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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
 كل مقرر ضمن البرنامجوصف ل

 



  
 1الصفحة 

 
  

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياوية / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

GE201 Mathematics 

 

 بكلوريوس هندسة كيمياوية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   دبرنامج االعتما .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ( انجاز أهداف الجامعة ضمن حقل الهندسة الكيمياوية؛1)
 ( يعطي  تعليم صحيح في أساسيات الهندسة الكيمياوية؛2)
لمبادئ العلمية، للمشاكل في الصناعات ( تطوير المهارات والثقة الضروريين للحّل، مستند على الهندسة وا3)

 الكيمياوية الحيوية والكيميائية والصناعات االخرى؛
 ( االستمرار في ايجاد خريجين بمقدرة عالية؛4)

  ( توفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل مرتبط بنقابة المهندسين الكيمياويين.5)

رفة والفهم، نوعيات، مهارات وخواص أخرى في يزّود البرنامج الفرص للطالب لتطوير وعرض المع
 -المجاالت التالية:

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

 المهندس في اتخاذ القرار الصحيح.
 الرياضيات االساسية والعلوم والتقنيات  -ب

 افكار و مفاهيم االدارة. -ت
 -ي وفهم:وع -2

 اخالقيات واحترافية للمهنة. -أ
 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة. -ب

 التوافق مع القضايا المستقبلية. -ت
 -القدرات الثقافية: -3

 التي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولة.حل المشاكل الصناعية  -أ
 على المزيد من البيانات. تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول -ب
 تصميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة. -ت

 القدرة على تطبيق تقنيات جديدة. -ث
امتالك نظرة شمولية لمشاكل الهندسة الصناعية واالخذ باالعتبار الكلفة واالمان والنوعية  -ج
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 والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم المخاطر وادارتها.
 -عملية:المهارات ال -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

 مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا. -ب
 ات والتواصل بصورة فاعلة.استخدام المعلوم -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 مخرجات البرنامج  .10

  ية االهداف المعرف -أ

     الحقائق الضرورية ومفاهيم ومبادئ ونظريات الهندسة الكيمياوية   -1أ
 فهم القيود التي تواجه المهندس في اتخاذ القرار الصحيح   -2أ

 الرياضيات االساسية والعلوم -3أ
 التقنيات المستخدمة-4أ

 افكار ومفاهيم االدارة -5أ
 -6أ

  لخاصة بالبرنامجا يةالمهارات األهداف –ب 

 اخالقيات واحترافية للمهنة. - 1ب 
 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة. - 2ب 
 التوافق مع القضايا المستقبلية.       - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 طرائق التقييم      

 

 
 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
 تي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولة.حل المشاكل الصناعية ال  -1ج    

 تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول على المزيد من البيانات. -2ج
 تصميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة. -3ج

 هندسة الصناعية واالخذ   القدرة على تطبيق تقنيات جديدة و امتالك نظرة شمولية لمشاكل ال -4ج         
 باالعتبار الكلفة واالمان والنوعية والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم المخاطر وادارتها.              

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 

 طرائق التقييم    

 
 

 
 

 

 
 بلية التوظيف والتطور الشخصي(.المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية المهارات العامة و-د 

 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية  -1د

 مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا واستخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة. -2د
 السيطرة على الوقت والموارد والعمل ضمن فريق واحد -3د        

 ي تحليل المشاكل و استخالص المعلومات من المصادر  ميم و عملي فالمقدرة على التص -4د        
 المنشورة.              

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طرائق التقييم          

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     ري نظ     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 
 

 
 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 خرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة والتأهيلية المه

المهارات األخرى  )قولةالمن

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياوية    / المركز القسم العلمي  .2

 GE201 Mathematics اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

  tutorial)ساعة ) 30ساعة) محاضرات علمية( + 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 6201-8-4 عداد هذا الوصف تاريخ إ .7

 أهداف المقرر .8
 

 
بمعرفة ومهارات متقدمة بالرياضيات الهندسية التي لها عالقية بتحليل يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب 

 وحل المسائل ذات العالقة باختصاص الهندسة الكيمياوية.
 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 ؛برنامج.ال



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  اف المعرفية األهد -أ
مثل الدوال اللوغارتمية واالسية  ذات االكثر من متغير يتعلم الطالب مختلف انواع الدوال الرياضية -1أ

 والمثلثية ومعكوساتها وغيرها, وكيفية ايجاد المجال والمدى لها.
ع المكافئ يتعلم الطالب كيفية التعامل مع الدوال التي تمثل القطوع المخروطية مثل الدائرة والقط -2أ

 وغيرها.
وكيفية االستفادة من تطبيقات  اشتقاقا جزئيا يتعلم الطالب كيفية اشتقاق مختلف الدوال الرياضية -3أ

 النقاط العظمى والصغرى وغيرها. كإيجاداالشتقاق 
بمختلف انواع الطرق وكيفية االستفادة  المضاعفة يتعلم الطالب كيفية اجراء التكامالت الرياضية  -4أ

 المساحات والحجوم. كإيجادمنه في التطبيقات الهندسية المختلفة 
يتعلم الطالب كيفية تمثيل مجموعة من المعادالت الرياضية تمثل نظاما بمصفوفة وكيفية ايجاد قيم    -5أ

 اضافة الى ايجاد متجهات المصفوفات. هاغيرات باستخدامالمت
 باإلحداثياتالى االحداثيات المتعامدة كيفية تمثيل العالقات الرياضية  باإلضافةلم الطالب يتع  -6أ

