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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 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  عداد ل و .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 الندرة على حل المشياكل المهنية والتفكير الدوي  والبنا  ومهارات اتتصيال والتي بمجملها لديكون  بحيث تلديهم تاسيي  وو  في المعرفة العلمية والتننية   .1
 تعين الخريجين ألدا  واجبهم المهني المستنبلي.

وتكرير البترول والتكنولوجيا   ةالصيناعات البتروكيميائي   :المثال ت الحصير  على سيبيل  ؛جاهزون للدخول لمختلف اتختصياصيات في حنل الهندسية الكيميائية .2
 .ئيةالغذا ات صناعالالمياه وضبط التلوث البيئي ومعالجة المعادن و ت الدوائية ومعالجة المياه وتحليةالحيوية والصناعا

 وية واتجتماعية والبيئية والسالمة وضمن رؤية تكاملية شاملة.ملتزمون بعدة ضوابط ونظم ومنايي  وعلى أكثر من صعيد فيما يتعل  بالجوانب األخال .3

 لديهم الندرة لممارسة الدور النياد  في وضايا تننية واوتصادية متعددة المجاتت. .4

اسيتعمال متجددة والتصيميم بلديهم الندرة لمتابعة البحوث والدراسيات المتندمة في حنول مختلفة مثل هندسية التكنولوجيا الحيوية والهندسية البيئية والطاوة ال .5
 وهندسة البتروكيماويات. الصناعية ، والعمليات التصنيعية، والتحكم بالعمليات برمجيات الحاسوب 

 المشاركة في التعريف بالتحديات والمعضالت الحديثة والمستجدة واوتراح حلول وخطة عمل لمعالجتها والتعامل معها. .6
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 مخرجات القسم التعليمية:

 يمتلك:   يتووع أن  عند انها  الطالب برنامج الهندسة الكيميائية  

 القدرة على تحديد المسائل الهندسية المعقدة وصياغتها وحلها من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات  1

العوامل العالمية  فضالً عن نتاج حلول تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاه العام، ل القدرة على تطبيق التصميم الهندسي  2
 والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية 

 القدرة على التواصل الفعال مع مجموعات مختلفة من الناس 3

تأثير  تأخذ في االعتبار أن التي يجب ووإصدار أحكام مستنيرة،  المختلفة  ة في الحاالت الهندسية على المسؤوليات األخالقية والمهنيالتعرف  القدرة على  4

 المجتمعية والحلول الهندسية في المجاالت العالمية واالقتصادية والبيئية  

 تخطيط المهام كذلك ، وهاوتحقيق   وشاملة، ووضع االهدافالقدرة على العمل بفعالية في فريق يقوم أعضاؤه معا بتوفير القيادة وتهيئة بيئة تعاونية  5

 النتائج وإجراء التجارب المناسبة وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام التقدير الهندسي الستخالص   تطوير القدرة على  6

 المناسبة وتطبيقها حسب الحاجة، باستخدام استراتيجيات التعلم معارف جديدة  القدرة على اكتساب  7

  

  



  

5 
 

 

الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 الكيميائية في الهندسة  ة للحصول على درجة البكالوريوسالدراسي  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 رموز األقسام األكاديمية

 القسم  الرمز   القسم  الرمز 

 الهندسة الكهربائية  كه  هندسة الطيران  طر

 الهندسة الصناعية  صن   الهندسة الطبية الحيوية  هط 

ية يائالهندسة الكيم كم الميكانيكية الهندسة  مك    

 الهندسة النووية  نو   الهندسة المدنية  مد 

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

 أرقــام المساقات

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

 . الذي يطرح فيه للداللة على الفصل الدراسيإلى خانة رقمية خاصة 

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

 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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الكيميائية االهندسة  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  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

 واالدارة والسالمة التصميم 7

 الحياتية  الكيمياء وهندسة  البيئة هندسة 8

 الهندسي  والتدريب  التخرج ومشاريع  خاصة مواضيع 9

 

 جامعي وذلك حسب الجدول االسترشادي الذي يطرح فيه المساق من كل عام 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

 الكيميائية  هندسةال
 المساقالذي يطرح فيه الفصل 

   االولالفصل 

 المجال العلمي للمساق 

 والموائع  الحرارة علوم

 مستوى المساق 

 ( الثالثة )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 اكم موزعةبنجاح   
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

