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 سعود الملك جامعة

 الهندسة كلٌة

 الطبٌعً والغاز البترول هندسة قسم

الخطة الدراسٌة لقسم هندسة البترول والغاز الطبٌعً  

 

 

 مقدمة -1

 لهندسة قسم أول وهو م 1973 الجامعً العام فً الطبٌعً والغاز البترول هندسة قسم أنشا

 ألعداد الملحة للحاجة طبٌعٌة استجابة إنشاؤه وكان . الخلٌج ومنطقة السعودٌة العربٌة المملكة فً البترول

 األرضٌة الكرة على وأحد بلد ٌملكه بترولً مخزون أكبر فٌه ٌوجد بلد فً البترول مهندسً من متزاٌدة

 الصناعات بٌن الرابدة هً المملكة فً البترول صناعة تظل ولهذا ، العالمً المخزون ربع من ٌقرب حٌث

 مهندس ٌكاد الحقابق هذه ومن السنوي االقتصادي الناتج فً مساهمة األكبر ٌبقى ودورها ، األخرى

 . كافة األخرى الهندسٌة التخصصات بٌن المستقبلً الوظٌفً األمن قابمة ٌعتلً أن المملكة فً البترول

 مهندسو ٌبدأ الغاز أو للزٌت حاوٌة جٌولوجٌة تكوٌنات وجود من االستكشاف فرٌق ٌتأكد أن بعد

 المثلى والطرق البترولٌة المكامن مخزون دراسة ثم الحفر لبرامج العامة الخطة ووضع تصمٌم فً البترول

 وبدون الطرق وبأفضل ممكنة تكلفة بأقل الغاز أو البترول من عابد أكبر استخالص تتٌح والتً إلنتاجها

 الحفر مهندسو ذلك فً وٌتعاون . مكمن بكل الخاصة الظروف االعتبار فً األخذ مع المكمن طاقة إهدار

 برنامج لتقدٌم التخصصٌة الهندسٌة بالعلوم األساسٌة العلوم ربط ٌجرى هذا أجل ومن . واإلنتاج والمكامن

 .البترول هندسة فً البكالورٌوس شهادة على بمقتضاه الطالب ٌحصل متكامل

 الطبٌعً والغاز البترول مكامن هندسة فً وتطبٌقٌة أساسٌة مواد التخصصٌة الدراسة تشمل

 الدراسة تشمل كما ، الطبٌعً والغاز البترول وتخزٌن نقل وهندسة الحفر وهندسة اإلنتاج وهندسة

 الحاسبات باستخدام القسم ٌهتم كذلك ، خاصة بصفة العربً البترول على التركٌز مع البترول اقتصادٌات

 فً للمشاركة أكمل بصورة الخرٌج المهندس إعداد ٌمكن حتى البترول هندسة مجاالت فً اإللكترونٌة

 القسم معامل فً سواء العملً للتدرٌب كبٌرة أهمٌة إعطاء المناهج فً روعً وقد ، الحدٌثة التقنٌة عصر

 .الدراسً الفصل خالل العلمٌة الرحالت و الصٌفً ٌبرالتد طرٌق عن أو

 والبحوث الدراسة احتٌاجات لمقابلة مستمر تطور فً وهً جٌداًا  تجهٌزاًا  مجهزة معامل عدة للقسم

 الطوري السلوك قٌاس معمل ، المكامن صخور عٌنات اختبار معمل : المعامل هذه وتتضمن المتزاٌدة

 معمل ، األسمنت   معمل ، الحفر سوابل معمل ، عالٌة حرارة ودرجات ضغوط تحت المكامن لسوابل

 . الطبٌعً الغاز معملو ، اإلنتاج هندسة معمل ، اآللً  الحاسب
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 التخرج حدٌثً البترول مهندسً من األكبر النصٌب المملكة فً العاملة البترول شركات تستقطب

 المالٌة المزاٌا لتوفر وكذلك الجامعات فً ومعرفة علوم من تعلموه ما لممارسة الرحب المجال لتوفر

 الجهات من الكثٌر هناك فإن كذلك. أخرى جهات لدى تتوفر ال قد التً والتدرٌب اإلبتعاث وفرص

 لمهندس واسع فالمجال أخٌراًا  .البترول هندسة أقسام خرٌجً من العدٌد سنوٌاًا  تستقطب المختلفة الحكومٌة

 تقدمها التً الخدمات معظم أن حٌث البترول لصناعة المساندة الخدمات شركات خالل من البترول

 . البترول صناعة من ٌتجّزأ ال جزء الواقع فً هً الشركات

 4و (مساعد أستاذ 5و مشارك، أستاذ 3و أستاذ، 2) التدرٌس هٌبة عضو 10 حالٌاًا  القسم وٌضم

  .فنٌٌن 3و باحثٌن 2و محاضرٌن

 االعتراف على للحصول المستمر، والتطور التمٌز عن بحثه خالل من حالٌا، القسم لسعى ونظرا

 العام فً التحضٌرٌة السنة تطبٌق فً الجامعة ولبدء األمرٌكٌة، األكادٌمً االعتماد هٌبة من األكادٌمً

 القسم خطة توضح كما عدٌدة تغٌرات إلى األكادٌمً برنامجه القسم أخضع فقد ، 2007/2008 الدراسً

 .المرفقة
 

برنامج بكالورٌوس هندسة البترول والغاز الطبٌعً - 2

ٌهدف برنامج البكالورٌوس إلى تخرٌج مهندسً بترول مؤهلٌن تأهٌال جٌدا لتلبٌة احتٌاجات 

 األساسٌة للعلوم وباإلضافةلذا .  جٌداتأهٌالالقطاع البترولً الخاص والعام لمهندسً بترول مؤهلٌن 

وهذا البرنامج هو .  مواد تغطً معظم العملٌات الهندسٌة للبترول والغاز الطبٌعًإدراجوالهندسٌة تم 

وفً السنة التحضٌرٌة ٌتلقى الطالب برامج .  سنوات دراسٌة تسبقها سنة تحضٌرٌةأربععبارة عن 

 السنة التحضٌرٌة إنهاءوبعد .  لمهارات االتصال والحاسب اآللًباإلضافةمكثفة فً اللغة االنجلٌزٌة 

 . ثمان فصول دراسٌةإلىبنجاح ٌلتحق الطالب ببرنامج الهندسة وهو مقسم 

 اعتمادهاوالتً حصل القسم على  (ABET) األكادٌمً االعتمادوقد تم مراعاة متطلبات هٌبة 

. عند وضع محتوٌات البرنامج
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 ( ساعة معتمدة165)   متطلبات برنامج هندسة البترول والغاز الطبٌعً 2-1

 165الكمال متطلبات التخرج فً برنامج هندسة البترول والغاز الطبٌعً على الطالب اجتٌاز 

 ساعة معتمدة من المقررات 133+  ساعة معتمدة فً السنة االولى المشتركة 32)ساعة معتمدة بنجاح 

 من 2.75بمعدل تراكمً الٌقل عن  (1- ساعة معتمدة من التدرٌب العملً كما ٌوضح الجدول 1منها 

 :وتتوزع ساعات البرنامج على المستوٌات المختلفة على النحو التالً. 5

 32 (2) ساعة معتمدة من السنة األولى المشتركة موزعة كما ٌوضح جدول 

 8 (: 3الجدول ) ساعات معتمدة من متطلبات الجامعة 

o  (أ - 3)كما ٌوضح الجدول  ( ساعة معتمدة2)مقررات إجبارٌة . 

o  (ب - 3) مقررات من الجدول 3ٌختار الطالب : ( ساعات معتمدة6)مقررات اختٌارٌة. 

  48  منها (4الجدول )ساعة معتمدة من متطلبات الكلٌة: 

o  40 ( أ– 4الجدول ) ساعة معتمدة مقررات إجبارٌة على جمٌع أقسام الكلٌة 

o 6  الجدول )ساعات معتمدة من مقررات الكلٌة اإلضافٌة ٌختارها القسم حسب تخصصه

 (ب–4

o 2 ( ج– 4جدول ) ساعة معتمدة من المقررات الحرة على األ تكون من مقررات القسم . 

    77ساعة معتمدة من متطلبات القسم منها : 

o 64 ( أ– 5الجدول ) ساعة معتمدة مقررات تخصصٌة إجبارٌة 

o 4 ( ب– 5الجدول ) ساعات معتمدة مشروع التخرج 

o 8 ( ج– 5الجدول  ) ساعات معتمدة من تخصصات هندسة أخرى 

o 1 (أ- 5جدول )من التدرٌب العملً  (بدون تقدٌر) ساعة معتمدة. 

o  وال ٌدخل  (صفر ساعة معتمدة وبدون تقدٌر)أٌضاًا ٌطرح القسم مقرراًا اختٌارٌاًا لطالبه

 ( د– 5الجدول )فً متطلبات التخرج 

 

متطلبات مشروع التخرج   2-2

وٌسمح للطالب بتسجٌل مشروع  (لكل جزءمعتمدة  ساعة 2)ٌنقسم مشروع التخرج إلى قسمٌن 

واكمال  ( األولى المشتركةساعة مقررة بعد السنة97أو)ساعة معتمدة 129 التخرج بعد إكماله بنجاح

خالل الفصل   التخرجيوٌمكن التسجٌل فً مشروع.  جمٌع مقررات المستوى السابع فما دون بنجاح

. ال ٌمكن التسجٌل خالل الفصل الصٌفًواألول أو الثانً فقط 
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 ( ساعة معتمدة بدون تقدٌر1)العملً متطلبات التدرٌب  2-3

هندسة البترول فً أحد تطبٌقات من التدرٌب العملً  أسابٌع 10على جمٌع طالب القسم  إكمال 

وعلى الطالب الحصول على موافقة القسم على الجهة التً ٌنوي التدرٌب فٌها بعد . والغاز الطبٌعً

من خطة القسم وإنهاء متطلبات  (ساعة بعد السنة األولى المشتركة78)ساعة معتمدة 110إكماله بنجاح

ال ٌجوز الجمع بٌن التدرٌب العملً والفصل الدراسً الصٌفً أو . التسجٌل فً مقررات المستوى الثامن

  الخطة النموذجٌة لبرنامج هندسة البترول والغاز الطبٌعً 6وٌوضح الجدول . مشروع التخرج

