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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اقكل ممربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياوية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
Thermodynamics I 

 بكلوريوس هندسة كيمياوية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 تمد  المع برنامج االعتماد .6
 ال يوجد برنامج اعتماد 

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 أهداف الجامعة ضمن حقل الهندسة الكيمياوية؛انجاز ( 1)

 ( يعطي  تعليم صحيح في أساسيات الهندسة الكيمياوية؛2)

اعات ل في الصنلمشاكلللحّل، مستند على الهندسة والمبادئ العلمية، الضروريين المهارات والثقة تطوير ( 3)

 ؛والصناعات االخرى الكيمياوية الحيوية والكيميائية

 ؛عاليةقدرة بمخريجين االستمرار في ايجاد ( 4)

  المهندسين الكيمياويين.نقابة بتوفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل مرتبط ( 5)
 فرص للطالب لتطوير وعرض المعرفة والفهم، نوعيات، مهارات وخواص أخرى فييزّود البرنامج ال

 -:التالية جاالتالم

 -المعرفة والفهم: -1
واجه تالتي الحقائق الضرورية ومفاهيم ومبادئ ونظريات الهندسة الكيمياوية، وفهم القيود  -أ

 المهندس في اتخاذ القرار الصحيح.
 الرياضيات االساسية والعلوم والتقنيات  -ب
 افكار و مفاهيم االدارة. -ت
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 -وعي وفهم: -2
 اخالقيات واحترافية للمهنة. -أ

 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة. -ب
 التوافق مع القضايا المستقبلية. -ت

 -القدرات الثقافية: -3
 .حل المشاكل الصناعية التي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولة -أ

 .بياناتاو اجراء تجارب معينة للحصول على المزيد من التحليل ومناقشة البيانات المتوفرة  -ب
 تصميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة. -ت
 القدرة على تطبيق تقنيات جديدة. -ث
ية النوعامتالك نظرة شمولية لمشاكل الهندسة الصناعية واالخذ باالعتبار الكلفة واالمان و -ج

 مخاطر وادارتها.والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم ال
 -المهارات العملية: -4

 استخدام تقنيات واجهزة متعددة مع برامجيات متعلقة باالختصاص. -أ
 استخدام االجهزة المختبرية اليجاد البيانات. -ب
 تطوير وتوفير بيئة عمل امنة. -ت

 -المهارات القابلة للنقل: -5
 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية. -أ

 ا وتحريريا.مهارات في التواصل شفهي -ب
 استخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة. -ت
 السيطرة على الوقت والموارد. -ث
 العمل ضمن فريق واحد. -ج
 ان يكون مبدع خاصة في التصاميم. -ح
 عملي في تحليل المشاكل -خ
 استخالص المعلومات من المصادر المنشورة. -د

  
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
     الحقائق الضرورية ومفاهيم ومبادئ ونظريات الهندسة الكيمياوية   -1أ

 التي تواجه المهندس في اتخاذ القرار الصحيحفهم القيود    -2أ

 الرياضيات االساسية والعلوم -3أ
 التقنيات المستخدمة-4أ
 افكار ومفاهيم االدارة -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اخالقيات واحترافية للمهنة. - 1ب 

 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة. - 2ب 

 التوافق مع القضايا المستقبلية.    3ب 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

لتفكير جات اتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية والتجارب الميدانية  المتعلقة بمخر -1

 والتحليل.

ب تتطل تكوين حلقات نقاشية خالل المحاضرات او خارجها لمناقشة مواضيع هندسية علمية التي -2

 التفكير والتحليل.

ا( ,لماذالطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل )ماذا,كيف,متى -3

 لمواضيع محددة.

