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 1الصفحة 

 
  

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

 تكريتجامعة  المؤسسة التعليمية .1

  العمليات النفطية هندسة ة كلي القسم الجامعي / المركز  .2

 هندسة سيطرة المنظومات النفطيةبكالوريوس علوم في  –دراسات أولية  مج األكاديمي اسم البرنا .3

 هندسة سيطرة المنظومات النفطيةبكالوريوس علوم في  اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 الدراسة النظرية والعملية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الثالثة + وعلمية ميدانية تزيارا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 هندسة في والعام الخاص بقطاعيه العمل سوق متطلبات لتلبية المتخصصين المهندسين وتأهيل اعداد -1
 المكتسبة والمهارات المعارف تطبيق على لبةالط وتدريب والتعليم التعلم طرق في التنويع خالل من السيطرة

 .الواقعية المشاكل لحل

 المعايير مع تتوافق بحيث والعملي النظري بشقيه السيطرة هندسة مجال في متميزة اكاديمية برامج تقديم -2

 العمل سوق حاجة وتلبي االكاديمية للجودة العالمية

 بقطاعات البلد اعمار إلعادة واالستشارة والمتابعة رافواالش التصميم حيث من او بآخر بشكل المساهمة. 3
واعداد تقديم االستشارات الهندسية  السيطرة على الصناعة النفطية والصناعات االخرى الساندة لها مع

 الفنية. وتوفير الخدمات وتصاميم المشاريعالجدوى االقتصادية  دراسات

 الطابع ذات والبحوث العالمية العلمية المسيرة لمواكبة األكاديمي الطابع ذات العلمية البحوث اجراء. 4
 كافة في البلد منها يعاني التي المشاكل بمعالجة عمل واقع الى ونظرياتها الهندسية المعرفة لترجمة التطبيقي

 المجاالت.

 ءالذكا ومجاالت عام بشكل سيطرة المنظومات النفطية هندسة مجاالت في العلمي البحث وتنمية تشجيع -5
 خاص بشكل والسيطرة واالتصاالت الحاسبات وشبكات الحاسوب وبرمجيات االلي واالنسان االصطناعي

 .والبحثية التعليمية ومهاراتهم معارفهم لتطوير التدريس هيئة العضاء محفزة بيئة اعداد -6
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 م والفه المعرفة-أ

 والصناعية االجتماعية المجاالت في وتطبيقاتها السيطرة النظمة في االساسية المفاهيم توضيح       -1أ

 الحاسوب انظمة خالل من ومعالجتها المشاكل معالجة في المهارة اكتساب -2أ

 انظمة السيطرة الدقيقة  لصناعة االساسية المهارات اكتساب -3أ

 .السيطرة النفطية ظوماتمنتصميم  في الخبرة اكتساب -4أ

 المختلفة الهندسية لالنظمة منظومات سيطرة ومتحكمات صناعة  -5أ

 .مبرمجة منزلية منظومات تصميم -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 مختلفة برمجية بلغات ومتقدمة بسيطة منظوماتسيطرة  تصميم على القدرة - 1ب 

  عملها واساليب خوارزميات حسب ائلالمس معالجة في التفكير على القدرة – 2ب 

 الرقمية البيانات وتحليل المخططات وقراءة العلمية التقارير كتابة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرات طريق عن والتوضيح الشرح -1
 .بالزما شاشات ذكية، سبورات شو، داتا :العرض باجهزة العلمية المواد عرض طريقة -2
 .المحاضرات ضمن مصغرة ومشروعات البيتية الواجبات طريق نع الذاتي التعلم -3
 .المختبرات -4
 .التخرج مشاريع -5
 .العلمية الزيارات -6
 .القسم في تعقد التي السمنارات -7
 .الصيفي التدريب -8

 طرائق التقييم      

 )كوز( القصيرة االمتحانات -1
 .البيتية الواجبات -2
 .عمليةوال النظرية للمواد والنهائية الفصلية االمتحانات -3
 . الدرس ضمن الصغيرة المشاريع -4
 . المحاضرة داخل التفاعل -5
 . التقارير -6