 هندسة البترول والغاز الطبٌعً ملخص متطلبات الخطة األكادٌمٌة لبرنامج   ( 1)جدول 

 ( ساعة32)السنة األولى المشتركة  (2)جدول 

 المستوى األول  المستوى الثانً

  سابقمتطلب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

  سابقمتطلب  الرمز عنوان المقرر
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6    انجل110 لغة انجلٌزٌة تخصصٌة    انجل100 لغة انجلٌزٌة 

 3(3-0-0) (0-1-3)3    نهج101 مهارات جامعٌة    رٌض101 حساب التفاضل 

 3(0-0-6) (0-0-1)1    تقن101 مهارات الحاسب    رٌد101 رٌادة األعمال 

 3(2-2-0) (2-0-3)4    إحص101 مقدمة فً اإلحصاء    كٌم101 كٌمٌاء عامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2    فجب101 اللٌاقة والثقافة الصحٌة    عرب100 مهارات الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 (معمل)عملً =  تمارٌن  ،  عم  = محاضرات  ،  تم = مح    :  (مح ، تم ، عم)

 

 التوصٌف ساعة المتطلبات

 32 السنة األولى المشتركة

 (4)كٌمٌاء عامة 
 (3)حساب التفاضل 

 (3)مقدمة فً اإلحصاء 
 (12)انجلٌزي 

 (2)مهارات كتابة 
 (3)مهارات جامعٌة 
 (3)مهارات حاسب 

 (1)رٌادة أعمال 
 (1)صحة ولٌاقة 

 8 متطلبات الجامعة

 :الدراسات اإلسالمٌة
 (2)اجباري 
 (6)اختٌاري 

 48 متطلبات الكلٌة

 (40)إجباري 
 (6)تكمٌلً 

 (2)حرة 

 77 متطلبات القسم

( 64)تخصص 
( 4)مشروع تخرج 

 (8)من تخصصات أخرى 
 ( ، ند0)مشروع بحثً 

 ( ، ند1)التدرٌب العملً 

  165 المجموع
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 ( ساعات معتمدة8)متطلبات الجامعة : (3)جدول 

 ( ساعة معتمدة2) االجبارٌة متطلبات الجامعة   (أ - 3 )جدول

الساعات المقررة  نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر  المقرراسم

  سلم107 أخالقٌات المهنة (0 ، 0 ، 2 )2 اجباري

 المجموع 2 

 

 

 (من القائمة أدناه ( ساعات6) مقررات 3ٌختار الطالب ) االختٌارٌة متطلبات الجامعة   (ب - 3 )جدول

الساعات المقررة  نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر  المقرراسم

  سلم100 دراسات فً السٌرة النبوٌة (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم101 الثقافة اإلسالمٌةأصول  (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم102 اإلسالماألسرة فً  (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم103 يالنظام االقتصادي اإلسالم (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم104 يالنظام السٌاسً اإلسالم (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم105 حقوق اإلنسان (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم106 الفقه الطبً (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم108 قضاٌا معاصرة (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

  سلم109 المرأة ودورها التنموي (0 ، 0 ، 2 )2 اختٌاري

 المجموع 6 

 (معمل)عملً =  تمارٌن  ،  عم  = محاضرات  ،  تم = مح    :  (مح ، تم ، عم) 

  

 ( ساعة48 ) متطلبات الكلٌة   (4)جدول 

 

 ( ساعة40 )المقررات اإلجبارٌة ( أ– 4 )جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)
  سابقمتطلب

  رٌض101 (0 ، 2 ، 3 )3 حساب التكامل  رٌض106

  رٌض101 (0 ، 2 ، 3 )3 المتجهات والمصفوفات  رٌض107

  رٌض107،  رٌض106 (0 ، 2 ، 3 )3 حساب التفاضل والتكامل  رٌض203

  رٌض203 (0 ، 2 ، 3 )3 المعادالت التفاضلٌة  رٌض204

  (2 ، 0 ، 3 )4 (1)فٌزٌاء عامة   فٌز103

  فٌز103 (2 ، 0 ، 3 )4 (2)فٌزٌاء عامة   فٌز104

  (0 ، 1 ، 2 )2 اللغة والتخاطب  نجم109

  نجم109 (0 ، 1 ، 2 )2 الكتابة التقنٌة نجم 110

  (2 ، 0 ، 2 )3 أساسٌات الرسم الهندسً  هعم104

  هعم104 (2 ، 1 ، 2 )3 لتصمٌم الهندسًمقدمة فً ا هعم 106

  رٌض107،  رٌض106 (0 ، 1 ، 3 )3استاتٌكا   هعم201

  رٌض101 كٌم ، 101 (0 ، 0 ، 2 )2 الهندسة والبٌبة هعم203

  (0 ، 1 ، 3 )3مشارٌع الهندسٌة دارة إ  هعم402

  (0 ، 1 ، 2 )2 هندسًالقتصاد اال  هعم403

 40        المجموع

 (معمل)عملً =  تمارٌن  ،  عم  = محاضرات  ،  تم = مح    :  (مح ، تم ، عم) 
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 ( ساعة معتمدة6)الكلٌة اإلضافٌة لبرنامج هندسة البترول والغاز الطبٌعً   مقررات ( ب– 4 )جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)
 سابق متطلب

  (2 ، 0 ، 2 )3 برمجة الحاسوب  هعم209

  رٌض107 (0 ، 2 ، 3 )3 الطرابق العددٌة  رٌض254

 6         المجموع
 

( ساعة معتمدة2)مقرر كلٌة حر  (ج - 4)جدول   

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)
 سابق متطلب

  2 مقرر حر ×××××

     2                المجموع
 

متطلبات البرنامج   (5)جدول 

 ( ساعة معتمدة64 ) مقررات البرنامج اإلجبارٌة( أ– 5 )جدول

 اسم المقرر رمز المقرر
الساعات المقررة 

 (مح ، تم ، عم)

 متطلب

 مرافق سابق

   (0 ، 1 ، 2 )2  والغاز الطبٌعًيمذيخ نهُذعخ انجتشول  هجغ251

   هبغ251 (0 ، 1 ، 2 )2 خىاص صخىس انًكبيٍ وعشَبٌ انًىائغ  هجغ361

   هبغ251 (0 ، 1 ، 2 )2 خىاص صخىس يىائغ انًكبيٍ  هجغ362

  هبغ362  هبغ361 (3 ، 0 ، 1 )2 يؼًم هُذعخ انًكبيٍ  هجغ363

 (0 ، 1 ، 2 )2 هُذعخ يكبيٍ انغبص انطجُؼٍ  هجغ366
 هبغ 362
  هبغ363

 

   هبغ251 (0 ، 1 ، 3 )3 يجبدئ خُىنىخُب انجتشول  هجغ391

  هبغ496  (0، 2  ، 1 )2 انُذوح  هجغ450

   هبغ481 (0 ، 1 ، 2 )2 َمم وتخضٍَ انجتشول وانغبص انطجُؼٍ  هجغ455

  هجغ457
تطجُمبد انسبعت فٍ هُذعخ انجتشول وانغبص 

 انطجُؼٍ
 366 هبغ  هبغ460 (0 ، 2 ، 1 )2

 (0 ، 1 ، 3 )3 هُذعخ يكبيٍ انجتشول  هجغ460
 هبغ 362
  هبغ363

 

  هبغ460 (0 ، 1 ، 3 )3 اإلَتبج انًسغٍ نهجتشول  هجغ464
 

 (0 ، 1 ، 3 )3 يسبكبح انًكبيٍ  هجغ467
 رٌض 204

   هبغ460

  هبغ490  (0 ، 1 ، 2 )2 -1-هُذعخ انسفش   هجغ471

  هبغ494  هبغ471 (0 ، 1 ، 3 )3 -2-هُذعخ انسفش   هبغ474

   هبغ474 (3 ، 0 ، 1 )2 يؼًم هُذعخ انسفش  هجغ476

   هبغ474 (0 ، 1 ، 3 )3 انسفش انًبئم واألفمٍ وانغُطشح ػهً اِثبس  هجغ478

  هبغ481  (3 ، 0 ، 1 )2 يؼًم هُذعخ إَتبج انجتشول  هجغ485

   هبغ471 (0 ، 1 ، 3 )3 إَتبج اِثبس راد انتذفك انطجُؼٍ  هجغ481

   هبغ481 (0 ، 1 ، 2 )2 غشق اإلَتبج االصطُبػُخ وانؼًهُبد انغطسُخ  هجغ482

   هبغ366 (0 ، 1 ، 3 )3 هُذعخ إَتبج انغبص انطجُؼٍ  هجغ484

  هبغ482 (0 ، 1 ، 3 )3 تُشُػ اِثبس وانتسكى فٍ إَتبج انشيم  هجغ486
 

   هبغ391 (0 ، 1 ، 3 )3 -1-هُذعخ اعتكشبف انجتشول وانغبص انطجُؼٍ   هجغ490

 (0 ، 1 ، 2 )2 التصبدَبد انجتشول وانغبص انطجُؼٍ  هجغ491
 

  هبغ496

  هبغ474 (0 ، 1 ، 3 )3 تغدُالد اِثبس  هجغ492
 

   هبغ460 (0 ، 1 ، 3 )3 تسهُم اختجبساد اِثبس  هجغ493

   هبغ490 (0 ، 1 ، 2 )2 -2-هُذعخ اعتكشبف انجتشول وانغبص انطجُؼٍ  هجغ494
 64 المجموع
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 ( ساعة معتمدة4)مشروع التخرج  (ب- 5 )جدول

  المقرراسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)
 سابق متطلب

1-  مشروع التخرج   هبغ496  2( 2 ، 0 ، 0)  
 مقررات وجمٌع بنجاح معتمدة ساعة 129 إتمام

 دون فما السابع المستوى

2- مشروع التخرج   هبغ497  2( 2 ، 0 ، 0)  هبغ 496 

 4 المجموع

 

( ساعات معتمدة8) إجبارٌة من برامج أخرى مقررات (ج - 5)جدول   

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)

 متطلب

 مرافق سابق

  هكم304
دٌنامٌكا حرارٌة لطلبة هندسة البترول والغاز 

 الطبٌعً
2( 2 ، 1 ، 0)    

 انتقال كمٌة الحركة لطلبة هندسة البترول   هكم312
 والغاز الطبٌعً

3( 3 ، 1 ، 0)    

