
университет  الجامعة 

образование  التعليم 

наука и инновации العلم واالبتكار 

социальная сфера  المجال االجتماعي 

международное сотрудничество 

 

 التعاون الدولي

абитуриентам طالبي االلتحاق 

студентам الطالب 

аспирантам и докторантам (الماجستير والدكتوراه)الدراسات العليا  

выпускникам  الخريجن 

сотрудникам الموظفين 

предприятиям и организациям  المؤسسات والمنظمات 

бурение нефтяных и газовых скважи 0Bحفر آبار النفط والغاز 

 

оглавление     المحتويات 

наименование кафедры ماقساال اءسمأ 

контакты تواصلالاتصال ولال 

положение о факультете (филиале, 

институте, кафедре) 

اللوائح الخاصة بالكلية (الفرع ، المعهد ، 

 القسم)

руководство االدراة 

заместители النواب 

кадровый состав кафедры  قسمالموظفو 

история кафедры تاريخ القسم 

образовательная деятельность األنشطة التعليمية 

  • перечень направлений подготовки, 

образовательные стандарты и требования 

 التدريب  بالتخصصات المتاحه وقائمة •

 والمعايير والمتطلبات التعليمية

специалитет التخصص 
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 бакалавриат بكالوريوس 

магистерская подготовка الماجستير تحضير 

 аспирантура دراسات عليا 

 докторантура الدكتوراه 

 дополнительные образовательные 

программы 

научно-исследовательская деятельность 

 األنشطة البحثية

 اتجاهات البحث العلمي 

 направления научных исследований األعمال والمنشورات العلمية والمنهجية 

 

  • организация научно-исследовательской 

деятельности студентов (нирс) 

материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

связь с производством 

  • распределение 

  • практика 

  • отзывы работодателей 

международная деятельность 

выдающиеся выпускники 

электронные образовательные ресурсы 

 

 (srws) تنظيم األنشطة البحثية للطالب •

 التعليميةولعملية االدعم المادي والتقني والمعدات 

 اإلنتاجصله بمواقع تم

 التوزيع •  

 الممارسة •  

 ردود الفعل من أصحاب العمل •  

 األنشطة الدولية

 الخريجين المتميزين

 الموارد التعليمية اإللكترونية

  

  Наименование кафедры اسم القسم 
Горно-нефтяной факультет كلية المعادن والبترول 
 

Кафедра Бурения нефтяных и газовых скважин 
 قسم حفر آبار النفط والغاز

    Контакты للتواصل معنا 

    Положение о факультете 

(филиале, институте, кафедре) 

 )الئحة الكلية (فرع ، معهد ، قسم

 Руководство االدارة  
Заведующий кафедрой – رئيس القسم -  
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 Рустэм Адипович Исмаков, д.т.н., 

профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

ستم أديبوفيتش إسماكوف ور
 بروفيسور

 للتعليم المهني العالي في االتحاد الروسيبمرتبه الشرف 
Заместители   نائب 
Артур Рамилевич Яхин - заместитель 

заведующего кафедрой 
 – أرتور راميليفيتش ياخين

 نائب رئيس القسم 

 

 
 

сотрудники отдела                                                                          موظفو القسم
 

معلومة 
 اضافية

منصب 
 أكاديمى

درجة 
 االسم بالكامل الموقف المتخذ المستوى التعليمي - المؤهالت أكاديمية

دكتور  
أستاذ دكتور في  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه جامعى

 أغزاموف فاريت أكرموفيتش العلوم

أستاذ دكتور في  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه - 
 اجليلين اختيام حليموفيتش العلوم

 اكتشورين خامزا اسخاكوفيتش أستاذ مرشح العلوم أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه باحث أول 

 - - 

أعلى - القضاء - ماجستير في 
أعلى -  نظم المعلومات ؛

بكالوريوس - بكالوريوس نظم 
 معلومات

 محمد حمود السهيلي مساعد

أعلى مستوى - مهندس كيميائي  - - 
 جافريلوفا مارينا أليكسيفنا مساعد - تقني

 جولناز ليونوفنا جامالودينفا  محاضر كبير أعلى مهنية - مهندس - - 
 إسماجيلوفا إلفيرا ريموفنا مساعد أعلى مهنية - مهندس - - 

دكتور  
 ستم أديبوفيتشوإسماكوف ر    أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه جامعى

دكتور  
أستاذ دكتور في  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه جامعى

 ستم أديبوفيتشوإسماكوف ر العلوم

أعلى مستوى - مهندس كيميائي  دكتوراه - 
 - تقني

أستاذ مشارك ، 
 كومكوفا لودميال بافلوفنا مرشح للعلوم

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه مساعد

 كومليفا سفيتالنا فاريتوفنا مرشح للعلوم

دكتور  
أستاذ دكتور في  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه جامعى

