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 وصف الربانمج األكادميي 

اً عما  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهن 
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة. ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية هندسة العمليات النفطية    -جامعة تكريت  املؤسسة التعليمية  .1

 هندسة تكرير النفط والغاز   القسم العلمي / املركز   .2

 بكالوريوس علوم يف هندسة تكرير النفط والغاز   –دراسات أولية   اسم الربانمج األكادميي او املهن  .3

 بكالوريوس علوم يف هندسة تكرير النفط والغاز  اسم الشهادة النهائية   .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات/اخرى   
 سنوي  

 كتب منهجية + لغات برجمة + برجميات جاهزة  برانمج االعتماد املعتمد    .6

 التدريب الصيفي لطلبة املرحلة الثالثة  املؤثرات اخلارجية األخرى   .7

    2021/  6/  1 اتريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

املهنية يف اجتاه التفكري التحليلي  تزويد الطلبة أبساسيات املعرفة العلمية يف ختصص هندسة تكرير النفط والغاز وحتسني قدراهتم   -1
 واالبداعي من خالل استخدام تقنيات املعلومات وحتليل البياانت والطرق التجريبية احلديثة يف صياغة وحل املشكالت 

اعداد مهندسني مؤهلني بشكل جيد لالرتقاء بنشاطات هندسة العمليات النفطية والقدرة على ادارة التعامل معها يف كافة مرافق   -2
 احلياة وخاصة يف جمال الصناعات النفطية. 

 اهلندسية املعرفة  لرتمجة التطبيقي الطابع ذات والبحوث  العاملية العلمية املسرية ملواكبة األكادميي الطابع  ذات العلمية  البحوث اجراء -3
 اجملاالت.  كافة يف البلد منها  يعاين اليت املشاكل مبعاجلة عمل واقع  ال  ونظرايهتا

آبخر  بشكل  املسامهة -4 النفطية   البلد  اعمار إلعادة  واالستشارة واملتابعة  واالشراف  التصميم  حيث من  او  الصناعات  بقطاعات 
مع تقدمي االستشارات اهلندسية واعداد دراسات اجلدوى االقتصادية وتصاميم املشاريع وتوفري اخلدمات   املختلفة  والبرتوكيمياوايت

 الفنية. 
 ومعايري عاملية.  ضوابط  وفق  القسم هلذا مسه  وجعلها لمية الع الرصانة أتصيل -5
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 خمرجات الربانمج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

   :  ا االهداف املعرفية -أ

 التعليم الواسع املدى لفهم أتثري احللول اهلندسية عامليا واقتصاداي.  -1أ
 التخصصات. القدرة على العمل يف الفرق متعددة  -2أ
   والصرفة.  التطبيقيةوالعلوم امكانية تطبيق العلوم املعرفية كالرايضيات   -3أ
 كيمياوية. و القدرة على استخدام التقنيات واملهارات وادوات اهلندسة املعاصرة يف اجملال اهلندسي للصناعات النفطية والبرت  -4أ
 لتفي ابحلاجات املطلوبة خالل احملددات الواقعية من النواحي االقتصادية. القدرة على تصميم املنظومات النفطية والبرتوكيمياوية   -5أ
 امكانية تصميم وتنفيذ التجارب وحتليل النتائج وترمجتها واقعيا.  -6أ

 االهداف املهاراتية اخلاصة ابلربانمج :  -ب 

 املناقشة. استخدام أقل طرق تدريس مبا ينسجم مع مستوى الطالب وفسح اجملال للطلبة يف  –  1ب 
 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكرب من املعرفة للطالب.  –  2ب 
 تفعيل دور اإلرشاد الرتبوي يف املوضوع.   –  3ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 عرض مفردات املقرر الدراسي على الطلبة )احملاضرات(.  .1
 ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذايت والتقدمي. تكليف الطلبة ابلواجبات، مثل كتابة اوراق حبثية   .2
 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
الطلبة ابلك .6 السابقة  اعالم  للسنوات  استبيان  منة خالل  الدراسي  املقرر  اليت حيتاجوهنا يف مفردات  املساعدة  املنهجية والكتب  تب 

 لتحسني املنهج وحتسني اداء التدريسيني ورفع مستوى الطالب. 
 طرائق التقييم  

 االختبارات اليومية والشهرية خالل فصلي الدراسة.   -1
 التقارير العملية والفصلية اليت يقوم هبا الطلبة.  -2
 االختبارات السنوية.  -3
 املشاريع العملية والبحثية لطلبة املرحلة األخرية  -4

 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

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

 التفكري االبداعي لدى الطلبة ومواكبة أحدث الوسائل العلمية املتاحة يف التعليم والتعلم. 

