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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

سيطرة المنظومات قسم هندسة  –كلية هندسة العمليات النفطية   / المركز علمي القسم ال .2

 النفطية
 ديناميك حراري اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي / السنة الفصل .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  9/ 9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المهنية في اتجاه  وتحسين قدراتهم عن الديناميكية الحرارية الطلبة بأساسيات المعرفة العلميةتزويد  .1

 .في صياغة وحل المشكالت تقنيات الحديثةالخالل استخدام  واالبداعي منالتفكير التحليلي 

 هاادارة التعامل مع والقدرة على الديناميك الحراري ؤهلين بشكل جيد لالرتقاء بنشاطاتاعداد مهندسين م .2

 الحياة وخاصة في مجال الصناعات النفطية.في كافة مرافق 

 الطابع ذات والبحوث العالمية العلمية المسيرة لمواكبة األكاديمي الطابع ذات العلمية البحوث اجراء .3
 في البلد منها يعاني التي المشاكل بمعالجة عمل واقع الى ونظرياتها الهندسية المعرفة لترجمة التطبيقي

 .و خاصة مجاالت الصناعات النفطية المجاالت كافة

 

 

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

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 .9

  هداف المعرفية األ -أ
 .تقنيات السيطرة الحديثة والمتعددةالتعليم الواسع المدى لفهم  -1أ

 .مجاالت نفطية مختلفةالقدرة على العمل في  -2أ

في تقييم اداء المنظمات  امكانية تطبيق العلوم المعرفية كالرياضيات والعلوم التطبيقية والصرفة -3أ

 .النفطية

للصناعات  وادوات الهندسة المعاصرة في المجال الهندسيالقدرة على استخدام التقنيات والمهارات  -4أ

 .النفطية

لتفي بالحاجات المطلوبة خالل المحددات الواقعية من ديناميكية  نظوماتم القدرة على تصميم -5أ

 النواحي االقتصادية.

 العالميةالعلمية و وفق المعايير  بألية الديناميكية الحرارية اصة الخ امكانية تصميم وتنفيذ التجارب -6أ

   وتحليل النتائج وترجمتها واقعيا.
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام طرق تدريس مناسبة بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح المجال للطلبة في المناقشة. - 1ب 

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب. – 2ب 

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي في الموضوع.  – 3ب          

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عرض مفردات المقرر الدراسي على الطلبة )المحاضرات(. .1

 تكليف الطلبة بالواجبات، مثل كتابة اوراق بحثية ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والتقديم. .2

 المفاجئة.اجراء االمتحانات  .3

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية بالمواعيد المحددة. .4

اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة  .5

 االخفاقات والنجاحات.

المقرر الدراسي منة خالل اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات  .6

 استبيان للسنوات السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى الطالب.

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والشهرية خالل فصلي الدراسة.  -1

 التقارير العملية والفصلية التي يقوم بها الطلبة. -2

 االختبارات  السنوية. -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على اتخاذ القرار. -1ج

 طرق االبتكار لدى الطلبة. -2ج         

 قدرة الطالب على التفكير. -3ج         

  جمع البيانات المطلوبة إلنجاز موضوع معين. -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 ومواكبة أحدث الوسائل العلمية المتاحة في التعليم والتعلم.التفكير االبداعي لدى الطلبة            -1

 توجيه األسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة.  -2

 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.   -3

 تنمية الحس الرقمي في التعبير.  -4

 العصف الذهني.  -5

 

 
 طرائق التقييم    

 

 إفراد جزء من األسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة.   - 1

 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2

 الواجبات الالصفية. -3

( األسئلة التي توجه للطلبة أثناء المحاضرة والتي تتطلب تفكير في Quizzesاالمتحانات الفجائية ) -4

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

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج التصميمية في مجال االختصاص. -1د

 بمفردات المقرر.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة  -2د

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3د

  تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4د
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 بنية المقرر .10

