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او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 هندسة كيمياوية

 و ماجستير. بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :دراسي النظام ال .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
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 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

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

 . 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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 لوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمط مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفية  - أ

 علميا في مجال الهندسة الكيمياوية   الخريج تأهيل  -1أ

 الحفاظ على مصلحة التعلم مدى الحياه للتطورات الشخصية والمهنية -2أ
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 القابلية على ادارة المشاريع. – 1ب 

مع التطبيق العملي للهندسة الكيمياوية من تصميم وتحليل قدرة على تعشيق النظريات الهندسية ال – 2ب 

 المشاكل العلمية مع االخذ بعين االعتبار التاثيرات البيئية

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

 معالجة المياه , مفاعل ذات العوامل المساعدة(الصلة ) الصناعات , 
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 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

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

 اعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع المختبرات واالجهزة الحديثة. -1د
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المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  CH 143 ثالثةال

 

Chemical 

Engineering 

Thermodynamics   

4   

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .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)وضلقبول معيار ا .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

 

 كتب منهجيه

1. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics: Smith, J.M., Van ness H.C. 

and Abbot, M.M., 7th Edn. MGH., 2005. 

2. A Text Book of Chemical Engineering Thermodynamics, Narayanan, PHI 

 

 كتب خارجية
1. Chemical Engineering Thermodynamics: Y.V.C. Rao. 

2. Chemical Process Principles (Vol-2): O.A.Hougen, K.M. Watson and                                  

R.A.Ragatz. 

3. Chemical and Process Thermodynamics: Kyle PHI. 

 شبكة المعلومات ) االنترنيت(
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم ال 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
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 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت يةالمؤسسة التعليم .1

  قسم الهندسة الكيمياوي   / المركز القسم العلمي  .2

 CH 143 اسم / رمز المقرر .3

 ديناميك الحرارة

 نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الفصل / السنة .5

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 12/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

كميات االساسية وصياغة الطاقة حسب القانون االول للدوال الموضعية لطالب باتعريف واطالع ال

والالموضعية والمحتوى الحراري والعمليات العكسية والسعة الحرارية والحرارة النوعية والتوازن وقاعدة 

 الطور

كزي والسعات تطبيقات معادالت الغاز المثالي ومعادالت فيريال والمعادالت التكعيبية والمعامل الالمر

الحرارية للغازرات والسوائل والموادج الصلبة , التغير الحراري المصاحب للتغيير في الطور , حرارة التكون 

 واالحتراق والتفاعل 

القانون الثاني والثالث لديناميك الحرارة , الخواص الثرموديناميكية للموائع , العالقات التي تربط الخواص 

ن البخار, االنظمة ثنائية الطور, الجداول الثرموديناميكية , محطات توليد القدرة الثرموديناميكية , تكوي

 البخارية وتحليل دورتها عمليات قياس سرعة السوائل , عمليات الخنق, التوربينات البخارية والغازية

 التبريد والتسيل, توازن االطوار , التوازن في التفاعالت الكيمياوية

 

 

ومفاهيم اساسية اخرى , تطبيقات معادالت الغاز المثالي والعالقات العامة والمعامل مقدمة , القانون االول 

الالمركزي , التاثيرات الحرارية , القانون الثاني لديناميك الحرارة , الخواص الثرموديناميكية للموائع, التبريد 

 والتسيل , توازن االطوار , توازن التفاعالت الكيمياوية
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رات المقرمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 الكميات االساسية -1أ

 لقانون االول ومفاهيم اساسية اخرىا -2أ

 الخواص الحجمية للموائع والتاثيرات الحرارية  -3أ

 القانون الثاني والثالث لديناميك الحرارة-4أ

 الخواص الثرموديناميكية للموائع -5أ

 لتبريدالتسيل وا  -6أ

 توازن االطوار -7أ

 التوازن في التفاعىت الكيمياوية -8أ

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . اقع الصناعي تطوير الو – 1ب

 تشخيص العيوب  ومعالجتها.  - 2ب

 القدرة على احتواء الالزمة في موقع العمل ومعالجتها بسرعة.  - 3ب

 العمل كفريق    -4ب

 التعليم والتعلم طرائق      

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 .مختبرات علمية لتطبيق المادة المادة النظرية 

  .استخدام اجهزة) عارضة بيانات( حديثة لتوضيح المادة 

 حلقات نقاشية 

 واجبات صفية والواجبات المنزلية 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات يومية 

