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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
هبوط الضغط نتيجة  -الموائع في حالة الحركة -الموائع الساكنة -خواص الموائع -تحليل االبعاد والتكبير

-ييس التدفقمقا-الموائع القابلة لالنضغاط والضاغطات –المضخات  -االحتكاك في االنابيب وملحقاتها
 جريان الموائع في الحشوات واالجسام المسامية

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة/  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 هندسة كيمياوية

 وماجستير يكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الدراسة النظرية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 سفرات علمية الى منشات صناعية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 12/7/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ساسية كمواننة مادة م  الااقة   تأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم األ

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

 . عالي من الدقة للمهندس الكيمياوي للتعامل م  المتغييرات في موق  العمل و اتخاذ القرار المناسب

اتة الهندسية  و بلورة شخصية المهندس في شخصيتة االعتيادية بما يؤهله العمل على تعزيز ثقة الاالب بقدر

 . بعد التخرج من المساهمة الفعالة في خدمة مجتمعه

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

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 م والتعلم والتقييمالمالوبة وطرائق التعلي برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 تأهيل الخريج علميا في مجال الهندسة الكيمياوية    -1أ

  الحفاظ على مصلحة التعلم مدى الحياه للتاورات الشخصية والمهنية -2أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القابلية على ادارة المشاري . – 1ب 

يق النظريات الهندسية م  التابيق العملي للهندسة الكيمياوية من تصميم وتحليل قدرة على تعشال – 2ب 

 المشاكل العلمية م  االخذ بعين االعتبار التاثيرات البيئية

من حيث تبادل االراء والقيادة الناجحة في المهندسين الكيماويين والمهن ذات العمل كفريق  - 3ب 

        مفاعل ذات العوامل المساعدة(الصلة ) الصناعات   معالجة المياه   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 .مختبرات علمية لتابيق المادة المادة النظرية 

  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 

  .حلقات نقاشية 

 
 طرائق التقييم      

 يومية االختبارات 

 ختبارات فصلية ونهائيةاال 

 مشاركات يوميو والحضور 
 درجات الواجبات البيتية 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 قيام بواجياته في موق  العمل بانصاف و بداف  مهني . -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 ية لتابيق المادة المادة النظرية.مختبرات علم 

  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 
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 ت نقاشيةحلقا 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 يومية  ختباراتا - 1

 فصلية ونهائية. ختباراتا -2

 المشاركة اليومية و الحضور . -3

 درجات للواجبات البيتية . -4

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتاور  )المهاراتالمنقولة أهيلية التو المهارات العامة-د 

 اعداد خريجين مؤهلين للتعامل م  المختبرات واالجهزة الحديثة. -1د

 تأهيل طالب الجتيان اختبارات مهنية من  جهات محلية او اجنبية. -2د

 حث او تشجي   الالبة على القراءة بعد التخرج. -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 .مختبرات علمية لتابيق المادة المادة النظرية 

  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 

  .حلقات نقاشية 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 يومية  ختباراتا - 1

 ية.فصلية ونهائ ختباراتا -2

 المشاركة اليومية و الحضور . -3
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 درجات للواجبات البيتية . -4

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 CH 142 Fluid flow 4 2 الثانية

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخايط للتاور الشخصي .12

تنمية القدرات لدى الالبة في البحث من خالل ماالبة الالبة لعمل حلقات نقاشية وكذلك حث الالبة لإلطالع 

 .على المصادر والكتب والنت كمصدر للمعلومات اضافة الى الواجب البيتي

 
 
 
 
 
 

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

 نظام معتمد من قبل ونارة التعليم العالي والقبول يعتمد على الخاة المقدمة من القسم و درجات الالبة.
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب منهجية
1) Chem.. Eng.  Vol. 1 

2)Holand “ fluid flow for chem.. eng. “ 

 كتب خارجية

1) Unit operation of chem. eng. 

2) Transport processes  and unit operation 

3) Hydraulics and fluid mechanics  

A text book of fluid mechanics 
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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 اسم المقرر رمز المقرر سنة / المستوىال

 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 جريان موائع CH 142 الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت عليميةالمؤسسة الت .1

 قسم الهندسة الكيمياوية   كلية الهندسة / / المركز علمي القسم ال .2

 CH 142   Fluid Flow اسم / رمز المقرر .3

 نظري وعملي أشكال الحضور المتاحة .4

   عملي/فصلي  سنوينظري / الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف واطالع الطالب بكل مايتعلق بالمائع وانواع المائع وانماط الجريان الممكنة وكيفية استقصائها وقياس 

 معدالت الجريان وانواع الخسارة بالطاقة وكيفية حسابها وانواع المضخات والضاغطات وحسابات الطاقة الالزمة 

 نابيبلضخ المائع خالل منظومات اال

 
 
 
 
 

 

هبوط الضغط نتيجة  -الموائع في حالة الحركة -الموائع الساكنة -خواص الموائع -تحليل االبعاد والتكبير

جريان -مقاييس التدفق-الموائع القابلة لالنضغاط والضاغطات –المضخات  -االحتكاك في االنابيب وملحقاتها

 الموائع في الحشوات واالجسام المسامية
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

   تعريف وتطبيقات قانون نيوتن للزوجة    -1أ
 التحليل البعدي وتطبيقاته على جريان المائع وتعريف المجاميع الخالية من الوحدات -2أ

