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 خمترصة نبذة •

و حفر آبار ستكشاف بمختلف مجاالت الصناعات النفطية بداية من اال  (Petroleum Engineering)النفط هندسة تختص 

إنتاج البترول و الغاز الطبيعي ونقله عبر أنابيب خاصة بنقل الخام إلى صهاريج التخزين و التصدير وصوالً إلى مصافي 

در امصب والغاز التي تعرف البترول كامنمالستكشاف الهندسية أفضل السبل النفطية. يتم ذلك بالتكرير و توزيع المشتقات 

الهيدروكربونات؛ كما أن النفط ال يكون على هيئة بحيرات أو أنهار جوفية كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، بل يتواجد في 

تحت سطح األرض بمرور الزمن وعوامل التضاريس المصاحبة  مصائد اسفنجية من الصخور الرسوبية تكونت طبيعيا

، لذا فإنها ترتبط ارتباطا لوم األرضلع أحد العلوم الرئيسية وتعتبر هندسة النفط والغاز قدام تعرف بالمكامن النفطية.بآالف األ

وثيقا بأغلب فروع الهندسة التطبيقية والفراغية واالستشعار عن بعد. وحيث أن النفط أهم مصادر الطاقة في عصرنا فإن 

أعمالها على أحدث وسائل المحاكاة والبرمجيات المطورة. وتعتبر العلوم االقتصادية الشركات العاملة بقطاع النفط تعتمد في 

الهندسية المتخصصة  الفرقوالسالمة المهنية والبيئية بشكل عام وبناء  إدارة المعرفةاإلدارة الهندسية والجيوسياسية وو

 المنظم والتطوير المستمر أهم روافد هندسة النفط. العمل الجماعيوالمعتمدة أساسا على 

حليًا خصوصًا بعد فتح ليبيا المجال لشركات النفط العالمية لالستثمار، األمر الذي يتيح الفرصة لخريج 
 القسم في وجود مجال للعمل حال تخرجه.
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 طرق التواصل •

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:    

  املوقع اإللكتروني:

 :القسمعنوان 

 

PE@eng.misuratau.edu.ly 

https://misuratau.edu.ly/engg/department#5 

 

 -املبني التعليمي –كلية الهندسة 

 قسم هندسة النفط 

 مصراتة / ليبيا  

Faculty of Engineering - Educational Building - 

Department of Petroleum Engineering 

Misurata / Libya 

 

Email Address: 

Website Address: 

Office Address: 

 

mailto:PE@eng.misuratau.edu.ly
https://misuratau.edu.ly/engg/department#5
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 ـــة:املقدم 1
المجال فهي عضو رئيسي في  هذا في الرائدة ومن الدول والغاز النفط إنتاج في عالميا المهمة الدول من ليبيا تعتبر    

في  اكتشاف النفط تم ، وكذلك منظمة الدول العربية المصدرة للنفط )دومن(؛ حيتOPECمنظمة الدول المصدرة للنفط 

 لصناعة البالغة ونظراً لألهمية .على إثر ذلكالماضي وصدر قانون النفط وبدأ اإلنتاج  القرن خمسينيات ليبيا منذ أوائل

في هذا التخصص لمواكبة التطور والحداثة لهذا الفرع  الدراسة الذي هو عماد البالد، األمر الذي يتطلب توفير فرص النفط

النفط  سةلهند قسم جامعة مصراتة في هذا المجال الحيوي فقد تم افتتاح –من العلوم الهندسية، ومساهمة من كلية الهندسة 

ً هندسة النفط خططإذ تعتمد دراسة  الهندسة. الرئيسية بكلية األقسام ضمن كنواة  القدرة والكفاءة الفنية عالية ةتكنولوجي ا

فهم وحصر القضايا والتحديات واالتصال  إن محفوفة بالمخاطر. ما تكونغالبا مهنية متقدمة  تْشغل وظائف لموارد بشرية

في  هي أكبر الجمعيات المهنية SPE جمعية مهندسي البترولكما أن النفط.  ةهندسرئيسية لمهمة  القدرات هيوبناء هذه 

نظراً للحاجة  متزايدة األهمية اتتقنيهي  وتقنيات هندسة النفطالنفط.  مجال علومفي العلمية در امصومن أوفر ال هذا المجال

  الملحة للتطوير المستمر بأقل تكاليف وأعلى عائد اقتصادي.