المعتمدة الساعات توزيع  
 

 التصنيف 
 الساعات المعتمدة

 المجموع  رية ااالختي االجبارية 

 25 9 16 جامعة المتطلبات 

 32 - 32 الكلية متطلبات 

 103 15 88 قســــم المتطلبات 

 160 24 136  المجـــموع 

 

 العمداء موزعة على النحو التالي: ( ساعة معتمدة يحددها مجلس 25) الجامعة والبالغة)أ( متطلبات 

 ( ساعة معتمده موزعة كالتالي: 16جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) ايدرسه  اإلجبارية:المتطلبات  .1

 

اقسرمز الم  الساعات المعتمدة اسم المساق 
 المتطلب السابق الساعات االسبوعية 

 عملي  نظري 
 - - 3 3 عسكرية علوم  *100ع ع 

 - - 3 3 لغة عربية  101ع 

 - 1 2 3 المسؤولية المجتمعية  110ع أ 

أو اجتياز امتحان  99النجاح في ل ز  - 3 3 2لغة إنجليزية   112 غل 

 %50المستوى بعالمة 

 - - 2 2 الريادة واالبداع  **119ع أ 

 112 غل  - 2 2 العامةمهارات ال 129ع أ 

العلوم  مساقنتائج وتثبت االختيارية  الجامعة من مساقات العلوم العسكرية مساق للطلبة غير االردنيين أن يأخذوا مساقا بديالً عن* يجوز 

على ان تدخل نقاطه في حساب معدالت  2016/2017حتى نهاية الفصل الدراسي الصيفي على اساس النجاح والرسوب  لجميع الطلبة العسكرية

 .2017/2018المقبولين اعتبارا من بدء العام الجامعي  الطلبة

 .الريادة واالبداع" 119ع أ بدال من مساق " مقدمة في الريادة واالبداع الهندسي" أ119ع أ الطالب في كلية الهندسة يدرس مساق " **
 

 

 

 



  

8 
 

 

الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 كالتالي: (  110  أ ع)  و (101 ع) يمساقال من بد  أ(  110  أ )ع أ( و 101ي )ع  مساق  نمالحظة: الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يدرسو

اقسرمز الم  المتطلب السابق الساعات المعتمدة المساق 

 - 3 ( 1لالجانب )عربية اللغة مبادئ ال أ  101ع 

 - 3 باللغة االنجليزية  المسؤولية المجتمعية أ  110ع أ 

 

 ( ساعات معتمدة 9يخصص لها ) االختيارية:المتطلبات  .2
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 موزعة على النحو التالي: (ساعة معتمدة 32)لكليــــة ل االجبارية متطلباتال)ب( 

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 - - 3 3 (1تفاضل وتكامل ) 101ر 

 101ر  - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 102ر 

 102ر  - 3 3 تحليل وسيط 201ر 

 102ر  - 3 3 1معادالت تفاضلية عادية 203ر 

 - - 3 3 (1فيزياء عامة ) 101ف 

 101ف  - 3 3 (2فيزياء عامة ) 102ف 

 102ف متزامن سابق/ 3 - 1 فيزياء عامة عملي لغير طلبة الفيزياء 107ف 

 - - 3 3 (1كيمياء عامة ) 101ك 

 101ك  - 3 3 (2كيمياء عامة ) 102ك 

 102ك متزامن سابق/ 3 - 1 كيمياء عامة عملي 107ك 

100نو  *مقدمة في الهندسة   1 1 - - 

 - 2 2 3 البرمجة للمهندسين 114نو 

 - 3 - 1 مشاغل هندسية 100مك 

 - 3 - 1 الرسم الهندسي )أ(  200مك

  14 27 32 المجمـــــوع 

 ONLINE الكتروني مساق* 
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 

 : ساعة معتمدة(  103لقســــم )لختيارية اال  و االجباريةمتطلبات ال)ج( 
 

 

 : تياال النحو على  موزعة  (معتمدة  ساعة 88)  االجبارية القسممتطلبات  .1

 

