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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي
     ٌوفر وصؾ البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتولعة من      
 الطالب     

 تحمٌمها مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه وصؾ لكل ممرر ضمن     

 .البرنامج   

 لمؤسسة التعلٌمٌة : الجامعة التمنٌة الشمالٌةا-      1

 الموصل/تمنٌات الصناعات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة-المسم العلمً/المركز:المعهد التمنً -      2

 الصناعات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة/تشؽٌل وحدات صناعٌة وتكرٌر نفط: اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً-      3

 .اسم الشهادة النهائٌة: دبلوم تمنً فً تشؽٌل الوحدات الصناعٌة والنفطٌة       4 - 

 .ةللمرحلة االولى للفرعٌن ونظام سنوي للمرحلة الثانٌ النظام الدراسً : ممررات -       5

 .برنامج االعتماد المعتمد: نظام الوحدات-6       

 .المؤثرات الخارجٌة االخرى: دورات تدرٌبٌة+ زٌارات مٌدانٌة-      7

 .7/11/2022تارٌخ اعداد الوصؾ:  -       8

 اهداؾ البرنامج االكادٌمً:          -9

 ٌهدؾ لسم الصناعات الكٌمٌاوٌة لتخرٌج مالكات تمنٌة مؤهلة للمٌام باعمال التشؽٌل والصٌانة والسٌطرة على        

 اجهزة تشؽٌل الوحدات الصناعٌة الكٌمٌاوٌة فً المصانع الكٌمٌاوٌة وخاصة النفطٌة منها واجراء الفحوصات       

 النهائٌة ومطابمة المواصفات المٌاسٌة لها.المختبرٌة على المواد االولٌة والمصنعة        

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم: -10-     

 االهداؾ المعرفٌة -أ         

    تعرٌؾ الطالب طرق تشؽٌل والسٌطرة على االجهزة والوحدات الصناعٌة الكٌمٌاوٌة المختلفة والمٌام  -1أ        

  والنفطً باعمال االنتاج الكٌمٌائً        

  ٌمارن الطالب بٌن الفحوصات الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة والمختبرٌة للمواد االولٌة والناتجة فً المصانع  -2أ        

   الكٌمٌاوٌة والنفطٌة والمساهمة مع الكوادر المتخصصة فً اجراء تحوٌرات وتحسٌنات على الوحدات        

 الصناعٌة       
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 ٌستخدم الطالب الرسومات والخرائط والمخططات الصناعٌة المتعلمة بالمعامل الكٌمٌاوٌة -3أ

 تنفٌذ اعمال السٌطرة النوعٌة لؽرض مطابمة المنتج للمواصفات المٌاسٌة العالمٌة والعرالٌة -4أ

 تعرٌؾ الطالب باستخدام الحاسبة االلكترونٌة لتطبٌك مفردات المنهج -5أ

 المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج األهداؾ -ب

 اكتساب الطالب مهارة اجراء التحلٌالت المختبرٌة والنفطٌة - 1ب 

 استخدام ادوات المختبر والورش الكٌمٌاوٌة بجودة وحرص على سالمة ودلة النتائج - 2ب 

  تنفٌذ الرسومات البٌانٌة والمخططات الخاصة بالدرس العملً - 3ب         

 التعلٌم والتعلمطرائك         

 ,السمنارات ,الحلمات Power point,التدرٌب العملً فً المختبرات ,النظرٌةالكتاب ,المحاضرة

  جالنماشٌة,مستجدات علمٌة,التدرٌب الصٌفً,مماطع فٌدٌوٌة تعلٌمٌة,السفرات العلمٌة,بحوث تخر 

 طرائك التمٌٌم

 المبلٌة,االمتحان الفصلً,التمارٌر االسبوعٌة والسنوٌة,االمتحانالتمٌٌم الٌومً,االختبارات الشفهٌة ,االختبارات 

 النهائً)العملً +النظري( 

 األهداؾ الوجدانٌة والمٌمٌة . -ج

 ٌتعرؾ الطالب على عمل وحدات التشؽٌل الصناعٌة ودورها فً بناء البلد -1ج 

 تشجٌع الطالب على اكتساب الخبرة العملٌة وربطها بالمبادئ النظرٌة -2ج

 تعلم الدلة واالنضباط فً تلمً العلوم والمعرفة -3ج

 تعلم التواصل والتفاعل اثناء المحاضرة  -4ج

 طرائك التعلٌم والتعلم   

 محاضرات عملٌة ونظرٌة واالستماع  الى االساتذة والعلماء ضمن االختصاص فً المسم العلمً وعبر الكتب

