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 1الصفحة 

 
  

 
      

 كاديمي وصف البرنامج األ       

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياويةقسم  / المركز  علميال القسم .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 هندسة كيمياوية

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2016-7-20 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تزويد الطلبة أبساسيات املعرفة العلمية يف ختصص اهلندسة الكيمياوية وحتسني قدراهتم املهنية يف اجتاه  التفكري التحليلي  .1

والطـــرل التبريبيـــة ايفدييـــة يف صـــياتة وحـــل امل ـــكمت  تواإلبـــداعي مـــن خـــم  اســـتادام تقنيـــات املعلومـــات وحتليـــل البيـــاان

 عية. الصنا

إعداد مهندسني مؤهلني ب كل جيد لمضطمع بن اطات اهلندسة الكيمياوية والقدرة على تصميم وت غيل املصانع يف   .2

 اجملاالت الكيمياوية والنفطية والغذائية. 
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يف  تقــدا الدراســات العليــا يف تطبيقــات اهلندســة الكيمياويــة ون ــر البحــوي العلميــة والتطبيقيــة الرصــينة إل ــراء املعرفــة  .3

 ختصصات اهلندسة الكيمياوية املاتلفة. 

الرتكيز على البحث العلمي ودوره األساسي يف خدمة القطاع الصناعي مـن خـم  التعـاون مـع املؤسسـات الصـناعية  ـا   .4

 خيدم تطوير وتنمية تلك املؤسسات.

علمــي والتكنولــوجي للمهندســني تنظــيم املــؤ رات والنــدوات وايفلقــات يف دــاالت اهلندســة الكيمياويــة ورفــع املســتوى ال  .5

 وذلك عن طريق برامج التعليم املستمر.

تقدا االست ارات اهلندسية وإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية وتصاميم للم اريع الصناعية املاتلفة  وتوفري اخلدمات  - 6

   الفنية ملعاجلة م اكل القطاع الصناعي.

 
 

 والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق التعليم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 للمباديء واالساسيات والنظريات للهندسة الكيمياويةيمكن للطلبة الحصول على المعرفة والفهم  -1أ

 يمكن للطلبة من فهم المواضيع العلمية الحديثة المتقدمة في اختصاص الهندسة الكيبمياوية -2أ

 الت وتطبيقاتها في اختصاص الهندسة الكيبمياوية يمكن للطلبة من فهم الرياضيات والمعاد -3أ
 ان يطلع على اهم البرامجيات في تصميم عمليات  واجهزة الهندسة الكيمياوية -4أ
 والبتركيمياوية يمكن للطلبة على كتابة تقارير الجدوى االقتصادية  وتصميم مشاريع الكيمياوية م-5أ
  -6أ

 مج برنالخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 جهزة الهندسة الكيمياويةوتشغيل وصيانة اال اعداد التصاميم الهندسية – 1ب 

 هندسية حول مشاكل مصانع الهندسة الكيمياوية والبتروكيمياويةتقديم االستشارات ال – 2ب 

 القدرة على كتابة تقارير الجدوى االقتصادية والتقارير الفنية والهندسية  – 3ب 

 

 

 

 
 م والتعلم طرائق التعلي     
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 حاضرات النظريةمال -1
 محاضرات المناقشة -2
 المحاضرات العملية في المختبرات -3
 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة -4
 العلمية للطلبة (السمنراتالمناقشات ) -5
 مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها -6

 

 
 طرائق التقييم      

 والنهائيةالتحرير ية الشهرية والفصلية االمتحانات  -1
 االمتحانات اليومية -2
 كتابة التقارير العلمية والتجارب العملية -3
  ةالبيتي اتالواجب -4
 العلمية المناقشات -5
 مناقشة تقارير التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -6

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 اشاعة التعاون بين الطلبة -1ج         

 كل الهندسيةبناء الثقة بالنفس في حل المشا -2ج

 بناء القابليات القيادية في الطلبة -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة -1
 محاضرات المناقشة -2
 المناقشات )السمنرات( العلمية للطلبة -3
 مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها -4

