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 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 هيئة التعميـ التقنػػػػػػػػػي
 التخصصات: الهندسية

 القسـ :الصناعات الكيمياوية
 الفرع:تشغيؿ الوحدات

 إسـ المادة

 السنةا كيةتشغيؿ وحدات ميكاني بالمغة العربية
 الدراسية
 االولى
 

 عدد الساعات االسبوعية

 بالمغة االنكميزية
Mechanical Units 

Operation 
 عدد الوحدات المجموع عممي نظري

 14 7 3 4 العربية لغة التدريس لممادة

 هىداف المادة : 
المختمفــة وتعريــف الطالــب ممــى  : دراســة خــواص وســموك المــائ  اانــاء جريانــو خــالل اةنابيــب واةجيــزة اليــدف العــام .1

الوحــدات الميكانيكيــة واةســس العمميــة الخاصــة ليــا والعمميــات التــي تقــوم بيــا )الفصــل الخمــط   التصــ ير   التجزئــة   
 التركيب (.

ــة  اليــدف الخــاص .2 ــة بواســطة اجــراء التجــارب المختمف ــة حــول تشــ يل الوحــدات الميكانيكي : توضــيا المعمومــات النظري
 الخ(.…. ممى الوحدات المختبرية )المناخل   الكسارات   المرشحات   وتعريف الطالب 

 المفردات النظرية
 تفاصيؿ المفردات  االسبوع 

الوحدات العالمية ، التحويػؿ مػف نظػاـ الػى اخػر ، ام مػة  –تعريؼ الوحدات  االوؿ 
 توضيحية 

  الشد السطحي –المزوجة االنضغاطية  –الك افة  -خواص المائع ال اني 
 الموائع المستقرة الضغط داخؿ االوعية  ال الث
 الجسـ الساقط في المائع الرابع 

 جرياف المائع حوؿ الجسـ  الخامس
 معادلة االستمرارية  السادس
 معادلة برنولي السابع
 تطبيقات عمى معادلة برنولي ال امف
 جرياف المائع خالؿ االوعية  التاسع
 الى آخرنقؿ المائع مف حوض  العاشر

 المضخات ، انواعها ، طريقة ربطها الحادي عشر
 تطبيقات وام مة عمى المضخات ال اني عشر

 جرياف المائع مف خالؿ الحشوات ال الث عشر 
 ا ر الشكؿ عمى جرياف المائع الرابع عشر 

 التميؤ الخامس عشر
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 استعماالت التميؤ السادس عشر
 الفصؿ بالغرابيؿ السابع عشر

 الفصؿ بالترسيب عشر  ال امف
 الفصؿ بالقوة الطاردة المركزية التاسع عشر

 الفصؿ بالسايكموف  العشروف
 الفصؿ بالتطويؼ الحادي والعشروف
 الفصؿ بالترشيح ال اني والعشروف

 اجهزة الترشيح  ال الث والعشروف 
 عمميات التصغير الحجمي الرابع والعشروف 

 ير الحجمي اجهزة التصغ الخامس والعشروف 
 تصغير الحبيبات  السادس والعشروف 

 خمط العجائف  السابع والعشروف
 خمط المواد الصمبة  ال امف والعشروف
 مزج السوائؿ التاسع والعشروف

 الخزف ال ال وف
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 القسـ والفرع

 -الصناعات الكيماوية
 تشغيؿ الوحدات 

اسـ 
 المادة

تشغيؿ الوحدات 
 الميكانيكية

السنة 
 سيةالدرا

 األولى

 
 المفردات العممية

 تفاصيؿ المفردات  االسبوع 
 إعطاء فكرة لمطمبة عف االجهزة المستخدمة في المختبر وكيفية عممها االوؿ 
 تعميـ الطمبة عمى الرسـو البيانية ال اني 
 استعماؿ الفنجوري ال الث
 استعماؿ الحاجب الرابع 

 ز مستطيؿ ايجاد معدؿ جرياف مائع فوؽ حاج الخامس
 V ايجاد معدؿ جرياف مائع فوؽ حاجر عمى شكؿ حرؼ السادس

 ايجاد الفقداف بالضغط بسبب االحتكاؾ داخؿ االنابيب السابع
 ايجاد الفقداف بالضغظ بسبب التوسع المفاجئ لالنبوب  ال امف
 ايجاد الفقداف بالضغظ بسبب التضيؽ المفاجئ لالنبوب  التاسع
 ف بالضغظ بسبب مرور مائع خالؿ المسافاتايجاد الفقدا العاشر

 ايجاد الفقداف بالضغط بسبب مرور المائع خالؿ العكوس واالجزاء الرابطة الحادي عشر
 حساب قوة تدفؽ المائع مف فتحات مختمفة االقطار عمى وجه مسطح الشكؿ ال اني عشر
 ح مائؿحساب قوة تدفؽ المائع مف فتحات مختمفة االقطار عمى سط ال الث عشر
 حساب قوة تدفؽ المائع مف فتحات مختمفة االقطار عمى سطح نصؼ كروي الرابع عشر

 استقرارية الجسـ الطافي  الخامس عشر
 ايجاد معدؿ الجرياف لجهاز التوربيف  السادس عشر
 النخؿ الجاؼ السابع عشر
 النخؿ الرطب  ال امف عشر

 ؿ الهزازايجاد كفاءة الفصؿ بواسطة الفاص التاسع عشر 
 الفصؿ بواسطة الفاصؿ المغناطيسي العشروف 

 الفصؿ باستخداـ المنضدة الهزازة الحادي والعشروف
 الفصؿ بالتطويؼ ال اني والعشروف
 الفصؿ بالترشيح المستمر والمتقطع ال الث والعشروف
 الفصؿ بالترسيب الرابع والعشروف
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  ـ الطاحونة الكرات الفصؿ بالطاحونة االسطوانية  الخامس والعشروف 
 الطحف بالطاحونة القاطعة السادس و العشروف 

 الطحف بالطاحونة المطرقية السابع والعشروف 
 التكسير بالكسارة الفكية  ـ بالطاحونة القرصية ال امف والعشروف 
 استخداـ الطاحونة المطرقية التاسع والعشروف 

 استخداـ الطاحونة المسننة ال ال وف
 
 

 در المصا
 الجزء االوؿ تأليؼ جميؿ المالئكة  –مبادئ ميكانيكي الموائع  .1
 الجامعة التكنولوجية –ميكانيكي الموائع الدكتور نعمة حمد عمارة  .2
 ميكانيكي الموائع ترجمة نبيؿ زكي مرتضى والدكتور فوزي ابراهيـ عبد الصادؽ  .3

4. Unit. Operation of chemical Eng. By maccade, Published by maccraw-hill, 3
ed

 

edition 1967 

5. Unit operation by Brown, published by willy London 1965 

6. Priciples of unit operation by A. S . Faust published by Toppan and Willy 2
nd

 

edition 1961 Tokyo. Japan 1960 

7. Chemical Eng Vol 1 and 2
nd

 Coulson and Richardason by preutice- Hill 1960 

 

 المصادر والمراج  )مممي (
1. Unit. Operation of chemical Eng. By maccade published by macgraw hill 

3
ed

 edition 1967 

2. Unit operation by Brown, published by willy London 1965 

3. Principles of unit operation, by A.S Faust published by Toppan and willy 

2
nd

 edition 1961 Tokyo, Japan 1960 

4. Chemical Eng Vol 1 and 2
nd

 Coulson and Richardson by preutice- Hill 1960 

5. Fluid mechanics for Eng. By manrice  puplished by preutice- hill 1960 
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 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 هيئة التعميـ التقنػػػػػػػػػي
 التخصصات: الهندسية

 لصناعات الكيمياويةالقسـ :ا
 الفرع:تشغيؿ الوحدات

 إسـ المادة
 السنةا لكيمياء الفيزياويةا بالمغة العربية

 الدراسية
 االولى
 

 عدد الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات المجموع عممي نظري Physical Chemistry بالمغة االنكميزية

 12 6 3 3 العربية لغة التدريس لممادة

 هىداف المادة : 
دراسة الخواص الفيزياوية والكيمياوية لممواد والقوانين المتعمقة بذلك   ودراسة القوانين الخاصة بتحويل الطاقة           

 الحرارية الى ش ل وبالعكس.
 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات اةسبوع 

مــ  بيــان خــواص لجزيئيــة لم ــازات اال ــازات وتشــمل : خــواص ال ــازات   النظريــة الحركيــة  اةول
ال ــازات بالنظريــة الحركيــة   تــأاير حجــم ال ــاز ممــى ضــ طو )قــانون بويــل(   تــأاير درجــة 

 الحرارة ممى حجم وض ط ال از )قانون شارل(

الكاافـة والـوزن الجزيئـي  -(Rحسـاب قـيم اابـت ال ـاز ) -اشتقاق القانون العـام لم ـازات  الااني
 خميط ال ازات )قانون دالتون(  -لم ازات 

ـــانون كراىـــام(  الاالث و الراب  ـــازات ) ق ـــادرو  –إنتشـــار ال  ـــة  –فرضـــية افوك ـــازات الحقيقي ـــة  –ال  معادل
 فاندرفالز.

ــة  الخامس و السادس ــة الحراري ــر  -النظــام )المتجــانس –تعريــف  المحــيط  –الشــ ل  -تعريــف الديناميكي غي
التــوازن -اةدياباتيــة العمميــة -العمميــة اةيزوارميــة -المعــزول (  -المفتــوح -المتجــانس

 القانون اةول لمارموداينميك .-الطاقة الداخمية  –الطاقة - -الارموديناميكي

 المحتوى  –الش ل اةكبر لعممية تمدد ايزوارمية مكسية  –العممية العكسية  الساب 
الســعة الحراريــة تحــت ضــ ط  -الســعة الحراريــة تحــت حجــم اابــت  –الحــراري )اةناــالبي( 

 اابت.

حسـاب الحـرارة الممتصـة  –السعة الحرارية دالة لدرجة الحـرارة  – Cp , Cvالعالقة بين    اامن والتاس ال
 العمميات اةدياباتية. –تحت ض ط اابت 

العالقة بين الض ط ودرجة الحرارة فـي  -العالقة بين الض ط والحجم في الت ير اةدياباتي 
الشــ ل  –ة الحــرارة فــي الت يــر  اةديابــاتي العالقــة بــين الحجــم ودرجــ -الت يــر اةديابــاتي 

 المبذول في العممية اةدياباتية.

 العاشر
 الحادي مشر

حـرارة التفامـل بابـوت -التفامالت الباماة والماصـة لمحـرارة  -تعاريف –الكيمياء الحرارية 
ــذوبان -حــرارة المحمــول –حــرارة التكــوين  –الضــ ط والحجــم  –حــرارة اةحتــراق  -حــرارة ال

حسـاب حـرارة التفامـل فـي هممـى  -درجة مئوية(  25حرارة التفامل القياسية)تحت حساب 
 طاقة اةواصر. –درجة مئوية(  25من )
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 مسائل وتمارين الااني مشر

 الاالث مشر
 الراب  مشر

تعريف القـانون  -ويشمل الت يرات التمقائية وغير التمقائية –القانون الااني لمارموداينميك 
 -حســاب الت يــر فــي اةنتروبــي لمعمميــات المختمقــة  –اةنتروبــي  –ينميــك الاــاني لمارمودا

تحويـل  –حساب الت ير في اةنتروبي في حالـة كـون السـعة الحراريـة دالـة لدرجـة الحـرارة 
 الحرارة الى ش ل (دورة كارنوت( م  حساب كفاءة الدورة.

 الخامس مشر
 السادس مشر

الطاقـة  –اةنتروبـي لخمـيط مـن ال ـازات  –عكاسية الت ير في اةنتروبي لمعمميات غير اةن
 مسائل وتمارين -دالة الش ل –الحرة 

 الساب  مشر
 الاامن مشر
 التاس  مشر

 –معامــل اةنكســار  –الشــد الســطحي  –المزوجــة  –خــواص الســوائل : الضــ ط البخــاري 
 النظام المكون من مركب واحد)الماء( -قانون جبس   –اةطوار 

 ء السطوح والعامل المسامدكيميا العشرون
اةمتـــزاز وتفســـير ظـــاىرة  –اةســـس العامـــة لعمـــل العامـــل المســـامد  -العامـــل المســـامد

العوامـــل المـــؤارة ممـــى ظـــاىرة  -امتـــزاز ال ـــازات ممـــى ســـطوح المـــواد الصـــمبة -اةمتـــزاز
 انواع اةمتزاز)كيمياوي  فيزياوي( خواصيا -اةمتزاز

 كيمياويحركية التفامل ال الحادي والعشرون
تفــامالت المرتبــة -حســاب ســرمة التفامــل-العوامــل المــؤارة ممــى ســرمة التفامــل-مقدمــة
 اةولى

 تفامالت درجة الصفر -تفامالت المرتبة الاالاة  -تفامالت المرتبة الاانية  الااني و العشرون
 العالقة بين اابت معدل سرمة التفامل ودرجة الحرارة) معادلة ارينيوس(

 مسائل وتمارين رونالاالث والعش

التوصيل اةليكتروليتي ) مـواد  –قانون هوم  -الكيمياء الكيربائية : الوحدات المستعممة   الراب  والعشرون
 قوانين فاراداي اةول والااني –صمبة  مواد سائمة( 

التوصـــيل المكـــاف  منـــد  -التوصـــيل المكـــاف  –التوصـــيل النـــومي –المقاومـــة النوميـــة  
 درجة واابت التأين –)قانون كولراوش(  التخفيف النيائي

طريقة ىتـروف ةيجـاد مـدد اةنتقـال  –ىجرة اةيونات ) همداد اةنتقال(  –خمية التوصيل  الخامس والعشرون
 قياس القوة الدافعة الكيربائية  –الخاليا الفولتائية )مكسية وغير مكسية(  –

 السادس والعشرون
 الساب  والعشرون
 الاامن والعشرون

 الطرق الطيفية:
 –الطيــف الكيروم ناطيســي  –الطيبعــة الموجبــة والجسيمســة لالشــعاع الكيروم ناطيســي 

النظريـــة  –منحنيـــات التشـــتت لالطيـــاف  –اختيـــار الطـــول المـــوجي  –مصـــادر اةشـــعاع 
 اسباب اةنحراف من قانون بيرةمبرت -الرياضية لالمتصاص )قانون بيرةمبرت(

 التاس  والعشرون
 نالاالاو

 تصنيف طرق الكروموتوغرافيا –اىميتيا  –الكروموتوغرافيا: تعريفيا 
 اةجزاء الرئيسية في الجياز  –الكروموتوغرافيا ال ازية 



 11 

 القسـ والفرع
 -الكيماويةالصناعات 

 تشغيؿ الوحدات 

اسـ 
 المادة

 الكيمياء الفيزياوية
السنة 
 الدراسية

 األولى

  
 المفردات العممية

 ل المفرداتتفاصي اةسبوع 

مقدمـــة مـــن الموضـــوع وتشـــمل تعريـــف الطـــالب بطبيعـــة العمـــل فـــي المختبـــر وتعـــريفيم  اةول 
باةجيزة المختمفة التي يستعممونيا خالل السنة وكذلك تعميميم كيفية اسـتعمال المـوازيين 
الكيربائية وكيفية كتابة التقارير وتعميمات السالمة واألمان في المختبر وتحضـير محاليـل 

 اسبة واختيار دقتيا ومعيرتيا.من

 Hydrometer, pycnometerتعيين كاافة السائل والوزن النومي باستعمال  الااني 

 ايجاد الوزن الجزيئي قياس الوزن الجزيئي لمادة متطايرة بطريقة فكتور ماير. الاالث

 قياس الوزن الجزيئي )طريقة اةرتفاع بدرجة ال ميان( الراب 

 بياني اةنجماد لمادة او اكارايجاد  . ه الخامس 

 قياس معامل اةنكسار السادس 

 معايرة حامض قوي م  قامدة قوية-(PH meterفعالية ايون الييدروجين ) الساب  

 اابت التوزي  الاامن 

ــدرجات  التاس  ــو ب ــول لحــامض مضــوي بواســطة اذابت ــين حــرارة المحم ــة ) تعي ــاس حــرارة اةذاب قي
 حرارية مختمفة

 قياس حرارة التعادل العاشر 

 التكاممية والتفاضمية –قياس حرارة المحمول  الحادي مشر 

 قياس قوة الشد السطحي الااني مشر
 surface tension balanceه. استعمال اةنابيب الشعرية او استعمال 

 ايجاد منحنى اةذابة المشترك لمفينول والماء الاالث مشر 

 حامض مضوي بواسطة الكاربون الفعال(اةمدصاص )امدصاص  الراب  مشر

 امتحان  الخامس مشر

 بطريقة اوستولد كويتر او جياز ىوبمر. –المزوجة  السادس مشر

 إيجاد بياني اةذابة )طريقة تعين منحنى الطور لنظام يتألف من االث مركبات( الساب  مشر

 (Tie lineايجاد خطوط الترابط ) الاامن مشر

 البخاري الض ط  التاس  مشر

 التوزي  العشرون 

التوازن المتجانس وتحضـير محاليـل لتفامـل بطـ  مـ  حـامض مضـوي وكحـول لمحصـول  الحادي والعشرون 
 ممى استر وماء

التوصيل الكيربائي) تعيين التوصيمية لمحاليل مختمفة الكتروليت قوي والكتروليت ضـ يف  الااني و العشرون 
 أين ( وتعيين درجة التأين واابت الت

ــى( الاالث والعشرون  ــل فــي وســط  -قيــاس معــدل ســرمة التفامــل )الرتبــة اةول ــل المــائي لخــالت الماي التحم
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 حامضي

ــى( الراب  والعشرون  ــة اةول ــاس معــدل ســرمة التفامــل )الرتب ــل فــي وســط  -قي ــل المــائي لخــالت اةاي التحم
 قامدي

 رتعيين رتبة التفامل باستخدام طريقة النظ الخامس والعشرون

 التسحيا الضوئي السادس والعشرون

 قياس نقطة النياية لتفامل كيمياوي من معرفة توصيمو المحمول الساب  والعشرون 

 الكروموتوغرافيا ال ازيةالتحميل الكيمياوي باستعمال جياز  الاامن والعشرون

 تحقيق قانون  بير ةمبرت التاس  والعشرون

 امتحان الاالاون

   لمصادر والمراجا
الكيمياء الفيزياوية . ترجمة الكاتب دنيياؿ البرتي . الدكتور موريس وهبػة ، عيسػى مصػطفى  .1

عيسػػى ، الػػدكتور تهػػاني محمػػود سػػالـ ، والػػدكتور احمػػد محمػػد عػػزاـ .الناشػػر عػػالـ الكتػػب ، 
 1968القاهرة 

2. F. Danials. R. A. AL berty . Physical Chemistry 4
th

 edition john wiley and 

sons . inc 1975 

3. Samaul classton and David Lewis . Elements of physical chemistry , second 

edition Macmillon . Ltd 1965 

4. Samual h. maron and jerome b. lando. Fundamental of physical chemistry . 

macmillan publishing company Inc 1974 

5. Cordon . M.Barrow . physical chemistry 3
rd

 edition. Mcgraw hill 

kogokuskal Ltd 1973. 

