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 رؤيــــة القســـــــم

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

 القســـــــم رسالة

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

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

 .مةومستدا شاملة وطنية تطوير خطة ضمن نهضةال

 قسمالأهـداف 

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

هم القدرة على حل المشاكل المهنية والتفكير الدقيق والبناء ومهارات االتصال والتي بمجملها لديكون بحيث تلديهم تاسيس قوي في المعرفة العلمية والتقنية  .1
 تعين الخريجين ألداء واجبهم المهني المستقبلي.

وتكرير البترول والتكنولوجيا  ةالصناعات البتروكيميائي :على سبيل المثال ال الحصر ؛جاهزون للدخول لمختلف االختصاصات في حقل الهندسة الكيميائية .2
 .ئيةالغذا اتصناعالالمياه وضبط التلوث البيئي ومعالجة المعادن و ت الدوائية ومعالجة المياه وتحليةالحيوية والصناعا

 انب األخالقية واالجتماعية والبيئية والسالمة وضمن رؤية تكاملية شاملة.ملتزمون بعدة ضوابط ونظم ومقاييس وعلى أكثر من صعيد فيما يتعلق بالجو .3

 لديهم القدرة لممارسة الدور القيادي في قضايا تقنية واقتصادية متعددة المجاالت. .4

اسااتعمال الطاقة المتجددة والتصااميم بلديهم القدرة لمتابعة البحوث والدراسااات المتقدمة في حقول مختلفة مثل هندسااة التكنولوجيا الحيوية والهندسااة البيئية و .5
 وهندسة البتروكيماويات. الصناعية ، والعمليات التصنيعية، والتحكم بالعملياتبرمجيات الحاسوب

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



  

4 
 

 

الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 مخرجات القسم التعليمية:

 :يكون قادرا علىيتوقع أن انهاء الطالب برنامج الهندسة الكيميائية  عند 

  ةفي الرياضيات والعلوم والهندس المكتسبة تطبيق المعرفه -أ

 وتحليل وتفسير البياناتالتجارب  وإجراءتصميم  -ب

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

 التخصصات او الخلفيات العلمية.المشاركه الفعالة في فرق متعددة  -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

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

 العلمي للمساق المجال الرقم

 الكيميائية الهندسة في وتمهيدية أساسية مساقات 0

 هندسية مواد 1

 الكيميائية الهندسة وتطبيقات التكنولوجيا 2

 الكيميائية التفاعالت هندسة 3

 والموائع الحرارة علوم 4

 النظم تحليل و وسيطرة نمذجة 5

 المادة انتقال عمليات 6

 والسالمة التصميم 7

 الحياتية الكيمياء وهندسة البيئة هندسة 8

 الهندسي والتدريب التخرج ومشاريع خاصة مواضيع 9

 

 يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول االسترشاديالذي الفصل 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:345 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  1987( لسنة 1بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم ) الكيميائيةهندسة لوريوس في التمنح درجة البكا

ساعة معتمدة واجتيازها  160العمداء 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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المعتمدة الساعات توزيع  
 

 التصنيف
 الساعات المعتمدة

 المجموع ريةااالختي االجبارية

 27 15 12 جامعةالمتطلبات 

 كليـــةالمتطلبات 
 29 - 29 من خارج الكلية

 2 - 2 من داخل كلية الهندسة

 104 15 89 قســــمالمتطلبات 

 162 30 132  المجـــموع

 

 :وتشمل( ساعة 27)ويخصص لها : )أ( متطلبات الجامعة

 

 :ة( ساعة معتمد12يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها )متطلبات إجبارية:  .1

اقسرمز الم  الساعات المعتمدة اسم المساق 
 الساعات األسبوعية

 المتلطلب السابق
 عملي نظري

  - 3 3 علوم عسكرية (1)100 ع ع

 - - 3 3 لغة عربية 101ع 

 - 3 3 (1)لغة إنجليزية   111ل ز 
أو اجتياز امتحان  099النجاح في ل ز 

 %50المستوى بعالمة 

 - 3 3 (2)لغة انجليزية  (2)112 ل ز
أو النجاح في امتحان المتسوى  111ل ز 

 % فما فوق80بعالمة 

  - 12 12 المجمـــــوع
وتعطى نتائج هذا المساق على  مة المساق في حساب معدالت الطالبيجوز للطلبة غير األردنيين ان يأخذوا مساقا بديال عنه من المساقات االختيارية وفي هذه الحالة تدخل عال( 1)

م( يعفى العسكريين من دراسة هذا المساق دون الحاجة ألخذ مادة بديلة اذا توفرت الشروط 22/6/1998( بتاريخ 1561اساس النجاح والرسوب. )قرار مجلس التعليم العالي رقم )

 التالية:
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 أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية. ،ريةالكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسك ،خريجو جامعة مؤتة 

 .الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب االخرى 

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

( بدرجة ال ELFTO% فما فوق. ويعفى الطالب الذي يحمل شهادة تعلم اللغة االنجليزية غير الناطقين بها )80از امتحان مستوى اللغة االنجليزية بعالمة أو اجتي 111دراسة ل ز  2

 (.111( من دراسة مادة اللغة االنجليزية )500تقل عن )

 

 كالتالي: 101يدرسو مساق في اللغة العربية بديال عن ع ن أيطلب من الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة  مالحظة:
 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

