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 الرؤية
 عمل البحوث.وث الجودة لنكون روادا في حقول معرفة الهندسة الكيميائية من حي 

 
 

 الرسالة
لتزويدد الالددبت بتع دديم اص مواعدديا  عاليددة فدي حقددل الهندسددة الكيميائيددة عبددر برنددام   

مهدددارا  مهنيددة ومعرفدددة حق يدددة  ويتضدددمنمنسددو وعم دددي وديندداميكي ومددددعم بمحتدددو  محدددث 
لالالدت ا  الهندسة الكيميائيدة وتعدد اين المعرفة المكتسبة تغالي أساسإ .متخععة وبحث نوعي

مهيأ لمهنة حاف ة بالتحديا  وليكون من الرواد  الخري ل تحديا  المقب ة والمستجدة بحيث يعبح 

 .الاين يساهمون في نهضة ضمن خالة تالوير والنية شام ة ومستديمة

 
 

 أهداف القسم
األهددا  التربويدة لبرندام   سدم الهندسدة الكيميائيدة فدي جامعدة الع دوم والتكنولوجيدا األردنيدة 

 ي تخري  ال بة بالمواعيا  اآلتية:تراع
 

ع د  حدل المشداكل القددرة  ليكدون عنددهمفي المعرفدة الع ميدة والتقنيدة  تاسيس  وصلديهم  .1
ألداء  الخدريجينوالتيكير الد يو والبناء ومهارا  االتعال والتي بمجم هدا تعدين المهنية 

 واجبهم المهني المستقب ي.
 

ل الهندسة الكيميائية وع   سبيل المثال ل دخول لمخت   االختعاعا  في حق جاهزون .2
البترول والتكنولوجيا الحيوية والعناعا   وتكرير ةال الحعر العناعا  البتروكيميائي

الدوائية ومعالجة المياه وتح يه المياه وضبال الت وث البيئي ومعالجة المعدادن ومدواد اا  
  .مواعيا  معينة وعناعة الغااء

 

مقدداييس وع دد  أكثددر مددن عددعيد فيمددا يتع ددو بالجوانددت بعدددة ضددوابال ون ددم و م تزمددون .3
 األخب ية واالجتماعية والبيئية والسبمة وضمن رؤية تكام ية شام ة.

 

 متعددة المجاال .لديهم القدرة ليمارسوا الدور القيادص في  ضايا تقنية وا تعادية  .4
 

هندسدددة لدددديهم القددددرة لمتابعدددة البحدددوث والدراسدددا  المتقدمدددة فدددي حقدددول مخت يدددة مثدددل  .5
التكنولوجيددا الحيويددة والهندسددة البيئيددة ومددواد اا  مواعدديا  محددددة والالا ددة المتجددددة 

هندسدددة ووالتعدددميم بمسددداعدة الكمبيدددوترا والعم يدددا  التعدددنيعيةا والدددتحكم بالعم يدددا  
 .البتروكيماويا 

 

وا تراح ح ول وخالة المشاركة في التعري  بالتحديا  والمعضب  الحديثة والمستجدة  .6
 معالجتها والتعامل معها.عمل ل
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 التعليمية:القسم مخرجات  
 :عند انهاء الالالت برنام  الهندسة الكيميائية يكون  ادرا ع   

 

  ةفي الرياضيا  والع وم والهندس المكتسبة تالبيو المعرفه -أ 

 وتح يل وتيسير البيانا التجارت  وإجراءتعميم  -ت 

 نة لتحقيو غاية معي ن ام ك ي أو جزئي أو عم يةتعميم  -ج 

 .المشاركه اليعالة في فرو متعددة التخععا  او الخ ييا  الع مية -د 

 ووضع الح ول العم ية لها الكيميائية ةالهندسفي مسائل  ةفهم وعياغ -ه 

 الكيميائيل مهندس  ةواالخب ي ةفهم المسؤولية المهني -و 

 .توعيل المع وما  -ز 

 لعالمي.في بعدها المح ي واليهم تأثير الح ول الهندسية  االدارك الواسع -ح 

 مجاالتهإدراك الحاجة ل تع يم المستمر والقدرة ع   االنخراال في  -ال 

 اإللمام بالقضايا المستجدة -ص 

 لحل المشاكل الهندسيةالهندسية واألدوا  والمهارا   االساليتتالبيو  -ك 

 ألسبمةإدراك ضروريا  السبمة والقدرة ع   االلتزام بقوانين وتع يما   -ل 
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  الكيميائيةقسم الهندسة رجة البكالوريوس في حصول على دللالخطة الدراسية 

 

من المهم تقديم وع  لعم يدة الحعول ع   درجة البكالوريوس  متال با   بل تقديم المسا ا  و

 التر يم والترميز ل مسا ا  في جامعة الع وم والتكنولوجيا األردنية.

 

 ترميز المساقات )الترقيم(

 :االتيأر ام كما في الجدول  و ثبثة حرفينمن كون تتستخدم عم ية ترميز ييز المسا ا  ت  لتم

 القسم مستوى السنة الحقل الترقيم

 أ ب # # # القسم

 

 رموز األ سام األكاديمية في ك ية الهندسة:

 الرمز القسم  الرمز القسم

 مع الهندسة المعمارية  عن الهندسة العناعية

 مد الهندسة المدنية  كم الهندسة الكيميائية

 مك الهندسة الميكانيكية  هال دسة الالبية الحيويةالهن

 كه الهندسة الكهربائية  نو الهندسة النووية

 

 :االتيع   الشكل  الكيميائيةالهندسة مسا ا  تر يم  سيكونإعتماداً ع   ما سبوا 

 # # #كم 

 ساعة معتمدة( 201: ) الكيميائيةقسم الهندسة متطلبات 
 

 أرقام المساقات:
 

 ه.فياليعل الاص تالرح و الحقلو حست مستو  السنة يةئالكيمياا   سم الهندسة مسا تر م 

تعر  بالشكل ميائية ويالك هندسة اص يرمز لالكم  الرمز بعد خانا  3مكون من  مساو كل ر م

 :التالي

 الر م األوسال يرمز إل  الحقل ع   النحو التالي: -أ

 رقم الحقل التخصص

 . الكيميائيةلهندسة مسا ا  أساسية وتمهيدية في ا

 1 مواد هندسية
 2 التكنولوجيا وتالبيقا  الهندسة الكيميائية
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 3 هندسة التياعب  الكيميائية

 4 ع وم الحرارة والموائع

 5 الن م  سيالرة و تح يلنماجة و

 6 عم يا  انتقال المادة

 7 التعميم والسبمة
 8 هندسة البيئة والكيمياء الحياتية

 9 مشاريع التخرج والتدريت الهندسيومواضيع خاعة 

 

 132كم  مثال:
 

 كم 1 3 4

مستو  السنة 
(لرابعةا)  

هندسة التياعب  
 الكيميائية

 تخعص(ال)

  1فعل 
 )االول(

  سم الهندسة الكيميائية
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 ساعة معتمدة(: 251متطلبات درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية )
 

 
ندسة الكيميائية في ك ية الهندسة في جامعة الع وم والتكنولوجيا األردنية وفقا تمنح درجة البكالوريوس في اله

ل شروال المنعوص ع يها في تع يما  منح درجة البكالوريوس في جامعة الع وم والتكنولوجيا األردنية العادرة 