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

  
 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

102 كم   مرافق(أو ) 102ك  0 1 1 مقدمة في الهندسة الكيميائية 

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

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

 203كم  0 3 3 هندسيةديناميكا حرارية  242كم 

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

 112 غل  0 2 2 مهارات التصال للمهندسين  *303كم 

 347ك  0 3 3 علم وهندسة المواد 312كم 

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

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

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

      



  

11 
 

 

الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 244كم  1 0 1 مختبر ميكانيكا الموئع 347كم 

  345كم  0 3 3 ات الصناعية عمليات الوحد 362كم 

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

 362كم  0 2 2 االقتصاد الهندسي  401كم 

 463كم  0 3 3 الصناعات الكيميائية 422كم 

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

  433كم  1 0 1 مختبرالتفاعالت والعمليات الكيميائية 436كم 

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

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

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

463كم  0 3 3 التحليل اآللي  456كم   

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

 364كم  0 3 3 عمليات الفصل  463كم 

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

1
بنجاح ساعة معتمدة 117إتمام  3 0 3 التدريب الهندسي كم 490  

551كم  452كم  0 3 3 ديناميكا العمليات والتحكم   

 551كم  1 0 1 مختبر التحكم في العمليات الصناعية 552كم 
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

565كم   463كم  ، 445، كم 362كم  1 0 1 ات الصناعية مختبر الوحد 

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

578كم   )أو مرافق( 575كم  0 2 2 هندسة السالمة الصناعية  

591كم   .بنجاح .مس 117)أو مرافق(، إتمام  575كم  0 0 1 1مشروع التخرج  

592كم  2مشروع التخرج   591، كم 490كم  0 0 3   

      

  10 68 78 المجمـــــوع                    

     

 
 )أون الين( الكترونياهذا المساق يمكن طرحه * 
 م.ومعتمدة من عمادة كلية الهندسة بناًء على تنسيب من القسالكيميائية ثمانية اسابيع من التدريب الهندسي العملي في مؤسسة تعمل في مجال الهندسة   1

 

 

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

رمز 

 اقسالم

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق

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

 102 ك 0 3 3 عضوية كيمياء 217 ك

 (أو مرافق) 217 ك 1 0 1 عملية عضوية كيمياء  218 ك

 242 كم 0 3 3 2 فيزيائية كيمياء 347 ك

  1 9 10 المجمـــــوع 
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 

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

 تيين:الجدولين اآل 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 الساعات المعتمدة المساق 

 312كم  0 3 3 هندسة التآكل 411كم 

 332كم  ،217ك  0 3 3 هاانتعلم المبلمرات وتق 412كم 

  312 كم 0 3 3 هندسة السيراميك 415كم 

424كم   463كم  ،217ك  0 3 3 هندسة تكرير البترول 

426كم   364كم  ،362كم  0 3 3 هندسة الغذاء  

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

457كم   202كم  0 3 3 مقدمة في طرق االختيار األمثل 

484كم  الهواء والتحكم بهتلوث    364كم  ،362كم  0 3 3 

518كم   364كم  ،332كم  0 3 3 الهندسة الكهروكيميائية 

 463كم  0 3 3 الهندسة الصيدالنية  528كم 

543كم   345كم  ،341كم  0 3 3 الطاقة المتجددة 

545كم   433كم  ،364كم  0 3 3 الطاقة والوقود األحفوري 

546كم   362كم  0 3 3 الصخر الزيتيتكنولوجيا  

562كم   462كم  0 3 3 الميتالورجيا المائية 
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

566كم   364كم  0 3 3 تحلية المياه 

856كم   )أو مرافق( 463كم  0 3 3 عمليات ومعالجة الغاز 

581كم   364كم  0 3 3 عمليات الفصل باألغشية 

583كم   )أو مرافق( 463كم  0 3 3 المعالجة الكيميائية والفيزيائية للمياه 

585كم   364، كم 332كم  0 3 3 هندسة الكيمياء الحيوية 

587كم   362كم  0 3 3 المعالجة الحياتية للمياه 

أ 590كم   س. م 100إنهاء  0 3 3 موضوعات خاصة أ  

ب 590كم   س. م 100إنهاء  0 2 2 موضوعات خاصة ب 

ج 590كم   س. م 100إنهاء  0 1 1 موضوعات خاصة ج 

 

 خرى ) يسمح للطالب بتسجيل مساق واحد فقط من هذا الجدول(:األختيارية تقنية من أقسام الهندسة امساقات  ب(

