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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 

 العلوم والتكنولوجيا األردنيةجامعة 

 هندسةكلية ال
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 مهمة:عناوين 

 عمادة شؤون الطلبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:

 (11520) فرعي (261) 1 – 0132333تلفون:  األردن  – 11223 –ربد إ 0303ص.ب  

 ( 261) 1 – 0132320فاكس:  ( 261) 1- 0132333تلفون:  

  studentaffairs@just.edu.joلكتروني: إبريد  (261) 1- 0325222فاكس:  

 prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

 وحدة القبول والتسجيل: :هندسةكلية ال

 (10202) فرعي( 261) 1 – 0132333تلفون:  ( 11515) ( فرعي261) – 1 – 0132333 تلفون: 

 (261) 1 – 0325225فاكس:  (261) -1 –032302فاكس:  

  register@just.edu.joلكتروني: إبريد   eng@just.edu.jo بريد الكتروني:

 

 مكتب الطلبة العرب واألجانب: :الكيميائيةهندسة قسم ال

 (10328 أو 10323)( فرعي 261) 1 – 0132333تلفون:  (11083) ( فرعي261) 1 – 0132333 تلفون: 

  (261) 1 –0132315فاكس:  (261) 1 –032302 فاكس: 

  iso@just.edu.joلكتروني: إبريد    just.edu.jochemeng@بريد الكتروني:

mailto:studentaffairs@just.edu.jo
mailto:prsdy@just.edu.jo
mailto:eng@just.edu.jo
mailto:iso@just.edu.jo
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 رؤيــــة القســـــــم

 .البحوث وعمل الجودة حيث من الكيميائية الهندسة معرفة حقول في روادا لنكون

 القســـــــم رسالة

 مهنية مهارات ويتضمن محدث بمحتوى ومدعم وديناميكي وعملي منسق برنامج عبر الكيميائية الهندسة حقل في عالية مواصفات ذي بتعليم الطالب لتزويد

 الذين الرواد من وليكون بالتحديات حافلة لمهنة مهيأ الخريج يصبح بحيث والمستجدة المقبلة للتحديات الطالب عدادإلو .نوعي وبحث متخصصة حقلية ومعرفة

 .مةومستدا شاملة وطنية تطوير خطة ضمن نهضةال في يساهمون

 قسمالأهـداف 

 بالمواصفات اآلتية:األهداف التربوية لبرنامج الهندسة الكيميائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية تراعي تخريج طلبة 

هم القدرة على حل المشاكل المهنية والتفكير الدقيق والبناء ومهارات االتصال والتي بمجملها لديكون بحيث تلديهم تاسيس قوي في المعرفة العلمية والتقنية  .2
 تعين الخريجين ألداء واجبهم المهني المستقبلي.

وتكرير البترول والتكنولوجيا  ةالصناعات البتروكيميائي :على سبيل المثال ال الحصر ؛لكيميائيةجاهزون للدخول لمختلف االختصاصات في حقل الهندسة ا .1
 .ئيةالغذا اتصناعالالمياه وضبط التلوث البيئي ومعالجة المعادن و ت الدوائية ومعالجة المياه وتحليةالحيوية والصناعا

 يتعلق بالجوانب األخالقية واالجتماعية والبيئية والسالمة وضمن رؤية تكاملية شاملة.ملتزمون بعدة ضوابط ونظم ومقاييس وعلى أكثر من صعيد فيما  .0

 لديهم القدرة لممارسة الدور القيادي في قضايا تقنية واقتصادية متعددة المجاالت. .2

اسدتعمال ة البيئية والطاقة المتجدددة والتصدميم بلديهم القدرة لمتابعة البحوث والدراسات المتقدمة في حقول مختلفة مثل هندسة التكنولوجيا الحيوية والهندس .5
 وهندسة البتروكيماويات. الصناعية ، والعمليات التصنيعية، والتحكم بالعملياتبرمجيات الحاسوب

 المشاركة في التعريف بالتحديات والمعضالت الحديثة والمستجدة واقتراح حلول وخطة عمل لمعالجتها والتعامل معها. .6
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 ليمية:مخرجات القسم التع

 :يكون قادرا علىيتوقع أن عند انهاء الطالب برنامج الهندسة الكيميائية  

  ةفي الرياضيات والعلوم والهندس المكتسبة تطبيق المعرفه -أ 

 وتحليل وتفسير البياناتالتجارب  وإجراءتصميم  -ب 

 لتحقيق غاية معينة  صناعية نظام كلي أو جزئي أو عمليةتصميم  -ج 

 الفعالة في فرق متعددة التخصصات او الخلفيات العلمية. المشاركه -د 

 ووضع الحلول العملية لها الكيميائية ةالهندسفي مسائل  ةفهم وصياغ -ه 

 الكيميائيللمهندس  ةواالخالقي ةفهم المسؤولية المهني -و 

 .توصيل المعلومات -ز 

 االدارك الواسع لفهم تأثير الحلول الهندسية في بعدها المحلي والعالمي. -ح 

 مجاالتهإدراك الحاجة للتعليم المستمر والقدرة على االنخراط في  -ط 

 اإللمام بالقضايا المستجدة -ي 

 تطبيق االساليب واألدوات والمهارات الهندسية لحل المشاكل الهندسية -ك 

 السالمة والقدرة على االلتزام بقوانين وتعليمات ألسالمة متطلباتإدراك  -ل 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 الكيميائيةفي الهندسة  البكالوريوسة للحصول على درجة الدراسي الخطة

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

 لتمييز المساقات تستخدم عملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من حرفين وثالثة أرقام كما في الجدول األتي:

 

 مستوى المساق المساق  وضوعم الفصل الدراسي القسم

 # # # ب أ

 رموز المساقات

 :هندسةفي كلية ال األقسام األكاديميةرموز 

 القسم الرمز  القسم الرمز

 الهندسة الكهربائية كه  هندسة الطيران طر

 الهندسة الصناعية صن  الهندسة الطبية الحيوية هط

يةيائالهندسة الكيم كم  الهندسة الميكانيكية مك  

 الهندسة النووية نو  الهندسة المدنية مد

 # # # كم :اآلتي الشكل على الكيميائيةهندسة ال مساقات ترقيم سيكون سبق، ما اعتماداً على
 

 أرقــام المساقات

 دي(، المجال العلمي للمساقعلى مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشا يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتماداً  -

 .الذي يطرح فيه للداللة على الفصل الدراسيباإلضافة إلى خانة رقمية خاصة 

 اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ثالث خانات عددية وفق التوزيع التالي: -

 مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي:الخانة األولى تبيّن  .أ 

 5 4 3 2 1 الرمــــز

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى المستوى
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 الخانة الثانية تشير إلى المجال العلمي للمساق وذلك حسب الجدول التالي:  .ب 

 العلمي للمساق المجال الرقم

 الكيميائية الهندسة في وتمهيدية أساسية مساقات 3

 هندسية مواد 2

 الكيميائية الهندسة وتطبيقات التكنولوجيا 1

 الكيميائية التفاعالت هندسة 0

 والموائع الحرارة علوم 2

 النظم تحليل و وسيطرة نمذجة 5

 المادة انتقال عمليات 6

 والسالمة التصميم 0

 الحياتية الكيمياء وهندسة البيئة هندسة 8

 الهندسي والتدريب التخرج ومشاريع خاصة مواضيع 2

 

 الذي يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول االسترشاديالفصل الدراسي  الخانة الثالثة تمثل .ج 

