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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 الجامعة التقنية الشمالية  التعليميةالمؤسسة  .1
 والنفطية معهد الموصل / الصناعات الكيمياوية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  ونفطية / تشغيل وحدات صناعية والنفطية الصناعات الكيمياوية

 والنفطية دبلوم تقني في تشغيل الوحدات الصناعية اسم الشهادة النهائية  .4
  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دورات تدريبية + زيارات ميدانية المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 14/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 . اهداف البرنامج االكاديمي9
ى رة عليهدف قسم الصناعات الكيمياوية لتخريج مالكات تقنية مؤهلة للقيام باعمال التشغيل والصيانة والسيط
وصات اجهزة تشغيل الوحدات الصناعية الكيمياوية في المصانع الكيمياوية وخاصة النفطية منها واجراء الفح

 صفات القياسية لها المختبرية على المواد االولية والمصنعة النهائية ومطابقة الموا
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  -أ

 ال لفة والقيام باعمتعريف الطالب طرق تشغيل والسيطرة على االجهزة والوحدات الصناعية الكيمياوية المخت -1أ
    والنفطي االنتاج الكيميائي  
لمصانع افي  لناتجةفحوصات الكيمياوية والفيزياوية والمختبرية للمواد االولية واالطالب بين اليقارن  -2أ

دات والمساهمة مع الكوادر المتخصصة في اجراء تحويرات وتحسينات على الوح الكيمياوية والنفطية

 الصناعية

 ةمل الكيمياوييستخدم الطالب الرسومات والخرائط والمخططات الصناعية المتعلقة بالمعا -3أ

 تنفيذ اعمال السيطرة النوعية لغرض مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العالمية والعراقية -4أ

 تعريف الطالب باستخدام الحاسبة االلكترونية لتطبيق مفردات المنهج -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 والنفطيةاكتساب الطالب مهارة اجراء التحليالت المختبرية  - 1ب 

 استخدام ادوات المختبر والورش الكيمياوية بجودة وحرص على سالمة ودقة النتائج - 2ب 

       تنفيذ الرسومات البيانية والمخططات الخاصة بالدرس العملي - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

,السمنارات ,الحلقات  Power point,التدريب العملي في المختبرات ,النظريةالمحاضرة,الكتاب 
 ,بحوث تخرجالسفرات العلمية,مقاطع فيديوية تعليمية,التدريب الصيفيالنقاشية,مستجدات علمية,

 
 طرائق التقييم      

المتحان ا,سنويةاالسبوعية والالتقارير ,االمتحان الفصلي,االختبارات القبلية,االختبارات الشفهية ,التقييم اليومي
 )العملي +النظري(النهائي

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ها في بناء البلديتعرف الطالب على عمل وحدات التشغيل الصناعية ودور  -1ج         

 تشجيع الطالب على اكتساب الخبرة العملية وربطها بالمبادئ النظرية -2ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلوم والمعرفة -3ج

 تعلم التواصل والتفاعل اثناء المحاضرة  -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

عبر في القسم العلمي ومحاضرات عملية ونظرية واالستماع  الى االساتذة والعلماء ضمن االختصاص 

 وعرض االفالم العلمية والفيديوهاتالكتب المنهجية والخارجية وعبر المواقع االلكترونية في االنترنيت 
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 والزيارات الميدانية

 
 طرائق التقييم    

 والتقارير العلمية التحريرية والشفهيةاختبارات الطالب الفصلية واليومية 

 
 
 .خصي(الشبلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقا )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

اجباته بحقوقه وو  تعريف الطالبمهارات االتصال والمحادثة كاللغة االنكليزية والحاسوب ومهارة العرض و -1د
 ) معياراساسي لحقوق االنسان(

 لعلميةبلية االبداعية اتشجيع سياسة المناقشات حتى يتمتع الطالب بالقا مهارات العمل الجماعي و-2د
 بالكيمياء ين العلميةتعليم الطالب ربط الصيغ الرياضية للقوانمهارات التعلم الذاتي واالعتماد على النفس و -3د