 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

 242كم  0 3 3 محطات القوى الحرارية  528مك 

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

 س. م 100نهاء إ 0 3 3 التبريد 582مك 

 س. م 100إنهاء  0 3 3 ادارة المشاريع  545صن 

 س. م 100إنهاء  0 3 3 تخطيط المنشآت 547صن 

 س. م 100إنهاء  0 3 3 إدارة الجودة الشاملة  556صن 

 س. م 100إنهاء  0 3 3 الوثوقية وادارة الصيانة 560صن 
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 االسترشادي  البرنامج

 األولى )السنة التحضيرية لكلية الهندسة(السنة 

 الفصل الثاني الفصل األول 

 رمز ورقم

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 - 3 - 1 الرسم الهندسي)أ(  200مك  - 3 - 1 مشاغل هندسية 100 مك

 أ 119ع أ 
مقدمة في الريادة 

 واالبداع الهندسي
  - 3 3 لغة عربية  101ع   - 2 2

 101ر - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 102 ر - - 3 3 (1تفاضل وتكامل ) 101ر 

 101ك  - 3 3 (2كيمياء عامة ) 102ك  - - 3 3 (1)كيمياء عامة  101ك 

  متزامن  102ك  3 - 1 كيمياء عامة عملي 107ك  - - 3 3 (1فيزياء عامة ) 101ف 

 101ف  - 3 3 (2فيزياء عامة ) 102ف  - 2 2 3 البرمجة للمهندسين 114نو 

 107ف  − − 1 1 مقدمة في الهندسة  100نو 
مختبر فيزياء عامة 

 طلبة الفيزياءلغير 
 متزامن 102ف  3 - 1

 102كم       
مقدمة في الهندسة  

 الكيميائية
 مرافق( أو) 102 ك − 1 1

  9 13 16 المجموع  5 14 16 المجموع
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الكيميائية االهندسة  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

 203 كم
 الهندسة مبادئ

 الكيميائية
4 3 2 

 )ناجح( 102ك 

  102 مك
 202 كم

 للمهندسين العددية الحل طرق

 الكيميائيين
3 3 − 

 203 ر ،201 ر

 114 نو ،)ناجح(

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

 203ر 
 معادالت تفاضلية عادية 

 244كم  102ر  − 3 3
ميكانيكا الموائع للمهندسين 

 الكيميائيين
 ()ناجح 203كم  − 3 3

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

 − 3 3 2لغة انجليزية  112 غل 
  أو  99 ز ل  في النجاح

 امتحان اجتياز

 % 50 بعالمة المستوى
 - 1 2 3 المسؤولية المجتمعية 110ع أ 

 112 ل غ - 2 2 العامةمهارات ال 129ع أ       

  4 13 15 المجموع  2 15 16 المجموع
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الكيميائية االهندسة  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

الساعات  

 المتطلب السابق األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

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

 332كم  112 غل  − 2 2 مهارات التصال للمهندسين 303كم 
هندسة التفاعالت  

 1الكيميائية 
3 3 - 

كم   ،202كم 
 347ك  ؛341

 341كم 
ديناميكا حرارية للهندسة  

 الكيميائية
 362كم  )ناجح(  242كم  − 3 3

عمليات الوحدات  
 الصناعية 

 345كم  − 3 3

 − 3 3 انتقال الحرارة  345كم 
 )ناجح(  244كم 
)او   202كم 

  مرافق(
 - 3 3 انتقال المادة 364كم 

 ، 341كم 
 345كم 

 − 244كم  3 − 1 مختبر ميكانيكا الموئع 347كم 
متطلب جامعة اختياري 

1 
3 3 − − 

303كه  102، ر  102ف  − 3 3 الهندسة الكهربائيةمبادئ   100ع ع    − − 3 3 علوم عسكرية  

  0 18 18 المجموع  3 14 15 المجموع
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 نة الرابعة  الس

 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

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

 433كم 
هندسة التفاعالت الكيميائية 

2 
 436كم    )ناجح( 332 كم − 3 3

مختبرالتفاعالت و 
 العمليات الكيميائية

   433كم  3 − 1

 452كم  364، كم  347كم  3 − 1 مختبر انتقال الحرارة والمادة  445كم 
رياضيات تطبيقية 
ونمذجة للمهندسين 