 طرائق التقييم  

 االختبارات الشهرية والنهائية.  -1
 االختبارات القصرية واملشاركة داخل القاعة الدراسية.  -2
 تقدمي التقارير العلمية.  -3
 األداء أملختربي  -4

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
 التصميمية يف جمال االختصاص. تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام الربامج  -1د
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات احلديثة اخلاصة مبفردات املقرر  -2د
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة املشاكل واملعضالت وإجياد احللول املناسبة هلا.  -3د
 ترمجة املعلومات األكادميية إل الواقع العملي. تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على  -4د

 طرائق التعليم والتعلم  

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

 ودقة املالحظة. إفراد جزء من االسئلة االمتحانية اليت تتطلب عمق التفكري والتعليل  -1
 مشاركة الطالب يف قاعة احملاضرات.  -2
 .  الواجبات الالصفية -3

   بنية الربانمج  .11

 الساعات املعتمدة  اسم املقرر أو املساق  رمز املقرر أو املساق  املرحلة الدراسية 

 I رايضيات  101هـ ع ن   االول 
  60+  نظري 60

 مناقشة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 أحدث  وفق  العلمية والعملية  ابملعرفة مزودين  تكرير نفط وغاز مهندسييف جمال اعداد وختريج    أن يكون سباقاً ال يسعى القسم جاهداً 
ابختصاص هندسة العمليات النفطية أيخذون   للدولة  املختلفة للقطاعات العلمية  واالستشارات الدراسات والبحوث وتقدمي  االساليب 

  على عاتقهم توفري بيئة مالئمة لإلنسان من خالل اعتماد التقنيات احلديثة واملشاركة يف بناء وتطوير البىن التحتية وتقدمي االستشارات
يف النفط ومصانع البرتوكيمياوايت.  واخلربات والدعم الفن لربامج التخطيط والتنفيذ ويكون هلم القابلية يف تصميم وتنفيذ وتشغيل مصا 

 يف  املهندسني  من العراق  حاجات مسؤوليات  حتمل على  قادرين  جيعلهم للطلبة مناسب معرفه  حمتوى حتقيق  كذلك يسعى القسم ال 
العمليات النفطية  اختصاصات هندسة  ال  حتتاج  اليت  القطاعات يف  العراق  خدمة  على عالية  وبكفاءة قادرين  يكونوا  حبيث  املستقبل 

 وتقنيات تصفية وانتاج الغاز 

 معيار القبول )وضع األنظمة املتعلقة اباللتحاق ابلكلية أو املعهد(  .13

 . )تطبيقي( خريج الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي .1
 القبول يكون لكال اجلنسني )ذكور وإانث(.  .2
 العليا واملتمثلة بقسم القبول املركزي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. احلد األدىن ملعدل القبول يتم حتديده من قبل املراجع  .3

 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج .14

 حاجة السوق.  .1
 التوجهات احمللية.  .2
 التوجهات الدولية.  .3
 . رغبة الطالب أو ويل األمر  .4
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 /السنة 
 المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية 
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي Iرايضيات  101هـ ع ن  االول 
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 منوذج وصف املقرر 
 وصف املقرر 

مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات   التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً 
 االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج. 