 تدريب الطالب على استخدام مواقع االنترنيت والبرامج العلمية الحديثة -4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 هية اثناء المحاضرات اختبارات شف -بارات العملية ,االختبباسئلة بيتية لحلها ذاتياامتحانات يومية  -أ

 ختبارات تنافسية بين مجاميع الطلبة للشعبة الواحدة ا -ج

 ختبارات لتشجيع المنافسة العلمية بين الشعب الطالبية والمراحلا -د

 
 طرائق التقييم          

 التقاريرفي مجال االختصاص ومن ثمك مناقشةالتقارير(,االلتزام بالتكليفات)مثل عمل 

 على االختبارات التحريرية والشفوية والتقارير االسبوعية والسنوية  درجاتووضع 
 
 

 بنية البرنامج  .10

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 4 الميكانيكية الوحدات تشغيل  االولىالمرحلة 

 3 3 الفيزياوية الكيمياء  

 2 1 الكيمياء العامة  

 3 - الرسم الهندسي  

 - 2 الرياضيات  

 1 1 السالمة المهنية  
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 4 - المعامل  

 2 1 تطبيقات الحاسبة  

 - 2 حقوق االنسان  

 - 2 1لغة فنية)انكليزي(ك  

  ----------------------   
 3 2 نفط تكنولوجيا  الثانية المرحلة 

 3 4 الحرارية الوحدات تشغيل  

 3 3 الكيمياوية الصناعات  

 2 2 والسيطرة القياسات  

 2 2 مواد خواص  

 2 2 األجهزة بناء  

 2 1 الحاسبة تطبيقات  

 2 - المشروع  
 
 
 

  2019-2020 للعام  لفرع تكرير نفط  الدراسيةلخطة ا                    

       

 السنة الدراسية االولى        

 اسم المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات

نوع 

 المادة

لغة 

 التدريس
 نوع المادة

 م ع ن

 اساسية حضوري االنكليزية تخصصية 14 7 3 4 انتقال مادة  .1

 اساسية حضوري العربية تخصصية 12 6 3 3 تقنية الزيوت الخفيفة  .2

 اساسي الكتروني االنكليزية تخصصية 3 3 2 1 كيمياء عضوية  .3

(1سالمة صناعية)ك   .4  اساسي الكتروني العربية مساعدة 2 2 1 1 

5.  
 قياسات ونقل الملكية 

 2ك
 اساسي الكتروني العربية مساعدة 2 2 1 1

 اساسي الكتروني العربية مساعدة 4 2 - 2 الرياضيات  .6

 اساسي الكتروني االنكليزية مساعدة 6 3 3  الرسم الهندسي  .7

 عملي العربية مساعدة 8 4 4 - الورش الهندسية  .8

 غير اساسي الكتروني العربية مساعدة 6 3 2 1 تطبيقات الحاسبة  .9

اإلنسانحقوق   .10  غير اساسي الكتروني العربية عامة 4 2 - 2 

11.  
لغة فنية )انكليزي( 

1كورس   
 غير اساسي الكتروني االنكليزية عامة 2 2 - 2

    63 37 19 18 المجموع 

 
 
 

 اسبوع 30عدد االسابيع :   
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  ثانيةالسنة الدراسية ال   

 

 اسبوع 30عدد االسابيع :   

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 توظيف طرائق تدريس جديدة  -1
 واملهنية  ياة العامةتعليمية جديدة ومالئمة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف جماالت احل توظيف وسائل -2
 رونة املنهج جلعله قابال للتغيري ملواكبة التقدم العلمي م -3
 ل على املعلومةاملهارات الالزمة للعملية التعليمية والتقنيات الالزمة للحصو توظيف  -4
 لقدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى اتثريه على الطالبا -5
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 لقبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعهاا -1
  املرحلة االعدادية يفمعدل الطالب  -2
 الطاقة االستيعابية للقسم  -3
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 اسم المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 نوع المادة