 المنهجٌة والخارجٌة وعبر الموالع االلكترونٌة فً االنترنٌت وعرض االفالم العلمٌة والفٌدٌوهات والزٌارات  

 المٌدانٌة

 طرائك التمٌٌم: 

 والتمارٌر العلمٌة اختبارات الطالب الفصلٌة والٌومٌة التحرٌرٌة والشفهٌة
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 متعلمة بمابلٌة التوظٌؾ والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة )المهارات األخرى ال-د 

 تعرٌؾ الطالب بحموله مهارات االتصال والمحادثة كاللؽة االنكلٌزٌة والحاسوب ومهارة العرض و -1د

 وواجباته ) معٌاراساسً لحموق االنسان(

 العلمٌةتشجٌع سٌاسة المنالشات حتى ٌتمتع الطالب بالمابلٌة االبداعٌة مهارات العمل الجماعً و -2د

 تعلٌم الطالب ربط الصٌػ الرٌاضٌة للموانٌن العلمٌة بالكٌمٌاءمهارات التعلم الذاتً واالعتماد على النفس و -3د

 تدرٌب الطالب على استخدام موالع االنترنٌت والبرامج العلمٌة الحدٌثة -4د 

 طرائك التعلٌم والتعلم 

 اختبارات شفهٌة اثناء المحاضرات  -ذاتٌا,االختبارات العملٌة بامتحانات ٌومٌة باسئلة بٌتٌة لحلها  -أ

 اختبارات تنافسٌة بٌن مجامٌع الطلبة للشعبة الواحدة  -ج

 اختبارات لتشجٌع المنافسة العلمٌة بٌن الشعب الطالبٌة والمراحل -د

 طرائك التمٌٌم

 لشةالتمارٌر(االلتزام بالتكلٌفات)مثل عمل التمارٌرفً مجال االختصاص ومن ثمن منا

 ووضع درجات على االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة والتمارٌر االسبوعٌة والسنوٌة 
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 -بنٌة البرنامج : -10

 (2022-2021الخطة الدراسٌة للعام )  

الجامعة التقنٌة الشمالٌة/ المعهد التقنً / الموصل   /  تقنٌات الصناعات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة / تشغٌل 

 الوحدات الصناعٌة

 المستوى األول

 
 نوع المتطلب

عدد  أسم الممرر
الساعات 
 النظرٌة

عدد 
الساعات 
 العملٌة

عدد 
 الوحدات

 الرمز الممهد ان وجد

 باللؽة االنكلٌزٌة باللؽة العربٌة

المتطلباث 

 الجامعبت

وحذة( 41)  

 

وحذاث  41 

 إجباريت

 +  

وحذة  1 

 إختياري 

  Human Rights  4 حقىق االنسان 

- 
4  NTU100 

 Democracy 4 - 4  NTU106 الذيمقراطيت

4اللغت االنكليزيت    English Language4  1 - 1  NTU101 

4مبادئ الحاسىب   Principles of 
Computer 1 

4 1 3  NTU102 

1مبادئ الحاسىب   Principles of 
Computer 2 

4 1 3 NTU102 NTU103 

العربيتاللغت   
) إجباري(   

Arabic language 1 - 1  NTU104 

 الرياضت

 ) أختياري(
Sport 4 4 1  NTU105 

اللغت 

 الفرنسيت)اختياري(
French language 2 - 2  NTU107 

متطلباث 

 المعهذ

وحذاث  7)

جباريت(إ  

4الرياضياث   Mathematics 1 1 - 1 - TIMO 110 
 Mechanical معامل ميكانيكيت

Workshops 
- 3 3 - TIMO111 

1الرياضياث   Mathematics 2 1 - 1 TIMO110 TIMO112 

المتطلباث 

 التخصصيت

 

وحذة ( 14)  

 

وحذة  37

جباريت إ  

+ 

وحذة  3

يختيارا  

 Fluid 3 3 6  ICTI120 جريان المىائع
تشغيل الىحذاث 

 الصناعيت
Operation of 
Industrial Units 

3 3 6  ICTI121 

 Physical Chemistry 3 3 6  ICTI122 الكيمياء الفيزياويت

 Thermodynamics 3 3 6  ICTI123 الثرمىداينمك

 General chemistry 2 3 5  ICTI124 الكيمياء العامت

 Organic chemistry 2 3 5  ICTI129 الكيمياء العضىيت

4الرسم الهنذسي   

 