 

 

 التأ سيس: 1.1

ميالدي ليتولى إعداد وتخريج المهندسين المتخصصين في مجال هندسة النفط باإلضافة  2007-2006تم إنشاء القسم سنة   

 ملزمة لهندسة النفط وهيمجاالت رئيسية  أربعةسم بدراسة ق  اليقوم طالب إلى إجراء األبحاث الخاصة بالصناعة النفطية. 

دراسات البرنامج بدأ في تقديم قسم وهندسة الحفر وهندسة اإلنتاج وهندسة ومحاكاة المكامن. كما أن الاستكشاف النفط هندسة 

قسم في ويسعي البتعاون مع االكاديمية الليبية، يدرس من خاللها الطالب مقررات متقدمة في مجال هندسة النفط؛  العليا

   متكاملة داخل الكلية. برنامج الدراسات العليااستحداث 

يقوم قسم هندسة النفط بإعداد جميع البرامج الدراسية  .هندسة النفط خريج قسم هندسة النفط في أحد مجاالتيتخصص 

ذات كفاءة وخبرة تخريج عناصر وطنية  لتقديم أفضل الخدمات العلمية من أجل الوصول إلىالخاصة بهذه التخصصات 

 تؤهلها للعمل في قطاع النفط.
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 ف:وال هداالرؤية والرساةل  2

 ة:الرؤي 2.1

المتميزة في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي محلياً وإقليمياً  أقسام هندسة النفطكون في مقدمة يفي أن  القسمتتمثل رؤية 

 .نفطية في ليبيا والمنطقة والعالمالصناعة اللعب دوراً فاعالً في تنمية ونهضة يودولياً، وأن 

 :الرساةل 2.2

، وتقديم خدمة فاعلة المعايير العالميةتوفير أفضل الفرص التعلمية والتعليمية والبحثية للطلبة واألكاديميين والتي تتماشى مع 

والعربي من خالل التعليم والبحث واالستشارات وخدمة المجتمع بمستويات عالية ومن خالل إدماج مفهوم  الليبيللمجتمع 

، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية بالقسممر في مختلف المجاالت التعليمية والبحثية واإلدارية الجودة الشاملة والتحسين المست

للعلم والمعرفة من خالل إمداد الطالب بأصول المعرفة  كمرجع المتقدم  القسمصحية داعمة تعمل على الحفاظ على موقع 

 عمل الجماعي والمنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.الحديثة، وتنمية شخصية الطالب بما يجعله قادراً على االبتكار وال

  :ال هداف .32

 .تزويد الطالب بأساسيات المعرفة في المجاالت العلمية والهندسية .1

  .تحسين قدرات الطالب المهنية في اتجاه التفكير التحليلي واإلبداعي .2

 .من فهم أصل النفط ونظرية تكونه وأماكن تواجده وكيفية العثور عليه وحساب إحتياطياته تمكين الطالب .3

 .كل األطر النظرية والعملية التي تمكنه من فهم سلوك النفط والغاز في داخل المكمن تدريس الطالب .4

 .طرق إنتاج النفط والغاز في مراحلها المختلفة الطالب تعليم .5

 .ف األساسية إلستكشاف، حفر وإنتاج النفط والغازعلى كل المعار تعريف الطالب .6

 ل:و ــرشوط القب 3
 

. ويشترط لقبول للقسم االستيعابيةالكلية والقدرة وفقا لخطة  قسمعدد الطالب الذين يمكن قبولهم بال القسم العلمي يحدد مجلس

الشروط العامة للقبول في  إلى، باإلضافة تخصص علمي % في الثانوية العامة75الطالب بالكلية، حصوله على نسبة 
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 هندسة النفطفي قسم الطالب شرط القبول اما  والمذكورة في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية. مصراتةجامعة 

 :هو

 دراسة فصلين دراسيين في القسم العام لكلية الهندسة. -1

 )اإلستاتيكا(  1ان يجتاز الطالب مادة ميكانيكا هندسية  -2

 االنجليزية.ان يجيد استخدام اللغة  -3

 

  القسم ايل الانتقال -

، حيث يتولى مكتب التسجيل بالكلية داخل الكلية األخرىاقسام الهندسية من  النفطهندسة  الي قسميمكن للطالب االنتقال 

 .للبث فيه على ان يكون الطالب قد استوفي شروط قبول القسم القسماحالة ملف الطالب الي 

  

 الاس مترار متطلبات -

فصل دراسي، ويمكن  12في عدد ال يتجاوز  القسم لالستمرار الدراسة في القسم يتطلب علي الطالب استكمال البرنامج

 ان يعطي الطالب المتعثر فصلين اضافيين بعد تقديم طلب في ذلك.
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 الربامج التعلميية: 4

األساسية والعلوم  يتوجب عليه دراسة العلوميقدم القسم برنامج تعليمي واحد وهو تخصص بكالوريوس هندسة النفط. 

