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المحتوى العلمي للمقررات الدراسية
االقتصاد الهندسي (هـ نف )240
مقدمة ،تعريف علم االقتص اد ،االقتص اد الهندس ي ،عالقة االقتص اد بالعلوم األخرى ،أس لون اإلنتاج،
مكوناته ،العوامل المؤثرة في تطوير قوى اإلنتاج ،تطوير أس لون اإلنتاج ،تكوين رأا المال ،تحليل الس وق،
قوانين العرض والطلب ،الس عر التوازني ،اس تقرار الس عر ،ن رية اإلنتاج ،دوال اإلنتاج ،التعبير الرياض ي،
قانون الغلة المتناقص ة ،منحنيات اإلنتاج المتس اوي ،معامل اإلحالل الفني ،منحنيات التكاليف المتس اوية ،خط
توس ع المش روع ،خريطة اإلنتاج ،الفن اإلنتاجي ،ن رية األس عار ،األرقام القياس ية للس عار ،النقود وعالقتها
باألسعار ،وظيفة النقود ،مفهوم الربح وفائض القيمة ،استخدام ن ريات االحتمال في الدراسات االقتصادية.

مقدمة هندسة النفط (هـ نف )253
النفط والغاز الطبيعي ،التركيب ،الخواص ،الن ريات المختلفة لتكوين النفط ،تركيب المكامن ،أس لون
تكوينها ،أنواعها من حيث التركيب ،خواص ص خور المكمن ،المس امية ،التش بع ،النفارية ،الحفر ،اس تكمال
اآلبار ،تقارير اس تكمال اآلبار ،معدات رأا الب ر ،اإلنتاج ،إنتاجية اآلبار ،األس اليب الطبيعية لانتاج ،الرفع
الص ناعي ،معدات اإلنتاج الس طحية ،المكامن النفطية ،أنواع المكامن من حيث اإلنتاج ،طرق االس ترداد
األولي والثانوي واإلض افي ،النفط بالرماهيرية ،االحتياطي األص لي والمتبقي ،معدات اإلنتاج ،الش ركات
الكبرى بالرماهيرية ،المكامن الكبرى بالرماهيرية.

جيولوجيا النفط (هـ نف )315
مقدمة ،تركيب األرض ،األزمنة الريولوجية ،تحديد البي ات المختلفة لتكوين النفط ،ال صخور الخازنة للنفط
والغاز الطبيعي ،س مات الرواس ب وتوزيعها ،التوزيع الرغرافي ألحواض النفط في العالم وفي الرماهيرية،
المكامن النفطية ،ن ريات نش طة النفط ،هررته ،ترمعه ،أنواع المص ائد النفطية ،البي ات المختلفة لتكوين
المكامن ،الريولوجيا تحت السطحية لحوض سرت ،الترتيب الطبقي في حوض سرت ،الطبقات الحاملة للنفط،
ت وزيع المكامن الكبرى ،رس م الخرائط الريولوجيا ،إعداد القطاعات الريولوجية ،اس تعمال الخرائط لتحديد
النفط والغاز األصلي.

معدات حقول النفط (هـ نف )322
مقدمة عامة ،مس ميات المعدات من الب ر إل خط األنابيب ،الهدس األس اس ي لكل منها ،مراجعة اإلنتاج،
قياس ات الض غط والحرارة والمعدات ،عوازل االختبارات  ،فواص ل النفط ،أنواع الفواص ل ،طريقة العمل،
الت صميم ،االختيار ،ف صل النفط عن الغاز والماء ،الم شاكل األ سا سية كالتر سب والتآكل ،معالرة الماء ،أنواع
المع الر ات ،اله دس منه ا ،المع دات الالزم ة ،األن ابي ب ،خطوط النق ل إل محط ة الترميع ،أنواع النق ل،
المواص فات ،التص ميم ،الض واهط ،أنواعها ،المواص فات ،االختيار ،ص يانة المعدات ،أس لوبها ،أنواعها،
طرقها.