Engineering 
Drawing 1 

- 3 3  ICTI125 

 1الرسم الهنذسي 
 اختياري

Engineering 
Drawing 2 

- 3 3 ICTI125 ICTI126 

الصناعاث الذوائيت 

 )أختياري(
Pharmaceutical 
Chemistry 

1 2 3  ICTI128 

وحدة 64المجموع                
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 (2202-2021الخطة الدراسٌة للعام )

/ الموصل/  تقنٌات الصناعات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة تكرٌر  الجامعة التقنٌة الشمالٌة/ المعهد التقنً
 /مرحلة اولىنفط

 

 المستوى  األول
 
 نوع المتطلب

عدد  أسم الممرر
الساعات 
 النظرٌة

عدد 
الساعات 
 العملٌة

عدد 
 الوحدات

الممهد ان 
 وجد

 الرمز

 باللؽة االنكلٌزٌة باللؽة العربٌة

المتطلبات 
 الجامعبة

وحدة( 41)  

 
وحدات  41

 إجبارٌة
 +  

وحدة  1 

 أختٌاري

  Human Rights  4 حموق االنسان 

- 
4  NTU100 

 Democracy 4 - 4  NTU106 الدٌممراطٌة

4اللؽة االنكلٌزٌة   English 
Language 1 

1 - 1  NTU101 

4مبادئ الحاسوب   Principles of 
Computer 1 

4 1 3  NTU102 

1مبادئ الحاسوب   Principles of 
Computer 2 

4 1 3 NTU102 NTU103 

 اللؽة العربٌة
) اجباري(   

Arabic 
language 

1 - 1  NTU104 

 الرٌاضة
 ) أختٌاري(

Sport 4 4 1  NTU105 

 French اللغت الفرنسيت)اختياري(
language 

2 - 2  NTU107 

متطلبات 
 المعهد

وحدات  7)

 أجبارٌة(

4الرٌاضٌات   Mathematics 1 1 - 1 - TIMO110 
 Mechanical معامل مٌكانٌكٌة

Workshops 
- 3 3 - TIMO111 

1الرٌاضٌات   Mathematics 2 1 - 1 TIMO110 TIMO112 

المتطلبات 
 التخصصٌة

وحدة 38  

 
 

اجباري 33)   

+ 
اختٌاري( 3  

 Fluid 3 3 6  ICTR160 جرٌان الموائع

 Operation of تشؽٌل الوحدات الصناعٌة
industrial units 

3 3 6  ICTR161 

 Physics of فٌزٌاء النفط الخام
Crude oil 

1 3 3  ICTR162 

 Refining of تكرٌر النفط الخام
crude oil 

1 3 3  ICTR163 

 Petroleum كٌمٌاء النفط
Chemistry 

2 3 3  ICTR164 

الكٌمٌاء الالعضوٌة 
 والتحلٌلٌة

Inorganic and 
Analysis 
chemistry 

1 3 3  ICTR168 

4الرسم الهندسً   Engineering 
Drawing 1 

- 3 3  ICTR166 

 لٌاسات نمل الملكٌة
 )اختٌاري( ¤

Physical 
chemistry  

4  1 3  ICTR169 

1الرسم الهندسً   

 )اختٌاري(

Engineering 
Drawing 2 

- 3 3 CTR166 ICTR167 

 وحدة 39المجموع  
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اسبوع  15اسبوع للفصل االول و 15لكل ممرر  30:الممررات/عدد االسابٌع=النظام للمرحلة االولى 
   ت=لممررات الفصل الثانً أي عدد الساعا

 اما المرحلة الثانٌة النظام السنوي 

 (2022-2021الخطة الدراسٌة للعام )  

والنفطٌة / تشغٌل الجامعة التقنٌة الشمالٌة/ المعهد التقنً / الموصل   /  تقنٌات الصناعات الكٌمٌاوٌة 

 مرحلة ثانٌةالوحدات الصناعٌة

 

   