ط  أساس مدة  علىالهندسية العامة والهندسية التخصصية باإلضافة إلى التدريب العملي. البرنامج الدراسي للقسم قد ُخط ِّ

دراسية تبلغ عشرة فصول دراسية )خمس سنوات( للحصول علي درجة اإلجازة الجامعية )البكالوريوس(؛ وبجانب 

دراسة المواد التخصصية يقوم طالب السنة النهائية بإعداد مشروع تخرج خاص بدراسة إحدى المشاكل العملية في 

قدرة الطالب على استيعاب العلوم التي درسـها والتدريب مجال هندسة النفط، حيث يهدف المشروع إلى اختبار مدى 

 الجانب النظري بالجانب العملي لحل المشاكل الفنية. الصحيح وربطعلي أساليب البحث العلمي 
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 :القسم تقامئة ابملقررا 5

 :العلوم الانسانيةمقررات  5.1

 االنسانيةالعلوم  مقررات 1) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

141 أ ع  .1  -- 3 1 إنجليزية لغة 

170 أ ع  .2  -- 1 للمهندسين إسالمية ثقافة 

3.  
142 أ ع 141 أ ع 3 2 إنجليزية لغة   

150 أ ع  .4  -- 2 1 عربية لغة 

151 أ ع  .5 150 أ ع 1 2 عربية لغة   

171 أ ع  .6 170 أ ع 1 عامة ثقافة   

 

 العلوم العامة:مقررات  5.2

 لعامةالعلوم ا مقررات 2) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

101 ع ع  .7  -- 3 1 رياضة 

111 ع ع  .8  -- 3 1 فيزياء 

115 ع ع  .9  -- 3 كيمياء 

102 ع ع  .10 101 ع ع 3 2 رياضة   

112 ع ع  .11 111 ع ع 3 2 فيزياء   

م 115 ع ع  .12 115 ع ع 1 معمل كيمياء   

200 ع ع  .13  -- 3 حاسوب برمجة 

م112 ع ع  .14 112 ع ع 1 معمل فيزياء   
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206 ع ع  .15 102 ع ع 3 واحتماالت إحصاء   

203 ع ع  .16 102 ع ع 3 3 رياضة   

204 ع ع  .17 203 ع ع 3 4 رياضة   

 

 العلوم الهندس ية العامة:مقررات  5.3

 لهندسية العامةالعلوم ا مقررات 3) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

121 ع.هـ  .1 يوجد ال 3 1 هندسية ميكانيكا   

222 ع.هـ  .2 1 هندسية ميكانيكا 3 2 هندسية ميكانيكا   

127 ع.هـ  .3 يوجد ال 2 هندسي رسم   

130 ع.هـ  .4 يوجد ال 3 ميكانيكية ورش   

200 ع.ع  .5 يوجد ال 3 حاسوب برمجة   

206 ع.ع  .6 2رياضة 3 واحتماالت إحصاء   

306 ع.هـ  .7 4 رياضة 3 هندسي تحليل   

210 مك.هـ  .8 2 هندسية ميكانيكا 3 حرارية ديناميكا   

312 مك.هـ  .9 يوجد ال 3 موائع ميكانيكا   

 

 

 العلوم الهندس ية التخصصية:مقررات  5.4

 لهندسية التخصصيةالعلوم ا مقررات 4) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

201 ن.هـ  .1 عامة جيولوجيا   3  

202 ن.هـ  .2 تركيبية جيولوجيا   عامة جيولوجيا 3 

210 ن.هـ  .3 نفط هندسة مبادئ   3  

243 ن.هـ  .4   III 3 إنجليزي 
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303 ن.هـ  .5 واستكشاف نفط جيولوجيا   تركيبية جيولوجيا 3 