6. Waller  J. moore . physical chemistry. 3
rd

 prontice – hall international . Inc . 

London. Tokyo . paris 

7. G. heald A.G. smith . Applied physical chemistry . macmillan press Ltd 

1974 

8. A. J. mee. Physical chemistry. Fifth edition william heine  monnlid. London 

1954 

 

 المصادر والمراج  
1. Horace . D. Crock ford . john w. Nouel . H. wallace. Baird . Forrest . w. 

Getsen. Laboratory manual of physical . Chemistry – second edition . john 

willey and sons. 1975. 

2. F. Daniels. J.W.Williams . poul Rahort A. Alberty. Daniel . Crownwedl. 

John  E. Harriman. Experimental physical chemistry. 7
th

 edition , Mc Graw hill 

, Kogak aush a Ltd. Tokyo 1970 

3. Daniels. Alberty. F.R.A. Physical Chemistry. 4
th

 edition john wiley and 

sons. Inc.1975 
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 زارة التعميـ العالي والبحث العمميو 
 هيئة التعميـ التقنػػػػػػػػػي

 التخصصات: الهندسية
 القسـ :الصناعات الكيمياوية

 تشغيؿ الوحداتالفرع:

 إسـ المادة
 السنة لكيمياءا بالمغة العربية

 الدراسية
 االولى
 

 عدد الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات وعالمجم عممي نظري Chemistry بالمغة االنكميزية

 6 3 2 1 االنكميزية لغة التدريس لممادة

 أهداؼ المادة : 
 . الهدؼ العاـ : التعرؼ عمى المواد الكيمياوية واستخداماتها في المجاؿ الصناعي1
. الهدؼ الخاص: التعرؼ عمى الخواص الكيمياوية والفيزياوية لممواد وتفاعالتها الكيمياوية وطرؽ 2

 تحضيرها
 

 ت النظريةالمفردا

 تفاصيل المفردات اةسبوع

 مقدمة عف الكيمياء العامة وفائدة كؿ فرع وبياف معنى الذرة االوؿ

طاقػػة  -كيميػػاء العناصػػر حسػػب موقعهػػا فػػي الجػػدوؿ الػػدوري –التركيػػب الػػذري  و ال الثال اني 
 التأيف السالبية الكهربائية وااللفة االلكترونية

تسػػػػاهمي  يػػػػر  –تسػػػػاهمي مسػػػػتقطب  -ايػػػػوني–ي تسػػػػاهم –انػػػػواع االواصػػػػر  الرابع
 مستقطب

 –المحموؿ القياسي  –تحميؿ وزني  –تحميؿ كمي  –مبادىء الكيمياء التحميمية  الخامس
 اختيار الدليؿ المناسب

 السابعو السادس 
 ال امفو  

النسبة المئوية  –الفورمالي  –ألعياري  –الموالري  –طرؽ التعبير عف التراكيز 
 ي مع ام مة تطبيقيةوالكسر المول

 ايجاد المعامؿ الوزني مع أم مة تطبيقية –مبادىء التحميؿ الكمي الوزني  التاسع

الكربػػػػوف وهاليػػػػد  –الهايػػػػدروكربونات  –مبػػػػادىء الكيميػػػػاء العضػػػػوية وفائػػػػدتها  العاشر
 االلكيؿ

 الحادي عشر
 وال اني عشر

صػػػػػفاتها  –يػػػػػة تحضػػػػػيرها تفاعالتهػػػػػا الكيمياو –صػػػػػيغتها العامػػػػػة  -االلكانػػػػػات 
 الفيزياوية

 ال الث عشر
 الرابع عشر

صػػػػػفاتها  –تحضػػػػػيرها تفاعالتهػػػػػا الكيمياويػػػػػة –صػػػػػيغتها العامػػػػػة  -االلكينػػػػػات 
 الفيزياوية
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 الخامس عشر
 السادس عشر

صػػػػػفاتها  –تحضػػػػػيرها تفاعالتهػػػػا الكيمياويػػػػة –صػػػػيغتها العامػػػػة  -االلكاينػػػػات 
 الفيزياوية

صػػػػػفاتها  –تحضػػػػػيرها تفاعالتهػػػػػا الكيمياويػػػػػة –مػػػػػة صػػػػػيغتها العا -الكحػػػػػوالت  السابع عشر
 الفيزياوية

صػػػػػػفاتها  –تحضػػػػػػيرها تفاعالتهػػػػػػا الكيمياويػػػػػػة –صػػػػػػيغتها العامػػػػػػة  -االي ػػػػػػرات  ال امف عشر
 الفيزياوية

صػػػػػفاتها  –تحضػػػػػيرها تفاعالتهػػػػػا الكيمياويػػػػػة –صػػػػػيغتها العامػػػػػة  -الفينػػػػػوالت  التاسع عشر
 الفيزياوية

 العشروف
 والعشروف والحادي

 –تحضػػيرها تفاعالتهػػا الكيمياويػػة –صػػيغتها العامػػة  -كيتونػػات وااللدهايػػداتال
 صفاتها الفيزياوية

 –تحضيرها تفاعالتهػا الكيمياويػة –صيغتها العامة  -الحوامض الكربوكسيمية   ال اني و العشروف
 صفاتها الفيزياوية

 االمينات واالميدات - االسترات ال الث والعشروف

 التفاعالت -التصنيؼ  –التسمية  –الحوامض والقواعد واالمالح  الرابع والعشروف

 الخامس والعشروف
 والسادس والعشروف

 انواع البوليمرات –عممية البممرة  –البوليمرات 

 السابع والعشروف
 ال امف والعشروف

خػػػػواص البػػػػوليمر  –بممػػػػرة االضػػػػافة  –بممػػػػرة التك يػػػػؼ  –تحضػػػػير البػػػػوليمرات 
 الفيزياوية

 العشروفالتاسع و 
 ال ال وف

اساسيات الكرومانوفرافي، انواع التقنيات الكروماتوفرافيا، كروماتوفرافيا الغاز ، 
كروماتوفرافيا الورقة ، كروماتوفرافيا الطبقة الرقيقة ، كروماتوفرافيا العمود           

 ، الكروماتوفرافيا السائمة
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 القسـ والفرع
 -الصناعات الكيماوية

 ؿ الوحداتتشغي 

اسـ 
 المادة

 الكيمياء 
السنة 
 الدراسية

 األولى

 
 المفردات العممية 

 تفاصيل المفردات اةسبوع 
 General Safety االوؿ 

 Recrystallization ال اني 
 Separation ال الث
 Distillation الرابع

 Determination of Melting Point الخامس 
 Determination of Boiling Point السادس 
 Extraction السابع 
 Preparation of different solutions ال امف 
 Preparation of Methane التاسع

 Preparation of Ethane العاشر 
 Preparation of Acetylene الحادي عشر 

 Preparation of Ethyl bromide ال اني عشر
 Preparation of Acetone ال الث عشر 

 Preparation of Acetaldehyde لرابع عشرا
 Preparation of Acetyl chloride الخامس عشر
 Preparation of Acetamide السادس عشر
 Preparation of Azoxyl benzene السابع عشر
 Preparation of Bonozetriazole ال امف عشر
 Preparation of Phenol التاسع عشر

 Preparation of Benzyl alcohol العشروف 
 Preparation of benzoic acid from benzaldehyde الحادي والعشروف 
 Preparation of benzoic acid from Toluene ال اني و العشروف 
 Preparation of Acetanilide ال الث والعشروف 
 Preparation of Nitrobenzene الرابع والعشروف 

 Preparation of n-dinitrobenzene الخامس والعشروف
 Preparation of Aniline السادس والعشروف
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 Preparation of Ethyl acetate السابع والعشروف 
 Preparation of Acetic acid ال امف والعشروف
 Preparation of Oxime التاسع والعشروف

 Preparation of Polymer ال ال وف

 المصادر
تأليؼ الدكتور فهد عمي حسيف ومساعديه ، الطبعة  –/ الجزء االوؿ وال اني الكيمياء العضوية 

 1977االولى / بغداد 
- Organic Chemistry , by Morrson & Boy 1 , 3

rd
 edition, 1975, USA 

- Chemistry of organic compounds , by Noller. Philadelphia, USA . 1951 

- Organic Chemistry, Vol. 1 and 2 , by Finar – Longman Group . Ltd. 1973.  

 

 المصادر 
1. Practical Organic Chemistry , by Vogel . 3

rd
 edition . published by Longman 

– Group Ltd .1975 

2. Laboratory outlines and note – Book for organic chemistry , C. E . Boord 

asnd W.R. Bord , 3
rd

 edition. Join Wiley and sons, Inc. New York . 1967. 

3. Experimental Organic chemistry chemistry . by John Baldwin. Second 

edition . Mgraw – Hill , Book Co. New York. 1970 . 

4. Qualitative Organic analysis by Kemp. William .Mcgraw Hill . India, 1970 

5. Practical Organic Chemistry by Mann and Sannders. Published by 

Longman , Group Ltd, London. 

6. Chemistry of organic compounds by Noller W.B Saunders Co. London 

1951. 
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 ىيئة التعميم التقنـــــــــي
 التخصصات: اليندسية

 القسم :الصنامات الكيمياوية
 الفرع: تش يل الوحدات

إسم 
 المادة

 السنةا الرسم اليندسي بالم ة العربية
 الدراسية
 اةولى
 

 مدد السامات اةسبومية

بالم ة 
 اةنكميزية

Engineering 

Drawing 

مدد  المجموع مممي نظري
 الوحدات

 6 3 3 - العربية ل ة التدريس لممادة

 انٓــــعف :  رؼهٛى انطبنت ػهٗ اقف ٔلٕاػع انؽقى انُٓعقٙ ٔانظُبػٙ ٔكٛفٛخ اقزؼًبل اْى االظٔاد 

 انُٓعقٛخ انؼؽٔؼٚخ نٓػا انغؽع ٔانزؼؽف ػهٗ كٛفٛخ رظٕٚؽ االخكبو نؽقى يكبلطٓب .               

 فردات العمميـــــةالم
 رفبطٛــــــم انًفـــــــؽظاد االقجــــــــٕع

اًْٛخ انؽقى انُٓعقٙ / اظٔاد انؽقى ٔاقزؼًبنزٓب / انزؼؽف ػهٗ االَظًخ انًزجؼةخ  االٔل

 فٙ يمبقبد انهٕزبد ٔؼقى اندعأل .

انسةةؽٔف انؼؽثٛةةخ ٔرزؼةةًٍ انسةةؽٔف انُٓعقةةٛخ ٔكٛفٛةةخ ارجةةبع االقةةبنٛت انؼهًٛةةخ  انثبَٙ

 نعلٛمخ نكزبثزٓب .ا

انسةؽٔف االَكهٛؿٚةةخ ٔرزؼةًٍ انسةةؽٔف انكجٛةؽح ٔانظةةغٛؽح ٔانُٓعقةٛخ انًكةةزمًٛخ  انثبنث

 ٔانًبئهخ ، انططٕؽ إَاػٓب / خعٔل ثٛبَبد انؽقى / االثؼبظ .

 انططٕؽ ، إَاػٓب انؽاثغ

 االثؼبظ انطبيف

انًزٕاؾٚةخ / انؼًٕظٚةخ ؼقى االشكبل انُٓعقٛخ / ؼقى انططةٕؽ انًزٕاؾٚةخ / االفمٛةخ  انكبظـ

 انًسبٔؼ.........انصانًزٕاؾٚخ نؿأٚخ يؼُٛخ / 

 /  / انسهؿٌٔانُبلض ثبنؽقى مطغ/ رًثٛم ان / انشكم انجٛؼٕ٘ؼقى انًؼهؼبد انكبثغ

اقةةمبؽ انُمطةةخ ، اقةةمبؽ انًكةةزمٛى ، اقةةمبؽ انًكةةزٕ٘ ، اقةةمبؽ َظؽٚةةخ االقةةمبؽ /  انثبيٍ

 انسدى

 ٔإَاع انًكبلؾ يكبلؾ االشكبل انُٓعقٛخ انزبقغ

 االقمبؽ انؼًٕظ٘، ٔٚزؼًٍ االقمؾ اندبَجٙ ٔااليبيٙ ٔانؽأقٙ

 رًبؼٍٚ ػهٗ انًكبلؾ ) ٔٚزؼًٍ االقمبؽ اندبَجٙ ػهٗ انٛكبؼ ٔانًٍٛٛ ( . انؼبشؽ

 ؼقى يكمؾ يٍ يكمطٍٛ انسبظ٘ ػشؽ

 رًبؼٍٚ ػهٗ ؼقى انًكمؾ انثبنث انثبَٙ ػشؽ

 رًبؼٍٚ ػهٗ االقمبؽ انثبنث ػشؽ

 ؼخ فٙ ْػا انًدبل ًزجانًُظٕؼ ٔٚزؼًٍ كٛفٛخ ؼقى انًُظٕؼ ٔانمٕاػع ان غ ػشؽانؽاث

 رًبؼٍٚ ػهٗ انًُظٕؼ . انطبيف ػشؽ

 كٛفٛخ ؼقى يُظٕؼ نهعٔائؽ / االخكبو االقطٕاَٛخ / االخكبو غاد انثمٕة . انكبظـ ػشؽ

 رًبؼٍٚ ػهٗ ؼقى انًُظٕؼ / االخكبو االقطٕاَٛخ انًدٕفخ . انكبثغ ػشؽ

 رًبؼٍٚ ػهٗ ؼقى يُظٕؼ االخكبو انًؼمعح . ٍ ػشؽانثبي

 انؽٔاثؾ ٔانظبيٕالد انزبقغ ػشؽ

 يزُٕػخ ػهٗ انًكبيٛؽ انهٕنجٛخ ٔانظبيٕالد .رًبؼٍٚ  انؼشؽٌٔ
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 انًمبؽغ ٔٚزؼًٍ انشؽذ انُظؽ٘ ٔلطغ االخكبو ٔؼقى االخكبو انًمطٕػخ  انسبظ٘ ٔانؼشؽٌٔ

 ؿاء انجكٛطخ .رًبؼٍٚ ػهٗ انمطبػبد نالخ انثبنث ٔانؼشؽٌٔ

رًةةبؼٍٚ ػهةةٗ ؼقةةى انمطبػةةبد نالخةةؿاء انًكةةزطعيخ فةةٙ انظةةُبػخ يثةةم االػًةةعح  انؽاثغ ٔانؼشؽٌٔ

 ٔاالغطٛخ ٔؼقى يكبلطٓب انثالثخ . ؼٔانًسبٔ

ؼقى انًمبؽغ ٔانًكبلؾ فٙ آٌ ٔازع يثم َظف لطةبع اٚكةؽ ٔيكةمؾ اًٚةٍ َظةف  انطبيف ٔانؼشؽٌٔ

 ٔانؼكف ثبنؼكف / رًبؼٍٚ .