 اسم المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
نوع 
 المادة

لغة 
 التدرٌس

نوع المادة 
 واالمتحان

 م ع ن

 عربٌة تخصصٌة 10 5 3 2 تكنولوجٌا النفط  .1
اساسٌة 
 حضوري 

2.  
تشغٌل الوحدات 

 الحرارٌة
 انكلٌزٌة = 14 7 3 4

اساسٌة 
 حضوري 

 عربٌة = 12 6 3 3 الصناعات الكٌمٌاوٌة  .3
اساسٌة 
 حضوري 

 انكلٌزٌة = 8 4 2 2 القٌاسات والسٌطرة  .4
اساسٌة 
 حضوري 

 عربٌة = 4 4 2 2 خواص المواد  .5
اساسً 
 الكترونً

 عربٌة = 4 4 2 2 بناء االجهزة  .6
اساسً 
 الكترونً

 عربٌة = 4 2 2 - المشروع  .7
اساسً 
 الكترونً

 ؼٌر اساسً عربٌة مساعده 6 3 2 1 تطبٌقات الحاسبة  .8

 ؼٌر اساسً عربٌة مساعده 2 1 - 1 لغة فنٌة )انكلٌزي  .9

10.   17 19 36 64    
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 (2022-2021الخطة الدراسٌة للعام )

التقنٌة الشمالٌة/ المعهد التقنً / الموصل   /  تقنٌات الصناعات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة / تكرٌر الجامعة 

 مرحلة ثانٌة/نفط

 

 %مواد حضورٌة60(  مؤشرة بلون احمرالمواد االساسٌة بنسبة ) 

 اسبوع 30عدد االسابٌع : 

 

 

 

 

 اسم المادة ت
 عدد الساعات

عدد 
 الوحدات

نوع 
 المادة

لغة 
 التدرٌس

 نوع المادة

 م ع ن

 اساسٌة حضوري  االنكلٌزٌة تخصصٌة 14 7 3 4 انتقال مادة  .1

 اساسٌة حضوري  االنكلٌزٌة تخصصٌة 12 6 3 3 انتقال حرارة  .2

 اساسٌة حضوري  العربٌة تخصصٌة 12 6 3 3 البتروكٌمٌاوٌات  .3

4.  
تقنٌة الزٌوت 

 الثقٌلة
 العربٌة تخصصٌة 8 4 2 2

 اساسٌة حضوري 

 اساسً الكترونً االنكلٌزٌة تخصصٌة 8 4 2 2 تقنٌة السٌطرة  .5

 اساسً الكترونً العربٌة تخصصٌة 8 4 2 2 المعدات الصناعٌة  .6

 العربٌة مساعدة 6 3 2 1 تطبٌقات الحاسبة  .7
غٌر اساسً 

 الكترونً

 اساسً الكترونً العربٌة مساعدة 4 2 2 - المشروع  .8

 االنكلٌزٌة عامة 2 1 - 1 لغة إنكلٌزٌة   .9
غٌر اساسً 

 الكترونً

    74 37 19 18 المجموع 
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 التخطٌط للتطور الشخصً- 11

 
 توظٌؾ طرائك تدرٌس جدٌدة  -

وسائل تعلٌمٌة جدٌدة ومالئمة تخدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعٌنه فً مجاالت الحٌاة العامة توظٌؾ -
 والمهنٌة

 مرونة المنهج لجعله لابال للتؽٌٌر لمواكبة التمدم العلمً -
 
 التعلٌمٌة والتمنٌات الالزمة للحصول على المعلومةتوظٌؾ المهارات الالزمة للعملٌة -
 
 المدوة من خالل شخصٌة التدرٌسً ومدى تاثٌره على الطالب -
 
 

أو المعهد(معٌار المبول )وضع األنظمة المتعلمة بااللتحاق بالكلٌة -12

 المبول المركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط التً تضعها -1

 معدل الطالب فً المرحلة االعدادٌة  -2

 الطالة االستٌعابٌة للمسم  -3

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج-13

 الممررات الدراسٌة العلمٌة المنهجٌة  -1

 انترنٌت (  -مالزم –المصادر العلمٌة الخارجٌة ) كتب  -2

 الكادر التدرٌسً  -3

 المهارات العملٌة المختبرٌة والبحثٌة  -4
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 موذج وصف المقررن

 :صف المقرر

ٌوفر وصؾ الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من  و

فرص التعلم المتاحة. والبد الطالب تحمٌمها مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من 

  من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.