311 ن.هـ  .6 وإنتاج حفر آليات   مبادئ هندسة نفط 3 

312 ن.هـ  .7 الحفر هـندسة  جيولوجيا نفط واستكشاف  -(C) نفط.مبادئ هـ 3 

(C)-  آليات حفر وإنتاج(C OR R 

320 ن.هـ  .8 المكمن صخور خواص   (C)جيولوجيا نفط واستكشاف  3 

321 ن.هـ  .9 المكمن موائع خواص   (C OR R)جيولوجيا نفط واستكشاف  3 

10.  
321 م.ن.هـ  المكمن وموائع صخور خواص 

 معمل

2 
 (C OR R)خواص موائع المكمن 

350 ن.هـ  .11 الفنية التقارير كتابة   ال يوجد 2 

351 ن.هـ  .12 حاسوب تطبيقات   ال يوجد 3 

352 ن.هـ  .13 وتحكم دقيقة آالت   ال يوجد 3 

(عملي) حفر سوائل م412  .14  (C OR R)هندسة حفر  2 

413 ن.هـ  .15 اآلبار وصيانة استكمال   (C)هندسة حفر  3 

422 ن.هـ  .16 آبار تسجيالت  جيولوجيا نفط  -(C OR R)جيولوجيا تركيبية 3 

 (C)خواص صخور المكمن  -(C)واستكشاف

17.  
423 ن.هـ  األوساط في الموائع سريان 

 المسامية

خواص موائع  -(C)خواص صخور المكمن 3

 (C)المكمن

18.  
424 ن.هـ المكامن هندسة تطبيقات   C OR)سريان الموائع في األوساط المسامية 3 

R )- خواص صخور المكمن(C)-  خواص

 (C)موائع المكمن

19.  
425 ن.هـ العابرة الضغوط تحليل   -(C)  سريان الموائع في األوساط المسامية  

خواص موائع  -(C)خواص صخور المكمن

 (C)المكمن

20.  
440 ن.هـ إنتاج هندسة   I 3 سريان الموائع في األوساط المسامية(C OR 

R )- خواص صخور المكمن(C)-  خواص

 (C)موائع المكمن

441 ن.هـ  .21 إنتاج هندسة   II 3  هندسة إنتاجI (C) 

453 ن.هـ  .22 النفطية الصناعات في التآكل   ال يوجد 3 

514 ن.هـ  .23 (الموجه الحفر)االفقية اآلبار تقنية   C)تحليل الضغوط العابرة -(C OR R)حفر. هـ 3 

OR R)-  هندسة إنتاجI (C OR R) 

526 ن.هـ  .24 نفط خاصية تقييم   (C OR R)تطبيقات هندسة المكامن  3 

527 ن.هـ  .25 للمكمن الطبيعي الغاز هندسة   (C)تطبيقات هندسة المكامن  3 

528 ن.هـ  .26 مكامن إدارة  طرق االسترداد  -(C)تطبيقات هندسة المكامن  3 

 (C OR R)اإلضافي

529 ن.هـ  .27 اإلضافي االسترداد طرق   (C)تطبيقات هندسة المكامن  3 

554 ن.هـ  .28 البيئية والهندسة السالمة   ال يوجد 3 

557 ن.هـ  .29 النفطية الهندسة ندوة   ال يوجد 3 

599هـ.ن   .30  وحدة دراسية 130انجاز  4 مشروع التخرج 
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 س:أ عضاء هيئة التدري 6

  :رئيس القسم 6.1

 

 حقيق أحمد علي البدوي أ.

 ماجستير املؤهل العلمي: •

 محاضر العلمية:الدرجة  •

 الهندسة امليكانيكية التخصص العام: •

 القوي الحرارية التخصص الدقيق: •

 ali.hegaig@eng.misuratau.edu.ly البريد اإللكتروني: •

 