لغة 

 التدريس

 نوع المادة

 م ع ن

1.  
ميكانيك وجريان 

 الموائع
 االنكليزية تخصصية 14 7 3 4

 اساسية حضوري 

 اساسية حضوري  االنكليزية تخصصية 12 6 3 3 انتقال حرارة  .2

 اساسية حضوري  العربية تخصصية 12 6 3 3 البتروكيمياويات  .3

 اساسية حضوري  العربية تخصصية 8 4 2 2 تقنية الزيوت الثقيلة  .4

 اساسي الكتروني االنكليزية تخصصية 8 4 2 2 تقنية السيطرة  .5

معدات الصناعيةال  .6  اساسي الكتروني العربية تخصصية 8 4 2 2 

 غير اساسي الكتروني العربية مساعدة 6 3 2 1 تطبيقات الحاسبة  .7

مشروعال  .8  اساسي الكتروني العربية مساعدة 4 2 2 - 

2لغة إنكليزية كورس  .9  غير اساسي الكتروني االنكليزية عامة 2 2 - 2 

    74 38 20 18 المجموع 
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 لدراسية العلمية املنهجية ااملقررات  -1
  انرتنيت ( -مالزم –تب ك)  املصادر العلمية اخلارجية  -2
 الكادر التدريسي  -3
 ت العملية املختربية والبحثية املهارا -4
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوىالسنة / 

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * * * * * *  * * *  * * * اساسي الميكانيكية الوحدات تشغيل  المرحلة االولى 

 * * * * * * * * * * * *  * * * اساسي الفيزياوية الكيمياء 

 * * * * * * * * * * * *  * * * اساسي الكيمياء العامة 

 * * * * * * *  * * *  * *  * اساسي الرسم الهندسي 

 * * * * * *    * *  * *   اساسي الرياضيات 

 * * * * * * * * * * *   * * * اساسي السالمة المهنية 

 * * * * * * * *  * * *  * * * اساسي المعامل 

 *  * * * * * * * *   * *   اساسي تطبيقات الحاسبة 

   * * * *   *       * اساسي حقوق االنسان 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * * * * * * * * * * * * * * اساسي نفط تكنولوجيا  المرحلة الثانية 

  * * * * * * * * * * * * * * * اساسي الحرارية الوحدات تشغيل 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي الكيمياوية الصناعات 

 * * * * * * *  * * *  * * *  اساسي والسيطرة القياسات 

   * * * *   * * *  * *   اساسي مواد خواص 

 *  * * * * * * *  * * * * * * اساسي األجهزة بناء 

 * * * * * * * * *  * *  *  * اساسي الحاسبة تطبيقات 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي المشروع 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

لية شماوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة التقنية ال المؤسسة التعليمية .1

 معهد الموصل/
  طيةونف / تشغيل وحدات صناعية والنفطية الصناعات الكيمياوية    / المركز علمي القسم ال .2

 ونفطيةتشغيل وحدات صناعية  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / فصلي  الفصل / السنة .5

 67 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 14/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تخريج مالكات تقنية مؤهلة للقيام باعمال التشغيل والصيانة والسيطرة على اجهزة تشغيل الوحدات 
 الصناعية الكيمياوية في المصانع الكيمياوية وخاصة النفطية منها

ربط و لها  واجراء الفحوصات المختبرية على المواد االولية والمصنعة النهائية ومطابقة المواصفات القياسية
 المعلومات النظرية بالعملية

 اطالع الطالب على التقنيات المستخدمة 

 فهم المواد العلمية واستخدامها

 االلمام بالرسوم والخرائط الصناعية 

 القيام باعمال الصيانة للوحدات الصناعية 

 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 ال لفة والقيام باعمتعريف الطالب طرق تشغيل والسيطرة على االجهزة والوحدات الصناعية الكيمياوية المخت -1أ
      االنتاج الكيميائي  
 ةاد االولية والناتجالمختبرية للمو يقارن الطالب بين الفحوصات -2أ