خواص صخور المكمن (هـ نف )353
مقدمة عامة عن الخواص األس اس ية للص خور في هندس ة النفط ،المس امية ،تعريفها ،الطرق المختلفة
لتحديدها ،حس ان متوس ط المس امية للمكمن ،النفارية ،تعريفها ،الطرق المعملية لتحديدها أس اليب قياس ها في
المعمل ،حسان متوسط النفارية للمكمن ،الضغط الشعيري ،تعريفه ،قياسه ،تحديد النفط في المناطق االنتقالية
بالمكمن ،االبتالل ،تعريفه ،طرق تحديده ،االستفادة منه.

خواص موائع المكمن (هـ نف )363
مقدمة عامة عن التركيب الكيميائي للنفط والغاز ،خواص الغازات ،معادلة الحالة ،معامل الحيود للغازات،
معامل اإلنض غاطية ،الكثافة ،اللزوجة ،تحديد الرطوبة بالغاز ،خواص النفط ،كثافة النفط ،طرق قياا الكثافة
واللزوجة ،الحرم الس طحي والمكمني ،تطثير الحرارة والض غط ،الترارن المعملية الخاص ة بعالقات الض غط
والحرم والحرارة ،خواص الماء ،تقدير ملوحة الماء ،الحرم المكمني والس طحي ،تحديد معامل اإلنض غاطية،
تطثير روبان الغاز وتغير الضغط والحرارة.

هندسة الحفر (هـ نف )373
تخطيط اآلبار ،تقدير التكلفة ،فؤوا الحفر ،اختيار كفاءتها ،معدل االختراق ،تقدير زمن الحفر ،العوامل
المؤثرة ،مت ابع ة ومراقب ة الحفر ،برامأ الحفر ،أنواع س وائ ل الحفر ،أنواع الطين الخواص الطبيعي ة
والكيميائية لسوائل الحفر ،وظيفة سوائل الحفر ،تطثير الحركة ،مشبهات سوائل الحفر ،فصل القطع المحفورة،
هيدروليكية التص ادم ،القدرة الهيدروليكية ،التحكم في ض غط الب ر ،ض غط الس وائل ،طبقات الض غط المرتفع،
دفع الب ر المفاجئ ،الفقدان الكامل لس ائل الحفر،األنابيب ،أبعادها ،أنواعها ،تطثير الض غط الداخلي ،تطثير
الضغط الخارجي والشد ،التصميم ،تحديد أعماق األهلفة وأحرامها والعوامل المؤثرة ،تسميت اآلبار ،تركيب
اإلس منت البورتالندي ،اختبارات اإلس منت ،برنامأ اإلس منت ،إزاحة اإلس منت ،الحفر في الرماهيرية ،زمن
الحفر ،توزيع زمن الحفر ،المشاكل الرئيسية.

معمل هندسة الحفر (هـ نف  383م)
الخواص الطبيعية والكيميائية لسوائل الحفر ،االختبارات الخاصة بسوائل الحفر ،اختبار الملوحة والعوامل
المؤثرة عليها وطرق معالرتها ،اختبارات التبادل األيوني ،فقدان س وائل الحفر للماء ،كمية الرمل من س وائل
الحفر ،اختبارات التحكم في الضغط ،سوائل الحفر المائية ومعالرتها ،سوائل الحفر الزيتية ومعالرتها ،سوائل
الحفر الغازية ومعالرتها ،فص ل القطع الص خرية من س وائل الحفر ،قياس ات اللزوجة والكثافة لس وائل الحفر،
اختبارات الشد السطحي لسوائل الحفر ،االختبارات الخاصة بمواد اإلسمنت والمواد المضافة لها.

معمل خواص صخور وموائع المكمن (هـ نف 402م)
تحديد النفط األص لي بالمكمن بواس طة خرائط الس مس والمس امية والتش بع ،المعدات وطرق قياا كل من:
النفارية ،المس امية ،نس بة التش بع ،الض غط الش عيري ،النفارية النس بية ،كثافة النفط ،لزوجة النفط ،المقاومة
النوعية للصخور ،تحليل الرمال المنترة مع النفط.

