
 

 
 

 الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في
 قسم الهندسة الكيميائية

 
تمنح درجة الماجستير في قسم الهندسة الكيميائية تخصص هندسة كيميائية من كلية الدراسات العليا  

 بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما يلي:
مج الماجستير فيي جامعية العليوم والتكنولوجييا التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنا .1

 األردنية الصادرة عن مجلس العمداء.
 ( ساعة معتمدة بنجاح في أحد المسارين التاليين:34إتمام ) .2
 

 مسار الرسالة ويشمل: أوال:
 :( ساعة معتمدة وهي16متطلبات إجبارية ويخصص لها ) .1

 م0س اسم المساق رمز المساق
 3 ي الهندسة الكيميائيةالطرق الرياضية ف 701كم 

 3 دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية 732كم 

 3 دراسات متقدمة في الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية 741كم 

 3 منهجية البحث وتصميم التجارب 766كم 

 3 ظواهر االنتقالدراسات متقدمة في  771كم 

 1 ندوة 791كم 

 
 ( ساعات معتمدة موزعة كما يلي:9ية ويخصص لها )متطلبات اختيارب 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية: 9)  -أ

  م0س اسم المساق رمز المساق
  3 طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية 702كم 

  3 تكنولوجيا المواد النانوية 713كم 

  3 الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية 742كم 
  3 دراسات متقدمة في انتقال الحرارة 744كم 

  3 طرق اختيار األمثل 764كم 
  3 انتقال المادةدراسات متقدمة في  772كم 

  3 موضوعات خاصة 780كم 
  3 تلوث الهواء والتحكم به 783كم 

  3 معالجة المياه والمياه العادمة 784كم 

 
( فميا فيوق مين 700تميدة مين مسيتو  )( ساعات مع3يمكن دراسة ما ال يزيد عن ) -ب

أقسام أخر  لها ارتباط بالخطية الدراسيية ليم يدرسيها الطاليب سيابقا بقيرار مين العمييد وبنياء علي  
 توصية لجنة القسم.

 .( ساعات معتمدة9إعداد وتقديم رسالة بواقع ) .1
  ساعات معتمدة 9 رسالة ماجستير أ 799كم 

  ساعات معتمدة 6 رسالة ماجستير ب 799كم 

  ساعات معتمدة 3 رسالة ماجستير ج 799كم 
  صفر ساعة معتمدة رسالة ماجستير د 799كم 

 .23/6/99( بتاريخ 24/99أقرت من قبل مجلس العمداء رقم )

 
 



 مسار االمتحان الشامل ويشمل: ثانيا:
 ( ساعة معتمدة وهي:19متطلبات إجبارية ويخصص لها ) .1

 

 م0س اسم المساق رمز المساق

 3 الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية 701كم 

 3 دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية 732كم 

دراسيييات متقدمييية فيييي اليييديناميكا الحراريييية للهندسييية  741كم 
 الكيميائية

3 

 3 تحليل العمليات والتحكم 762كم 

 3 دراسات متقدمة في ظواهر االنتقال 771كم 

 3 انتقال المادةة في دراسات متقدم 772كم 

 1 ندوة 790كم 

 
 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:15متطلبات اختيارية ويخص لها ) .2
 : ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية15) -أ

 

  م0س اسم المساق رمز المساق

  3 طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية 702كم 
  3 النانوية تكنولوجيا المواد 713كم 

  3 الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية 742كم 
  3 دراسات متقدمة في انتقال الحرارة 744كم 

  3 طرق اختيار األمثل 764كم 

  3 دراسات متقدمة في عمليات الفصل 773كم 
  3 موضوعات خاصة 780كم 

  3 تلوث الهواء والتحكم به 783كم 
  3 العادمةمعالجة المياه والمياه  784كم 

 
( فميا فيوق مين 700( ساعات معتميدة مين مسيتو  )6يمكن دراسة ما ال يزيد عن ) -ب

أقسام أخر  لها ارتباط بالخطية الدراسيية ليم يدرسيها الطاليب سيابقا بقيرار مين العمييد وبنياء علي  
 توصية لجنة القسم.

 
 

 اجتياز االمتحان الشامل المقرر. .3
 



 الكيميائية وصف مساقات خطة الماجستير في الهندسة
 

 م(0س3)             الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية 701كم 
 تطبيقات متقدمة للمعادالت التفاضلية العادية والجزئية عل  مسائل الهندسة الكيميائية وطرق حلها. 

 
 م(0س3)               طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية 702كم 

للمعادالت التفاضلية العادية والجزئية، دراسات متقدمة في طرق تحلييل اإلحصياء حلول عددية متقدمة  
 التراجعي تطبيقات من الهندسة الكيميائية.

