٌط، التنظٌم،المتابعة، الرقابة، األبعاد األساسٌة لوظٌفة التخطٌط، التخطٌط القومً، إعداد 

اجً، الخطة القومٌة، إعداد خطط اإلنتاج الصناعٌة، مراحل دراسة وتقٌٌم وتنفٌذ المشروع اإلنت

وظٌفة اإلنتاج واختٌار الفن اإلنتاجً، الدراسات المٌدانٌة الختٌار المشارٌع الصناعٌة ودراسة 
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السوق، الدراسة الفنٌة للمشروع وأهمٌتها، المقاٌٌس االقتصادٌة الختٌار التكنولوجٌا وتجدٌدها 

 .الفنًفً المشروع، دراسة الجدوى االقتصادٌة للمشروع الصناعً، هٌكلة إعداد التقرٌر 

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذ(اختقارى)ذاملؽامنذحماكاة  PE512ذذ 

 .مقدمة عن التشبٌه الرٌاضً، أسلوبه، الهدؾ منه، تطور العلم التشبٌهً

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذ(اختقارى)ذالـػطقةذاهلـددةذيفذاملاءذمعاجلة  PE513ذذ 

مقدمة، الخواص الطبٌعٌة للماء، الخواص األٌونٌة، تؤثٌر الماء على المواد، التؤثٌر 

، التآكل، تؤثٌر ثانً أكسٌد الكربون، التوازن الكٌمٌابً، تؤثٌر الماء على الحدٌد، الكهروكٌمٌابً

الصدأ والتآكل، أنواع التآكل، اختٌار الحدٌد، قٌاس التآكل، العوامل المإثرة على التآكل، 

التؤثٌرات المختلفة لكبرتٌد الهٌدروجٌن، األمالح، الحرارة، سرعة التدفق ... إلخ، مقاومة 

الطرق المختلفة لمقاومة التآكل مثل معالجة الماء، إضافة المواد المانعة للتآكل، المقاومة  التآكل،

الكاثودٌة ... إلخ، الترسب الكٌمٌابً، األنواع المختلفة للترسبات فً صناعة النفط، دٌنامٌكٌة 

ماء األنواع، الطرق، القٌاسات، حقن ال الترسب، الطرق المختلفة لمقاومة الترسب، الترشٌح،

فً المكمن، عٌنات الماء وطرق تحلٌلها، مالءمة الماء للحقن، تؤثٌر الماء المحقون على 

خواص المكمن، معالجة الماء المحقون، تجمٌع الماء وتخزٌنه وطرق معالجته، سخانات الماء، 

 دورة الماء فً السخان، تؤثٌر المواد الذاببة فً الماء، بخار الماء، تركٌب السخانات، المشاكل

 .األساسٌة فً التسخٌن والتبخٌر

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذالـػطقةذاهلـددةذندوة  PE520ذذ 

ٌقوم الطالب )أو مجموعة من الطلبة( باإلعداد لعرض فنً للدراسات واألبحاث المنشورة عن 

أحد المواضٌع الفنٌة المتعلقة بدراسة النفط والتً ٌقوم أستاذ المادة بتحدٌدها فً بداٌة الفصل 

بعض  وٌقوم الطالب بتقدٌم هذا العرض الفنً لبقٌة الطلبة للمناقشة وتبادل اآلراء، كما ٌستدعً 

أعضاء هٌبة التدرٌس وذوي الخبرة من العاملٌن بالمإسسات النفطٌة إلثراء الحوار وٌقوم أستاذ 

المادة بتقٌٌم الطالب من خالل العرض الخاص به ومن خالل مشاركته فً النقاش فً بقٌة 

 .الندوات

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذالـػطقةذاملؽامنذتؼققم  PE523ذذ 

مقدمة عامة، مراحل تطوٌر الحقل، أهمٌة التقٌٌم الفنً واالقتصادي، الخطوات األساسٌة للتقٌٌم، 

الجوانب الفنٌة للتقٌٌم، حسابات النفط والؽاز األصلً، معادالت االحتٌاطً، معادالت توازن 

معدالت اإلنتاج، منحنٌات التدنً، عوامل الخطؤ وعدم التؤكد المواد، األسس الرٌاضٌة لتدنً 
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من التقٌٌم الفنً، الجوانب االقتصادٌة للتقٌٌم، المصطلحات االقتصادٌة، قانون النفط اللٌبً 

وأنواع االتفاقٌات، حساب الربح الصافً، القٌمة الحالٌة للربح الصافً، الجدوى االقتصادٌة 

رنة االقتصادٌة بٌن المشارٌع، الجدوى االقتصادٌة من تؽٌر للمشروع، مإشرات الربح، المقا

أسلوب تطوٌر المكمن، العوامل التً تإثر فً اتخاذ قرار التطوٌر، مفهوم الجدوى، الجوانب 

االقتصادٌة والسٌاسٌة للجدوى، مفهوم المخاطرة وعواملها، أسعار النفط وتؽٌراتها، السٌاسة 

 .نً، التموٌلالعمة للدولة، التطور العلمً والتق

(وحداتذ3)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاملشروعذذ  PE540 

ٌقوم كل طالب بإجراء دراسة متكاملة عن أحد المواضٌع النفطٌة التً ٌحددها مجلس القسم 

للبحث، وقد تكون الدراسة معملٌة أو مٌدانٌة أو نظرٌة، وٌستعٌن الطالب فً هذا المجال 

باإلمكانات المعملٌة المتوافرة فً القسم والبٌانات والمعلومات المتاحة عن المكامن النفطٌة 

لٌبٌة التً تقوم إدارة القسم بمساعدته للحصول علٌها، ٌهدؾ المشروع إلى تمكٌن الطالب من ال

االعتماد الكامل على النفس فً دراسة أي مشكلة علمٌة تصادفه، ودراسة المراجع العلمٌة التً 

تساعده على حل المشكلة، وعلى التعود على تجمٌع المعلومات وتنقٌحها وتصنٌفها وكذلك على 

ٌب األجهزة المعملٌة الالزمة للبحث وأجراء التجارب ثم تحلٌل المعلومات ونتابج التجارب، ترك

ومن ثم الوصول إلى الحلول الالزمة والتوصٌات المناسبة وٌكون الطالب مسإوال مسإولٌة 

كاملة عن إعداد تقرٌر فنً  متكامل عن البحث وعن تقدٌمه للمناقشة أمام لجنة من أعضاء هٌبة 

 س بالقسم لتقٌٌمهالتدرٌ

 

 

 

 

 