 الكيميائيين
3 3 − 

  433كم  ؛ 202كم 
 )أو مرافق(

 454كم  364كم  − 3 3 عمليات الفصل  463كم 
مختبر تطبيقات 

الحاسوب للمهندسين 
 الكيميائيين

1 − 3 
)أو   471كم 

 مرافق(
 

 − 3 3 تصميم المعدات   471كم 
  463، كم  312كم 

 )أو مرافق(
 463كم  - 3 3 التحليل اآللي  456كم 

 − 3 3 استخالص الفلزات  462كم   - 3 3 1قسم اختياري  −
؛ كم   312كم 

362 

 − − 3 3 2اختياري قسم  − - - 3 3 2متطلب جامعة اختياري  −

  6 15 17 المجموع  3 17 18 المجموع
 )أون الين( الكترونياهذا المساق يمكن طرحه * 

 

 

 

 فصل الصيفيلا

 اسم المساق رمز ورقم المساق
 الساعات  

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة

 ساعة معتمدة 117إتمام  - - 3 التدريب الهندسي 490كم 

  - - 3 المجموع
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 

 
   خامسةنة الالس

 الفصل الثاني الفصل األول 

ورقم رمز  

 المساق
 اسم المساق

 الساعات  

 المعتمدة

الساعات  

 المتطلب السابق األسبوعية
ورقم رمز  

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة
 الساعات األسبوعية

 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 551كم 
ديناميكا العمليات 

 والتحكم
 552كم  452كم  - 3 3

العمليات مختبر التحكم في 
 الصناعية 

 551كم  3 − 1

 565كم 
مختبر الوحدات 

 الصناعية 
1 - 3 

   445، كم  362كم 
 463؛ كم 

 − 2 2 هندسة السالمة الصناعية  578كم 
   575كم 

 )أو مرافق(

 − − 3 2مشروع التخرج  592كم  471، كم  401كم  − 3 3 تصميم المصانع 575كم 
، كم  490كم 

591 

 − - 1 1التخرج مشروع  591كم 
)أو   575كم 

  117مرافق(، إتمام 
 س.م

 − − 3 3 4اختياري قسم  −

 − − 3 3 5اختياري قسم  − − − 3 3 3اختياري قسم  −

− 
متطلب جامعة اختياري 

3 
3 3 - -       

            

  3 8 12 المجموع  3 12 14 المجموع
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 وصف المساقات

 (102: ك  او مرافق متطلب سابق) ( معتمدة ةساع 1)الكيميائية الهندسة  فيمقدمة  102كم 

  ،المهنية(  األخالقيات  األكاديمية و األخالقية )النزاهة االعتبارات  ، العمل كفريقو حل المسائل  ،الكيميائية عمليات الهندسة ،مجاالت الهندسة الكيميائية

 .البيانات  جداول تطبيقات  ،وتحليلها  وتمثيلها  الهندسية العملية بيانات  ،الوحدات واالبعاد 

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

ــالـيب  ،الخطـية  وغير الخطـية المـعادالت من  نـظامـحل  و الخطـية، غير المـعادالت  ـحل ،واألخـطاء والتقرـيب   تقريبـيةال ، الـعددـية الـحل طرق إلى مـقدـمة  أســ

ــتخدام    التقريب  ــغرى المربعات باسـ ــتيفاء ،  الصـ ــل الحدود؛ متعدد   االسـ ــلية المعادالت  حل العددي؛والتكامل    التفاضـ  تطبيقات  ،  العادية والجزئية  التفاضـ

 .البيانات  وجداول الحاسوب برمجيات 

 ( 102كم  - )ناجح( 102 مك: سابق متطلب( ) معتمدة ساعات 4الكيميائية ) الهندسةمبادئ  203كم 

ـــية عملـيات  دور ــائص   تـقدير  ،كيمـيائي تـفاـعل  وجود  ـعدم أو وجود  ـحاـلة ة فيموازـنة الـماد  ،  الكيمـيائـية الهـندســ  االـحادية االنظـمة ،الفيزـيائـية للمواد الخصــ