 ٔيكةبلؾ ًدًؼبد ٔٚزؼًٍ رشطٛض اخؿاء انًدًغ ٔيٍ ثةى ؼقةى يمةبؽغانرفكٛك  شؽٌٔانكبظـ ٔانؼ

 ْػِ االخؿاء 

 رًبؼٍٚ ػهٗ ؼقى يمبؽغ ٔيكبلؾ االخؿاء انًدًؼخ انكبثغ ٔانؼشؽٌٔ

 انثبيٍ ٔانؼشؽٌٔ

 انزبقغ ٔانؼشؽٌٔ

 انثالثٌٕ

 ردًٛغ اخؿاء انًبكُخ

 ؼقى يمطغ اندٓبؾ ٔانًبكُخ

 ؼقى يكبلؾ اندٓبؾ

 رًبؼٍٚ

 

 
 
 
 

 المصــــادر
 

1-Engineering   Drawing  and  Graphic  Technology  by  french  and  vierk  
     published by MC Graw  – Hill book Co. 1972 11

th
 edition . 

 

2-Technical   Drawing  by   Gicsech   published   by   Macmillane  Co 5
th

 ed  

     NewYork 1961  .  

 

3-Engineering Drawing and Geometry by Randolph p. Heeliche Clifford  

      springe Copy right 1956 by John Wiley and Sons Ins  .  
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 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 هيئة التعميـ التقنػػػػػػػػػي
 التخصصات: الهندسية

 القسـ :الصناعات الكيمياوية
 افة الفروعالفرع:ك

 إسـ المادة

 السنة لرياضياتا بالمغة العربية
 الدراسية
 االولى
 

 عدد الساعات االسبوعية

بالمغة 
 االنكميزية

Mathematics 
عدد  المجموع عممي نظري

 الوحدات

 4 2 - 2 العربية لغة التدريس لممادة

 ليتمكن الطالب من تفيم العالقات هىداف المادة :      تقوية قابمية الطمبة لتفيم العالقات الرياضية
 بين المت يرات المختمفة وربطيا بتخصصو.                   

 تفاصيل المفردات اةسبوع 

 المصفوفات   المحددات   خواصيا و الاانياةول 

حل المعادةت الخطية   طريقة كرايمر   تطبيقات ) قوانين ال از الماـالي   معادلـة برنـولي    الاالث
ــوتن فــي الحركــة   مع ــل القــوى   قــوانين ني ــة   تحالي ــة حفــظ الطاق ــة اةســتمرارية   معادل ادل

 قوانين كرشوف   قانون اوم(

المتجيــــات   تحميــــل المتجيــــات   الكميــــة المتجــــو والقياســــية   جبرالمتجيــــات   العمميــــات  الراب 
 الحسابية لممتجيات في الفضاء 

 اس المتجو   الضرب المقياسي واةتجاىي   تطبيقاتوحدة المتجيات المتعامدة   مقي الخامس
 ) محصمة السرمة   اةزاحة   التعجيل   اةحتكاك   تحميل القوى( 

 الدالة   الدالة الماماية   العالقات الماماية   الدوال الموغارتمية  السادس

 ن الموائ    قوى الشد.الدالة اةسية   دوال القط  الزائد   تطبيقات معادلة رينولد   جريا الساب 

ال ايات   غاية الدوال الجبرية والماماية   تطبيقات ) قوانين انتقال الحرارة التوصيل (  ايجاد  الاامن
 المساحات تحت المنحني   الش ل األديباتيكي واةيزوارمي

 التفاضل   المشتقة   مشتقة الدوال الجبرية   قامدة السمسمة . التاس 

 الضمنية   الدوال القياسية   المشتقة ذات المراتب العميا.الدالة  العاشر

الحادي مشر والااني 
 مشر

 مشتقة الدوال الماماية   مشتقة الدوال الموغارتمية

 مشتقة الدوال اةسية   مشتقة الدوال الزائدية الاالث مشر

ــواني الراب  مشر ــاتيكي   ق ــر   الشــ ل اةديب ــات الشــ ل اةيزوارمــي اةكي ــال الحــرارة   ســرمة تطبيق ن انتق
 التفامالت الكيمياوية   السرمة في معادلة 

الخامس مشر والسادس 
 مشر

 التزايد والناقص   النيايات العظمى والص رى   نقاط اةنقالب   رسم الدوال

تطبيقــات فيزياويــة وىندســية ) الســرمة   التعجيــل   نســبة الت يــر فــي الحجــم مــ  الــزمن فــي  الساب  مشر



 21 

 كيمياوي( تفامل

الاامن مشر والتاس  
 مشر

 التكامل   التكامل غير المحدد   تكامل الدوال الجبرية

 تكامل الدوال اةسية والماماية  العشرون

التكامل المحدد   تطبيقات ) الش ل   اةناالبي   اةنتروبي   حرارة التفامل   المساحة تحت  الحادي والعشرون
 يين (المنحني   المساحى بين منحن

 طرق مامة في التكامل الااني و العشرون
 التكامل باستخدام الكسور الجزئية  -طريقة التعويض والتجزئة 

 الاالث
 و العشرون 

 الطريقة اةسية والموغارتمية في التكامل 

 الطرق العددية في التكامل   قامدة شبو المنحرف   قامدة سمسون الراب  والعشرون

 الخامس والعشرون
 لسادس والعشرونوا

 حل المعادةت التفاضمية المنفصمة والمتجانسة

 تطبيقات ) السعات الحرارية   ال ازات الحقيقية   العمميات األديباتيكية( الساب  والعشرون

 الاامن والعشرون
 والتاس  والعشرون

 والاالاون

 التكراري  العمميات اةحصائية   التوزيعات التكررية   المدرج التكراري   المنحني
 المعدل الحسابي  المدى   اةنحراف المعياري   التباين  والمتشتت النسبي

 مصادر لمرياضيات
  1968حساب التفاضؿ والتكامؿ والهندسة التحميمية ، توماس  .1

2. Applied calcalus by L. J . adams New York , London 1963 
3. Introductory to the college Mathematic by William E. Milne 

 اسس االحصاء بالمغة العربية ، اعداد الدكتور صبري العاني  .4

5. Introduction to differential equation by S.L. Green 1945 
 

  1968حساب التفاضؿ والتكامؿ والهندسة التحميمية ، توماس  .6
7. Applied calcalus by L. J . adams New York , London 1963 

8. Introductory to the college Mathematic by William E. Milne 

 اسس االحصاء بالغة العربية ، اعداد الدكتور صبري العاني  .9
10. Introduction to differential equation by S.L. Green 1945 
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 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 هيئة التعميـ التقنػػػػػػػػػي

 التخصصات: الهندسية
 الكيمياويةالقسـ :الصناعات 

 الفرع:تشغيؿ الوحدات

 إسـ المادة
 السنة السالمة المهنية بالمغة العربية

 الدراسية
 االولى
 

 عدد الساعات االسبوعية
بالمغة 

 االنكميزية
Occupational 

Safety 

عدد  المجموع عممي نظري
 الوحدات

 2 2 1 1 العربية لغة التدريس لممادة

 
 هىداف المادة : 

نظرة شاممة تعريفية لمطالب لممبادئ اةساسية لمفيوم السالمة المينيـة ومـا يتعمـق بيـا امطاء       
تعميمـو كافـة المخـاطر المينيـة فـي بيئـة العمـل والوسـائل و من النشـاطات اةداريـة والفنيـة والتنظيمية.

وطـرق الوقايـة الالزمة لموقاية منيا واىم الممواات لميواء والماء والتربة والمعدات القياسية لكل مـادة 
 منيا

 المفردات النظرية
 تفاصيل المفردات اةسبوع 

معنـــى الســـالمة المينيـــة اىـــداف الســـالمة المينيـــة اىميـــة الســـالمة المينيـــة الجيـــة  اةول
 المسؤولة ممى السالمة المينية

 الااني
 

الحــوادث   امكانيــة وقــوع الحــوادث   اســباب الحــوادث انــواع الحــوادث )الوفــاة( العجــز 
مـــي   العجـــز الـــدائمي   اةصـــابات البســـيطة   اةصـــابات المتوســـطة   اةصـــابات الك

 المينية   اةمراض المينية   قياس اةمان الصنامي
 ه. اسباب الحوادث الميكانيكية   ب. طرق الوقاية من الحوادث الاالث
 الراب 

 الخامسو 
 

  -حسب خطورتيا تصنيف وتقسيم المواد الكيمياوية  مخاطر المواد الكيمياوية :
ممـــى الكـــائن امــراض وصـــور  التســـمم  - التــأايرات الفســـيولوجية لممـــواد الكيمياويــة

التــأايرات الســيئة لممــواد الكيمياويــة ممــى امضــاء واجيــزة جســم  -المواد الكيمياويــة بــ
اةنسان واةمراض المتسببة )الجياز العصبي   الجيـاز اليضـمي   الجيـاز التنفسـي 

 جياز الدوران   الجمد(  الجياز البولي   
السادس 
 والساب 

ــة الصــنامية    ــة   اةترب ــالمواد الصــمبة وال ازي ــوث الجــو ب ــة   تم ــوث البيئ مخــاطر تم
التموث في مياه اةنيار   التوصيات واةحتياطـات منـد التعامـل مـ  المـواد الكيمياويـة 

 واةسعافات اةولية مند التسمم بالمواد الكيمياوية .
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واوميـة ال ـازات المضــ وطة وال ـازات السـائمة   النقــل بواسـطة العربـات   النقــل  اوانـي الاامن
بواسطة القاطرات و الشاحنات نقل اواني واومية الض ط وال ازات   اةصابات الناتجـة 
ــة لالشــتعال واةلتيــاب    ــد نقــل المــواد القابم مــن النقــل   اةحتياطــات والتوصــيات من

 واواني ال از .
ر الكيربائيــة   الكيربــاء وتــأاير الكيربائيــة   اةجيــزة والمعــدات الكيربائيــة   المخــاط التاس 

 الوقاية من الكيرباء واةسعافات اةولية مند اةصابة بالتيار الكيربائي 
العوامــل الفيزياويــة والطبيعيــة مــن بيئــة العمــل   اةىتــزاز   الصــوت والضوضــاء ااــار  العاشر

 العمل   ض وط اجواء غير مادية  فيممى اةنسان اةىتزازات واةصوات الشديدة 
ــاس نســبة  -مخــاطر اةشــعة  - اةضــاءة واةشــعاع : قوامــد اةضــاءة الصــحيحة الحادي مشر قي

الــتحكم فــي الحــرارة فــي محــيط  -التنظــيم الــداخمي لحــرارة جســم اةنســان  -اةشــعاع 
 ل الحرارية قضايا التيوية   التدفئة والتبريد   طرق قياس العوام - العمل

 الااني مشر
 والاالث مشر

الحرائــق وانواميــا : نظريــة اةشــتعال وانــواع الحرائــق   اســباب الحرائــق   كيفيــة منــ  
الحرائق   تنظيم من  الحرائق   نظريـة اةطفـاء   مـواد اةطفـاء   اةنفجـارات واجبـات 

 بة لمحروقشعبة اةطفاء   ادوات اطفاء الحرائق   اةسعافات اةولية مند اةصا
 الراب  مشر

 الخامس مشرو 
 الـدورات والتـدريب لمختمـف الكـوادر  -التدريب والتوميـة فـي قضـايا السـالمة المينيـة 

 وسائل التومية في السالمة المينية  -
الممصــقات   اةفــالم الســينمائية   المعــارض   المقــاةت   النــدوات   اســبوع الســالمة 

 المينية 
اســتخدام معــدات  -لمســتخدمة فــي الصــنامة وانواميــا معــدات الوقايــة الشخصــية ا

 الوقاية الشخصية
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 القسـ والفرع
تشغيؿ  -الصناعات الكيمياوية

 الوحدات
اسـ 
 المادة

 السالمة المهنية
السنة 
 الدراسية

 االولى

 
 

 المفردات العممية
 تفاصيل المفردات اةسبوع 

 معدات االطفاء  االوؿ 
 الحريؽ وانواعهامطافئ  ال اني 
 استخدامات مطافئ الحريؽ ال الث
 صيانة مطافئ الحريؽ وادامتها الرابع

 صيانة مطافئ الحريؽ وادامتها الخامس 
 معدات وقاية الجهاز التنفسي  السادس 
 استخدامات معدات الوقاية لمجهاز التنفسي وفحصها السابع 
 معدات وقاية العيف والوجه ال امف 
 تخدامات معدات وقاية العيف والوجه وفحصهااس التاسع

 معدات وقاية الجهاز السمعي واليد والذراع العاشر 
 انواع معدات وقاية الجهاز السمعي واليد والذراع واستخداماتها الحادي عشر 

 معدات وقاية القدـ والساؽ ال اني عشر
 بدالت العمؿ واستخداماتها ال الث عشر 

 ارير السالمة المهنية لواقع الورش والمختبراتكتابة تق الرابع عشر
 كتابة التقارير حوؿ واقع السالمة المهنية في المعهد الخامس عشر

 
 لمصادر ا

 1970ادارة المشاري  الصنامية   محمود الشكرجي  .1
 1973ادارة اةنتاج   كاظم جواد شبر  .2

 موسومة اةمن الصنامي لمدول العربية    
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 انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙٔؾاؼح انزؼهٛى 

 ْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــــــــٙ

 انزطظظبد: انُٓعقٛخ

 انمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚخ

 رشغٛم انٕزعادانفؽع:

 إقى انًبظح

 انكُخا انًؼبيم ثبنهغخ انؼؽثٛخ

انعؼاق

 ٚخ

 االٔنٗ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ
Work shops 

َظؽ

٘ 

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ

 دانٕزعا

 8 4 4 - انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 

 الميارات التي يتدرب ممييا الطالب خالل العام الدراسي
مدد  الورشة  التسمسل

  األسابي 
مدد السامات   ألسبوميةامدد السامات 

 الكمية 
 الدرجات مدد الوحدات 

 17 1.5 21 4 5 البرادة  1
 17 1.5 21 4 5 المحاـ 2
 17 ..1 21 4 5 السمكرة 3
 17 1.5 21 4 5 الخراطة  4
 16 1 21 4 5 النماذج 5
 16 1 21 4 5 السباكة 6

 111 8 121 24 31 المجموع

 اكتساب ميارات يدوية في استعمال العدد اليدوية وادوات القياس والمقدرة ممى العمل وتش يل المكائن بالطريقة اةمال:  اليدف
الطالب باىمية الورشة والعمل بيا وتعريف الطالـب بالعـدد واةدوات الموجـودة ويعطـي الطالـب طريقة العمل : في كل ورشة يتم تعريف 

المعمومات الالزمة قبل القيام بتنفيذ التمارين كما ويخصـص وقـت فـي نيايـة العمـل ةجـل تنظيـف وترتيـب مكـان العمـل وتسـميم اةدوات 
 .المستعممة بصورة جيدة وصالحة لمعمل

 
 
 
 
 

 المفردات 
 تفاصيل المفردات سبوع اة

 اوة : البرادة  اةول 
ــة اســتعمال ادوات القيــاس  ــرادة بصــورة صــحيحة وكيفي ــى اممــال الب ــب مم ــدريب الطال ــى ت ــز مم التركي

 والمبارد والقط  بالمنشار والاقب والقمووظة .
 ه. السالمة المينية داخل ورشة البرادة 

 التومية والتنبيو من مخاطر العمميات الصنامية  .1
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 التومية من اةجزاء الخطرة والدوراة  .2
 استعمال معدات الوقاية الشخصية  .3
 استعمال ربطة الراس بالنسبة لألناث لت طية الشعر .4
 مدم لبس سالسل العنق واساور اليد وربطات العنق .5

القدمــــة ذات الورنيــــة وكيفيــــة اســــتعماليا  –شــــريط القيــــاس  –ب.ادوات القيــــاس : ) المســــطرة المدرجــــة 
 ممييا(.والمحافظة 

ج. مممية التخطيط )التذكرة (: سطوح اةساس   العدد المستخدمة وىي )البرجل   العدل   برجل التخطـيط  
 -الخطــاط الحســاس –الخطــاط العــادي  –القائمــة  –الزاويــة  –الذنبــة وكيفيــة التــذنيب   مــادة اةضــيار 