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 ميةالمناقشات العل -1

 كتابة التقارير العلمية والتجارب العملية -2
 مناقشة تقارير التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مياويةاعداد التصاميم الهندسية  وتشغيل وصيانة االجهزة الهندسة الكي -1د

 تقديم االستشارات الهندسية حول مشاكل مصانع الهندسة الكيمياوية والبتروكيمياوية -2د

 القدرة على كتابة تقارير الجدوى االقتصادية والتقارير الفنية والهندسية  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 ناقشتهااالطالع غلى مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية وم  -1
 استبيان الطلبة الخريجين وارائهم حول المهارات التي اكتسبوها في البرنامج -2

 

 
       

 

 طرائق التقييم    
 لجان مناقشة تقارير التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -1
 المقابالت الشخصية والمراسالت -2
 ورش العمل التخصصية -3

 

 

 

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق ر أو المساقرمز المقر المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

 1 3 سيطرة عمليات CH544 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 العلمية المناقشات -1
 نشر البحوث والدراسات -2
 محاضرات التعليم المستمر -3

 

 
 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضل معيار القبو .13

 %80وبمعدل ال يقل عن  حاصل على شهادة االعدادية بالفرع العلمي -1
 %70تكون درجاته في مادتي الفيزياء والرياضيات ال تقل عن  -2
 مستوفي لشروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في القبول في الجامعات العراقية -3

 
 

 صادر المعلومات عن البرنامجأهم م .14

 المنهجية الكتب -4
 المكتبات -5
 البرمجيات -6
 االنترنيت -1
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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 

 أساسي راسم المقر رمز المقرر السنة / المستوى

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

   x x x x x    x   x x  اساسي سيطرة عمليات CH544 الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياوية    / المركز علمي القسم ال .2

 CH544 /سيطرة عمليات اسم / رمز المقرر .3

 مختبر-قاعة دراسية  أشكال الحضور المتاحة .4

 2016 الفصل / السنة .5

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 20/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
ات الصناعية الكيمياوية وايجاد االستجابة يزود الطالب امكانية على بناء وتحليل الموديل الرياضي للعملي

والخصائص الديناميكية  لهذه العمليات لمختلف المؤثرات الخارجية . وكما يعطي الطالب معرفة في طرق 

السيطرة المختلفة على هذه العمليات وتطبيقات متعددة  في مجال التصميم حلقات السيطرة على كافة اجهزة 

كونات حلقات السيطرة من اجهزة قياس ومتحكمات وادوات تحكم وكافة الهندسة الكيمياوية وبكافة م

انواعها. باالضافة الى دراسة استقرارية واستجابة ترددية لهذه االنظمة وايضا دراسة  تطبيق الحاسوب في 

 منظومات السيطرة الحديثة.
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  فية هداف المعراأل -أ
      للعمليات الصناعية بناء وتحليل الموديل الرياضي -1أ

 تصميم حلقات السيطرة -2أ

 معرفة انواع المسيطرات -3أ
 معرفة ادوات التحكم-4أ
  معرفة انواع ادوات القياس-5أ
    رسم مخططات االستجابة الترددية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الرياضي باستخدام طريقة البالس حل الموديل– 1ب 

 بناء مخططات تنظيمية للعمليات الصناعية – 2ب 

        بناء حلقات السيطرة – 3ب 

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية -1
 محاضرات المناقشة -2
 المحاضرات العملية في المختبرات -3
 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة -4
 

 

 

 
 لتقييم طرائق ا     

 

 االمتحانات التحرير ية الشهرية والفصلية والنهائية -1
 االمتحانات اليومية -2
 التجارب العملية كتابة -3
 الواجبات البيتية  -4
 المناقشات العلمية -5

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اشاعة التعاون بين الطلبة  -1ج

 بناء الثقة بالنفس في حل المشاكل الهندسية -2ج

   -4ج قابليات القيادية في الطلبةبناء ال -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة -1
 محاضرات المناقشة -2
 المناقشات )السمنرات( العلمية للطلبة -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المناقشات العلمية -1

 كتابة التقارير العلمية والتجارب العملية -2

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعداد التصاميم الهندسية  وتشغيل وصيانة االجهزة الهندسة الكيمياوية -1د