 - 3 3 لغة عربية لغير الناطقين بها (1)أ 101ع 
 

 :أ101العربية غير الناطقين ع  تم تفويض مدير القبول والنسجيل بتحديد الطلبة الذين يحق لهم دراسة هذا المساق لتسجيل الطلبة االجانب لمساق اللغة 1

 ومهما كانت جنسيييته يدرس ع  كمل دراسييته في المدارس العربيةأسييتثناء من اأ ب101ع جنبية يلتحقون في مادة جانب الذين يحملون الجنسييية األالطلبة األ

 رائيلية وأكملوا دراستهم في المدارس العربية.سيرا من الطالب يحملون الجنسية اإلن عددا كبأالطلبة األردنيون والعرب. علما بالتي يدرسها  101

 .تيييجيييري ميييع اليييطيييليييبييية االجيييانيييب ميييقيييابيييالت وتيييطيييليييب وثيييائيييقيييهيييم وكشيييييييييو  عيييالمييياتيييهيييم وييييتيييعييياميييل ميييع كيييل حيييالييية عيييليييى حيييدة 
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 الطالب من المساقات التالية: ا( ساعات معتمدة يختاره15يخصص لها ) االختيارية:المتطلبات  .2
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اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

100تض   - 3 3 تعزيز الصحة )لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة( 

177تغ   - 3 3 (التغذية وتكنولوجيا الغذاء طلبة لغير)" باللغة اإلنجليزية"حفظ األغذية  

100س م   - 3 3 صحة الفم واألسنان )لغير طلبة الطب األسنان وعلوم طب األسنان المساندة( 

104 ص  - 3 3 والنباتات الطبية: استعماالت ومحاذير )لغير طلبة الطب والصيدلة(األدوية  

104ص ع   - 3 3 صحة وتغذية المجتمع )لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض والقبالة( 

200ص ع   - 3 3 سعا  والطوارىء(السالمة العامة واإلسعافات األولية )لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض والقبالة واإل 

211ب  ط  - 3 3 صحة الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة( 

212ب  ط  - 3 3 العناية بالحيوانات المنزلية )لغير طلبة الطب البيطري( 

321 ب ط  - 3 3 سلوك ورعاية الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري( 

200ع   - 3 3 تذوق النص األدبي 

105ع أ   - 3 3 مبادىء في اللغة الفرنسية 

106ع أ   - 3 3 األلمانية اللغة في مبادىء 

115ع أ   - 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 

116ع أ   - 3 3 النظام االقتصادي في اإلسالم 

121ع أ   - 3 3 غير طلبة اللغة اإلنجليزية(ل) مبادئ في علم االجتماع 
 - 3 3 (والقبالةغير طلبة التمريض ل) مبادئ في علم النفس    ع أ 126)1(

127ع أ   - 3 3 تكنولوجيا التعليم 

128ع أ   - 3 3 والسلوك الجامعي التربية الوطنية 

131ع أ   - 3 3 الحضارة اإلسالمية 

132ع أ   - 3 3 تاريخ مدينة القدس 

133ع أ   - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 

135 أ ع  - 3 3 ثقافة إسالمية 

137 أ ع  - 3 3 حقوق اإلنسان 

141ع أ   - 3 3 مبادئ في االقتصاد )لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية( 

142ع أ   - 3 3 المكتبات والمعلومات والبحث 

151ع أ   - 3 3 مبادىء في العلوم اإلدارية )لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية( 
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161ع أ   - 3 3 ةمشكالت معاصر 

166ع أ   - 3 3 اإلنسان والعلم 

211 ع أ  - 3 3 "باللغة اإلنجليزيةمبادئ في علم االجتماع " 

212ع أ   - 3 3 "باللغة اإلنجليزية" المجتمع العربي 

213ع أ   - 3 3 "باللغة اإلنجليزية" الفرد والمجتمع 

216ع أ   - 3 3 اإلنجليزية باللغةة "معاصر قضايا عالمية 

 - 3 3 "باللغة اإلنجليزية"مبادئ في علم النفس  (1)221ع أ 

222ع أ   - 3 3 اإلبداع وحل المشكالت 

224ع أ   - 3 3 القيادة ومهارات االتصال 

231ع أ   - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب 

250ع أ   - 3 3 "باللغة اإلنجليزية"تاريخ الموسيقى  

429ع أ   - 3 3 علم السلوك والتعامل مع األطفال 

200حي   - 3 3 حيوانات المزرعة ومنتجاتها  

100ع ط   - 3 3 الصحة وأنماط الحياة )غير طلبة العالج الطبيعي والوظيفي( 

103ع ب   - 3 3 حماية البيئة )لغير طلبة علوم البيئة( 

102مك   - 3 3 مقدمة في الطاقة المتجددة )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية ( 

211مك   - 3 3 الميكانيكية(مقدمة في ميكانيك السيارات )لغير طلبة الهندسة  

191كم   - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو  

200مط   - 3 3 غير طلبة الزراعة (لالموارد الطبيعية واإلنسان ) 

207مط   - 3 3 االرض مشاكل و حلول )لغير طلبة الزراعة ( 

200نب   - 3 3 غير طلبة الزراعة (لحدائق منزلية ) 

201نب   - 3 3 الزراعة(غير طلبة لتربية النحل ) 

202نب   - 3 3 غير طلبة الزراعة (لنباتات األردن الطبيعية ) 

    مهارات الحاسوب (2)100ن م 
 هذا المساق ال يحسب اختياري جامعة لطلبة العلوم الجنائية (1)

