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:
 .1التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية الصادرة عن مجلس العمداء.
 .2إتمام ( )34ساعة معتمدة بنجاح في أحد المسارين التاليين:
أوال .مسار الرسالة ويشمل:
 .1متطلبات إجبارية ويخصص لها ( )16ساعة معتمدة وهي:
اسم المساق
رمز المساق
دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية
كم 732
دراسات متقدمة في الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية
كم 741
تحليل العمليات والتحكم
كم 762
دراسات متقدمة في ظواهر االنتقال
كم 771
دراسات متقدمة في انتقال المادة
كم 772
ندوة
كم 791
 .2متطلبات اختيارية ويخصص لها ( )9ساعات معتمدة موزعة كما يلي:
أ-

س0م
3
3
3
3
3
1

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

رمز المساق
كم 701
كم 702
كم 711
كم 712
كم 714
كم 734
كم 742
كم 743
كم 744
كم 745
كم 764
كم 773
كم 774
كم 780
كم 782
كم 783
كم 784

اسم المساق
الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية
طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية
دراسات متقدمة في علم المواد
التآكل
المستحلبات وكيمياء المسطحات
الحفز الكيميائي
الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية
دراسات متقدمة في سريان الموائع
دراسات متقدمة في انتقال الحرارة
االحتراق
طرق اختيار األمثل
دراسات متقدمة في عمليات الفصل
التمييع
موضوعات خاصة
عمليات الكيمياء الحيوية
تلوث الهواء والتحكم به
معالجة المياه والمياه العادمة

س0م
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ب -يمكن دراسةةة ما ال يزيد عن ( )3سةةاعات معتمدة من مسةةتو ( )700فما فوق من
أق سام أخر لها ارتباط بالخطة الدرا سية لم يدر سها الطالب سابقا بقرار من العميد
وبناء على توصية لجنة القسم.
 .3إعداد وتقديم رسالة بواقع ( )9ساعات معتمدة.
كم  799أ
كم  799ب
كم  799ج
كم  799د

رسالة ماجستير
رسالة ماجستير
رسالة ماجستير
رسالة ماجستير

 9ساعات معتمدة
 6ساعات معتمدة
 3ساعات معتمدة
صفر ساعة معتمدة

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

ثانيا .مسار االمتحان الشامل

ويشمل*:

 .1متطلبات إجبارية ويخصص لها ( )19ساعة معتمدة وهي:
رمز المساق
كم 701
كم 732
كم 741
كم 762
كم 771
كم 772
كم 790

اسم المساق
الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية
دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية
دراسات متقدمة في الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية
تحليل العمليات والتحكم
دراسات متقدمة في ظواهر االنتقال
دراسات متقدمة في انتقال المادة
ندوة

س0م
3
3
3
3
3
3
1

 .2متطلبات اختيارية ويخص لها ( )15ساعة معتمدة موزعة كما يلي:
أ )15( -ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:
رمز المساق
كم 701
كم 702
كم 711
كم 712
كم 714
كم 734
كم 742
كم 743
كم 744
كم 745
كم 764
كم 773
كم 774
كم 780
كم 782
كم 783
كم 784

اسم المساق
الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية
طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية
دراسات متقدمة في علم المواد
التآكل
المستحلبات وكيمياء المسطحات
الحفز الكيميائي
الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية
دراسات متقدمة في سريان الموائع
دراسات متقدمة في انتقال الحرارة
االحتراق
طرق اختيار األمثل
دراسات متقدمة في عمليات الفصل
التمييع
موضوعات خاصة
عمليات الكيمياء الحيوية
تلوث الهواء والتحكم به
معالجة المياه والمياه العادمة

س0م
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ب -يمكن دراسة ما ال يزيد عن ( )6ساعات معتمدة من مستو ( )700فما فوق من أقسام
أخر لها ارتباط بالخطة الدراسية لم يدرسها الطالب سابقا بقرار من العميد وبناء على
توصية لجنة القسم.
 .3اجتياز االمتحان الشامل المقرر.

* ُج ّمد العمل بهذا المسار اعتبار من بدء العام الجامعي  2011/2010حسب قرار مجلس العمداء في جلسة رقم  2010/5بتاريخ
 2010/2/9م.

وصف مساقات خطة الماجستير في الهندسة الكيميائية
كم  701الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية

( 3س.م)

تطبيقات متقدمة للمعادالت التفاضلية العادية والجزئية على مسائل الهندسة الكيميائية وطرق حلها؛ التركيز على
التطبيقات الصناعية لعمليات التفاعالت الكيميائية وظواهر االنتقال
كم  702طرق الحل العددية في الهندسة الكيميائية

( 3س.م)

حلول عددية متقدمة للمعادالت التفاضلية العادية والجزئية؛ دراسات متقدمة في طرق تحليل اإلحصاء التراجعي؛
تطبيقات من الهندسة الكيميائية
كم  711دراسات متقدمة في علم المواد

( 3س.م)

القو الداخلية وطرق الترابط بين الجزئيات؛ الجزيئات المعقدة ،البنية التركيبية وتش ّكل وخواص الدائن؛ السبائك
الحديدية؛ المواد شبه الموصلة؛ طرق تشخيص المواد (يتضمن أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  712التآكل