 والغاز البترولهندسة هندسة مٌكانٌكٌة لطلبة  همك 340
 الطبٌعً

3( 3 ، 1 ، 0)  
عم ه 201
  فٌز103

 

 8 المجموع
 (معمل)عملً =  تمارٌن  ،  عم  = محاضرات  ،  تم = مح    :  (مح ، تم ، عم) 

 
  البرنامج االختٌارٌة بدون ساعات محتسبةمقررات (د - 5)جدول 

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)

 متطلب

 مرافق سابق

 (ند) 0 مشروع بحثً  هبغ998
 ساعة 129 إكمال

 بنجاح معتمدة

 

 
(إجباري)التدرٌب العملً  ( هـ– 5)جدول   

  المقرراسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)
 سابق متطلب

(ند) 1 التدرٌب العملً  هبغ999   بنجاح معتمدة ساعة 110 إتمام 

 1               المجموع
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  الطبٌعً والغاز البترول هندسة لقسم النموذجٌة الخطة :6 جدول

 المستوى األول

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)  الساعات المقررة  سابق أو مرافقمتطلب

 6(6-9-0)   انجل100 لغة انجلٌزٌة 

 3(3-1-0)   رٌض101 حساب التفاضل 

 1(1-0-0)   رٌد101 رٌادة األعمال 

 4(3-0-2)   كٌم101 كٌمٌاء عامة 

 2(2-0-0)   عرب100 مهارات الكتابة 

 المجموع 16

 

 

 المستوى الثانً

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة   سابقمتطلب

 6(6-9-0)   انجل110 لغة انجلٌزٌة تخصصٌة 

 3(3-0-0)   نهج101 مهارات جامعٌة 

 3(0-0-6)   تقن101 مهارات الحاسب 

 3(2-2-0)   إحص101 مقدمة فً اإلحصاء 

 1(1-1-0)   فجب101 اللٌاقة والثقافة الصحٌة 

 المجموع 16

 

 

 المستوى الثالث

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)  الساعات المقررة  سابق أو مرافقمتطلب

 2( 2 ، 0 ، 0)  سلم×××  اختٌاري دراسات اسالمٌة 

 4( 3 ، 0 ، 2)   فٌز103 (1)فٌزٌاء عامة   

(0 ، 2 ، 3 )3  رٌض101   رٌض106 حساب التكامل 

(0 ، 2 ، 3 )3  رٌض101 المتجهات والمصفوفات     رٌض107

 2( 2 ، 1 ، 0)   نجم109 اللغة والتخاطب 

 3( 2 ، 0 ، 2)   هعم104 أساسٌات الرسم الهندسً 

 المجموع 17

 

 المستوى الرابع

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة   سابقمتطلب

(2 ، 0 ، 3 )4  فٌز103   فٌز104 (2)فٌزٌاء عامة  

(0 ، 1 ، 2 )2  نجم109   نجم110 الكتابة التقنٌة 

(0 ، 2 ، 3 )3  رٌض107 رٌض 106   رٌض203 حساب التفاضل والتكامل 

(2 ، 1 ، 2 )3  هعم104   هعم106 مقدمة فً التصمٌم الهندسً 

(0 ، 1 ، 3 )3  سَط107 سَط 106   هعم201 االستاتٌكا 

  رٌض101 كٌم 101
  رٌض150

2( 2 ، 0 ، 0)   هعم203 الهندسة والبٌبة 

 المجموع 17
 

 

 



10 

 يعتمذ،
 : ....................................................العميذ : ......................................................        رئيس القسم 

 

 

 المستوى الخامس

 (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة   سابقمتطلب
 

 الرمز عنوان المقرر

 2(2-0-0)  سلم اختٌاري دراسات اسالمٌة 

(0-2-3)3  سَط203   رٌض204 المعادالت التفاضلٌة 

(0-1-3)3  هعم 201   همك340 الهندسة المٌكانٌكٌة لطلبة البترول و الغاز الطبٌعً 

 3(2-0-2) برمجة الحاسوب     هعم209

 3(3-1-0) إنتقال كمٌة الحركة لطالب البترول و الغاز الطبٌعً     هكم312

 2(2-1-0) مقدمة لهندسة البترول والغاز الطبٌعً     هبغ251

 المجموع 16

 

 المستوى السادس

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة   سابقمتطلب

 2(2-0-0)  سلم اختٌاري دراسات اسالمٌة 

 2(2-1-0)   هكم304 دٌنامٌكا حرارٌة لطلبة البترول و الغاز الطبٌعً 

 2(2-1-0)   هعم403 االقتصاد الهندسً 

(س) هبغ 251  2(2-1-0)   هبغ361 خواص صخور المكامن وسرٌان الموابع 

(س) هبغ 251  2(2-1-0)   هبغ362 خواص موابع المكامن 

(م) هبغ 362، (س) هبغ 361  

 
2(1-0-2)   هبغ363 معمل هندسة المكامن 

(س) هبغ 251  3(3-1-0)   هبغ391 مبادئ جٌولوجٌا البترول 

(س) هعم 209 (س) رٌض 107  3(3-2-0)   رٌض254 الطرابق العددٌة 

 المجموع 18

 
 

 المستوى السابع

 الرمز عنوان المقرر  )مح ، تم ، عم)الساعات المقررة  متطلب سابق

 2(2-0-0)  سلم اختٌاري دراسات إسالمٌة 

(س) هبغ 363، (س) هبغ 362  
 

2(2-1-0)   هبغ366 هندسة مكامن الغاز 

 3(3-1-0) هندسٌةالمشارٌع ال إدارة    هعم402 

(س) هبغ 363، (س) هبغ 362  
 

3(3-1-0)   هبغ460 هندسة مكامن البترول 

(م) هبغ 490  2(2-1-0) –1–هندسة الحفر     هبغ471 

(س) هبغ 391  3(3-1-0) -1-هندسة استكشاف البترول والغاز الطبٌعً     هبغ490 

 المجموع 15

 

 المستوى الثامن

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة  متطلب سابق

(س) هبغ 366، (س) هبغ 460  
 

2(1-2-0)   هبغ457 تطبٌقات الحاسب فً هندسة البترول والغاز الطبٌعً 

(0-1-3)3 (س) هبغ 460   هبغ464  المحسن للبترولاإلنتاج 

(م) هبغ 494، (س) هبغ 471  3(3-1-0) –2–هندسة الحفر     هبغ474 

(م) هبغ 481  2(1-0-2)   هبغ485 معمل هندسة انتاج البترول 

(س) هبغ 471  3(3-1-0)   هبغ481 إنتاج اآلبار ذات التدفق الطبٌعً 

(س) هبغ 471  3(3-1-0)   هبغ492 تسجٌالت اآلبار 

(س) هبغ 490  2(2-1-0) -2-هندسة استكشاف البترول والغاز الطبٌعً    هبغ494 

 المجموع 18
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 المستوى التاسع

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة  متطلب سابق

(س) هبغ 481  2(2-1-0)   هبغ455 نقل وتخزٌن البترول والغاز الطبٌعً 

(س) هبغ 474  2(1-0-2)   هبغ476 معمل هندسة الحفر 

(م) هبغ 496  2(1-2-0)   هبغ450 الندوة 

(س) هبغ 460  3(3-1-0)   هبغ493 تحلٌل اختبارات اآلبار 

(س) هبغ 481  2(2-1-0)   هبغ482 طرق اإلنتاج اإلصطناعٌة والعملٌات السطحٌة 

(س) هبغ 366  3(3-1-0)   هبغ484 هندسة انتاج الغاز الطبٌعً 

 وجمٌع بنجاح معتمدة ساعة 129 إتمام

 7 -1 المستوى مقررات
2(2-0-0)   هبغ496 1- تخرج المشروع  

 المجموع 16

 

 المستوى العاشر

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)الساعات المقررة  متطلب سابق

(س) هبغ 474  3(3-1-0)   هبغ478 الحفر المابل واألفقً والسٌطرة على اآلبار 

(0-1-2)2 (م) هبغ 496   هبغ491 اقتصادٌات البترول والغاز الطبٌعً 

(س) هبغ 460، (س) رٌض 204  
 

3(3-1-0)   هبغ467 محاكاة المكامن 

(س) هبغ 482  3(3-1-0)   هبغ489 تنشٌط اآلبار والتحكم فً انتاج الرمل 

(0-0-2)2 هبغ 496   هبغ497 2- تخرج المشروع  

 
2(2-0-0)  هعم مادة حرة متطلب الكلٌة 

(ند) 1  ساعة معتمدة بنجاح110اكمال   
  هبغ999 التدرٌب العملً

(ند) 0  ساعة معتمدة بنجاح129اكمال    هبغ998 مشروع بحثً 

 المجموع 16

 

 

 توصٌف المقررات- 3
 

  السنة األولى المشتركة3-1
 

 
 (0-9-6)6لغة إنجلٌزٌة          :  انجل100

 دراتهم اللغوٌةقمتحسٌن  االنجلٌزٌة من خالل فً اللغةالمقرر لتقوٌة مهارات الطالب تم تصمٌم المرحلة األولى من 
ترتفع ثقة ،  هذه عملٌة تحسٌن المهاراتأثناء فً . تحسٌن المفردات والقراءة والكتابة ومهارات االتصالباالضافة إلى 

تعدهم للدراسات  لبالالمهارات الحٌاتٌة للطتطوٌر   فًعواملالهذه ستسهم . اللغةفهم وتناول والتحدث بالطالب فً 
الطالب مستوى أعلى فً اللغة ومع تطور المقرر ووصول . جامعة الملك سعودبعد تخرجهم فً المستقبلٌة والوظابف 

ط اللغة التً اهذا على إعداد الطالب النمتشمل وي. الجانب األكادٌمً للغةفً المقرر نحو التركٌز ٌتحول اإلنجلٌزٌة، 
 .دراستهم المستقبلٌةونها فً حتاجيسوف 

 ال ٌوجد: المتطلب السابق
 

 (0-1-3)3         حساب التفاضل:  رٌض101
مفهوم النهاٌة، حساب النهاٌات، اإلتصال ونتابجه، النهاٌات عند الالنهاٌة والنهاٌات الالنهابٌة، تعرٌف النهاٌة، مفهوم 

قواعد الضرب والقسمة، قاعدة السلسلة، مشتقات  ،(قاعدة القوة، المشتقات العلٌا، التسارع)المشتقة، حساب المشتقات 
الدوال األسٌة وللوغارتمٌة، اإلشتقاق الضمنً ومشتقات الدوال المثلثٌة العكسٌة، نظرٌة القٌمة المتوسطة،الدوال التزاٌدٌة 

. والتناقصٌة، التقعر واختبار المشتقة الثانٌة، األمثلٌة، المعدالت المرتبطة
Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, Third 

Edition, 2007. 

