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نقسم جيولوجيا النفط واملعاد
نبذة عن القسم

جيولوجيا الننط  واملعناديف ع منامقسم تأسس 

ذلن  العنام ع مت قبول الدفعنة األوىل حيث 2012

وع 2016-2015وخترجننن  ع العنننام الندراسنننني 

خرج القسنم الدفعنة 2017-2016النعنام الدراسني 

يعتننق قسننم جيولوجيننا النننط  ع كليننة, الثانيننة 

قسم متخصن  ع انايالعلوم جبامعة دياىل أول 

عنال باجلامالنط  واملعناديف يطتنتح ع كلينال العلنوم 

ويتبنع القسنم النمنام السننود للدراسنة. العراقية 

.األولية 

ع القسم ثالثة قامنال دراسنية اهن ة تتوفر 

بأحدث أجه ة العرض كالشاشال والسبورال الذكية

: خمتننقي يوجنند ع القسننم . Data Showوالننن
ء الطلبنة اجلن فين  يتلقن  خمتق الصخور واملعاديف 

, الصنخورالنارينة واملتوولنة الصنخور العملي ملنواد 

اجليولوجيننا ومننادة واملعنناديف الرسننوبية , البلننورال 

العامة , وخمتق اجليولوجيا اهلندسنية يندرس فين  

, اهلندسنننية واهليننندرولوجي منننواد اجليولوجينننا 

, اجليولوجينننا ايقلينننة , التركيبينننة اجليولوجينننا 

إىل ة واستكشاف جيوفي يائي باالضنافاجليوفي ياء 

.املناجم مادة جيولوجيا 

الــرؤيــا

كويف قسم جيولوجيا النط  واملعاديف بأيف ييتطلع 

ا الننط  واملعناديف وتطبيقا نقسما رائدا ع ااالل 

رة  املختلطننة فنندف تسننخ  كافننة ا مكانيننال املتننوف

خلدمة املجتمنع , كمنا يتطلنع بنأيف يسناام مسنا ة 

نا  بلندفعالة ع حتقيق أاداف اخلطن  التنموينة ع 

.الع ي 

الــرســالــة

قسم جيولوجيا الننط  واملعناديف بدمنداد يلت م 

كوادر مؤالة  ومن ودة باملعنارف واملطناايم واملهنارال 

العلميننة والعمليننة والننم مكنننهم منن  أداء مهننامهم 

بكطننناءة وإقتننندار , كمنننا يلتننن م القسنننم  واكبنننة 

التطننورال اجلدينندة ع خمتلننت ختصصننال ملننوم 

األرض واملشاركة الطعالنة ع خدمنة املجتمنع ضنم  

خطة الكلية ع اذا املجال و نا يتننا م منع بنرام  

.والعاملية اجلودة وا متماد األكادميي املولية 

ميك  خلرجيي قسم جيولوجيا الننط  واملعناديف

خلدمننة بلنندام ع دوائننر ومؤسسننال أيف يلتوقننوا 

الدولننة املختلطننة حيننث بدمكننا م العمنن  ع و ارة 

ارد النط  والصنامة واملعاديف وع و ارة البيئنة واملنو

ودوائننننر السنننندود وا سننننكايف واآلثننننار املائيننننة 

عنناي واالستكشنناف النططنني واملعنندين وع التعلننيم ال

با ضننافة إىل إمكانيننة العمنن  ع القطننا  اخلننا  

ومؤسسال كث ة أخنر  حسنم متطلبنال العمن  اليف 

اجليولنننوجي مهننننة تننندخ  ع كافنننة األممنننال 

.للمجتمع االقتصادية 
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األهــداف

ة  يئة وإمداد الطاقال البشرية املؤالة والقادر. 1

مل  إستكشناف وإسنتلالل الثنروال الطبيعينة النم

.أودمها اهلل ع اذه األرض املباركة

 يئننة كننوادر ملميننة متطوقننة لتكملننة دراسننتهم . 2

كرديننت مكمنن  ( املاجسننت  والنندكتوراه)العلميننة 

.للكوادر العلمية املتوفرة ع القسم

 يادة التطام  والتعناويف منع املؤسسنال واهليئنال. 3

العاملننة ع اننال ملننوم األرض بصننورة مامننة وع 

.اال النط  واملعاديف بصورة خاصة

تسبني تطوير ا مكانيال  العلمية التطبيقية للمن. 4

ة والطلبة م  خالل ا نطتنا  ملن  املؤسسنال العلمين

  التطبيقيننة والشننركال العامليننة ذال التخصنن  منن

خالل إجراء دورال تدريبية تطبيقية خارج وداخ  

.العراق

تقنندا اخلنندمال ا ستشننارية للقطننامني العننام . 5

واخلننننا  ع خمتلننننت انننناالل التخصصننننال 

.اجليولوجية

المختبرات العلمية

خمتق الصخور واملعاديف . 1.

خمتق اجليولوجيا اهلندسية . 2.

األجهزة المختبرية

األدوات الحقلية

البوصلة . 1compass.

املطرقة اجليولوجية . 2Hammer

جها  . .GPSالعاملي حتديد املواقع 3

جها  املساحة . 4Theodolite.