  والفصلية والنهائيةاالختبارات المفاجئه 

 ممارسة المشاريع الفردية المستقله 

 . درجات للواجبات البيتية 

 

 

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   قيام بواجياته في موقع العمل بانصاف و بدافع مهني .  -1ج         
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 طرائق التعليم والتعلم     

 . محاضرات نظرية  لفهم اساسيات المادة 

 ات علمية لتطبيق المادة المادة النظرية.مختبر 

  .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 والتطور الشخصي (.التأهيلية و العامة المهارات -د 

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

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

 حث او تشجيع  الطلبة على القراءة بعد التخرج. -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

القانون االول الكميات االساسية  4-10-2015 1
 ومفاهيم اساسية اخرى

  نظري ديناميك الحرارة

جتارب جول صياغة الطاقة الداخلية  9-10-2015 2
ل للدوال املوظعية حسب القانون االو 

والالموضعية واحملتوى احلراري وعملية 
اجلراين يف حالة االستقرار  والعملية 

العكسية والسعة احلرارية واحلرارة النوعية 
 والتوازن وقاعدة الطور

 =  

تطبيقات معادالت الغاز املثايل  15-10-2015 3
 ومعادلة فريايل 

 =  

لعالقات العامة املعادالت التكعيبية وا 1-11-2015 4
 واملعامل الالمركزي

 =  

السعات احلرارية للغازات والسوائل  7-11-2015 5
واملواد الصلبة التغري احلرارية املصاحب 

 للتغري يف الطور

 =  
امتحان  =  14-11-2015 6

 الفصل االول
حرارة التكوين واالحرتاق والتفاعل  21-11-2015 7

 والتاثريات احلرارية للتفاعالت
 =  

8 28-11-2015  =  
  =  القانون الثاين لديناميك احلرارة 4-12-2015 9

  =  القانون الثالث لديناميك احلرارة 11-12-2015 10
امتحان  =  واالنرتويب 18-12-2015 11

 الفصل الثاني
  =  واملاكنة احلرارية 25-12-2015 12
  =  القانون الثالث لديناميك احلرارة 1-1-2016 13
14 9-1-2016  =  
    عطلة نصف السنة  
اخلواص الثرموديناميكية للموائع  22-2-2016 17

والعالقات اليت تربط اخلواص 
 الثرموديناميكية

  نظري  

تكوين البخار االنظمة ثنائة الطور  1-3-2016 18
 واجلداول الثرموديناميكية

 =  

مليات حمطات توليد الطاقة البخارية وع 8-3-2016 19
 اخلنق

 =  

امتحان  =  التوربينات البخارية والغازية 15-3-2016 20

 الفصل الثالث
  =  التربيد والتسيل ودرات التربيد 23-3-2016 21
  =  اختيار سائل التربيد التربيد ابلالمتزاز 30-3-2016 22
  =  املضخة احلرارية  8-4-2016 23
ان امتح =  عمليات التسيل 15-4-2016 24

 الفصل الثالث
  = توازن االطوار وطبيعة التوازن ونظرية  22-4-2016 25
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 البنية التحتية  .12

 الكتب المقررة المطلوبة ـ 1
1. Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics: Smith, J.M., Van ness H.C. and 

Abbot, M.M., 7th Edn. MGH., 2005. 

2. A Text Book of Chemical Engineering 

Thermodynamics, Narayanan, PHI 

 

 .Chemical Engineering Thermodynamics: Y.V.C .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Rao. 

2. Chemical Process Principles (Vol-2): O.A.Hougen, 

K.M. Watson and                                  

R.A.Ragatz. 

3. Chemical and Process Thermodynamics: Kyle 

PHI. 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لمية , التقارير ,.... المجالت الع) 

 ب في مجال ديناميك الحرارةالكت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 الكتب في مجال ديناميك الحرارة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 

 

 

 

 دوهيم سلوك الطوريف انظمة خبار/سائل
  =  حساابت الفالش 29-4-2016 26
اعتماد الرتكيب على الفيوكاسيت قانون  6-5-2016 27

 هنري االكتفييت ومعامل االكتفييت
 =  

الكيمياوية  التوازن يف التفاعالت 13-5-2016 28
والعالقة بني طاقة جبس القياسية 

 واثبت التوازن

 =  

اتثري احلرارة على اثبت التوازن والعالقة  18-5-2016 29
 بني اثبت التوازنوالرتكيب

 =  

حساب التحول عند نقطة التوازن  23-5-2016 30
للتفاعل املنفرد التوازن عند تعدد 

 التفاعالت

 =  