جيا األردنية لسنة عن مج س العمداء بموجت ن ام منح الدرجا  الع مية والشهادا  في جامعة الع وم والتكنولو
 (.2( و )1وزعة كما هو مبين في الجدولين )( ساعة معتمدة م159م وبعد إنهاء )1987
 

(: توزيع الساعات المعتمدة2جدول )  

 

 الساعات المعتمدة
 التصنيف

 إجباري إختياري المجموع

 متال با  الجامعة 16 9 25

 ك ية الهندسةمتال با   32 - 32

  سمقال متال با  87 15 102

 المجموع 135 24 159
 

 

 

 تصنيف المساقات (:1جدول)

 التصنيف الساعات المعتمدة النسبة

 محاضرا  24 1551%
 إنسانيا 

 مختبرا  1 056%
 محاضرا  36 2256%

 ع وم أساسية
 مختبرا  3 159%
 محاضرا  18 1153%

 هندسة عام
 مختبرا  2 153%
 محاضرا  68 4258%

 كيميائيةهندسة 
 مختبرا  7 454%

 محاضرات 216 1219%
 المجموع

 مختبرات 23 911%
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 ساعة معتمدة(: 52متطلبات الجامعة ) 

 

 ساعا  معتمدة كاآلتي: 9ساعة معتمدة واختيارية بوا ع  16تقسم ال  متال با  اجبارية بوا ع و
 

 ساعة معتمدة( 61إجباري: ) 

معتمدة كما  ساعة 61بما مجموعه مساقات  ست عبارة عن جباريةمتطلبات الجامعة اإل
(.3هو مبين في الجدول )  

 

 (: متطلبات الجامعة اإلجبارية3جدول )

 المتطلب السابق
 /المرافق

 اسم المساق الساعات المعتمدة محاضرات عملي
رمز ورقم 

 المساق

 101ع  لغة عربية 3 3  

 3  1 
دراسا  تالبيقية في ال غة 

 العربية
 103ع 

 النجاح في
 99ل ز  

 (1) 111ل ز  Iلغة إنج يزية  3 3 

 112ل ز  IIلغوية  مهارا  3 3  111ل ز 

  (2)100 ن م الحاسوت مهارا  3 3  

  (3)100ع ع  ع وم عسكرية 3 3  

 المجموع 26   
 

 
(1)

%( فدأكثر فدي امتحدان مسدتو  ال غدة االنج يزيدةا وتال دت 80الالالت الداص حعدل ع د  عبمدة ) يعي  منها 
ل   ( فدي امتحدان مسدتو  ال غدة االنج يزيدة أو أتدم بنجداح مسداو50%-79%)  د  عبمدةمن الاص حعل ع

 .099ز 
(2)

 %( فأكثر في امتحان مستو  الحاسوت.50الالالت الاص حعل ع   عبمة ) يعي  منها 
(3)

الال بددة األردنيددين فقددال وتعالدد  نتددائ  هدداا المسدداو ع دد  أسدداس النجدداح والرسددوت ويعيدد  مددن يال ددت مددن  

  الال بددة ن والمعاهددد المعادلدة لهددا ويجددت ع ددة العسددكرية الم كيدة ومدرسددة المرشددحيدراسدته خريجددو الك يدد
بدديب مدن المسدا ا  االختياريدة وفدي هداه الحالددة  اغيدر األردنيدين النداالقين بال غدة العربيدة أن يأخداوا مسدا 

 .التراكمي الالالت لتدخل عبمة المساو في حسات معد

 

لعربية في الجامعة يدرسون مسا ين في ال غة العربية كما هو غير الناالقين بال غة الال بة ا مالحظة:

 (4مبين في جدول )
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 (: مساقات لغير الناطقين باللغة العربية1جدول )

 

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 (1) لألجانت  عربيةال غة مباد ء ال  3
 لغة عربية ( 101)بدل مساو ع 

 أ 101ع  

 ية لغير الناالقين بالعربيةلغة عربمختبر  1
 لغة عربية (مختبر  103 )بدل مساو ع

 أ 103ع 

 

 

 ساعة معتمدة( 9إختياري: ) 

 

يات  اختيارهاا سااعات معتمادة  9متطلبات الجامعة اإلختيارية عبارة عن ثالث مسااقات بماا مجموعاه 
 (.5ن الجدول )م
 

  (: متطلبات الجامعة اإلختيارية5جدول )

المتطلب 
 المتزامن

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
 اسم المساق

رمز ورقم 
 محاضرات عملي المجموع المساق

103ع ت  حماية البيئة )لغير ال بة ع وم البيئة( 3 0 3 ---- ----  

---- ---- 3 0 3 
السبمة العامة واإلسعافا  األولية )لغير ال بة 

 (و القبالة الالت والعيدلة والتمريض
200ص ع   

---- ---- 3 0 3 
)لغير ال بة الالت عحة وتغاية المجتمع 

 والعيدلة والتمريض و القبالة(
104ص ع   

---- ---- 3 0 3 
 األدوية والنباتا  الالبية: إستعماال  ومحااير

  )لغير ال بة الالت والعيدلة(
104  ص  

---- ---- 3 0 3 
)لغير ال بة الالت والتمريض و  العحة تعزيز

 القبالة(
100تض   

---- ---- 3 0 3 
)لغير ال بة الالت األسنان  واألسنانعحة اليم 

 وع وم الت األسنان المساندة(
100س م   

200 نت حدائو منزلية )لغير ال بة الزراعة( 3 0 3 ---- ----  
201 نت تربية النحل )لغير ال بة الزراعة( 3 0 3 ---- ----  

---- ---- 3 0 3 
البيالرص  الالت غير ال بةلعحة الحيوان )
 الزراعة(و

211الت   

---- ---- 3 0 3 
)لغير ال بة الالت  العناية بالحيوانا  المنزلية
 البيالرص(

212الت   

 112ع أ   الحديث الشري  3 0 3 ---- ----
 113ع أ  العقيدة 3 0 3 ---- ----
 114ع أ  اليقه 3 0 3 ---- ----
 115ع أ  اإلسبم والقضايا المعاعرة 3 0 3 ---- ----
 116ع أ  الن ام اإل تعادص في اإلسبم 3 0 3 ---- ----
 121ع أ  مباد ء في ع م اإلجتماع 3 0 3 ---- ----

 126ع أ  مباد ء في ع م النيس 3 0 3 ---- ----

 127ع أ  تكنولوجيا التع يم 3 0 3 ---- ----

 128 ع أ التربية الوالنية  3 0 3 ---- ----

 131ع أ  ةالحضارة اإلسبمي 3 0 3 ---- ----
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المتطلب 
 المتزامن

المتطلب 
 السابق

 اسم المساق الساعات المعتمدة
رمز ورقم 

 المساق
132أ  ع القدس  مدينة تاريخ 3 0 3 ---- ----  
 133ع أ  الحضارة والثقافا  المعاعرة 3 0 3 ---- ----