شري  القياس . 5Measuring tape.

مثقاب التربة . 6Auger.

1. Tetrameter SAS 4000 .
2. pH Meter .
3. Soil compaction .
4. Sensitive Balance .
5. Oven .
6. Fume Hood .

نقسم جيولوجيا النفط واملعاد
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مناهج الدراسة األولية

نقسم جيولوجيا النفط واملعاد

No.
First Year

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1 General geology 2 2 6

2
Crystallography and 

Mineralogy
2 2 6

3
Analytical and 

Organic Chemistry
2 2 6

4
Physics and Fluid 

Mechanics
2 2 6

5 Computers Science 2 2 6

6
Mathematics and 

Statistic
2 - 4

7
Freedom and 

Democracy and 
Human Rights

1 - 2

8 English Language 1 - 2
Total 14 10 38

No.
Second Year

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1
Minerals Chemistry 
and Optical Mineral

2 2 6

2
Geophysics and 

Geophysical 
Exploration

2 2 6

3
Hydrogeology and 

Engineering Geology
1 2 4

4
Geomorphology and 

Remote Sensing
1 2 4

5 Stratigraphy 2 2 6

6
Fossils and Micro 

Fossils
1 2 4

7
Igneous and 

Metamorphic Rocks
2 2 6

8
Sediments and 

Sedimentary ROCKS
2 2 6

Total 13 16 42
No.

Third Year

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1
Geochemistry and 

Exploration 
Geochemistry

2 2 6

2 Petroleum Geology 2 2 6

3
Geotectonic and 

Field Geology
1 2 4

4
Subsurface Geology 

and Well Logging
1 2 4

5
GIS and geological 
and  Statistical data 

Analysis
2 2 6

6
Facies and Basin 

Analysis
1 2 4

7 Structural Geology 2 2 6
8 Geology of Iraq 2 - 4

Total 15 14 40

No.
Fourth Year

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1
Environmental 
Geology and 

Pollution
1 2 4

2
Ores and Industrial 

Rocks
2 2 6

3
Petroleum 

Reservoirs and Well 
Drilling

1 2 4

4 Seismic Exploration 2 2 4
5 Economic Geology 1 2 4
6 Petroleum Software 1 2 4
7 Mining Geology 2 2 6
8 Field Work - - 6
9 Graduate Project - - 2

Total 10 14 40
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ةالهيئة التدريـسـي

البلد املانح للشهادةاالختصا االسم الثالثيل

العراق جيوفي ياء منذر ظاار نصيت. د. م. أ1

فرنساجيولوجيا تركيبيةمنذر ملي ط . د. أ2

العراق جيوكيمياءكرا حسني خويدم. د. م. أ3

العراقمتوجرال وطبقالصال  ملي حسني. د. م4

العراقجيوكيمياءأمحد قاسم حسويف. د. م5

بيالروسياجيوكيمياءمعتضد ايد محيد. د. م6

بريطانياجيولوجيا اندسيةماصم امحد حس . د. م7

باكستايفجيوفي ياءمماد حامد كاظم. م8

بولندا-طالم دكتوراه جيولوجيا النط  ابراايم مصطط . م9

فرنسا-طالم دكتوراه جيولوجيا النط  مبد الرضا حممد. م. م10

اهلندجيولوجيا مامة مؤيد طاار امحد. م. م11

ه تعند أبنر  ممناارنشاطا مملينا واسنعا اىل مدة الدراسة الباللة اربع سنوال يتضم  القسم با ضافة 

لعلميننة االكورسننني ايقليننني ع العطلننة الصننيطية بعنند املرحلننة الثانيننة والثالثننة با ضننافة إىل السننطرال 

ريم طلبتن  أفضن  لتندفرصا وال يارال امليدانية للشركال النططية  العاملة ع العراق والتنسيق معها لتوف  

.عاديف والم تعتق م  املتطلبال االساسية لني  شهادة البكالوريوس ع ختص  جيولوجيا النط  وامل

:منهاج الكورس ايقلي الصيطي لطلبة املرحلة الثانية 

ع منناطق يومنا يقضي طلبنة املرحلنة الثانينة  مندة الكنورس ايقلني الصنيطي الباللنة  سنة مشنر 

كردستايف العراق ضم  خطة معدة مسبقا كج ء م  متطلبال التخرج والم يبلغ مدد وحدا ا سن  وحندال 

:واي ايقلي مرحلتني أساسيتني الكورس يتضم  . دراسية 

ث حينإجراء دراسة تطصيلية ملنطقة العم  ايقلني وتتضم  ( : مرحلة العم  ايقلي ) األوىل املرحلة 

اوي  واملناطق املجناورة هلنا وذلن  للتعنرف ملن  كافنة التكناملدروسة تبدأ جبول  استطالمية تلطي املنطقة 

طاصنلة املنكشطة وامتدادا ا اجلانبية وم  مث حتديد صخارية الطبقال املنكشطة وطبيعة ومواقع ايدود ال

بني التكاوي  اجليولوجية وقياس اجتاه ومي  الطبقنال وإسنقاه انذه املعلومنال ملن  خارطنة طبو رافينة 