 كونيسيف جينادي فاسيليفيتش العلوم

استاذ  
 ليفنسون ليف ميخائيلوفيتش أستاذ مرشح العلوم أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه مساعد

 دكتوراه - 
محترف أعلى - مدرس الفيزياء 

أعلى - القضاء -  والرياضيات ؛
 سيد

أستاذ مشارك ، 
 لوجينوفا ماريانا إيفجينيفنا مرشح للعلوم

أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس كيميائي دكتوراه - 
 مامايفا أوكسانا جورجيفنا مرشح للعلوم

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه مساعد

 مرشح للعلوم
موليوكوف رينات عبد 

 الرحمنوفيتش



 موخمدجالييف المير داميروفيتش مساعد أعلى مهنية - مهندس - - 

 - - 
أعلى - درجة البكالوريوس - 

أعلى -  درجة البكالوريوس ؛
 القضاء - سيد

 هانيفوفيتش موخاميتوف فلوس مساعد

دكتور  
أستاذ دكتور في  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه جامعى

 بوبوف أناتولي نيكواليفيتش العلوم

أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه - 
 رحمتولين فاليري رايفوفيتش مرشح للعلوم

أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس دكتوراه - ا
 رحمتولين دامير فاليريفيتش مرشح للعلوم

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه مساعد

 ساكايف راديك منصوروفيتش مرشح للعلوم

أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه - 
 سولوفييف الكسندر يانوفيتش مرشح للعلوم

أعلى -  مهني أعلى - مهندس ؛ دكتوراه - 
 القضاء - سيد

أستاذ مشارك ، 
 سلطانوف دينار ريزيفوفيتش مرشح للعلوم

 سفيانوف قادر تاجيروفيتش محاضر كبير أعلى مهنية - مهندس تعدين - - 

أستاذ مشارك ،  أعلى درجة مهنية - صيدلي دكتوراه - 
 توكونوفا إلفيرا فاريتوفنا مرشح للعلوم

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس أتمتة دكتوراه مساعد

 تروشكين أوليغ بوريسوفيتش مرشح للعلوم

فيزياء الحالة  .أعلى - فيزيائي دكتوراه - 
 تسنيف نيكوالي كوزميتش أستاذ مرشح العلوم مدرس الفيزياء .الصلبة

 تشودنوفسكايا ألينا فاديموفنا مساعد أعلى - بكالوريوس - - 

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه مساعد

 مرشح للعلوم
تشوكتوروف غريغوري 

 كونستانتينوفيتش

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس تعدين دكتوراه مساعد

 يانجيروف فاريت نايلوفيتش مرشح للعلوم

استاذ  
أستاذ مشارك ،  أعلى مهنية - مهندس دكتوراه مساعد

 ياخين أرتور راميليفيتش مرشح للعلوم

 
 

История кафедры                                                                           تاريخ القسم  
 

  .1948تأسس قسم "حفر آبار النفط والغاز" في أكتوبر 

 ، الذي عمل في هذا دوسوشي ميخائيل يوسفوفيتش كان أول رئيس للقسم األستاذ المساعد
 .1958المنصب حتى عام 

 . مهندس حفر و واحد أنتاج 27 ت من القسم  تخرج دفعه  أول •

 أشهر ، وتم التقسيم إلى 9 سنوات و 4 تم تقليص فترة الدراسة لطالب القسم إلى 1949منذ عام  •



 ."رتخصصات "الحفر" و "التطوي

في منتصف الخمسينيات ، بدأ القسم في تعزيز كوادره بخريجيه المدربين في الدراسات العليا في  •
 .سبيفاك .مافليوتوف و أ .ثم م .معهد موسكو للنفط

 ، ترأس القسم األستاذ المساعد ميخائيل ياكوفليفيتش بيركوفيتش ، الذي تمت 1964 إلى 1958من  •
بخبرة واسعة في اإلنتاج ، وجه الفريق لحل المشكالت العلمية والتقنية   كأستاذ1963الموافقة عليه في عام 

بيركوفيتش في تطوير القسم هو تنظيم  .M.Ya مساهمة مهمة من .الملحة لحفر اآلبار في الظروف الصعبة
 .L.A. Alekseeva  ،P.N) البحث المنهجي لتكنولوجيا الحفر ، وجذب الشباب الموهوبين إلى القسم

Matyushina  ،A.N. Popova  إلخ) ، والتي أصبحت فيما بعد الدعامة األساسية لألنشطة العلمية ،
تم إنشاء أول معمل  ."يرتبط اسمه ببدء العمل البحثي لقسم العقود التجارية مع جمعية اإلنتاج "باشنفت .للقسم

أبحاث قطاعي تابع لوزارة صناعة النفط في اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية في معهد أوفا للنفط في 
 .قسم الحفر بمبادرة منه

 50ارتبط أكثر من  . ، ترأس القسم البروفيسور مدحت رحمتولش مافليوتوف1998 إلى 1964من  •
كان مافليوتوف قادًرا على اجتذاب جميع أعضاء هيئة  .السيد .عاًما من حياته بمعهد أوفا للنفط ، ثم بالجامعة