  الفصل الثاني( في يطرح )يعطى رقم فردي للمساق الذي يطرح في الفصل االول ورقم زوجي للمساق الذي
 

 ( تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي:025 كم) انتقال الحرارة مثال: مساق

 3 4 5 كم

  االولالفصل  الكيميائية هندسةال
 المجال العلمي للمساق 

 والموائع الحرارة علوم
 (الثالثةمستوى المساق )السنة 

 

 

)المعدلة( والخاصة بنظام منح الدرجات  2280( لسنة 2بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم ) الكيميائيةهندسة لوريوس في التمنح درجة البكا

ساعة معتمدة واجتيازها  263العمداء في الجامعة. وذلك بعد إتمام الطالب دراسة  عن مجلسالعلمية والشهادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعديالتها الصادرة 

ل التاليالجدو في مبين هو كما موزعةبنجاح   
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

المعتمدة الساعات توزيع  
 

 التصنيف
 الساعات المعتمدة

 المجموع ريةااالختي االجبارية

 15 2 26 جامعةالمتطلبات 

 كليـــةالمتطلبات 
 12 - 12 من خارج الكلية

 1 - 1 من داخل كلية الهندسة

 232 25 82 قســــمالمتطلبات 

 263 12 206  المجـــموع

 

 ( ساعة معتمدة يحددها مجلس العمداء موزعة على النحو التالي:15والبالغة ) )أ( متطلبات الجامعة

 

 ( ساعة معتمده موزعة كالتالي:26يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها )المتطلبات اإلجبارية:  .2

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق 

 - 0 0 لغة عربية 232ع 

 - 2 2 الثقافة و السلوك الجامعي 233 أع 

 222ل ز 
(1)

 - 0 0 (2)لغة إنجليزية  

221 ل ز
(2)

 - 0 0 (1)لغة انجليزية  

233 ن م
(3)

 2 1 0 مهارات الحاسوب 

233 ع ع
(4)

 - 0 0 علوم عسكرية 

 - 11 11 المجمـــــوع
2
 %53أو اجتياز امتحان مستوى اللغة االنجليزية بعالمة ال تقل عن  322المتطلب السابق: النجاح في ل ز  

1
% فما فوق. ويعفى الطالب الذي يحمل شهادة تعلم اللغة االنجليزية غير الناطقين بها 83أو اجتياز امتحان مستوى اللغة االنجليزية بعالمة  222المتطلب السابق دراسة ل ز  

(TOFEL( بدرجة ال تقل عن )222( من دراسة مادة اللغة االنجليزية )533.) 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

0
( أو ابهراز شههادة دبلهوم كهامبرج ICDLيعفى الطلبة من دراسة هذا المساق في حالة نجاح الطالب في امتحان مستوى الحاسوب أو ابراز شههادة رخصهة قيهادة الحاسهوب الدوليهة ) 

 الدولي لمهارات تقنية المعلومات.

2
طالهب. وتعطهى نتهائج ههذا المسهاق علهى يجوز للطلبة غير األردنيين ان يأخذوا مساقا بديال عنه من المساقات االختيارية وفي هذه الحالة تدخل عالمة المساق في حساب معهدالت ال 

اسهة ههذا المسهاق دون الحاجهة ألخهذ مهادة بديلهة اذا تهوفرت م( يعفهى العسهكريين مهن در11/6/2228( بتهاري  2562اساس النجهاح والرسهوب. )قهرار مجلهس التعلهيم العهالي رقهم )

 الشروط التالية:

 .خريجو جامعة مؤتة، الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسكرية، أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية 

 الخرى.الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب ا 

 اعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري الثبات ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط االعفاء 

 كالتالي: 232ن يدرسو مساق في اللغة العربية بديال عن ع أمالحظة: يطلب من الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة 
 

اقسرمز الم المعتمدةالساعات  المساق   عملي نظري 

أ 232ع 
(1)

 
 لغة عربية لغير الناطقين بها

 (232ع  لغة عربية بدل مساق (
0 0 - 

 
2
 :أ232العربية غير الناطقين ع  تم تفويض مدير القبول والنسجيل بتحديد الطلبة الذين يحق لهم دراسة هذا المساق لتسجيل الطلبة االجانب لمساق اللغة 

  ومهمها كانهج جنسهيته يهدرس ع  أ بأستثناء من اكمل دراسته في المدارس العربيهة232الطلبة االجانب الذين يحملون الجنسية االجنبية يلتحقون في مادة ع

 دارس العربية.التي يدرسها الطلبة األردنيون والعرب. علما بان عددا كبيرا من الطالب يحملون الجنسية االسرائيلية وأكملوا دراستهم في الم 232

 .تجههههههههري مههههههههع الطلبهههههههههة االجانههههههههب مقهههههههههابالت وتطلههههههههب وثهههههههههائقهم وكشههههههههو  عالمهههههههههاتهم ويتعامههههههههل مهههههههههع كههههههههل حالهههههههههة علههههههههى حهههههههههدة 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 الطالب من المساقات التالية: ا( ساعات معتمدة يختاره2يخصص لها )المتطلبات االختيارية :  .2

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

     

233تض   - 0 0 الصحة )لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة(تعزيز  

200تغ   - 0 0 حفظ األغذية باللغة اإلنجليزية 

233س م   - 0 0 صحة الفم واألسنان )لغير طلبة الطب األسنان وعلوم طب األسنان المساندة( 

232 ص  - 0 0 األدوية والنباتات الطبية: استعماالت ومحاذير )لغير طلبة الطب والصيدلة( 

232ص ع   - 0 0 صحة وتغذية المجتمع )لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض والقبالة( 

133ص ع   - 0 0 السالمة العامة واإلسعافات األولية )لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض والقبالة واإلسعا  والطوارىء( 

122ب  ط  - 0 0 صحة الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة( 

121ب  ط  - 0 0 العناية بالحيوانات المنزلية )لغير طلبة الطب البيطري( 

120 ب ط  - 0 0 سلوك ورعاية الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري( 

133ع   - 0 0 تذوق النص األدبي 

235ع أ   - 0 0 مبادىء في اللغة الفرنسية 

236ع أ   - 0 0 األلمانية اللغة في مبادىء 

225ع أ   - 0 0 والقضايا المعاصرةاإلسالم  

226ع أ   - 0 0 النظام االقتصادي في اإلسالم 

212ع أ   - 0 0 )غير طلبة اللغة اإلنجليزية( مبادئ في علم االجتماع 

216ع أ   - 0 0 ) غير طلبة التمريض والقبالة واللغة اإلنجليزية (مبادئ في علم النفس 

210ع أ   - 0 0 تكنولوجيا التعليم 

218ع أ   - 0 0 التربية الوطنية 

202ع أ   - 0 0 الحضارة اإلسالمية 

201ع أ   - 0 0 تاري  مدينة القدس 

200ع أ   - 0 0 الحضارة والثقافات المعاصرة 

205 أ ع  - 0 0 ثقافة إسالمية 

200 أ ع  - 0 0 حقوق اإلنسان 



  

11 
 

 

الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

222ع أ   - 0 0 مبادئ في االقتصاد )لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية( 

221ع أ   - 0 0 المكتبات والمعلومات والبحث 

252ع أ   - 0 0 مبادىء في العلوم اإلدارية )لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية( 