أو إبراز شهادة دبلوم كامبردج  (ICDLقيادة الحاسوب الدولية ) ال يعفى أي طالب من دراسة هذا المساق إال في حالة نجاحه في امتحان مستوى الحاسوب أو إبراز شهادة رخصة (2)

 الدولي لمهارات تقنية المعلومات وفي هذه الحالة يحسب له من متطلبات الجامعة االختيارية.
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

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

 

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

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

100مك   --- 1 - 1 مشاغل هندسية 

 100ن م  1 - 1 الرسم الهندسي أ 200مك 

  2 - 2 المجمـــــوع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 (ساعة معتمدة 26) مساقات من كلية العلوم واآلداب .2

 

 ساعة معتمدة( 12الرياضيات )مساقات  (أ

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

101ر 1تفاضل وتكامل    3 3 - --- 

102ر 2تفاضل وتكامل   101ر - 3 3   

201ر 102ر - 3 3 تحليل وسيط   

203ر 102ر - 3 3  معادالت تفاضلية عادية   

  - 12 12 المجمـــــوع

 

 معتمدة( اتساع 7الفيزياء )مساقات  (ب

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 101 1فيزياء عامة    3 3 - --- 

 102 2فيزياء عامة    3 3 -  101  

 107  
لغير  فيزياء عامة عملي

 طلبة الفيزياء
  (أو مرافق) 102   1 - 1

  1 6 7 المجمـــــوع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 معتمدة( اتساع 7) مساقات الكيمياء (ت

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

101ك 1كيمياء عامة    3 3 - --- 

102ك 2كيمياء عامة   101ك - 3 3   

107ك عمليةكيمياء عامة   (أو مرافق) 102ك  1 - 1   

  1 6 7 المجمـــــوع

 

 معتمدة( ساعات 3) لوجيا الحاسوب والمعلوماتمساقات من كلية تكنو .3

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

411ع ح  للمهندسين البرمجة   100ن م 1 2 3 

  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 89 بواقع) االجبارية القسممتطلبات  .1

 ساعة معتمدة  (79)بواقع و الكيميائية الهندسةمن قسم إجبارية  مساقاتأوال: 
 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 (أو مرافق) 114ع ح ، (أو مرافق) 102ك 0 2 2 الكيميائية الهندسة في مقدمة 102 كم

 114 ح ع ،)ناجح( 203ر ، 201ر 0 3 3 الكيميائيين للمهندسين العددية الحل طرق 202 كم

 102كم  ،)ناجح(  102ك  1 3 4 الكيميائية الهندسة مبادئ 203 كم

  203 كم 0 3 3 هندسية حرارية ديناميكا 242 كم

 (ناجح) 203 كم 0 3 3 الكيميائيين للمهندسين الموائع ميكانيكا 244 كم

 3471 مرافق كم 0 2 2 للمهندسين تصالاال مهارات 303 كم

 347ك  0 3 3 المواد وهندسة علم 312 كم

 347 ك ،341كم  ،202كم  0 3 3 1 الكيميائية التفاعالت هندسة 332 كم

 (ناجح) 242 كم 0 3 3 الكيميائية للهندسة حرارية ديناميكا 341 كم

 (مرافقأو ) 202 كم ،(ناجح) 244 كم 0 3 3 الحرارة انتقال 345 كم

 100 مك ،244 كم 1 0 1 الموائع ميكانيكا مختبر 347 كم

 345 كم  0 3 3 الوحدة عمليات 362 كم

 345 كم ،341 كم 0 3 3 المادة انتقال 364 كم

 362 كم 0 2 2 االقتصاد الهندسي 401 كم

 463 كم 0 3 3 الكيميائية الصناعات 422 كم
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 )ناجح( 332 كم 0 3 3 2 الكيميائية التفاعالت هندسة 433 كم

 433 كم 1 0 1 الكيميائية العمليات مختبر 436 كم

 364 كم ،347 كم 1 0 1 والمادة الحرارة انتقال مختبر 445 كم

 (أو مرافق) 433 كم ،202 كم 0 3 3 الكيميائيين للمهندسين ونمذجة تطبيقية رياضيات 452 كم

  200مك  ،(أو مرافق) 471 كم 1 0 1 الكيميائيين للمهندسين الحاسوب تطبيقات مختبر 454 كم

 463 كم 0 3 3 اآللي التحليل 456 كم

 362 كم ،312كم  0 3 3 الفلزات استخالص 462 كم

 364 كم  0 3 3 الفصل عمليات 463 كم

 (أو مرافق) 463 كم ،312 كم 0 3 3 المعدات تصميم 471 كم

 س.م 117 تمامإ 0 0 3 الهندسي التدريب 9042 كم 

 452 كم 0 3 3 والتحكم العمليات ديناميكا 551 كم

 551 كم 1 0 1 الصناعية العمليات في التحكم مختبر 552 كم

 463 كم ،445 كم ،362 كم 1 0 1 الموحدة العمليات مختبر 565 كم

 471 كم ، 401 كم 0 3 3 المصانع تصميم 575 كم

 (أو مرافق) 575 كم 0 2 2  الصناعية سالمةالهندسة  578 كم

 م.س 120 إتمام ،(أو مرافق) 575 كم 0 1 1 1 التخرج مشروع 591 كم

  591 كم 0 3 3 2 التخرج مشروع 592 كم

  7 72 79 المجمـــــوع

  347على الطالب تسجيل هذا المساق بشكل متزامن مع مساق كم  يجب 1 
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

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

 