---- ---- 3 0 3 
ن م المع وما  غير ال بة )ل مباد ء في اإل تعاد

 (الحاسوبية
 141ع أ 

142ع أ  المكتبا  والمع وما  والبحث 3 0 3 ---- ----  

---- ---- 3 0 3 
غير ال بة ن م )ل مباد ء في الع وم اإلدارية

 المع وما  الحاسوبية(
 151ع أ 

 161ع أ  مشكب  معاعره 3 0 3 ---- ----

 166ع أ  م اإلنسان والع  3 0 3 ---- ----

 182ع أ  رأةالمدراسا   3 0 3 ---- ----

 250ع أ  تاريخ الموسيق  بال غة اإلنج يزية 3 0 3 ---- ----

 211ع أ  بال غة اإلنج يزية اإلجتماعمبادئ في ع م  3 0 3 ---- ----

 212ع أ  المجتمع العربي 3 0 3 ---- ----

 213ع أ  والمجتمع اليرد 3 0 3 ---- ----

 216 ع أ معاعره عالمية   ضايا 3 0 3 ---- ----

 221ع أ  بال غة اإلنج يزية النيسفي ع م  مبادئ 3 0 3 ---- ----

 222ع أ  اإلبداع وحل المشكب  3 0 3 ---- ----
 224ع أ  القيادة ومهارا  اإلتعال 3 0 3 ---- ----
 231ع أ  تاريخ الع وم عند العرت 3 0 3 ---- ----
 241 ع أ اإل تعاد في العالم الثالث 3 0 3 ---- ----
 242ع أ  المع وما  والبحث 3 0 3 ---- ----
 429ع أ  األاليال ع م الس وك والتعامل مع 3 0 3 ---- ----

---- ---- 3 0 3 
)لغير ال بة العبج  العحة وأنماال الحياة

 الالبيعي(
100ع ال   

---- ---- 3 0 3 
هندسة اللغير ال بة هندسة السيارا  ) في مباد ء

 (يةميكانيكال
211ك  م  

 مال 200 )لغير ال بة الزراعة( الموارد الالبيعية واإلنسان 3 0 3 ---- ----
177تغ  حي  األغاية بال غة اإلنج يزية 3 0 3 ---- ----  
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 ساعة معتمدة( 25: )اإلجبارية الهندسة متطلبات كلية

 

لجاادول ساااعات معتمادة كمااا هاو مبااين فاي ا 32تشااكل بمجموعناا  اإلجبارياة كلياة النددسااةمتطلباات 
(1.) 
 

 اإلجبارية الهندسة (: متطلبات كلية6جدول )

 المتطلب السابق
 /المرافق

الساعات  محاضرات عملي
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

 101ر  (1تياضل وتكامل ) 3 3 0 -

 102ر  (2تياضل وتكامل ) 3 3 0 101ر 

 201ر  تح يل وسيال 3 3 0 102ر 

 203ر  ض ية عاديةمعادال  تيا 3 3 0 102ر 

 101   (1فيزياء عامة ) 3 3 0 -

 102   (2فيزياء عامة ) 3 3 0 101  

سابو او  102  
 مرافو

لغير  فيزياء عامة عم ي 1 0 3
 ال بة الييزياء

  107 

 101ك  (1كيمياء عامة ) 3 3 0 -
 011ك 

 102ك  (2كيمياء عامة ) 3 3 0

 107ك  عم ي ةكيمياء عام  1 0 3 سابو او مرافو 102ك 

 115ع ح  ++Cالبرمجة ب غة ال  3 3 0 100 ن م

 202كه  مهارا  اإلتعال ل مهندسين 2 2 0 سنة ثانية مستو 

 400 كم نهندسيل م المهنة أخب يا  1 1 0 ساعة معتمدة 90إنهاء 

 المجموع 31   
 

 ساعة معتمدة( 201: ) الكيميائيةقسم الهندسة متطلبات 
 

 (8و7)  ساعة معتمدة( موزعة كما هو مبين في الجدولين 87) ومجموعهاجبارية المساقات اال .1

 

 ساعة معتمدة( 66) مسا ا  احبارية من القسم: 7جدول 

رمدددددددددددددددز 

 المساو

 أو مرافو المتال ت السابو عم ي محاضرا  س.م. اسم المساو

 102ك  - 1 1 مقدمة في الهندسة الكيميائية 201كم 

 200مدددك ا 201م كدددا 115 ع ح - 3 3 كيميائيةمبادئ الهندسة ال 204كم 

 سابو او مرافو

 212ا ك 204كم  - 3 3 ع م وهندسة المواد 311كم 

 203ر  - 3 3 ديناميكا حرارية 340كم 

 340كم  - 3 3 ل هندسة الكيميائية ديناميكا حرارية 342كم 

ل مهندسددددددددين  ميكانيكددددددددا الموائددددددددع 343كم 

 الكيميائيين

سدددددددددابو او  340ا كدددددددددم 203ر  - 3 3

 مرافو

 343كم  3 - 1 مختبر ميكانيكا الموائع 344كم 

سددددددابو او  305ا كددددده 343كدددددم  - 3 3 انتقال الحرارة 346كم 
 مرافو

 343كم  - 3 3 العم يا  الموحدة 362كم 

 342ا كم 347 ك - 3 3 1هندسة التياعب  الكيميائية  431كم 

 431كم  - 3 3 2هندسة التياعب  الكيميائية  432كم 

مختبدددددددر القياسدددددددا   واليحدددددددوص  441كم 

 الكيميائية

 346ا كم 342كم  3 - 1
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 سابو او مرافو 461 كم 3 - 1 والمادة مختبر انتقال الحرارة 442كم 

رياضدددددددديا  تالبيقيددددددددة ونماجددددددددة  452كم 
 ل مهندسين الكيميائيين

سددددددابو او  432كدددددم ا 305كددددده  - 3 3
 مرافو

 346ا كم 342كم  - 3 3 انتقال المادة 461كم 

 461كم  - 3 3 عم يا  اليعل 464كم 

سددددددابو او  464كددددددم ا 311كدددددم  - 3 3 تعميم المعدا   472كم 
 مرافو

 سابو او مرافو 431كم  - 3 3 هندسة الكيمياء الحيويةمقدمة في  483كم 

 400كم  .ما( س117) تمامإ - - 3 التدريت الهندسي 490كم 

 432كم   3 - 1 مختبر العم يا  الكيميائية 535كم 

 452كم  - 3 3 ديناميكا العم يا  والتحكم 551كم 

مختبددددددر الدددددددتحكم فددددددي العم يدددددددا   552كم 
 العناعية

 551كم  3 - 1

مختبدددددددددر تالبيقدددددددددا  الحاسدددددددددوت  555كم 
 ل مهندسين الكيميائيين

 سابو او مرافو  472كم  3 - 1

 سابو او مرافو 464كم  - 3 3 التح يل اآللي 557كم 

 464ا كم 362كم  3 - 1 تبر العم يا  الموحدةمخ 565كم 

سددددابو او  472كددددم ا 341عددددن  - 3 3 تعميم المعانع 575كم 

 مرافو

ا انهدداء سددابو او مرافددو 575كددم  - - 1 1مشروع التخرج  591كم 

 س.م. 114

 591كم  - - 3 2مشروع التخرج  592كم 

    66 المجموع 
 

 س. م.( 21): مسا ا  اجبارية من أ سام أخر  8جدول 

 أو مرافو المتال ت السابو عم ي محاضرا  س.م. اسم المساو رمز المساو

 - 3 1 2 مشاغل هندسية 101مك 

 100ن م  3 - 1 رسم هندسي أ 200مك 

 102ا ر 102   - 3 3 مبادئ الهندسة الكهربائية 303كه 

 115ع ح ا 203ر  - 3 3 التح يل العددص ل مهندسين 305كه 

 201ر  - 2 2 تعاد الهندسياال  341عن 

 102ك  - 3 3 1كيمياء عضوية  211ك 

 211ك  - 3 3 2كيمياء عضوية  212ك 

 سابو او مرافو 212ك  3 - 1 1مختبر كيمياء عضوية  213ك 

 340كم  - 3 3 2 كيمياء فيزيائية 347ك 

    12 المجموع 

 ساعات معتمدة( 62: )المساقات االختيارية -5

 معتمدة ساعة  65مساقات بما مجموعه  خمسةعبارة عن  التقدية اإلختيارية  القس متطلبات
  (.6,09) الجداوليختارها الطالب من بين المساقات المبيدة في 