262ع أ   - 0 0 مشكالت معاصره 

266ع أ   - 0 0 اإلنسان والعلم 

122ع أ   - 0 0 (باللغة اإلنجليزية)مبادئ في علم االجتماع  

121ع أ   - 0 0 )باللغة اإلنجليزية( العربيالمجتمع  

120ع أ   - 0 0 )باللغة اإلنجليزية( الفرد والمجتمع 

126ع أ   - 0 0 (اإلنجليزية باللغة) معاصره قضايا عالمية 

112ع أ   - 0 0 مبادئ في علم النفس باللغة اإلنجليزية 

111ع أ   - 0 0 اإلبداع وحل المشكالت 

112ع أ   - 0 0 االتصالالقيادة ومهارات  

102ع أ   - 0 0 تاري  العلوم عند العرب 

153ع أ   - 0 0 تاري  الموسيقى )باللغة اإلنجليزية( 

212ع أ   - 0 0 علم السلوك والتعامل مع األطفال 

133حي   - 0 0 حيوانات المزرعة ومنتجاتها )غير طلبة الزراعة والطب البيطري( 

233ع ط   - 0 0 طلبة العالج الطبيعي والوظيفي(الصحة وأنماط الحياة )غير  

230ع ب   - 0 0 حماية البيئة )لغير طلبة علوم البيئة( 

231مك   - 0 0 مقدمة في الطاقة المتجددة )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية ( 

122مك   - 0 0 مقدمة في ميكانيك السيارات )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية( 

222كم   - 0 0 مقدمة في تكنولوجيا النانو  

133مط   - 0 0 الموارد الطبيعية واإلنسان )غير طلبة الزراعة ( 

133نب   - 0 0 حدائق منزلية )غير طلبة الزراعة ( 

132نب   - 0 0 تربية النحل )غير طلبة الزراعة( 

131نب   - 0 0 نباتات األردن الطبيعية )غير طلبة الزراعة ( 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي: 31)ب( متطلبات الكليــــة )بواقع 

 

 (ساعة معتمدة 2ميكانيكية )مساقات من قسم الهندسة الوهي كلية الهندسة مساقات من  .1

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

233مك   --- 2 - 2 مشاغل هندسية 

الهندسي أ الرسم 133مك   233ن م  2 - 2 

  2 - 2 المجمـــــوع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 (ساعة معتمدة 21) مساقات من كلية العلوم واآلداب .2

 

 ساعة معتمدة( 12مساقات الرياضيات ) ( أ

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

232ر 2تفاضل وتكامل    0 0 - --- 

231ر 1تفاضل وتكامل   232ر - 0 0   

132ر 231ر - 0 0 تحليل وسيط   

130ر 231ر - 0 0  معادالت تفاضلية عادية   

  - 12 12 المجمـــــوع

 

 معتمدة( اتساع 7مساقات الفيزياء ) ( ب

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 232 2فيزياء عامة    0 0 - --- 

 231 1فيزياء عامة    0 0 -  232  

 230  
لغير  فيزياء عامة عملي

 طلبة الفيزياء
  (أو مرافق) 231   2 - 2

  1 1 7 المجمـــــوع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 معتمدة( اتساع 7مساقات الكيمياء ) ( ت

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

232ك 2كيمياء عامة    0 0 - --- 

231ك 1كيمياء عامة   232ك - 0 0   

230ك عمليةكيمياء عامة   (أو مرافق) 231ك  2 - 2   

  1 1 7 المجمـــــوع

 

 معتمدة( ساعات 3لوجيا الحاسوب والمعلومات )مساقات من كلية تكنو .3

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

222ع ح  للمهندسين البرمجة   233ن م 2 1 0 

  1 2 3 المجمـــــوع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 مقسمة إلى فئتين: ساعة معتمدة( 104)ج( متطلبات القســــم )بواقع  
 

 :التالي النحو على موزعة (معتمدة ساعة 98 بواقع) االجبارية القسممتطلبات  .1

 ساعة معتمدة  (78)بواقع و الكيميائية الهندسةمن قسم إجبارية  مساقاتأوال: 
 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 (أو مرافق) 222ع ح ، (أو مرافق) 231ك 3 1 1 الكيميائية الهندسة في مقدمة 112 كم

 222 ح ، ع)ناجح( 130ر،  132ر 3 0 0 الكيميائيين للمهندسين العددية الحل طرق 212 كم

 231كم )ناجح( ،  231ك  2 0 2 الكيميائية الهندسة مبادئ 213 كم

  130 كم 3 0 0 هندسية حرارية ديناميكا 242 كم

 (ناجح) 130 كم 3 0 0 الكيميائيين للمهندسين الموائع ميكانيكا 244 كم

 مرافق كم 3 1 1 للمهندسين تصالاال مهارات 313 كم
2
020 

 020ك  3 0 0 المواد وهندسة علم 312 كم

 020 ك ،022، كم 131كم  3 0 0 1 الكيميائية التفاعالت هندسة 332 كم

 (ناجح) 121 كم 3 0 0 الكيميائية للهندسة حرارية ديناميكا 341 كم

 (أو مرافق) 131 ، كم(ناجح) 122 كم 3 0 0 الحرارة انتقال 345 كم

 233 مك ،122 كم 2 3 2 الموائع ميكانيكا مختبر 347 كم

 025 كم  3 0 0 الوحدة عمليات 362 كم

 025 كم، 022 كم 3 0 0 المادة انتقال 364 كم

 061 كم 3 1 1 االقتصاد الهندسي 232 كم

 260 كم 3 0 0 الكيميائية الصناعات 211 كم



  

15 
 

 

الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 )ناجح( 001 كم 3 0 0 1 الكيميائية التفاعالت هندسة 200 كم

 200 كم 2 3 2 الكيميائية العمليات مختبر 206 كم

 062 ، كم020 كم 2 3 2 والمادة الحرارة انتقال مختبر 225 كم

 (أو مرافق) 200 كم، 131 كم 3 0 0 الكيميائيين للمهندسين ونمذجة تطبيقية رياضيات 251 كم

  133مك ، (أو مرافق) 202 كم 2 3 2 الكيميائيين للمهندسين الحاسوب تطبيقات مختبر 252 كم

 260 كم 3 0 0 اآللي التحليل 256 كم

 061 ، كم021كم  3 0 0 الفلزات استخالص 261 كم

 062 كم  3 0 0 الفصل عمليات 260 كم

 (أو مرافق) 260 كم، 021 كم 3 0 0 المعدات تصميم 202 كم

223 كم 
2
 معتمدة ساعة 220 تمامإ 3 3 0 الهندسي التدريب 

 251 كم 3 0 0 والتحكم العمليات ديناميكا 552 كم

 552 كم 2 3 2 الصناعية العمليات في التحكم مختبر 551 كم

 260 ، كم225 ، كم061 كم 2 3 2 الموحدة العمليات مختبر 565 كم

 202 ، كم 232 كم 3 0 0 المصانع تصميم 505 كم

 (أو مرافق) 505 كم 3 1 1  الصناعية سالمةالهندسة  508 كم

 م.س 213 إتمام(، أو مرافق) 505 كم 3 2 2 2 التخرج مشروع 522 كم

  522 كم 3 0 0 1 التخرج مشروع 521 كم

  7 72 78 المجمـــــوع

 1 
يجب

 
347على الطالب تسجيل هذا المساق بشكل متزامن مع مساق كم 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

2 
 ومعتمدة من عمادة كلية الهندسة بناًء على تنسيب من القسم.الكيميائية ثمانية اسابيع من التدريب الهندسي العملي في مؤسسة تعمل في مجال الهندسة 

