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 كليت الهنذست /الهنذست الكيميائيتالخطت الذراسيت لمنح درجت الماجستير في 

 
ِؼخ اٌؼٍَٛ ِٓ و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ رب و١ٍخ إٌٙذعخ/ لغُ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١ختّٕش دسرخ اٌّبرغت١ش  

 ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب األسد١ٔخ شش٠طخ ِب ٠ٍٟ:

 

اٌتم١ذ ثبٌششٚغ إٌّصٛص ػ١ٍٙب فٟ تؼ١ٍّبد ثشٔبِذ اٌّبرغت١ش فٟ اٌزبِؼخ اٌصبدسح ػٓ  .1

 َ .8/8/2006( ثتبس٠خ 492/2006ِزٍظ اٌؼّذاء ثمشاس سلُ )

 ( عبػخ ِؼتّذح ثٕزبس:34اتّبَ ) .2

 
 ذة كما يلي:( ساعت معتم 11المتطلباث اإلجباريت ويخصص لها ) .1

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 3 دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية 237كم 

 3 دراسات متقدمة في الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية 247كم 

 3 تحليل العمليات والتحكم 267كم 

 3 دراسات متقدمة في ظواهر االنتقال 227كم 

 3 دراسات متقدمة في انتقال المادة 227كم 

 7 ندوة 297كم 

 
 ( ساعت معتمذة من المساقاث التاليت*:9لمتطلباث االختياريت ويخصص لها )ا .2

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 3 اٌطشق اٌش٠بظ١خ فٟ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ 101وُ 

 3 ئ١خغشق اٌضً اٌؼذد٠خ فٟ إٌٙذعخ اٌى١ّ١ب 102وُ 

 3 دساعبد ِتمذِخ فٟ ػٍُ اٌّٛاد 111وُ 

 3 اٌتآوً 112وُ 

 3 اٌّغتضٍجبد ٚو١ّ١بء اٌّغطضبد 114وُ 

 3 اٌضفض اٌى١ّ١بئٟ 134وُ 

 3 ا١ٌّىب١ٔىب اإلصصبئ١خ اٌتطج١م١خ 142وُ 

 3 دساعبد ِتمذِخ فٟ عش٠بْ اٌّٛائغ 143وُ 

 3 دساعبد ِتمذِخ فٟ أتمبي اٌضشاسح 144وُ 

 3 االصتشاق 145وُ 

 3 غشق اخت١بس األِخً 164وُ 

 3 دساعبد ِتمذِخ فٟ ػ١ٍّبد اٌفصً 113وُ 

 3 اٌت١١ّغ 114وُ 

 3 ِٛظٛػبد خبصخ 180وُ 

 3 ػ١ٍّبد اٌى١ّ١بء اٌض٠ٛ١خ 182وُ 

 3 تٍٛث اٌٙٛاء ٚاٌتضىُ ثٗ 183وُ 

 3 ِؼبٌزخ ا١ٌّبٖ ٚا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ 184وُ 

( ِٓ ثشاِذ  800أٚ 100( عبػبد ِؼتّذح ِـــٓ ِغتــــــــٜٛ )٠3ض٠ذ ػٓ ) * ٠ٚزٛص ٌٍطبٌت دساعخ ِب ال

 أخشٜ ٌٙب استجبغ ثخطتٗ اٌذساع١خ ٌُ ٠ذسعٙب عبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ تٛص١خ ٌزٕخ اٌمغُ.

 

 ( ساعاث معتمذة9( بىاقع )999 كمإعذاد وتقذيم الرسالت ) .3

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 9 سعبٌخ ِبرغت١ش أ 199

 6 سعبٌخ ِبرغت١ش ة 199

 3 سعبٌخ ِبرغت١ش د 199

 0 سعبٌخ ِبرغت١ش د 199
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 مساقاث الوصف 
 

 (ساعات معتمدة 3 ) الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية :107كم 
 ذعخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚغشق صٍٙب.تطج١مبد ِتمذِخ ٌٍّؼبدالد اٌتفبظ١ٍخ اٌؼبد٠خ ٚاٌزضئ١خ ػٍٝ ِغبئً إٌٙ

 
 (ساعات معتمدة 3 ) طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية :107كم 

صٍٛي ػذد٠خ ِتمذِخ ٌٍّؼبدالد اٌتفبظ١ٍخ اٌؼبد٠خ ٚاٌزضئ١خ، دساعبد ِتمذِخ فٟ غرشق تض١ٍرً اإلصصربء اٌتشارؼرٟ 

 تطج١مبد ِٓ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ.
 