 تقديم االستشارات الهندسية حول مشاكل مصانع الهندسة الكيمياوية والبتروكيمياوية -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Introduction to معرفة اهداف السيطرة 4 1

process dynamics 

and control 

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المناقشة  ري الشرح النظ Laplace transform حل المعادالت التفاضلية 4 2

 والواجب البيتي

انواع دوال التأثير  معرفة 4 3

 وتطبيقاتها
Forcing function  المناقشة  الشرح النظري

 والواجب البيتي

انظمة المرتبة  معرفة 4 4

 االولى وانواعها
first order systems  المناقشة  الشرح النظري

 والواجب البيتي

الموديل للخزان  معرفة 4 5

  والحرار
heating tank -

mercury 

thermometer 

 -الشرح النظري

التجارب 

  المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

المناقشة  الشرح النظري   liquid level الموديل للخزان معرفة 4 6

 والواجب البيتي

الموديل للخزان  معرفة 4 7

 الخلط
mixing processes -

reactor 
الشرح  الش

 -النظري

التجارب 

 لمختبريةا

المناقشة 

 والواجب البيتي

معرفة استجابة نظام  4 8

 الدرجة االولى
First order system 

responses to 
various types of 
force functions 

 -الشرح النظري

التجارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

معرفة استجابة نظام  4 9

 التعوق
Time delay 

response 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

معرفة استجابةانظمة  4 10

المرتبة االولى مرتبطة 

 على التوالي

First order systems 

in series - 

interacting 

 -الشرح النظري

التجارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

معرفة استجابةانظمة  4 11

المرتبة االولى مرتبطة 

 على التوالي

First order systems 

in series - 

noninteracting 

 -الشرح النظري

التجارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

معرفة استجابةانظمة  4 12

 المرتبة الثانية
Second order 

systems - 

manometer 

الشرح النظري 

 البرامجيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

معرفة استجابةانظمة  4 13

 المرتبة الثانية
step response of 

under damped 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

تحليل  استجابةانظمة  4 14

 المرتبة الثانية
Analysis of 

response of under 

damped   

المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

 Closed loop system معرفة انظمة السيطرة 4 15

I 
 -الشرح النظري

التجارب 

 لمختبريةا

المناقشة 

 والواجب البيتي

 Closed loop system معرفة انظمة السيطرة 4 16

II 
الشرح النظري 

 البرامجيات -

المناقشة 

 والواجب البيتي

المناقشة  الشرح النظري  block diagram معرفة مخططات السيطرة 4 17

 والواجب البيتي
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 البنية التحتية  .12

 ,Coughanewr D.P., Process System Analysis & Control ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

McGraw Hill 
 Harriot P., Process Control, Tata McGraw Hill -1 )المصادر(  الرئيسية ـ المراجع 2

2- Stephanopoulose G., Chemical Process Control, An 

Introduction to Theory & Practice, Prentice Hall 

3- Ceaglske N.H., Automatic Process Control for 

Chemical Engineers 

4- Eckman D.P., Principles of Industrial Process 

Control 

5- Tsai T.H., Lane J.W. &Lom C.S., Modern Control 

Techniques for the Processing 

6- Industries, Marwel Dekker 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Solution manual of Process System Analysis & Control 

المناقشة   الشرح النظري Controllers معرفة المسيطرات 4 18

 والواجب البيتي

 Types, basic معرفة انواع المسيطرات 4 19

principles 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

 -الشرح النظري P, PD, PI and PID معرفة انواع المسيطرات 4 20

التجارب 

  المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

معرفة اداة السيطرة  4 21

 النهائية
Final control 

element 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

 -الشرح النظري control valve معرفة صمام التحكم 4 22

التجارب 

 المختبرية

المناقشة 

 والواجب البيتي

 Introduction to معرفة االستقرارية 4 23

stability 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

المناقشة  الشرح النظري  Routh criterion واوث معرفة طريقة 4 24

 والواجب البيتي

 Introduction to معرفة االستجابة الترددية 4 25

frequency response 
المناقشة  الشرح النظري 

 والواجب البيتي

الشرح النظري  Bode diagram معرفة مخططات بود 4 26
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