 

 ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:( 10وبواقع ) أخرى أقسام من بــات قسم إجباريةمتطلثانيا: 
 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

الكهربائية الهندسة مبادئ 030 كه  231 ر ،231   3 0 0 

120 ك عضوية كيمياء   231 ك 3 0 0 

128 ك عملية عضوية كيمياء    (أو مرافق)120 ك 2 3 2 

1 فيزيائية كيمياء 020 ك  121 كم 3 0 0 

  1 8 10 المجمـــــوع

 

 )معتمدة اتساع 15بواقع ( التقنية ختياريةالا القسم متطلبات .2

 

 الجدولين االتيين: في المبينة المساقات بين من الطالب يختارها معتمدة ساعة 25 مجموعه بما مساقات عن عبارة التقنية تياريةاالخ القسم متطلبات

 

 الكيميائية: الهندسة قسم تقنية من ختياريةا مساقات أ(

 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

021 كم 3 0 0 التآكل هندسة 411 كم  

 001 كم ،120 ك 3 0 0 وتقنيتها المبلمرات علم 412 كم

021 كم 3 0 0 السيراميك هندسة 415 كم  

212 كم البترول تكرير هندسة  260 كم، 120 ك 3 0 0   

216 كم الغذاء هندسة  062 كم، 061 كم 3 0 0   
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

253 كم 131 كم 3 0 0 المعملية النتائج وتحليل التجارب تصميم   

250 كم األمثل االختيار طرق في مقدمة  131 كم 3 0 0   

282 كم به والتحكم الهواء تلوث  062 كم، 061 كم 3 0 0   

528 كم الكهروكيميائية الهندسة  062 كم، 001 كم 3 0 0   

الصيدالنية الهندسة 518 كم 260 كم 3 0 0   

520 كم المتجددة الطاقة  025 كم، 022 كم 3 0 0   

525 كم األحفوري والوقود الطاقة  200 كم، 062 كم 3 0 0   

526 كم 061 كم 3 0 0 تكنولوجيا الصخر الزيتي   

561 كم المائية الميتالورجيا  261 كم 3 0 0   

566 كم المياه تحلية  062 كم 3 0 0   

568 كم الغاز ومعالجة عمليات   (أو مرافق)260كم  3 0 0 

582 كم باألغشية الفصل عمليات   062 كم 3 0 0 

580 كم للمياه والفيزيائية الكيميائية المعالجة   (أو مرافق)260 كم 3 0 0 

585 كم الحيوية الكيمياء هندسة   062 كم، 001 كم 3 0 0 

580 كم للمياه الحياتية المعالجة   061 كم 3 0 0 

أ 523 كم أ خاصة موضوعات   القسم موافقة 3 0 0 

ب 523 كم ب خاصة موضوعات   القسم موافقة 3 1 1 

ج 523 كم ج خاصة موضوعات   القسم موافقة 3 2 2 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 

 :(الجدول هذا من فقط واحد مساق بتسجيل للطالب يسمح) خرى األ الهندسة أقسام تقنية من ختياريةا مساقات ب(

 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

121 كم 3 0 0 الحرارية القوى محطات 528 مك  

 م. س 233 انهاء 3 0 0 الهواء وتكييف وتهوية تسخين 581 مك

م. س 233 انهاء 3 0 0 التبريد 582 مك  

المشاريع دارةإ 525 صن م. س 233 انهاء 3 0 0   

520 صن منشآتال تخطيط  م. س 233 انهاء 3 0 0   

563 صن الصيانة وادارة الوثوقية  م. س 233 انهاء 3 0 0   

556 صن الشاملة الجودة دارةإ  م. س 233 انهاء 3 0 0   
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 االسترشادي البرنامج

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

ورقم رمز  

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

ورقم رمز   

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

222 ل ز 2لغة انجليزية    0 0 − 
 النجاح في

 22ل ز 
221 ل ز 1لغة انجليزية    222ل ز  − 0 0 

  232 2فيزياء عامة   231 ك − − 0 0  1كيمياء عامة    232ك  − 0 0 

232 ك 2كيمياء عامة   230 ك − − 0 0  ةكيمياء عامة عملي   ()أو مرافق 231ك  0 − 2 

232 ر 2تفاضل وتكامل   1فيزياء عامة   231   − − 0 0   0 0 −   232 

233 ن م الحاسوب مهارات  231 ر − 0 1 0   232ر  − 0 0 1تفاضل وتكامل  

233ا  ع الثقافة و السلوك  

 الجامعي 
231 كم − − 2 2  − 1 1 مقدمة في الهندسة الكيميائية 

 (أو مرافق) 231 ك

 (مرافق) 222 ح ع

للمهندسين البرمجة 222ع ح         233ن م  1 1 0 

  5 11 19 المجموع  3 15 11 المجموع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 لسنة الثانيةا

 الفصل الثاني الفصل األول

 رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 130 كم
 الهندسة مبادئ

 الكيميائية
2 0 1 

 )ناجح( 231ك 

 231كم 
 131 كم

 للمهندسين العددية الحل طرق

 الكيميائيين
0 0 − 

 130 ، ر132ر

 222 ح ع ،)ناجح(

 130 كم − 0 0 هندسية حرارية ديناميكا 121 كم  231ر  − 0 0 تحليل وسيط 132ر 

 130ر 
 معادالت تفاضلية عادية

 122 كم 231ر  − 0 0
 للمهندسين الموائع ميكانيكا

 الكيميائيين
 )ناجح( 130 كم − 0 0

 (أو مرافق) 120 ك 0 − 2 عملية عضوية كيمياء 128 ك 231ك  − 0 0 كيمياء عضوية  120ك 

  230  
لغير  فيزياء عامة عملي

 طلبة الفيزياء
2 − 0 

)أو  231  

 (مرافق
 − 0 − 2 مشاغل هندسية 233مك 

233 ع ع  233ن م  0 − 2 الرسم الهندسي أ  133مك   − − 0 0 علوم عسكرية 

232 ع − − 0 0 اختياريمتطلب جامعة  − ةعربيلغة    0 0 − − 

  1 15 17 المجموع  9 15 19 المجموع

 

  

12 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 نة الثالثةالس

 الفصل الثاني الفصل األول

ورقم رمز   

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

ورقم رمز   

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  األسبوعيةالساعات 

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 020ك  − 0 0 المواد وهندسة علم 021 كم 121 كم − 0 0 1 فيزيائية كيمياء 020 ك

 001 كم 020 كم مرافق − 1 1 اإلتصال للمهندسين مهارات 030 كم
 التفاعالت هندسة

 2الكيميائية 
0 0 − 

 ،131 كم

 ،022 كم

 020 ك

 022 كم
 للهندسة حرارية ديناميكا

 الكيميائية
 025 كم − 0 0 الوحدة عمليات 061 كم )ناجح( 121 كم − 0 0

 − 0 0 الحرارة انتقال 025 كم
 ، )ناجح( 122 كم

 ( أو مرافق) 131 كم
 − 0 0 المادة انتقال 364 كم

،022 كم  

025 كم   

 0 − 2 الموئع ميكانيكا مختبر 020 كم
 ،122 كم

 233 مك
 − − 0 0 متطلب جامعة اختياري −

       231 ر ،231   − 0 0 الكهربائية الهندسة مبادئ 030 كه

  0 15 15 المجموع  3 14 15 المجموع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 نة الرابعة الس