 .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 

ــكال ــغل  ،والمفتوحة المغلقة  ةاالنظم  ،وتحويالتها الطاقة أش ــة الخواص  ،والحرارة الش ــغط)   المقاس  ،وجداولها   النقية  للموائع( الحرارة ودرجة  وحجم ض

 القانون ،الحرارية  للديناميكا الصـــفري  والقانون  العشـــوائية  مفهوم ،الحرارية  للديناميكا  الثاني  القانون ،الحرارية  للديناميكا  االول  القانون ،البخار جداول

 .والتبريد  الطاقة توليد  دورات  ،(والمفتوحة المغلقة االنظمة) الحرارية للديناميكا الثالث 

 

 ((ناجح) 320 كم سابق: متطلب( ) معتمدة ساعات 3ميكانيكا الموائع للمهندسين الكيميائيين ) 244كم 

ـــتاتيـكا الموائع ،خواص الموائع ـــياب الموائع ،مـعادـلة حفا الـطاـقة )مـعادـلة برنولي(  ،ةمـعادـلة حفا الـماد  ،اســ احتـكاك الموائع  ،أجهزة قـياس مـعدل انســ

 وانواعها ومنحنيات االداء. المضخات  ،التحليل البعدي ،اتزان العزوم ،باألوعية الناقلة
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 )112 غل  :سابق متطلب( ) معتمدة ساعة 2)للمهندسين  اإلتصال مهارات *303 كم

 الفردية العروض  من العديد  خالل  من العرض  مهارات   بناء  ،البحثية  والمشـــاريع رســـائلال  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 3علم وهندسة المواد ) 312كم 

الخواص الميكانيكية للمعادن،  ،العيوب التركيبية للبلورات واالنتـشار في المواد الـصلبة ،التـصلب  ،التركيب الذري والربط بين الذرات، تراكيب البلورات 

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

 

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

حركية التفاعالت المتجانســة، موازنة المول، معدل التفاعل، تصــميم المفاعالت ثابتة الحرارة )المتقطعة، مســتمرة التقليب، ذات التدفق  اتزان الموالت ،

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

 

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

أثيرات والخواص الحرارـية اـعدة االتزان ،الـت ة الحرارـية  ،ـق اميكـي ديـن ة للمركـبات الخواص اـل ــواـئل ،لمـخاليط الـغازـية والمـحالـيلوا النقـي اتزان  ،اتزان الســ

 التفاعالت الكيميائية.

 

 ()او مرافق(202كم  – (ناجح) 244( )متطلب سابق: كم معتمدة ساعات 3الحرارة ) انتقال 345كم 

الغليان   ،انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي والحمل القسري ة،والغير مستقر ةانتقال الحرارة بالتوصيل في الحالة ألمستقر ،طبيعة وانواع انتقال الحرارة 

 المبادالت الحرارية.  ،والتكثيف

 

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

تجربة رينولدز، اتزان القوى والعزوم، توصـــيف  ،قياس الضـــغط ومعدل االنســـياب، فحص االحتكاك   ،اللزوجة والشـــد الســـطحي قياسقياس الكثافة، 

 وفحص المضخات، الخ.
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الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

 (345 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) ات الصناعيةعمليات الوحد 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 341عتمدة( )متطلب سابق: كم ساعات م 3المادة ) انتقال 364كم 

ــار الجزيئي، مـعامالت انتـقال الـمادة، انتـقال الـمادة بين األطوار، التـناظر بين انتـقال الـمادة وانتـقال الحرارة واـندـفاع الموائع ــتمرة االنتشــ ، العملـيات المســ

 اص.والعمليات متعددة المراحل، معدات عمليات الغازات والسوائل، تطبيقات على االمتص

 

  (362 كم: سابق متطلب( )معتمدة ساعة 2االقتصاد الهندسي ) 401كم 
تندير ح،  أسيي  اتوتصيياد: عالوات العرل والطلب، تكاليف الفائدة واتسييتثمار، الضييرائب، التتمين، التهالك، التضييخم، السيييولة النندية، معايير الرب

 أسعار وحدات العمليات، حساب كلف اإلنتاج، دراسات الجدوى للمصانع الكيميائية

 

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

ـــكال الـتآكل، النظرية الـحديـثة للـتآكل وتطبيـقاتـها، ـــبل منع حدوث الـتآكل، حاالت   المـناحي الكهروكيمـيائـية والفلزية للـتآكل، أشــ ـــلب، ســ تآكل الـحديد والصــ

 دراسية.