 ةيستخدم الطالب الرسومات والخرائط والمخططات الصناعية المتعلقة بالمعامل الكيمياوي -3أ

 والعراقيةتنفيذ اعمال السيطرة النوعية لغرض مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العالمية  -4أ

 لالستفادة في تحسين الواقع الصناعي الربط بين المعلومات النظرية والعملية  -5أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب الطالب مهارة اجراء التحليالت المختبرية  - 1ب 

 النتائجاستخدام ادوات المختبر والورش الكيمياوية بجودة وحرص على سالمة ودقة  - 2ب 

    تنفيذ الرسومات البيانية والمخططات الخاصة بالدرس العملي - 3ب 

    كتساب الطالب مهارات التعامل مع الحاسبةا -4ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام نظام المحاضرات النظرية والعملية و الحاسبة االلكترونية والعرض االلكتروني

  (DATASHOW لتعلم اساسيات الهندسة الكيمياوية والكيمياء  ) 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ة اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية وفصلية وسنوي

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لبلدودورها في بناء ا والعملية يتعرف الطالب على عمل وحدات التشغيل الصناعية -1ج

 تشجيع الطالب على اكتساب الخبرة العملية وربطها بالمبادئ النظرية -2ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلوم والمعرفة -3ج

 تعلم التواصل والتفاعل اثناء المحاضرة  -4ج   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ساتذةالواالستماع للقواعد العلمية في المقررات من محاضرات عملية ونظرية والمشاهدات البصرية 

 واالنترنيت
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 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفوية بشكل دوري والمناقشات العلمية 

 

 

 
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعاب كبير  -1د

 تشجيع سياسة المناقشات حتى يتمتع الطالب بالقابلية االبداعية العلمية -2د
 تطوير قدرات الطلبة الذهنية والعلمية  -3د

 رفع مستوى الطلبة ومتابعة الطالب الضعفاء  -4د 
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 المرحلة االولى/تشغيل وحدات صناعية

1 4   
خواص وسلوك  دراسة

المائع اثناء جريانه خالل 

نابيب واالجهزة  اال

المختلفة وتعريف الطالب 

على الوحدات الميكانيكية 

 واالسس العلمية الخاصة

 تشغيل وحدات ميكانيكية
 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

دراسة الخواص            3 2
الفيزياوية والكيمياوية 

للمواد والقوانين المتعلقة 
بذلك , ودراسة القوانين 
الخاصة بتحويل الطاقة 

الحرارية الى شغل 
 وبالعكس.

 

محاضرة، مناقشة،  لكيمياء الفيزياويةا

بوسترات عرض 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

التعرف على الخواص  1 3
الكيمياوية والفيزياوية 
للمواد وتفاعالتها 
الكيمياوية وطرق 

 تحضيرها
 

محاضرة، مناقشة،  الكيمياء

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

تعليييييم الطالييييب علييييى  3 4

اسيييس وقواعيييد الرسيييم 

ناعي والصيييي الهندسييييي

وكيفيييية اسيييتعمال اهيييم 

الهندسيييييييييييييييييية   االدوا

الضيييييييييرورية لهيييييييييذا 

الغييييييرض والتعييييييرف 

علييييى كيفييييية تصييييوير 

االجسيييييييييييام لرسيييييييييييم 

 مساقطها

 الرسم الهندسي
وكذلك  فرع تكرير 

 مرحلة اولى

محاضرة، 

مناقشة، ، عرض 

بوسترات 

توضيحية، عرض 

فيديوهات وأفالم، 

 تدريب عملي

اختبار 

 عملي

:      تقوية قابلية  2 5
الطلبة لتفهم العالقات 

وكذلك   لرياضياتا
فرع تكرير مرحلة 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 
 االختبار 
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الرياضية ليتمكن 
الطالب من تفهم 

بين  العالقات
المتغيرات المختلفة 
 وربطها بتخصصه.