 ة.اعطاء الطلبة واجبات بيتية  وتقارير دوري

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية . -1

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب . -2

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم. -3

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي -4

 
 انية والقيمية .الوجد األهداف -ج

 .حل المشاكل الصناعية التي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولة  -1ج    

 ات.لبيانتحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول على المزيد من ا -2ج

 تصميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة. -3ج

 ذ   عية واالخبيق تقنيات جديدة و امتالك نظرة شمولية لمشاكل الهندسة الصناالقدرة على تط -4ج         

 رتها.اطر واداالمخ باالعتبار الكلفة واالمان والنوعية والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم              
 

 

 .لشخصي(االتطور يف واألخرى المتعلقة بقابلية التوظ )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية  -1د

 استخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة.و مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا -2د

 السيطرة على الوقت والموارد والعمل ضمن فريق واحد -3د        
 در  مشاكل و استخالص المعلومات من المصاميم و عملي في تحليل الالمقدرة على التص -4د        

 المنشورة.              
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 -------- Ch.E306 Thermodynamics I 3 الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
ات نريسميتم التخطيط لتطوير شخصيات الطلبة عن طريق اقامة حلقات نقاشية معهم ومطالبتهم بتقارير و

 دورية وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف المواضيع  لتنمية التطور الشخصي لديهم
 
 المعهد(بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة  ع)وضمعيار القبول  .13

 ت.قبول مركزي من وزارة التعليم العايل واالبحث العلمي وفق الطاقات االستيعابية للكليا -

 املعدل خلرجيي الدراسة االعدادية الفرع العلمي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . موقع الكلية 

 .الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني للقسم 
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 خطط مهارات المنهجم

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

هداف الوجدانية األ

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ اساسي Ch.E306 Thermodynamics I لثةالثا
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 المقررموذج وصف ن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياوية    / المركز علمي القسم ال .2

 Thermodynamics I اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 وحرارة لديناميك الاقة حسب القانون االول تعريف و اطالع الطالب بالكميات االساسية و صياغة الط 

 التوازن كسية وتعريف المحتوى الحراري و السعة الحرارية و الحرارة النوعية و العمليات العكسية والالع

 عامل و الم قاعدة الطور ، تطبيقات معادالت الغاز المثالي و معادالت فيريال و المعادالت التعكيبية

 ية للغازات و السوائل و المواد الصلبة.الالمركزي و السعات الحرار
 .التغيير الحراري المصاحب لتغيير الطور و حرارة التكوين و حرارة االحتراق 
  ن الخواصبين بي القانون الثاني للثرموداينمك و الخواص الثرموديناميكية للموائع و العالقات التي تربط 

 الثرموديناميكية .
 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 ليم والتعلم والتقييموطرائق التع مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 الكميات الثرموديناميكية االساسية-1أ

 القانو االول و المفاهيم االساسية المتعلقة به -2أ

 الخواص الحجمية للموائع و التاثيرات الحرارية -2أ
 القانون الثاني للثرموداينمك -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطوير مهارات الفهم واالستيعاب – 1ب

 تطوير المهارات الحسابية و الهندسية للعمليات الصناعية ذا العالقة -2ج

 تطوير الواقع الصناعي و تشخيص العيوب و معالجتها -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 .يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية -1
 .ية للمواضيع االساسية للمادة يقوم التدريسي بطلب تقارير دور -2
 حلقات نقاشية -3
 واجبات صفية و الصفية -4

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية . .1

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب . .2

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم. .3

 .فة الى االمتحان النهائيامتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضا .4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حث الطالب على التفكير بطرق كتابة البحوث. -1ج

 .القيام بواجباته في موقع العمل بانصاف و بدوافع مهنية-2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية. .1
 اميكيةرمودينلديناميك الحرارة و في مختلف انظمة ثالمفاهيم االساسية االلمام ب يقوم التدريسي .2
 .استخدام اجهزة عارضة بيانات حديثة لتوضيح المادة و خاصة الفديوات التعليمية .3
 حلقات نقاشية بين الطلبة. .4

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية . .1

 لصعبة بين الطالب .درجات مشاركة السئلة المنافسة ا .2

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم. .3

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي .4
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 .ثرموداينمكالطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة بمادة تمكين  -1د