 المنقمة   الجامعة وقياس الزوايا( –مقياس اةرتفاع 
 نواميا   اشكاليا    كيفية استعماليا والمحافظة ممييا وتنظيفيا د. المبارد وا

 ىـ. المناجل وانواميا وطرق ربط المش وةت ممييا 
 تمرين بسيط ممى ممميات البرد والتخطيط وحسب الرسم التنفيذي 

 
 القط  بالمنشار  الااني 

 جب توفرىا في مممية النشر.المنشار اليدوي وسالح المنشار   تابيت سالح المنشار   الشروط الوا
 تمرين يشمل البرادة   التخطيط   النشر وحسب اةبعاد المعطاة بالرسم التنفيذي

 الاقب :  الاالث
انواع المااقب   انواع البرايم وكيفية استعماليا   طرق استخراج البارغي المكسورة   تمرين يشمل البـرادة   

 الرسم التنفيذي التخطيط   الاقب وحسب اةبعاد المعطاة ب
 التأجين )القط  باةجنة( الراب 

انــواع اةجنــات   حــد األجنــة   اســتعماليا والمحافظــة ممييــا   المطــارق اليدويــة وطــرق تابيتيــا والمحافظــة 
 ممييا 

 تمرين يشمل البرادة   التخطيط   التأجين وحسب اةبعاد المعطاة بالرسم التنفيذي .
 ان(القمووظة )ممل اةسن الخامس 

انــواع الفووظــات   انــواع الدايســات   اختيارىــا وطريقــة اســتعماليا   اليــدات المســتعممة وانواميــا   جــداول 
 اةسنان الداخمية والخارجية

 تمرين يشم البرادة   التخطيط   الاقب   القمووظة وحسب األبعاد المعطاة بالرسم التنفيذي .
 اانيا: المحام  اةول 

ورشة المحام ممى مختمف العدد واةدوات واةجيـزة الموجـودة داخـل الورشـة بالطريقـة  يتم تركيز التدريب في
 اةمال 

 ه. السالمة المينية داخل ورشة المحام 
 التومية المينية داخل ورشة المحام  .1
 التومية من اةجزاء الخطرة والتيار الكيربائي  .2
 و والعينين واقيات التنفساستعمال معدات الوقاية الشخصية   بدةت العمل واقيات الوج .3
 التيوية الصحيحة داخل الورشة  .4
 معرفة استخدام واقيات مكافحة الحرائق  .5
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 استخدام الطرق الصحيحة مند نقل واستعمال اسطوانات ال ازات المستخدمة في ممميات المحام  .6
 ب. العدد واةدوات المستخدمة في الورشة 

 طريقة تش يميا ج. مكائن لحام القوس الكيربائي   اجزائيا   
 د. اسالك المحام وانواميا   قياساتيا   اختيارىا 

 تنفيذ تمارين لحام ) لخطوط مستقيمة   لخطوط متراصة   امالء زاوية (
 تنفيذ تمرين لحام )بوابات   قوالب   انابيب( الااني 
 المحام بال از اةوكسي استيمين  الاالث

 السالمة المينية مند العمل  .ه 
 زات المستعممة   المواد المسامدة انواع ال ا .ب 
 المعدات المستعممة في المحام ال ازي وكيفية استعماليا  .ج 

 تنفيذ تمارين )لحام ذاتي   لحام بواسطة سمك حديد   لحام بواسطة سمك براص(
 تنفيذ تمارين لحام مختمفة في لحام القوس الكيربائي  الراب  

 م ال از اوكسي استيمين تنفيذ تمارين لحام مختمفة في لحا الخامس 
 االاا : السمكرة  اةول 

التركيز ممى تـدريب الطالـب ممـى كيفيـة التخطـيط ممـى الصـفائا المعدنيـة وكيفيـة القطـ  والتجميـ  وممميـة 
المحـام لمصــفائا باســتعمال ادوات التخطــيط والقطــ  اليــدوي والميكــانيكي وادوات الانــي وادوات المحــام اليــدوي 

 والميكانيكي 
 لسالمة المينية داخل ورشة السمكرة ه. ا

 التومية والتنبيو من المخاطر الناتجة من استخدام ماكنات القط  والاني .1
 استخدام الطرق الصحيحة مند نقل اةلواح المعدنية .2
 استعمال معدات الوقاية الشخصية )واقيات اليد واقيات اةذن( .3
 لص يرة المحافظة ممى نظافة ارضية الورشة من القط  المعدنية ا .4

 ب. ادوات القياس
 ج. ادوات التخطيط 

 تمرين مممي باستعمال اةدوات المذكورة )(
 ماكينات القط  والاني  . ه الااني 

 ماكينات المحام  . ب
 تنفيذ تمرين ممى ممميات التخطيط والقط  والاني والمحام )قوالب صب   بوابات (

 طرق الربط  الاالث 
 ية الدوسرة اليدوية   الدوسرة اةمريك

 تنفيذ تمرين ممى ممميات التخطيط والقط  والربط 
 طريقة رسم اةنفراد   حساب اةنفراد  الراب  

 درجة من جيتين  45تنفيذ تمرين اةسطوانة بزاوية 
 Tتنفيذ تمرين انفراد بمجرى ىواء متفرع ممى شكل حرف  الخامس
 رابعا : الخراطة  اةول 

ى ماكينات الخراطة المختمفة والتدريب ممى ادوات القيـاس الالزمـة لتنفيـذ يتم التركيز ممى تدريب الطالب مم
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 تمارين متنومة وكيفية ممل اةسنان الخارجية والداخمية وكيفية اختيار اقالم القط  .
 ه. السالمة المينية داخل ورشة الخراطة 

 التومية والتنبيو من المخاطر الناتجة من العمل ممى المخارط  .1
 ت الوقاية الشخصية   واقية العينين   بدةت العم لاستعمال معدا .2
 مدم لبس سالسل العنق واساور اليد وربطات العنق  .3
 استعمال ربطة الرهس بالنسبة لالااث لت طية الشعر  .4
اتبــاع الطــرق الصــحيحة لمتشــ يل ومــدم تــرك مفتــاح التابيــت فــي اةجــزاء الــدوارة   والتأكــد مــن وجــود  .5

 واقيات المكائن 
 ممى نظافة الورشة من مخمفات العمل المحافظة  .6

ب.المخرطة اجزائيا وكيفية العمل ممييا   جداول السـرمات   انـواع اقـالم الخراطـة ربـط المشـ وةت   ضـبط 
 المركز   ادوات القياس .

 ج. تنفيذ ممميات خراطة ) مستوية   مدلة   مدرجة ( م  استخدام ادوات القياس.
 مسموبة الخارجية والداخمية شرح قوانين الخراطة ال الااني 

 تنفيذ تمرين خراطة لمسموب خارجي ومسموب داخمي 
 شرح قوانين اةسنان الخارجية والداخمية  الاالث 

 تنفيذ تمرين خراطة ةسنان خارجية وداخمية 
 تنفيذ تمرين خراطة يشمل العمميات السابقة وحسب الرسم التنفيذي  الراب  

 لعدة اجزاء وتجميعيا ومراجعة سالمة اةزدواج بين اةجزاء المختمفة . تنفيذ تمرين خراطة الخامس
 خامسا: نجارة النماذج اةول 

يــتم تــدريب الطالــب ممــى اســتعمال العــدد وادوات النجــارة وادوات القيــاس المســتعممة والتعــرف ممــى ماكينــات 
 النجارة المختمفة واجراءات السالمة وصيانة الماكينات.

 ينية داخل ورشة النجارة والنماذج ه. السالمة الم
 التومية والتنبيو من اةجزاء الخطرة والدوارة  .1
 استعمال معدات الوقاية الشخصية مند العمل   واقيات التنفس   بدةت العمل   واقيات العينين  .2
 التيوية الصحيحة داخل الورشة  .3

 ب.انواع اةخشاب ومصادرىا واستعماةتيا 
 اليدوية المستعممة في ورشة النجارة  ج. ادوات القياس والعدد

 تنفيذ تمرين لشكل متوازي اةضالع   اسطواني   شكل مسدس
ممل تمـارين لكيفيـة  –التعريف بالماكينات الموجودة في ورشة النجارة واجراءات السالمة والصيانة الالزمة  الااني

 الربط بين اجزاء الخشب 
 و +  Tتنفيذ تمرين تعشيقة ممى ىيئة 

 تنفيذ تمرين حفر منوع الشفرات النجارية انواميا   اشكاليا  االثال
 تنفيذ اممال نجارية لتمارين تراكيب نجارية  الراب  

 تعريف الطالب بطرق صبغ اةخشاب   تنفيذ مممي ةممال مختمفة  الخامس
 سادسا: السباكة  اةول 

القوالـب   انواميـا ومصـادرىا وخواصـيا ومـواد سباكة المعادن واىميتيا   محتويـات ورشـة السـباكة   رمـال 
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األضافة وممميات الخمط وضبط المقادير   استعمال خالط الرمل   تشـكيل قالـب رممـي لنمـوذج قطعـة واحـدة 
 وبالطريقة اليدوية امام الطالب 

تــتم ممميــة التعــرف ممــى انــواع اةفــران )الاابــت   القــالب   الــدوار( المســتخدمة فــي صــير المعــادن وكيــف  الااني 
الصير   التعرف ممى معدات السالمة الصنامية وكيفية استخداميا   تشكيل قالب رممي لنموذج من قطعـة 

 واحدة م  تحديد المصبات والمصامد   صير المعدن وصبو في القالب استخراج وتنظيف المسبوكات 
واخراج المسبوك وتنظيفو م  فحـص تشكيل قالب رممي لنموذج قطعتين م  صير المعدن وصبو في القالب  الاالث 

 المسبوكة وتحديد العيوب ومراجعة ابعاد المسبوكة والتأكد من مطابقتيا لالبعاد المطموبة 
ــط   تصــنيف المقــادير    الراب   ــات الخم ــي صــنامتيا ومــواد اةضــافة ومممي ــوب   الرمــال المســتخدمة ف ــدة القم فائ

فيذ قمـب امـام الطمبـة   تشـكيل قالـب رممـي لنمـوذج قطعتـين اةجيزة المستخدمة في التجفيف   يتم ممميا تن
 وبو تجويف   صير المعدن وصبو في القالب الذي بداخمو القمب   استخراج وتنظيف المسبوكة .

  

 
 المراج  والمصادر 

 ػ برادة التجميع / االساليب الفنية والعدد المستعممة تأليؼ / انجمبرت جريتز 1
 د سميماف ترجمة المهندس رضا محمو 

 ػ المرجع الفني لمالحظى عماؿ الخراطة والعماؿ الفنييف س / فوتيف 2
 دارمير لمطباعة والنشر موسكو 

 ػ هندسة ميكانيكا السيارة 3
 المهندس رزؽ بايسيمي 

 القاهرة  –دار النهظة لمطبع والنشر 
 القواعد االساسية في انتاج وتصميـ المسبوكات كالرنس ميرؾ  -4

 ور محمد زكي منير ترجمة الدكت
 نشر باالشتراؾ مع مؤسسة فانكميف لمصناعة القاهرة نيويورؾ 
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 ٔؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 ــــــٙــــــــــــْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــ

 خـــــــــــــــــــانزطظظبد: انُٓعقٛ

 خــــــــــانمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚ

 ـــــــــؽٔعكبفخ انفــــــــــــــ  انفؽع:

 إقى انًبظح

ثبنهغخ 

 انؼؽثٛخ
 انكُخا رطجٛمبد انسبقجخ

 انعؼاقٛخ

 االٔنٗ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ

 Computer 

Applications 

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 6 3 2 1 انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 االقةةزفبظِ يةةٍ ثؽايدٓةةب َٕٔافةةػْب ٔاَظًةةخ رشةةغٛهٓب ٔخ انٓةةعف : رؼؽٚةةف انطبنةةت ػهةةٗ انسبقةةجخ االنكزؽَٔٛةة

 ٔانزؼؽف ػهٗ فبٚؽٔقبد انسبقجخ ٔانزؼبيم يؼٓب.

 المفردات النظريــــــة
 رفبطٛــــــم انًفـــــــؽظاد االقجــــــــٕع

(  )ثؽايدٛةبد Software( ٔانجؽيدٛةّ) Hardwareيكَٕبرٓةب انًبظٚةخ) –رؼؽٚف ثبنسبقجبد : أخٛبنٓةب  االٔل

 نُظبو ٔانجؽايح انزطجٛمّٛ(ا

االظنةّ ٔيكةزٕٚبرٓب -االلةؽاص-اشةبؼح َظةبو انزشةغٛم-(: يفٓةٕو َظةبو انزشةغٛمMS-DOSَظبو انزشةغٛم ) انثبَٙ

 External( ٔانطبؼخٛةةةّ)Internal Commandsأايةةةؽ َظةةةبو انزشةةةغٛم انعاضهٛةةةّ) –ٔانًهفةةةبد 

Commands)االٔايؽ االكثؽ اقزطعايب(     ) 

 انثبنث

 انٗ 

 َٙ ػشؽانثب 

 (:  Internal Commandsأايؽ َظبو انزشغٛم انعاضهّٛ)

Dir , Del , Time , Date , Cls , RD,CD , MD , Echo , prompt ,  Ren ,  copy ,  

vol ,  ver ,  path 

 

 

 

 

 انثبنث ػشؽ

 

 

 

 

 انٗ

 

 

 

 

 انكبثغ

 ٔانؼشؽٌٔ

 

 –رشةغٛم انُظةبو –جبرةّ االقبقةّٛ يزطه –يؿاٚةبِ  –( : يفٓةٕو َظةبو َٔةعٔؾ   Windowsَظبو انزشغٛم )

اقهٕة انزؼبيةم يةغ   -(  Icon( يفٕٓو االٚمَّٕ)  Desktopيكَٕبد انشبشّ انؽئٛكّٛ نكطر انًكزت ) 

( نهةةعضٕل انةةٗ  Startاالقةةزفبظح يةةٍ ) –(  Taskbarاًْٛةةخ ٔيكَٕةةبد شةةؽٚؾ انًٓةةبو ) –فؼبنٛةةخ انفةة ؼِ 

 (. Shut Downنُظبو ٔإؽفبء انسبقجخ)انطؽٔج يٍ ا –يفٕٓو انًٓبو انًسًهّ –انجؽايح 

انزؼبيةم يةغ اٚمَٕةبد قةطر انًكزةت يثةم  –يفٕٓو انُبفػِ ال٘ ثؽَبيح ٔانزؼةؽف ػهةٗ يكَٕبرٓةب انؽئٛكةّٛ 

(My computer , My Documents , Recycle Bin )  

 ( يةٍ زٛةث االلةؽاص ٔ انًدهةعاد ٔانًهةف ٔكٛفٛةخ انزؼبيةم يةغMy computerانزؼؽف ػهٗ يكَٕةبد) 

رٓٛئةةخ االلةةؽاص انًؽَةةّ ، َكةةص انًدهةةعاد ٔانًهفةةبد ، االقةةزفبظِ يةةٍ انمةةض ٔانهظةةك ٔيؼؽفةةخ ضظةةبئض 

االلؽاص ٔ انًدهعاد ٔانًهفبد ، انزؼبيم يغ قهخ انًًٓالد ٔكٛفٛخ زػف انًهفبد ٔاقزؽخبػٓب يٍ ضةالل 

 يب رٕفؽِ قهخ انًًٓالد فٙ ْػا اندبَت.

 Display( ٔاٚمَٕةخ )  Mouse( يثم اٚمَٕخ ) Control Panelاالقزفبظِ يٍ ثؽايح نٕزخ انكٛطؽح )

(ٔكٛفٛةخ رغٛٛةؽ ضهفٛةخ قةطر انًكزةت ٔانةزسكى فةٙ زةبفع انشبشةّ ٔرغٛٛةؽ يظٓةؽ لةٕائى انُٕافةػ ٔانٕآَةةب ، 

 ( فٙ اػبفخ ٔزػف انجؽايح. Add / Remove Programاٚمَٕخ )

زسةةٕل انةةٗ اشةةبؼح َظةةبو انزشةةغٛم ( فةةٙ رُفٛةةػ انجةةؽايح ثشةةكم يجبشةةؽ ٔكةةػنك ان Runاالقةةزفبظح يةةٍ ضٛةةبؼ )

(MS-DOS .ِٔانزؼبيم يغ أايؽ ) 

 ( فٙ رشغٛم االفالو.  Windows Media Playerاقزطعاو ثؽايح انزكهٛخ يثم )

 (. Calculator( يثم اٜنّ انسبقجّ ) Accessoriesاالقزفبظِ يٍ انجؽايح االػبفٛخ )

 ع ٔاقزؽخبع انؽقٕو يٍ ضالل االٔايؽ انزٙ ٕٚفؽْب.( فٙ اَشبء ٔزف Paintانزؼبيم يغ ثؽَبيح انؽقى )

( فٙ كزبثخ انُظٕص ٔزفظٓةب ٔاقةزؽخبػٓب   Note Pad , Word padانزؼبيم يغ َبفػح انًالزظبد )

 ٔؽجبػزٓب ٔرغٛٛؽ ًَؾ ؽجبػزٓب ٔرُكٛمٓب.