      (ساعات معتمدة 3 )  مواددراسات متقدمة في علم ال: 177كم 

اٌزضئ١رربد اٌّشوجررخ، اٌمررٜٛ اٌذاخ١ٍررخ ٚغررشق اٌتررشاثػ ثرر١ٓ اٌزضئ١رربد، اٌخررٛاص ٚاٌج١ٕررخ اٌتشو١ج١ررخ ٌٍررذائٓ، اٌغررجبئه 

 اٌضذ٠ذ٠خ، اٌّٛاد شجٗ اٌّٛصٍخ، غشق اٌتؼشف ػٍٝ اٌّٛاد )٠تعّٓ اٌّغبق أػّبال ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(.
 

             (تمدةساعات مع 3 )  التآكل: 177كم 

أٔٛاع اٌتآوً، اٌّجبدئ األعبع١خ ٌٕظش٠خ اٌتآوً، ِٕض١ٕبد اٌتآوً، غشق اخت١ربس اٌتآورً، اٌخ١ٌّٛرخ، اإلرٙربد ٚاٌتآورً 

جط١رخ ٙثفؼً اٌؼٛاًِ اٌز٠ٛخ، اٌتآوً ػٕذ دسربد اٌضشاسح اٌّشتفؼخ، غشق اٌضّب٠خ ِٓ اٌتآوً، اٌتغ١ٍف، اٌضّب٠خ اٌّ

 أػّبال ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(. ٓ اٌّغبقٚاٌّصؼذ٠خ، اٌّخجطبد )٠تعّ

 

     (ساعات معتمدة 3 )  المستحلبات وكيمياء المسطحات: 177كم 

اٌّغتضٍجبد راد اٌمٛاَ اٌّبئٟ ٚاٌض٠تٟ. اٌتشعت ٚاالٔتشبس ِؼبًِ اٌٍضٚرخ ٌٍّغتضٍجبد اٌّخففخ. األشىبي اٌغش٠ٚرخ 

ٍتزرربرة ٚاٌتؼرربٔك. اٌخجرربد االصدصرربِٟ. اٌطجمررخ ٌّضب١ٌررً اٌّشوجرربد راد اٌتررٛتش اٌغررطضٟ. لررٜٛ فرربْ د٠ررش ٚاي ٌ

 . ظٛا٘ش اٌضشوخ ٚاالٔتمبي اٌىٙشثبئٟ. رٙذ ص٠تب اٌىٙشثبئٟ.”DLVO“اٌّضدٚرخ اٌىٙشثبئ١خ. ٔظش٠خ 

 

 (ساعات معتمدة 3)تكنولوجيا األسمدة   177كم 

عرر١خ ٚاٌّشوجررخ، اٌّررٛاد اٌؼ١ٍّرربد اٌتصرر١ٕؼ١خ اٌذاخٍررخ فررٟ صررٕبػخ وررً ِررٓ األعررّذح إٌتشٚر١ٕ١ررخ ٚاٌفٛعررفبت١خ ٚاٌجٛتب

اٌٍّٛحخ اٌخبسرخ ِٓ صٕبػخ األعّذح ٚغشق ِؼبٌزتٙب، اػتجربساد اٌطبلرخ ٚالتصربد٠بد ِصربٔغ األعرّذح اٌى١ّ١بئ١رخ 

 أػّبال ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(. )٠تعّٓ اٌّغبق
 

 (ساعات معتمدة 3) تكنولوجيا البتروكيماويات 177كم 
تشٚو١ّب٠ٚرربد، غررشق تصرر١ٕغ اٌّررٛاد اٌٛعرر١طخ ٚإٌّتزرربد إٌٙبئ١ررخ اٌّررٛاد اٌخرربَ ٚاٌى١ّب٠ٚرربد اٌصصِررخ ٌصررٕبػخ اٌج

 )٠تعّٓ اٌّغبق أػّبال ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(.