 . لواقع العملي للتفاعالت الكيمياويةتمكين الطلبة من ربط النظريات با-2د

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية.-2د

 ر لما بعد التخرج.تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستم-4د         
 أقامة سمينرات خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم -5د         
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 بنية المقرر .9

اسم الوحدة / المساق  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القانون الكميات االساسية تعليم  3 االول
 االول ومفاهيم اساسية اخرى

محاضرات  القانون االول للثرموداينمك

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

جتارب جول صياغة الطاقة الداخلية  3 الثاني
حسب القانون اال ول للدوال 

املوظعية والالموضعية واحملتوى احلراري 
يف حالة االستقرار  وعملية اجلراين 

والعملية العكسية والسعة احلرارية 
 واحلرارة النوعية والتوازن 

محاضرات  القانون االول للثرموداينمك  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

تطبيقات معادالت قاعدة الطور و  3 الثالث
 الغاز املثايل ومعادلة فريايل  

دة الطور و قانون الغازاتقاع محاضرات  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

املعادالت التكعيبية والعالقات معرفة  3 الرابع
 العامة واملعامل الالمركزي 

محاضرات  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

السعات احلرارية للغازات والسوائل  3 الخامس
واملواد الصلبة التغري احلرارية 
 املصاحب للتغري يف الطور 

محاضرات  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

السعات احلرارية للغازات والسوائل  3 السادس
واملواد الصلبة التغري احلرارية 

الطور  املصاحب للتغري يف  

محاضرات  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 فصلي+امتحانات 

حرارة التكوين واالحرتاق والتفاعل  3 السابع
 والتاثريات احلرارية للتفاعالت 

محاضرات  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

واالحرتاق والتفاعل  حرارة التكوين 3 الثامن 
 والتاثريات احلرارية للتفاعالت 

محاضرات  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

مك معرفة القانون الثاين للثرموداين 3 التاسع محاضرات  القانون الثاين للثرموداينمك 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

ة +تجارب عملي

 +امتحانات شهري

و دورة كارنوتواملاكنة احلرارية  3 العاشر محاضرات  القانون الثاين للثرموداينمك  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

للغاز املثايل االنرتويبتغيري  3 االحد عشر محاضرات  القانون الثاين للثرموداينمك  

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

 
 عشرالثاني 

 
 

محاضرات   ثرموداينمكللالقانون الثالث   القانون الثالث لديناميك احلرارة 3

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 فصلي+امتحانات 
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العالقات بني الكميات  3 الثاث عشر
الطوار املتجانسةالثرموديناميكية ل  

محاضرات   ثرموداينمكللالقانون الثالث 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

الرابع 

 عشر
محاضرات   املاكنة احلرارية 3

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

الخامس 

 عشر 

ة املاكنة احلراري 3 محاضرات   

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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 Introduction to Chemical Engineering .1  الكتب المقررة المطلوبة -1

Thermodynamics: Smith, J.M., Van ness H.C. and 

Abbot, M.M., 7th Edn. MGH., 2005.  

2. A  Text Book of  Chemical  Engineering 

Thermodynamics, Narayanan, PHI  

 
 .Chemical Engineering Thermodynamics: Y.V.C .1 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

Rao.  

2. Chemical Process Principles (Vol-2): O.A.Hougen,  

K.M. Watson and                                   

R.A.Ragatz.  

3. Chemical and Process Thermodynamics: Kyle PHI.  

 
الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......(
 الكتب في مجال ديناميك الحرارة 

   المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت -ب
http://web.mit.edu/10.213/www/hando
uts.shtml 

 الكتب في مجال ديناميك الحرارة

  لمادةلفهم ا استحداث مختبر للمادة الجراء بعض التجارب المساعدةاقتراح  .خطة تطوير المقرر الدراسي:12

http://web.mit.edu/10.213/www/handouts.shtml
http://web.mit.edu/10.213/www/handouts.shtml