 الفصل الثاني الفصل األول

 ورقم رمز

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

 ورقم رمز

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة
المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 260 كم − 0 0 الكيميائية الصناعات 211 كم 061 كم − 1 1 االقتصاد الهندسي 232 كم

 − 0 0 1 الكيميائية التفاعالت هندسة 200 كم
 001 كم

 )ناجح(
 206 كم

 العمليات مختبر

 الكيميائية
 200 كم 0 − 2

 0 − 2 والمادة الحرارة انتقال مختبر 225 كم
 ، كم020 كم

062 
 251 كم

 تطبيقية رياضيات
 للمهندسين ونمذجة

 الكيميائيين
0 0 − 

 ،131 كم

أو ) 200 كم 

 (مرافق

 252 كم 062 كم − 0 0 الفصل عمليات 260 كم

 تطبيقات مختبر

 للمهندسين الحاسوب

 الكيميائيين

2 − 0 

أو ) 202 كم

 ، (مرافق

  133مك 

 − 0 0 المعدات تصميم 202 كم
 كم، 021 كم

أو ) 260

 (مرافق

 260 كم − 0 0 اآللي التحليل 256 كم

− 
 − 0 0 الفلزات استخالص 261 كم − − 0 0 قسماختياري 

 ، كم021كم 

061 

− 
 − − 0 0 اختياري قسم − − − 0 0 متطلب جامعة اختياري

  1 15 17 المجموع  3 17 19 المجموع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 فصل الصيفيلا

 اسم المساق رمز ورقم المساق
 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة

 معتمدة ساعة 220إتمام  - - 0 التدريب الهندسي 223 كم

  - - 3 المجموع

 

  خامسةنة الالس

 الثانيالفصل  الفصل األول

ورقم رمز  

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 المتطلب السابق

ورقم رمز  

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

552كم  251كم  3 0 0 ديناميكا العمليات والتحكم  551كم    
مختبر التحكم في العمليات 

 الصناعية
552كم  0 − 2  

565كم   0 3 2 مختبر العمليات الموحدة 
، 225، كم 061كم 

 260كم 
508كم   − 1 1 الصناعية السالمة هندسة 

)أو  505كم 

 مرافق(

505كم  521 كم 202، كم  232كم  − 0 0 تصميم المصانع  1 التخرج مشروع   522 كم − − 0 

522 كم 2 التخرج مشروع   2 - − 
(، أو مرافق) 505 كم

م.س 213 إتمام  
 − − 0 0 اختياري قسم −

 − − 0 0 قسماختياري  − − − 0 0 اختياري قسم −

            

  3 9 12 المجموع  3 8 11 المجموع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 وصف المساقات

 (مرافق 114 ح ع،  أو مرافق 102) متطلب سابق : ك ( معتمدة ةساع 2)الهندسة الكيميائية  فيمقدمة  102كم 

المهنية( ،  األخالقيات واألكاديمية  األخالقية )النزاهة العمل كفريق، االعتباراتو الكيميائية، حل المسائل ، عمليات الهندسةمجاالت الهندسة الكيميائية

إلى  مقدمة الطاقة، موازنة إلى المادة، مقدمة موازنة إلى البيانات، مقدمة جداول تطبيقاتوتحليلها،  وتمثيلها الهندسية العملية ، بياناتالوحدات واالبعاد

 .الهندسي االقتصاد

 (114 ح ع, )ناجح( 203 ر ,201ر سابق: متطلب) معتمدة(  ساعات 3) الكيميائيين للمهندسين العددية الحل طرق 202 كم

 أسهاليب الخطيهة؛ وغيهر الخطيهة المعادالتمن  نظامحل  و الخطية، غير المعادالت حل واألخطاء؛ والتقريب، تقريبية،ال ؛ العددية الحل طرق إلى مقدمة

 تطبيقههات العاديههة والجزئيههة التفاضههلية المعههادالت حههل العههددي؛والتكامههل  التفاضههل الحههدود؛ متعههدد االسههتيفاء ؛ الصههغرى المربعههاتباسههتخدام  التقريههب

 .البيانات وجداول الحاسوببرمجيات 

 (102كم )ناجح(,  102ك :  سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 4الكيميائية ) الهندسةمبادئ  203كم 

 االحاديهة الخصهائص الفيزيائيهة للمهواد، االنظمهة كيميهائي، تقهدير تفاعهل وجهود عهدم أو وجهود حالهة ة فهيموازنة الماد،  الكيميائية الهندسية عمليات دور

 .مستقرة الغير للعمليات و الطاقة كيميائي، موازنة المادة تفاعل وجود عدم أو وجود حالة الطاقة في االطوار، موازنة ومتعددة

  (203 كم:  سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 3)هندسية حرارية  ديناميكا 242كم 

 ،وجهداولها النقيهة للموائهع( الحهرارة ودرجهة وحجهم ضهغط)  المقاسهة الخهواص ،والحهرارة الشهغل. والمفتوحة المغلقة االنظمه. وتحويالتها الطاقة أشكال

 القهانون ،الحراريهة للهديناميكا الصهفري والقهانون العشهوائية مفههوم ،الحراريهة للديناميكا الثاني القانون ،الحرارية للديناميكا االول القانون، البخار جداول

 .والتبريد الطاقة توليد دورات ،(والمفتوحة المغلقة االنظمة) الحرارية للديناميكا الثالث
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 ((ناجح) 203 كم :سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 3ميكانيكا الموائع للمهندسين الكيميائيين ) 244كم 

الطاقة )معادلة برنولي( وأجهزة قياس معدل انسياب الموائع. احتكاك الموائع باألوعية  خواص الموائع. استاتيكا الموائع. معادلة حفظ الماده. معادلة حفظ

 وانواعها ومنحنيات االداء. الناقلة. اتزان العزوم. التحليل البعدي. المضخات

  (347 كم مرافق متطلب( ) معتمدة ساعة 2) للمهندسين اإلتصال مهارات 303 كم

 الفرديههة العههرو  مههن العديههد خههالل مههن العههر  مهههارات بنههاء ،البحثيههة والمشههاريع رسههائل، مههذكرات، ،العمههل لمكههان والكتابههة التقنيههة البيانههات إدارة

 .التوظيف الجل الشخصية المقابلة مهارات ،الجمهور مع والتفاعل االلقاء أسلوب على التركيز مع والجماعية،

 (347 ك:  سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 3)علم وهندسة المواد  312كم 

الخواص الميكانيكية للمعادن،  ،العيوب التركيبية للبلورات واالنتشار في المواد الصلبة ،التركيب الذري والربط بين الذرات، تراكيب البلورات. التصلب

 مواد اللدائن والسيراميك والمواد المركبة. ،منحنيات األطوار والسبائك الهندسية ،المعالجة الحرارية للمعادن

  (347 ك, 341, كم 202 م( )متطلب سابق: كمعتمدة ساعات 3) 1التفاعالت الكيميائية  هندسة 332كم 

الحرارة )المتقطعة، مستمرة التقليب، ذات التدفق  تصميم المفاعالت ثابتة ،معدل التفاعل ،موازنة المول ،اتزان الموالت حركية التفاعالت المتجانسة

 .التفاعل معدل بيانات وتحليل جمع ، التفاعالت المتعددة ،المفاعالت المثالية المفردة والمتعددة( ، ذات الطبقة المحشوةالكتلي

 ()ناجح( 242)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعات 3)حرارية للهندسة الكيميائية  ديناميكا 341كم 

اتزان  ،اتزان السوائل ،لمخاليط الغازية والمحاليلوا النقية للمركباتالخواص الديناميكية الحرارية  ،قاعدة االتزان ،التأثيرات والخواص الحرارية

 التفاعالت الكيميائية.
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 (أو مرافق 202م , ك( ناجح) 244)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعات 3)الحرارة  انتقال 345كم 

الغليهان  ،انتقهال الحهرارة بالحمهل الطبيعهي والحمهل القسهري ،مسهتقرهانتقال الحرارة بالتوصيل في الحالة ألمستقره والغير  ،طبيعة وانواع انتقال الحرارة

 المبادالت الحرارية. ،والتكثيف

  (100مك  ,244)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعة 1)ميكانيكا الموائع  مختبر 347كم 

رينولهدز، اتهزان القهوى والعهزوم، توصهيف وفحهص قياس الضغط ومعدل االنسياب، فحص االحتكهاك وتجربهة  ،قياس الكثافة، اللزوجة، والشد السطحي

 المضخات، ال .