 

 الكيميائية(: متطلبات قسم إختيارية من قسم الهندسة 1جدول )

 المتال ت السابو س.م. اسم المساو رمز المساو

 311كم  3 هندسة التآكل 411كم 

 431ا كم 212ك  3 ع م المب مرا  وتقنيتها 412كم 

 311كم  3 هندسة السيراميك 415كم 

 464ا كم 212ك  3 هندسة تكرير البترول 424كم 

 461ا كم 432كم  3 الالا ة والو ود األحيورص 443كم 
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 305كه  3 تعميم التجارت وتح يل النتائ  المعم ية 450كم 

 305كه  3 يار األمثلختاال الرومقدمة في  457كم 

 461ا كم 362كم  3 ت وث الهواء والتحكم به 484كم 

 461ا كم 431كم  3 الهندسة الكهروكيميائية 518كم 

 سابو او مرافو  464كم  3 العناعا  الكيميائية 521كم 

 461ا كم 362كم  3 هندسة الغااء 524كم 

 346ا كم 342كم  3 الالا ة المتجددة 543كم 

 461ا كم 362كم  3 عالجة الخاما  المعدنيةم 563كم 

 461كم  3 تح ية المياه 566كم 

 سابو او مرافو  464كم  3 عم يا  ومعالجة الغاز 568كم 

 سابو او مرافو  575كم  3 هندسة السبمة العناعية 577كم 

 461كم  3 عم يا  اليعل باألغشية  581كم 

 سابو او مرافو  464كم  3 ة ل مياهالمعالجة الكيميائية والييزيائي 583كم 

 461ا كم 483كم  3 هندسة الكيمياء الحيوية 585كم 

 483كم  3 المعالجة الحياتية ل مياة 587كم 

 464ا كم 362كم  3 الهندسة العيدالنية 588كم 

 س.م 110إتمام  3 موضوعا  خاعة أ 590كم 

 موافقة القسم 2 موضوعا  خاعة ت 590كم 

 موافقة القسم 1 ضوعا  خاعةمو ج 590كم 
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يسمح للطالب بتسجيل مساق واحد فقط من  ): متطلبات قسم اختيارية تقنية من أقسام هندسية أخرى03جدول 

 (لجدولاهذا 

 

 المتال ت السابو س.م. اسم المساو رمز المساو

 340كم  3 محالا  القو  الحرارية 528مك 

 مستو  سنة خامسة 3 تسخين وتهوية وتكيي  الهواء أ 581مك 

 مستو  سنة خامسة 3 التبريد أ 582مك 

 مستو  سنة خامسة 3 تخاليال المرافو 548 عن

 س. م. 100انهاء  3 ادارة الجودة الشام ة 556 عن

 مستو  سنة خامسة 3 مقدمة في ادارة المشاريع 557 عن

 مستو  سنة خامسة 3 ةاالعتمادية وادارة العيان 574 عن
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 الكيميائيةالهندسة إلسترشادي لطلبة قسم البرنامج ا

 

 السنة األولى

 الفصل األول ثانيالفصل ال

المتطلب 
/ السابق
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

المتطلب 
/ السابق
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

 100 ن م الحاسوت مهارا  3 - 115ع ح  ++Cالبرمجة ب غة  3 100ن م 

 102   (2فيزياء عامة ) 3 101  
النجاح في 

  99ل ز 
 111ل ز  (1لغة إنج يزية ) 3

   102 

سابو او 

 مرافو

 101   (1فيزياء عامة ) 3 - 107   عم ي فيزياء عامة 1

 101ك  (1كيمياء عامة ) 3 - 102ك  (2كيمياء عامة ) 3 101ك 

 102ك 

سابو او 
 مرافو

 101ر  (1تياضل وتكامل ) 3 - 107ك  عم ي ياء عامةكيم 1

     112ل ز  (2مهارا  لغوية ) 3 111ل ز 

     102ر  (2تياضل وتكامل ) 3 101ر 

 المجموع  25  المجموع  27 
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 السنة الثانية

 الفصل األول الفصل الثاني

/ المتطلب السابق
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

المتطلب 
/ السابق
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

 1 102ك  101مك  مشاغل هندسية 2 -
مقدمة في الهندسة 

 الكيميائية
 201كم 

 201ر  تح يل وسيال 3 102ر  200مك  هندسي)أ(الرسم ال 1  100ن م 

+ع ح  201كم 

 200 مك+ 115
 سابو او مرافو

3 
سة مبادئ الهند

 الكيميائية

 204كم 
 203ر  معادال  تياض ية عادية 3  102ر 

 211ك  1ضوية كيمياء ع 3 102ك  212ك  2ضوية كيمياء ع 3 211ك 

سابو او  212ك 
 مرافو

1 
ضوية كيمياء ع
 عم ي

 213ك 
 مستو 
 سنة ثانية

2 
مهارا  اإلتعال 

 ل مهندسين
 202كه 

 101 ع لغة عربية 3 - 100ع ع ع وم عسكرية 3 ----

 1 -  إختيارص جامعة 3 
دراسا  تالبيقية في 

  ال غة العربية
 103ع 

 المجموع  26  المجموع  26 
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 الثالثةالسنة 

 الفصل األول الفصل الثاني

المتطلب السابق/ 
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

المتطلب 
السابق/ 
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 ساقاسم الم
رمز ورقم 

 المساق

 347ك  2كيمياء فيزيائية  3 340كم 
+   203ر
 115 ح ع

3 
 العددصتح يل ال

 ل مهندسين
 305كه 

 3 340كم 
ديناميكا حرارية ل هندسة 

 ة يالكيميائ
 342كم 

 204كم 
 212+ ك 

 311كم  ع م وهندسة المواد 3

 340كم ا الحراريةالديناميك 3 203 ر  344كم  مختبر ميكانيكا الموئع 1 343كم 

 +343كم 

سابو  305كه 
 او مرافو

 346كم  انتقال الحرارة 3

  + 203ر
 340 كم

سابو او 

 مرافو

3 
مهندسين ل  ميكانيكا الموائع

  الكيميائين
 343كم 

 341عن  اال تعاد الهندسي 2 201ر 362كم  العم يا  الموحدة 3 343كم 

  102  +  
 102  ر

 --- إختيارص جامعة 3  303كه  ةمبادئ الهندسة الكهربائي 3

 المجموع  27  المجموع  26 

 