 50قام بتدريب أكثر من  .التدريس الحاليين في القسم تقريبًا إلى المدرسة العليا ، ثم إلى العمل التدريسي
 عمل علمي ومنهجي ، والعديد من الكتب الدراسية 400كتب حوالي  . طبيبًا في العلوم20مرشًحا وحوالي 

هو صاحب ما يقرب من  Mavlyutov .السيد .والدراسات ، بعضها تُرجم إلى اللغتين اإلنجليزية واإلسبانية
 اختراًعا وبراءة اختراع ، بما في ذلك تلك المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا ودول 50

حصل على وسام وسام الشرف  .كانت خدمات مدحت رحمة هللا موضع تقدير كبير من الدولة .أخرى
جوبكين الميداليات الذهبية في معرض االنجازات  .I.M األكاديمي .) مرتين - الجائزة1975(

 P. L. Kapitsa .أكاد "ميدالية األكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية "من أجل االكتشاف العلمي .االقتصادية
(1995). 

 ، كان رئيس القسم هو البروفيسور فاريت أكرموفيتش أغزاموف 2009 إلى مارس 1999من عام  •
، الذي واصل وطور نجاح الفريق العلمي والتربوي للقسم ، والذي يعد من أكثر الفرق ثباتًا وتأهيًال في نظام 

 .التعليم العالي للنفط والغاز في البالد

 ، كان 31.08.2020 إلى 2016من  RA Ismakov كان يرأس القسم .2015 إلى 2009من  •
 ، أعيد انتخاب العامل 01.09.2020من  .رئيس القسم دكتوراه في العلوم التقنية ، األستاذ المساعد خفيزوف أ

الفخري للتعليم المهني العالي لالتحاد الروسي ، دكتوراه في العلوم التقنية ، البروفيسور إسماكوف رستم 
 .BNGS أديبوفيتش كرئيس لقسم

أكمولين  .عبد الدين ، محمد ش .M.M مساهمة كبيرة في تطوير القسم من قبل األساتذة المشاركين •
  .نورغاليف .ستاركوف ، ر .شتور ، أ .كريوتشكوف ، ف .غريغورييف ، يو في .ياسوف ، أ .، ف

شهدت السبعينيات إنشاء مختبرين آخرين للبحوث الصناعية - وزارة الجيولوجيا في روسيا  •



تكثف عمل المجتمع العلمي  .االتحادية االشتراكية السوفياتية ووزارة صناعة الغاز في االتحاد السوفياتي
خالل  .عمل طالب الدراسات العليا في مختبرات البحوث الفرعية ، وخضع الطالب لتدريب عملي .الطالبي

تم إنشاء مركز حوسبة ، ومختبر للتحليل اإلنشائي لألشعة  .هذه السنوات ، تم تجديد القسم بأقسام هيكلية جديدة
السينية ، ومختبر فيزيائي-كيميائي ، ومختبر لطين األسمنت ، ومختبر لسوائل الحفر ، ومختبر لعمليات 

أصبح معهد أوفا للنفط  .استمر التجهيز بمعدات التدريب والبحث الخاصة الموجة ، ومختبًرا ألدوات الحفر ؛
 أول جامعة في اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية

بدأ أعضاء هيئة التدريس بالقسم في الثمانينيات منهًجا جديًدا جذريًا لتدريب المتخصصين في  •
المستقبل ، والجمع بين المناهج الدراسية ليس فقط مع البحث العلمي: تم إنشاء فرق تعليمية وعلمية وإنتاجية 

تصل إلى مائتي شخص سنويًا ، حيث تم إنشاء الطالب أثناء تدريبهم العملي بتوجيه من المعلمين ، قاموا 
،  Vdovina K.I :بإدخال التطورات المبتكرة للقسم إلى منصات الحفر ، بما في ذلك كبار المعلمين في القسم

Filimonova N.M.  ،Matyushina P.N.  ،Rogacheva K.A.  ،Kravtsova V.M.  ،
Yagafarova R. G. وغيرهم.  

بعد ذلك ، بموجب المرسوم الخاص بالتطوير والتنفيذ الصناعي للتقنيات عالية الكفاءة والوسائل  •
 - USPTU التقنية في قاع البئر للحفر وتطوير اآلبار ، قامت مجموعة من العاملين العلميين والتربويين في

MR Mavlyutov  ،AI Spivak  ،AN Popov  ،L. Alekseev. A.  ،Konesev G.V.  ،
Akchurin Kh.I.  ،Trushkin B.N.  ،Ishbaev G.G.  ،Galiakbarov V.F.  حصل على جائزة

 .)2000 ديسمبر 29 بتاريخ 175حكومة االتحاد الروسي في مجال العلوم والتكنولوجيا (القرار رقم 
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