قياس الضغط او فرق الضغط للمائع في حالتي السكون  المائع الساكن وتطبيقاته والتعريف باجهزة -3أ
 والحركة

 التعريف مع التطبيقات بمعادلة االستمرارية والزخم -4أ

التعريف انواع الخسارة بالطاقة المودي لهبوط الضغط اثناء جريان المائع وحسابات الطاقة الالزمة  -5أ
 النتقال المائع من خالل تطبيقات معادلة برنولي

رف بانواع المضخات مع قوانين التشابه وحسابات نقاط التشغيل لالنظمة المخلفة باستخدام التع -6أ
 مضخة او مضختين مربوطة على التوالي او التوازي 

التعرف بانواع المضخات مع قوانين التشابه وحسابات نقاط التشغيل لالنظمة المخلفة باستخدام  -7أ
 توازي مضخة او مضختين مربوطة على التوالي او ال

 بالخالطات وانواعها ومديات استخدامها التعرف -8أ

  الجريان خالل االعمدة المحشوة وخسارة الطاقة خالل االعمدة الثابتة والمتميعة -9أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 . اق  الصناعي تاوير الو – 1ب

 تشخيص العيوب  ومعالجتها.  - 2ب

 ء الالنمة في موق  العمل ومعالجتها بسرعة.القدرة على احتوا  - 3ب

 العمل كفريق    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات رسمية 

 .مختبرات علمية لتابيق المادة المادة النظرية 

 دروس علمية والدراسة الذاتية 
 الواجبات الصفية و الواجبات المنزلية 
 مشاريع والجماعات الفردية 
 أنشطة عملية 

 
 طرائق التقييم      

 يومية االختبارات 

 والفصلية والنهائية االختبارات المفاجئه 

 ممارسة المشاري  الفردية المستقله 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قيام بواجياته في موق  العمل بانصاف و بداف  مهني .    -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 لفهم اساسيات المادة .  محاضرات نظرية 

 .مختبرات علمية لتابيق المادة المادة النظرية 

  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 

 حلقات نقاشية 

 
 طرائق التقييم    

 يومية  ختباراتا - 1

 فصلية ونهائية. ختباراتا -2

 المشاركة اليومية و الحضور . -3

 . درجات للواجبات البيتية -4

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

 اعداد خريجين مؤهلين للتعامل م  المختبرات واالجهزة الحديثة. -1د

 تأهيل طالب الجتيان اختبارات مهنية من  جهات محلية او اجنبية. -2د

 على القراءة بعد التخرج. حث او تشجي   الالبة -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المالوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  نظري جريان الموائ  املقدمة، تعريف املصطلحات 4-10-2015 1
  =  التحليل الالبعدي 9-10-2015 2
  =  كنةاملوائع السا  15-10-2015 3
ضغط السوائل القوة املسلطة من  1-11-2015 4

  قبل السائل
 =  

  =  املغمورة األجسام 7-11-2015 5
امتحان  =  اجلراين أمناط 14-11-2015 6

 الفصل االول
  =  معادلة برنويل، معادلة هاكن بويز 21-11-2015 7
  =  عدد رينولد 28-11-2015 8
  =  وهبوط الضغط معامل االحتكاك 4-12-2015 9

  =  هبوط الضغط يف التوصيالت  11-12-2015 10
امتحان  =  اجلراين يف القنوات املفتوحة 18-12-2015 11

 الفصل الثاني
املضخات ذات  املضخات، عالقة 25-12-2015 12

 الطرد املركزي
 =  

  =  ربط املضخات على التوايل والتوازي،  1-1-2016 13
  =  املوجبة اإلزاحةخات ذات املض 9-1-2016 14
    عالة نصف السنة  
نظري +   كفاءة املضخة 22-2-2016 17

 عملي
 

  =  العوامل املؤثرة يف اختيار املضخات 1-3-2016 18
19 8-3-2016  =  
امتحان  =  15-3-2016 20

 الفصل الثالث
  =  مقاييس الضغط واجلراين 23-3-2016 21
22 30-3-2016  =  
23 8-4-2016  =  
امتحان  =  15-4-2016 24

 الفصل الثالث
  =  جراين املوائع بوجود الدقائق الصلبة 22-4-2016 25
26 29-4-2016  =  
27 6-5-2016  =  
  =  غري الدائرية لألانبيبالقطر املكافئ  13-5-2016 28
29 18-5-2016   =  
  =  االمتحان النهائي 23-5-2016 30
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 Chem.. Eng.  Vol. 1 .1 ـ الكتب المقررة المالوبة 1

2. Holand “ fluid flow for chem.. eng. “ 

 
 .Unit operation of chem. eng .1 )المصادر(  ـ المراج  الرئيسية 2

2. Transport processes  and unit operation 

3. Hydraulics and fluid mechanics 

               التي يوصى بها  ـ الكتب والمراج  ا

 ( المجالت العلمية   التقارير  .... ) 
A text book of fluid mechanics 

ب ـ المراج  االلكترونية  مواق  االنترنيت 

.... 
A text book of fluid mechanics 

 
 خاة تاوير المقرر الدراسي  .13

 .قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية إعداد كوادر علمية تاوير المقررات الدراسية من اجل  

 

 

 

 

 
 