  ال ٌوجد:المتطلب السابق



12 

 يعتمذ،
 : ....................................................العميذ : ......................................................        رئيس القسم 

 
 (0-0-1)1رٌادة األعمال         :  رٌد101

ٌهدف المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحوٌل األفكار والمبتكرات إلى مشارٌع تطبٌقٌة وفق قواعد 
وٌسعى المقرر إلى أن ٌمكن الطالب من تعلم أساسٌات إنشاء المشروع ابتداء من تأهٌل  . إنشاء المشارٌع التجارٌة السلٌمة

نفسه ومعرفة قدراته ألن ٌكون رابداًا لألعمال ومروراًا بكٌفٌة التخطٌط إلنشاء المشروعات والتنظٌم والتسوٌق والبحث 
 .المشروع عن مصادر التموٌل وأخٌراًا الخطوات العملٌة إلدارة

 
 (2-0-3)4         كٌمٌاء عامة:  كٌم101

 –المول وطرق التعبٌر عن التركٌز – الكٌمٌابٌة  الصٌغ– النظام الدولً للوحدات  :الحسابات الكٌمٌابٌة  الجزء النظري
 أنواع  :الحرارٌة .معادلة فاندرفالس– الحركٌة للغازات  قوانٌنها والنظرٌة :الغازات .حسابات المعادالت الكٌمٌابٌة

أنواعها والقوانٌن  :المحالٌل .الحرارٌة القانون األول للدٌنامٌكا– قانون هس وتطبٌقاته – التغٌرات فً المحتوى الحراري 
 .العوامل المؤثرة على التفاعل– التفاعل  رتبة– قانون سرعة التفاعل  :الحركٌة .الخواص التجمٌعٌة –المتعلقة بها 

نظرٌات   :األٌونً التوازن. مبدأ لوشاتلٌٌه والعوامل المؤثرة على التوازن–  Kp و Kc العالقة بٌن :التوازن الكٌمٌابً
 .األمالحتمٌؤ  –لمحالٌل األحماض والقواعد والمحالٌل المنظمة  pH ـحساب ال– األحماض والقواعد 

أحد عشر تجربة عملٌة على خواص المادة، والتحلٌل الحجمً، وقٌاسات إنثالبً التفاعالت، وسرعة : الجزء العملً
  .التفاعالت

 (0-0-2)2مهارات الكتابة          :  عرب100
  

 (0-9-6)6لغة إنجلٌزٌة تخصصٌة        :  انجل110
والذي ٌستخدم كاختبار مؤهل للطالب  (IELTS)على نظام اختبار اللغة االنجلٌزٌة العالمً  مقررلتقٌٌم النهابً للٌعتمد ا

وسوف تستخدم المواد . الراغبٌن فً االلتحاق بالجامعة فً العدٌد من البلدان بما فً ذلك المملكة المتحدة وأسترالٌا
.  بحلول نهاٌة العامIELTS  فً اختبار5.0 المتخصصة إلعداد الطالب لهذا االختبار بهدف التوصل إلى درجة

 
 (0-0-3)3مهارات جامعٌة          :  نهج101

إلى مساعدة الطالب على استخدام المكتبة واإلنترنت فً البحث عن المعلومة، والتزود  ( نهج 101 )ٌهدف مقرر 
بمهارات البحث وكتابته، واستخدام سلة من األدوات الحقٌقٌة واالستراتٌجٌات الفاعلة، التً ستساعده على تحصٌل 
المعرفة، وتنظٌمها، وسرعة استدعابها، وإدارة ذاته وقدراته النفسٌة والعقلٌة والتواصلٌة بصورة تقوده إلى النجاح 

 .والتفوق واإلبداع، وتنمٌة مهارات التفكٌر وحل المشكالت التً قد تواجهه فً حٌاته ودراسته الجامعٌة
 

 (6-0-0)3مهارات الحاسب                            :  تقن101
 المعلومات واستخدام الكمبٌوتر وإدارة الملفات ومعالجة النصوص وجداول البٌانات وقواعد قنٌةالمفاهٌم األساسٌة لت

 .عرضالالبٌانات، و
 

 (0-2-2)3مقدمة فً اإلحصاء         :  احص101
االحصاء الوصفً، االحتماالت، المتغٌرات العشوابٌة ودالة توزٌع االحتماالت، االستدالل االحصابً، العالقات المترابطة 

 واالنحدار الخطً البسٌط
 
 

 (0-1-1)1اللٌاقة والثقافة الصحٌة         :  فجب101
ٌركز هذا المقرر على الجانب المتعلق بمهارات تطوٌر الذات من الناحٌة الصحٌة والجسدٌة، وما ٌتعلق بها من مهارات 

وكٌفٌة التعامل مع اإلصابات كمهارات إسعافٌة، باإلضافة إلى اإلنجابٌة، تشمل الصحة الشخصٌة والنفسٌة والغذابٌة و
أما عن وصف اللٌاقة البدنٌة فٌتمثل دورها بممارسة التمرٌنات واألنشطة الرٌاضٌة لما ٌنعكس ذلك  .الوقاٌة من األمراض

القوام الجمٌل، القدرة على االسترخاء، عدم التوتر وهدوء األعصاب، عمل األجهزة الحٌوٌة فً الجسم بانتظام : على 
وفوق هذا كله .  ودون متاعب، القدرة على أداء العمل فً موقع العمل أٌنما كان دون شعور باإلرهاق، الثقة بالنفس 

.  الشعور بالسعادة فً الحٌاة
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  متطلبات الجامعة3-2
 

 سلم، هذه 107ٌختارالطالب أربع مقررات من ضمن مجموعة من مقررات سلم على أن ٌكون من بٌنها المقرر 
: المجموعة من المقررات هً

 
 (0، 0، 2)2دراسات فً السٌرة النبوٌة                                                                   :  سلم100

 
 لها الحقٌقٌة الصورة مبرزا وسلم علٌه هللا صلى الرسول سٌرة جوانب المقرر ٌستعرض  ، وأهمٌتها النبوٌة السٌرة مفهوم

 .المغالطات أو المبالغات عن بعٌدا

 
 الدرٌس محمد بن المحسن عبد المهندس كرسً إعداد الرحمة، بنبً التعرٌف فً المٌسرة الموسوعة: المرجع المقرر

 .ونصرتهوسلم  علٌه هللا صلى بالرسول للتعرٌف العالمٌة الهٌبة مع بالتعاون المعاصرة؛ ودراساتها النبوٌة للسٌرة
 

( 0،0،2)2أصول الثقافة اإلسالمٌة :  سلم101
ٌهدف هذا المقرر إلى ترسٌخ العقٌدة اإلسالمٌة الصحٌحة ، وربط األجٌال المسلمة بمصادر اإلسالم األساسٌة ، وإبراز 

أهمٌة تحول هذه المعارف إلى واقع حً فً سلوك المسلم، وإٌجاد الحلول اإلسالمٌة المناسبة للمشكالت التً تثٌرها 
النظرٌات والنظم الوضعٌة مع رد شبهاتها، وكذا التعرٌف بأسس الحضارة اإلسالمٌة، وبٌان واقع األمة اإلسالمٌة 

.  وأسباب تخلفها وسبل النهوض بها 
 

 .مدار الوطن للنشر. العثيمني بن صاحلحممد الشيخ .اإلميان أصول شرح: الكتاب المقرر
 

( 0،0،2)2 األسرة فً اإلسالم:  سلم102
ٌهدف هذا المقرر إلى إبراز خصابص المجتمع اإلسالمً، واألسس التً ٌقوم علٌها وتجسٌد تعالٌم اإلسالم فً مجال 

تكوٌن األسرة، مع التركٌز على دور المرأة فً بناء األسرة وتشكٌل المجتمع ، ثم بٌان هدى اإلسالم وتوجٌهاته فً قضاء 
الزواج ، وتربٌة األوالد، األمر الذي ٌساعد على حفظ كٌان األسرة واستقرارها، وبالتالً ترابط المجتمع وتقوٌته، وأخٌراًا 

 .بٌان معالجة اإلسالم لما ٌحدث فً نطاق األسرة من قضاٌا ومشكالت، وكذا أهم قضاٌا المجتمع 
 

( 0،0،2)2 النظام االقتصادي فً اإلسالم:  سلم103
ٌهدف هذا المقرر إلى التعرٌف بالتصور اإلسالمً للحٌاة االقتصادٌة وكذلك بأنماط السلوك بالنظم والمؤسسات التً تدل 

علٌها القواعد واألحكام الشرعٌة المتصلة بالحٌاة االقتصادٌة وبالنتابج االقتصادٌة المترتبة على تطبٌق ذلك فً الحٌاة 
 . كما ٌشمل المقرر مقارنة موجزة بالنظم االقتصادٌة األخرى لٌظهر تمٌز النظام االقتصادي،العصرٌة

 
: الكتاب المقرر

 .بٌروت :الشامٌة الدار :دمشق :القلم دار المصري، ٌونس رفٌق .د .اإلسالمً االقتصاد أصول
 

( 0،0،2)2 أسس النظام السٌاسً فً اإلسالم:  سلم104
ٌهدف هذا المقرر إلى التعرٌف بالنظام السٌاسً فً اإلسالم وأهم األسس التً ٌقوم علٌها ، ثم بٌان تمٌز النظام السٌاسً 

 .اإلسالمً عن النظم السٌاسٌة األخرى باعتبار أنه جزء من نظام اإلسالم الشامل وأنه نظام عالمً وأخالقً 
 

 :الكتاب المقرر
 .للكتاب اإلسكندرٌة مركز .المنعم عبد فؤاد .السعودٌة العربٌة المملكة فً التطبٌق بٌان مع اإلسالم فً الحكم نظام أصول-