سرود اآلبار (هـ نف )413
مقدمة عن ال سرود ،الهدس من ا ستعمالها ،أنواعها ،تطورها ،ال سرود الكهربائية ،الن رية ،أنواع ال سرود،
التسريالت الرانبية ،المقاومة النوعية ،التحليل ،السرود اإل شعاعية ،األسلون والتحليل ،التسريالت الصوتية،
التسريالت النيوترونية ،استعمالها ،السرود الخاصة باإلنتاج واالنخفاض الحراري ،الطرق الحديثة في تحليل
السرود.

سريان الموائع في األوساط المسامية (هـ نف )423
مقدمة ،طاقة الضغوط ،الضغط الساكن في اآلبار ،المعادلة األساسية لتدفق الموائع في األوساط المسامية
(معادلة دارس يي وتطبيقاتها  ،التدفق األفقي في وجود مائع أو أكثر ،التدفق المائل ،تطثير الراربية ،التدفق
ال ثا بت ل مائع وا حد ،ال تدفق الخطي وال تدفق الدائري في حا لة الطب قات المتواز ية والطب قات المت تال ية ،تدفق
الموائع القابلة لالنض غاط ،متوس ط الض غط في حالة التدفق الدائري ،معامل اإلنتاجية  ،التدفق الثابت ألكثر
من مائع ،معادالت التدفق للس وائل والمعادالت الخاص ة بالغازات ،معادلة االنتش ارية ،االس تنتاج الرياض ي،
المعادلة بالتش بيه الكرتيزي ،المعادلة بالتش بيه الدائري المعادلة بالتش بيه الكروي ،المعادلة في حالة المائع
الواحد ،تقريب المعادالت عند تواجد أكثر من مائع.

هندسة اإلنتاج ( 1التدفق الطبيعي) (هـ نف )433
مقدمة ،أنواع المكامن وأس اليب اإلنتاج الطبيعي والرفع الص ناعي ،معادالت اإلنتاج واإلنتاجية ،عالقات
فوجل وستاندنأ ،تغير اإلنتاجية مع الزمن ،اختبارات اإلنتاجية وتحليلها في آبار النفط والغاز ،عالقات ضغط
وإنتاج آبار النفط ،معادلة الطاقة ،التدفق الرأس ي وعناص ره ،العوامل التي تؤثر في القدرة اإلنتاجية ،الطرق
العددية الس تعمال معادلة منحنيات التدفق الرأس ي ،التدفق عبر ص مامات رأا الب ر ،المعادالت والمنحنيات
المختلفة ،عالقات الض غط واإلنتاج في األنابيب الس طحية ،تدفق النفط والغاز وأش كاله ،معادلة التدفق األفقي
وعناص رها ،الطرق العددية الس تعمال المعادلة ،منحنيات التدفق األفقي ،تطثير المنحنيات والمرتفعات ،تحليل
التدفق في اآلبار المائلة ،تص ميم أنابيب اإلنتاج والتدفق الس طحي وتص ميم معدالت اإلنتاج والض غط من
المكمن إل فاصل الغاز والنفط.

استكمال اآلبار (هـ نف )443
التصميم األساسي لالستكمال ،أنواع االستكمال حسب خواص المكمن ،التثقيب ،األسلون ،الكثافة ،التطثير،
التكسير الهيدروليكي ،مفهوم التكسير ،العوامل المؤثرة ،مساحة الكسر ،أنواع السوائل المستعملة في التكسير
وحس ان معامالتها ،التطثير عل اإلنتاجية ،هيدروليكية التكس ير ،تص ميم البرنامأ ،المعالرة باألحماض،
الهدس من المعالرة ،أنواع األحماض ،العوامل المؤثرة في اختيار نوع الحامض ،المواد المض افة للحامض،
تطثير الحامض عل تركيب الص خر ،ض الحامض في الص خور الرملية والكربونية ،تص ميم البرنامأ،
التحكم في الرمل المص احب ،أس اليب إنتاج الرمل ،تحليل حرم الحبيبات الرملية المنترة ،اس تعمال الرمل
الص ناعي للتحكم في الب ر ،أس اليب تدهور اإلنتاجية ،فس اد طبقات اإلنتاج وأس بابه ،التطثير عل اإلنتاجية ،
كيفية المعالرة.

