
 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها   هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج  املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 ديالى   جامعة المؤسسة التعليمية  .1

 كلية الهندسة  القسم الجامعي / المركز   .2

  كلية الهندسة  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس هندسة   اسم الشهادة النهائية  .4

 مقررات  النظام الدراسي   .5

 ال يوجد برنامج اعتماد   المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 ال توجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/10/2022 ف تاريخ إعداد الوص .8

 : الى الهندسةكلية في  األكاديميالبرنامج  : يهدفاألكاديمي أهداف البرنامج  .9

 هندسة.البناء الطالب علميا وتأهيله للعمل في مجال تقنيات  ✓

 المجال.بناء وإعداد الطالب نفسيا ليقوم بدوره كمهندس يعتمد عليه في هذا  ✓

في  المقاعد المطلوبةعلى  العمل والحصولاخرين لفرص بناء طلبة قادرين على التنافس مع مهندسين   ✓

 اكمال دراسات عليا.

أو عالمية لغرض اكمال الدراسة او  إقليميةأو  قابلية التقديم الختبارات خارجية من قبل هيئات محلية ✓

 التعيين. 

 .حث الطالب على اإلبداع والتفكير في مشاريع التخصص ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال ✓

من حل المشاكل العملية والتعامل معها   ذاتية تمكنهتزويد الطلبة بمهارات علمية وعملية ومهارات  ✓

 علمية. بمفاهيم 
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 التعليم والتعلم والتقييم  وطرائقالمطلوبة البرنامج مخرجات  .10

  االهداف المعرفية-أ

  .ديناميك الحرارة للمواد  مفاهيم أفهام وتعليم الطالب  -1أ

  للمواد. الحرارة  ديناميكمجاالت لطلبة من الحصول على المعرفة والفهم تمكين ا -2أ

كذلك تمكن الطلبة من الحصول على المعرفة   ،الحرارةديناميك  القوانين األساسية لعلم  افهام الطالب  -3أ

 والمفتوحة. المغلقة  األنظمة تطبيق هذه القوانين في العملي في  لإلطاروالفهم 

 .وحساب االنثالبية واالنتروبية والطاقة الحرة لحصول على المعرفة والفهمتمكين الطلبة من ا -4أ

  .انشاء مخطط االتزان الطوري الي سبيكةتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم على  -5أ

   . ديناميك الحرارة للمواد   علمافهام الطالب اسس  -6أ

   ألهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجا–ب 

مواضيع  ش–  1ب   للمواد   علم  رح  الحرارة  على    ديناميك  التاكيد  مع  بالموضوع  المختصين  قبل  من 

 كأساس للفهم والتعلم . مخططات االتزان الطوريوالرياضيات  استخدام 

 .  الكيمياوي االتزان واالتزان الطوري  بأنظمةتزودهم بمهارات حل المشاكل العملية المتعلقة   – 2ب 

   .   مفاهيم ديناميك الحرارة للمواد  و   يتم عرض مواضيع– 3ب 

 .للمواد  االتزان الطوري الطاقة الحرة والتركيز على مواضيع  يتم – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   -طريقة المحاضرة  ✓

 السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية.

 يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية. -طريقة المناقشة  ✓

 اون بين الطالب.التعليم عن طريق التع ✓

 التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية.   ✓

 التعليم عن طريق العصف الذهني بين الطالب.  ✓

 التعليم باستخدام التدريبات العملية. ✓

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية .  ✓

 عبة بين الطالب .درجات مشاركة السئلة المنافسة الص ✓

 بهم.   ةالبيتية والتقارير المكلفوضع درجات للواجبات  ✓

 . امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة باالطار الهندسي  -1ج         

المتعلقة المواد وهندسة المعادن وبعلم تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  المرتبطة  -2ج

 باالطار الهندسي. 

 العملية.تمكين الطلبة من التفكير والتحليل في المواضيع المتعلقة بحل المشكالت  .-3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ي بين الطالب. التعليم عن طريق العصف الذهن ✓

 التعليم عن طريق التعاون بين الطالب والمناقشة.  ✓

 ونية.  الوسائل االلكتر التعليم باستخدام ✓

 التعليم باستخدام التدريبات العملية. ✓

 طرائق التقييم     
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 التخطيط للتطور الشخصي  .11

وسم  بتقارير  ومطالبتهم  معهم  نقاشية  حلقات  اقامة  طريق  عن  الطلبة  شخصيات  لتطوير  التخطيط  نرات  ييتم 

 التطور الشخصي لديهم  المواضيع لتنميةدورية وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف 