 ( ٔاقبنٛجٓب انًطزهفّ. Helpانزؼؽف ػهٗ كٛفٛخ انسظٕل ػهٗ انًكبػعح )

 انثةبيٍ ٔانؼشةةؽٌٔ 

 انٗ انثالثٌٕ

( : كٛفٛخ االطبثخ ، إَاػٓب ٔيؼبندزٓب ، ٔانزؼبيةم  Computer Virusesيفٕٓو فبٚؽٔـ انسبقجبد )

 ( ٔانًزٕفؽِ ػًٍ ثٛئخ َظبو انزشغٛم َٔعٔؾ. Anti Virusesيؼٓب يٍ ضالل انجؽايح انًؼبظِ )
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 ٙؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٔ

 ــــــٙــــــــــــْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــ

 خـــــــــــــــــــانزطظظبد: انُٓعقٛ

 خــــــــــانمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚ

 كبفخ انفـــــــــــــــــــــــؽٔع  انفؽع:

 إقى انًبظح

 انكُخا النفط تكنولوجيا ثبنهغخ انؼؽثٛخ

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

غخ ثبنه

 االَكهٛؿٚخ

Petroleum 

Technology 

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 10 5 3 2 انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 أهداؼ المادة : 
 : التعرؼ عمى النفط والصناعات النفطية مف حيث التكويف واالستخراج والمعالجة الهدؼ العاـ

ة الحصػػػوؿ عميهػػػا وعمػػػى طػػػرؽ التقيػػػيـ عالميػػػا : التعػػػرؼ عمػػػى مشػػػتقات الػػػنفط والغػػػاز وكيفيػػػ الهػػػدؼ الخػػػاص
 ومواصفاتها القياسية وتركيبها الكيمياوي والفيزياوي

 المفردات النظرية
 تفاصيل المفردات اةسبوع 

 مقدمة من النفط   اصل النفط   اةستكشافات   الحفر   اةنتاج  اةول 
وكاربونيــــة   المركبــــات الكبريتيــــة   المركبــــات التركيــــب الكيميــــاوي لمــــنفط الخــــام   المركبــــات الييدر  الااني 

 النتروجينية   المركبات اةوكسجينية  المعادن والمواد اةخرى 
 تصنيف النفط الخام  الاالث
تقييم مواصفات النفط الخام   الكاافـة   المزوجـة   نقطـة الـوميض واةشـتعال   الكـاربون المتخمـف    الراب  

 نسبة الماء واةمالح
تقييم مواصفات النفط الخام   نسـبة الكبريـت   الرواسـب   كبريتيـد الييـدروجين   درجـة اةنسـكاب    الخامس

 نسبة اةسفمت   نسبة الرماد   الض ط البخاري   التقطير القياسي   درجة غميان الحقيقية .
 فط الخام معالجة النفط الخام   فصل ال ازات الييدروكاربونية والكبريتية المذابة في ن السادس
 فصل الماء واةمالح   تكرير النفط الخام صناميا  الساب 
 طرق التقطير   ابراج التقطير  الاامن
 اةفران   المخططات التكنولوجية التاس 
 منتجات التكرير   خواصو   مواصفاتو   استخداماتو   غاز السائل   النفاا   الكازولين  العاشر

 ت   الكيروسين   وقود الطائرات بنزين الطائرا الحادي مشر
 زيت الوقود   زيت الديزل  زيوت التزييت   اةسفمت   الشم   الااني مشر
معالجــة المشــتقات النفطيــة   المعالجــة الكيمياويــة بصــودا الكاويــة وحــامض الكبريتيــك   المعالجــة  الاالث مشر

 باليدرجة 
ويـة لعمميـات التكسـير   المخطـط التكنولـوجي لعمميـة التكسـير   التكسير الحراري   التفـامالت الكيميا الراب  مشر

 تكسير المزوجة 
التكسير بالعمل المسامد  ميزاتيا   العوامل المؤارة في مممية التكسير بالعامل المسامد   التفامالت  الخامس مشر

 الكيمياوية في مممية التكسير بالعامل المسامد .
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متكســـير بالعامـــل المســـامد   المـــادة الم ذيـــة   العوامـــل المســـامدة   المخطـــط الظـــروف التشـــ يمية ل السادس مشر 
 التكنولوجي 

 التكسير بالييدروجين   العوامل المؤارة   الظروف التش يمية  الساب  مشر 
العوامل المسامدة المستخدمة والمواد الناتجة من مممية التكسير بالييدروجين   التفـامالت لمتكسـير  الاامن مشر 

 بالييدروجين   المخطط التكنولوجي 
 التيذيب بالعامل المسامد   التفامالت الكيمياوية   مادة الت ذية   الظروف التش يمية   النواتج  التاس  مشر 

 زيوت التزييت   خواصو واستخداماتو  العشرون 
   تنقية الزيوت المستعممة  صنامة زيوت التزييت   معالجة زيوت التزييت   هزالة اةسفمت الحادي والعشرون 
 ازالة الشم  من زيوت التزييت   اضافة المحسنة لخواص زيوت التزييت   تنقية الزيوت المستعممة  الااني والعشرون 
 تصني  ال از: مصادر ال از الطبيعي  التركيب الكيمياوي لم از الطبيعي الاالث والعشرون 
  الرطب   السائل   المسيل   ال از الحامضي   ال از الحمو   ال ازات النفطيـة ال از الطبيعي الجاف  الراب  والعشرون 

 NGLالسائمة الخام   
مراحل تقييم صنامة ال ـاز الطبيعـي   مرحمـة اةستكشـاف والتنقيـب   مرحمـة ال ـزل التطـويري ةنتـاج  الخامس والعشرون 

اد الييدروكربونيـة ن وتجفيفـو   مرحمـة الكازولين الكامن   مرحمة تطوير الحقول   تنقية وفصل المـو 
 تسييل ال از 

 ممميات معالجة ال از الطبيعي   تحمية ال از الطبيعي  السادس والعشرون 
 تجفيف ال از الطبيعي   تحمية ال از الطبيعي  الساب  والعشرون 
 ازالة واسترجاع الكبريت  الاامن والعشرون 
 لمصنامات النفطية   تموث اليواء  تموث البيئة نتيجة التاس  والعشرون 

 تموث المياة   تموث التربة   السيطرة ممى التموث الاالاون 
 
 
 

 المصادر:
1- IP  Standard for petroleum and its products , Vol. 1 & 2  , 37

th
 ed. , 1978 

2- ASTM Standard < by American Society  for testing Material , 1955 

3- Petroleum Refinary , by W. Nelson , 4
th

 ed. Mc Graw Hill , 1969. 

 1986تكنولوجيا الوقود   د. جابر شنشول جمالي   الجامعة التكنولوجية  -4
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 القسـ والفرع
تشغيؿ  -الصناعات الكيمياوية

 الوحدات
اسـ 
 المادة

 النفط تكنولوجيا
السنة 
 الدراسية

 ال انية

 
 المفردات العممية 

 فاصيل المفرداتت اةسبوع 
 لمنفط الخام ومشتقاتو  APIتعيين الوزن النومي   الكاافة القياسية  اةول 
 لمنفط الخام  ASTMالتقطير القياسي  الااني 
 تعيين نسبة الماء في النفط الخام بطريق دين ستارك  الاالث
 ايجاد نسبة الكاربون المتخمف بطريقة كونر ادسوت  الراب  

 نسبة اةمالح في النفط الخام  تعيين الخامس
 تعيين نسبة الرماد لمنفط الخام  السادس
 نعيين نقطة اةتقاد والوميض الساب 
 تعيين المزوجة لزيوت التزييت الاامن
 تعيين الحموضة لزيوت التزييت التاس 
 تعيين نقطة التقييم لمزيوت العاشر

 اختيار المون لممنتوجات النفطية  الحادي مشر
 تعيين نسبة المواد اةورماتية واةلفاتية  لااني مشرا

 تعيين نقطة اةامين وحساب معامل الديزل  الاالث مشر
 تعيين نقطة الميونة الراب  مشر

 تعيين نقطة اةحتراق لالسفمت الخامس مشر
 تعيين نقطة السقوط  السادس مشر 
 تعيين نسبة الصمغ في الكازولين  الساب  مشر 

 في ال از السائل والجاف بطريقة التسحيا  COSتعيين نسبة  مشر   التاس 
 تعيين مكونات ال از الطبيعي بطريقة كروموتوغرافيا العشرون 

 تعيين نسبة الرطوبة في ال از الااني والعشرون 
 اء العمل تش يل المصفى التجريبي : التعرف ممى المصفى ومواصفاتو ومستمزمات السالمة اان الاالث والعشرون 
 التعرف والتتب  لسريان الموائ  خالل الصفى  الراب  والعشرون 

 التعرف ممى اجيزة السيطرة التابعة لممصفى  الخامس والعشرون  
 التعرف والتدريب ممى المولدة واجيزة التبريد  السادس والعشرون 
 التدريب ممى تش يل المصفى  الساب  والعشرون  
 التدريب ممى تش يل المصفى الاامن والعشرون  
 التدريب ممى تش يل المصفى التاس  والعشرون 

 الصيانة واةمطال المحتممة الاالاون  
 

 ٔؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ
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 ــــــٙــــــــــــْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــ

 خـــــــــــــــــــانزطظظبد: انُٓعقٛ

 خــــــــــانمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚ

 كبفخ انفـــــــــــــــــــــــؽٔع  انفؽع:

 إقى انًبظح

 ثبنهغخ انؼؽثٛخ

 اتتش يل الوحد
 الحرارية 

 
 انكُخا

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ

Thermal 

Units 

Operation 

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 14 7 3 4 االَكهٛؿٚخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 أهداؼ المادة : 
: تزويػػػػد الطالػػػػب بػػػػالتعرؼ عمػػػػى العمميػػػػات الصػػػػناعية المختمفػػػػة فػػػػي الصػػػػناعات الكيمياويػػػػة  .الهػػػػدؼ العػػػػاـ1

 واالجهزة المستخدمة فيها ليكوف قادرُا عمى تشغيمها والسيطرة عميها والمحافظة عمى سالمتها . 
بموضػػػوعي انتقػػػاؿ الحػػػرارة وانتقػػػاؿ المػػػادة : تزويػػػد الطالػػػب بالمعمومػػػات النظريػػػة الخاصػػػة  .الهػػػدؼ الخػػػاص2

 )الكتمة( واالجهزة الخاصة بهذيف الموضوعيف التي تستخدـ في الصناعات الكيمياوية. 
 المفردات النظرية

 تفاصيؿ المفردات االسبوع 
المعادلػػػػة االساسػػػػية لمتوصػػػػيؿ  –الطػػػػرؽ المختمفػػػػة النتقػػػػاؿ الحػػػػرارة  –العمميػػػػات الحراريػػػػة  االوؿ 

التوصػػيؿ خػػالؿ الجػػدراف  –معامػػؿ التوصػػيؿ الحػػراري  –ؿ االجسػػاـ الصػػمبة الحػػراري خػػال
التوصػيؿ خػالؿ الجػدراف  –التوصيؿ خالؿ الجدراف المسػتوية المركبػة  –المستوية المفردة 

التوسػيؿ خػالؿ الجػدراف –التوصيؿ خالؿ الدراف االسطوانية المركبة  –االسطوانية المفردة 
 الكروية .  

الحمػؿ داخػؿ  –معامػؿ الحمػؿ الحػراري  –الحمػؿ الحػر والجبػري  –لحػرارة بالحمػؿ انتقاؿ ا ال اني 
 نانتقاؿ الحرارة بيف حائطيف خالؿ جار مستوي وجدار اسطواني.    –وخارج االنابيب 

ة / الموازنػػة راريػػمعامػػؿ انتقػػاؿ الحػػرارة الكمػػي / المبػػادالت الحراريػػة / انػػواع المبػػادالت الح ال الث
 بادالت الحرارية / الموازنة الحرارية في المك فات .  الحرارية في الم

 المبادالت الحرارية نوع الغالؼ واالنابيب .  الرابع 
التك يؼ عمى شكؿ قطػرات  –التك يؼ عمى شكؿ فمـ  –انتقاؿ الحرارة مف االبخرة المك فة  لخامسا

 انتقاؿ الحرارة مف السوائؿ المغمية  –
قػانوف  –قانوف كيرشوؼ  -شعاع . نسبة االمتصاص واالنعكاس والنفوذانتقاؿ الحرارة باال السادس

 ستيفاف وبولتزماف _ االشعاع بيف السطوح الحقيقية .  
يز ، طرؽ ادائها ، واستعماالتها والكفاءة االقتصادية االرتفاع بخانواع اجهزة الت –يز بخالت السابع
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 بدرجة الغمناف وقاعدة ديرنؾ.   
 يز ذو التا ير المنفرد.  بخلحرارية عمى جهاز التالموازنة ا ال امف
يػػػػػز متعػػػػػددة التػػػػػأ يرات ، تشػػػػػغيمها ، طػػػػرؽ التغذيػػػػػة )الػػػػػربط( السػػػػػعة والكفػػػػػاءة بخاجهػػػػزة الت التاسع

 رارية ، اعادة ضغط البخار والضغط الميكانيكي والضغط الحراري .  حوالموازنة ال
التطػػاير النسػػبي ، ايجػػاد منحنػػي التػػػوازف  –خػػار والسػػػائؿ بتػػوازف ال –التعريػػؼ  -التقطيػػر العاشر

 لمحموؿ  نائي.   
 طرؽ التقطير ، التقطير التفاضمي ، التقطير الوميضي ، التقطير التجزيئي.    الحادي عشر
معدؿ جرياف الموائع ال ابػت ، معػادالت  –ة في برج التقطير نظريحساب عدد الصواني ال ال اني عشر

 التوازف المادي.  
 خط التغذية  –رية ظلحساب عدد الصواني الن–مكيب تيا طريقة  عشرال الث 

راجػع ، طريقػة لػويس ماهمية نسبة الراجع ، النهاية الصغرى لنسػبة الراجػع ، افضػؿ نسػبة ل الرابع عشر
 لحساب عدد الصواني الالزمة لمفصؿ .    

 التقطير البخاري.  -تروبيالتقطير االيزو  –التقطير الفرا ي  –التقطير عير المستمر  الخامس عشر
نظرية  –عالمة التوازف بيف الغاز والسائؿ  –امتصاص الغازات ، انتقاؿ المادة باالنتشار  السادس عشر 

 يف .  ئالغشا
معادلة خط التشغيؿ ، العالقة بيف معامؿ انتقاؿ المادة الكمي والمعامالت المنفردة في كؿ  السابع عشر 

  طور ، حساب ارتفاع البرج. 
عػػدد الصػػواني  ،اج ذات الصػػوانير بػػالاالمتصػػاص فػػي ا –حسػػاب عػػدد وحػػدات االنتقػػاؿ  ال امف عشر 

 النظرية لمفصؿ ، انواع ابراج االمتصاص واستعماالتها .  
العوامػػؿ المػػؤ رة عمػػى  –انػػواع الصػػواني  –االبػػراج ذات الصػػواني  –اجهػػزة انتقػػاؿ الكتمػػة  التاسع عشر 

 هبوط الضغط في االبراج ذات الحشوات   –ذات الحشوات  كفاءة الصينية ، االبراج
حالػػة التػػوازف بػػيف السػػائؿ بالنظػػاـ ، اسػػتخداماتها  ،تخالص المػػواد السػػائمة مػػف السػػائمةاسػػ العشروف 

اختيػػػػار  –تػػػأ ير درجػػػػة الحػػػرارة عمػػػػى قابميػػػة الػػػػذوباف  –ال ال ػػػي ومنحنػػػػي االذابػػػة لمنظػػػػاـ 
 المذيب المناسب لعممية االستخالص.  