هندسة المكامن النفطية (هـ نف )453
مكامن الغاز الطبيعي ،حرم الغاز األص لي ،معادلة توازن المادة ،االحتياطي ،اإلنتاج المس تقبلي ،مكامن
الغاز المكثف ،المكامن النفطية ،المعادالت األساسية لتوازن المادة ،التطبيقات األساسية لمعادالت التوازن في
حالة المكامن فوق ضغط التشبع وبدون دفع مائي ،تحت ضغط التشبع وبدون دفع مائي وفي وجود قبة هازية
وفي حالة عدم وجودها ،معادالت تش بيه الدفع المائي واس تعمالها في المكامن فوق ض غط التش بع ،المكامن
تحت ضغط التشبع.

اختبارات الضغوط في اآلبار (هـ نف )463
مقدمة عامة ،أهمية اختبارات الضغوط ،الطرق التقليدية والمتطورة في التحليل ،األسس الرياضية لمعادلة
االنتش ارية ،الحلول العامة لمعادلة االنتش ارية ،اختبار المعدل الثابت لانتاج ،تطثير حالة الب ر عل االختبار،
قانون التدخل ،اختبار تعدد معدالت اإلنتاج ،حس ان متوس ط وقت اإلنتاج ،اختبار تزايد الض غط ،اختبار خدع
الب ر ،العوامل المؤثرة عل الرزء الم تطخر من االخت بار ،تطثير ال تداخل من اآل بار المحيطة ،تطثير الفوالق،
العوامل المؤثرة في الرزء األول من االختبار  ،تض اهط الس وائل في أنبون اإلنتاج ،انفص ال الغاز عن
السوائل ،اإلنتاج في جزء محدد من الطبقة ،اآلبار المصدعة رأسيا ،اإلنتاج من مرموعة من الطبقات ،اإلنتاج
من طبقة متش ققة ،تحليل الض غط في اآلبار الغاز ،التحليل بطس لون الض غط ،التحليل بطس لون مربع الض غط،
التحليل بمعادلة الضغط المتكافئ ،الروانب الن رية والعملية في تصميم االختبار.

هندسة اإلنتاج ( 2الرفع الصناعي) (هـ نف )473
مقدمة عامة ،أهمية الرفع الص ناعي ،األس اليب المختلفة ،تطبيقات الرفع الص ناعي في ليبيا والعالم ،الرفع
با ستعمال الغاز ،أنواع ال صمامات ،ح سابات ال ضغوط ،ترهيز الب ر للرفع ،ت صميم عمق ال صمامات ،عددها،
تطثيرها عل اإلنتاج ،تص ميم ض واهط الغاز ،تحليل المش اكل العملية من الرفع بالغاز ،الرفع باس تعمال
المضخات الكهربائية الغاطسة ،المكونات األساسية للمضخة ،تصميم حرم القدرة اإلنتاجية ،احتياجات الرهد
الكهربي ،أس بان العطل ،تحليل المش اكل العملية للمض خات الكهربية حس ب الترربة الليبية ،الرفع باس تعمال
(م ضخات الق ضباني ،المكونات األ سا سية ،ت صميم الق ضبان ،احتياجات الرهد الكهربائي ،تطثير تغير معدالت
اإلنتاج ،أ سبان العطل ،تحليل الم شاكل العملية ،اختبار األ سلون األن سب للرفع ال صناعي ،مميزات وم ساوئ
كل أسلون ،العناصر المؤثرة عل االختيار ،استعماالت واقتصاديات الرفع الصناعي في ليبيا.

هندسة الغاز الطبيعي (هـ نف )474
خواص الغاز الطبيعي والغاز المش بع ،الخواص الطبيعية ،عالقات الحرم والض غط والحرارة ،تقييم الغاز
األص لي بالمكمن بالطريقة الحرمية ،معادلة موازنة المواد واس تعماالتها ،انتقال الغازات في األوس اط
المس امية ،اختبارات القدرة القص وى لانتاج بآبار الغاز وتحليلها ،حس ان الض غط في قاع الب ر في الحالة
الس اكنة وفي حالة التدفق ،المعدات الس طحية في الحقول الغازية ،تدفق الغاز في األنابيب الس طحية ،تطوير
حقول الغاز واقتصادياتها ،مختصر عن حقول الغاز في ليبيا.

