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  403CHIC2/ الصناعیةالكیمیاء رمز المقرر/ اسم  .3
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وكیفیة توضیح   المتعلقة بھا الصناعات البتروكیمیائیةومعرفة   البولیمراتوكیمیاء  بالنفط تعلیم الطالب 
والتلوث وانواعھ  التأكل وانواعھومعرفة   كیفیة تصنیع المواد االولیة في الصناعات البتروكیمیائیة

 الصناعیةبة التطور العلمي للكیمیاء وتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواك واالصباغ والبالستك
مما  لصناعیةاتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء 

 الصناعیةیؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  رفیة ھداف المعاأل -أ

  النفطتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لكیمیاء  -1أ
   للصناعات البتروكیمیائیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
   كیمیاء البولیمراتتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
  فاعالت الكیمیاء الصناعیةتتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
   الشرح والتوضیح    -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

  الصناعي
تتطلب التفكیر  الصناعیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -

  والتحلیل 
ات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضر  -

  لمواضیع محددة 
  وامثلة یراد حلھا اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة محددة بواجبات درجات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  الصناعیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء    -1ج
   الصناعیةحل المسائل المتعلقة باكیمیاء تمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة   ناعیةالصتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة بالكیمیاء -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

  الفیزیائيالصناعی
تتطلب التفكیر  الصناعیةاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء تكوین مجموعات نق  -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 وحل االمثلة اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 ة والمختبرات للجامعات ودوائر الدولة ذات الصلالزیارات المیدانیة في المشاریع   -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 تعريف الطالب بكيمياء النفط 4 1

  وامهيتها يف حياتنا

السبورة والداتا  تكنولوجيا النفط
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعريف الطالب  4 2

املوجودة يف  باهليدروكربونات

  وانواعها النفط

 = السبورة والداتا شو  النفط وتركيبيه الكيميائي

 بالنفط اخلامتعريف الطالب  4 3

 استخراجهوطريقة 

 = السبورة والداتا شو  تصنيف النفط اخلام

طرق معاجلة تعريف الطالب  4 4

 النفط وتصنيعه

وتصنيعه طرق معاجلة النفط  = السبورة والداتا شو  

 = السبورة والداتا شو  أصل النفط بأصل النفطتعريف الطالب  4 5

بالنفط تعريف الطالب   4 6

  ومشتقاته

 

 تقييم النفط ومشتقاته

 

 = السبورة والداتا شو 

باخلواص تعريف الطالب  4 7

 الفيزيائية للنفط اخلام

دراسة اخلواص الفيزيائية للنفط 

 اخلام

 = السبورة والداتا شو 

عمليات تعريف الطالب بطرق  4  8

 تكرير النفط

 = السبورة والداتا شو  عمليات تكرير النفط

باملشتقات تعريف الطالب  4  9

  النفطية

 = السبورة والداتا شو  بعض املشتقات النفطية

10  4  The first exam for 

the first semester 

 = السبورة والداتا شو 

بطرق فصل تعريف الطالب  4  11

 املشتقات النفطية

 = السبورة والداتا شو  طرق فصل املشتقات النفطية

عمليات تنقية تعريف الطالب  4  12

 املشتقات النفطية

عمليات تنقية املشتقات 

 النفطية

 = السبورة والداتا شو 

 التقطري البسيطتعريف الطالب  4  13

 والتجزيئي واالترويب

طالتقطري البسي والتجزيئي  

 واالترويب

 = السبورة والداتا شو 

تصفية النفط تعريف الطالب  4  14

 )االلكلة(

) االلكلة(تصفية النفط 

التحول الرتكييب احلفازي 

 واإلزالة الكربيتية

 = السبورة والداتا شو 

املنتجات تعريف الطالب  4  15

 البرتولية

 = السبورة والداتا شو  املنتجات البرتولية
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 البنیة التحتیة  .12

  التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الصناعات تعريف الطالب   4  16

 البرتوكيمياوية

 = السبورة والداتا شو  الصناعات البرتوكيمياوية

احلل احلراري تعريف الطالب  4  17

لتكوين االلكينات او 

 االلكينات ومشتقاته

احلل احلراري لتكوين 

االلكينات او االلكينات 

 ومشتقا_ا

 = السبورة والداتا شو 

18  4  Second exam for 

the first semester 

 = السبورة والداتا شو 

كيمياء تعريف الطالب   4  19

 البوليمرات

 = السبورة والداتا شو  كيمياء البوليمرات

تسمية تعريف الطالب  4  20

 البوملرات

 = السبورة والداتا شو  تسمية البوملرات

الطرق العامة تعريف الطالب  4  21

 لتحضري البوليمرات

ري الطرق العامة لتحض

 البوليمرات

 = السبورة والداتا شو 

التفاعالت تعريف الطالب  4  22

 الكيماوية للبوليمرات

التفاعالت الكيماوية 

 للبوليمرات

 = السبورة والداتا شو 

23  4  first exam for the 

second semester 

 = السبورة والداتا شو 

األكسدة تعريف الطالب  4  24

 الضوئية

 = سبورة والداتا شو ال األكسدة الضوئية

تشخيص تعريف الطالب  4  25

  البوليمرات

 = السبورة والداتا شو  تشخيص البوليمرات

تعيني األوزان تعريف الطالب  4  26

 اجلزيئية

 = السبورة والداتا شو  تعيني األوزان اجلزيئية

تعريف الطالب بطرق حتضري  4  27

 الكحوالت

 = ا شو السبورة والدات  طرق تشخيص البوليمرات

اخلصائص تعريف الطالب  4  28

 الفيزيائية للبوليمرات

اخلصائص الفيزيائية 

 للبوليمرات

 = السبورة والداتا شو 

الصناعات تعريف الطالب  4  29

 البوليمرية

 = السبورة والداتا شو  الصناعات البوليمرية

البالستك  تعريف الطالب 4  30

  واالصباغ

 = داتا شو السبورة وال البالستك واالصباغ

 Second exam for  امتحان الشهر الثاين   31

the second 

semester  

   
- 
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 1- الكیمیاء الصناعیة  تألیف كوركیس عبد ال ادم  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 الدكتور عمر(الكیمیاء الصناعیة والتلوث الصناعي -2

موسى رمضان ووخالد احمد عبد هللا غنام واحمد عبد 
 الكریم ذنون

  

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Industrial Chemistry Books  
Adwww.webcrawler.com/  

  

رنیت مواقع االنت, ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Industrial Chemical  
Adinfo.dogpile.com/  

  

  

 دراسي خطة تطویر المقرر ال .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الصناعیةفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