( 3س.م)

أنواع التآكل؛ مفاهيم أساسية لنظرية التآكل؛ مخططات التآكل؛ طرق دراسة التآكل؛ الخمولية؛ التآكل اإلجهادي،
التآكل بفعل العوامل الجوية؛ التآكل عند درجات الحرارة المرتفعة؛ طرق الحماية من التآكل :التغليف ،الحماية
المهبطية والمصعدية ،المثبطات (يتضمن أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  714المستحلبات وكيمياء المسطحات

( 3س.م)

المسةةةةتحلبات ذات القوام المائي والزيتي؛ الترسةةةةب واالنتشةةةةار؛ لزوجة المسةةةةتحلبات المخففة؛ األشةةةةكال الغروية
لمحةةاليةةل الفواعةةل السةةةةةةةطحيةةة؛ قو فةةان دير وال للتجةةاذب والتعةةانق؛ الثبةةات االزدحةةامي؛ الطبقةةة المزدوجةةة
الكهربائية؛ نظرية ” .“DLVOظواهر الحركة واالنتقال الكهربائي؛ جهد زيتا الكهربائي
كم  721تكنولوجيا األسمدة

( 3س.م)

العمليات التصةةةنيعية الداخلة في صةةةناعة األسةةةمدة النتروجينية والفوسةةةفاتية والبوتاسةةةية والمركبة؛ المواد الملوثة
الخارجة من صناعة األسمدة وطرق معالجتها؛ اعتبارات الطاقة؛ اقتصاديات مصانع األسمدة الكيميائية (يتضمن
أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  722تكنولوجيا البتروكيماويات

( 3س.م)

المواد الخام والكيماويات الالزمة لصةةناعة البتروكيماويات؛ طرق التصةةنيع؛ المواد الوسةةيطة والمنتجات النهائية
(يتضمن أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  732دراسات متقدمة في هندسة التفاعالت الكيميائية

( 3س.م)

حركية التفاعالت المتجانسةةةة و ير المتجانسةةةة المعقدة؛ دراسةةةات متقدمة في معالجة المفاعالت الكيميائية شةةةامال
النظم متغيرة الحرارة والنظم ير المثالية؛ اسةةةةةةةتنباط نماذج المفاعالت بالطرق المبنية على اقتفاء الكاشةةةةةةةف؛
التمييز؛ استقرار المفاعالت
كم  734الحفز الكيميائي

( 3س.م)

تحليل حركية التفاعالت الكيميائية للنظم المحفزة المتجانسةةةةةةة و ير المتجانسةةةةةةة؛ خواص المحفزات المسةةةةةةامية
وأسةاليب القياس المتعلقة بها؛ تحضةير وتنشةيط وتثبيط المواد المحفزة؛ االنتشةار المسةامي؛ أنواع وطرق تصةميم
المفاعالت المحتوية على المحفزات؛ اختيار وتصنيف المحفزات؛ تطبيقات صناعية
كم  741دراسات متقدمة في الديناميكية الحرارية للهندسة الكيميائية

( 3س.م)

مراجعة قوانين الديناميكا الحرارية؛ التحليل الديناميكي الحراري لعمليات الهندسةةةةةةةة الكيميائية؛ اتزان األطوار
واالتزان الكيميائي؛ خاصةةةةةية االنفالت للمخاليط الغازية والسةةةةةائلة والصةةةةةلبة؛ نظريات المحاليل ،اسةةةةةتخدامات
معادالت الطور؛ التنبؤ بالخواص الحرارية للموائع

كم  742الميكانيكا اإلحصائية التطبيقية

( 3س.م)

مراجعة للمبادئ الرئيسةةةةةةةية للميكانيكية الكالسةةةةةةةيكية والكمية؛ المجموعات واقتران التوزيع؛ الخواص الفيزيائية
الحرارية للغازات المثالية والغازات الحقيقية ذات الكثافة القليلة والغازات الكثيفة والسةةةةةةةوائل والمواد الصةةةةةةةلبة؛
النمذجة والمحاكاة للخواص الفيزيائية الحرارية باستعمال طريقة مونتوكارلو وطريقة الديناميكا الجزيئية
كم  743دراسات متقدمة في سريان الموائع

( 3س.م)

السةةةةةةةريان اللزج و ير اللزج؛ الحلول المختلفة لمعادلة حركة الموائع؛ الطبقات الحدية (المتراكبة)؛ اإلعاقة؛
انفصال السريان؛ مقدمة عن السريان المضطرب؛ مقدمة عن الريولوجيا
كم  744دراسات متقدمة في انتقال الحرارة

( 3س.م)

انتقال الحرارة بالتوصةةةةةةيل في أكثر من اتجاه؛ الحمل الحر والقسةةةةةةري؛ الغليان والتكثف؛ اإلشةةةةةةعاع الحراري؛
تحليالت الطبقة الحرارية الحدية (المتراكبة)
كم  745االحتراق

( 3س.م)