 .األردن :الفرقان دار .فارس أبو القادر عبد محمد .د .اإلسالم فً السٌاسً النظام-
 

 (0، 0، 2)2                      حقوق اإلنسان                                                            :  سلم105

 علٌها نصت التً اإلنسانٌة الحقوق أهم واستعراض الدولٌة، والمنظمات اإلسالم فً اإلنسان حقوق مفهوم بٌان ٌتضمن

 .مقارنة تأصٌلٌة دراسة دراستها ثم ومن الدولٌة؛ المواثٌق
 

: الكتاب المقرر
 
 .الزحٌلً محمد .اإلسالمً اإلعالن و العالمً اإلعالن مع مقارنة دراسة اإلسالم فً اإلنسان حقوق-

الفتالوي  سهٌل .اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن ضوء فً مقارنة دراسة اإلنسان حقوق-



14 

 يعتمذ،
 : ....................................................العميذ : ......................................................        رئيس القسم 

 
 (0، 0، 2)2                    الفقه الطبً                                                                  :  سلم106

 بالمرٌض والممارس المتعلقة العبادات أحكام وبٌان والنظامٌة، الشرعٌة وضوابطهما والمداواة التداوي أحكام بٌان ٌتضمن

 الطبٌة القضاٌا بعض ودراسة الطبٌة، والمسبولٌة واإلذن الطبً،
 

: الكتاب المقرر
 
 .الطابف تً الصدٌق دار :الناشر .الشنقٌطً الجكنً محمد .د . علٌها المترتبة واآلثار الطبٌة الجراحة أحكام-

 .بٌروت ، الرٌان دار :الناشر .المبارك قٌس.د .الطبٌة والمسبولٌة التداوي-

 
 (0، 0، 2)2              أخالقٌات المهنة                                                                   :  سلم107

 األخالقٌات هذه لتطبٌق التارٌخً الجانب بٌان مع فٌها، تراعى التً والقٌم اإلسالم، فً والمهنة األخالق مفهوم بٌان ٌتضمن

 .المهنة فً الشرعٌة المخالفات وأبرز العالمٌة، الشركات وبعض المملكة أنظمة فً ودراستها اإلسالمٌة، الحضارة فً
 

: الكتاب المقرر
 
 .عقل عطا محمود د.أ المهنٌة، القٌم-

 .السكارنه خلف بالل .د .العمل أخالقٌات-

العثٌمٌن  فهد .د .السعودٌة العربٌة المملكة فً وتطبٌقاتها العامة الوظٌفة فً اإلدارة أخالقٌات-
 

 (0، 0، 2)2            قضاٌا معاصرة                                                                      :  سلم108

 .تجاهها المعتدل اإلسالمً المنهج وبٌان المعاصرة الثقافٌة القضاٌا حول عامة ثقافة نشر
 

( 0، 0، 2)2                المرأة ودورها التنموي                                                         :  سلم109
 المرأة المعاصرة قضاٌا ودراسة الخصابص، لهذه وفقا وحاجاتها الرجل عن المرأة تمٌز التً الخصابص بٌان ٌتضمن

 تقوم أن ٌجب الذي الرٌادي الدور وبٌان السٌاسٌة، المشاركات أو والزٌنة اللباس أو المجتمع أو باألسرة المتعلقة

 .به
: الكتاب المقرر

 والدراسات النبوٌة للسنة العالمٌة سعود آل العزٌز عبد بن ناٌف جابزة .العٌد نوال .د .النبوٌة السنة ضوء فً المرأة حقوق-

. األولى الطبعة .الثانٌة الدورة تً المعاصرة اإلسالمٌة

 

 

 متطلبات الكلٌة 3-3
 
 مقررات كلٌة إجبارٌة-ا
 

 (0 ، 2 ، 3 )3 حساب التكامل:  رٌض106
 النظرٌة األساسٌة لحساب التفاضل والتكامل، التكامل غٌر المحدد، تحوٌل المتغٌر، التكامل .التكامل المحدد

 الدوال األسٌة . تفاضل وتكامل الدوال المثلثٌة العكسٌة.المساحة، حجم الدوران، الشغل، طول القوس.العددي
التعوٌض ، التجزيء، التعوٌضات المثلثٌة ، الكسور الجزبٌة : طرق التكامل . واللوغارٌتمٌة والزابدٌة والزابدٌة العكسٌة

 .، تعوٌضات متفرقه ، األشكال غٌر المعٌنة، التكامالت المعتلة، اإلحداثٌات القطبٌة
 

 
 :المرجع المقرر

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3
rd

 Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6
th

 Edition. 

  رٌض101 :المتطلب السابق
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 (0 ، 2 ، 3 )3  المتجهات والمصفوفات:  رٌض107
 والمتجهً ، معادالت المستقٌمات والمستوٌات  فً القٌاسًالمتجهات فً المستوى والفضاء الثالثً ، حاصل الضرب 

 الدوال المتجهة ، نهاٌاتها ،إتصالها ، مشتقاتها و تكامالتها، حركة .الفضاء ، السطوح ، اإلحداثٌات اإلسطوانٌة والكروٌة
الدوال فً متغٌرٌن أو ثالثة ، نهاٌاتها ، إتصالها ، مشتقاتها . نقطة فً الفضاء ، مكونات العجلة المماسٌة والعمودٌة

الجزبٌة ، التفاضلً ، قانون السلسلة ، المشتقات اإلتجاهٌة ، المستوٌات الماسة والمستقٌمات العمودٌة على السطوح ، 
القٌم القصوى للدالة فً عدة متغٌرات ،عوامل الجرانج، أنظمة المعادالت الخطٌة ، المصفوفات ، المحددات ، معكوس 

. المصفوفة ، قانون كرامر
 

 :المرجع المقرر
Edward and Penny, “Calculus”, international edition. 

  رٌض101 :المتطلب السابق
 

 (0 ، 2 ، 3 )3   حساب التفاضل والتكامل: رٌض203
المتسلسالت غٌر المنتهٌة ، إختبارات التقارب والتباعد ، إختبار المقارنة ، إختبار النسبة ، ،إختبار الجذر ، إختبار 

 التكامل الثنابً ، .متسلسالت القوى ، متسلسالت تاٌلور وماكلوران. التكامل ، المتسلسالت المتناوبة ، التقارب المطلق
 التكامل الثالثً ، التكامل الثالثً فً اإلحداثٌات اإلسطوانٌة .المساحات والحجوم ، التكامل الثنابً فً اإلحداثٌات القطبٌة

 حقول المتجهات ، التكامل على منحنى وعلى سطح ، نظرٌة . مساحة السطح ، الحجم ، العزوم ، مركز الثقل.والكروٌة
 .جرٌن ، نظرٌة جاوس للتباعد ، نظرٌة ستوكس

 
 :المرجع المقرر

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3
rd

 Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6
th

 Edition. 

  رٌض107 رٌض و 106 :المتطلب السابق
 
 

 (0 ، 2 ، 3 )3  المعادالت التفاضلٌة:  رٌض204
 األنظمة الخطٌة ذات . المعادالت الخطٌة ذات الرتب األعلى.أنواع مختلفة من معادالت الدرجة األولى وتطبٌقاتها

 . طرٌقة متسلسالت القوى لمعادالت الرتبة الثانٌة ذات المعامالت كثٌرة الحدود.المعامالت الثابتة ، تخفٌض الرتبة
. متسلسالت فورٌٌه ، متسلسالت فورٌٌه للدوال الزوجٌة والفردٌة ،  مفكوك فورٌٌه المركب ، تكامل فورٌٌه

 
 :المرجع المقرر

Dennis G. Zill and Michael R Cullen, “Differential equations with boundary value 

problems”, 6
th

 edition 

  رٌض203 :المتطلب السابق
  

 (2 ، 0 ، 3 )4  (1)فٌزٌاء عامة  :  فٌز103
حركة الووفات قذحركة الممع تطبٌق ٌن ، الحركة فً بعدثابت، الحركة فً بعد واحد مع تسارع (تالموجها)مقدمة 

 والتصادم، كٌمة الحركة الخطٌةالطاقة، قانون ثبات وكامنة  والطاقة، الطاقة الشغلدابرٌة، قوانٌن نٌوتن للحركة والال
 ثابتجامدة محور األجسام الدوران 

 
 ال ٌوجد: متطلب سابق

 
 (2-0-3)4            (  2)فٌزٌاء عامة  :  فٌز104

قانون كولوم، المجال الكهربابً، قانون جاوس، الجهد الكهربابً، الطاقة الكامنة، والسعة :  والمغناطٌسٌةبٌةلكهرباا
المجاالت قوانٌن كٌرتشوف و، دوابر التٌار المباشر وقدرةوالعزل والتٌارات والمقاومة، والطاقة الكهربابٌة وال

 مغناطٌسً، مصادر المجال المغناطٌسً، قانون أمبٌر، قانون فارادايمجال المغناطٌسٌة، حركة الجسٌمات المشحونة فً 
ة فً قدر، الRLCلمغناطٌسً، الحث المتبادل، دوابر التٌار المتردد، ودابرة سلسلة   الذاتً، الطاقة فً مجال والحثلحثل

. RLCخدمات دابرة صدى فً ال، ACدابرة 
 

   فٌز103: متطلب سابق
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 (0-1-2)2اللغة والتخاطب             :  نجم109

وانتٍ تغطٍ انًصطهسبد وانتؼجُشاد انخبصخ " انهغخ االَدهُضَخ راد انهذف انخبص" َدى يٍ وزذاد 109َتكىٌ انًمشس 

نطالة انهُذعخ، زُث ًَذ يهبساد انتىاصم انخطبثٍ وانمشاءح  انًختهفخ، ولذ صًى انًمشس نتطىَش ٌحانهُذطثبنتخصصبد 

 .انطبنت ثبنخجشح انهغىَخ انالصيخ نذساعته انهُذعخ ونًغتمجهه انًهٍُ

 :المرجع المقرر
Eric H. Glendinning & Norman Glendinning, “Oxford English for Electrical and mechanical 

Engineering”, Oxford University press (2000). 