 المعهد( لتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة باال ع)وض معيار القبول  .12

 قبول مركزي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

 الكلية. موقع  ✓

 . الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني للقسم ✓

 

 وعلمية. امتحانات يومية باسئلة عملية  ✓

 الطالب.درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين  ✓

 بهم.   ةالبيتية والتقارير المكلفوضع درجات للواجبات  ✓

 ة واالمتحان النهائي امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السن ✓
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 مخطط مهارات المنهج

   

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

 
   

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة /  

 المستوى
رمز 

 المقرر 
 اسم المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري 

 االهداف المعرفية  

  

المهاراتية  االهداف 

 بالموضوع  الخاصة

 

االهداف الوجدانية  

 والقيمية 

  ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

خرى المتعلقة  األ المهارات)

بقابلية التوظيف والتطور  

 (الشخصي

أ

1 
 4أ 3أ 2أ

 ب 7ا 6أ 5أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ب

5 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 √ √ √ √ √ √ √    √ √ √    √ √ √ √ أساسي هندسة المعادن MAE205    الثالثة 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 كلية الهندسة  \جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية  .1

 القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز  .2

 Thermodynamic –MAE رمز المقرر اسم /  .3

 القسم  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 مقررات  الفصل / السنة  .6

عدد الساعات الدراسية  .7

 )الكلي(
 ساعة  45 

 22/10/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

لعلم ديناميك الحرارة الهندسي. حيث   ساسيةاأليهدف المقرر الى تزويد طلبة المرحلة الثانية بالمعارف  

كقانون   مفاهيم  من  بها  يرتبط  وما  بالطاقة  يتعلق  ما  كل  دراسة  الثاني   االوليتم  والقانون  للثرموداينمك 

من   الحرارة  ديناميك  علم  الى  الولوج  من  الطلبة  تمكين  الى  المقرر  يهدف  كيفية    خاللوتطبيقاته  فهم 

وكيفي الصحيح  الهندسي  القوانين  التحليل  مع  التعامل  والمعطيات   والمعادالت ة  التوضيحية  والرسوم 

التحليل    األخرى على  القدرة  من  الطالب  وتمكين  المخرجات  الى  للوصول  ببعض  المعطيات  وربط 

 . واالستنتاج واالستنباط

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

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  المقرر مخرجات  .10

  االهداف المعرفية  -أ
والمبادئ الرئيسية لعلم   التحوالت الطورية ماهية  عنالدراسية فكرة  الكورسل يتعلم الطالب خال -1أ

 . ديناميك الحرارة

واحدة  والفرق بينهما ومميزات كل لمختلق األنظمة   و االنتروبية والطاقة الحرة  االنثالبةوفهم تعلم -2أ

  منها 

 المخططات.انواع ومميزات كل نوع من للمواد مخططات االتزان الطوري تعلم وفهم  -3أ 

 .االتزان الحراري للمواد والتفاعالت خواص تعلم وفهم  -4أ

 . لعلم ديناميك الحرارةلعلمية والهندسية التعرف على التطبيقات ا -5أ

 بالموضوع   الخاصةالمهاراتية االهداف  -ب 

 .  التفاعالت الكيميائية والتحوالت الطورية وأنواعبتصنيفات االلمام – 1ب 

 والقيم الحرارية للتفاعالت. الجزيئيةالبنى بمختلف االلمام -2ج

 .  للمواد بخصائص مخططات االتزان الطوري االلمام -3ج

  . لعلم ديناميك الحرارة تطبيقات العملية بال االلمام   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الكترونية  و  محاضرات تفصيلية  نظرية بإلقاءيقوم التدريسي  -طريقة المحاضرة  ✓
 ..طريقة المناقشة ✓

 طرائق التقييم       

 وعلمية. عملية   بأسئلةامتحانات يومية  ✓

 الطالب.درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين  ✓

 بهم.   ةالبيتية والتقارير المكلفوضع درجات للواجبات  ✓

 االمتحان النهائي امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة و ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

التحوالت الطورية والمبادئ الرئيسية لعلم   التعرف على ماهية بأهمية حث الطالب على التفكير  -1ج

    ديناميك الحرارة

 . التفاعالت الكيميائية والتحوالت الطورية  على انواع رف التعاهمية ب حث الطالب على التفكير-2ج

 .    للمواد  والحراري بناء مخططات االتزان الطوري  طرق لطالب على التفكير حث ا-3ج

  . لعلم ديناميك الحرارة لتطبيقات العملية احث الطالب على التفكير في    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكترونية  و  محاضرات تفصيلية  نظرية بإلقاءيقوم التدريسي  -طريقة المحاضرة  ✓
 .طريقة المناقشة ✓

 طرائق التقييم     

 وعلمية. عملية   بأسئلةامتحانات يومية  ✓

 الطالب.درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين  ✓

 بهم.   ةالبيتية والتقارير المكلفدرجات للواجبات  وضع ✓

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي  ✓
المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي   ةالتأهيلي و المهارات العامة -د 

.) 