 التالمس عمى مراحؿ ويشمؿ أ/ التالمس بمرحمة واحدة ب/ التالمس بمراحؿ متعددة .   الحادي والعشروف 
 اجهزة االستخالص انواعها واستعماالتها.  –االستخالص المستمر في االبراج  ال اني والعشروف 
 رة عمػػػػى اسػػػػتخالص العوامػػػػؿ المػػػػؤ  – (Leaching)اسػػػػتخالص المػػػػواد الصػػػػمبة والسػػػػائمة ال الث والعشروف 

اجهػػػزة  –المػػػواد الصػػػمبة والسػػػائمة والمبػػػادئ النظريػػػة السػػػتخالص المػػػواد الصػػػمبة والسػػػائمة 
 انواعها واستعماالتها .  –استخالص المواد الصمبة والسائمة 

خػػػػواء الهػػػػواء الرطػػػػب تركيػػػػب  –نظػػػػاـ الهػػػػواء وبخػػػػار المػػػػاء  –الترطيػػػػب وابػػػػراج التبريػػػػد  الرابع والعشروف 
 خططات الرطوبة . واستعماؿ م
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 انواع ابراج التبريد .   –حساب ارتفاع ابراج التبريد  –المبادئ النظرية  –ابراج التبريد  الخامس والعشروف 
فتػػرة  –منحنػػي معجػػؿ التجفيػػؼ  –التجفيػػؼ  يػػر المسػػتمر ، معػػدؿ التجفيػػؼ  –التجفيػػؼ  السادس والعشروف 

 ف التجفيؼ .  فترة العجؿ المتنافس ، حساب زم –العجؿ ال ابت 
ميكانيكية التجفيؼ  ير المستمر ، تا ير ظروؼ التشغيؿ عمى معجؿ التجفيؼ ، الموازنة  السابع والعشروف 

 الماجية والحرارية في المجففات المستمرة . 
 طرؽ تجفيؼ الغازات .   –استعماالتها  –انواعها  –اجهزة التجفيؼ  ال امف والعشروف 
عالقػػػػة التػػػػوازف فػػػػي  –حسػػػػاب كميػػػػة المػػػػواد الممتػػػػزة  –انػػػػواع المػػػػواد الممتػػػػزة  –زاز االمتػػػػ التاسع والعشروف 

 االمتزاز .  
 –اجهػػزة التبمػػور  –معػػدؿ التبمػػور  –تكػػوف البػػورات  –المبػػادئ النظريػػة لمتبمػػور  –التبمػػور  ال ال وف 

 انواعها واستعماالتها. 
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 تفاصيؿ المفردات االسبوع 
يػػات وارشػػادات فكػػرة عامػػة عػػف اسػػموب العمػػؿ فػػي المختبػػر وطريقػػة كتابػػة التقػػارير ورسػػـ المنحن االوؿ 

 عامة عف كيفية استعماؿ االجهزة المختبرية 
 التوصيؿ الحراري  جيدةقياس معامؿ التوصيؿ الحراري لمادة  ال اني 
 قياس معامؿ التوصيؿ الحراري لمادة رديئة التوصيؿ الحراري  ال الث
بػػادئ حػػراري ذو انبػػوب دراسػػة تػػأ ير عػػدد رينولػػد عمػػى قيمػػة المعامػػؿ انتقػػاؿ الحػػرارة باسػػتخداـ م الرابع 

 مزدوج
 shell andقياس معامؿ انتقاؿ الحرارة الكمػي فػي المبػادالت الحراريػة مػف نػوع  ػالؼ وانابيػب ) الخامس

tube H.Ex.ومقارنة كفاءة عممية االنتقاؿ الحراري في الجرياف الموازف والعاكس ) 
 plate H.Exالمبادؿ الحراري ذو الصفائح حسب معامؿ انتقاؿ الحرارة  السادس
 Coil type H.Exدراسة انتقاؿ الحرارة في المبادالت الحرارية االنبوبية  السابع
 مناقشة عمى التجارب السابقة  ال امف
 تشغيؿ المراجؿ البخارية وكيفية السيطرة عميها او صيانتها  التاسع
د وحسػػػػاب السػػػػعة والكفػػػػاءة الموازنػػػػة الماديػػػػة الحراريػػػػة عمػػػػى اجهػػػػزة التبخيػػػػر ذات التػػػػأ ير المنفػػػػر  العاشر

 االقتصادية ومعامؿ انتقاؿ الحرارة الكمي فيها ، تطبيقات عف الحاسبة الموازنة المادية الحرارية 
 Film evaporatorتركيػػز المحاليػػؿ التػػي تتػػأ ر بػػدرجات الحػػرارة العاليػػة باسػػتخداـ المبخػػرات  الحادي عشر

مػػػة ومختمفػػػة . تطبيقػػػات عػػػف الحاسػػػبة وقيػػػاس انتقػػػاؿ معامػػػؿ الحػػػرارة الكمػػػي تحػػػت ضػػػغوط مخمخ
 الموازنة المادية والحرارية 

حساب السعة والكفاءة االقتصادية الجهزة التبخيػر المتعػددة المراحػؿ باسػتخداـ جهػاز التبخيػر ذو  ال اني عشر
الحاسػػبة الموازنػػة  مػػى. تطبيقػػات ع  Double effect evaporatorالتػػأ ير الحػػراري ال نػػائي 

 ية المادية والحرار 
دراسػػة حالػػة التػػوازف بػػيف البخػػار والسػػائؿ وايجػػاد منحنػػي التركيػػز ودرجػػة الغميػػاف ومنحنػػي التػػوازف  ال الث عشر

 ومحموؿ مف مادتيف 
الرابػػػػػػع عشػػػػػػر 
والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس 

 عشر 

حسػػػاب عػػػدد المراحػػػؿ النظريػػػة الالزمػػػة لفصػػػؿ محمػػػوؿ التغذيػػػة وحسػػػاب النهايػػػة الصػػػغرى لنسػػػبة 
طبيقػػات عمػػى الحاسػػبة لمرسػػـو البيانيػػة اليجػػاد عػػدد المراحػػؿ الراجػػع باسػػتخداـ راجػػع مختمػػؼ . ت

 النظرية البراج التقطير المستمر 
وايجـاد العالقـة البيانيـة بـين السـرمة  packed columns دراسـة حركـة الموائـ  فـي اةبـراج ذات الحشـوات  السادس مشر

 Loading  & Flooding pointوفرق الض ط وتعيين نقطة التحميل و نقطة الطوفان 
 التقطير غير المستمر في اةبراج ذات الحشوة وحساب اةرتفاع المكاف  لمصينية الماالية  الساب  مشر 
 التقطير المستمر الفراغي تحت ض ط مخمخل لتركيز المحاليل الفيزياوية المختمفة  الاامن مشر

 رية نظصواني الحساب الكفاءة الكمية ةبراج التقطير ال ير مستمر ذات ال التاس  مشر 
فصل محمول من مادتين باستخدام برج التقطير ال يـر مسـتمر ذو الحشـوة وحسـاب اةرتفـاع المكـاف  لمصـينية  العشرون 
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 الماالية .
الحـــــــــــــــــــــــــادي 

 والعشرون 
دراسة ت ير التركيز ودرجة الحرارة خالل برج التقطير غير المستمر ذو الصواني الماقبة بقياس التركيز ودرجـة 

 في مواضي  مختمفة من البرج  الحرارة
الاـــــــــــــــــــــــــــــاني 

 والعشرون 
 التقطير غير المستمر بتركيز اابت لمنتائج ونسبة راج  مت ير ام حساب نسبة الراج  البدائية والنيائية 

ــــــــــــــــــــــــــــث  الاال
 والعشرون 

 مناقشة مامة من التجارب السابقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــ   الراب
 والعشرون  

ت فــي ابــراج اةمتصــاص ذات الصــواني لحســاب الكفــاءة حســاب مــدد الصــواني النظريــة الالزمــة لفصــل ال ــازا
 الكمية لمبرج

الخامس 
 والعشرون 

فصل المواد السائمة باسـتخالص وحسـاب معامـل انتقـال المـادة ومـدد وحـدات اةنتقـال لبـرج اسـتخالص المـواد 
 السائمة من السائمة ذو الحشوة 

الســــــــــــــــــــــادس 
 والعشرون  

دام مذيب سائل او مـذيب ممـى شـكل بخـار اـم اسـترجاع المـذيب مـن استخالص المواد الصمبة والسائمة باستخ
 المادة المستخمصة 

الســــــــــــــــــــــــــاب   
 والعشرون  

التجفيـف غيــر المســتمر باســتخدام المجفـف ذو الصــواني ودراســة ميكانيكيــة التجفيـف والحصــول ممــى منحنــي 
 معدل التجفيف لممواد الصمبة 

الاــــــــــــــــــــــــــــامن 
 والعشرون 

 بيبات وت ير ظروف التش يل ممى معدل التجفيف دراسة تأاير اختالف حجم الح

التاســــــــــــــــــــــــــ  
 والعشرون  

 التجفيف المستمر باستخدام المجففات الرذاذ واجراء الموازنة المادية والحرارية ممى الجياز وحسب كفائتو

 ة التجفيف المستمر باستعمال المجففات اةسطوانية الدوارة واجراء الموازنة المادية والحراري الاالاون 

 المصادر والمراج  
1. Unit operation of chemical Eng. By W.L. McGrabe and J.C smith second 

edition 1951 Mcgraw. 

2. Chemical Eng. Vol . 2.by J.M coulson and J.F Richardson – second edition 

1968 – pergrman press . 

3. Mass Transfer operation by R.E Treybal, second edition, 1968, McGraw 

Hill Book company ,New York. 

4. Unit operation by G.G Brown, 3
rd

 edition, 1951, John wiley and sons . Inc 

York 

5. Principles of Unit operation, by . A.S foust, 1960, wiley International 

edition . 

 
 ؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙٔ

 ــــــٙــــــــــــؼهٛى انزمُـــْٛئخ انز

 خـــــــــــــــــــانزطظظبد: انُٓعقٛ

 خــــــــــانمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚ

 كبفخ انفـــــــــــــــــــــــؽٔع  انفؽع:
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 إقى انًبظح

 ثبنهغخ انؼؽثٛخ
لصنامات ا

 الكيمياوية
 انكُخا

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 َكهٛؿٚخاال

Chemical 

Industries    

                     

            

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 12 6 3 3 انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 أهداؼ المادة : 
الهػػدؼ العػػاـ : تهػػدؼ هػػذ  المػػادة لمتعػػرؼ عمػػى العمميػػات االنتاجيػػة بمراحمهػػا المختمفػػة ابتػػداء مػػف المػػواد  .3

 تهاء بالناتج الصناعي .  االولية وان
الهدؼ الخاص : بعد دراسة هذ  المادة يكوف الطالب قادرُا عمى اف يدرس التغيرات الفيزياوية والكيمياويػة  .4

    .لممخططات اإلنتاجية التي تجري عمى عدد مف الصناعات
 المفردات النظرية

 تفاصيؿ المفردات االسبوع 
الحػػرارة والضػػغط فػػي التفاعػػؿ ، العامػػؿ المسػػاعد ، طريقػػة ة الكيمياويػػة . نعيالطرائػػؽ الصػػ االوؿ 

ة الكيمياويػػػة ، وحػػػدات العمميػػػات نعيالطريقػػػة المسػػػتمرة ، وحػػػدات الطرائػػػؽ الصػػػ ، الوجبػػػة
 الفيززياوية ، جرياف الموائع ، انتقاؿ الحرارة . 

مػػػػواد التبخػػػػر ، التقطيػػػػر ، البمػػػػورة ، التجفيػػػػؼ ، الترشػػػػيح، السػػػػحؽ ، الطحػػػػف ، فصػػػػؿ ال ال اني 
الصػػػمبة ، امتصػػػاص الغػػػازات ، مخطػػػط العمميػػػات الصػػػناعية ، السػػػيطرة الكيمياويػػػة فػػػي 

 الطريقة الصناعية .    
يػػػػػؼ الميػػػػػا  ، طػػػػػرؽ تكييػػػػػؼ الميػػػػػا  لالسػػػػػتعماالت المنزليػػػػػة . طػػػػػرؽ تكييػػػػػؼ الميػػػػػا  يتك ال الث

 لالستعماالت الصناعية .  
 ية . معالجة ميا  المجاري ومخمفات الميا  الصناع الرابع 

 الغازات الصناعية . الغاز الطبيعي ، الهيدروجيف ، االوكسجيف .   الخامس
 النتروجيف،  اني اوكسيد الكاربوف.   السادس
 صناعة السيراميؾ ، المواد االولية ، صناعة الخزؼ ، الطابوؽ ، والطابوؽ الناري .    السابع
 اع الزجاجيات .   و صناعة الزجاج ، المواد االولية ، تصنيع ان ال امف
صػناعة االسػمنت ، انواعػه ومواصػفاته ، المػواد االوليػة ، طػرؽ صػناعة الممػح ومركبػات  التاسع

  ٍٍ  الصوديوـ.ٍ 
تنقيػػة ممػػح الطعػػاـ مػػف المػػاء الصػػالح، صػػناعة كاربونػػات الصػػوديوـ ، صػػناعة الصػػودا  العاشر

 الكاوية .     
الكبريػػػت مػػف المنػػاجـ . اسػػػتخالص الكبريػػت مػػػف  الكبريػػت وحػػامض الكبريتيػػػؾ اسػػتخراج الحادي عشر
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 قة التالمس . يالغاز الطبيعي . تصنيع حامض الكبريتيؾ بطر 
 االسمدة والمركبات النتروجينية ، االمونيا ، اليوريا .   ال اني عشر
 حامض النتريؾ . كبريتات االمونيـو ، نترات االمونيـو .  ال الث عشر
 لفوسفاتية .     صناعة االسمدة ا الرابع عشر

 حامض الفوسفوريؾ ، السوبر فوسفات االحادية وال ال ية  الخامس عشر
MAP, NPK, NPP    

 صناعة الزيوت النباتية استخالصها وتنقيتها والهدرجة .   السادس عشر 
 صناعة الصابوف والمنظفات .    السابع عشر 
 صب السكر . قالبنجر و صناعة السكر والنشا ، صناعة السكر مف  ال امف عشر 
 صناعة التخمير . الكحوؿ النقي ، الخؿ وحامض الخميؾ .    التاسع عشر 

 صناعة الورؽ، المواد االولية ، تصنيع لب الورؽ ، تصنيع الورؽ .    العشروف 
 كاينتيؾ العمميات الكيمياوية ، والبممرة ، طرؽ البممرة .    الحادي والعشروف 
 العمميات المؤ رة في العمميات الكيمياوية ، المفاعالت الكيمياوية واشكالها  ال اني والعشروف 
 اساسيات الصناعة البتروكيمياوية ، الخواص المميزة لمصناعة البتروكيمياوية .  ال الث والعشروف 
جػػػات انتػػػاج البتروكيمياويػػػات االساسػػػية مػػػف الغػػػازات الطبيعيػػػة ومشػػػتقات البتػػػروؿ، المنت الرابع والعشروف 

 البتروكيمياوية ، الوسطية ، النهائية. 
صناعة االلياؼ الصناعية . الحرير الصناعي ، خالت السيميموز . بولي استر  النايموف  الخامس والعشروف 

 ، االكريميؾ .   
 المدائف )البالستيؾ(.  السادس والعشروف 
 صناعة المدائف .   الراتنجات التي تصمد بالتسخيف ، االضافات في السابع والعشروف 
، بػػػػولي فنيػػػػؿ كمورايػػػػد ، فورمالديهايػػػػد ، يوريػػػػا  PVCالبػػػػولي ا يمػػػػيف ، بػػػػولي بػػػػروبميف ،  ال امف والعشروف 

 فورمالديهايد، بولي ستايريف . 
 المطاط  المطاط الطبيعي ، الصناعي ، ام مة متنوعة .    التاسع والعشروف 

اجهػػػزة التبمػػػور   –معػػػدؿ التبمػػػور  –تكػػػوف البػػػورات  –بمػػػور المبػػػادئ النظريػػػة لمت –التبمػػػور  ال ال وف 
 انواعها واستعماالتها

 
 

 القسـ والفرع
تشغيؿ  -الصناعات الكيمياوية

 الوحدات
اسـ 
 المادة

 الصناعات الكيمياوية
السنة 
 الدراسية

 ال انية

 
 التعرؼ عمى المختبر وتحضير المحاليؿ القياسية .  االوؿ 
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  EDTAالكمية لمماء ، قياس العدة بطريقة تقرير العسرة  ال اني 
 ( TDSقياس كمية الكموريدات في الماء ومجموع االمالح الذائبة ) ال الث
 تنقية وتكييؼ الميا  المستخدمة لمشرب والصناعة والمراجؿ البخارية .  الرابع 

 تطبيؽ عمى الحاسوب لمرسومات المستخدمة في المخططات االنسيابية .   الخامس
دراسػػػة الخػػػواص الفيزيائيػػػة )التحمػػػؿ الحػػػراري ، المدونػػػة وكميػػػة امتصػػػاص المػػػاء النػػػواع  لسادسا

 االطياف المستخدمة في صناعة الزجاج والسيراميؾ (. 
 في االسمنت .  Sio2تقدير نسبة  –الطرؽ القياسية لتحميؿ االسمنت البورتالندي  السابع
 في االسمنت .     CaOتقدير نسبة  ال امف

 في االسمنت .   Mgo, R2O3تقدير نسبة  تاسعال
 تنقية ممح الطعاـ .       العاشر

 صناعة الصودا الكاوية .   الحادي عشر
 صناعة الزيوت النباتية.    ال اني عشر
 عممية الصوبنة .   ال الث عشر
 تعيف الرقـ الصابوني والمكافئ الصابوني .       الرابع عشر

   الكميؿ بنزيف النتاج المنضفات . سمفنة ا الخامس عشر
 الطرؽ القياسية لفحص وتحميؿ السكر .  السادس عشر 
 تعيف حامضية الخؿ .  السابع عشر 
 تصنيع عجينة الورؽ.   ال امف عشر 
 الطرؽ القياسية لفحص وتحميؿ الورؽ .     التاسع عشر 

 تحضير راتنج فينوؿ فور مالديهايد .     العشروف 
 تحضير المادة الالسقة مف بوليمر )اليوريا فور مالديهايد (.      ي والعشروف الحاد

   pvc اؿ تحديد كمية الكمور في ال اني والعشروف 
 تعيف الوزف الجزيئي لمدائف في قياسات لزوجة محاليمها .  ال الث والعشروف 
 تحضير خالت السيميموز .   الرابع والعشروف 

 لفحوصات التي تجري عمى الشعيرات النسيجية . ا الخامس والعشروف 
 تحضير وتنقية بعض اصباغ الداياوزد.   السادس والعشروف 
 تحضير بعض اصباغ الزان يف المشعة .    السابع والعشروف 
 صناعة االسبريف.  ال امف والعشروف 
 عالقة سرعة التأكؿ لممعادف بحامضية المحموؿ .     التاسع والعشروف 

 حساب كمية الكبريتات في الرمؿ .   ال وف ال
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 المصادر والمراج 
 
 الطبعة االولى دار الحرية لمطباعة بغداد  1974هيئة المواصفات العراقية  .1

2. Astm stands . published in 1960 by American society for testing Material . 

3. Chemical process industries by R.N  shreve , 3
rd

 edition . McGraw. Hill 1967. 