 التفكير مهارات-ج

 - .القاعة في العرض شاشة على التطبيقية البرامج احد بتنفيذ وذلك الطلبة انتباه اثارة :االنتباه 1 ج
 - .الشاشة على المعروضة المادة مع الطالب تفاعل مدى متابعة :االستجابة 2 ج
 بطلب التفاعل هذا بزيادة وذلك المعروضة، المادة مع اكثر تفاعل الذي الطالب اهتمام متابعة :االهتمام 3 ج

 .لعرضها اخرى وتطبيقات برامج
 الموضوع باتجاه رأي له يكون وربما العرض مع متعاطفا الطالب يكون ان بمعنى :االتجاه تكوين 4 ج
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 .عنه ويدافع المعروض
 الدرس في ثابت مستوى له فيكون الوجداني السلم لقمة الطالب يصل ان بمعنى :القيمي السلوك تكوين 5 ج

 .يتململ وال يتكاسل وال

 طرائق التعليم والتعلم     

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة -1
 .تقديمها الطالب من المطلوبة والبحوث الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام. -2
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر -3
 

 طرائق التقييم    

  .البيتية الواجبات -1
  .المحاضرة داخل التفاعل -2
 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة -3
 .تقديمها الطالب من المطلوبة والبحوث لواجباتا تقديم في المحدد بالموعد االلتزام -4
 . والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر -5

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 .لتقنيةا وسائل مع التعامل على الطالب قدرة - تنمية 1 د
 .اإلنترنت مع التعامل على الطالب قدرة - تنمية 2 د
 .المتعددة الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة - تنمية 3 د
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة - تطوير 4 د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 .المحاضرات طريق عن والتوضيح الشرح -1
  .بالزما شاشات ذكية، سبورات شو، داتا :العرض هزةباج العلمية المواد عرض طريقة -2
 .المحاضرات ضمن مصغرة ومشروعات البيتية الواجبات طريق عن الذاتي التعلم -3
  .المختبرات -4
 .التخرج مشاريع -5
 .العلمية الزيارات -6
  .القسم في تعقد التي السمنارات -7
 .الصيفي التدريب -8

 

 طرائق التقييم          
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 )كوز( القصيرة االمتحانات .1
 البيتية الواجبات .2
 والعملية النظرية للمواد والنهائية الفصلية االمتحانات .3
 - الدرس ضمن الصغيرة المشاريع .4
 - المحاضرة داخل التفاعل .5
 التقارير .6

 
 

 بنية البرنامج 

 

المستوى / 

 السنة
 ت

رمز المقرر أو 

 المساق
 وحدات اسم المقرر أو المساق

 الشهادات والساعات المعتمدة

 الفصل الثاني الفصل االول

 م ع ن م ع ن

 السنة الثانية 

 II 4 2 --- 1 2 --- 2  رياضيات 201هـ س م ن  1

 --- 2 2 --- 2 2 6 ة الخطيةالسيطرانظمة  202هـ س م ن  2

 --- 2 2 --- 2 2 6 البرمجة الكيانية  203هـ س م ن  3

 --- --- 2 --- --- 2 4 معالجات الدقيقة  204هـ س م ن  4

 --- 2 2 --- 2 2 6 الكترونيك 205هـ س م ن  5

 --- --- 2 --- --- 2 4 رارةديناميك الح 206هـ س م ن  6

 --- --- 2 --- --- 2 4 العربية اللغة 207هـ س م ن  7

 --- --- 2 --- --- 2 4 اللغة االنكليزية 202هـ س م ن  8

 
 38 المجموع

16 6 1 16 6 2 

23 24 

 

المستوى / 

 السنة
 ت

رمز المقرر أو 

 المساق
 وحدات اسم المقرر أو المساق

 الشهادات والساعات المعتمدة

 الفصل الثاني الفصل االول

 م ع ن م ع ن

 السنة الثالثة 

 --- 2 2 --- 2 2 6 الدقيقة المسيطراتانظمة  301 هـ س م ن 1

 --- --- 2 --- --- 2 4 والغاز النفط خواص 302 هـ س م ن 2

 1 --- 2 1 --- 2 4 الرقمية اإلشارة معالجة 303 هـ س م ن 3

 --- --- I 4 2 --- --- 2معمارية حاسبة  304 هـ س م ن 4

 --- I 6 2 2 -- 2 2معالجات دقيقة  305 هـ س م ن 5

 --- --- 2 --- --- 2 4 تحليالت هندسية 306 هـ س م ن 6

المستوى / 

 السنة
 ت

رمز المقرر أو 

 المساق
 وحدات اسم المقرر أو المساق

 الشهادات والساعات المعتمدة

 الفصل الثاني الفصل االول

 م ع ن م ع ن

 السنة االولى 

 I  4 2 --- 1 2 --- 1رياضيات 101هـ س م ن  1

 --- 2 2 --- 2 2 6 الحاسبات هندسة اساسيات 102هـ س م ن  2

 --- 2 2 --- 2 2 6 الكهربائية الهندسةس أس 103هـ س م ن  3

 --- --- 2 -- --- 2 4 االلكترونية الفيزياء 104هـ س م ن  4

 1 2 2 1 2 2 6 هندسي ميكانبك 105هـ س م ن  5

 --- 2 2 --- 2 2 6 رقمية تقنية 106هـ س م ن  6

 --- 3 --- --- 3 --- 3 الهندسي الرسم 107هـ س م ن  7

 --- --- 2 --- --- 2 4 اللغة االنكليزية  110هـ س م ن 8

 --- --- 2 --- --- 2 4 اإلنسان وحقوق الديمقراطبة 102هـ س م ن  9

 
 المجموع

43 16 11 2 16 11 2 

22 22 
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 --- ---- 2 --- --- 2 4 الرقمية سيطرةانظمة ال 307 هـ س م ن 7

 1 2 2 1 2 2 6 قدرة إلكترونيك 303 هـ س م ن 8

 
 المجموع

33 

 

16 6 2 16 6 2 

24 24 

 
 
 
 
 
 
 

المستوى / 

 السنة
 ت

رمز المقرر أو 

 المساق
 وحدات اسم المقرر أو المساق

 الشهادات والساعات المعتمدة

 الفصل الثاني الفصل االول

 م ع ن م ع ن

 السنة الرابعة 

 1 -- 2 1 -- 2 4 كيفةانظمة السيطرة المت 401 هـ س م ن 1

 1 2 2 1 2 2 6 التحويالت البينية للحاسبات 402 هـ س م ن 2

 -- 2 2 -- 2 2 6 سيطرة المنظومات النفطية 403 هـ س م ن 3

 -- -- II 4 2 -- -- 2معمارية حاسبة  404 هـ س م ن 4

 1 2 2 1 2 2 6 التقنيات الرقمية المبرمجة 405 هـ س م ن 5

 1 -- 2 1 -- 2 4 تكرير النفط 406 نهـ س م  6

 -- 3 -- -- 3 -- 3 المشروع الهندسي 407 هـ س م ن 7

 
 المجموع

33 12 2 4 14 2 4 

25 25 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

   -أ

   -ب

   -ت

   -ث

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 ) زيالمرك ) القبولللدراسة الصباحية  .1
 (والمنافسة المعدل للدراسة المسائية )حسب .2

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13
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 واألجنبية العراقية للجامعات االلكترونية المواقع
 الوزارة معايير الى باالضافة العالي التعليم وزارة اقامتها التي العمل ورش -
 التكنولوجية في بغداد   جامعةال مع التوأمة -

 ABET االميركي االكاديمي عتماداال برنامج
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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 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
ت الخاصة المهارا

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى المتعلقة 

بقابلية التوظيف والتطور 

 الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ة العمليات النفطيةهندسكلية  المؤسسة التعليمية .1

 هندسة سيطرة المنظومات النفطية القسم الجامعي / المركز .2

 ت هندسية وعدديةتحليال اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 محاضرة + مناقشة / نظري  أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الثالثة الفصل / السنة .6