 

 فيديوهات وأفالم اولى

كافيية  الطالييب تعليييمو  1 6
المخاطر المهنية في 
بيئية العميل والوسيائل 
الالزميية للوقاييية منهييا 
واهم الملوثات للهيواء 
والمييييييييييييييييياء والتربييييييييييييييييية 
والمعييييييدات القياسييييييية 
لكيييييييل ميييييييادة وطيييييييرق 

 الوقاية منها
 

محاضرة، مناقشة،  السالمة المهنية

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 
 االختبار 

تعريف الطالب على  1 7

الحاسبة االلكترونية 

 وانظمة تشغيلها و

االستفاده من برامجها 

والتعرف  ونوافذها

على فايروسات 

 الحاسبة والتعامل معها

 تطبيقات الحاسبة

 Computer    وكذلك
فرع تكرير مرحلة 

 اولى

Applications 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 
االختبارال

 عملي

 المرحلة الثانية /تشغيل وحدات صناعية
: التعييييرف علييييى اليييينفط  2 8

والصييييييييناعات النفطييييييييية 
مييييييييين حيييييييييي  التكيييييييييوين 
 واالستخراج والمعالجة

التعرف عليى مشيتقات و 
الييييينفط والغييييياز وكي يييييية 
الحصييول عليهييا وعلييى 
طييييييرق التقييييييييم عالميييييييا 
ومواصييييييفاتها القياسييييييية 
وتركيبهييييييييييا الكيمييييييييييياوي 

 تكنولوجيا النفط
Petroleum 

Technology 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار
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 والفيزياوي 
 

تزويد الطالب بالتعرف  4 9
على العمليات 

الصناعية المختلفة في 
الصناعات الكيمياوية 
واالجهزة المستخدمة 
فيها ليكون قادرُا على 
تشغيلها والسيطرة 

والمحافظة على عليها 
 سالمتها

تشغيل الوحدات 

 الحرارية 
 

Thermal Units 
Operation 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

تهدف هذه المادة  3 10
للتعرف على العمليات 
االنتاجية بمراحلها 
المختلفة ابتداء من 
المواد االولية وانتهاء 

 بالناتج الصناعي

 الصناعات الكيمياوية
Chemical 

Industries                                     

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

لييييى عتعريييييف الطالييييب  2 11
هربائييييييييييييية كاالجهييييييييييييزة ال

المسيييييييييييييييييييتخدمة فيييييييييييييييييييي 
العملييييييات التكنولوجيييييية 
والصييناعات الكيمياوييية 
وكييييييذلة كي ييييييية قييييييياس 

تغييييييييييرات والسييييييييييطرة مال
عليهيييييييا واعطييييييياء فكيييييييرة 
عمليييييييية عييييييين االجهيييييييزة 
الكهربائييييييييييييييية واجهييييييييييييييزة 

 القياس .    
 

 القياسات والسيطرة 
Measurements 

and control                                    

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

تعريف الطالب عن  2 12
تأثيرات القوى الخارجية 

 خواص المواد
Properties of 

materials 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 االختبار
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على اجزاء المكائن وما 
يترتب عليها من اجهادات 
وتشهوات بسببها وكيفية 

معالجة هذه الحاالت 
اعتمادا على العالقات 

الرياضية لتحديد مقادير 
القوى المسموحة وكذلك 

تعريف الطالب على انواع 
المعادن التي تدخل في 
بناء االجهزة والمكائن 

المستخدمة في 
الصناعات الكيمياوية 

وعن انواع هذه المعادن ، 
خواصها ، مواصفاتها ، 

استخداماتها ، كيفية 
استخالصها وعن وقايتها 

 عند تعرضها للتآكل

 فيديوهات وأفالم

رة دقيقة التعرف بصو  2 13
نظريُا وعمليُا عن تركيب 
وبناء االجهزة المتخدمة 
 في الصناعات الكيمياوية