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

اقسرمز الم المعتمدة الساعات المساق   المتطلبات السابقة عملي نظري 

الكهربائية الهندسة مبادئ 303 كه  102 ر ،102   0 3 3 

721 ك عضوية كيمياء   102 ك 0 3 3 

821 ك عملية عضوية كيمياء    (أو مرافق)217 ك 1 0 1 

2 فيزيائية كيمياء 347 ك  242 كم 0 3 3 

  1 9 10 المجمـــــوع

 

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

 

 الجدولين االتيين: في المبينة المساقات بين من الطالب يختارها معتمدة ساعة 15 مجموعه بما مساقات عن عبارة التقنية تياريةاالخ القسم متطلبات

 

 الكيميائية: الهندسة قسم تقنية من ختياريةا مساقات أ(

 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري المعتمدةالساعات  المساق 

312 كم 0 3 3 التآكل هندسة 411 كم  

 332 كم ،217 ك 0 3 3 وتقنيتها المبلمرات علم 412 كم

312 كم 0 3 3 السيراميك هندسة 415 كم  

244 كم البترول تكرير هندسة  463 كم ،217 ك 0 3 3   

642 كم الغذاء هندسة  364 كم ،362 كم 0 3 3   
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

450 كم 202 كم 0 3 3 المعملية النتائج وتحليل التجارب تصميم   

745 كم األمثل االختيار طرق في مقدمة  202 كم 0 3 3   

844 كم به والتحكم الهواء تلوث  364 كم ،362 كم 0 3 3   

518 كم الكهروكيميائية الهندسة  364 كم ،233 كم 0 3 3   

الصيدالنية الهندسة 528 كم 463 كم 0 3 3   

435 كم المتجددة الطاقة  345 كم ،413 كم 0 3 3   

545 كم األحفوري والوقود الطاقة  433 كم ،436 كم 0 3 3   

654 كم 362 كم 0 3 3 تكنولوجيا الصخر الزيتي   

256 كم المائية الميتالورجيا  624 كم 0 3 3   

656 كم المياه تحلية  364 كم 0 3 3   

856 كم الغاز ومعالجة عمليات   (مرافقأو )463كم  0 3 3 

158 كم باألغشية الفصل عمليات   364 كم 0 3 3 

358 كم للمياه والفيزيائية الكيميائية المعالجة   (أو مرافق)463 كم 0 3 3 

558 كم الحيوية الكيمياء هندسة   364 كم ،332 كم 0 3 3 

758 كم للمياه الحياتية المعالجة   362 كم 0 3 3 

أ 590 كم أ خاصة موضوعات   س.م 110إتمام  0 3 3 

ب 590 كم ب خاصة موضوعات   القسم موافقة 0 2 2 

ج 590 كم ج خاصة موضوعات   القسم موافقة 0 1 1 
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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 السابقةالمتطلبات  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق   

224 كم 0 3 3 الحرارية القوى محطات 528 مك  

 م. س 100 نهاءإ 0 3 3 الهواء وتكييف وتهوية تسخين 581 مك

م. س 100 نهاءإ 0 3 3 التبريد 582 مك  

المشاريع دارةإ 545 صن م. س 100 نهاءإ 0 3 3   

754 صن منشآتال تخطيط  م. س 100 نهاءإ 0 3 3   

560 صن الصيانة وادارة الوثوقية  م. س 100 نهاءإ 0 3 3   

556 صن الشاملة الجودة دارةإ  م. س 100 نهاءإ 0 3 3   
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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

111 ل ز 1لغة انجليزية    3 3 − 
 النجاح في

 99ل ز 
112 ل ز 2لغة انجليزية    111ل ز  − 3 3 

  101 1فيزياء عامة   102 ك − − 3 3  2كيمياء عامة    101ك  − 3 3 

101 ك 1كيمياء عامة   107 ك − − 3 3  ةكيمياء عامة عملي   ()أو مرافق 102ك  3 − 1 

101 ر 1تفاضل وتكامل   2فيزياء عامة   102   − − 3 3   3 3 −   101 

101 ع ةعربيلغة    101ر  − 3 3 2تفاضل وتكامل  -- − − 3 3 

− 

  متطلب جامعة اختياري

 مهارات 100ن م )

اذا لم يعفى  الحاسوب ،

 الطالب من دراسته(

 

102كم  − − 3 3  − 2 2 مقدمة في الهندسة الكيميائية 
 (أو مرافق) 102 ك

 (مرافق) 114 ح ع

للمهندسين البرمجة 114ع ح         100ن م  2 2 3 

  5 16 18 المجموع  0 18 18 المجموع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 لسنة الثانيةا

 الفصل الثاني الفصل األول

 رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 203 كم
 الهندسة مبادئ

 الكيميائية
4 3 2 

 )ناجح( 102ك 

 102كم 
 202 كم

 للمهندسين العددية الحل طرق

 الكيميائيين
3 3 − 

 203 ر ،201ر

 114 ح ع ،)ناجح(

 203 كم − 3 3 هندسية حرارية ديناميكا 242 كم  102ر  − 3 3 تحليل وسيط 201ر 

 203ر 
 معادالت تفاضلية عادية

 244 كم 102ر  − 3 3
 للمهندسين الموائع ميكانيكا

 الكيميائيين
 )ناجح( 203 كم − 3 3

 (أو مرافق) 217 ك 3 − 1 عملية عضوية كيمياء 218 ك 102ك  − 3 3 كيمياء عضوية  217ك 

  107  
لغير  فيزياء عامة عملي

 طلبة الفيزياء
1 − 3 

)أو  102  

 (مرافق
 − 3 − 1 مشاغل هندسية 100مك 

100 ع ع  100ن م  3 − 1 الرسم الهندسي أ  200مك   − − 3 3 علوم عسكرية 

 − − 3 3 متطلب جامعة اختياري -- − − 3 3 متطلب جامعة اختياري −

  6 15 17 المجموع  8 15 18 المجموع
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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  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 347ك  − 3 3 المواد وهندسة علم 312 كم 242 كم − 3 3 2 فيزيائية كيمياء 347 ك