الساعا األسبوع

 ت
الوحدة / أو اسم  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
Definition , 

Thermodynamic 

Systems  
Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 الثاني

Properties , Pressure 

, Temperature , 

Thermodynamic 

Equilibrium     

Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالث

2 Work , Kinetic 

Energy , Potential 

Energy , Heat , 

Internal Energy   

Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الرابع
2 The First Low Inn 

Thermodynamics, 

Joule’s Excrement 
Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الخامس
2 Energy Equation 

For a 4(Hrs) , Non-

Flow Process 
Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

 السادس

2 Energy Equation 

For Steady-State 

Flow Process, 

Application  

Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السابع
2 Ideal Gas 

Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثامن
2 Hrs, Characteristic  

Equation For State 

,Specific Heats 

Thermodynamic 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع
2 Relationship 

Between Specific 

Heats  

Thermodynamic 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العاشر
2 Reversible Process 

Of Ideal GAS 

Thermodynamic 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 

 عشر

2 Constant Volume , 

Constant Pressure, 

Isothermal 

Adiabatic   

Thermodynamic 

 نظري

أسئلة  آنية، 

صفية، واجبات ال 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 Pole-Tropic For Thermodynamic 2 الثاني عشر
 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 
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Both Flow & Non- 

flow Process 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالث عشر

2 Second Low of 

Thermodynamic & 

Energy ,Heat 

Engine,  

Thermodynamic 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الرابع عشر
2 Coefficient of 

Performance of 

Heat Pump  
Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الخامس 

 عشر

2 Kelvin Planck 

&Clausius 

Statement Of 2
nd

 

Law of 

Thermodynamics   

Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 

 عشر

2 Camot’s Cycle , 

Entropy Thermodynamic نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السابع عشر

2 Heat Transfer  

Heat Transfer نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 

2 Modes Of Heat 

Transfer  Heat Transfer نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثامن عشر

2 Condition , 

Convention , 

Radiation 
Heat Transfer نظري 

آنية، أسئلة  

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع عشر

2 Fourier ‘s Law of 

Condition  Heat Transfer نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرون
2 Condition Through 

Single & Composite 

Cylinder 
Heat Transfer نظري 

آنية،   أسئلة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 

 والعشرون

2 Steady-State 

Unidirectional  Heat 

Conductors With 

Heat Generation 

Heat Transfer نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثاني 

 العشرون

2 Heat Transfer 

Through 

Rectangular Fin  
Heat Transfer نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثالث 

 والعشرون

2 Unsteady-State 

Heat Condition In 

One & More 
Heat Transfer نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
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 البنية التحتية  .11

 /Applied Thermodynamic Longman  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Third  Edition 

  Applied Thermodynamic Longman/ Third-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Edition 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 خاصم بمجال السيطرة.تطوير اجهزة مختبرية  .1

رفة الحقلية حول الية التعرف على الزيارات الرسمية للشركات النفطية المختلفة و اكتساب المع .2

 المنظومات النفطية.

 النتائج.و تحليل لتقييم  و استخدام البرامج الحاسوبية بالطرق العددية التحليل الرياضي .3

 

 
 

Dimension  

الرابع 

 والعشرون

2 Convection Heat Transfer 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الخامس 

 والعشرون

2 Natural  Convection 

& Force Convection 

Heat Transfer 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

السادس 

 والعشرون

2 Radiation  Heat Transfer 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السابع 

 والعشرون

2 The Low Of Black 

Body Radiation 

 
        Heat 

Transfer 
 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثامن 

 والعشرون

2 Radiation Exchange 

Between Two Black 

Surface & Two 

Gray Surface 

Heat Transfer 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

التاسع 

 والعشرون

2 Combine Modes Of 

Heat Transfer 

Heat Transfer 

 نظري

أسئلة  آنية، 

صفية، واجبات ال 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالثون
2 

 

Heat Transfer 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية


