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 منوذج وصف املقرر
 

 وصف املقرر

يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.
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  .تزويد الطالب ابملعلومات االساسية عن خواص النفط والغاز من حيث الرتكيب الكيميائي والتصنيف
 تعريف الطالب على انواع املشتقات النفطية وخواصها الفيزايئية والكيميائية 

  بطرق فصل املشتقات النفطية وتنقيتها تعريف الطالب 

 ت ختص موازنة املادة يف ابراج التكرير و وحدات التصفية تعريف الطالب على حسااب

 تعريف الطالب ابلعمليات النفطية املتخصصة اليت أتيت بعد التكرير  
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 االهداف المعرفية  -أ
  .والكيمياوية الفيزايئيةلك اخلواص وكذ ومشتقاتهالتعرف على تركيب النفط اخلام  -1أ
 .النفط اخلام  تعريف الطالب بطرق تصفية -2أ
 . طبيعة و انواع املعدات املستخدمة يف تصفية النفط اخلام التعرف على -3أ
 .تعريف الطالب على خمطط العمليات اليت حتدث يف صناعة تصفية النفط-4أ
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 اجراء االمتحاانت املفاجئة. .3
 اجراء االمتحاانت الفصلية والنهائية ابملواعيد احملددة. .4
 اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات والنجاحات. .5
 مفردات املقرر الدراسي منة خالل استبيان للسنوات السابقة اعالم الطلبة ابلكتب املنهجية والكتب املساعدة اليت حيتاجوهنا يف .6

 لتحسني املنهج وحتسني اداء التدريسيني ورفع مستوى الطالب.
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 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 االختبارات القصرية واملشاركة داخل القاعة الدراسية. .2
 تقدمي التقارير العلمية. .3
 األداء أملختربي .4

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 القدرة على اختاذ القرار. -1ج
 طرق االبتكار لدى الطلبة. -2ج
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 قدرة الطالب على التفكري. -3ج
  مجع البياانت املطلوبة إلجناز موضوع معني. -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 اجملال اهلندسي للصناعة النفطية.القدرة على استخدام التقنيات واملهارات وادوات اهلندسة املعاصرة يف 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 االختبارات القصرية واملشاركة داخل القاعة الدراسية. .2
 تقدمي التقارير العلمية. .3
 األداء أملختربي .4
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام الربامج التصميمية يف جمال االختصاص. -1د
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات احلديثة اخلاصة مبفردات املقرر -2د
 وقابلية الطالب على مواجهة املشاكل واملعضالت وإجياد احللول املناسبة هلا. تنمية وتطوير قدرة -3د
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترمجة املعلومات األكادميية إىل الواقع العملي. -4د

 

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 اسم الوحدة 
 أو الموضوع

 التقييم طريقة طريقة التعليم

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  تصنيف النفط الخام  3 االول

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  تصنيف النفط الخام  3 ثاني ال

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  المنتجات البتروليةمواصفات  3 ثالثال

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  Refinery Categories 3 الرابع 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  Desalting of crude oil 3 الخامس 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 
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 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  Principles of Refining Process 3 السادس

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 General Flow Diagram of 3 السابع 

Refinery 

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط Atmospheric distillation of crude oil 3 الثامن 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  Atmospheric distillation of crude oil 3 التاسع 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  Atmospheric distillation of crude oil 3 العاشر

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   vacuum distillation of crude oil 3 الحادي عشر 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   vacuum distillation of crude oil 3 الثاني عشر 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   vacuum distillation of crude oil 3 الثالث عشر 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   vacuum distillation of crude oil 3 الرابع عشر 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Hydrotreating process 3 الخامس عشر

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Hydrotreating process 3 السادس عشر 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  Hydrotreating process 3 السابع عشر 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Hydrocracking process 3 الثامن عشر

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Hydrocracking process 3 التاسع عشر 

واجبات ال صفية، 
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امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Reforming and isomerization 3 العشرون 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Reforming and isomerization 3 والعشرونالحادي 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Alkylation 3 الثاني والعشرون 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Alkylation 3 والعشرونالثالث 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Thermal cracking 3 الرابع والعشرون

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط    Delayed coking 3 الخامس والعشرون

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط    Delayed coking 3 السادس والعشرون

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Visbreaking 3 السابع والعشرون

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط   Visbreaking 3 الثامن والعشرون

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

آنية،  أسئلة  نظري+مناقشة تكرير النفط  FCC 3 التاسع والعشرون

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري+مناقشة تكرير النفط  FCC 3 الثالثون 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
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  Characterization and Properties of Petroleum Fractions الكتب املقررة املطلوبة

First Edition by Riazi  

 Fundamentals of Petroleum Refining املراجع الرئيسية )املصادر(

Mohamed A. Fah Im, Taher A. Alsahhaf, And Amal 

Elkilani 
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Petroleum Refining by Mayer 

الكتب واملراجع اليت يوصى هبا )اجملالت العلمية 
 ،التقارير ،.....( 

Petroleum Refining Technology and Economics  

James H. Gary 4
th

 edition  
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