 بناء االجهزة
Construction 

of Equipment 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

تعريف الطالب على  1 

البرامج التطبيقية) 

االنترنت , االكسل , 

ونوافذها  االوتوكاد ( 

وطرق تشغيلها 

واالستفادة منها في 

 ة المجاالتفكا

 تطبيقات الحاسبة
 Computer 

Applicationsوكذل

ك مرحلة ثانية /فع 

 تكرير نفط

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

 المرحلة االولى/تكرير نفط
خواص وسلوك  دراسة 4 14

المائع اثناء جريانه خالل 

االنابيب واالجهزة 

المختلفة وتعريف الطالب 

على الوحدات الميكانيكية 

 واالسس العلمية الخاصة

   ميكانيك جريان موائع



  
 15الصفحة 

 
  

التعيييييييرف عليييييييى الييييييينفط  3 15
والصييييييييناعات النفطييييييييية 
مييييييييين حيييييييييي  التكيييييييييوين 
 واالستخراج والمعالجة

التعرف على مشتقات و 
وكي ية النفط والغاز 

الحصول عليها وعلى 
طرق التقييم عالميا 
ومواصفاتها القياسية 
 وتركيبها الكيمياوي 

 
 تقنية الزيوت الخفيفة

 
 
  

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

التعرف على الخواص  1 16
الكيمياوية والفيزياوية 
للمواد وتفاعالتها 
الكيمياوية وطرق 

 تحضيرها
 

محاضرة، مناقشة،  كيمياء عضوية

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

كافة  الطالب تعليمو  1 17
المخاطر المهنية في بيئة 
العمل والوسائل الالزمة 

للوقاية منها واهم الملوثات 
للهواء والماء والتربة 

والمعدات القياسية لكل 
 مادة وطرق الوقاية منها

سالمة صناعية) 

 (1كورس 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

ياسات نقل الملكية  1 18

Custody 
Transfer 

Measurements:- 

في القياسات الخاصة 

بالموائع تعرف بـ ) 

نقطة نقل الملكية ( 

(Custody 
Transfer Point) 

بأنها تلك النقطة التي 

يتم فيها قياس كمية 

 Fluidالمائع ) 

وقياسات نقل الملكية ) 

 2كورس 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار
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Quantity  )

ونوعيته                      

 (Fluid Quality  )

بوسائل القياس 

 المعروفة
 نفطالمرحلة الثانية /تكرير 

تزويد الطالب  4 19
بالمعلومات النظرية 
الخاصة بموضوعي 
انتقال الحرارة وانتقال 

المادة )الكتلة( واالجهزة 
الخاصة بهذين 
الموضوعين التي 

تستخدم في الصناعات 
 الكيمياوية

 انتقال مادة
 
 
 

 المعدات الصناعية
 تطبيقات الحاسبة

 المشروع

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

عرض توضيحية، 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

المواد ليتم معرفة  2 20
 والتي البتروكيميائية األولية

هي األساس للصناعات 
البتروكيميائية. ويُمكن 

تقسيمها إلى ثالث 
مجموعات رئيسية من 

ـ مجموعة 1حيث تركيبها: 
 .األولفينات

 .ـ المجموعة األروماتية 2

 .ـ الغاز الصناعي 3

 

محاضرة، مناقشة،  البتروكيمياويات

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

تزويد الطالب  4 21
بالمعلومات النظرية 
الخاصة بموضوعي 
انتقال الحرارة وانتقال 

المادة )الكتلة( واالجهزة 
الخاصة بهذين 
الموضوعين التي 

تستخدم في الصناعات 
 الكيمياوية

 انتقال حرارة
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علييييييييى اليييييييينفط التعييييييييرف  2 22
والصناعات النفطية من 
حييييييييييييييييييييييييي  التكييييييييييييييييييييييييوين 
 واالستخراج والمعالجة