 

 

 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / الجامعة التمنٌة الشمالٌة  المؤسسة التعلٌمٌة .1
 /معهد الموصل

الصناعات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة / تشؽٌل وحدات صناعٌة     المسم العلمً  / المركز .2
 ونفطٌة 

 تشؽٌل وحدات صناعٌة ونفطٌة اسم / رمز الممرر .3

 الزامً  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / فصلً  الفصل / السنة .5

 67 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 7/11/2022 تارٌخ إعداد هذا الوصؾ  .7

 أهداؾ الممرر .8

التشؽٌل والصٌانة والسٌطرة على اجهزة تشؽٌل الوحدات  تخرٌج مالكات تمنٌة مؤهلة للمٌام باعمال
 الصناعٌة الكٌمٌاوٌة فً المصانع الكٌمٌاوٌة وخاصة النفطٌة منها

واجراء الفحوصات المختبرٌة على المواد االولٌة والمصنعة النهائٌة ومطابمة المواصفات المٌاسٌة لها 
 وربط المعلومات النظرٌة بالعملٌة

 اطالع الطالب على التمنٌات المستخدمة 

 فهم المواد العلمٌة واستخدامها

 االلمام بالرسوم والخرائط الصناعٌة 

 المٌام باعمال الصٌانة للوحدات الصناعٌة 
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 وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم ات الممررمخرج .10

  األهداؾ المعرفٌة  -أ

تعرٌؾ الطالب طرق تشؽٌل والسٌطرة على االجهزة والوحدات الصناعٌة الكٌمٌاوٌة المختلفة والمٌام  -1أ
      باعمال االنتاج الكٌمٌائً

 ٌمارن الطالب بٌن الفحوصات المختبرٌة للمواد االولٌة والناتجة -2أ

 الكٌمٌاوٌة ٌستخدم الطالب الرسومات والخرائط والمخططات الصناعٌة المتعلمة بالمعامل -3أ

 تنفٌذ اعمال السٌطرة النوعٌة لؽرض مطابمة المنتج للمواصفات المٌاسٌة العالمٌة والعرالٌة -4أ

  لالستفادة فً تحسٌن الوالع الصناعً الربط بٌن المعلومات النظرٌة والعملٌة  -5أ

  الخاصة بالممرر. ٌةالمهاراتاألهداؾ   -ب 

 اكتساب الطالب مهارة اجراء التحلٌالت المختبرٌة  - 1ب 

 استخدام ادوات المختبر والورش الكٌمٌاوٌة بجودة وحرص على سالمة ودلة النتائج - 2ب 

    تنفٌذ الرسومات البٌانٌة والمخططات الخاصة بالدرس العملً - 3ب 

 اكتساب الطالب مهارات التعامل مع الحاسبة    -4ب

     

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 

 استخدام نظام المحاضرات النظرٌة والعملٌة و الحاسبة االلكترونٌة والعرض االلكترونً
  (DATASHOW لتعلم اساسٌات الهندسة الكٌمٌاوٌة والكٌمٌاء  ) 

 طرائك التمٌٌم      

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعٌة وفصلٌة وسنوٌة 

 األهداؾ الوجدانٌة والمٌمٌة  -ج

 ٌتعرؾ الطالب على عمل وحدات التشؽٌل الصناعٌة والعملٌة ودورها فً بناء البلد -1ج

 النظرٌةتشجٌع الطالب على اكتساب الخبرة العملٌة وربطها بالمبادئ  -2ج

 تعلم الدلة واالنضباط فً تلمً العلوم والمعرفة -3ج
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 تعلم التواصل والتفاعل اثناء المحاضر -4ج   

 طرائك التعلٌم والتعلم     

محاضرات عملٌة ونظرٌة والمشاهدات البصرٌة واالستماع للمواعد العلمٌة فً الممررات من الساتذة 
 واالنترنٌت

 طرائك التمٌٌم    

 االختبارات الشفوٌة بشكل دوري والمنالشات العلمٌة 

 المنمولة ) المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌؾ والتطور الشخصً (.التأهٌلٌة العامة و المهارات -د 

 التركٌز على من ٌتمتع بمابلٌة ذهنٌة واستٌعاب كبٌر  -1د

 بالمابلٌة االبداعٌة العلمٌةتشجٌع سٌاسة المنالشات حتى ٌتمتع الطالب  -2د

 تطوٌر لدرات الطلبة الذهنٌة والعلمٌة  -3د

 رفع مستوى الطلبة ومتابعة الطالب الضعفاء  -4د 
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 بنٌة الممرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طرٌمة  طرٌمة التعلٌم
 التمٌٌم

 المرحلة االولى/تشؽٌل وحدات صناعٌة

1 4   

خواص  دراسة
وسلون المائع اثناء 

 جرٌانه خالل اال
نابٌب واالجهزة 

المختلفة وتعرٌؾ 
الطالب على الوحدات 

المٌكانٌكٌة واالسس 
 العلمٌة الخاصة

تشؽٌل وحدات 
 مٌكانٌكٌة

 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

دراسة            3 2
الفٌزٌاوٌة الخواص 

والكٌمٌاوٌة للمواد 
والقوانٌن المتعلقة 

بذلك , ودراسة 
القوانٌن الخاصة 

بتحوٌل الطاقة 
الحرارٌة الى شغل 

 وبالعكس.

