وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز األشراف والتقوٌم العلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكلياث والمعاهذ
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلٌة  :كلٌة الهندسة
اسم القسم العلمً  :قسم هندسة النفط
تارٌخ ملء الملف :

التوقٌع

التوقٌع

اسم معاون العمٌد للشؤون العلمٌة
201
/
/

اسم رئٌس القسم العلمً
201 / /

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
التارٌخ
التوقٌع

مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
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وصف البرنامج االكاديمي
ٌوفر وصفف البرنفامج األكفادٌمً هفاا اٌجفازا مقتضفٌا ألهفم خصفائ البرنفامج ومخرجفات الفتعلم المتوقعفة مفن
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما ااا كان قد حقق االستفادة القصوى من فر المتاحة  .وٌصاحبه وصف لكفل مقفرر
ضمن البرنامج.
جامعة البصرة
 -1المؤسسة التعلٌمٌة
القسم النفط
كلٌة الهندسة
 -2القسم الجامعً  /المركز
هندسة نفط
 -3اسم البرنامج األكادٌمً
بكالورٌوس هندسة نفط
 -4اسم الشهادة النهائٌة
سنوي
 -5النظام الدراسً
سنوي  /مقررات  /اخرى
ABET
 -6برنامج االعتماد المعتمد
زٌارات علمٌة مٌدانٌة
 -7المؤثرات الخارجٌة االخرى
2017
 -8تارٌخ إعداد الوصف
 -9أهذاف البرنامج األكاديمي
 .اػذاد ٚرأ٘ ً١إٌّٙذع ٓ١اٌّزخصصٌ ٓ١زٍج١خ ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ثمطبػ ٗ١اٌخبص ٚاٌؼبَ فٕ٘ ٟذعخ إٌفظ ِٓخالي اٌزٕ٠ٛغ ف ٟطشق اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍٚ ُ١رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍ ٝرطج١ك اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٌٍؼًّ ف ٟاٌّغبالد إٌفط١خ
اٌّخزٍفخ  ٚؽً اٌّشبوً اٌٛالؼ١خ.
 رمذ ُ٠ثؾٛس  ٚأعزشبساد ِزّ١ضح فِ ٟغبي ٕ٘ذعخ إٌفظ رزٛافك ِغ اٌّؼب١٠ش اٌؼبٌّ١خ ٌٍغٛدح االوبد١ّ٠خ ٚرٍج ٟؽبعخعٛق اٌؼًّ
 رشغ١غ ٚرّٕ١خ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاخزصبصبد ٕ٘ذعخ إٌفظ ثشىً ػبَ وبألعزخشاط  ٚاٌزؼذ ٚ ٓ٠غ١ش٘ب ِٓاٌّغبالد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثبٌصٕبػبد إٌفط١خ .
 .اػذاد ث١ئخ ِؾفضح الػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌزط٠ٛش ِؼبسفِٙٚ ُٙبسار ُٙاٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌجؾض١خ. ثٕبء ٚرط٠ٛش اٌششاوخ ِغ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ ٚاٌّغزّغ ثىبفخ ِؤعغبرٗ اٌّخزٍفخ. -10مخرجاث البرنامج المطلىبت
والتقييم
أ -األهذاف المعرفيت
أ -1رٛض١ؼ أعظ ٕ٘ذعخ إٌفظ ٚرطج١مبرٙب ف ٟاٌّغبالد اٌغزخشاع١خ ٚاٌصٕبػ١خ
أ -2اوزغبة اٌّٙبسح ف ٟرؾذ٠ذ اٌّؼٛلبد ِٚؼبٌغزٙب
أ -3اوزغبة اٌّٙبساد االعبع١خ ٌؼٍّ١بد األعزىشبف  ٚاألعزخشاط  ٚاٌزصٕ١غ .
أ -4اوزغبة اٌخجشح ف ٟأعزخذاَ اٌّؼذاد  ٚاألدٚاد  ٚإٌّظِٛبد اٌّغزخذِخ ف ٟاٌّغبالد إٌفط١خ .
أ -5اوزغبة اٌخجشح ف ٟأعزخذاَ اٌجشاِغ١بد اٌّغزخذِخ ف ٟاٌّغبالد إٌفط١خ .
أ -6رصّ ُ١ثشاِظ ِٓ شأٔٙب رط٠ٛش اٌؼًّ ف ٟاٌّغبالد إٌفط١خ .
ب -األهذاف المهاراتيت الخاصت بالبرنامج
ب –1اٌمذسح ػٍ ٝاٌّشبسوخ  ٚاٌؼًّ ف ٟاٌّغبالٌذ إٌفط١خ اٌّخزٍفخ .
ة  – 2اٌمذسح ػٍ ٝاٌزفى١ش ف ٟرؾذ٠ذ ِ ٚؼبٌغخ اٌّؼٛلبد اٌز ٟرظٙش أصٕبء اٌؼًّ .
ة  - 3رؾٍ ً١اٌج١بٔبد  ٚلشاءح اٌّخططبد  ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝضٛء اٌّؼط١بد اٌّزٛفشح .
طرائق التعليم والتعلم
 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد طش٠مخ ػشض اٌّٛاد اٌؼٍّ١خ ثبعٙضح اٌؼشض :دارب ش ،ٛعجٛساد رو١خ ،شبشبد ثالصِب. اٌزؼٍُ اٌزار ٟػٓ طش٠ك اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚششٚػبد ِصغشح ضّٓ اٌّؾبضشاد . اٌّخزجشاد . ِشبس٠غ اٌزخشط . اٌض٠بساد اٌؼٍّ١خ . اٌغّٕبساد اٌز ٟرؼمذ ف ٟاٌمغُ .2
وطرائق التعليم والتعلم