 332 كم 347 كم مرافق − 2 2 اإلتصال للمهندسين مهارات 303 كم
 التفاعالت هندسة

 1الكيميائية 
3 3 − 

 ،202 كم

 ،341 كم

 347 ك

 341 كم
 للهندسة حرارية ديناميكا

 الكيميائية
 345 كم − 3 3 الوحدة عمليات 362 كم )ناجح( 242 كم − 3 3

 − 3 3 الحرارة انتقال 345 كم
  ،)ناجح( 244 كم

 ( أو مرافق) 202 كم
 − 3 3 المادة انتقال 364 كم

،143 كم  

345 كم   

 3 − 1 الموئع ميكانيكا مختبر 347 كم
 ،244 كم

 100 مك
 − − 3 3 متطلب جامعة اختياري −

       102 ر ،102   − 3 3 الكهربائية الهندسة مبادئ 303 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  األسبوعيةالساعات 

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 463 كم − 3 3 الكيميائية الصناعات 422 كم 362 كم − 2 2 االقتصاد الهندسي 401 كم

 − 3 3 2 الكيميائية التفاعالت هندسة 433 كم
 332 كم

 )ناجح(
 436 كم

 العمليات مختبر

 الكيميائية
 433 كم 3 − 1

 3 − 1 والمادة الحرارة انتقال مختبر 445 كم
 كم ،347 كم

364 
 452 كم

 تطبيقية رياضيات
 للمهندسين ونمذجة

 الكيميائيين
3 3 − 

 ،202 كم

أو ) 433 كم 

 (مرافق

 454 كم 364 كم − 3 3 الفصل عمليات 463 كم

 تطبيقات مختبر

 للمهندسين الحاسوب

 الكيميائيين

1 − 3 

أو ) 471 كم

 ، (مرافق

  200مك 

 − 3 3 المعدات تصميم 471 كم
 كم ،312 كم

أو ) 463

 (مرافق

 463 كم − 3 3 اآللي التحليل 456 كم

− 
 − 3 3 الفلزات استخالص 462 كم − − 3 3 قسماختياري 

 كم ،312كم 

362 

− 
 − − 3 3 اختياري قسم − − − 3 3 متطلب جامعة اختياري

  6 15 17 المجموع  3 17 18 المجموع
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الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 فصل الصيفيلا

 اسم المساق ورقم المساق رمز
 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة

 معتمدة ساعة 117إتمام  - - 3 التدريب الهندسي 490 كم

  - - 3 المجموع

 

  خامسةنة الالس

 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

551كم  452كم  0 3 3 ديناميكا العمليات والتحكم  552كم    
مختبر التحكم في العمليات 

 الصناعية
551كم  3 − 1  

565كم   3 0 1 مختبر العمليات الموحدة 
 ،445كم  ،362كم 

 463كم 
857كم   − 2 2 الصناعية السالمة هندسة 

)أو  575كم 

 مرافق(

575كم  925 كم 471كم  ، 401كم  − 3 3 تصميم المصانع  2 التخرج مشروع   591 كم − − 3 

915 كم 1 التخرج مشروع   1 - − 
 ،(أو مرافق) 575 كم

م.س 120 إتمام  
 − − 3 3 قسم اختياري −

 − − 3 3 قسماختياري  − − − 3 3 اختياري قسم −

            

  3 8 12 المجموع  3 9 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 األكاديمية و األخالقية )النزاهة االعتبارات ،العمل كفريقو حل المسائل ،الكيميائية عمليات الهندسة ،مجاالت الهندسة الكيميائية

إلى  مقدمة ،الطاقة موازنة إلى مقدمة ،المادة موازنة إلى مقدمة ،البيانات جداول تطبيقات ،وتحليلها وتمثيلها الهندسية العملية بيانات ،الوحدات واالبعاد

 .الهندسي االقتصاد

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

 أسيييييياليب ،الخطية وغير الخطية المعادالتمن  نظامحل  و الخطية، غير المعادالت حل ،واألخطاء والتقريب تقريبيةال ، العددية الحل طرق إلى مقدمة

 تطبيقات ، العادية والجزئية التفاضييييلية المعادالت حل العددي؛والتكامل  التفاضييييل الحدود؛ متعدد االسييييتيفاء ، الصييييغرى المربعاتباسييييتخدام  التقريب

 .البيانات وجداول الحاسوببرمجيات 

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

 االحادية االنظمة ،الخصييييييائص الفيزيائية للمواد تقدير ،كيميائي تفاعل وجود عدم أو وجود حالة ة فيموازنة الماد ، الكيميائية الهندسييييييية عمليات دور

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

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

 ،وجداولها النقية للموائع( الحرارة ودرجة وحجم ضيييغط)  المقاسييية الخواص ،والحرارة الشيييغل ،والمفتوحة المغلقة ةاالنظم ،وتحويالتها الطاقة أشيييكال