 السنة الرابعة

 الفصل األول الفصل الثاني

المتطلب 
السابق/ 
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

المتطلب 
السابق/ 
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

 432كم  2 اعب  الكيميائيةهندسة التي 3 431كم 
 90انهاء 

ساعة 
 معتمدة

 400كم  اخب يا  المهنة ل مهندسين 1

 461كم 

سابو او 
 مرافو

 442كم  مختبر انتقال الحرارة والمادة 1
 + 342كم

 347 ك
 431كم  1الكيميائيةهندسة التياعب   3

 + 305كم 

 432كم 

سابو او 
 مرافو

3 
رياضيا  تالبيقية ونماجة 

 ين الكيميائيينمهندس ل
 452كم 

 + 342ك

 346كم 
1 

اليحوص ومختبر القياسا  
 الكيميائية

 441كم 

 464كم  عم يا  اليعل 3 461كم 
  +342 كم

 346كم
  461كم  انتقال المادة 3

 + 311كم 

 464كم 

سابو او 
 مرافو

 472كم  تصمي  معدات 3

 431كم 

سابو او 
 مرافو

3 
مقدمة في هندسة الكيمياء 

 ويةالحي
 483كم 

 ---   سم صاختيار 3  ---   سمإختيارص  3 

 المجموع  21  المجموع  26 
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 الفصل الصيفي

 المتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

+  معتمدة ساعة 661إتما  

 400كم 
هددسي تدريب 3  ,09 ك  

 المجموع  3 

 
 

 الخامسةالسنة 

 األولالفصل  الفصل الثاني

المتطلب 
السابق/ 
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

المتطلب 
السابق/ 
 المرافق

الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق
رمز ورقم 

 المساق

 1 551كم 
مختبر التحكم في العم يا  

 العناعية
 535كم  مختبر العم يا  الكيميائية 1 432كم  552كم 

 551كم  ديناميكا العم يا  والتحكم 3 452كم  592كم  2رج مشروع التخ 3 591كم 

 ---   سمإختيارص  3 
سابو  472كم 

 او مرافو
1 

مختبر تالبيقا  الحاسوت 
 ميائيينيل مهندسين الك

 555كم 

 ---  اختيارص  سم 3 
سابو  464كم 

 او مرافو
 557كم  التح يل االلي 3

 ---  اختيارص جامعة 3 
  +  362كم

 464كم
 565كم  ختبر العم يا  الموحدةم 1

    
+  341عن
سابو  472كم

 او مرافو

 575كم تعميم معانع 3

    

سابو  575كم 

 + او مرافو
 114انهاء 

 ساعة

 591كم  1مشروع تخرج  1

 ---  اختيارص  سم 3       

 المجموع  16  المجموع  13 
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 درجة البكالوريوس وصف المساقات التي يطرحها قسم الهندسة الكيميائية لنيل

 
 س.م.( 1)       ( 201مقدمة في الهندسة الكيميائية ) متطلب سابق : ك   102كم 

مجاال  العمل في الهندسة الكيميائية. الوحدا  واالبعاد. الحسابا  العددية. بيانا  العم ية الهندسية وتمثي ها 
 وتح ي ها. العم يا  الهندسية ومتغيراتها.

 
 س.م.(3) (سابق او مرافق 100مكا 225ع ح  ،102دسة الكيميائية) متطلب سابق : كم مبادئ الهن 101كم 

موازنة الماده: مبادئهاا االن مة االحادية ومتعددة االالوار. موازنة الالا ة ل عم يا  المستقرة والغير مستقرة في 

 حالة وجود أو عدم وجود تياعل كيميائي.
 

 س.م.( 3)                                    (121ك  و 101كم : علم وهندسة المواد )متطلب سابق 322كم 

التركيت الارص والدربال بدين الدارا ا تراكيدت الب دورا . التعد ت. العيدوت التركيبيدة ل ب دورا  واالنتشدار فدي المدواد 
دسددية. مددواد العدد بة. الخددواص الميكانيكيددة ل معددادنا المعالجددة الحراريددة ل معددادن. منحنيددا  األالددوار والسددبائك الهن

 ال دائن والسيراميك والمواد المركبة. تآكل المواد وانحبلها. 
 

 س.م.( 3)          ( 103حرارية )متطلب سابق: ر  ديناميكا  310كم 

أشدكال الالا ددة. االن مده المغ قددة والميتوحددة. الشدغل والحددرارة. الخدواص المقاسددة ) ضددغال وحجدم ودرجددة الحددرارة( 
. القددانون االول ل ددديناميكا الحراريددة. القددانون الثدداني ل ددديناميكا الحراريددة. ميهددوم العشددوائية ل موائددع النقيددة وجددداولها

 والقانون الثالث ل ديناميكا الحرارية )االن مة المغ قة والميتوحة(. دورا  توليد الالا ة والتبريد.
 

 س.م.( 3)                 ( 310ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية )متطلب سابق: كم  311كم 

التأثيرا  والخواص الحرارية.  اعدة االتزان. الخواص الديناميكية الحرارية ل مخاليال الغازية والمحاليل. اتزان 
 السوائل والسوائل. اتزان التياعب  الكيميائية.

 
 س.م.( 3(سابق او مرافق 031، كم103)متطلب سابق: ر ن يللمهندسين الكيميائيميكانيكا الموائع  313كم 

وأجهددزة  يداس معدددل  (معادلدة برندولي) . معادلددة حيد  الالا ددةحيد  المدادهخدواص الموائدع. اسددتاتيكا الموائدع. معادلددة 
انواعهدا ومنحنيددا  وانسديات الموائدع. احتكداك الموائدع باألوعيددة النا  دة. اتدزان العدزوم. التح يددل البعددص. المضدخا . 

 االداء.

 
 س.م.( 1)                    (313تطلب سابق: كم مختبر ميكانيكا الموائع )م 311كم 

 يداس الكثافدةا ال زوجدةا والشدد السدالحي.  يداس الضدغال ومعددل االنسدياتا  المواضديع اآلتيدة:تجدارت ع د  الإجدراء 
 المضخا ا الخ.وفحص فحص االحتكاك وتجربة رينولدزا اتزان القو  والعزوما توعي  

 
 س.م.( 3)     (سابق او مرافق 305، كه 313م انتقال الحرارة )متطلب سابق: ك 316كم 

. انتقدال الحدرارة بالحمدل في الحالة ألمستقره والغيدر مسدتقره انتقال الحرارة. انتقال الحرارة بالتوعيل البيعة وانواع

 الالبيعي والحمل القسرص. الغ يان والتكثي . المبادال  الحرارية.
 

 س.م.( 3)           (313العمليات الموحدة )متطلب سابق: كم  361كم 

. اغمددة. االنسدديات فددي الالبقددا  ألعدد بة. تخددزين المددواد العدد بة. المراغمددة ومعامددل المرتوعددي  الحبيبددا  ألعدد بة
اليعددل اليعددل بقددو  الجاابيددةا ا الخ ددالا الترسدديتا ةالالحددنا الغرب ددو . عم يددا  التكسدديرميكانيكددا حركددة الحبيبددا 

 .التبخيريةا الترشيحا  التمييعا بالالرد المركزصا اليعل باليارزا  الح زون
 

 س.م.( 1)       ساعة معتمدة( 10اخالقيات المهنة للمهندسيين )متطلب سابق : انهاء   100كم 

المهندددة: السددبمة وكددودا  اخب يدددا  المهنددة وتحمدددل ا  التوعيددة بدددور المهنددددس ومهنددة الهندسددة و ضدددايا اخب يدد
االلتزاما  القانونيدة وتضدارت المعدالح وتقيديم المخداالر والتالدوير المسؤولية ل زبائن واعحات العمل والمؤسسة و

 المستدام والقضايا االجتماعية والبيئية والقضايا المعاعره والعمل مع فريو متعدد التخععا  والتع يم المستمر.
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 س.م.(3)                            (                 322هندسة التآكل )متطلب سابق: كم  122كم 

المناحي الكهروكيميائية والي زية ل تآكل. أشكال التآكل. الن ريدة الحديثدة ل تآكدل وتالبيقاتهدا. سدبل مندع حددوث التآكدل. 
 حاال  دراسية.