 (0-1-2)2الكتابة التقنٌة              :  نجم110
 َدى إنً تؼضَض يهبساد انكتبثخ انتمُُخ،  زُث َمذو نهطالة أعبعُبد وتمُُبد انكتبثخ انالصيخ نؼشض 110َهذف انًمشس 

وَجشص انًمشس .  ثطشق يتؼذدح تشًم انتمبسَش وانؼشض وأوساق انؼًم وانغُشح انزاتُخ وانًزكشاد  واظر ويؤثش ألفكبسهى

انتشكُض، وانتُظُى، و انذػى، واألعهىة وانشصبَخ يغ انتشكُض ػهً ازتشاو انمىاػذ : يالير انكتبثخ انفؼبنخ ثًب َشًم

 .األخاللُخ فٍ انكتبثخ

 :المرجع المقرر
Daphne Mackey, “Send me a Message: A step-by-step approach to business and professional 

writing”, McGraw Hill (2006) 

  نجم109: المتطلب السابق
 

 (2-0-2)3            أساسٌات الرسم الهندسً:  هعم104
 

َشتًم يمشس يجبدٌء انشعى انهُذعٍ ػهً االعمبغ انًتؼبيذ وسعى انًدغًبد إظبفخ انً انمطبػبد ثبَىاػهب انًختهفخ 

وكتبثخ االثؼبد ػهً انشعىيبد انهُذعُخ ولشاءح وتفغُش انًخططبد انهُذعُخ وَتى تذسَظ انًمشس اػتًبدا ػهً انشعى 

 انُذوٌ انسش واعتخذاو انسبعت االنٍ نهشعىيبد ثُبئُخ وثالثُخ االثؼبد ثىاعطخ ثشَبيح االتىكبد واالَفُُتىس
 :  انكتت انًمشسح وانًشاخغ

Textbook: Fundamentals of Graphics Communication, Bertoline, G.R.,  And  Weibe, 

E.N., Mc Grew-Hill Inc., New York, 5
th 

edition, 2007 

References: A Manual of Engineering Drawing Practice, C.H. Simons and D.E. 

Maguire, Hodder & Stoughton.  

Engineering Drawing and Graphic Technology, French T. E., Charles J. V. 

and Foster R.J., 14
th 

Edition, McGraw-Hill,1993. 

 
 (2-1-2)3مقدمة فً التصمٌم الهندسً           :  هعم106

انًهُخ وانتخصصبد وانىظبئف انهُذعُخ؛ يجبدئ انتسهُم انهُذعٍ؛ يمذيخ فٍ انتصًُى انهُذعٍ وتشكُم انفشَك؛ تسذَذ 

انمعبَب انًتؼهمخ ثبنتصًُى ثبنؼبيم انجششٌ وانجُئخ . انًغأنخ انهُذعُخ؛ ثُُخ انُظبو انهُذعٍ انًؼًبسَخ وانتسهُم انىظُفٍ

نجذَهخ؛ تمُُى انجذائم واختُبس انفكشح؛ انذفبع وتمُُى األداء نهتصًُى؛ تمذَى انتمبسَش؛ أخاللُبد س اوانغاليخ ؛  تىنُذ األفكب

 .انًهُخ

 :المرجع المقرر

 Textbook: Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise, Exploring 

Engineering: An Introduction to Engineering and design, 4
th

 ed. 

  هعم104: متطلب سابق
 

 (0-1-3)3االستاتٌكا            :  هعم201
تىاصٌ انمىي ، انتسهُم .  تسهُم انمىي ، انؼضوو ، ػضو اإلصدواج فٍ األَظًخ راد األثؼبد انثُبئُخ وانثالثُخ: َظًخ انمىي أ

يشاكض ثمم األخغبو واألشكبل انًشكجخ ، ػضوو انمصىس انزاتٍ : انغُبو انًغتىٌ وانهُبكم ، تىصَغ انمىي : اإلَشبئٍ 

 .نهًغبزبد ، تسهُم انكًشاد،  اإلزتكبن

 :المرجع المقرر

Meriam, J. L. and Kraige, L. G. “Engineering Mechanics, Volume 1, Statics”, SI units 

Version 

  رٌض107 رٌض و 106 :متطلب سابق

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Philip+Kosky&search-alias=books&field-author=Philip+Kosky&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+T.+Balmer&search-alias=books&field-author=Robert+T.+Balmer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=William+D.+Keat&search-alias=books&field-author=William+D.+Keat&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=George+Wise&search-alias=books&field-author=George+Wise&sort=relevancerank
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 (0-0-2)2الهنذسة والجيئة             هعم203

وتغطي المحاضرات أساسيات النظم اإليكولوجية .  تأثير األنشطة الهندسية والصناعية على البيئةرريقدم هذا المق
(. EIA)والتوازن البيئي وأنواع التلوث وأنواع ومصادر وحدود الملوثات؛ باإلضافة إلى أساسيات تقييم األثر البيئي 

 .وتغطي أيضا تكنولوجيات مكافحة التلوث وأمثلة التلوث من مختلف القطاعات الهندسية والصناعية
 :المرجع المقرر

G. Tyler Miller, Scott Spoolman. Living in the Environment, 17th edition. Cengage Learning 

(2014) 

Jerry A. Nathanson, Richard A. Schneider. Basic Environmental Technology: Water Supply, 

Waste Management, and Pollution Control, 6th edition. Pearson Education, Limited (2014) 

  رٌض101 كٌم و 101 :متطلب سابق

 
 ( 0-1-3)3إدارة المشارٌع الهندسٌة         :  هعم402
ٌتوقع من . أسالٌب وطرق الحلول المنطقٌة التخاذ القرارات فً إدارة العدٌد من المشارٌع الهندسٌةهذا المقرر ٌقدم 

الطالب االلمام والفهم الدقٌق واالسالٌب المنطقٌة للطرق واألدوات والخٌارات المتاحة وكٌفٌة استخدامها فً بدء وتخطٌط 
 المشروعات اةیفً ذلك دورة حٌشتمل المقرر على أساسٌات إدارة المشارٌع بما . وادارة وانهاء المشارٌع الهندسٌة

 وتنظٌم ف؛ی ومراقبة التکالری األداء والتقدماتٌی وتقةی الجدولة والتنبؤ بالتدفقات النقداتی وتقنعی المشارطیوتخط
. المشارٌع؛ مقدمة فً إدارة المخاطر

 المرجع المقرر
Meredith, J. R., Mantel Jr, S. J., & Shafer, S. M. (2013). Project management in practice. 

Wiley Global Education 

 :متطلب سابق
 

 

 (0-1-2)2االقتصبد الهنذسي           :هعم 403

لُبط أعؤا . انمًُخ انضيُُخ نهًبل. َهذف هزا انًمشس إنً تؼشَف غالة كهُخ انهُذعخ ثبنًفبهُى األعبعُخ نسغبثبد انتكهفخ

 . اهالن انمًُخ وانتسهُم االلتصبدٌ نهًشبسَغ انمطبع انؼبو . يمبسَخ انخُبساد. االعتثًبساد

  المرجع المقرر 
John A. White, Kenneth E. Case and David B. Pratt, “Principles of engineering economic 

analyses”, 5
th

 edition. 

 
 مقررات الكلٌة اإلضافٌة لبرنامج هندسة البترول والغاز الطبٌعً- ب
 

 (2-0-2)3برمجة الحاسوب           :  هعم209
 َهذف هزا انًمشس إنً تؼهُى انطبنت زم انًغبئم انهُذعُخ ثبعتخذاو ثشَبيح يبتالة

 :المرجع المقرر

MATLAB for Engineers by Holly Moore, Pearson; 5th edition (2017) 

 
  (0-2-3)3                                                                                       الطرائق العددٌة:  رٌض254

طرابق عددٌة  لحل المعادالت غٌر الخطٌة ، حساب األخطاء المرافقة لهذه الطرابق ومعدالت تقارب الطرابق التكرارٌة 
، الطرابق المباشرة والتكرارٌة لحل نظم المعادالت الخطٌة ، حساب األخطاء المتعلقة بهذه الطرابق ، اإلستكمال 

باستخدام كثٌرات الحدود وصٌغة الخطأ المرافق لهذا اإلستكمال ، التفاضل والتكامل العددي بما فً ذلك األخطاء المتعلقة 
به ، مدخل للحلول العددٌة للمعادالت التفاضلٌة العادٌة 

 :المرجع المقرر
Rizwan Butt and Yacine Benhadid, "An Introduction to Numerical Analysis" 

 ريض107 :متطلب سابق
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  متطلبات التخصص3-4
 

مقررات قسم إجبارٌة  - أ

 
 (2،1،0)2          والغاز الطبٌعًالبترول لهندسة مقدمة  :هبغ 251

.   فً كٌمٌاء البترولمقدمة.  الطبٌعً و تكون و هجرة البترول والغاز أصل.   وتارٌخ البترول والغاز الطبٌعًأهمٌة
.   البترول والغاز الطبٌعًمكامن لهندسة وجٌولوجٌا و خواص صخور و موابع مقدمة.   البترول والغاز الطبٌعًأنواع
 احتٌاطٌات تقدٌر.   لهندسة الغاز الطبٌعًمقدمة.   اإلستكشاف والحفر لمكامن البترول والغاز الطبٌعًلهندسة مقدمة

 . المٌاه بالبترولتلوث.  البترول لهندسة انتاج ونقل وتكرٌر مقدمة.   البترول والغاز الطبٌعً
 

 الٌوجد: المتطلب السابق
 

 ( 2،1،0)2        خواص صخور المكامن و سرٌان الموائع:  هبغ361

المسامٌة ، النفاذٌة ، سرٌان الموابع فً الوسط المسامً، نسبة التشبع بالموابع، الضغط الشعري، التبلل، الشد السطحً، 
. النفاذٌة النسبٌة

  هبغ251:  السابق المتطلب
 

 ( 2،1،0)2           خواص موائع المكامن:  هبغ362

للنظم الهٌدروكربونٌة ، التوصٌف  الطوريالغازات ، التصرف الطوري للسوابل ، التوصٌف النوعً للتصرف  خواص
 .البترولٌةالكمً للتصرف الطوري ، خصابص موابع المكامن 

  هبغ251:  السابق المتطلب
 

    (1،0،2)2                                                                  معمل هندسة المكامن:  هبغ363

 ، النفاذٌة ، نسبة التشبع بالموابع ، الضغط المسامٌة قٌاستجهٌز العٌنة الصخرٌة ،  : الصخر خواص قٌاس: أوال
قٌاس ضغط نقطة الفقاعة ، معامل حجم الزٌت ، معامل حجم الغاز ، نسب الغاز : قٌاس خواص الموابع : ثانٌا.الشعرى