 

       )ساعات معتمدة 3 )  دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية: 137كم 

ػصد اٌى١ّ١بئ١رخ شربِص صشو١خ اٌتفبػصد اٌّتزبٔغرخ ٚي١رش اٌّتزبٔغرخ اٌّؼمرذح، دساعربد ِتمذِرخ فرٟ ِؼبٌزرخ اٌّفرب

اٌررٕظُ ِتغ١ررشح اٌضررشاسح ٚاٌررٕظُ ي١ررش اٌّخب١ٌررخ، اعررتٕجبغ ّٔرربرد اٌّفرربػصد ثرربٌطشق اٌّج١ٕررخ ػٍررٝ التفرربء اٌىبشررف، 

 اٌت١١ّض، اتضاْ اٌّفبػصد.

 

   (ساعات معتمدة 3 )  الحفز الكيميائية: 137كم 

بصاد اٌّغب١ِخ ٚأعب١ٌت فبٔغخ ٚي١ش اٌّتزبٔغخ، خٛاص اٌزفبصٖ اٌّتزتض١ًٍ صشو١خ اٌتفبػصد اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍٕظُ أٌض

اٌم١بط اٌّتؼٍمخ ثٙب. تضع١ش ٚتٕش١ػ ٚتخج١ػ اٌّٛاد اٌضفبصٖ، ػّش اٌّٛاد اٌضفبصح، االٔتشبس اٌّغبِٟ، أٔٛاع ٚغشق 

 تص١ُّ اٌّفبػصد اٌضبفضح، اخت١بس ٚتص١ٕف اٌضفبصاد، تطج١مبد صٕبػ١خ.

 
     (سةاعات معتمةدة 3 )  يكية الحرارية للهندسة الكيميائيةةدراسات متقدمة في الدينام: 177م ك

١ٍّربد اٌصرٕبػ١خ اٌى١ّ١بئ١رخ اترضاْ األغرٛاس ِشارؼخ لٛا١ٔٓ اٌرذ٠ٕب١ِىب اٌضشاس٠رخ، اٌتض١ٍرً اٌرذ٠ٕب١ِىٟ اٌضرشاسٞ ٌٍؼ

ٚاالتضاْ اٌى١ّ١بئٟ، اٌعغػ ي١ش اٌّخبٌٟ ٌٍّخرب١ٌػ اٌغبص٠رخ ٚاٌغربئٍخ ٚاٌصرٍجخ، ٔظش٠ربد اٌّضب١ٌرً اٌّؼبدٌرخ اٌؼبِرخ 

 ٌٍغبصاد، اٌتٕجؤ ثبٌخٛاص اٌذ٠ٕب١ِى١خ اٌضشاس٠خ ٌٍّٛائغ.
 

     (ساعات معتمدة 3 )  الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية: 177كم 

ِشارؼررخ ٌٍّجرربدئ اٌشئ١غرر١خ ١ٌٍّىب١ٔى١ررخ اٌىصعرر١ى١خ ٚاٌى١ّررخ، اٌخررٛاص اٌف١ض٠بئ١ررخ اٌضشاس٠ررخ: ٌٍغرربصاد اٌّخب١ٌررخ، 

اٌغٛائً، ٚاٌّٛاد اٌصٍجخ، إٌّزرخ ٚاٌّضبوبح ثبعتؼّبي  أٚ اٌغبصاد اٌىخ١فخ أٚ اٌغبصاد اٌضم١م١خ راد اٌىخبفخ اٌم١ٍٍخٚ

  زض٠ئ١خ.غش٠مخ ِٛٔتٛوبسٌٛ، ٚغش٠مخ اٌذ٠ٕب١ِىب اٌ
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        (ساعات معتمدة 3 )  دراسات متقدمة في سريان الموائع: 173كم 

اٌغررش٠بْ اٌٍررضد ٚي١ررش اٌٍررضد، اٌضٍررٛي اٌّختٍفررخ ٌّؼبدٌررخ صشوررخ اٌّٛائررغ، اٌطجمرربد اٌضذ٠ررخ )اٌّتشاوجررخ( ٚأفصرربي 

 اٌغش٠بْ، اٌغش٠بْ اٌّعطشة، اإلػبلخ، ِمذِخ ػٓ ػٍُ اٌش٠ٌٛٛرٟ.