 القانون ،الحرارية للديناميكا الصيييييفري والقانون العشيييييوائية مفهوم ،الحرارية 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 

تاتيكا الموائع ،خواص الموائع احتكاك الموائع  ،عأجهزة قياس معدل انسييييييياب الموائ ،معادلة حفظ الطاقة )معادلة برنولي(  ،ةمعادلة حفظ الماد ،اسيييييي

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

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

 الفردية العروض من العديد خالل من العرض مهارات بناء ،البحثية والمشيييياريع رسييييائلال و مذكرات وكتابة العمل لمكان الكتابة ، التقنية البيانات 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 ،التصلب ،البلوراتالتركيب الذري والربط بين الذرات، تراكيب 

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

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

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

 .التفاعل معدل بيانات وتحليل جمع ، التفاعالت المتعددة ،( المفاعالت المثالية المفردة والمتعددةذات الطبقة المحشوة ،الكتلي

 ()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 

الغليان  ،والحمل القسيييري انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي ،ةوالغير مسيييتقر ةانتقال الحرارة بالتوصييييل في الحالة ألمسيييتقر ،طبيعة وانواع انتقال الحرارة

 المبادالت الحرارية. ،والتكثيف

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

رينولدز، اتزان القوى والعزوم، توصيييييف تجربة  ،قياس الضييييغط ومعدل االنسييييياب، فحص االحتكاك  ،اللزوجة والشييييد السييييطحي قياسقياس الكثافة، 

 وفحص المضخات، الخ.

 (345 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)الوحدة  عمليات 362كم 

عمليات التكسير  ،ميكانيكا حركة الحبيبات ،لصلبةااالنسياب في الطبقات  ،المراغمة ومعامل المراغمة ،تخزين المواد الصلبة ،لصلبةاتوصيف الحبيبات 

 خير.والطحن، الغربلة، الخلط، الترسيب، الفصل بقوى الجاذبية، الفصل بالطرد المركزي، الفصل بالفارزات الحلزونية، الترشيح، التمييع، التب

 (345 كم ،341 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3المادة ) انتقال 364كم 

المسييييييتمرة  العمليات ،وانتقال الحرارة واندفاع الموائع التناظر بين انتقال المادة ،انتقال المادة بين األطوار ،معامالت انتقال المادة ،االنتشييييييار الجزيئي

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

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

تقدير ولة النقدية، معايير الربح، االقتصااااد: عالقات العرا والطلب، تكاليف الفائدة واالساااتثمار، الضااارائب، التأمين، التهالك، التضاااخم، السااايأساااس 
 اسات الجدوى للمصانع الكيميائيةأسعار وحدات العمليات، حساب كلف اإلنتاج، در

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

حاالت  ،سييييييبل منع حدوث التآكل ،والصييييييلب الحديد تآكل ،النظرية الحديثة للتآكل وتطبيقاتها ،أشييييييكال التآكل ،المناحي الكهروكيميائية والفلزية للتآكل

 دراسية.
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 (332 كم ،217ك : سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)وتقنيتها  المبلمراتعلم  412كم 

المحاليل المستعلقة،  ،طرق تحضير المبلمرات ،مسار تفاعالت البلمرة وحركيتها ،إنتاج المبلمرات، اإلضافة والتكثيف كيمياء وفيزياء المبلمرات، مبادئ

تحلل  ،المبلمرة المحاليل ،طرق تصيييينيع المبلمرات: الصييييب، النفخ، الحقن، البثق ،وطرق تقويتها باألليا  ةخواص المواد المبلمر ،المحاليل المسييييتحلبة

 وتلف المبلمرات.

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

العمليات  ،التركيب البلوري، منحنيات الطور، المواد الداخلة في صييناعة السيييراميك وخواصييها، اإلسييمنت، الزجاج، الخز ، الطوب الحراري، الفخار

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

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

السييييراميك، اإلسيييمنت الغازات الصيييناعية، صيييناعة السييييليكات،  ،المياه معالجةدراسييية أهم الصيييناعات في األردن مثل:  ،أسيييس الصيييناعات الكيميائية

البوتاس واألسيييمدة المركبة(، صيييناعة حامض الكبريتيك، حامض الفوسيييفوريك، الكلور، الصيييودا، الدهانات،  و والزجاج، صيييناعة األسيييمدة )الفوسيييفات

 الصابون، المنظفات الصناعية، الورق وغيرها.

 (463 كم ،217 ك: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3)البترول  تكريرهندسة  424كم 

عمليات التكرير المختلفة:  ،هيكلية مصييييانع التكرير ،مشييييتقات البترول واسييييتخداماتها ،اصييييل وتركيب البترول، تحليل البترول الخام وتحديد خواصييييه

ولية، المعالجة التقطير تحت الضيييغط الجوي، التقطير تحت الفراا، التحطيم بالعامل المسييياعد، تغيير التركيب بالعامل المسييياعد، تهذيب المشيييتقات البتر

 معالجة المخلفات البترولية الصناعية، خواص ومواصفات مشتقات البترول. ،وحدة الخدمات ،إنتاج اإلسفلت، إنتاج زيوت التزليق ،الكيميائية

 (364، كم 362( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3) الغذاءهندسة  426كم 

التحوالت واالنتقاالت الطورية في األنظمة الغذائية، تجميد األغذية، تجفيف األغذية، ظواهر االنتقال في األنظمة الغذائية،  ،الخصييييييائص الحركية للغذاء

