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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر
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 هندسة سيطرة المنظومات النفطية  / المركز علميالقسم ال .2

 ميكانيك هندسي اسم / رمز المقرر .3

 حضوري + الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
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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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 وتطبيقاتها. هندسة سيطرة المنظومات النفطيةساسية في توضيح المفاهيم ااال- 1أ

 اكتساب المهارة في تحليل وايجاد الحلول المناسبة لمشاكلها- 2أ

 تدريب الطلبة- 3أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على تصميم بوردات تعليمة واختبارها وفحصها باجهزة القياس على ضوء المعلومات - 1ب 

 التي حصل عليها في المحاضرات والمختبرات

 القدرة على التفكير في معالجة المسائل حسب النظريات التي يدرسها الطالب - 2ب 

 اناتكتابة التقارير العلمية وقراءة المخططات وتحليل البي - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 والحقوق بالقانون االختصاص وعالقة االدارة بفن الصلة ذات االكاديمية الدروس بعض دراسة ●

 والواجبات
 مجاميع اثناء تأدية البرنامج العملي للدروسال خالل للعمل الطلبة ممارسة ●
 الحضور امام واقتراحاتهم مشاريعهم ومناقشة عرض بنشاطات للقيام الطلبة تشجيع ●
 االنكليزية باللغة تُدرس االكاديمي البرنامج مفردات أغلب ●

 

 

 

 طرائق التقييم      

 عمله فريق خالل الطالب وعمل انضباط تقييم خاللها يتم للطلبة العملية النشاطات جميع ●
 والقانونية االخالقية لمسؤوليته الطالب ادراك تقييم خاللها يتم الهندسية المشاريع بإدارة المتعلقة الدروس ●
 على الطالب قدرة تقييم في تساهم االختصاص لدروس الصفية النشاطات الى اضافة السنوي المشروع ●

 واالقناع االفكار عرض

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 على السبورة األمثلةالمشاركة بحل  لخاللبة وذلك من : اثارة انتباه الطاالنتباه- 1ج

 : متابعة مدى تفاعل الطالب مع المادة المعروضة على الشاشة.االستجابة- 2ج

 : متابعة اهتمام الطالب الذي تفاعل اكثر مع المادة المعروضة،االهتمام- 3ج

تكوين السلوك القيمي: بمعنى ان يصل الطالب لقمة السلم الوجداني فيكون له مستوى ثابت في - 4ج

 الدرس

 سل وال يتململ.وال يتكا

  

 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 والحقوق بالقانون االختصاص وعالقة االدارة بفن الصلة ذات االكاديمية الدروس بعض دراسة ●

 والواجبات
 ناء تأدية البرنامج العملي للدروساث المجاميع خالل للعمل الطلبة ممارسة ●
 الحضور امام واقتراحاتهم مشاريعهم ومناقشة عرض بنشاطات للقيام الطلبة تشجيع ●
 االنكليزية باللغة تُدرس االكاديمي البرنامج مفردات أغلب ●

 

 

 طرائق التقييم    

 ضباط وعمل الطالب خالل فريق عملهان تقييم خاللها يتم للطلبة العملية النشاطات جميع ●
 والقانونية االخالقية لمسؤوليته الطالب ادراك تقييم خاللها يتم الهندسية المشاريع بإدارة المتعلقة الدروس ●
 على الطالب قدرة تقييم في تساهم االختصاص لدروس الصفية النشاطات الى اضافة السنوي المشروع ●

 واالقناع االفكار عرض

 

 

 
 (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

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

 القابلية للعمل مع االخرين بانضباط ضمن فريق العمل الواحد)العمل الجماعي(-1د

 المهنة(أدراك كامل للمسؤولية االخالقية والعملية للعمل الذي سيمارسه الطالب بعد التخرج)اخالقيات -2د

 القابلية على عرض االفكار ومناقشتها والدفاع عنها شفهيا وتحريريا والكترونيا-3د

   القدرة على التفاهم والفهم للغة االنكليزية وضمن المستوى الفني المتعلق بمجال االختصاص-4د   



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ابستخدام احلاسوب  املكانيكاضافة مفردات حديثة يف جمال 

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      