 :أ عضاء هيئة التدريس الليبيون 6.2
 أعضاء هيئة التدريس الليبيون  5) )جدول 

املؤهل  االسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

 البريد اإللكتروني

أستاذ  الدكتوراة مادي عبد هللا نصر  .1

 مساعد

m.naser@eng.misuratau.edu.ly 

أستاذ  ماجستير العجيلإبراهيم عبدهللا   .2
 مساعد

aelajeil@gmail.com 

 naser_o_72@eng.misuratau.edu.ly محاضر الدكتوراة عبد الناصر عمر السوس ي  .3

  Farag_mohamed@yahoo.com محاضر الدكتوراة فرج محمد الجابري   .4

 محاضر ماجستير أحمد عبد الوهاب كبالن  .5
 مساعد

a.kablan@eng.misuratau.edu.ly   

 محاضر ماجستير علي علي أبو فلغة  .6
 مساعد

aabufalgha74@yahoo.com  

 

 :أ عضاء هيئة التدريس املغرتبون 6.3

 أعضاء هيئة التدريس المغتربون 6) جدول )

املؤهل  االسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

 البريد اإللكتروني

1.  
أستاذ  دكتوراة جمال عبد هللا توم

 مساعد

gamal.ettoam@eng.misuratau.edu.ly 

 

mailto:m.naser@eng.misuratau.edu.ly
mailto:aelajeil@gmail.com
mailto:naser_o_72@eng.misuratau.edu.ly
mailto:Farag_mohamed@yahoo.com
mailto:a.kablan@eng.misuratau.edu.ly
mailto:aabufalgha74@yahoo.com
mailto:gamal.ettoam@eng.misuratau.edu.ly
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 :املعيدون 7

 المعيدون 7) جدول )

الدرجة  املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

 العلمية

التخصص 

 العام

 البريد اإللكتروني

1.  
أحمد رجب أحمد 

 بن حريز

بكالوريوس 

 هندسة نفطية

 Ahmad33333358@gmail.com هـ. نفط معيد

2.  
سماح على عاشور 

 عمران

بكالوريوس 

 هندسة نفطية

 souadomran.7@gmail.com هـ. نفط معيد

3.  

اسماعيل سليمان 

 االميلس

 

بكالوريوس 

 هندسة نفطية

  هـ. نفط معيد

 

 

 

  

mailto:Ahmad33333358@gmail.com
mailto:souadomran.7@gmail.com
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حصائيات 8  :ا 

 :أعداد الطلبة المسجلين 8.1

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

1.  51 02 53 02 02 04 53 04 57 

 

  

 :م2019-2018أعداد الطلبة الخريجين حتي فصل ربيع  8.2

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

2.  154 02 156 04 02 06 158 04 132 

 

 

 

 
 (1) الطلبة الليبيين عدد

 
 (2) الطلبة غير الليبيين عدد

 
 (3) إجمالي أعداد الطلبة

 
 (4) عدد الطلبة الليبيين

 
 (5) عدد الطلبة غير الليبيين

 
 (6) إجمالي أعداد الطلبة

 
 (7) عدد الطلبة الليبيين

  

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

م2019/2020خريف   
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 :املعامل 9

 الهندسةهي تدريب الطالب على فهم المبادئ والمفاهيم األساسية لعلم  القسمإن واحداً من أهم أهداف 

ً لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة  ً وتعلم كيفية تطبيقها معمليا المتوافقة مع ما يقومون بدراستها نظريا

والتركيز لدى الطالب. ولقد تم تجهيز هذه المعامل بالتقنيات التكنولوجية الحديثة وذلك لتواكب التطورات السريعة 

اءة العلمية والمعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس والقدرة . وهذا من شأنه رفع الكفللتكنولوجياالمتالحقة 

 التاليةمل امعب تجهيز القسمتم على مواصلة األبحاث والنجاح في حياتهم العلمية وحياتهم العامة والوظيفية. 

 معمل سوائل الحفر -1

 معمل خواص الصخور -2

 معمل سوائل المكمن -3
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 سوق العمل: 11

كما ذكر آنفا فإن النفط يمثل أحد الركائز األساسية القتصاد ليبيا ولذلك وجد إهتماما كبيرا من الدولة وتمثل 

الشركات النفطية أحد أهم املخدمين في سوق العمل الليبي شأنها شأن شركات النفط في جميع أنحاء العالم التي توفر 

ملنسوبيها أجورا عالية وفرصا كبيرة للتدريب والتأهيل داخل وخارج البالد. إضافة للشركات النفطية تقوم الدولة أيضا 

 بإتاحة فرص عمل في مؤسسة النفط الليبية وكذلك يتم إستيعاب الخريجين املتميزين للتدريس في الجامعات.

  

 