 

        (ساعات معتمدة 3 )  ة في انتقال الحرارةدراسات متقدم: 177كم 

أتمرربي اٌضررشاسح ثبٌتٛصرر١ً فررٟ اوخررش ِررٓ اتزرربٖ، اٌضّررً اٌضررش ٚاٌمغررٜٛ، اإلشررؼبع اٌضررشاسٞ، اٌغ١ٍرربْ ٚاٌتىخ١ررف، 

 تض١ٍصد اٌطجمخ اٌضشاس٠خ اٌضذ٠خ )اٌّتشاوجخ(.

 

           (ساعات معتمدة 3 )   االحتراق: 177كم 

ٛد، أعبع١بد االصتشاق، صشو١خ ػ١ٍّخ االصتشاق، أتشبس اٌٍٙت ٚاتضأٗ، االصتشاق اٌّتزربٔظ خٛاص ٚاخت١بس اٌٛل

ٚي١ش اٌّتزبٔظ، تص١ُّ اٌضبسلبد، األفشاْ ٚأرٙرضح اٌضرشق األخرشٜ، تصر١ُّ اٌّرذاخٓ )٠تعرّٓ اٌّغربق أػّربال 

 ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(.
 

          (ساعات معتمدة 3 )   تحليل العمليات والتحكم: 167كم 

تص١ُّ ٚتض١ٍرً اٌتزربسة، دػرذاد إٌتربئذ اٌّؼ١ٍّرخ ٚتض١ٍٍٙرب، د٠زربد ِرؤحشاد اٌتزربسة ٚاختجربس صرصص١خ إٌّربرد، 

ٔظش٠رخ اٌررتضىُ اٌّج١ٕرخ ػٍررٝ اٌتض١ٍرً اٌررذٚسٞ ٌٍؼ١ٕرربد ٚتطج١مبتٙرب فررٟ ٔظرُ اٌررتضىُ ثبالعرتخذاَ اٌّجبشررش ٌٍضبعررٛة، 

األِخرً ٌٍؼ١ٍّربد ثبعرتخذاَ صغربة اٌّتغ١رشاد ٚلبػرذح اٌطشق ي١ش اٌخط١خ فرٟ تض١ٍرً د٠ٕب١ِىرخ اٌؼ١ٍّربد، اٌعرجػ 

 اٌم١ّخ اٌؼظّٝ )٠تعّٓ اٌّغبق أػّبال ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(.
 

            (ساعات معتمدة 3 )   طرق اختيار األمثل: 167كم 

م١رذح، دساعرخ أعب١ٌت اٌجضج ٌصلتشأبد اٌّفشدح ٚاٌّتؼذدح، اٌجشِزخ اٌخط١خ، غشق اخت١بس األِخً اٌّم١رذح ٚي١رش اٌّ

 صبالد تطج١م١خ.
 

        (ساعات معتمدة 3 )   دراسات متقدمة في ظواهر االنتقال: 117كم 

ِؼبِصد االٔتمربي، ِؼبٌزرخ ِتمذِرخ ٌؼ١ٍّربد أتمربي اٌرضخُ ٚاٌضرشاسح ٚاٌّربدح )٠تعرّٓ اٌّغربق أػّربال ِخجش٠رخ أٚ 

 ِضبوبح(.

 

        (ات معتمدةساع 3 )   دراسات متقدمة في انتقال المادة: 117كم 

أتمرربي اٌّرربدح ثبالٔتشرربس ٚاٌضّررً ، و١ّٕبت١ىررب ِٚجرربدئ صفررع اٌّرربدح فررٟ األٔظّررخ ِتؼررذدح اٌّىٛٔرربد، ٔظش٠رربد أتمرربي 

 اٌّبدح، اٌطجمبد اٌضذ٠خ، أتمبي اٌّبدح ػٍٝ اٌغطش اٌج١ٕٟ، أتمبي اٌّبدح ِغ ٚرٛد تفبػً و١ّ١بئٟ، تطج١مبد.

 

       (ساعات معتمدة 3 )   ات الفصلدراسات متقدمة في عملي: 113كم 

تطج١ررك ِجرربدئ إٌٙذعررخ اٌى١ّ١بئ١ررخ العررتٕتبد اٌخطررٛاد اٌصصِررخ ٌؼ١ٍّرربد فصررً ِىٛٔرربد خٍرر١ػ، غررشق اٌفصررً 

 ثبالِتضاص ٚػجش األيش١خ إٌفبرٖ، غشق اٌفصً اٌضذ٠خخ.