 -اٌزذس٠ت اٌص١فٟ

طرائق التقييم
 -االِزؾبٔبد اٌمص١شح (وٛص)

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ . االِزؾبٔبد اٌفصٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ ٌٍّٛاد إٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ . اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ضّٓ اٌذسط . اٌزفبػً داخً اٌّؾبضشح ..
 اٌزمبس٠شج -األهذاف الىجذانيت والقيميت
ط -1االٔزجبٖ :اصبسح أزجبٖ اٌطٍجخ ٚرٌه ثشثظ اٌّؼٍِٛخ ِغ أؽذ ٜاٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ اٌٛالؼ١خ .
ط-2االعزغبثخِ :زبثؼخ ِذ ٜرفبػً اٌطبٌت ِغ اٌّبدح اٌّؼشٚضخ ف ٟاٌمبػخ .
ط-3اال٘زّبَِ :زبثؼخ ا٘زّبَ اٌطبٌت اٌز ٞرفبػً اوضش ِغ اٌّبدح اٌّطشٚؽخٚ ،رٌه ثض٠بدح ٘زا اٌزفبػً ثطٍت ٚلبئغ
ِّبصٍخ ٌؼشضٙب
ط -4رى ٓ٠ٛاالرغبٖ :ثّؼٕ ٝاْ ٠ى ْٛاٌطبٌت ِزؼبطفب ِغ اٌؼشض ٚسثّب ٠ى ٌٗ ْٛسأ ٞثبرغبٖ اٌّٛضٛع اٌّؼشٚض
٠ٚذافغ ػٕٗ.
ط-5رى ٓ٠ٛاٌغٍٛن اٌم :ّٟ١ثّؼٕ ٝاْ ٠صً اٌطبٌت ٌمّخ اٌغٍُ اٌٛعذأ ٟف١ىِ ٌٗ ْٛغز ٜٛصبثذ ف ٟاٌذسط ٚال
٠زىبعً ٚال ٠زًٍّّ.
طرائق التعليم والتعلم

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد طش٠مخ ػشض اٌّٛاد اٌؼٍّ١خ ثبعٙضح اٌؼشض :دارب ش ،ٛعجٛساد رو١خ ،شبشبد ثالصِب. اٌزؼٍُ اٌزار ٟػٓ طش٠ك اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚششٚػبد ِصغشح ضّٓ اٌّؾبضشاد . اٌّخزجشاد . ِشبس٠غ اٌزخشط . اٌض٠بساد اٌؼٍّ١خ . اٌغّٕبساد اٌز ٟرؼمذ ف ٟاٌمغُ . اٌزذس٠ت اٌص١فٟطرائق التقييم
 -االِزؾبٔبد اٌمص١شح (وٛص)

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ . االِزؾبٔبد اٌفصٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ ٌٍّٛاد إٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ . اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ضّٓ اٌذسط . اٌزفبػً داخً اٌّؾبضشح ..
 اٌزمبس٠شد -المهاراث العامت والتأهيليت المنقىلت(المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة
التوظٌف وااتطور الشخصً)
د -1رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ ٚعبئً اٌزمٕ١خ.
د -2رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اإلٔزشٔذ.
د -3رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌٛعبئً اٌّزؼذدح.
د -4رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ.
طرائق التعليم والتعلم
 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد3

. شبشبد ثالصِب،خ١ساد روٛ عج،ٛ دارب ش:ضح اٌؼشضٙخ ثبع١ٍّاد اٌؼٌّٛمخ ػشض ا٠ طش. ػبد ِصغشح ضّٓ اٌّؾبضشادِٚششٚ خ١ز١اعجبد اٌجٌٛك ا٠ ػٓ طشٟ اٌزؼٍُ اٌزار.  اٌّخزجشاد. غ اٌزخشط٠ ِشبس. خ١ٍّبساد اٌؼ٠ اٌض. ُ اٌمغٟ رؼمذ فٟ اٌغّٕبساد اٌزٟف١ت اٌص٠ اٌزذس-

.