 كالتكامالت المضاعفة. القطبية مع اجراء مختلف التطبيقات الرياضية باستخدامها
ة المتواليات والمتتابعات والتعرف على المتواليات الشهيرة كمتوالي مع  يتعلم الطالب كيفية التعامل -7أ

 .تايلر
 

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .وايجاد متجهاتها مجموعة المعادالت التي تمثل نظاما بشكل مصفوفةالتعبير عن  – 1ب
باستخدام التكامالت  االلمام بكيفية ايجاد المساحات والحجوم للسطوح واالحجام المختلفة – 2ب

 .المضاعفة

ذات االكثر من  هايات العظمى والصغرى لمختلف انواع الدوال الرياضيةااللمام بكيفية ايجاد الن – 3ب
باستخدام   والسرع والتعجيل لالجسام المتحركة باستخدام المشتقة مسافاتوكيفية ايجاد ال متغير

 .  التكامالت المضاعفة
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات. -1

 .power pointتقديم شرائح  -2
 مناقشات -3

 ئق التقييم طرا     

 امتحانات فجائية. -1
 امتحانات شهرية. -2

 امتحان نهائي. -3
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التي تمثلها. جهاتالقدرة على تمثيل المعادالت الكيميائية بشكل مصفوفات وايجاد قيم المت  -1ج
ت الرياضية عند شروط على التفكير بكيفية ايجاد قيم المتغيرات المثلى لمختلف العالقاحث الطالب  -2ج

 معينة .
 على ايجاد المساحات والحجوم لمختلف السطوح واالشكال الموجودة في الواقع العمليالقدرة  -3ج

 .باسخدام التكامالت المضاعفة
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 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات. -1
 .power pointتقديم شرائح  -2

 مناقشات -3
 نظام المجاميع لحل مختلف المسائل الرياضية -4

 حليل البيانات باستخدام الحاسبةت -5
 

 طرائق التقييم    

 

 .غيرمعلنة امتحانات -1
 امتحانات شهرية. -2

 امتحان نهائي. -3

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

 استخدام مصادر مختلفة للمعلومات. -1د
 لحل مشكلة رياضية.يق واحد العمل ضمن فر -2د

 التفكير المنطقي من خالل تحليل النتائج الرياضية .المقدرة على   -3د        
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 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

القطوع المخروطية واالحداثيات  4 1
 القطبية

Conic sections, polar 

coordinates  
Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

المتجهات والمعادالت ضمن  4 2

 مستوي

Vectors, equation of plane Lectures and 

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

 Partial differentiation Lectures and االشتقاق الجزئي 4 3

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة

 Partial differentiation Lectures and  االشتقاق الجزئي 4 4
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 functions with more than الدوال ذات االكثر من متغير 4 5

one variable 
Lectures and 

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

 functions with more than  الدوال ذات االكثر من متغير 4 6

one variable 
Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 functions with more than الدوال ذات االكثر من متغير 4 7

one variable 
Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 Multiple integrals Lectures and التكامل المتعدد 4 8

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

 Multiple integrals Lectures and التكامل المتعدد 4 9
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

امتحانات  inverse integral Lectures and معكوس التكامل المضاعف 4 10
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tutorials  غير معلنة
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

تحويل التكامالت المتعددة الى   4 11

 النظام القطبي
 
 

 
 

change of multiple integral 

to polar coordinates 
Lectures and 

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة

 Sequence and series Lectures and والمتتابعات لمتوالياتا 4 12

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة

 Series Lectures and لمتوالياتا 4 13
tutorials 

انات امتح
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 Series Lectures and لمتوالياتا 4 14
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

 Series Lectures and المتواليات 4 15

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة

فاضلية المعادالت الت التعرف على  4 16
وعالقتها بمختلف النظم الهندسية 

 والعلمية

Differential equations Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 

حل المعادالت التفاضلية بطريقة  4 17
 فصل المتغيرات

variable separable DE Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

ييم ذاتي وتق
خالل 

 المحاضرة

بطريقة حل المعادالت التفاضلية  4 18
 فصل المتغيرات

variable separable DE Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

 Homogeneous DE Lectures and حل المعادالت التفاضلية المتجانسة 4 19

tutorials 

امتحانات 

نة غير معل
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة
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 البنية التحتية  .12

 Homogeneous DE   Lectures and متجانسةحل المعادالت التفاضلية ال 4 20
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 Linear DE Lectures and حل المعادالت التفاضلية الخطية 4 21
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

ل خال
 المحاضرة

 Linear DE Lectures and الخطيةحل المعادالت التفاضلية  4 22

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة

حل المعادالت التفاضلية باستخدام  4 23
 Dالمعامل 

general solution by D-

operator 
Lectures and 
tutorials 

 
 
 

 

امتحانات 
غير معلنة 

ذاتي  وتقييم
خالل 

 المحاضرة

باستخدام حل المعادالت التفاضلية  4 24
 Dالمعامل 

general solution by D-

operator 
Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

حل المعادالت التفاضلية ذات  4 25
 المراتب العليا

Higher order DE Lectures and 
tutorials 

تحانات ام
غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

حل المعادالت التفاضلية ذات  4 26

 المراتب العليا

Higher order DE Lectures and 

tutorials 

امتحانات 

غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 

 المحاضرة

 Matrices and determinants Lectures and  المصفوفات والمتجهات 4 27
tutorials 

نات امتحا
غير معلنة 

وتقييم ذاتي 
خالل 

 المحاضرة

 Eigenvalues and متجهات المصفوفات 4 28

Eigenvectors  
Lectures and 
tutorials 

امتحانات 
غير معلنة 
وتقييم ذاتي 

خالل 
 المحاضرة

29  Exam    

30  Exam    
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