 (345 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)الوحدة  عمليات 312كم 

عمليههات  ،ميكانيكهها حركههة الحبيبههات ،لصههلبةااالنسههياب فههي الطبقههات  ،المراغمههة ومعامههل المراغمههة ،تخههزين المههواد الصههلبة ،لصههلبةاتوصههيف الحبيبههات 

 يع، التبخير.التكسير والطحن، الغربلة، الخلط، الترسيب، الفصل بقوى الجاذبية، الفصل بالطرد المركزي، الفصل بالفارزات الحلزونية، الترشيح، التمي

 (345 كم ,341 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3المادة ) انتقال 314كم 

المسهتمرة  العمليهات ،وانتقهال الحهرارة وانهدفاع الموائهع التنهاظر بهين انتقهال المهادة ،انتقهال المهادة بهين األطهوار ،معامالت انتقال المادة ،االنتشار الجزيئي

 متصاص.تطبيقات على اال ،معدات عمليات الغازات والسوائل ،والعمليات متعددة المراحل

  (312 كم: سابق متطلب( )معتمدة ةساع 2االقتصاد الهندسي ) 401كم 

تقددير ولة النقديدة، معدايير الدرب ، االقتصاد: عالقات العرض والطلدب، تكداليف الفائددة واالسدتثمار، الضدرائب، التدأمين، التهالدك، التضدخم، السديأسس 
 اسات الجدوى للمصانع الكيميائيةأسعار وحدات العمليات، حساب كلف اإلنتاج، در

 (312 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)هندسة التآكل  411كم 

حههاالت  ،سهبل منهع حهدوث التآكهل ،والصهلب الحديههد تآكهل ،النظريهة الحديثهة للتآكهل وتطبيقاتهها ،أشهكال التآكههل ،المنهاحي الكهروكيميائيهة والفلزيهة للتآكهل

 دراسية.
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 (332 , كم217ك : سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)وتقنيتها  المبلمراتعلم  412كم 

طرق تحضير المبلمرات: المحاليل المستعلقة،  ،مسار تفاعالت البلمرة وحركيتها ،، مبادئ إنتاج المبلمرات، اإلضافة والتكثيفكيمياء وفيزياء المبلمرات

تحلهل  ،المبلمهرة المحاليهل ،طرق تصهنيع المبلمهرات: الصهب، الهنف ، الحقهن، البثهق ،خواص المواد المبلمره وطرق تقويتها باألليا  ،المحاليل المستحلبة

 المبلمرات.وتلف 

 (312 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3هندسة السيراميك ) 415كم 

مليهات التركيب البلوري، منحنيات الطور، المواد الداخلة في صناعة السيراميك وخواصها، اإلسمنج، الزجهاج، الخهز ، الطهوب الحهراري، الفخهار. الع

 التزجيج، التهذيب.الصناعية المستخدمة في صناعة السيراميك: البثق، الكبس، 

 (413 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3الكيميائية ) الصناعات 422كم 

الغههازات الصههناعية، صههناعة السههيليكات، السههيراميك، اإلسههمنج الميههاه،  معالجههةأسههس الصههناعات الكيميائيههة. دراسههة أهههم الصههناعات فههي األردن مثههل: 

واألسههمدة المركبههة(، صههناعة حههامض الكبريتيههك، حههامض الفوسههفوريك، الكلههور، الصههودا، الههدهانات، والزجههاج، صههناعة األسههمدة )الفوسههفات، البوتههاس 

 الصابون، المنظفات الصناعية، الورق وغيرها.

 (413 كم, 217 ك: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)البترول  تكريرهندسة  424كم 

مشتقات البترول واستخداماتها. هيكلية مصانع التكرير. عمليات التكرير المختلفة: التقطير اصل وتركيب البترول، تحليل البترول الخام وتحديد خواصه. 

جهة الكيميائيهة. تحج الضغط الجوي، التقطير تحج الفراغ، التحطيم بالعامل المساعد، تغيير التركيب بالعامل المساعد، تهذيب المشتقات البتروليهة، المعال

 ق. وحدة الخدمات. معالجة المخلفات البترولية الصناعية، خواص ومواصفات مشتقات البترول.إنتاج اإلسفلج، إنتاج زيوت التزلي

 (314, كم 312( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3) الغذاءهندسة  421كم 

في األنظمة الغذائية، تجميد األغذية، تجفيف األغذية، ظواهر االنتقهال فهي األنظمهة الغذائيهة،  التحوالت واالنتقاالت الطورية ،الخصائص الحركية للغذاء

 تغليف األغذية.
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 (332كم النجاح في )متطلب سابق: ( معتمدة ساعات 3) 2الكيميائية  التفاعالتهندسة  433كم 

 المفهاعالت ،الحهاالت المسهتقرة المتعهددة واسهتقرارية المفهاعالت مسهتمرة التقليهب ،تصميم المفاعالت متغيرة الحرارة ،الطاقة للمفاعالت المثالية موازنة

 تعطل المحفزات. ،تصميم المفاعالت الغير متجانسة ،غير المثالية وتوزيعات زمن المكوث

 ( 433( ) متطلب سابق: كم معتمدة ساعة 1الكيميائية ) العملياتمختبر  431كم 

 ،التلبههد ،الميههاهمعالجههة  ،توزيعههات زمههن المكههوث ،واالنبوبيههة ومسههتمرة التقليههب، ديناميكيههة االوعيههة مسههتمرة التقليههب المتواليههةالوجبههة الواحههدة مفههاعالت 

 انتاج حامص الفوسفوريك. ،استخالص الزيوت

  (314, كم  347( )متطلب سابق : كم معتمدة ساعة 1الحراره والمادة ) انتقالمختبر  445كم 

الموصهلية الحراريهة للغهازات ، انتقهال الحهرارة بالحمهل الطبيعهي والقسهري ، انتقال الحهرارة بالتوصهيل فهي المهواد الصهلبة  ،الحرارة درجة قياس طرق 

االمتصهاص فهي ، معهامالت االنتشهار للسهوائل والغهازات ، انتقال المادة وقياس درجة الحرارة والضغط لحالة االشباع ، المبادالت الحرارية ، والسوائل 

 ج مبلل الجدران.بر

  (202 م)متطلب سابق: ك( معتمدة ساعات 3)وتحليل النتائج المعملية  التجاربتصميم  450كم 

التصاميم المختلفهة للتجهارب  ،تحليل التباين في النتائج المعملية ،التجارب ذات العامل الواحد ،التجارب المقارنة البسيطة ،مراجعة للتوزيعات اإلحصائية