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

تعلقة، وفيزياء المبلمرات، مبادئ إنتاج المبلمرات، الضافة والتكثيف، مسار تفاعالت البلمرة وحركيتها، طرق تحضير المبلمرات، المحاليل المسكيمياء  

بلمرة، تحلل المحاليل المســـتحلبة، خواص المواد المبلمرة وطرق تقويتها باأللياف، طرق تصـــنيع المبلمرات: الصـــب، النفخ، الحقن، البثق، المحاليل الم

 وتلف المبلمرات.

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

مليات التركيب البلوري، منحنيات الطور، المواد الداخلة في صـناعة السـيراميك وخواصـها، السـمنت، الزجاج، الخزف، الطوب الحراري، الفخار، الع

 ك: البثق، الكبس، التزجيج، التهذيب.الصناعية المستخدمة في صناعة السيرامي

 



  

23 
 

 

الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

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

نت أســس الصــناعات الكيميائية، دراســة أهم الصــناعات في األردن مثل: معالجة المياه، الغازات الصــناعية، صــناعة الســيليكات، الســيراميك، الســم

، والزجاج، صــناعة األســمدة )الفوســفات و البوتاس واألســمدة المركبة(، صــناعة حامك الكبريتيك، حامك الفوســفوريك، الكلور، الصــودا، الدهانات 

 وغيرها. لصابون، المنظفات الصناعية، الورقا

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

ــانع التكرير،  مشـــتقات البترول واســـتخداماتها  ،اصـــل وتركيب البترول، تحليل البترول الخام وتحديد خواصـــه عمليات التكرير المختلفة: ،  هيكلية مصـ

ــتقات البترولية ــاعد، تهذيب المش ــاعد، تغيير التركيب بالعامل المس ــغط الجوي، التقطير تحت الفراغ، التحطيم بالعامل المس ، المعالجة التقطير تحت الض

 بترول.معالجة المخلفات البترولية الصناعية، خواص ومواصفات مشتقات ال ،وحدة الخدمات  ،إنتاج السفلت، إنتاج زيوت التزليق ،الكيميائية

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

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

 تغليف األغذية.

 

 ()ناجح( 332ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3) 2الكيميائية  التفاعالتهندسة  433كم 

مفاعالت متغيرة الحرارة، الحاالت المستقرة المتعددة واستقرارية المفاعالت مستمرة التقليب، المفاعالت موازنة الطاقة للمفاعالت المثالية، تصميم ال

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

 (433ساعة معتمدة( ) متطلب سابق: كم  1الكيميائية ) العملياتالتفاعالت و مختبر  436كم 

ــتمرة التقلـيب المتوالـيةمـفاعالت  ــتمرة التقلـيب، ديـناميكـية االوعـية مســ  ،التلـبد  ،مـعالـجة المـياه ،توزيـعات زمن المكوث  ،الوجـبة الواـحدة واالنبوبـية ومســ

 انتاج حامص الفوسفوريك. ،استخالص الزيوت 

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

الموصـــلية الحرارية للغازات  ،انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي والقســـري  ،انتقال الحرارة بالتوصـــيل في المواد الصـــلبة  ،قياس درجة الحرارةطرق  

االمتصـاص في  ،معامالت االنتشـار للسـوائل والغازات انتقال المادة و ،قياس درجة الحرارة والضـغط لحالة االشـباع   ،المبادالت الحرارية  ،والسـوائل  

 برج مبلل الجدران.



  

24 
 

 

الكيميائية االهندسة  في البكالوريوس برنامج  

 

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

التصـاميم المختلفة للتجارب  ،تحليل التباين في النتائج المعملية ،التجارب ذات العامل الواحد   ،التجارب المقارنة البسـيطة  ،مراجعة للتوزيعات الحصـائية

 التجارب ذات العوامل المتعددة. ،العملية

 (أو مرافق433 كم  ؛202كم  ساعات معتمدة( )متطلب سابق: 3) ونمذجة للمهندسين الكيميائيين تطبيقيةرياضيات  452كم 