طرق التحليل العددي (هـ نف )484
مقدمة عامة ،الطرق التحليلية والطرق العددية ،حس ابات الخطط والخطط النس بي ،الطرق العددية لتقريب
الدوال الرياض ية باس تعمال ن رية تايلور ،الطرق العددية إليراد جذور معادلة هير خطية ،الطرق العددية
إليراد حلول مرموعة من المعادالت هير الخطية ،الطرق العددية وطرق المص فوفات إليراد حلول مرموعة
من المعادالت الخطية المترانس ة ،الطرق العددية للتكامل ،الطرق العددية لحل المعادلة تفاض لية من الدرجة
األول  ،الطرق العددية لتقييم دالة خارج نطاق المعلومات ،الطرق العددية لتوص يف مرموعة من النقاط
الترريبية لمعادلة رياضية.

معالجة الماء في هندسة النفط (هـ نف )502
مق دم ة ،الخواص الطبيعي ة للم اء ،الخواص األيوني ة  ،ت طثير الم اء عل المواد ،الت طثير الكهروكيمي ائي،
التآكل ،تطثير ثاني أكس يد الكربون،التوازن الكيميائي ،تطثير الماء عل الحديد ،الص دأ والتآكل ،التطثيرات
المختلفة لكبريتيد الهيدروجين ،األمالح ،الحرارة ،س رعة التدفق ،مقاومة التآكل ،الطرق المختلفة لمقاومة
التآكل مثل معالرة الماء ،إض افة المواد المائعة للتآكل ،المقاومة الكاثودية ،الترس يب الكيميائي ،األنواع
المختلفة للترسبات في صناعة النفط ،ديناميكية الترسب ،الطرق المختلفة لمقاومة الترسب ،الترشيح ،األنواع،
الطرق ،القياس ات ،حقن الماء في المكمن ،عينات الماء وطرق تحليلها ،مالءمة الماء للحقن ،تطثير الماء
المحقون ،ت طثير الم اء المحقون عل خواص المكمن ،مع الر ة الم اء المحقون ،ترميع الم اء وتخزين ه وطرق
معالرته ،سخانات الماء ،دورة الماء في السخان ،تطثير المواد الذائبة في الماء ،بخار الماء ،تركيب السخانات،
المشاكل األساسية في التسخين والتبخير.

االسترداد اإلضافي (هـ نف )510
مقدمة ،احتباا النفط خالل االس ترداد األولي والثانوي ،العوامل المؤثرة ،طرق قياس ه ،الغمر بالماء،
ن رية بكلي وليفرت ،األش كال المختلفة للغمر بالماء ،تحديد االحتياطي واإلنتاج المس تقبلي بالغمر المائي،
الطرق اإلمتزاج ية ،تعري فات ،الن مارج المختل فة لامتزاج ية ،الطرق المختل فة لت حد يد اإلمتزاج ية ،الت رارن
العملية ،اإلزاحة بواس طة الغازات رات الض غط العالي ،اإلزاحة بواس طة الغاز قليل التكثف ،الحقن بثاني
أكسيد الكربون ،األساليب األخرى لالسترداد اإلضافي ،الحقن الكيميائي ،الحقن الحراري ،مشاريع االسترداد
اإلضافي في ليبيا ،اختيار األسلون المناسب لالسترداد اإلضافي.

اإلدارة الصناعية (هـ نف )511
مقدمة ،تعاريف ،مفهوم اإلدارة الص ناعية ،تطورها ،الوظائف الرئيس ية لادارة الص ناعية ،التخطيط،
التن يم ،المتابعة ،الرقابة ،األبعاد األس اس ية لوظيفة التخطيط ،التخطيط القومي ،إعداد الخطة القومية ،إعداد
خطط اإلنتاج الص ناعية ،مراحل دراس ة وتقييم وتنفيذ المش روع اإلنتاجي ،وظيفة اإلنتاج واختيار الفريق
اإلنتاجي ،الدراسات الميدانية الختيار المشاريع الصناعية ودراسة السوق ،الدراسة الفنية للمشروع وأهميتها،
المقاييس االقتص ادية الختيار التكنولوجيا وترديدها في المش روع ،دراس ة الردوى االقتص ادية للمش روع
الصناعي ،هيكلة إعداد التقرير الفني.