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

 المفاعالت ،مرة التقليبالحاالت المسيييتقرة المتعددة واسيييتقرارية المفاعالت مسيييت ،تصيييميم 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  436كم 

 ،التلبد ،المياهمعالجة  ،توزيعات زمن المكوث ،الوجبة الواحدة واالنبوبية ومسييييييتمرة التقليب، ديناميكية االوعية مسييييييتمرة التقليب المتواليةمفاعالت 

 انتاج حامص الفوسفوريك. ،استخالص الزيوت

  (364كم  ، 347( )متطلب سابق : كم معتمدة ساعة 1الحراره والمادة ) انتقالمختبر  445كم 

الموصييييلية الحرارية للغازات  ،انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي والقسييييري  ،انتقال الحرارة بالتوصيييييل في المواد الصييييلبة  ،الحرارة درجة قياس طرق 

االمتصيياص في  ،معامالت االنتشييار للسييوائل والغازات انتقال المادة و ،قياس درجة الحرارة والضييغط لحالة االشييباع  ،المبادالت الحرارية  ،والسييوائل 

 برج مبلل الجدران.

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

التصيياميم المختلفة للتجارب  ،تحليل التباين في النتائج المعملية ،التجارب ذات العامل الواحد ،التجارب المقارنة البسيييطة ،مراجعة للتوزيعات اإلحصييائية

 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 حل ،عدديال التكامل ،الحرية تحليل درجة ،نمذجة العمليات المتزنة ،النمذجة الرياضية الىمقدمة 

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

المبادالت  ،الضغط وحدات تغيير ،صائص الفيزيائية والديناميكا الحراريةالخ ، Aspen Oneمج نابرحزم  ،محاكاة العمليات الصناعيةالى  مقدمة

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

 (463متطلب سابق : كم )( معتمدة ساعات 3) يالتحليل االل 456كم 

سبية الجزاء الطيف ،طرق التحليل بالفصل ،نظمة القياس التحليليةأ شدة الن  ،الكهروكيميائيةالتحليل بالطرق  ،التحليل بالطرق الحرارية ،التحليل بقياس ال

 التحليل بطرق مأتمتة .

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

 ،طرق اختيار األمثل لالقترانات المقيدة وطرق حلها الىمقدمة  ،طرق اختيار األمثل لالقترانات غير المقيدة ،اختيار األمثل في االقترانات المتصييييييلة

 برمجيات الحاسوب لطرق اختيار األمثل.

 (362كم  ،312 م)متطلب سابق: ك (معتمدة ساعات 3)الفلزات  استخالص 462كم 

لنحاس امجال استخالص الفلزات، كيمياء الفلزات، تصنيف الفلزات، تصنيف الخامات وتجهيزها، استخالص الفلزات من الخامات: الطرق الحرارية )

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

 .وحركية عمليات االستخالص

 (364 كم :سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3)الفصل  عمليات 463كم 

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

 (أو مرافق 463 كم ،312 كم: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3) المعدات تصميم 471كم 

اج ذات اختيار المواد الداخلة في تركيب المعدات، تصييييميم معدات نقل الموائع، الضيييياغطات، أوعية التخزين، أوعية الضييييغط، مبادالت الحرارة، األبر

 الصواني واألبراج المحشوة، الخ. 
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 (364 كم ،362 كم: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3تلوث الهواء والتحكم به ) 484كم 

، المواصيييفات القياسيييية والتشيييريعات القانونية، ملوثات الهواء وطرق رصيييدها، تلوث الهواء وعوامل الطقس، التشيييتيت الجوي الهواء تلوث الى مقدمة

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

 ساعة( 117إنهاء : ( )متطلب سابقمعتمدة ساعات 3الهندسي ) التدريب 490كم 

يب تدريب عملي في أحد المشيييياريع الهندسييييية، أو األماكن األخرى التي يعتمدها القسييييم ألغراض التدريب وحسييييب التعليمات التي تضييييعها لجنة التدر

 الهندسي في الكلية.

 (364، كم 332ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3الكهروكيميائية ) الهندسة 518كم 

تطبيقات كهروكيميائية: بطاريات، خاليا وقود، طالء كهربائي، صييناعات  ،انتقال المادة في األنظمة الكهروكيميائية ،أسيياسيييات الهندسيية الكهروكيميائية

 الكتروليتية، استعادة المعادن من مخلفات العمليات الكهروكيميائية.

 (463( ) متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3الصيدالنية ) الهندسة 528كم 

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

 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  االرض والينابيع الحارة  ،الطاقة الهيدروليكية  ،الطاقة الشمسية  ،طاقة الرياح 

 نظم الطاقة الهجينة. ،خاليا الوقود  ،الخ . الطاقة النووية  ---والوقود الحيوي 



  

32 
 

 

الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 (433 كم ،364 كم: سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 3) االحفوري والوقود الطاقة 545 كم

 ،الحراري 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

 (362ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3الصخر الزيتي ) تكنولوجيا 546كم 

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

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

 .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 

 الحلقة نظم ديناميات ، MATLABبرمجية  ،داالت التحويل ،للعمليات النمذجة الرياضييييية و العمليات، في للتحكم والنظرية العملية الجوانب إلى مقدمة

 دائرة االستقرارفي تحليل ،المغلقة الحلقة نظم ديناميات ،كتلةال مخططات ،قوانين التحكم ،التحكم نظام أدوات ،الراجعة التغذية ذات التحكم نظم ،المفتوحة