 
 س.م.( 3)          (132، كم 112علم المبلمرات وتقنيتها )متطلب سابق: ك  121كم 

والتكثيد . مسدار تيداعب  الب مدرة وحركيتهدا. الدرو كيمياء وفيزياء المب مدرا ا مبدادئ إنتداج المب مدرا ا اإلضدافة 
تحضددير المب مددرا : المحاليددل المسددتع قةا المحاليددل المسددتح بة. خددواص المددواد المب مددره والددرو تقويتهددا باألليددا . 

 الرو تعنيع المب مرا : العتا النيخا الحقنا البثو. المحاليل المب مرة. تح ل وت   المب مرا .

 
 س.م.( 3)                                              (322ك )متطلب سابق: كم هندسة السيرامي 125كم 

التركيت الب ورصا منحنيا  الالورا المدواد الداخ دة فدي عدناعة السديراميك وخواعدهاا اإلسدمن ا الزجداجا الخدز ا 
كدددبسا التدددزجي ا الالدددوت الحدددرارصا اليخدددار. العم يدددا  العدددناعية المسدددتخدمة فدددي عدددناعة السددديراميك: البثدددوا ال

 التهايت.

 
 س.م.( 3)                       (161، كم 112هندسة تكرير البترول )متطلب سابق: ك  111كم 

اعددل وتركيددت البتددرولا تح يددل البتددرول الخددام وتحديددد خواعدده. مشددتقا  البتددرول واسددتخداماتها. هيك يددة معددانع 
الجدوصا التقاليدر تحد  اليدرالا التحالديم بالعامدل المسداعدا التكرير. عم يا  التكرير المخت ية: التقاليدر تحد  الضدغال 

تغييددر التركيددت بالعامددل المسدداعدا تهددايت المشددتقا  البتروليددةا المعالجددة الكيميائيددة. إنتدداج اإلسددي  ا إنتدداج زيددو  

 التزليو. وحدة الخدما . معالجة المخ يا  البترولية العناعيةا خواص ومواعيا  مشتقا  البترول.
 

 س.م.( 3)                  (311، كم 317ك )متطلب سابق:  2سة التفاعالت الكيميائية هند 132كم 

تعددميم الميدداعب  ثابتددة  الحددرارة  معدددل التياعددل. .تح يددل بيانددا اتددزان المددوال  حركيددة التيدداعب  المتجانسددة. 
 عددة. التياعب  المتعددة. )المتقالعةا مستمرة التق يتا اا  التدفو الكت ي( المياعب  المثالية الميردة والمت

  
 س.م.( 3)                             (132)متطلب سابق: كم  1هندسة التفاعالت الكيميائية  131كم 

اسددتقرارية الحدداال  المسددتقرة المتعددددة واتددزان الالا ددة ل ميدداعب  المثاليددة. تعددميم الميدداعب  متغيددرة الحددرارة. 
. تعدميم الميداعب  الغيدر متجانسدةعب   غير المثاليدة وتوزيعدا  زمدن المكدوث. المياعب  مستمرة التق يت.  الميا

 مقدمة في تياعب  الموائع مع بعضها.
 

 س.م.( 1)                (316، كم 311مختبر القياسات والفحوص الكيميائية )متطلب سابق: كم  112كم 

 يداس ضدغال رةا فحدوص التآكدلا اختبدارا  بتروليدةا  ياس درجة الحراإجراء التجارت واليحوعا  العالمية اآلتية 
الددرو التح يددل اآللددي: التح يددل بددالالي  الضددوئيا التح يددل بيددرو الحددرارةا التح يددل بقيدداس الشدددة النسددبية البخددارا 

 ألجزاء الالي  عن الريو االمتعاص الارصا الخ.

 
 س.م.( 1)                (فقسابق او مرا 162مختبر انتقال الحراره والمادة )متطلب سابق : كم   111كم 

اجدراء التجدارت االتيددة : انتقدال الحددرارة بالتوعديل فددي المدواد العد بة وانتقددال الحدرارة بالحمددل الالبيعدي والقسددرص 
والموعدد ية الحراريددة ل غددازا  والسددوائل والمبددادال  الحراريددة و يدداس درجددة الحددرارة والضددغال لحالددة االشددباع 

فدي انتقدال المددادة ومعدامب  االنتشدار ل سدوائل والغدازا  واالمتعداص فدي بددرج واتدزان البخدار والسدائل وتجدارت 

 مب ل الجدران.
 

 س.م.( 3)                     (162وكم  131كمالطاقة والوقود االحفوري )متطلب سابق :  113

ه. مباد ء االحتراو أهمية الالا ة في حياتنا وتاثير توليد واستخدام الالا ة ع   البيئة. الو ود االحيورص وتح ي 
 والتحويل ال  الحالة الغازية والحد الحرارص. توليد الحرارة والغاز. دورا  الالا ة.

 
 س.م.( 3)                (305: كه تصميم التجارب وتحليل النتائج المعملية )متطلب سابق 150كم 

لعامدل الواحدد. تح يدل التبداين فدي النتدائ  مراجعة ل توزيعا  اإلحعدائية. التجدارت المقارندة البسديالة. التجدارت اا  ا
 المعم ية. التعاميم المخت ية ل تجارت العم ية. التجارت اا  العوامل المتعددة.
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       (سابق او مرافق 432كم  305)متطلب سابق: كهية ونمذجة للمهندسين الكيميائيينرياضيات تطبيق 151كم

 س.م.( 3)                                                                                                    
النماجة الرياضية لعم يا  الهندسة الكيميائية. حل النمااج الرياضية المحتوية ع   معادال  تياض ية عادية 

ال  بسل. ن رية وجبرية. حل المعادال  التياض ية الجزئية. متواليا  فوريرلب ترانا  المث ثيةا ا ترانا  ومعالد
 ليوفيلا تحويب  الببس. –ستيرن 

 
 س.م.( 3)                   (305كه األمثل )متطلب سابق:  االختيارطرق مقدمة في  157كم 

اختيار األمثل في اال ترانا  المتع ة. الرو اختيار األمثل لب تراندا  غيدر المقيددة. مقدمدة فدي الدرو اختيدار األمثدل 

 والرو ح ها. برمجيا  الحاسوت لالرو اختيار األمثل.لب ترانا  المقيدة 
 

 س.م.( 3)          (316، كم 311انتقال المادة )متطلب سابق: كم  162كم 

انتقدال المدادة. انتقدال المدادة بدين األالدوار. التندا ر بدين انتقدال المدادة  وانتقدال الحددرارة   االنتشدار الجزيئدي. معدامب
مسددتمرة والعم يددا  متعددددة المراحددل. معدددا  عم يددا  الغددازا  والسددوائل. تالبيقددا  واندددفاع الموائددع.  العم يددا   ال

 ع   االمتعاص  .
 