 

 كلية هندسة العمليات النفطية   املؤسسة التعليمية  .1

 هندسة تكرير النفط والغاز   القسم العلمي / املركز  .2

   101هـ ع ن  /  Iرايضيات  اسم / رمز املقرر  .3

 حضور أسبوعي  أشكال احلضور املتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .6

 1/6/2021 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف املقرر  .8

  ، املتسامية )الالجربية( الدوال    ،السلسلة ة  ، التفاضل والتكامل، قاعدت مبا فيها الدوالالرايضيا ملنهج    املطلوبة   ابألساسيات  تزويد الطالب
 املصفوفات واحملددات وتطبيقاهتا اهلندسية.  ،ية الدوال املثلث 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

   االهداف املعرفية -أ

 .       الدوال والرسوم البيانية القدرة على التعامل مع  -1أ
 اجملال واملدى ابإلضافة إل االستمرارية.  إجياد القدرة على   -2أ
 العادية واملثلثية.  الدوال  إجياد حدود ومشتقاتالقدرة على   -3أ
 املشتقة.  تعلم العديد من تطبيقات القدرة على   -4أ
 . تعلم طرق التكامل املختلفة وتطبيقاهتا القدرة على   -5أ
 . واملصفوفات واحملددات  املتسامية التعامل مع الدوال القدرة على  -6أ

 املهاراتية اخلاصة ابملقرر   االهداف -ب 
 استخدام أقل طرق تدريس مبا ينسجم مع مستوى الطالب وفسح اجملال للطلبة يف املناقشة.  –  1ب 
 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكرب من املعرفة للطالب.  –  2ب 
 تفعيل دور اإلرشاد الرتبوي يف املوضوع.   –  3ب 
 . تغطي كافة املواضيع الدراسية طرح االسئلة اليت   -  4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 . عرض مفردات املقرر الدراسي على الطلبة )احملاضرات(  .1
 تكليف الطلبة ابلواجبات، مثل كتابة اوراق حبثية ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذايت والتقدمي.  .2
 اجراء االمتحاانت املفاجئة.  .3
 والنهائية ابملواعيد احملددة. اجراء االمتحاانت الفصلية   .4
 اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات والنجاحات.  .5
للسنوات السابقة  اعالم الطلبة ابلكتب املنهجية والكتب املساعدة اليت حيتاجوهنا يف مفردات املقرر الدراسي منة خالل استبيان  .6

 لتحسني املنهج وحتسني اداء التدريسيني ورفع مستوى الطالب. 

 طرائق التقييم 

 . الشهرية والنهائية الفجائية اليومية و االختبارات  .1
 االختبارات القصرية واملشاركة داخل القاعة الدراسية.  .2
 تقدمي التقارير العلمية.  .3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 القدرة على اختاذ القرار.  -1ج
 طرق االبتكار لدى الطلبة.  -2ج
 قدرة الطالب على التفكري.  -3ج
  مجع البياانت املطلوبة إلجناز موضوع معني.  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

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

 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
 اسبة هلا. تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة املشاكل واملعضالت وإجياد احللول املن -3د
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترمجة املعلومات األكادميية إل الواقع العملي.  -4د

 

 بنية المقرر  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة 

أو  /

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 4 األول 

Review for secondary Algebra 
(Solve some examples by using 

English language). 
Numbers, Sets, Intervals, Absolute 

value. 

 نظري  مراجعة

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الثاني 

Functions: Domain, Range, 

Methods of representation, Types of 

functions and their graphs. 

Relations: Domain, Range, 

Symmetry, and graphs. 

 نظري  الدوال 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الثالث 

Functions: Domain, Range, 
Methods of representation, Types of 

functions and their graphs. 
Relations: Domain, Range, 

Symmetry, and graphs. 

 نظري  الدوال 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية
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 4 الرابع 

Analytical Geometry: Coordinate 

system in plane, linear function 

Equations of a line, distance 

formula, Midpoint formula, distance 

between point and line, parallel and 

perpendicular lines, angle between 

two lines. 

 نظري  ة الهندسة التحليلي 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية

 4 الخامس 

Trigonometric function: Types of 

trigonometric function, 

Trigonometric relation, Identities, 

Domain, Range, and graphs of 

trigonometric functions. 

 نظري  الدوال المثلثية 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 السادس 

Trigonometric function: Types of 

trigonometric function, 

Trigonometric relation, Identities, 

Domain, Range, and graphs of 

trigonometric functions. 