مقدمة التشبيه الرياضي للمكامن (هـ نف )512
مقدمة عن التشبيه الرياضي ،أسلوبه ،الهدس منه ،تطور العلم التشبيهي.

الندوة النفطية (هـ نف )520
يقوم الطالب (أو مرموعة من الطلبةي بإعداد عرض فني للدراسات واألبحاث المنشورة عن أحد المواضيع
الفنية المتعلقة بدراسة النفط والتي يقوم أستار المادة بتحديدها في بداية الفصل ويقوم الطالب بتقديم هذا العرض
الفني لبقية الطلبة للمناقشة وتبادل اآلراء ،كما يستدعي بعض أعضاء هي ة التدريس وروي الخبرة من العاملين
بالمؤس س ات النفطية إلثراء الحوار ويقوم أس تار المادة بتقييم الطالب من خالل العرض الخاص به ومن خالل
مشاركته في النقاش في بقية الندوات.

اقتصاديات هندسة النفط (هـ نف )523
مقدمة عامة ،مراحل تطوير الحقل ،أهمية التقييم الفني واالقتص ادي ،الخطوات األس اس ية للتقييم ،الروانب
الفنية للتقييم ،حس ابات النفط والغاز األص لي ،معادالت االحتياطي ،معادالت توازن المواد ،األس س الرياض ية
لتدني معدالت اإلنتاج ،منحنيات التدني ،عوامل الخطط وعدم ال تطكد من التقييم الفني ،الروانب االقتص ادية
للتقييم ،المص طلحات االقتص ادية ،قانون النفط الليبي وأنواع االتفاقيات ،حس ان الربح الص افي ،القيمة الحالية
للربح ال صافي ،الردوى االقت صادية للم شروع ،مؤ شرات الربح ،المقارنة االقت صادية بين الم شاريع ،الردوى
االقتص ادية من تغيير أس لون تطوير المكمن ،العوامل التي تؤثر في اتخار قرار التطوير ،مفهوم الردوى،
الروانب االقتصادية والسياسية للردوى ،مفهوم المخاطرة وعواملها ،أسعار النفط وتغيراتها ،السياسية العامة
للدولة ،التطور العلمي والتقني ،التمويل.

مشروع التخرج (هـ نف )540
يقوم كل طالب (أو مرموعة من الطالني بإجراء دراس ة متكاملة عن أحد المواض يع النفطية التي يحددها
مرلس القس م للبحث ،وقد تكون الدراس ة معملية أو ميدانية أو ن رية .ويس تعين الطالب في هذا المرال
باإل مكانيات المعملية المتوفرة بالقس م وبالبيانات والمعلومات المتاحة عن المكامن النفطية الليبية والتي تقوم
أمانة القسم بمساعدته للحصول عليها ،ويهدس المشروع إل تمكين الطالب من االعتماد الكامل عل نفسه في
دراسة أي مشكلة علمية تصادفه ،ودراسة المراجع العلمية التي تساعده عل حل المشكلة ،وعل التعود عل
ترميع المعلومات وتنقيحها وتص نيفيها وكذلس عل تركيب األجهزة المعملية الالزمة للبحث وإجراء الترارن
ثم تحليل المعلومات ونتائأ الترارن ،ومن ت م الوص ول إل الحلول الالزمة والتوص يات المناس بة .ويكون
الطالب مس وال مس ؤولية كاملة عن إعداد تقرير فني متكامل عن البحث وعن تقديمه للمناقش ة أمام لرنة من
أعضاء هي ة التدريس بالقسم لتقييمه ،ويقوم القسم بتحديد مواضيع المشاريع ،وكذلس مسؤوليات الطالب الالزم
استكمالها قبل مناقشة المشروع ،وكذلس أسلون وطريقة كتابة التقرير النهائي.

