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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 رنامجوصف لكل مقرر ضمن الب
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1
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او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 قسم الكيمياوي

 و ماجستير. بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 لدراسة النظرية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 سفرات علمية الى منشاءات صناعية المؤثرات الخارجية األخرى  .7
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 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم األساسية كموازنة مادة مع الطاقة , 

حرارة , مفاعالت وغيرها من العلوم بما يؤمن قاعدة بيانات على مستوى جريان موائع, انتقال مادة , انتقال 

 . عالي من الدقة للمهندس الكيمياوي للتعامل مع المتغييرات في موقع العمل و اتخاذ القرار المناسب

 العمل على تعزيز ثقة الطالب بقدراتة الهندسية  و بلورة شخصية المهندس في شخصيتة االعتيادية بما يؤهله

 . بعد التخرج من المساهمة الفعالة في خدمة مجتمعه

 . البحث في المواضيع الحديثة وتعريف المشكالت التي تحتاج إلى المزيد من البحث العلمي المعمق
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ميا في مجال الهندسة الكيمياوية  اضافة الى ادخال مادة الحاسوب و البرامجيات  عل الخريج تأهيل  -1أ

       وتسخير امكانيتها في هذا المجال.
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 لتوضيح المادة. حديثة  ) عارضة بيانات(استخدام اجهزة 
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 ق المادة المادة النظرية.مختبرات علمية لتطبي 

  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 

 حلقات نقاشية
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 .مختبرات علمية لتطبيق المادة المادة النظرية 
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 - 4 انتقال مادة CH 243 الثالثة

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 يط للتطور الشخصيالتخط .12

تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث من خالل مطالبة الطلبة لعمل حلقات نقاشية وكذلك حث الطلبة لإلطالع 

 .والنت كمصدر للمعلومات اضافة الى الواجب البيتيعلى المصادر والكتب 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 نظام معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والقبول يعتمد على الخطة المقدمة من القسم و درجات الطلبة.
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .شبكة المعلومات االنترنيت  -1

 .المناهج الدراسية الحالية -2
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 مخطط مهارات المنهج

 ت التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
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 4د 3د 2د 1د

2015-2016 

 الثالثة
CH 243 اساسي انتقال مادة √    √ √ √  √    √ √ √  
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 المقرر موذج وصفن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

  قسم الهندسة الكيمياوي   / المركز القسم العلمي  .2

  اسم / رمز المقرر .3

 ظرين أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الفصل / السنة .5

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 25/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

عملية لعدد من العلوم األساسية كموازنة مادة مع الطاقة , تأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية وال

جريان موائع, انتقال مادة , انتقال حرارة , مفاعالت وغيرها من العلوم بما يؤمن قاعدة بيانات على مستوى 

 . عالي من الدقة للمهندس الكيمياوي للتعامل مع المتغييرات في موقع العمل و اتخاذ القرار المناسب

ى تعزيز ثقة الطالب بقدراتة الهندسية  و بلورة شخصية المهندس في شخصيتة االعتيادية بما يؤهله العمل عل

 . بعد التخرج من المساهمة الفعالة في خدمة مجتمعه

 . البحث في المواضيع الحديثة وتعريف المشكالت التي تحتاج إلى المزيد من البحث العلمي المعمق

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهنا

 ؛البرنامج.
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  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 

 حلقات نقاشية
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 طرائق التعليم والتعلم     

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 .مختبرات علمية لتطبيق المادة المادة النظرية 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تبرات واالجهزة الحديثة.اعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع المخ -1د

 تأهيل طالب الجتياز اختبارات مهنية من  جهات محلية او اجنبية. -2د
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 البنية التحتية  .12

 ,Coulson J.M. & Richardson J.F., Chemical Engineering  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Vol. I & II, ELBS, Pergamon Press 

Coulson J.M. & Richardson J.F., Chemical Engineering, 

Vol. II & II, ELBS, Pergamon Press 

 McCabe W.L., Smith J.C. & Harriott P., Unit Operations )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

in Chemical Engineering, McGraw Hill 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 ال يوجد كتاب محدد وهنالك كتب كثير تخص انتقال المادة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 .إعداد كوادر علمية قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية تطوير المقررات الدراسية من اجل
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحانات نظري   انتقال المادة  نظري   4 30

      

      

      

      

      

      