ملن  cross sectionجنان  حتويلها اىل خارطة جيولوجية ورسنم مقطنع للرض Base Mapاساسية 

امتنداد خنن  العمن  لكنن  امومنة منن  الطلبنة والتعننرف ملن  نننو  الرواسنم الننم تتنألت منهننا التكنناوي  

اجليولوجية املنكشطة م  األقدم اىل األحندث وكن  انذه التكناوي  اجليولوجينة وإمكانينة التعنرف ملن  

ال تواجد املتوجرال ومعرفة نومها واستنتاج طبيعة بيئة الترسيم للتكاوي  النذد تواجندل فيهنا املتوجنر

  فضال م  إجراء مدد م  القياسال الم تتعلق باجليولوجينة التركيبينة مثن  الصندو  والطينال والطواصن

.GPSاجللرافية ومعرفة ا حداثيال اجللرافية واالرتطامال للمنطقة م  خالل جها  حتديد املواقع 

الـعمل الـحقلـي
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:منهاج الكورس ايقلي الصيطي لطلبة املرحلة الثالثة 

ة ميدانية منهاج املرحلة الثالثة التنسيق املسبق مع إحد  الشركال النططية للرض القيام ب ياريتضم  

ئيسنية وتتضم  ال يارة االطال  ملن  األجن اء الرالنططية ملدة أسبومني للمنطقة الم يتم فيها حطراالبار 

ينة لقج ايطر ومملية ايطر واستخراج العينال الصخرية بأحدث األساليم العلمية لكنق  الشنركال العامل

ططينة العاملة ع العراق واالطال  مل  الطرق اجليوفي يائية املستخدمة ع التعرف ملن  أمناك  املصنائد الن

Softwareوالنقام  وجس اآلبار النططينة وكيطينة االسنتطادة من  املعلومنال النواردة من  انذه املجسنال 
اب ملعاجلة البيانال والقيام ب يارة اىل خمنا يف الشنركة للتعنرف ملن  كيطينة حطنت ميننال اللبناملستخدمة 

الصخرد النات  م  مملية ايطر كما ويتضم  املنهاج  يارة اىل ورش الشنركة لالطنال  ملن  احندث الطنرق

هرية العلمية ع صنامة الشرائح الصخرية الرقيقة واملستخدمة لدراسة املتوجرال الدقيقة والسونال املج

يتضم  املنهاج ايضا تقسنيم الطلبنة اىل مندة اناميع تقنوم كن  امومنة ببمارسنة العمن  كما . الدقيقة

امليداين مع كادر الشركة ويكويف بعداا الطالم مطالم بامداد تقرير من  موضنو  مملن  لينتم مناقشنت  من 

قب  جلنة خاصة يشكلها القسم لتقييم التقارير النهائية ووضع الدرجال ملمنا ايف مندد الوحندال الدراسنة

.دراسية هلذا الكورس س  وحدال 

ينث يتضم  العم  ايقلي إجراء بعض املسوحال اجليوفي يائية باستخدام الطريقنة الكهربائينة حكما 

ح يتم تقسيم الطلبة إىل مدة ااميع تقوم ك  امومة  بدجراء املسوحال الكهربائينة حسنم أسنلوب املسن

.املطلوب كما يتم مجع مينال م  الصخور الجراء الدراسال املختقية املطلوبة 

  تبدأ اذه املرحلة بعد العودة اىل حمافمنة ديناىل وتتضنم( : مرحلة العم  املكت  ) الثانية املرحلة 

إجنراء حتلينن  للنتننائ  النم مت استوصنناهلا منن  ايقن  ورسننم اخلننرائ  اجليولوجينة واملقنناطع العرضننية 

للمسننارال املقترحننة با ضننافة إىل تطسنن  نتننائ  القننراءال اجليوفي يائيننة ورسننم املقنناطع واخلننرائ  

وء بعد االنتهاء م  ااتني املرحلتني  تنتم مناقشنة التقنارير النم يعنداا الطلبنة ملن  ضن. اجليوكهربائية 

رجنة النتائ  املستوصلة م  العم  ايقلي  م  قب  جلننة يشنكلها القسنم مهمتهنا تقينيم النتنائ  ووضنع الد

.النهائية للطالم 
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جانم م  السطرال ايقلية للقسم



دكتوراهالشهادة

مسامدأستاذاللقم العلمي

2002كلية العلوم / جامعة بلداد شهادة البكلوريوس

2005كلية العلوم / جامعة بلداد شهادة املاجست 

2012كلية العلوم / جامعة بلداد شهادة الدكتوراه

جيولوجيااالختصا  العام

اجليوفي ياءاالختصا  الدقيق

munther_hnt@sciences.uodiyala.edu.iqاالميي  الركي

منذر ظاار نصيت. د. م. أ1.

منذر ملي ط . د. أ2.

كرا حسني خويدم. د. م. أ3.

صال  ملي حسني. د. م4.

ماصم أمحد حس . د. م5.

معتضد ايد محيد. د. م6.

مماد حامد كاظم. م7.

مجلس القسم