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

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

 .العملية ووحدةدرجة الحرارة ومعدل االنسياب و الضغط  و   التحكم في مستوى السوائل

 (462م ساعات معتمدة( )متطلب سابق: ك 3)المائية  الميتالورجيا 562كم 

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

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

 المعروفة.االستخالص )بالمحاليل المائية(  كيمياء وتصميم وتشغيل بعض عمليات ،االختزال والتحليل الكهربائي
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 (463كم  ،445كم  ،362متطلب سابق: كم ) (معتمدة ساعة 1)الموحدة  العملياتمختبر  565كم 

سوائل، الترطيب وإزالته في أب سوائل بال ستخالص ال راج تبريد المياه، التقطير في األبراج المحشوة وذات الصواني، االمتصاص في األبراج المحشوة ا

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

 (364تطلب سابق: كم ( )ممعتمدة ساعات 3تحلية المياه ) 566كم 

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

 التحلية المختلفة.

  (أو مرافق 463( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3) عمليات ومعالجة الغاز 568كم 

نزع اوكسييييد الكبريت من  ،نزع الماء وتحلية الغاز ،مائي ومنعه-تكون الجليد غاز ،الهيدروكربون-نظام الماء ،الغاز المسيييال ،الغاز الطبيعي والمصييينع

 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 الحاسوب، تطوير تصميم المصانع، قضايا يهتم بها في الصميم: السالمة، الصحة، البيئة، اختيار موقع المصنع، تحديد مواقع المرافق، التصميم باستخ

، دراسة حاالت من الواقع متعلقة  كتابة التقارير الفنية ، المهنة اخالقيات كودات ،لتصميماالختيار األمثل ل ،مبادئ اقتصادية ودراسة الجدوى االقتصادية

 بتصميم المصانع.

 (أو مرافق 575( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعة 2هندسة السالمة الصناعية ) 578كم 

الغبار والضييييجيج واإلشييييعاعات والتيار الكهربائي وطرق أهمية السييييالمة في الصييييناعة، تحليل الحوادث، الحرائق واالنفجارات ومخاطرهما، مخاطر 

وحدود التعرض اآلمن، مخاطر تجاوز حدود التشييغيل في العمليات الصييناعية، أدوات السييالمة  ةالوقاية، مخاطر الكيماويات السييامة واآلكلة والمسييرطن

 دراسة حاالت. ،التغيير إدارة الالزمة،
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 ( 364( ) متطلب سابق : كم معتمدة ساعات 3غشية )باأل الفصلعمليات  581كم 

 ،فصييل الغازات ،شييية النفاذةغالتحلية باأل ،الفلترة ،مبلمرةالمعدنية والسيييراميكية وال ةغشيييالأ ،متماثلةالغشييية المتماثلة والغير غشييية وتحضيييرها. األاأل

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

 (أو مرافق 463( ) متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3والفيزيائية للمياه ) الكيميائيةالمعالجة  583كم 

االتزان الكيميائي في االنظمة  ،عمليات الفصيييل باالغشيييية ،االدمصييياص ،الفلترة والفصيييل بالطرد المركزي ،التسيييميك والطفو ،الترسييييب ،نوعية المياه

 االكسدة والتعقيم. ،التبادل االيوي ،التجميع ،السائلة

 (364كم  ،332)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعات 3)الحيوية  الكيمياءهندسة  585كم 

وتركيز على حلول كمية  ،تكامل في أسيييياسيييييات الهندسيييية الكيميائية والكيمياء الحياتية و البيولوجيا الدقيقة مع التطبيقات على العمليات الكيميائية الحياتية

 التخميرو ،البيولوجيا الحيوية ومركبات الخلية اللدائنية وحركة االنزيمات والدقائق الحية وتطبيقات االنزيمات الصييييييناعية ودورة نمو الخلية ،للمشيييييياكل

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

 ( 362( ) متطلب سابق : كم معتمدة ساعات 3للمياه ) الحياتيةالمعالجة  587كم 

عادمة مادة ،أنواع المياه ال قال ال لة التغذية  ،معامل التصييييييميم البيولوجي ،نماذج للمفاعالت البيولوجية ،الحركية والتكوين البيولوجي ،التهوية وانت ازا

معالجة والتخلص من  ،االنظمة البيولوجية ثابتة الطبقة الرقيقة ،عمليات تنشييييييط ألحمة التحليل الالهوائي ،، النيتروجين، الفسيييييفور( BODالبيولوجية )

 .ألحمة

 (س.م 110إتمام )متطلب سابق: ( معتمدة ساعات 3)موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية أ  أ590كم 

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

 عنه للطلبة.  يتم اإلعالنالقسم قبل أن 

 )متطلب سابق: موافقة مجلس القسم(( معتمدة ساعة 2)موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية ب  ب590كم 

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

 اإلعالن عنه للطلبة القسم قبل أن يتم



  

35 
 

 

الكيميائيةاالهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 )متطلب سابق: موافقة مجلس القسم(( معتمدة ساعة 1)موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية ج  ج590كم 

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

 القسم قبل أن يتم اإلعالن عنه للطلبة

 (ساعة 120 انهاءو أو مرافق 575)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعة 1) 1مشروع التخرج  591كم 

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

 (591)متطلب سابق: كم ( معتمدة ساعات 3) 2مشروع التخرج  592كم 

 .والحسابات تصميمالو ،مخبريال أو/و النظري والعمل التفاصيل، من مزيد معالسابق  591تكملة المشروع الذي بدأه الطالب في مساق كم 