4. Text book of practical organic chemistry by , Vogfl. 3
rd

 edition 1954, published 

by Longman  . London.  
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 ٔؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 ــــــٙــــــــــــْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــ

 خـــــــــــــــــــانزطظظبد: انُٓعقٛ

 خــــــــــ:انظُبػبد انكًٛٛبٔٚانمكى 

 كبفخ انفـــــــــــــــــــــــؽٔع  انفؽع:

إقى 

 انًبظح

ثبنهغخ 

 انؼؽثٛخ
 القياسات والسيطرة 

 انكُخا

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ

Measurements 

and control       

                           

  

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 8 4 2 2 االَكهٛؿٚخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 أهداؼ المادة : 
هربائيػػة المسػػتخدمة فػػي العمميػػات التكنولوجيػػة والصػػناعات كمػػى االجهػػزة الع:تعريػػؼ الطالػػب  .الهػػدؼ العػػاـ1

لكهربائيػة واجهػزة تغيػرات والسػيطرة عميهػا واعطػاء فكػرة عمميػة عػف االجهػزة امالكيمياوية وكذلؾ كيفيػة قيػاس ال
 القياس .    

طرة عمػػػػى يتعامػػػػؿ بهػػػػا والسػػػػال: توسػػػػيع مػػػػدى ادراؾ الطالػػػػب السػػػػتخداـ االجهػػػػزة وكيفيػػػػة  .الهػػػػدؼ الخػػػػاص2
 يرات الكيمياوية . وتوسيع معموماتهـ النظرية .    غالمت

 المفردات النظرية
 تفاصيؿ المفردات االسبوع 

 Purposes of Measurements and Control technology, Used terms االوؿ 
 Errors, Accuracy and Measurement principles ال اني 
 Signal transmitting, Pointing and Recording instruments, the ال الث

Units 
 ,Principals of Electricity, Electrical energy and Electrical power الرابع 

Ohm s Law,Resistors,Capacitors 
 Magnetism, Electrical Magnetism, Direct current, Alternating الخامس

current, Inductors  
 Electric circuits, Kirchhoffs Law السادس

 Electrical measuring, Instuments,The  (V , A , AVO) meters السابع
  Whetstone Bridge, Power Measurement ال امف
 Transformers, Structure, Connection, Function التاسع
 Electrical Machines, Generators, Motors العاشر

 Principals of Operating and Measurement الحادي عشر
 Pressure measurement, Mechanical methods ال اني عشر
 Pressure measurement, Electrical methods ال الث عشر
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لرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا

 والخامس عشر 
Temperature Measurement, touching methods 

 Temperature Measurement, Rotating methods السادس عشر 
 Measurement of Volumes, Mass and Flow Rates السابع عشر 
 Measuring instruments of liquids, Solids and gas levels(height) ال امف عشر 

 Flow Rate Measurements, Volumetric , Impact and Electric لتاسع عشر ا

methods 
 Measurement of Radiation, Distances , Angles and Dimensions العشروف  

 Mechanical Methods الحادي والعشروف 
 Instruments for Angle Measurements, Micrometers ال اني والعشروف 

 Measurement of Humidity, thermometers method( thermometric) ث والعشروف ال ال
 ,Hygrometric methods, Methods of electric conduction الرابع والعشروف 

Regulating circuits, Parts of Regulating circuits 
 Practical examples for pressure regulation, Temperature level and الخامس والعشريف  

flow rate regulation 
 Different Regulators السادس والعشروف 
 Dead time, Time constant السابع والعشروف 
 Pneumatic Regulators ال امف والعشروف 
 Hydraulic Regulators, Electric Regulators التاسع والعشروف

   Regulation circuit diagrams and Symbols ال ال وف 
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 القسـ والفرع
تشغيؿ  -الصناعات الكيمياوية

 الوحدات
اسـ 
 المادة

 القياسات والسيطرة
السنة 
 الدراسية

 ال انية

 
 
 

 المفردات العممية 
 تفاصيؿ المفردات االسبوع 

 Instruments of Measuring electric resistor االوؿ 
 Instruments of Measuring temperature ال اني 
 Instruments of Measuring pressure ال الث
 Instruments of Measuring humidity الرابع 

 Instruments of Measuring dimensions الخامس
 Instruments of Measuring the number of rotations and velocity السادس
 Instruments of Measuring volumetric flow rate السابع
 Ohm‘ s Law ال امف

 Kircchoff s Law التاسع
 Connection of resisters in series and parallel العاشر

 Balanced Wheatstone bridge الحادي عشر
 Unbalanced Wheatstone bridge  ال اني عشر
 Connection of capacitors and resisters in parallel ال الث عشر

 Connection of capacitors and resisters in series رابع عشر ال
 Thermoster الخامس عشر 
 Photo-resistors السادس عشر 
 Electric motor السابع عشر 
 Thermo-couple ال امف عشر 
 Thermo-couple and generating electric potential التاسع عشر
 Calibration of thermocouples العشروف  

 Water-bath الحادي والعشروف 
 Calibration of resistance-thermometer,( pH-resistance ال اني والعشروف 

thermometer-time constant of resistance thermometer 
 Rotameter function ال الث والعشروف 

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 الفنية  هيئة المعاهد

 قسـ الصناعات الكيمياوية                      الفرع/ تشغيؿ الوحدات الصناعية
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الرابػػػػػػػػػػػع والعشػػػػػػػػػػػروف 
 والخامس والعشروف 

Resting time in Mixers 

 Bernoulli s equation السادس والعشروف 
 Compressed air السابع والعشروف 
 Parts of the Pneumatic systems-( system of compressed air) ال امف والعشروف 
 Parts of the Hydraulic systems-( system of compressed oil) التاسع والعشروف

 Practical examples for using compressed air and compressed oil ال ال وف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر 
1. Industrial Instrumentation by E.Eck man New York, John wiley and sons 

.Inc London Cham an and Hall Limited 5
th

 printing . July 1975. 

2. Process Instrumentation and controls Hand Book by Considine Douglas M. 

McGraw. Hill Book company copyright first edition 1957. 

3. Chemical Engineering hand book by Perry fifth edition McGraw. Hill 1957. 

اسػػػاليب واجهػػػزة القيػػػاس المسػػػتعممة فػػػي الهندسػػػة الميكانيكيػػػة ، تػػػاليؼ ر. ج سػػػويني ، ترجمػػػة احمػػػد  .4
 .1968الـ العربي القاهرة عباس الشربتي ، مطبعة دار الع

القياسات التكنولوجية واجهزة القياس المستعممة في الصناعات الكيمياوية ، تأليؼ ـ . كوالكوؼ. دار  .5
 مير لمطباعة والنشر ، االتحاد السوفياتي / موسكو
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 ٔؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 ــــــٙــــــــــــْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــ

 خـــــــــــــــــــ: انُٓعقٛانزطظظبد

 خــــــــــانمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚ

 كبفخ انفـــــــــــــــــــــــؽٔع  انفؽع:

إقى 

 انًبظح

ثبنهغخ 

 انؼؽثٛخ
 انكُخا خواص المواد

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ

Properties of 

materials 

ػعظ  عانًدًٕ ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 4 4 2 2 انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 هىداف المادة : 
:تعريف الطالب من تأايرات القـوى الخارجيـة ممـى اجـزاء المكـائن ومـا يترتـب ممييـا مـن اجيـادات وتشـيوات  اليدف العام.1

ى المسـموحة وكـذلك تعريـف الطالـب بسببيا وكيفية معالجة ىذه الحاةت امتمادا ممى العالقات الرياضية لتحديد مقادير القو 
ممى انواع المعادن التي تدخل في بناء اةجيزة والمكـائن المسـتخدمة فـي الصـنامات الكيمياويـة ومـن انـواع ىـذه المعـادن   

 خواصيا   مواصفاتيا   استخداماتيا   كيفية استخالصيا ومن وقايتيا مند تعرضيا لمتآكل .
ــ .اليــدف الخــاص2 ــيم الطالــب كيفي ــة   : تعم ة فحــص المعــادن لمعرفــة خواصــيا الميكانيكيــة )الصــالدة   الصــدمات   المتان

مقاومة الشد و اةنض اط ( وحسب المتطمبات الصنامية وتزويد الطالب بالمعمومات من خواص ومواصفات المعـادن وكيفيـة 
 الحفاظ ممييا من التأكل .    

 المفردات النظرية
 تفاصيؿ المفردات االسبوع 

المقدمــة واليــدف وتعــاريف مـــن القــوى   اةجيــادات   التشـــوىات والخــواص الميكانيكيــة ومســـائل   اةول 
 رياضية حول القوى 

 مركز الش ل ومزم القصور الذاتي   )لممقاط  اليندسية البسيطة والمركبة( الااني 
 مسائل رياضية من مركز الاقل ومزم القصور الذاتي  الاالث
نضـــ اط )قـــانون ىـــوك   مخطـــط اةجيـــاد   اةنفعـــال ( مالقـــة بصـــوان باةجيـــادات اةجيـــادات واة  الراب  

 الحرارية  مسائل رياضية .
 اجيادات القص واةجيادات المتولدة مند الربط بالبراشيم والمحام  الخامس
 اجيادات اةلتواء ومسائل رياضية حول اةلتواء وحساب زاوية اةلتواء  السادس
 نحناء م  الرسوم التخطيطية لعزوم اةنحناء وقوى القص اجيادات اة  الساب 
 اةجيادات في اةومية الرقيقة الجدران )اةسطوانية ( الاامن
حسـاب اةجيــادات والضــ ط فـي الخزانــات المختمفــة   مالقــة بصـوان   اةجيــادات الحراريــة   مســائل  التاس 

 رياضية 
التعدين والمعادن   انواع المعادن وخاصة التي تـدخل فـي بنـاء ممم التعدين )ميتالورجيا( مقدمة من  العاشر

المكائن واةجيزة المستخدمة في الصـنامات الكيمياويـة   البنـاء الـذري والحبيبـي والبمـوري والشـبكات 
 البمورية 

 الحديد والصمب   خاماتيا   كيفية استخالصيا   خواصيا   استخداماتيا الحادي مشر
عــالي وكيفيــة اســتخالص حديـدي الزىــر فيــو مــن الخامـات   اةفــران المســتخدمة ةســتخالص الفـرن ال الااني مشر
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 الصمب من حديد الزىر والخردة )افران مارتن توماس واةفران الكيربائية(
المعــادن ال يــر الحديديــة )النحــاس و اةلمنيــوم   القصــدير  الرصــاص   الخارصــين   استخالصــيا  الاالث مشر

 اصيا واستخداماتيا(بمواصفاتيا   وخو 
مقدمة من التآكل   ااارىا السيئة ممى األجيزة والمكائن والنتائج المدمرة ليـا ممـى اةقتصـاد الـوطني  الراب  مشر 

   انواع التأكل 
 الطرق المتبعة في الوقاية من التآكل  الخامس مشر

 

 القسـ والفرع
تشغيؿ  -الصناعات الكيمياوية

 الوحدات
اسـ 
 المادة

 الموادخواص 
السنة 
 الدراسية

 ال انية

 
 المفردات العممية

 تفاصيؿ المفردات االسبوع 
 شرح مام لجمي  اةجيزة المستخدمة في مختبر خواص المواد اةول 
 اختبارات الصالدة   برينل   فيكرز   روكويل الااني 
 اختبار الصدمات  شاربي وايزود الاالث
 اختبار الشد واةنض اط الراب  

 اختبار اةنحناء واةلتواء الخامس
 الفحص المجيري السادس
 اختبار التقسية في فرن المعالجات الحرارية  الساب 
 اختبار التآكل الحامضي  الاامن
 اختبار التآكل القامدي  التاس 
 التخمير  العاشر

 اىمية مممية الطالء في الوقاية من التأكل  الحادي مشر
 لطالء بالقصديرتجارب ا الااني مشر
 تجارب الطالء بالنيكل الاالث مشر
 تجارب الطالء باةلمنيوم الراب  مشر 

 تجارب الطالء بالخارصين  الخامس مشر
 

 المصادر:
1- Strenth of Material, R.C. Stephens , 1974 

2- Engineering Mechanics,  by  Singer , 3
rd

  ed. , 1972 

3- Chemical Plant Technology – An Introduction by Manual , M.A.Ellison & 

Taylor , 1970 

 

 

 ٔؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ
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 ــــــٙــــــــــــْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــ

 خـــــــــــــــــــانزطظظبد: انُٓعقٛ

 خــــــــــانمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚ

 كبفخ انفـــــــــــــــــــــــؽٔع  انفؽع:

إقى 

 نًبظحا

ثبنهغخ 

 انؼؽثٛخ
 انكُخا بناء اةجيزة

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ

Construction 

of Equipment 

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ َظؽ٘

 انٕزعاد

 4 4 2 2 انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 هىداف المادة : 
وتشـ يل وصـيانة اةجيـزة المسـتخدمة فـي الصـنامات الكيمياويـة والمظومـات :تعميم الطالب نظريُا من ترتيب  .اليدف العام1

     الممحقات التابعة ليذه اةجيزة مال اةنابيب والروابط والصمامات . 
 : التعرف بصورة دقيقة نظريُا وممميُا من تركيب وبناء اةجيزة المتخدمة في الصنامات الكيمياوية .  .اليدف الخاص2

 يةالمفردات النظر 
 تفاصيؿ المفردات االسبوع 

المقدمة من العمميات اةنتاجية في الصنامات الكيمياوية وانواميـا ومـن المكـائن والمعـدات واةجيـزة  اةول 
 المستخدمة في ىصذا المجال . 

اىميــة اةنابيــب فــي المصــان  الكيمياويــة   شــبكاتيا   مظوماتيــا   ممكقاتيــا والحســابات الفنيــة مــن  الااني 
 نشاء شبكات اةنابيب . ا

 انواع اةنابيب )اةنابيب المصنومة من حديد الزىر   الصمب   الزجاج( الاالث
 الصمامات   اىميتيا   انواماا   كيفية   ربط اةنابيب م  الصمامات وانواع الربط .  الراب  

 0العازةت  هىميتيا   اس الخامس
 كانيكية .  تخداماتيا   هنواميا   المجمومة المي…..

 المجمومة الارموستاتيكية .  السادس
 المجمومة الارموديناميكية   المجمومة المتفرقة .  الساب 
انواميــا اســتعماةتيا   القــيم اميمــة فــي  –امضــخات الكابســة  –معنــى ممميــة الضــخ  –المضــخات  الاامن

 –القــدرة  –الكفــاءة  0 الشــ ل النــومي –المضــخات الكابســة )التيــار الحجمــي( ارتفــاع ممــود الضــخ 
 الحوادث التي تحصل في الضخات . 