 الشهاداث-12
والساعاث المعتمذة

 تتطلب/ درجة البكالورٌوس
 س) ساعة وحدة60 (
معتمدة

طرائق التقييم
)صٛشح (و١ االِزؾبٔبد اٌمص-. خ١ز١اعجبد اٌجٌٛ اخ١ٍّاٌؼٚ خ٠اد إٌظشٌٍّٛ خ١بئٌٕٙاٚ خ١ٍ االِزؾبٔبد اٌفص. شح ضّٓ اٌذسط١غ اٌصغ٠ اٌّشبس.  اٌزفبػً داخً اٌّؾبضشح.
ش٠ اٌزمبس بنيت البرنامج-11
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اسم المقرر او المساق

رمز
المقرر
او
المساق

General Geology I

PeE111

General Geology II

PeE121

Computer Programming I

PeE112

Computer Programming II

PeE122

Analytical Chemistry

PeE113

Organic Chemistry
Statics Mechanical Engineering

PeE123

Dynamics Mechanical Engineering

PeE124

Physics I

PeE115

Physics II

PeE125

Mathematics I
Mathematics II
Engineering Drawing I
Engineering Drawing II

E112
E122

English Language

U111

Human Rights& Democracy

U111

Applied Mathematics

E212

Mechanics Fluid

PeE211

Computer Programming

PeE212

Structural & Petroleum Geology

PeE213

Mechanics of Materials

PeE214

Electrical Engineering Technology

PeE215

Oil Properties

PeE225

Fundamental Of Petroleum

PeE216
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المرحلت
الذراسيت

المر حلة
األولى

PeE114

E118
E128

المرحلة الثانٌة

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Engineering
Engineering & Numerical Analysis

PeE311

Petroleum Reservoir Engineering I

PeE312

Petroleum Drilling Engineering I

PeE313

Petroleum Production Engineering I

PeE314

Basic & Cycles of Thermodynamics

PeE315

Well Logging I

PeE316

Economics& Statistics Engineering

PeE317

Geophysics

PeE318

Pollution & Industrial Safety

PeE328

Engineering Project

E402

Numerical Methods& Reservoir
Simulation
Petroleum Reservoir Engineering II

PeE411

Petroleum Drilling Engineering II

PeE413

Petroleum Production Engineering
II
Secondary Oil Recovery

PeE414

Gas Technology

PeE416

Reservoir & Petroleum Management

PeE417

PeE412

المرحلة الثالثة

المرحلة
الرابعة

PeE415
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 ػٕذ رخط١ظ اٌّمشس أ ٚرذس٠غٗ اعأي ٔفغه:
ِ ب ِغزِ ٜٛؼبسف طٍجزه ٚخجشارُٙ؟
ِ ب ٘ ٟاٌّٛاض١غ راد اٌؼاللخ ثّٛضٛع
دساعخ ٘زا اٌّمشس اٌذساع ٟعجك ٌٍطٍجخ
دساعزٙب فِ ٟمشساد دساع١خ أخشٜ؟
ِ ب اٌز ٞرزٛلغ أْ ٠ؾممٗ اٌطٍجخ ِٓ دساعخ
اٌّمشس اٌذساع ِٓ ٟؽ١ش اٌّؼبسف
ٚاٌّٙبساد ٚاٌّٛالف ..؟
ِ ب اٌزٕ٠ ٞجغ ٟأْ ٠فؼٍٗ اٌطٍجخ ٌذساعخ اٌّمشس
اٌذساعٕ٠ٚ ٟجغ ٟػٍ١ه إػذادُ٘ ِٓ أعٍٗ؟
 ً٘ ع١ى ْٛرذس٠ظ اٌّمشس (ِٓ ؽ١ش
اٌّغزٚ ،ٜٛاٌٛر١شح ٚاٌّؾزٍِ )ٜٛج١ب
الؽز١بعبد اٌطٍجخ؟
 و١ف ّ٠ىٓ رؾم١ك اٌّشٔٚخ ف ٟرخط١ظ اٌّمشس
اٌذساعٌ ٟزٍج١خ اؽز١بعبد اٌزؼٍُ غ١ش
اٌّزٛلؼخ؟

 -14معيار القبىل ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد )
 اٌمجٛي اٌّشوضٌٍ – ٞذساعبد اٌصجبؽ١خ ٌّؼذي :ال ٠مً ػٓ %94اٌؼّش :ال ٠ض٠ذ ػٓ  25عٕخ
اٌؼذد :ثؾذٚد  80طبٌت عٕ٠ٛب لبثً ٌٍض٠بدح
 -15أهم مصادر المعلىماث عن البرامج
.
 اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍغبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاالعٕج١خ ٚسػ اٌؼًّ اٌز ٟالبِزٙب ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثبالضبفخ اٌِ ٝؼب١٠ش اٌٛصاسح -اٌزٛأِخ ِغ عبِؼخ اٚوالِ٘ٛب االِ١شو١خ
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