 س.م.( 3)           (162عمليات الفصل )متطلب سابق: كم  161كم 

تقاليدددر المخددداليال ثنائيددددة ومتعدددددة التركيددددت. التراليدددت وإزالدددة الرالوبددددةا التجييددد ا االسددددتخبص مدددن سددددائلا  
 .االستخبص من ع ت

 
 س.م.( 3)         (سابق او مرافق 161كم ، 322كم تصميم المعدات  )متطلب سابق:  171كم 

اختيددار المددواد الداخ ددة فددي تركيددت المعدددا ا تعددميم معدددا  نقددل الموائددعا الضدداغالا ا أوعيددة التخددزينا أوعيددة 
 الضغالا مبادال  الحرارةا األبراج اا  العواني واألبراج المحشوةا الخ. 

 

 س.م.( 3)      (سابق او مرافق 132)متطلب سابق: كم  الحيويةمقدمة في هندسة الكيمياء   193كم 

تكامل في أساسيا  الهندسة الكيميائية والكيمياء الحياتية و البيولوجيدا الد يقدة مدع التالبيقدا  ع د  العم يدا  الكيميائيدة 

: البيولوجيدا الحيويدة ومركبدا  الخ يدة ال دائنيدة الحياتية. وتركيدز ع د  ح دول كميدة ل مشداكل. تغاليدة المواضديع االتيدة
 وحركة االنزيما  والد ائو الحية وتالبيقا  االنزيما  العناعية ودورة نمو الخ ية.

 

 س.م.( 3)          (162 كمو 361تلوث الهواء والتحكم به )متطلب سابق: كم  191كم 

لهدواء والدرو رعددهاا ت دوث الهدواء وعوامدل الالقدسا مقدمةا المواعيا  القياسية والتشريعا  القانونيةا م وثدا  ا

 التشتي  الجوص ل م وثا ا التحكم  في انبعاث الم وثا ا تأثير الم وثا  ع   الغب  الجوص. 
 

 س.م.( 3)       ( ساعة على األقل 227إنهاء و 100كم  )متطلب سابق: التدريب الهندسي 110كم 

األمدداكن األخددر  التددي يعتمدددها القسددم ألغددراض التدددريت وحسددتا تدددريت عم ددي فددي أحددد المشدداريع الهندسدديةا أو 
 في الك ية. التدريت الهندسيالتع يما  التي تضعها لجنة 

  
 س.م.( 3)                               (162، كم 132الهندسة الكهروكيميائية )متطلب سابق: كم  529كم 

األن مددة الكهروكيميائيددة. تالبيقددا  كهروكيميائيددة: بالاريددا ا أساسديا  الهندسددة الكهروكيميائيددة. انتقددال المددادة فددي 

 خبيا و ودا البء كهربائيا عناعا  الكتروليتيةا استعادة المعادن من مخ يا  العم يا  الكهروكيميائية.
 

 س.م.( 3)                  (سابق او مرافق 161كم  :الصناعات الكيميائية )متطلب سابق 512كم 

يميائيددة. دراسددة أهددم العددناعا  فددي األردن مثددل: الغددازا  العددناعيةا عددناعة السدددي يكا ا أسددس العددناعا  الك
السدديراميكا اإلسدددمن  والزجدداجا عدددناعة األسدددمدة )اليوسدديا ا البوتددداس واألسدددمدة المركبددة(ا عدددناعة حدددامض 

 وغيرها. الكبريتيكا حامض اليوسيوريكا الك ورا العوداا الدهانا ا العابونا المن يا  العناعيةا الورو
 

 س.م.( 3)                             (162كم ، 361كم هندسة الغذاء )متطلب سابق:  511كم 

الخعائص الحركية ل غدااء. التحدوال  واالنتقداال  الالوريدة فدي األن مدة الغاائيدةا تجميدد األغايدةا تجييد  األغايدةا 
  واهر االنتقال في األن مة الغاائيةا تغ ي  األغاية.
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 س.م.( 1)         ( 131مختبر العمليات الكيميائية ) متطلب سابق: كم  535كم 

اجدراء التجدارت االتيدة: الوجبدة الواحددة واالنبوبيدة ومسدتمرة التق يدتا ديناميكيدة االوعيدة مسدتمرة التق يدت المتواليددة. 
 ك.توزيعا  زمن المكوث. معالجة المياه . التخثر. استخبص الزيو . انتاج حامص اليوسيوري

 
 س.م.( 3)         (316، كم  311 كم الطاقة المتجددة )متطلب سابق: 513كم 

الا ة الرياح والالا ة الشمسية والالا دة الهيدروليكيدة والالا دة الحراريدة لجدو  االرض واليندابيع الحدارة والا دة المدد 
 لو ود ون م الالا ة المركبة.الخ . الالا ة النووية وخبيا ا ---والجزر والا ة المخ يا  الع بة والو ود الحيوص 

 
 س.م.( 3)             (151ديناميكا العمليات والتحكم )متطلب سابق: كم  552كم 

دراسة ديناميكيدة العم يدا  بداللدة الدزمن وتحدويب  البدبس. العب دة بدين الدداخل والخدارج. األجدزاء الرئيسدة لن دام 

قرارية دائدرة الدتحكما تولييدة ضددوابال الدتحكما تح يدل ضددوابال الدتحكم. تعدميم ن دم الددتحكم اا  التغايدة الراجعدة: اسددت
 التحكم. تالبيقا  ع   عم يا  الهندسة الكيميائية.

 
 س.م.( 1)          (552مختبر التحكم في العمليات الصناعية )متطلب سابق: كم  551كم 

 حرارةا الخ.: التحكم في مستو  السوائلا الضغالا معدل االنسياتا درجة الاآلتيةتجارت ال إجراء
 

 (سابق او مرافق 171 كم :هندسين الكيميائيين ) متطلب سابقات الحاسوب للمقمختبر تطبي 555كم 

 س.م.( 1)                                                                                                    
 .Hysysأو   ChemcadأوAspenميم والنماجة مث ل برام  متخععة في الهندسة الكيميائية ل تعاستعامل 

 
 س.م.( 3)         ( سابق او مرافق 161التحليل االلي ) متطلب سابق : كم  557كم 

ان مة القياس التح ي ية. الرو التح يل باليعل. التح يل بقياس الشدة النسبية الجزاء الالي . التح يل بالالرو 
 يائية. التح يل بالرو مأتمتة .الحرارية. التح يل بالالرو الكهروكيم

 
 س.م.( 3)          (216كم و 361كم  معالجة الخامات المعدنية )متطلب سابق: 563كم 

تعددني  الخامددا  والمعددادنا الددرو تجهيددز الخامددا ا اسددتخبص المعددادن مددن خاماتهددا: االسددتخبص الحددرارصا 
اسددتخبص المعددادنا أفددران التعدددينا تنقيددة االسددتخبص المددائيا الددديناميكا الحراريددة وحركيددة تيدداعب  عم يددا  

 المعادن.
 