 

محاضرة،  لكٌمٌاء الفٌزٌاوٌةا
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

التعرؾ على الخواص  1 3
 الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة

للمواد وتفاعالتها 
الكٌمٌاوٌة وطرق 

 تحضٌرها

 

محاضرة،  الكٌمٌاء
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

تعلييييٌم الطالييييب علييييى  3 4
اسيييس ولواعيييد الرسيييم 
الهندسييييً والصييييناعً 
وكٌفٌييية اسيييتعمال اهيييم 
االدوا  الهندسيييييييييييييييييٌة 
الضيييييييييرورٌة لهيييييييييذا 
الؽييييييرض والتعييييييرؾ 

 الرسم الهندسً

وكذلك  فرع تكرٌر 
 مرحلة اولى

محاضرة، 
منالشة، ، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 
فٌدٌوهات وأفالم، 

 تدرٌب عملً

اختبار 
 عملً
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علييييى كٌفٌيييية تصييييوٌر 
االجسيييييييييييام لرسيييييييييييم 

 مسالطها

:      تموٌة لابلٌة  2 5
الطلبة لتفهم العاللات 

الرٌاضٌة لٌتمكن 
الطالب من تفهم 

بٌن  العاللات
المتؽٌرات المختلفة 
 وربطها بتخصصه.

 

وكذلك   لرٌاضٌاتا
فرع تكرٌر مرحلة 

 اولى

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 

 االختبار 

وتعلييييٌم الطاليييييب  1 6
كافييييية المخييييياطر 
المهنٌيية فييً بٌئيية 
العميييل والوسيييائل 
الالزميييية للولاٌيييية 
منهييييييييييا واهييييييييييم 
الملوثيييات للهيييواء 
والميييياء والتربيييية 
والمعييييييييييييييييييييدات 
المٌاسٌة لكل مادة 
وطييييرق الولاٌيييية 

 منها

 

محاضرة،  السالمة المهنٌة
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 

 االختبار 

تعرٌؾ الطالب على  1 7
الحاسبة االلكترونٌة 

 وانظمة تشؽٌلها و
االستفاده من برامجها 

والتعرؾ  ونوافذها
على فاٌروسات 

 الحاسبة والتعامل معها

 تطبٌمات الحاسبة

 Computer  
وكذلك  فرع تكرٌر 

 مرحلة اولى
Applications 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 

االختبارا
 لعملً

 المرحلة الثانٌة /تشؽٌل وحدات صناعٌة

: التعييرؾ علييى اليينفط  2 8
والصييييناعات النفطٌيييية 
مييييين حٌيييييث التكيييييوٌن 
واالسيييييييييييييييييييييييييتخراج 

 والمعالجة

التعييييييييييرؾ علييييييييييى و

 تكنولوجٌا النفط

Petroleum 
Technology 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار
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مشييتمات اليينفط والؽيياز 
وكٌفٌة الحصول علٌها 
وعلييييى طييييرق التمٌييييٌم 
عالمٌيييييا ومواصيييييفاتها 
المٌاسيييييييٌة وتركٌبهيييييييا 
 الكٌمٌاوي والفٌزٌاوي

 

تزوٌد الطالب  4 9
على بالتعرؾ 

العملٌات الصناعٌة 
المختلفة فً 

الصناعات الكٌمٌاوٌة 
واالجهزة المستخدمة 
فٌها لٌكون لادراُ على 

تشؽٌلها والسٌطرة 
علٌها والمحافظة على 

 سالمتها

تشؽٌل الوحدات 
 الحرارٌة 

 

Thermal Units 
Operation 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

تهدؾ هذه المادة  3 10
للتعرؾ على العملٌات 

االنتاجٌة بمراحلها 
المختلفة ابتداء من 

المواد االولٌة وانتهاء 
 بالناتج الصناعً

 الصناعات الكٌمٌاوٌة

Chemical 
Industries                                     

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

لييى عتعرٌييؾ الطالييب  2 11
هربائٌييييية كاالجهيييييزة ال

المسييييييييييتخدمة فيييييييييييً 
العملٌييات التكنولوجٌييية 
والصناعات الكٌمٌاوٌة 
وكييييذلن كٌفٌيييية لٌيييياس 

تؽٌيييرات والسيييٌطرة مال
علٌهيييا واعطييياء فكيييرة 
عملٌييية عييين االجهيييزة 
الكهربائٌييييية واجهيييييزة 

 المٌاس .    