 التجارب ذات العوامل المتعددة. ،العملية

 (أو مرافق 433 كم ,202 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) ونمذجة للمهندسين الكيميائيين تطبيقيةرياضيات  452كم 

 تفاضلية معادالت على المحتوية الرياضية النماذج ، حلعدديال التكامل ،الحرية ، نمذجة العمليات المتزنة، تحليل درجةالنمذجة الرياضية الىمقدمة 

 الغيرالمتزنة، تطبيقات الحاسوب في تحليل النماذج. العمليات نمذجة البالس، الموزعة، تحويالت نماذجال ، تطوير عادية
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 (200مك ، أو مرافق 471( ) متطلب سابق: كم معتمدة ساعة 1مختبر تطبيقات الحاسوب للمهندسين الكيميائيين ) 454كم 

صائص الفيزيائية والديناميكا الحرارية، وحدات تغيير الضغط، المبادالت ، الخ Aspen Oneمج نابرحزم  العمليات الصناعية،محاكاة الى  مقدمة

  الحرارية، تحليل مخططات العمليات، التفاعالت والمفاعالت، عمليات الفصل.

 (413متطلب سابق : كم )( معتمدة ساعات 3) يالتحليل االل 451كم 

 ،التحليل بالطرق الكهروكيميائيهة، التحليل بالطرق الحرارية ،التحليل بقياس الشدة النسبية الجزاء الطيف ،طرق التحليل بالفصل ،التحليليةنظمة القياس أ

 التحليل بطرق مأتمتة .

 (202 م)متطلب سابق: ك (معتمدة ساعات 3) طرق االختيار األمثل الىمقدمة  457كم 

 ،طهرق اختيهار األمثهل لالقترانهات المقيهدة وطهرق حلهها الهىمقدمهة  ،طرق اختيار األمثل لالقترانهات غيهر المقيهدة ،المتصلة اختيار األمثل في االقترانات

 برمجيات الحاسوب لطرق اختيار األمثل.

 (312, كم 312 م)متطلب سابق: ك (معتمدة ساعات 3)الفلزات  استخالص 412كم 

تصنيف الفلزات، تصنيف الخامات وتجهيزها، استخالص الفلزات من الخامات: الطرق الحرارية )للنحاس مجال استخالص الفلزات، كيمياء الفلزات، 

العمليات الموحدة والجوانب التكنولوجية الستخالص الفلزات، الديناميكا الحرارية  ،(Cu, Al, Au, U)المائية  والحديد( وطرق االستخالص بالمحاليل

 .وحركية عمليات االستخالص

 (314 كم :سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3)الفصل  عمليات 413كم 

  االستخالص من صلب. الترطيب وإزالة الرطوبة، التجفيف، االستخالص من سائل، ،تقطير المخاليط ثنائية ومتعددة التركيب

 (أو مرافق 413 كم, 312 كم: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3) المعدات تصميم 471كم 

اج ذات اختيار المواد الداخلة في تركيب المعدات، تصميم معدات نقهل الموائهع، الضهاغطات، أوعيهة التخهزين، أوعيهة الضهغط، مبهادالت الحهرارة، األبهر

 الصواني واألبراج المحشوة، ال . 
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 (314 كم, 312 كم: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3تلوث الهواء والتحكم به ) 494كم 

، المواصفات القياسهية والتشهريعات القانونيهة، ملوثهات الههواء وطهرق رصهدها، تلهوث الههواء وعوامهل الطقهس، التشهتيج الجهوي الهواء تلوث الى مقدمة

 في انبعاث الملوثات، تأثير الملوثات على الغال  الجوي.  للملوثات، التحكم

 ساعة( 117إنهاء : ( )متطلب سابقمعتمدة ساعات 3الهندسي ) التدريب 480كم 

يب تدريب عملهي فهي أحهد المشهاريع الهندسهية، أو األمهاكن األخهرى التهي يعتمهدها القسهم ألغهرا  التهدريب وحسهب التعليمهات التهي تضهعها لجنهة التهدر

 الهندسي في الكلية.

 (314, كم 332ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3الكهروكيميائية ) الهندسة 519كم 

تطبيقات كهروكيميائية: بطاريهات، خاليها وقهود، طهالء كهربهائي، صهناعات  ،انتقال المادة في األنظمة الكهروكيميائية ،أساسيات الهندسة الكهروكيميائية

 الكتروليتية، استعادة المعادن من مخلفات العمليات الكهروكيميائية.

 (413( ) متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3الصيدالنية ) الهندسة 529كم 

،  تكوين الحبيبات، تكبير الحجوم ، التجفيف ، الخلط ، الغربلة  ،ال والوحدات في الهندسة الصيدالنية مثل تكسير الحبيبات تطبيقات عمليات االنتق

 عمليات البلورة.، التعقيم ، تصنيع الكبسوالت ، التغليف 

 (345, كم  341متطلب سابق: كم ساعات معتمدة( ) 3المتجددة ) الطاقة 543كم 

طاقة المخلفات الصلبة ، طاقة المد والجزر ، الطاقة الحرارية لجو  االر  والينابيع الحارة ، الطاقة الهيدروليكية ، الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح 

 نظم الطاقة الهجينة.، خاليا الوقود ، ال  . الطاقة النووية  ---والوقود الحيوي 
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 (433 كم, 314 كم: سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 3) االحفوري والوقود الطاقة 545 كم

 والحد الغازية الحالة الى والتحويل االحتراق مبادىء ،وتحليله االحفوري الوقود ،البيئة على الطاقة واستخدام توليد وتاثير حياتنا في الطاقة أهمية

 .الطاقة دورات ،والغاز الحرارة توليد ،الحراري

 (312ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3الصخر الزيتي ) تكنولوجيا 541كم 

ن الصخر الزيتي  مقدمة جيولوجية، تواجد واحتياطي الصخر الزيتي في االردن وفي العالم، تركيب الصخر الزيتي وطرق التوصيف والتحليل،  –تكوُّ

 الصخر الزيتي كمصدر للطاقة، طرق استغالل الصخر الزيتي إلنتاج الطاقة )االنحالل الحراري، التحويل للغاز، الحرق المباشر، واالستخالص

 .بالمذيبات(، العمليات الصناعية إلستغالل الصخر الزيتي، القضايا البيئية: الغازات المتصاعدة، المياه العادمة، والمخلفات الصلبة

  (452( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3) العمليات والتحكم ديناميكا 551كم 

 الحلقهة نظهم ، ديناميهات MATLABللعمليات، داالت التحويل، برمجية  النمذجة الرياضية و العمليات، في للتحكم والنظرية العملية الجوانب إلى مقدمة

 االسهتقرارفي المغلقهة، تحليهل الحلقهة نظهم ، ديناميهاتكتلهةال الهتحكم، قهوانين الهتحكم، مخططهات نظهام أدوات الراجعة، التغذية ذات التحكم المفتوحة، نظم

 التحكم. األمام وغيرها من نظم إلى التغذية ذات التحكم التحكم المتتالية، نظم نظم التردد، التحكم، تحليل ضوابط التحكم، توليف دائرة

 (551( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعة 1مختبر التحكم في العمليات الصناعية ) 552كم 

 .العملية ووحدةالتحكم في مستوى السوائل، الضغط، معدل االنسياب، درجة الحرارة، 

 (412م ساعات معتمدة( )متطلب سابق: ك 3)المائية  الميتالورجيا 512كم 

النض، والفصل، واالستخالص، واالسترداد. تقنيات االستخالص تتضمن النض  -طرق االستخالص بالمحاليل المائية الجوانب الكيميائية والهندسية في

استرداد الفلزات بواسطة  ،، التنقية واسترداد الفلزات بالترسيب، والتبادل اآليوني، واالستخالص بالمحاليلللمعادن المصاحب وغير المصاحب لالكسدة

 االستخالص )بالمحاليل المائية( المعروفة. كيمياء وتصميم وتشغيل بعض عمليات ،االختزال والتحليل الكهربائي



  

32 
 

 

الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 (413كم , 445كم  ,312سابق: كم متطلب ) (معتمدة ساعة 1)الموحدة  العملياتمختبر  515كم 

الميهاه،  التقطير في األبراج المحشوة وذات الصواني، االمتصاص في األبراج المحشوة استخالص السوائل بالسوائل، الترطيب وإزالته فهي أبهراج تبريهد

 التجفيف الرذاذي، التجفيف في الصواني، التبخير، الترشيح، التمييع، التكسير والغربلة. 