 س.م.( 1)          (216،  كم 361مختبر العمليات الموحدة )متطلب سابق: كم  565كم 

: التقالير في األبراج المحشوة واا  العوانيا االمتعداص فدي األبدراج المحشدوة اسدتخبص االتيةتجارت الإجراء 
فدي أبددراج تبريددد الميداها التجييدد  الدراااصا التجييدد  فدي العددوانيا التبخيددرا  السدوائل بالسددوائلا التراليدت وإزالتدده

 .  التمييعا التكسير والغرب ةالترشيحا 

 
 س.م.( 3)                     (162تحلية المياه )متطلب سابق: كم  566كم 

 يدددا  التقاليددرا عم يدددا  والددتحكم بهدداا عم الك سددديةالخددواص الييزيائيددة والكيميائيدددة لميدداه البحددارا تكدددون الالبقددا  
 األغشية النيااةا استهبك الالا ة في أن مة التح ية المخت ية.

 
 س.م.( 3)                            (سابق او مرافق 161كم  :)متطلب سابقعمليات ومعالجة الغاز 695كم 

ئي ومنعدده. نددزع المدداء مددا-الهيدددروكربون. تكددون الج يددد غدداز-الغدداز الالبيعددي والمعددنع. الغدداز المسددال. ن ددام المدداء

وتح يدة الغداز. نددزع اوكسديد الكبريد  مددن الغداز. تحويدل الشددوائت الغازيدة. ندزع المركبددا  النيتروجينيده مدن الغدداز. 
 اختيار وتعميم المعدا  لعم يا  الغاز ومعالجته.

 
 س.م.(3)          (سابق او مرافق 171كم ، 312صن تصميم المصانع )متطلب سابق:  575كم 

عميم المعانعا  ضايا يهتم بها في العميم: السدبمةا العدحةا البيئدةا اختيدار مو دع المعدنعا تحديدد موا دع تالوير ت

المرافدوا التعددميم باسدتخدام الحاسددوتا مبدادئ ا تعددادية ودراسدة الجدددو  اال تعدادية. االختيددار األمثدل ل تعددميم.  
 المعانع. كتابة التقارير الينيةا دراسة حاال  من الوا ع متع قة بتعميم

 

 
 

 س.م.( 3)                       (سابق او مرافق 575كم  :)متطلب سابق هندسة السالمة الصناعية 577كم 



 22 

أهميددة السددبمة فددي العدددناعةا تح يددل الحددوادثا الحرائددو واالنيجدددارا  ومخاالرهمدداا مخدداالر الغبددار والضدددجي  
اويدا  السدامة واآلك ددة والمسدرالنه وحددود التعددرض واإلشدعاعا  والتيدار الكهربددائي والدرو الو ايدةا مخدداالر الكيم

 اآلمنا مخاالر تجاوز حدود التشغيل في العم يا  العناعيةا أدوا  السبمة البزمةا دراسة حاال .

 
 س.م.( 3)         ( 162عمليات الفصل باالغشية ) متطلب سابق : كم  592كم 

أغشدديه سدديراميكية ومعدنيددة ومب مددرة. الي تددرة . التح يددة  االغشددية وتحضدديرها. االغشددية المتماث ددة والغيددر متماث ددة.
 التقالير باالغشية النيااة .الدي زه الكهربائية. االنتقال الميسر .. التبخر المساميباالغشية النيااة. فعل الغازا 

 
 .(س.م 3)        (سابق او مرافق 161الكيميائية والفيزيائية للمياه ) متطلب سابق: كم  المعالجة 593كم 

نوعيددة الميددداه. الترسددديت. التسدددميك والاليدددو. الي تدددرة واليعددل بدددالالرد المركدددزص. االدمعددداص. عم يدددا  اليعدددل 

 والتعقيم. تجميع. التبادل االيوص. االكسدةباالغشية. االتزان الكيميائي في االن مة السائ ة. ال
 

 س.م.( 3)           ( 193وكم  162) متطلب سابق : كم  الحيويةهندسة الكيمياء  595كم 

تالبيقا  متكام ة ل مباد ء الهندسية في عم يا  الكيميداء الحياتيدة . حركيدة االنزيمدا ا  دواهر االنتقدال فدي االن مدة 
  ياس المياعب  الحيويةا عم يا  التعقيم وعم يا  اليعل في العم يا  الحياتية. الحيويةا تعميم وتكبير

 
 س.م.( 3)                  ( 193ب سابق : كم المعالجة البيولوجية للمياه ) متطل 597كم 

أندواع الميدداه العادمددة. التهويددة وانتقددال المددادة. الحركيددة والتكددوين البيولددوجي. نمددااج ل ميدداعب  البيولوجيددة. معامددل 
التح يدددل  لحمدددةأ ا النيتدددروجينا اليسددديور(.عم يا  تنشددديال BODالتعدددميم البيولدددوجي. ازالدددة التغايدددة البيولوجيدددة )

 لحمةأ. معالجة والتخ ص من ةقيالر  وائي. االن مة البيولوجية ثابتة الالبقةالبه

 
 س.م.( 3)        ( 161وكم  361الهندسة الصيدالنية ) متطلب سابق : كم  599كم 

تالبيقا  عم يا  االنتقال والوحدا  في الهندسة العيدالنية مثل تكسير الحبيبا  و الغرب ة والخ ال والتجيي  

 جوم وتكوين الحبيبا  ا والتغ ي  ا وتعنيع الكبسوال  والتعقيم وعم يا  الب ورة لبدوية.وتكبير الح
  

          س.م.( 3)         (س.م 220إتمام )متطلب سابق:  أ أ موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية510كم 

. ويجدت أن يدتم اعتمداد عندوان يغال  في هاا المساو النواحي المخت ية لموضدوع خداص فدي مجدال الهندسدة الكيميائيدة
 ومحتويا  هاا المساو من  بل مج س القسم  بل أن يتم  اإلعبن عنه ل ال بة. 

 
           س.م.( 2)     )متطلب سابق: موافقة مجلس القسم( ب ب موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية510كم 

ندسدة الكيميائيدة. ويجدت أن يدتم اعتمداد عندوان يغال  في هاا المساو النواحي المخت ية لموضدوع خداص فدي مجدال اله
 ومحتويا  هاا المساو من  بل مج س القسم  بل أن يتم  اإلعبن عنه ل ال بة

 
           س.م.( 1)      القسم()متطلب سابق: موافقة مجلس  ج ج موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية510كم 

اص فدي مجدال الهندسدة الكيميائيدة. ويجدت أن يدتم اعتمداد عندوان يغال  في هاا المساو النواحي المخت ية لموضدوع خد

 عنه ل ال بة يتم اإلعبنومحتويا  هاا المساو من  بل مج س القسم  بل أن 
 

 س.م.( 1)       (ساعة 221انهاء و سابق او مرافق 575كم  )متطلب سابق: 2مشروع التخرج  512كم 

كيميائيدة أو تعدميم أو تالدوير عم يدة عدناعية تحد  إشدرا  عضدو دراسة عم ية أو ن رية لمشك ة ما في الهندسدة ال
هيئدة تددريس. يهدد  المشدروع إلد  رفدع مسدتو  مهدارا  الالالدت وتدريبده وتالدوير اإلبداعيدة عندده وكدالك إكسدابه 

 الخبرة في حل المشكب  عن الريو االستخدام المتكامل ألسس الهندسة الكيميائية.
 

 س.م.( 3)           (512بق: كم )متطلب سا 1مشروع التخرج  511كم 

الاذي بداهاف فاي  السابق، ولكن بتفصيل أوسع بماا فاي كلال ال ا   195تكملة المشروع الذي بدأه الطالب في مساق كم 
 .195كم 

 
 