خواص واختيار الوقود؛ أسةةةةةةةاسةةةةةةةيات االحتراق؛ حركية عملية االحتراق الحرارية-الكيميائية؛ انتشةةةةةةةار اللهب
واسةةةتقراره؛ االحتراق المتجانس و ير المتجانس؛ تصةةةميم الحارقات واألفران وأجهزة الحرق األخر ؛ تصةةةميم
المداخن (يتضمن أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  762تحليل العمليات والتحكم

( 3س.م)

تصةةةةةميم وتحليل التجارب؛ معالجة وتحليل النتائج المعملية؛ تقدير المعامالت واختبار صةةةةةالحية النماذج؛ نظرية
التحكم المبنية على التحليل الدوري للعينات وتطبيقاتها في نظم التحكم المحوسةةةبة؛ الطرق ير الخطية في تحليل
ديناميكية العمليات؛ ال ضبط األمثل للعمليات باستخدام حساب المتغيرات وقاعدة القيمة العظمى (يت ضمن المساق
أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  764طرق اختيار األمثل

( 3س.م)

أ ساليب البحث لالقترانات المفردة والمتعددة؛ البرمجة الخطية؛ طرق اختيار األمثل المقيدة و ير المقيدة؛ درا سة
حاالت تطبيقية
كم  771دراسات متقدمة في ظواهر االنتقال

( 3س.م)

الخصةةةةةةائص المتعلقة بظواهر االنتقال؛ معالجة موحدة لعمليات انتقال الزخم والحرارة والمادة (يتضةةةةةةمن أعماال
مخبرية أو محاكاة)
كم  772دراسات متقدمة في انتقال المادة

( 3س.م)

انتقال المادة باالنتشةةةةةةةار والحمل؛ كينماتيكا ومبادئ حفظ المادة في األنظمة متعددة المكونات؛ نظريات انتقال
المادة؛ الطبقات الحدية؛ انتقال المادة على السطح البيني؛ انتقال المادة مع وجود تفاعل كيميائي؛ تطبيقات
كم  773دراسات متقدمة في عمليات الفصل

( 3س.م)

تصةةميم أنظمة الفصةةل ،تطبيقات مبادئ الهندسةةة الكيميائية في عمليات فصةةل مكونات خليط متعدد العناصةةر مثل
طرق الفصل باالمتزاز وعبر األ شية النفاذة وطرق الفصل الحديثة
كم  774التمييع

( 3س.م)

أسةةةةاسةةةةيات ونظم وخواص التمييع؛ الطبقات المميعة وأنواعها؛ سةةةةلوك الغاز والفقاعات خالل الطبقات المميعة؛
انتقال المادة والحرارة والتفاعالت المحفزة و ير المحفزة في الطبقات المميعة؛ الطبقات المنبثقة؛ تطبيقات عملية
كم  780موضوعات خاصة

( 3س.م)

دراسةةة مكثفة لموضةةوع متقدم في الهندسةةة الكيميائية بحيث يكون مسةةاقا كامال ومفصةةال ويحسةةب مرة واحدة فقط
أل راض التخرج .يشترط موافقة مجلس القسم على تسجيل هذا المساق

كم  782عمليات الكيمياء الحيوية

( 3س.م)

طبيعة الخلية والنظم الميكروبية؛ عمليات االنتقال وهندسةةةةةةةة مفاعالت النظم الحياتية؛ كيناتيكية النظم الحيوية:
تطبيقات على استخدام التفاعالت البيولوجية في التخمر؛ معالجة التلوث وبعض العمليات األخر
كم  783تلوث الهواء والتحكم فيه

( 3س.م)

مصةةةةادر وطبيعة تلوث الهواء؛ تأثير ملوثات الهواء على البيئة؛ تصةةةةميم وتشةةةةغيل أجهزة معالجة تلوث الهواء؛
دراسة حاالت تطبيقية
كم  784معالجة المياه والمياه العادمة

( 3س.م)

كيمياء المياه؛ خواص الماء الملوث الناتج عن االستهالك المحلي والصناعي؛ طرق المعالجة الطبيعية والكيميائية
والبيولوجية لمياه الشةةةةةةةرب ومياه الصةةةةةةةناعة؛ تطبيقات عملية؛ القوانين الحكومية والمحلية المتعلقة بتلوث المياه
(يتضمن أعماال مخبرية أو محاكاة)
كم  791ندوة

( 1س0م)

عمل دراسةةة مسةةحية حول موضةةوع من اختيار الطالب ير متعلق برسةةالة الماجسةةتير مع تقديم تقرير وعرض
النتائج في مناقشة مفتوحة .يشترط حضور ما ال يقل عن  %90من الندوات المنعقدة في هذا الفصل
كم  798االمتحان الشامل

( 0س0م)

حسب تعليمات الدراسات العليا في الجامعة.
كم 799أ أطروحة الماجستير

( 9س0م)

تحضير رسالة ماجستير
كم 799ب أطروحة

( 6س0م)

تحضير رسالة ماجستير
كم 799ج أطروحة الماجستير

( 3س.م)

تحضير رسالة ماجستير
كم 799د أطروحة الماجستير
تحضير رسالة ماجستير

( 0س0م)