 نظري  الدوال المثلثية 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 السابع 
Limits 

 نظري  الحدود 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الثامن 

Continuous and discontinuous 

functions and their theorems. 
الدوال المستمرة  

 والغير مستمرة 
 نظري 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية

 4 التاسع 

The derivatives, rules of derivatives, 

higher order derivatives.  نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 العاشر

Chain rule 
Implicit differentiation, Differentials 

Parametric equations. 
 نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الحادي عشر 

Slope, derivative applications 

(speed, acceleration).  نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية
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 4 الثاني عشر 
Related Rates of change 

 نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية

 4 الثالث عشر

Maximum and Minimum problems, 

Critical and Inflection points.  نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الرابع عشر 

Maximum and Minimum problems, 

Critical and Inflection points.  نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية

 4 الخامس عشر 
Curve sketching. 

 نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 السادس عشر 

The mean value theorem and their 
application. 

L 'hopital's rule (for Limit) 
 نظري  التفاضل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 السابع عشر

Sections of a cone: (circle, parabola, 

Ellipse, Hyperbola)  نظري  القطوع 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الثامن عشر

Integration (Anti-derivatives), 

Rules of Integration, Differential 

equations, Indefinite integration. 
 نظري  التكامل 

آنية، واجبات  أسئلة 

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 التاسع عشر

Area under a curve (as a limit of 

summation) and their finding by 

using definite integral. 
 نظري  التكامل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية

 4 العشرون

Area under a curve (as a limit of 

summation) and their finding by 

using definite integral. 
 نظري  التكامل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية

الحادي  

 والعشرون
4 

First fundamental theorem of 

integral, Rules of indefinite integral.  نظري  التكامل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الثاني العشرون

First fundamental theorem of 

integral, Rules of definite integral.  نظري  التكامل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

الثالث  

 والعشرون
4 

Second fundamental theorem of 

integral (differential of integral).  نظري  التكامل 

أسئلة آنية، واجبات  

صفية، امتحانات  ال 

قصيرة وامتحانات  

 شهرية
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الرابع  

 والعشرون
4 

Approximate of definite integral. 
Transcendental functions (In(x), ex, 

ax, log(x)). 
 نظري  التكامل 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

الخامس  

 والعشرون
4 

The Inverse of Trigonometric 

functions: Domain, Range, 

properties, and their graphs. 

الدوال المثلثية  

 العكسية 
 نظري 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

السادس  

 والعشرون
4 

Methods of integration: (by parts, 

partial fractions, reduction formulas, 

by substitution) and improper 

integrals. 

 نظري  مل طرق التكا

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

السابع  

 والعشرون
4 

Methods of integration: (by parts, 

partial fractions, reduction formulas, 

by substitution) and improper 

integrals. 

 نظري  مل طرق التكا

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

الثامن 

 والعشرون
4 

Applications on definite integral: 

Areas, volumes, surfaces area, are 

length. 
 نظري  مل التكا

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

التاسع  

 العشرونو
4 

Applications on definite integral: 

Areas, volumes, surfaces area, are 

length. 
 نظري  مل التكا

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

قصيرة وامتحانات  

 شهرية

 4 الثالثون 
Determinants and their applications. 

 نظري  المصفوفات 

أسئلة آنية، واجبات  

ال صفية، امتحانات  

وامتحانات  قصيرة 

 شهرية
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   البنية التحتية .11

 .Calculus 7th edition, Stewart J الكتب املقررة املطلوبة 

 ,.Thomas’ calculus 12th edition, Thomas G., Weir M املراجع الرئيسية )املصادر( 
Hass J.. 

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

1- Mathematical Methods For Physics And Engineering, 
K. F Riley, 1997. 
2- Calculus on Manifolds, Michael Spivak, 1965. 

 Illuminations ..   ،االنرتنيت  االلكرتونية، مواقع املراجع 
Khan Academy 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.  .1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوايً.  .2
 استخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.  .3
 . واحملاضرات املتوفرة على الشبكة العنكبوتية استخدام املواقع التعليمية   .4

 