 (314( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3تحلية المياه ) 511كم 

الطاقة في أنظمة  الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه البحار، تكون الطبقات الكلسية والتحكم بها، عمليات التقطير، عمليات األغشية النفاذة، استهالك

 التحلية المختلفة.

  (أو مرافق 413( )متطلب سابق: كم عتمدةم ساعات 3) عمليات ومعالجة الغاز 519كم 

نهزع اوكسهيد الكبريهج مهن  ،نزع المهاء وتحليهة الغهاز ،مائي ومنعه-تكون الجليد غاز ،الهيدروكربون-نظام الماء ،الغاز المسال ،الغاز الطبيعي والمصنع

 اختيار وتصميم المعدات لعمليات الغاز ومعالجته. ،من الغاز ةنزع المركبات النيتروجيني ،الغاز. تحويل الشوائب الغازية

 (471, كم 401كم ( )متطلب سابق: معتمدة ساعات 3تصميم المصانع ) 575كم 

دام تطههوير تصههميم المصههانع، قضههايا يهههتم بههها فههي الصههميم: السههالمة، الصههحة، البيئههة، اختيههار موقههع المصههنع، تحديههد مواقههع المرافههق، التصههميم باسههتخ

 اخالقيهات ، كهودات كتابهة التقهارير الفنيهة ، المهنهة اخالقيهات كودات ،االختيار األمثل للتصميم ،مبادئ اقتصادية ودراسة الجدوى االقتصاديةالحاسوب، 

 ، دراسة حاالت من الواقع متعلقة بتصميم المصانع. المهنة

 (مرافقأو  575( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعة 2هندسة السالمة الصناعية ) 579كم 

ق أهمية السالمة في الصهناعة، تحليهل الحهوادث، الحرائهق واالنفجهارات ومخاطرهمها، مخهاطر الغبهار والضهجيج واإلشهعاعات والتيهار الكهربهائي وطهر

وحدود التعر  اآلمن، مخهاطر تجهاوز حهدود التشهغيل فهي العمليهات الصهناعية، أدوات السهالمة  الوقاية، مخاطر الكيماويات السامة واآلكلة والمسرطنه

 دراسة حاالت. التغيير، إدارة الالزمة،
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 ( 314( ) متطلب سابق : كم معتمدة ساعات 3غشية )باأل الفصلعمليات  591كم 

التبخهر  ،فصهل الغهازات ،غشهية النفهاذةالتحليهة باأل ،الفلتهرة ،ومعدنيهة ومبلمهرة أغشيه سهيراميكية ،غشية المتماثلة والغير متماثلةغشية وتحضيرها. األاأل

 .غشية النفاذةالتقطير باأل ،االنتقال الميسر ،الديلزه الكهربائية ،المسامي

 (أو مرافق 413( ) متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3والفيزيائية للمياه ) الكيميائيةالمعالجة  593كم 

االتهزان الكيميهائي فهي االنظمهة  ،عمليهات الفصهل باالغشهية ،االدمصهاص ،الفلتهرة والفصهل بهالطرد المركهزي ،التسميك والطفهو ،الترسيب ،نوعية المياه

 االكسدة والتعقيم. ،التبادل االيوي ،التجميع ،السائلة

 (314, كم 332)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعات 3)الحيوية  الكيمياءهندسة  595كم 

وتركيهز علهى حلهول كميهة  ،أساسيات الهندسة الكيميائية والكيمياء الحياتية و البيولوجيا الدقيقة مع التطبيقات على العمليهات الكيميائيهة الحياتيهةتكامل في 

 التخميهرو الخليهة. البيولوجيا الحيوية ومركبات الخلية اللدائنية وحركة االنزيمهات والهدقائق الحيهة وتطبيقهات االنزيمهات الصهناعية ودورة نمهو ،للمشاكل

 الحيوية. العمليات في الفصل عمليات ،الحيوية الكيميائية وتكبيرالمفاعالت تصميم، والتهوية الخلط التعقيم و

 ( 312( ) متطلب سابق : كم معتمدة ساعات 3للمياه ) الحياتيةالمعالجة  597كم 

ازالهة التغذيههة  ،معامههل التصهميم البيولههوجي ،نمههاذج للمفهاعالت البيولوجيهة ،الحركيهة والتكههوين البيولهوجي ،التهويهة وانتقههال المهادة ،أنهواع الميهاه العادمههة

معالجهة والهتخلص مهن  ،االنظمهة البيولوجيهة ثابتهة الطبقهة الرقيقهة ،عمليات تنشيط ألحمة التحليل الالهوائي، ، النيتروجين، الفسفور( BODالبيولوجية )

 .ألحمة

 )متطلب سابق: موافقة مجلس القسم(( معتمدة ساعات 3)خاصة في الهندسة الكيميائية أ موضوعات  أ580كم 

ويجب أن يتم اعتماد عنوان ومحتويات هذا المساق من قبل مجلس  ،يغطى في هذا المساق النواحي المختلفة لموضوع خاص في مجال الهندسة الكيميائية

 عنه للطلبة.  يتم اإلعالنالقسم قبل أن 

 )متطلب سابق: موافقة مجلس القسم(( معتمدة ساعة 2)موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية ب  ب580كم 

ويجب أن يتم اعتماد عنوان ومحتويات هذا المساق من قبل مجلس  ،يغطى في هذا المساق النواحي المختلفة لموضوع خاص في مجال الهندسة الكيميائية

 اإلعالن عنه للطلبة القسم قبل أن يتم
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 )متطلب سابق: موافقة مجلس القسم(( معتمدة ساعة 1)موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية ج  ج580كم 

ويجب أن يتم اعتماد عنوان ومحتويات هذا المساق من قبل مجلس  ،يغطى في هذا المساق النواحي المختلفة لموضوع خاص في مجال الهندسة الكيميائية

 القسم قبل أن يتم اإلعالن عنه للطلبة

 (ساعة 120 انهاءو أو مرافق 575)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعة 1) 1مشروع التخرج  581كم 

 .نظرية لمشكلة ما في الهندسة الكيميائية أو تصميم أو تطوير عملية صناعية تحج إشرا  عضو هيئة تدريس أو/ودراسة عملية 

 (581)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعات 3) 2مشروع التخرج  582كم 

 .والحسابات تصميمالو ،مخبريال أو/و النظري والعمل التفاصيل، من مزيد معالسابق  522تكملة المشروع الذي بدأه الطالب في مساق كم 