 
 

 م(0س3)              دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية 732كم 

حركية التفاعالت المتجانسة وغير المتجانسة المعقدة، دراسات متقدمة في معالجة المفاعالت الكيميائية  
شامال النظم متغيرة الحرارة والنظم غير المثالية، استنباط نماذج المفاعالت بالطرق المبنية عل  اقتفاء الكاشي،، 

 التمييز، اتزان المفاعالت.
 
 

 م(0س3)        ديناميكية الحرارية للهندسة الكيميائيةدراسات متقدمة في ال 741كم 
مراجعة قوانين الديناميكا الحرارية، التحليل اليديناميكي الحيرارل للعملييات الصيناعية الكيميائيية اتيزان  

األطوار واالتزان الكيميائي، الضغط غير المثالي للمخاليط الغازية والسائلة والصلبة، نظريات المحاليل المعادلة 
 العامة للغازات، التنبؤ بالخواص الديناميكية الحرارية للموائع.

 
 

 م(0س3)          الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية 742كم 

مراجعيية للمبييادر الرئيسييية للميكانيكييية الكالسيييكية والكمييية، الخييواص الفيزيائييية الحرارييية: للغييازات  
، الغييازات الكثيفيية، السييوائل، والميواد الصييلبة، النمذجيية والمحاكيياة المثاليية، الغييازات الحقيقييية ذات الكثافيية القليلية

 باستعمال طريقة مونتوكارلو، وطريقة الديناميكا الجزيئية. 
 

 م(0س3)                دراسات متقدمة في انتقال الحرارة 744كم 
رل، الغليييان انتقييال الحييرارة بالتوصيييل فييي اكثيير ميين اتجيياه، الحمييل الحيير والقسييو ، اإلشييعا  الحييرا 

 والتكثي،، تحليالت الطبقة الحرارية الحدية )المتراكبة(.
 
 
 

 م(0س3)                طرق اختيار األمثل 764كم 
أسيياليب البحييث لالقترانييات المفييردة والمتعييددة، البرمجيية الخطييية، طييرق اختيييار األمثييل المقيييدة وغييير  

 المقيدة، دراسة حاالت تطبيقية.
 
 

 م(0س3)                دمة في انتقال المادةدراسات متق 772كم 

انتقال المادة باالنتشار والحمل ، كينماتيكا ومبادر حفظ المادة في األنظمية متعيددة المكونيات، نظرييات  
 انتقال المادة، الطبقات الحدية، انتقال المادة عل  السطح البيني، انتقال المادة مع وجود تفاعل كيميائي، تطبيقات.

 
 م(0س3)                       دراسات متقدمة في عمليات الفصل 773كم 

تطبيييق مبييادر الهندسيية الكيميائييية السييتنتاج الخطييوات الالزميية لعمليييات فصييل مكونييات خليييط، طييرق  
 الفصل باالمتزاز وعبر األغشية النفاذه، طرق الفصل الحديثة.

 
 

 م(0س3)                 موضوعات خاصة 780كم 

كثفة لموضو  متقدم فيي الهندسية الكيميائيية بحييث يكيون مسياقا كيامال ومفصيال ويحسيب ميرة دراسة م 
 واحدة فقط ألغراض التخرج.

 



 
 م(0س3)                 تلوث الهواء والتحكم فيه 783كم 

مصادر وطبيعة تلوث الهواء، تأثير ملوثات الهواء علي  البيئية، تصيميم وتشيغيل أجهيزة معالجية تليوث  
 ، دراسة حاالت تطبيقية.الهواء

 
                     معالجة المياه والمياه العادمة 784كم 
 م(0س3)

كيمياء المياه، خواص الماء الملوث الناتج عن االستهالك المحلي والصناعي، طرق المعالجية الطبيعيية  
ن الحكوميية والمحليية المتعلقية والكيميائية والبيولوجية لمياه الشيرب وميياه الصيناعة ميع تطبيقيات عمليية، القيواني

 بتلوث المياه )يتضمن المساق أعماال مخبرية أو محاكاة(.
 

 م(0س1)                                                                             ندوة 791كم 
فيي هيذا % مين النيدوات المنعقيدة 90في هذه الندوة يطلب من طالب مسجل أن يحضير ميا ال يقيل عين  

( ألحيد المواضييع التيي يختارهيا Literature Surveyالفصل وكذلك يطلب منه أن يقوم بعميل دراسية مسيحيه )
عل  أن ال تكيون متعلقية برسيالة الماجسيتير لهيذا الطاليب وان يقيوم بتقيديم نيدوة مفتوحية حيول موضيوعه وتقيديم 

 تقرير كذلك.
 

 م(0س0)             االمتحان الشامل 798كم 
 تعليمات الدراسات العليا في الجامعة. حسب 

 
                       أ أطروحة الماجستير799دع 
 م(0س9)
 

 م(0س6)              ب أطروحة الماجستير799دع 

 
 م(0س3)            ج أطروحة الماجستير799دع 
 

             د أطروحة الماجستير799دع 
 م(0س0)
 

 

 