 

 المٌاسات والسٌطرة 

Measurements 
and control                                    

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

تعرٌف الطالب عن  2 12
تأثٌرات القوى 

الخارجٌة على اجزاء 
المكائن وما ٌترتب 

 خواص المواد

Properties of 
materials 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 االختبار
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علٌها من اجهادات 
بسببها  وتشهوات

وكٌفٌة معالجة هذه 
الحاالت اعتمادا على 

العالقات الرٌاضٌة 
لتحدٌد مقادٌر القوى 

المسموحة وكذلك 
تعرٌف الطالب على 
انواع المعادن التً 

تدخل فً بناء 
االجهزة والمكائن 

المستخدمة فً 
الصناعات الكٌمٌاوٌة 

وعن انواع هذه 
المعادن ، خواصها ، 

مواصفاتها ، 
كٌفٌة  استخداماتها ،

استخالصها وعن 
وقاٌتها عند تعرضها 

 للتآكل

 فٌدٌوهات وأفالم

التعرف بصورة دقٌقة  2 13
نظرٌاُ وعملٌاُ عن 

تركٌب وبناء االجهزة 
المتخدمة فً 

 الصناعات الكٌمٌاوٌة

 بناء االجهزة

Construction 

of Equipment 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

تعرٌؾ الطالب على  1 
البرامج التطبٌمٌة) 

االنترنت , االكسل , 
االوتوكاد (  ونوافذها 

وطرق تشؽٌلها 
واالستفادة منها فً 

 كافة المجاالت

 تطبٌمات الحاسبة

 Computer 
Applicationsوكذ

لن مرحلة ثانٌة /فع 
 تكرٌر نفط

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

 المرحلة االولى/تكرٌر نفط

خواص  دراسة 4 14
وسلون المائع اثناء 

جرٌانه خالل االنابٌب 
واالجهزة المختلفة 

وتعرٌؾ الطالب على 
الوحدات المٌكانٌكٌة 

واالسس العلمٌة 

   مٌكانٌن جرٌان موائع
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 الخاصة

التعييييرؾ علييييى اليييينفط  3 15
والصييييناعات النفطٌيييية 
مييييين حٌيييييث التكيييييوٌن 
واالسيييييييييييييييييييييييييتخراج 

 والمعالجة

التعرؾ على و
مشتمات النفط والؽاز 

وكٌفٌة الحصول علٌها 
وعلى طرق التمٌٌم 
عالمٌا ومواصفاتها 
المٌاسٌة وتركٌبها 

 الكٌمٌاوي

 

 تمنٌة الزٌوت الخفٌفة

 

 

  

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

التعرؾ على الخواص  1 16
 الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة

للمواد وتفاعالتها 
الكٌمٌاوٌة وطرق 

 تحضٌرها

 

محاضرة،  كٌمٌاء عضوٌة
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

وتعلٌم الطالب كافة  1 17
المخاطر المهنٌة فً 
بٌئة العمل والوسائل 
الالزمة للولاٌة منها 

واهم الملوثات للهواء 
والماء والتربة 

المٌاسٌة لكل والمعدات 
مادة وطرق الولاٌة 

 منها

سالمة صناعٌة) 
 (1كورس 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

ٌاسات نمل الملكٌة  1 18
Custody 
Transfer 

Measurements:
- 

فً المٌاسات الخاصة 
بالموائع تعرؾ بـ ) 
نمطة نمل الملكٌة ( 

(Custody 
Transfer Point) 

ولٌاسات نمل الملكٌة ) 
 2كورس 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار
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بأنها تلن النمطة التً 
ٌتم فٌها لٌاس كمٌة 

 Fluidالمائع ) 
Quantity  )

ونوعٌته                      
 (Fluid Quality  )

بوسائل المٌاس 
 المعروفة

 /تكرٌر نفطالمرحلة الثانٌة 

تزوٌد الطالب  4 19
بالمعلومات النظرٌة 
الخاصة بموضوعً 

انتمال الحرارة وانتمال 
المادة )الكتلة( 

واالجهزة الخاصة 
بهذٌن الموضوعٌن 

التً تستخدم فً 
 الصناعات الكٌمٌاوٌة

 انتمال مادة

 