 

             (ساعات معتمدة 3 )   التمييع: 117كم 

ٚخررٛاص اٌت١١ّرغ، اٌطجمربد ا١ٌّّؼررخ ٚأٔٛاػٙرب، عررٍٛن اٌغربص ٚاٌفمبػربد خررصي اٌطجمربد ا١ٌّّؼررخ، أعبعر١بد ٚٔظرُ 

 أتمبي اٌّبدح ٚاٌضشاسح ٚاٌتفبػصد اٌّضفضٖ ٚي١ش اٌّضفضٖ فٟ اٌطجمبد ا١ٌّّؼخ، اٌطجمبد إٌّجخمخ، تطج١مبد.
 

         (ساعات معتمدة 3 )   موضوعات خاصة: 180كم 

ِتمذَ فٟ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١رخ ثض١رج ٠ىرْٛ ِغربلب وربِص ِٚفصرص ٠ٚضغرت ِرشح ٚاصرذح فمرػ  دساعخ ِىخفخ ٌّٛظٛع

 أليشاض اٌتخشد.
 

        (ساعات معتمدة 3 )   عمليات الكيمياء الحيوية: 187كم 

خ فرٟ غج١ؼخ اٌخ١ٍخ ٚإٌظُ ا١ٌّىشٚث١خ، ٕ٘ذعخ ِفبػصد إٌظُ اٌض١بت١خ، تطج١مبد ػٍٝ اعتخذاَ اٌتفبػصد اٌج١ٌٛٛر١

 اٌتخّش، ِؼبٌزخ اٌتٍٛث ٚثؼط اٌؼ١ٍّبد األخشٜ.
 

         (ساعات معتمدة 3 )  تلوث الهواء والتحكم فيه: 183كم 

ِصبدس ٚغج١ؼرخ تٍرٛث اٌٙرٛاء، ترؤح١ش ٍِٛحربد اٌٙرٛاء ػٍرٝ اٌج١ئرخ، تصر١ُّ ٚتشرغ١ً أرٙرضح ِؼبٌزرخ تٍرٛث اٌٙرٛاء، 

 دساعخ صبالد تطج١م١خ.
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        (ساعات معتمدة 3 )   ياه العادمةمعالجة المياه والم: 187كم 

و١ّ١بء ا١ٌّبٖ، خٛاص اٌّبء اٌٍّٛث إٌبتذ ػٓ االعتٙصن اٌّضٍٟ ٚاٌصٕبػٟ، غشق اٌّؼبٌزخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١رخ 

ٚاٌج١ٌٛٛر١خ ١ٌّبٖ اٌششة ١ِٚبٖ اٌصرٕبػخ ِرغ تطج١مربد ػ١ٍّرخ، اٌمرٛا١ٔٓ اٌضى١ِٛرخ ٚاٌّض١ٍرخ اٌّتؼٍمرخ ثتٍرٛث ا١ٌّربٖ 

 ٌّغبق أػّبال ِخجش٠خ أٚ ِضبوبح(.)٠تعّٓ ا

 
                                                                       م(.س 7 )   دوةن: 197كم 

% ِٓ إٌذٚاد إٌّؼمذح فٟ ٘زا اٌفصً ٚوزٌه 90فٟ ٘زٖ إٌذٚح ٠طٍت ِٓ غبٌت ِغزً أْ ٠ضعش ِب ال ٠مً ػٓ 

( ألصذ اٌّٛاظ١غ اٌتٟ ٠ختبس٘ب ػٍٝ أْ ال تىْٛ Literature Surveyثؼًّ دساعخ ِغض١ٗ ) ٠طٍت ِٕٗ أْ ٠مَٛ

 ِتؼٍمخ ثشعبٌخ اٌّبرغت١ش ٌٙزا اٌطبٌت ٚاْ ٠مَٛ ثتمذ٠ُ ٔذٚح ِفتٛصخ صٛي ِٛظٛػٗ ٚتمذ٠ُ تمش٠ش وزٌه.

 

                (ساعات معتمدة 9) أطروحة الماجستير: أ 199 كم
 )ساعات معتمدة 6 )   ة الماجستيرأطروح:ب 199 كم
 (ساعات معتمدة 3 )   أطروحة الماجستير:ج 199 كم
       (ساعة معتمدة 0 )  الماجستيرأطروحة :د 199 كم

        

 