 الحرارة.ديناميك   رير حول المواضيع الخاصة بمادةتمكين الطلبة من كتابة التقا -1د 

 العملي.تمكين الطلبة من ربط النظريات بالواقع -2د 

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية.-3د 



  
 6الصفحة  

 
  

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج.-4د          
 لشخصياتهم. اصة للطالب لغرض التطوير الذاتي أقامة سمينرات خ-5د  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 3 االول

يوضح التدريسي 

المفاهيم األساسية مثل  

التوازن المعادة العامة  

للغازات المخططات 

 الطوريه 

Introduction and 

Definition of Terms 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

power point 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 الثاني

القانون  التعرف على 

الحرارة  كلدينامياألول 

والعالقة يبن الشغل  

 بالطاقة 

 
The First Law of 

Thermodynamics the 

Relationship between Heat 

and Work   

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 الثالث

الطاقة  التعرف على 

الداخلية ومجموعة من 

مثل  تاإلجراءا

االنعكاسية الحرارة  

 النوعية

 

Heat Capacity and 

Reversible Adiabatic 

Processes      

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

انات يومية امتح

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 الرابع 

مفاهيم  التعرف على

االنثالبية وتغير الحرارة 

االنعكاسية حل مجموعة 

 من المسائل 

Pressure Processes and the 

Enthalpy H and Numerical 

Examples  

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 الخامس

على القانون  التعرف 

لديناميك الحرارة  الثاني

اإلجراءات توضيح و

االنعكاسية والغير  

 انعكاسية 

The Second Law of 

Thermodynamics - An 

Illustration of Irreversible 

and Reversible Processes 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

متحانات  +ا

 شهري

 3 السادس 

الماكنة  على التعرف 

الحرارية و االنتروبية 

 ومعايير التوازن

The Properties of Heat 

Engines - Entropy and 

the Criterion for 

Equilibrium 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

  السابع

األول  الجمع بين القانون

والثاني لديناميك  

 حلول مسائل  –الحرارة 

The Combined 

Statement of the First 

and Second Laws of  

Thermodynamics - 

Numerical Examples 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري
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 3 الثامن 

االنتروبية من منظور 

معدلة   -احصاءي

 بولتزموث  

The Statistical 

Interpretation of 

Entropy - Boltzmann 

Equation 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 التاسع

أنواع االنتروبي  

وكيفية   -إحصائيا

 حسابها  

 

Heat Flow and the 

Production of Entropy 

- Configurational 

Entropy and Thermal 

Entropy 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 العاشر 

تأثير الحرارة على  

  –حسابات االنتروبيا 

 حلول مساءل

 

The Influence of 

Temperature - Numerical 

Examples 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

ومية امتحانات ي

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 عشر االحد 
الطاقة  -الدوال المساعدة 

 الحرة 

Auxiliary Functions - The 

Helmholtz Free Energy 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 3 الثاني عشر
الطاقة الحرة ومعادلة  

 ماكسويل  

The Gibbs Free Energy - 

Maxwell’s Equations 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

الثالث  

 عشر
3 

-معادالت الطاقة الحرة 

 حلول مسائل

The Gibbs-Helmholtz 

Equation - Example - 

Problems 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

عملية   +تجارب

+امتحانات  

 شهري

  الرابع 

 عشر
3 

السعة الحرارية  

واالنثالبة واالنتروبية 

وعالقتها بقانون الثالث 

 لديناميك الحرارة

Heat Capacity, Enthalpy, 

Entropy, and the Third 

Law of Thermodynamics 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 ريشه

 الخامس 

 عشر
 التوازن الطوري  3

 

Phase Equilibrium in a 

One-Component System 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري



  
 8الصفحة  

 
  

   :.خطة تطوير المقرر الدراسي12 

 .البنية التحتية 12

 المطلوبة: الكتب المقررة -1

 
 ال يوجد كتب مقررة للمادة 

 ()المصادرالمراجع الرئيسية  -2

  االضافية للمناهجمكتبة الكلية للحصول على المصادر  ✓

 الدراسية.

االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على   ✓

 المادة.المستجدات الحديثة في 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   -ا
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