  0الى الزٌت ، قٌاس لزوجة الزٌت
 هبغ  362:     ،    المتطلب المرافق هبغ361: السابق المتطلب

 
( 2،1،0)2        الطبٌعً مكامن الغاز هندسة   :هبغ 366

خصابص مكامن الغاز والغاز . انواع الغاز الطبٌعً. ٌه للغازات الطبٌعٌهئالخصابص الفٌزٌا.  الغاز الطبٌعًعنمقدمة 
التنبؤ  . باستخدام مختلف اشكال معادلة التوازن المادى (الضغط العادي  والغٌر عادي)تقدٌر احتٌاطً الغاز . المتكثف 

اشتقاق المعادالت االساسٌة لتدفق الغاز الحقٌقً وحلولها من حٌث الضغط ، . باداء مكامن الغاز التً تخضع لدفع المٌاه
التنبؤ باالنتاج وانخفاض منحنً . ضغط المربع والتضلٌلٌه والتطبٌقات المهمة لتحلٌل اختبارات ابار الغاز والتصمٌم

 .تطوٌر مكامن الغاز الطبٌعً وأنماط التطوٌر المثلى لمكامن الغاز الطبٌعً. التحلٌل
                                 

 هبغ 365 و  هبغ362:  السابقالمتطلب
 

( 3،1،0)3                                                                      البترولجٌولوجٌا مبادئ:  هبغ 391
العمر النسبً، العمر الحقٌقً، : )العمر الجٌولوجً. ( الترسٌبٌةاالحواضحركة الصفابح االرضٌة، ):  االرضطبقات

 االرضٌة، القشرةالتعرف على المعادن، تصنٌف صخور : )المعادن والصخور. ( للعمود الجولوجًالتطبقًالتصنٌف 
سطحٌة، الضغط الالمٌاه تحت  ): سطحٌةال تحت البٌبة. التعرٌة والترسٌب فً الٌابسة والبٌبة البحرٌة. (دورة الصخور

 المعادنالعوامل المتحكمة بسلوك : ) الجٌولوجٌا البنابٌة. ( استكشاف الهٌدروكاربونعلىوالحرارة داخل االرض، التاثٌر 
 لها، انواع الصدوع والتعرف على والمسببتحت سطح االرض، المصابد البترولٌة، انواع الطٌات والتعرف على وجودها 

، دراسة لجٌولوجٌا حقل  مقدمة ):  فً المملكةة على الحقول البترولًامثلة. (وجودها، اصل القبب الملحٌة وكٌفٌة نشوبها
 .(اتق اتجاه ومٌل الطبقٌاسالخرابط الكنتورٌة، الخرابط السمكٌة، المقاطع الجٌولوجٌة، ): الجٌولوجٌةالخرابط. (الغوار

             

  هبغ251:  السابقالمتطلب
 

( 1،2،0)2                                                                                         الندوة  :هبغ450
 اإللقاء عبر اإلعداد الجٌد للعروض الشفوٌة مهارة المقرر ٌساعد الطالب على تحسٌن قدراته فً هذا

 من قبل تقدم الطالب ندوات علمٌة متخصصة ٌحضر.  تقدٌمهاوالتدرٌب الكافً والمناسب لطرٌقة 
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 ٌتعلم كما.  البترولٌةأعضاء هٌبة التدرٌس بالقسم باإلضافة الى متحدثٌن ممٌزٌن من الصناعة 
 . فً مجال هندسة البترول والغاز الطبٌعً اساسٌات كتابة التقارٌر الهندسٌةالمقررالطالب فً هذا 

                                                                                               

 هبغ 496: المتطلب المرافق
  

 (2،1،0)2                                                       الطبٌعً والغاز بترولن الي وتخزنقل   : هبغ 455
 ،  المٌل الهٌدرولٌكً لخطوِط األنابٌب، خطوِط األنابٌب ، زٌادة قدرة معامل اإلحتكاِك ، التدفِق األحادٌة معادالت

،  الحساباتع ، األنواتصمٌم)الخزانات ،  التقوٌة مضخات  إْختٌاَرمحطات اْس، ال، ات ختباراإلََ ٌَ  (التتكلِ على  سٌطرةالوق
 .رضًِ األ، خصابص الخزِن تحت  رضًِ األ خزِن الغاِز تحت مكّونات، 

                                  

 هبغ 481: المتطلب السابق
  

( 1،2،0)2                                     و الغاز الطبٌعً الحاسب فى هندسة البترولتطبٌقات  : هبغ457
  .البترول والغاز الطبٌعً فى هندسة  المتقدمة لحل المسابل المتعلقة بالمقررات األساسٌةاآللى تقنٌة الحاسب إستخدام

              

 هبغ 366 هبغ    و  460 :لمتطلب السابق ا
 

(3،1،0 )3                                                                       البترولمكامن   هندسة:هبغ 460
 المكمن ، معامل اإلسترجاع ، معادلة موازنة المادة لمكامن البترول ، فى المكامن البترولٌة ، الزٌت األصلى تصنٌف
  . بأداء المكمن، حسابات الفٌض المابىالتنبؤأسالٌب 

                                                     

 هبغ 363 هبغ و 362 :المتطلب السابق
 

 (3،1،0) 3                                                                   بترول المحسن للاإلنتاج  : هبغ464
  ، فى المكامن الطباقٌة اإلزاحة ،  الكسح الجزبى ، مٌكانٌكٌة اإلزاحة ، نسبة الحركٌة ، أنساق الغمر ، كفاء ات السرٌان
 بطرق كٌمٌابٌة وحرارٌة وأخرى ، تحضٌر المحسنة نماذج لحساب كفاءة اإلزاحة بالماء ، عملٌات الغمر بالماء استخدام

 .ومعالجة مٌاه الغمر
                                  

   هبغ460:   السابقالمتطلب
 

 (3،1،0) 3                                                                             محاكاة المكامن  :هبغ467
 ، خواص الصخور والسوابل المكامن،مقدمة فً الرٌاضٌات  امن البترول والغاز الطبٌعً، مكمحاكاه عامة على نظرة

 ، ( قابلة للضغطوغٌرقابل  ) االوساط المسامٌة فً  واالبعادسرٌان السوابل متعددة االطوار : المكمنًمعادالت السرٌان 
 حلول ،نٌكولسون ، خوارزمٌة توماس-  كرانك طرٌقة للمكامن،  االبعاد الحل متعددة وتقنٌات  المحدودةطرٌقة الفارق 

 .بترول المكمنٌة لمكامن الالمحكاة  باستخدام التطبٌقات ،لنظم المعادالت الخطٌة
                            

  هبغ460 و رٌض 204: المتطلب السابق
  

  (2،1،0) 2                                                                        -1-هندسة الحفر    :هبغ 471
دقاقات ):  دقاقات الحفر الدورانىالرفع، الوحدات، عالقات الضغط والحرارة داخل الببر، تصمٌم عمود الحفر، جهاز نظام

: ، إختٌار دقاق الحفر، هندسة الطفلة( المبلور، دقاقات الحفر األلماسٌةاأللماسالحفر ذات المخارٌط، دقاقات الحفر من 
 .، هٌدرولٌكٌة جهاز الحفر (وظابفها، أنواعها، خواصها، حساباتها وتهٌبتها )

     هبغ490: المرافقالمتطلب 
 

 (3،1،0) 3                                                                        -2 -الحفر هندسة   :هبغ 474
، أنواع وكٌفٌة اختٌار  ، ضغط تشقق الطبقات وطرق حسابه  حسابات الضغط المسامًوطرق  تكوٌنصلأ وأنواع

 إكمال الببر، العوامل المؤثرة الببر،، سمنتة  ، تصمٌم أنابٌب التغلٌف  سوابل الحفر، اختٌار قاعدة أنابٌب التغلٌفوحسابات
 .الموجه، عقود الحفر الحفرأساسٌات  ،على معدل االختراق، مشاكل الببر، االصطٌاد

 هبغ 494:  ،    المتطلب المرافق       هبغ471: المتطلب السابق
 

 (1،0،2)2                                                                         هندسة الحفر  معمل:هبغ 476
 الترشٌح، الترشٌح عند الضغط والحرارة العالٌتٌن، التزٌٌت، الجٌالتٌنٌة،الكثافة ، اللزوجة ، الخاصٌة :  الحفرسوابل

: األسمنت.    للراشحالكٌمٌابى الصلبة، محتوى الزٌت، محتوى الرمل، تركٌز أٌون الهٌدروجٌن والتحلٌل الموادمحتوى 
.   زمن التصلب، قوة تحمل اإلنضغاطالتغلظ،الكثافة ، اللزوجة ، الترشٌح، زمن 

 هبغ 474  : السابقبالمتطل
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 (3،1،0) 3                                           على االباروالسٌطرة الحفر المائل واالفقً :  هبغ 478
،  الهدف)، التخطٌط لالبار المابلة  (نقطة لبداٌة ومعدل بناء الزاوٌة) الببر فً الحفر المابل، خطوات تصمٌم مقدمة

تصمٌم معدات ) االفقً الحفر. (االهداف، الوظٌفة)، االجهزة المستخدمة لنقطة البداٌة  ( وطرق الحساباالعتبارات،
 باالبار، عالقة الضغط التحكم  .(التطبٌقات والحسابات) القٌاس، ادوات  (الحفر، االنحناء الشدٌد، التلف، فقدان الهدف

،   عن دخول المابعوالكشف، التنبه  ، اسباب حصول دخول المابع ، قوة تماسك الطبقة  بضغط الطبقةالهٌدروستاتٌكً
، طرق السٌطرة على الببر، االجهزة   وخارجهالحفر، حساب الحجم فً عامود  طرق اقفال الببر، جمع المعلومات

  .المستعملة للسٌطرة والتحكم
  هبغ474: السابق المتطلب

 

(1،0،2) 2                                                            إنتاج البترولهندسة    معمل:هبغ 485
 إختبار التقطٌر، ،ASTM األمرٌكٌة لإلختبار والمواد الجمعٌة معملٌة تجرى على الزٌت الخام طبقا لقواعد إختبارات

 اإلنسكاب، درجة اللزوجة ، الثقل النوعى، محتوى البترول الخام من الماء، درجةتحدٌد نقطة الومٌض، نقطة السحب، 
.   والشوابب واألمالحوالرواسب،