 حساب القيم الميمة  –استخداميا  –انواميا  –المضخات المصرمية  التاس 
 استخداماتيا وحساب القيم الميمة .  –انواميا  –مضخات المواد القاذفة  –المضخات الدوارة  العاشر

 استخداماتيا وحساب القيم الميمة .   –اع الضاغطات انو  –معنى اةنض اط  –الضاغطات  الحادي مشر
 الضاغطات المصرمية استعماةتيا وحساب القيم الميمة .   الااني مشر
 الوقود المستخدمة.  –انوميا  –ممحقاتيا  –اىميتيا  –استخداماتيا  –المراجل  الاالث مشر
 –نابيب الميبية اةجزاء الميمة في منظومة المراجل المراجل ذات اة  –المراجل ذات اةنابيب المائية  الراب  مشر

 ال اية والتفتيش ممى المراجل . 
 المبادةت الحرارية   هنواميا   هستعماةتيا   صيانتيا الخامس مشر
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 القسـ والفرع
تشغيؿ  -الصناعات الكيمياوية

 الوحدات
اسـ 
 المادة

 بناءاالجهزة
السنة 
 الدراسية

 ال انية

 يةالمفردات العمم
 هىداف المادة : 

.الهدؼ العاـ :تعميـ الطالب عمميُا عف تركيب المواد الرابطة لالجهزة  المستخدمة في الصناعات الكيمياوية1
          

الصػػػمامات والعػػػازالت (  –.الهػػػدؼ الخػػػاص : تعمػػػيـ الطالػػػب عمميػػػُا عػػػف تركيػػػب المػػػواد الرابطػػػة )االنابيػػػب 2
 واد . وتجميعها وتفكيكها ورسـ االجزاء لمم

 
 المفردات  االسبوع 

التعرف ممى الرموز المتخدمة فـي الصـنامات لمصـمامات والـروابط وبعـض العـدد ورسـم لوحـات فـي  اةول 
 ىذا المجال وشبكات اةنابيب وممحقاتيا . 

 اع الصمامات والروابط . و رسم لوحات لرموز ان الااني 
 وكيفية استخدام الفمنجات في ربط اةنابيب .  التدريب ممى تسنين اةنابيب وكيفية ربطيا الاالث
 ات انواع الربط لالنابيب م  الفمنجة وبطرق مختمفة الربط . حرسم لو  الراب  

 تفكيك الصمام البوابي والكروي ورسم اةجزاء المفككة .   الخامس
 كيتات رسم اةجزاز المفككة . ز استخدام الواشرات والكا  السادس
 صمام البوابي ورسم الصمام بصورة جاىزة . تجمي  ال الساب 
 رسم مقط  كامل لمصمام الكروي .  الاامن
 تفكيك المض اط وصيانتيا .  التاس 
 رسم اةجزاء في اةممدة )الشفتات ( والمحاور الحمقات والبوشات .  العاشر

 استخدامتيا .  –مخاطرىا  –التعرف ممى ممل المراجل  الحادي مشر
جياز قياس مستوى المـاء (  –جياز قياس الض ط  –التعرف ممى ممحقات المراجل )صمام اةمان  الااني مشر

 وصيانتيا . 
 صيانة المبادةت الحرارية .  الاالث مشر
 صيانة العازةن .  الراب  مشر 

 صيانة الضاغطات .  الخامس مشر
 

 المصادر:
1- Chemical Plant Technology, Ellison & Taylor , 1970 

2- Plant Design for Chemical Eng. , by Peter , 1973 

3- Chemical Eng. Hand Book,  Perry ,  
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 ٔؾاؼح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 ْٛئخ انزؼهٛى انزمُـــــــــٙ

 انزطظظبد: انُٓعقٛخ

 انمكى :انظُبػبد انكًٛٛبٔٚخ

 رشغٛم  انٕزعادانفؽع:

 إقى انًبظح

 انكُخا نسبقجخرطجٛمبد ا ثبنهغخ انؼؽثٛخ

 انعؼاقٛخ

 انثبَٛخ

 

 ػعظ انكبػبد االقجٕػٛخ

ثبنهغخ 

 االَكهٛؿٚخ

 Computer 

Applications 

َظؽ

٘ 

ػعظ  انًدًٕع ػًهٙ

 انٕزعاد

 6 3 2 1 انؼؽثٛخ نغخ انزعؼٚف نهًبظح

 
ق رشةغٛهٓب انٓعف : رؼؽٚف انطبنت ػهٗ انجؽايح انزطجٛمٛخ) االَزؽَذ ، االككم ، االٔرٕكبظ (  َٕٔافػْب ٔؽؽ

 ٔاالقزفبظح يُٓب فٙ كبغخ انًدبالد.

 المفردات النظريــــــة
االقجـــــــةةةةـٕ

 ع

 رفبطٛــــــم انًفـــــــؽظاد

 االٔل

 

 انٗ

 

 انثبنث

  يفٕٓو انشجكبدNetworks     ٔإَاػٓب،يفٕٓو االَزؽَذInternet            ّٔرشغٛه 

 غ انشجكخ انؼبنًٛخ ٔطف انشبشخ انؽئٛكٛخ ٔيكَٕبرٓب، كٛفٛخ االرظبل يWeb      

   االقزفبظح يٍ يسؽكبد انجسث انًشٕٓؼح يثمGoggle , Yahoo 

 انزؼؽف ػهٗ ؽؽق انجسث ػٍ انًؼهٕيبد ٔانٕطٕل انٛٓب 

 انؽاثغ

 

 

 

 

 انٗ

 

 

 

 

 انؼبشؽ

   ( ثؽَةةةةةبيحExcel    انزؼةةةةةؽف ػهةةةةةٗ يفٓةةةةةٕو انجؽَةةةةةبيح: فٕائعِ،يٕاطةةةةةفبرّ،يٛؿارّ،ؽؽق )

انؽئٛكةةٕٛٓيكَٕبرٓب ٔاززٕائٓةةب ػهةةٗ يطزهةةف انمةةٕائى ٔاالظٔاد رشةةغٛهّ،انزؼؽف ػهةةٗ انشبشةةّ 

 انفؼبنّ

 يفٕٓو انطهّٛ،إَاع انجٛبَبد االقبقّٛ ٔكٛفٛخ اظضبنٓب 

    (كٛفٛخ زفع طةفسخ انؼًةمWork sheet         ( ٔ )Work book     اغةالق انجؽَةبيح ، )

 ٔإغالق انًهف

 د انسكةبثٛخ انجكةٛطّ، انزؼةؽف ػهةٗ كٛفٛةخ فزر انًهف انًسفٕظ ،اظضبل انجٛبَبد ٔاخةؽاء انؼًهٛةب

 ػجؾ أ رُكٛك انجٛبَبد ْٔٛكهزٓب ػًٍ انطهٛخ انٕازعح أ يدًٕػخ انطالٚب

  انزؼةةؽف ػهةةٗ ؽةةؽق خًةةغ انجٛبَةةبد أ يدًٕػةةخ انطالٚةةب ثظةةٕؼْب انًطزهفةةخ ٔكةةػنك كٛفٛةةخ فةةؽؾ

 انجٛبَبد

 اقزطعاو ثؼغ انعٔال انزٙ ٕٚفؽْب انجؽَبيح  يثم 

      (Sum,Min,Max,Count, SQRT,Ave   ٔغٛؽْةب يةٍ انةعٔال االزظةبئٛخ انًفٛةعح   )

 أ يٍ انعٔال غاد انؼاللخ.

    (انزؼؽف انٗ ػًهٛخ انزُمٛرEditing     انزٙ ٕٚفؽْب انجؽَبيح، كٛفٛخ َكةص انجٛبَةبد أ َمةم )

انجٛبَةةةبد ٔانزؼةةةؽف ػهةةةٗ يفٓةةةٕو َكةةةص انؼًهٛةةةبد انسكةةةبثّٛ ٔكةةةػنك يفٓةةةٕو انطالٚةةةب انُكةةةجّٛ)  

Relative   (ٔانطالٚب انًطهمخ )Absolute   ) 

 انزسكى فٙ ػؽع انطهٛخ: رغٛٛؽ ًَطٓب َٔكمٓب يٍ ضالل اقزطعاو اظٔاد انزُكٛك 

    ( انزؼبيةم يةةغ انًطططةةبدChart  ٔكٛفٛةخ رسٕٚةةم انجٛبَةةبد انؽلًٛةخ ٔانُظةةٛخ انةةٗ يطططةةبد )

 ثًطزهف إَاػٓب يٍ ضالل قبزؽ انًطططبد

     (Chart Wizard  ٔانزؼةةؽف ػهةة ) كٛفٛةةخ اخةةؽاء انزؼةةعٚالد ٔانزُمٛسةةبد انزةةٙ ٕٚفؽْةةب ٗ

 انجؽَبيح

  انزؼؽف ػهٗ كٛفٛخ اػبفخ أ زػف انظفٕف أاالػًعح فٙ طفسخ انؼًم ٔكٛفٛخ ؽجبػخ انجٛبَةبد

 انؽلًٛخ أ انًطططبد

 

 انسبظ٘ ػشؽ

 AutoCADثؽَبيح    

 انزؼؽف ػهٗ ثٛئخ ػًم انجؽَبيح انًطزهفخ نهشبشخ

Menus , Screen , Scroll Bars , Tool Bars , Properties Bar 

 ( انشةجكّ ) Units( ، ٔزةعاد انؽقةى )    Bordersإػعاظ ٔؼلخ ؼقى فزر يهف خعٚع ، زعٔظ انؽقةى )    انثبَٙ ػشؽ

Grid    ( انمفؿ )Snap    ( ٌانطؿ )Save as Save  ) 
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 -انثبنث ػشؽ 

 انطبيف ػشؽ

 انزؼؽف ػهٗ أايؽ انؽقى انًطزهفخ ، 

ػشةةؽ  انكةةبظـ

 انثبيٍ ػشؽ –

 انزؼؽف ػهٗ أايؽ انزؼعٚم

             Editing  ،Mirror , Move , Copy , Offset 

 (   Osnapانؽقى انعلٛك )  انزبقغ ػشؽ

 (  Dimensionإػبفخ االثؼبظ )  انؼشؽٌٔ

انسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبظ٘ 

 ٔانؼشؽٌٔ

 Hatchٔانمطبػبد         Textإػبفخ انُظٕص      

انثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبَٙ 

 ٔانؼشؽٌٔ

 Layer , Properties , Linetypesى ثًٕاطفبد انؽقى  انزسك

انثبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث 

ٔانؼشةةةةةةةةةةةؽٌٔ 

ٔانؽاثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ 

 ٔانؼشؽٌٔ

       انكزم ٔانزٕطٛفبدBlocks and Attributes  

 Block , Wblock , Explode , Devide , Measure 

انطةةةةةةةةةةةةةةةةةبيف 

ٔانؼشةةةةةةةةةةةؽٌٔ 

ٔانكةةةةةةةةةةةةةةبظـ 

 ٔانؼشؽٌٔ

 يعضم انٗ انؽقى ثالثٙ االثؼبظ 

           Ucs , Vports , Elev , thickness  

 

 

انكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبثغ 

ٔانؼشةةةةةةةةةةةؽٌٔ 

ٔانثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيٍ 

 ٔانؼشؽٌٔ

 3D Surfacesإَشبء قطٕذ ثالثٛخ االثؼبظ   

انزبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ 

ٔانؼشةةةةةةةةةةةؽٌٔ 

 ٔانثالثٌٕ

 3D Solidsإَشبء أخكبو ثالثٛخ االثؼبظ   

 ((2008-2007والعممية) الجديدة  المفردات النظريــــــة

 ــــؽظادرفبطٛــــــم انًفـــ االقجــــــــٕع

 ,Snap, Limit, Grid, Panيةةةعضم انةةةٗ ثؽَةةةبيح االٔرٕكةةةبظ ، اػةةةعاظاد انشبشةةةخ) االٔل

Zoom……..) 

 ((Drawلبئًخ انؽقى   انثبَٙ انٗ انؽاثغ

 (Modify)لبئًخ انزُمٛسبد  انطبيف ٔانكبظـ

 (Object Snap)لبئًخ  انكبثغ 

 (Layers )انطجمبد  انثبيٍ

 االثؼبظ انزبقغ

 بثخانكز انؼبشؽ

 ضؿٌ انًهفبد ٔاقزٛؽاظ يهفبد يٍ ثؽايح اضؽٖ ٔرظعٚؽْب انسبظ٘ ػشؽ

 ٔاقزٛؽاظ اخؿاء يٍ ثؽايح اضؽٖ (Blocks )ػًم  انثبَٙ ػشؽ

 رطجٛمبد ؼقى ػهٗ انسبقٕة زكت رطظض انمكى انثبنث ػشؽٔانؽاثغ ػشؽ

 انطجغ ٔاالقزُكبش ٔاضؽاج انًهفبد ػهٗ انطبثؼخ ٔانؽاقًخ انطبيف ػشؽ

 يجبظٖء انؽقى االثؼبظ انثالثخ ػشؽانكبظـ 

انكبثغ ػشؽ انٗ 

 انؼشؽٌٔ

 (Surface )لبئًخ انؽقى انثالثٙ انمشؽ٘ 
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انسبظ٘ ٔانؼشؽٌٔ انٗ 

 انثبنث ٔانؼشؽٌٔ

 ( Solids )لبئًخ انؽقى انثالثٙ انظهع 

انؽاثغ ٔانؼشؽٌٔ انٗ 

 انكبظـ ٔانؼشؽٌٔ

 ( Slice , Revolve , Extrad )رطجٛمبد ػهٗ االٔايؽ 

انكبثغ ٔانؼشؽٌٔ 

 ٔانثبيٍ ٔانؼشؽٌٔ

 ( Solid Editing )رُمٛسبد انؽقى 

انزبقغ ٔانؼشؽٌٔ ٔ 

 انثالثٌٕ

 ؼقى يثبل رطجٛمٙ ثبضزظبص انمكى

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهاج التدريب الصيفي 
 

 شؽذ ػبو ػٍ انًظُغ ، ٔٚشًم   -1

    

 ربؼٚص ٔيٕلغ ٔؽجٛؼخ انًظُغ . -أ

 َٕػٛخ انكهغ انًُزدخ . -ة

 ٔاالخٓؿح . َٕػٛخ انًكبئٍ -ج

 انطبلخ االَزبخٛخ . -ظ

 انكبظؼ ٔانٓٛكم انزُظًٛٙ . -ذ

 

 انزؼؽف ػهٗ انشؼت االَزبخٛخ ٔغٛؽ االَزبخٛخ ثبَٕاػٓب . -2

 

 انزؼؽف ػهٗ َٕػٛخ انًٕاظ االٔنٛخ ، يظبظؼْب ٔانشؽٔؽ ٔانًٕاطفبد انًطهٕثخ . -3

 

االخٓةةؿح  انزؼةةؽف ػهةةٗ ركهكةةم انًؽازةةم االَزبخٛةةخ فةةٙ انشةةؼت االَزبخٛةةخ ٔانزؼةةؽف ػهةةٗ -4

 انًكزطعيخ .

 

 اػًبنٓب ٔٔاخجبرٓب . –انزؼؽف ػهٗ شؼجخ انكٛطؽح ػهٗ َٕػٛخ ٔػجؾ اندٕظح  -5

  

 

ٔٔاخجبد شؼجخ انظةٛبَخ  –إَاع انظٛبَخ  –يفٕٓو انظٛبَخ  –انزؼؽف ػهٗ شؼجخ انظٛبَخ  -6

. 

 

رؼهًٛةةبد انكةةاليخ  –ٔٔاخجةةبد انكةةاليخ انًُٓٛةةخ  –انزؼةةؽف ػهةةٗ يفٓةةٕو انكةةاليخ انًُٓٛةةخ   -7

 ٔانزؼؽف ػهٗ يؼعاد انٕلبٚخ انشطظٛخ . –ُٓٛخ انً

 

 كٛفٛخ انزطهض يٍ انُفبٚبد .  -8
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 كزبثخ رمؽٚؽ ػبو ػٍ انزعؼٚت انظٛفٙ ٔفك انُمبؽ انًػكٕؼح فٙ يُٓبج انزعؼٚت انظٛفٙ .  -9

 

 

 يالزظــــخ 

 

ُٚجغٙ اٌ ٚزى انزُكٛك انزبو ثٍٛ انًشؽفٍٛ انؼهًٍٛٛ ٔانؼًهٍٛٛ ٔرؿٔٚع انًشؽف انؼًهٙ ثًُٓةبج 

انزعؼٚت انظٛفٙ ٔيزبثؼزّ زٕل رُفٛػ انًُٓح انًػكٕؼ ٔاٌ ٚكٌٕ ظٔاو انطهجخ انًزةعؼثٍٛ كةعٔاو 

 انؼبيهٍٛ فٙ انًُش ح انزٙ ٚزعؼة ثٓب انطبنت .
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