التعرف على مشتقات و 
النفط والغاز وكي ية 
الحصول عليها وعلى 
طرق التقييم عالميا 
ومواصفاتها القياسية 
 وتركيبها الكيمياوي 

   تقنية الزيوت الثقيلة

لييييييى عتعريييييييف الطالييييييب  2 23
هربائييييييييييييييية كاالجهييييييييييييييزة ال

 المسيييييييييييييييييييييتخدمة فيييييييييييييييييييييي
العمليييييييييات التكنولوجييييييييية 
والصييييناعات الكيمياوييييية 
وكييييييييذلة كي ييييييييية قييييييييياس 

تغييييييييييييرات والسييييييييييييطرة مال
عليهييييييييا واعطييييييييياء فكيييييييييرة 
عملييييييييية عيييييييين االجهييييييييزة 
الكهربائييييييييييييييييية واجهييييييييييييييييزة 

 القياس .    
 

محاضرة، مناقشة،  تقنية السيطرة

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

معرفييية الطاليييب بتشيييغيل  2 24
االجهيييييييييييييييزة والمعيييييييييييييييدات 
 الصناعية وتصليحها

 المعدات الصناعية
 

محاضرة، مناقشة، 

عرض بوسترات 

توضيحية، عرض 

 فيديوهات وأفالم

 االختبار

تنمييييية مهييييارات الطالييييب  2 
فييييييي البحيييييي  والتصيييييينيع 
وايجيييييييييياد االسييييييييييتنتاجات 
المفيييييييييييييييييييييدة كاعمييييييييييييييييييييال 

 مستقبلية

 المناشة المناقشة المشروع
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 البنية التحتية    .12

 تشغيل وحدات ميكانيكية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

الجزء االول تأليف جميل  –مبادئ ميكانيكي الموائع  .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 المالئكة 

 –ميكانيكي الموائع الدكتور نعمة حمد عمارة  .2
 الجامعة التكنولوجية

ميكانيكي الموائع ترجمة نبيل زكي مرتضى والدكتور  .3
 فوزي ابراهيم عبد الصادق 

4. Unit. Operation of chemical Eng. By 

maccade, Published by maccraw-hill, 3ed 

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 2nd edition 

1961 Tokyo. Japan 1960 

7. Chemical Eng Vol 1 and 2nd Coulson and 

Richardason by preutice- Hill 1960 

 
1. Unit. Operation of chemical Eng. By 

2. maccade published by macgraw hill 3ed 

edition 1967 

3. Unit operation by Brown, published by willy 

London 1965 

4. Principles of unit operation, by A.S Faust 

published by Toppan and willy 2nd edition 

1961 Tokyo, Japan 1960 

5. Chemical Eng Vol 1 and 2nd Coulson and 

Richardson by preutice- Hill 1960 

6. Fluid mechanics for Eng. By manrice  

puplished by preutice- hill 1960 
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
الطبعة االولى دار الحرية  1974هيئة المواصفات العراقية  .1

 للطباعة بغداد 
2. Astm stands . published in 1960 by American 

society for testing Material . 

3. Chemical process industries by R.N  shreve , 

3rd edition . McGraw. Hill 1967. 

4. Text book of practical organic chemistry by , 

Vogfl. 3rd edition 1954, published by 

Longman  . London.  
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

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

2- Engineering Mechanics,  by  Singer , 3rd  ed. , 

1972 

2-Chemical Plant Technology – An Introduction 

by Manual , M.A.Ellison & Taylor , 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 األطالع على األدبيات العلمية الحديثة  -1

 المشاركة في المؤتمرات العلمية ذات العالقة -2

 .المؤسسات التشغيلية والصناعيةتفرغ المالك التدريسي والتدريبي للتطبيق والعمل في  -3

 استضافة اساتذة متخصصين -4

 املزاوجة العلمية مع اجلامعات األخرى والكليات املناظرة
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