 

 

 المعدات الصناعٌة

 تطبٌمات الحاسبة

 المشروع

محاضرة، 
منالشة، عرض 

 بوسترات
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

لٌتم معرفة المواد  2 20
البتروكٌمٌائٌة األولٌة 

والتً هً األساس 
للصناعات 

البتروكٌمٌائٌة. وٌُمكن 
تمسٌمها إلى ثالث 

مجموعات رئٌسٌة من 
ـ 1حٌث تركٌبها: 

 .مجموعة األولفٌنات

ـ المجموعة  2
 .األروماتٌة

 .ـ الؽاز الصناعً 3

 

محاضرة،  البتروكٌمٌاوٌات
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

تزوٌد الطالب  4 21
بالمعلومات النظرٌة 
الخاصة بموضوعً 

انتمال الحرارة وانتمال 
المادة )الكتلة( 

 انتمال حرارة
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واالجهزة الخاصة 
بهذٌن الموضوعٌن 

التً تستخدم فً 
 الصناعات الكٌمٌاوٌة

التعييييرؾ علييييى اليييينفط  2 22
والصناعات النفطٌة من 
حٌيييييييييييييث التكيييييييييييييوٌن 
 واالستخراج والمعالجة

التعرؾ على مشتمات و
النفط والؽاز وكٌفٌة 

الحصول علٌها وعلى 
طرق التمٌٌم عالمٌا 

ومواصفاتها المٌاسٌة 
 وتركٌبها الكٌمٌاوي

   تمنٌة الزٌوت الثمٌلة

ليييى عتعرٌيييؾ الطاليييب  2 23
هربائٌيييييية كاالجهييييييزة ال

المستخدمة فً العملٌات 
التكنولوجٌييييييييييييييييييييييييييييية 
والصييناعات الكٌمٌاوٌيية 
وكيييييذلن كٌفٌييييية لٌييييياس 

تؽٌييييرات والسييييٌطرة مال
علٌهييييا واعطيييياء فكييييرة 
عملٌيييية عيييين االجهييييزة 
الكهربائٌييييييية واجهيييييييزة 

 المٌاس .    

 

محاضرة،  تقنٌة السٌطرة
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

معرفيية الطالييب بتشييؽٌل  2 24
االجهيييييييزة والمعيييييييدات 

 الصناعٌة وتصلٌحها

 المعدات الصناعٌة

 

محاضرة، 
منالشة، عرض 

بوسترات 
توضٌحٌة، عرض 

 فٌدٌوهات وأفالم

 االختبار

تنمٌيية مهييارات الطالييب  2 
فيييً البحيييث والتصييينٌع 
واٌجييييياد االسيييييتنتاجات 
المفٌيييييييييييدة كاعميييييييييييال 

 مستمبلٌة

 المناشة المنالشة المشروع
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 البنٌة التحتٌة    .12

 تشؽٌل وحدات مٌكانٌكٌة ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 

الجزء االول تألٌؾ جمٌل  –مبادئ مٌكانٌكً الموائع  .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئٌسٌة 2
 المالئكة 

الجامعة  –مٌكانٌكً الموائع الدكتور نعمة حمد عمارة  .2
 التكنولوجٌة

مٌكانٌكً الموائع ترجمة نبٌل زكً مرتضى والدكتور  .3
 فوزي ابراهٌم 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  
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puplished by preutice- hill 1960 

 

               ـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  ا
 ( المجالت العلمٌة , التمارٌر ,.... ) 

الطبعة االولى دار  1974هٌئة المواصفات العرالٌة  .1
 الحرٌة للطباعة بؽداد 

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.  

 

ـ المراجع االلكترونٌة, موالع االنترنٌت  ب
.... 

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 تطوٌر الممرر الدراسً  .13

   

 األطالع على األدبٌات العلمٌة الحدٌثة  -1

 المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة ذات العاللة -2

 تفرغ المالن التدرٌسً والتدرٌبً للتطبٌك والعمل فً المؤسسات التشؽٌلٌة والصناعٌة. -3

 استضافة اساتذة متخصصٌن -4

 المزاوجة العلمٌة مع الجامعات األخرى والكلٌات المناظرة
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 خطة المبول:

 خرٌجً األعدادٌة األكادٌمٌة العلمً.المؤهالت: 

ً  60فرع التشغٌل:  الحد األدنى لقبول الطلبة:  طالبا

  

ً  70الحد األدنى لقبول الطلبة: فرع االتكرٌر:   طالبا

 

 