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2221حزيران  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .الصناعة في حقيقية مسائل لحل هاوتكامل الرياضية للمقررات والمهارات والفهم المعرفة تطبيق -1

 

 باستخدام عمليات حسابية. اقتصادية حلول تطوير -2

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12



  
 2الصفحة 

 
  

  المعرفة والفهم -أ
 بالحاسوب المتكامل التصنيع أنظمة في تطبيق المعرفة الرياضية  -1أ

 تي تدعم مجال الهندسة.معرفة المفاهيم األساسية في مجال الرياضيات ال -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .في مجال الهندسةمتنوعة باستخدام الصيغ الرياضية الات الرسوماعداد   - 1ب

 في العمليات الهندسية.  العددية الطرائق استخدام  -2ب         

 

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التقليديةالمحاضرات -1

 والمناقشات، لسائحل الم -2

 الكتب العلمية -3

 

 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات-1

 الواجبات المنزلية -2

 
 مهارات التفكير -ج

 وتصميم تحليل وفي الهندسية المشاكل حل في المكتسبة الرياضية المعارف استخدام على المقدرة -1ج

   .والعمليات والنظم العناصر وتطوير

 الميكانيكي التصميم ألغراض التحليلية الطرائق وتطبيق العددية المعطيات قييمت على المقدرة   -2ج

 . منتجبال والتحكم وطرق التصنيع

 . وتفسيرها المعطيات تحليل على المقدرة  -3ج         

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 واجبات صفية وبيتية -1
 مشاريع فردية -2

 طرائق التقييم    

 ات النظرية والعمليةاجراء االختبار-1
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
 

 المتقدمة الهندسية الرياضياتكتاب 

 

 

 

 

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 .المسؤولية من عال   مستوى مع القرارات اتخاذ -1د

 الهندسية للحلول والبيئي واالقتصادي االجتماعي بالتأثير والتنبؤ المهنة أخالقيات ضمن التعامل -2د

 .وعالميا محليا

 .اإلنسانية باالهتمامات الصلة ذات المواضيع مع السليم التعامل -3د

 .العالمية للنظم العالمي اإلطار ضمن واالنسجام الذاتي العمل على المقدرة -4د   

 .المتكامل الفريق بروح والعمل اآلخرين مع التعاون على المقدرة -5د

    .ومجد فعال بشكل والموارد هاموالم المشاريع إدارة على المقدرة -6د
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 بنية المقرر  .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2  Fourier series Review and theory   

2 2  
Odd and even function , Half range Fourier 

sine or cosine series 
  

3 2  Fourier Transform Review and theory    

4 2  
Properties, convolution theorem power spectral 

density and convolution signals and linear 

system applications 
  

5 2  Review of matrix theory   
6 2  System of linear equations   
7 2  Eign values and eign vector    
8 2  Application of matrix    
9 2  Alteration method    
10 2  Newton – Raphson method    

11 2  
Applications of special case for Newton – 

Raphsen method 
  

12 2  Curve fitting    
13 2  Linearization of non-linearization relationships   
14 2  Polynomial Regression    
15 2  Numerical interpolation    
16 2  Finite difference method    
17 2  Forward & Backward & Center expression    

18 2  
Newton's-Gregory Forward & Backward diff. 

polynomial 
  

19 2  Lagrange interpolation forms    
20 2  Numerical differentiation    
21 2  Numerical integration ( three methods )    
22 2  Applications    
23 2  Partial differential equations   
24 2  Application of heat transfer    
25 2  Power series method    
26 2  Separation of variables    
27 2  Solution of non – linear equations    
28 2  Solution of simultaneously linear equations    

29 2  
Solution of D.E by finite difference method 

using Taylor series 
  

30 2  Determinant method ( Grammar Rule )    



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Erwin Kreyszig. ''Advanced Engineering 

Mathematics" 9thed.2006. 

 

)وتشمل على سبيل المثال   متطلبات خاصة 

رمجيات ورش العمل والدوريات والب

 والمواقع االلكترونية(
 

)وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(
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  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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