  هبغ481: المتطلب المرافق
 

        (3،1،0) 3                                                     ات التدفق الطبٌعً ذأنتاج االبار   : هبغ 481

السرٌان الرأسى .  الرأسىالرفعأداء  . ل معامل االداء للطبقة المنتجةكالعوامل المؤثرة علً ش.  المنتجةالطبقات أداء
أداء التدفق خالل صمام رأس  . (هجٌدورن وبراون -جلبرت- بوٌتمن )االحادى والمتعدد االطوار فً االنابٌب الرأسٌة 

  .أجهزة رأس الببر.  تحلٌل معدالت تناقص االنتاج .بالغازأساسٌات الرفع  . الببر
  هبغ471:  السابقالمتطلب

 

 (2،1،0) 2                                       اإلصطناعٌة والعملٌات السطحٌةاإلنتاج    طرق:هبغ 482
 فصل الزٌت والغاز، فصل الماء أجهزةتجمٌع الزٌت والغاز فى الحقول، فصل الزٌت والغاز، تصمٌم :  السطحٌةالعملٌات

مقدمة، :  طرق الرفع األصطناعٌة. الحرارٌة لفصل الماءالمعالجة تصمٌم أجهزة .المصاحب واألمالح وتثبٌت الخام
 عن المستمر والمتقطع للغاز، تصمٌم مجموعة الرفع بإستخدام المضخات الماصة، نبذة بالحقنتصمٌم مجموعة الرفع 

                                                                                            .طرق الرفع اإلصطناعٌة األخرى
هبغ  481:    السابقالمتطلب

 

  (3،1،0) 3                                                             انتاج الغاز الطبٌعًهندسة:  هبغ 484
 التهٌبة على عمودالداء ، تحدٌد قدرة آبار الغاز، تأثٌر ا سرٌان الغاز وتحدٌد نوع التدفق والغازات، فً خواص مقدمة

 . تدفق الغازمعدالت الغاز، تحلٌل النظام الكلى لعملٌة انتاج الغاز، معالجة الغاز، قٌاسات أنابٌب نظماالنتاج، آداء  
  هبغ366: المتطلب السابق

 

 
 (3،1،0) 3                                             المنتج الرمل فى تنشٌط االبار والتحكم    :هبغ 486

. التهشٌم عملٌةتصمٌم . موابع التهشٌم واالضافات الالزمة. مٌكانٌكا التهشٌم: الهٌدرولٌكى االبار بواسطة التهشٌم تنشٌط
 الطبقات معالجة  تقنٌة. انواع الحوامض وتفاعالتها: تنشٌط االبار باستخدام الحامض. المهشمةللطبقاتوسابط االرتكاز 
 العقدى التحلٌلتطبٌق . معٌار تصمٌم الحشو بالحصى. أسباب انتاج الرمل وطرق التحكم فٌه . بالحوامضالكلسٌة والرملٌة 

                                                                      .انتاج االبار االفقٌة. على االبار المحشوة بالحصى
  هبغ482: سابق الالمتطلب

 
 

  (3،1،0) 3-                                                1- الطبٌعًاستكشاف البترول والغاز :  هبغ 490

خروج وتجمع : )هجرة البترول. ( تقدٌر البترول المتولدالبترول،صخور المصدر، تكون ونضوج ):  البترولأصل
 حجم الزٌت حساب(. مواصفات المكامن، العوامل التً تحكم المكمن البترولً: )مكامن البترول. (متنوعةالبترول، مفاهٌم 

 .فً المكمن وكمٌة المخزون االحتٌاطً
  هبغ391: المتطلب السابق

 

 (2،1،0) 2                                                      إقتصادٌات البترول والغاز الطبٌعً: هبغ491 
.   طرق إتخاذ وصنع القرار لمتغٌرات مختلفة.  التقنٌات اإلقتصادٌة.   التقدٌر اإلقتصادى لعملٌات البترول والغاز الطبٌعً

التوقعات المستقبلٌة ألسعار البترول والغاز .   تخطٌط المشروعات بإستخدام طرق التمثٌل البٌانى والمسار الحرج
       . مقدمة عن تشرٌعات البترول والغاز الطبٌعً.  الطبٌعً

 هبغ 496  :  مرافق المتطلب ال
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 (3،1،0) 3                                                                           اآلبار تسجٌالت : هبغ 492

 سجل كثافة الطبقات ، سجل الصوتى، المقاومة الكهربابٌة النوعٌة، السجل سجل سجل الجهد الذاتى ،  أساسٌات،
زمن اضمحالل ) اإلنتاج، سجالت (أشعة جاما الطبٌعٌة والمستحثة، النٌترون) سجالت النشاط اإلشعاعى النٌوترون ،

                                                                                .    ر تفسٌر سجالت اآلبا، (النٌوترون الحرارى ، درجة الحرارة ، مختبر الطبقات المتكرر
  هبغ471: سابقالمتطلب ال

 

 (3،1،0) 3                                                                       إختبارات اآلبار  تحلٌل:هبغ 493
مبادىء السرٌان فى األوساط المسامٌة، إشتقاق وحلول معادلة اإلنتشارٌة، مبدأ التراكب، تحلٌل إختبارات خفض السحب، 

الحاالت العابرة وشبه المستقرة، إختبارات المعدل المتغٌر، تحلٌل إختبارات تحاشد الضغط ، ضغط المكمن المتوسط، 
المكامن المحدودة والالنهابٌة، حواجز السرٌان ، تداخل اآلبار ، إختبارات النبض، تحلٌل الضغط فى المكامن المتباٌنة 

  .الخواص والمكامن المتشققة
  هبغ460:  السابقالمتطلب

 

  (2،1،0) 2-                                                     2- الطبٌعًاستكشاف البترول والغاز : هبغ 494
سطحٌة لوجود البترول والغاز، المسح الجٌوكهربابً، المسح الالدالبل السطحٌة وتحت  ): طرق االستكشاف الجٌوفٌزٌابٌة

 التفسٌر الجٌولوجً والكشف وتحلٌلها، المستخدمة، معالجة المعلومات ت مسح الجاذبٌة، المبادئ االساسٌة، المعداالزلزالً،
                                                                    . بعد ونظام المعلومات الجغرافٌةعن لتلمسل المبادئ االساسٌة. (عن وجود مصابد البترول

  هبغ490: المتطلب السابق
 

 متطلجبت مشروع التخرج –ة 

 
 (2،0،0) 2                                                                      1 –   مشروع التخرج :هبغ 496

 ..مشروع بحثً لدراسة نقطة معٌنة فً مجال هندسة البترول والغاز الطبٌعً
                                   

          7-1 ساعة والمستوٌات 129  إتمام:  المتطلب السابق
  

 (2،0،0) 2                                                                      2 –   مشروع التخرج :هبغ 497
 ٌقوم مجموعة من الطالب بتطوٌر حقل بترولً أو غازي من . فً هندسة البترول و الغاز الطبٌعً متكاملتصمٌممشروع 

. بداٌة االستكشاف إلى اإلنتاج النهابً للحقل
                                                                            

  هبغ496:  المتطلب السابق
 
 

  تخصصٌة من أقسام كلٌة الهندسة األخرىمتطلبات - ج
 

 (2،1،0) 2                                         والغاز الطبٌعً    دٌنامٌكا حرارٌة لطلبة البترول: هكم304
االعتبارات الخاصة بمشاكل انتقال الطاقة الحرارة بمشاكل انتقال الطاقة الحرارٌة فً العملٌات الصناعٌة، انتقال الحرارة 

 .بالتوصٌل والحمل واإلشعاع، انتقال الحرارة المصاحب لتبدل األطوار، وتصمٌم معدات انتقال الحرارة
 الٌوجد:  المتطلب السابق

 
 (3،1،0) 3                                      والغاز الطبٌعً لطلبة البترول    انتقال كمٌة الحركة: هكم312

دراسة انتقال كمٌة الحركة والطاقة المٌكانٌكٌة للموابع باستخدام نظرٌة االحتكاك واللزوجة والضخ والترسٌب والسرٌان 
 .خالل األوساط المسامٌة ، ودراسة الموابع الالنٌوتونٌه، ودراسة أجهزة قٌاس السرٌان والمضخات ومواصفاتها

 الٌوجد:  المتطلب السابق
 

 (3،1،0) 3                                        والغاز الطبٌعً    هندسة مٌكانٌكٌة لطلبة البترول: همك340
سرٌان . ثنً العوارض. العالقة بٌن الحمل وقوة القص والثنً. قانون هوك. الخواص المٌكانٌكٌة للمواد. االجهاد واالنفعال

.   انحناء العوارض. اوعٌة الضغط السمٌكة والخفٌفة الملحمة. تحلٌل اجهادات السطوح. جمع الحموالت. القص
    هؼى201:  انًتطهت انغبثك
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مقررات القسم االختٌارٌة - د
  (نذ) 0             ثحثيمشروع     :  ثغ ه998

د الطالب بتعريف عن أخالقيات البحث العلمي ومبادئ كيفية  يهتم هذا المقرر بتطوير المهارات البحثية للطالب، حيث يَزوَّ
 .وطرق عرض نتائج البحوث إجراء وكتابة المقترح البحثي ومنهجيات وتقارير البحوث

 

 ساعة معتمدة بنجاح 129 إتمام: المتطلب السابق

 

 (اجباري)التدرٌب العملً - هـ
 (نذ) 1                  التذريت العلمي: هجغ999

. هُذعخ انجتشول وانغبص انطجُؼٍفٍ أزذ تطجُمبد  (انصُفٍ)يٍ انتذسَت انؼًهٍ  أعبثُغ 10ػهً خًُغ غالة انمغى  إكًبل 

 عبػخ يؼتًذح يٍ 110وػهً انطبنت انسصىل ػهً يىافمخ انمغى ػهً اندهخ انتٍ َُىٌ انتذسَت فُهب ثؼذ إكًبنه ثُدبذ 

ال َدىص اندًغ ثٍُ انتذسَت انصُفٍ وانفصم انذساعٍ .خطخ انمغى وإَهبء يتطهجبد انتغدُم فٍ يمشساد انًغتىي انثبيٍ

 .انصُفٍ

  عبػخ يؼتًذح ثُدبذ110 إتًبو :المتطلت السبثق

 