حل النماذج الرياضية المحتوية على معادالت تفاضلية   ،عدديالتكامل ال ،تحليل درجة الحرية ،نمذجة العمليات المتزنة ،النمذجة الرياضية  الىمقدمة 

 تطبيقات الحاسوب في تحليل النماذج. ،العمليات الغيرالمتزنةنمذجة  ،تحويالت البالس ،نماذج الموزعةال تطوير ،عادية 

 

 (أو مرافق 471ساعة معتمدة( ) متطلب سابق: كم  1مختبر تطبيقات الحاسوب للمهندسين الكيميائيين ) 454كم 

الخصائص الفيزيائية والديناميكا الحرارية، وحدات تغيير الضغط، المبادالت  ، Aspen Oneمقدمة الى محاكاة العمليات الصناعية، حزم برنامج  

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

 

 (463ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3التحليل االلي ) 456كم 

بية الجزاء الطيف، التحليل بالطرق الحرارية، التحليل بالطرق الكهروكيميائية، أنظمة القياس التحليلية، طرق التحليل بالفصـل، التحليل بقي دة النـس اس الـش

 التحليل بطرق مأتمتة.

 

 (202ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3مقدمة الى طرق االختيار األمثل ) 457كم 

ـــلة، طرق اختـيار األمـثل  لالقتراـنات غير المقـيدة، مـقدـمة الى طرق اختـيار األمـثل لالقتراـنات المقـيدة وطرق حلـها، اختـيار األمـثل في االقتراـنات المتصــ

 برمجيات الحاسوب لطرق اختيار األمثل.

 (362، كم 312ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3ستخالص الفلزات )ا 462كم 

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

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

 وحركية عمليات االستخالص.
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 (364ت معتمدة( )متطلب سابق: كم ساعا 3الفصل ) عمليات 463كم 

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

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

اج ذات اختيار المواد الداخلة في تركيب المعدات، تصـــميم معدات نقل الموائع، الضـــاغطات، أوعية التخزين، أوعية الضـــغط، مبادالت الحرارة، األبر

 الصواني واألبراج المحشوة، الخ. 

 (364، كم 362ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3تلوث الهواء والتحكم به ) 484كم 

ــتيت الجوي تلوث ا مقدمة الى ــدها، تلوث الهواء وعوامل الطقس، التش ــريعات القانونية، ملوثات الهواء وطرق رص ــية والتش ــفات القياس لهواء، المواص

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

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

ــعها   ــب التعليمات التي تضـ ــم ألغراض التدريب وحسـ ــية، أو األماكن األخرى التي يعتمدها القسـ ــاريع الهندسـ لجنة التدريب تدريب عملي في أحد المشـ

 الهندسي في الكلية.

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

الكهروكيميائية، انتقال المادة في األنظمة الكهروكيميائية، تطبيقات كهروكيميائية: بطاريات، خاليا وقود، طالء كهربائي، صــناعات أســاســيات الهندســة 

 الكتروليتية، استعادة المعادن من مخلفات العمليات الكهروكيميائية.

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

، التغليف ،  اقراص الدواء تصنيع، تكبير الحجوم ، ، الخلط  تصنيع االشكال الدوائية الصلبة والسائلة  ، الدوائية ات الصناع في الصناعية العمليات 

 تصنيع الكبسوالت ، عمليات البلورة.

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

ت الصلبة الرياح ، الطاقة الشمسية ، الطاقة الهيدروليكية ، الطاقة الحرارية لجوف االرض والينابيع الحارة ، طاقة المد والجزر ، طاقة المخلفاطاقة 

 الخ . الطاقة النووية ، خاليا الوقود ، نظم الطاقة الهجينة.  ---والوقود الحيوي 
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 (433، كم 364) متطلب سابق: كم ساعات معتمدة(  3والوقود االحفوري ) الطاقة 545كم 

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

 توليد الحرارة والغاز، دورات الطاقة.

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

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

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

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

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

ــية للعمليات، داالت التحويل، برمجية   ، ديناميات نظم الحلقة  MATLABمقدمة إلى الجوانب العملية والنظرية للتحكم في العمليات، و النمذجة الرياضـ

ــتقرارفيأدوات نـظام التحكم، قوا المفتوـحة، نظم التحكم ذات التـغذـية الراجـعة، امـيات نظم الحلـقة المغلـقة، تحلـيل االســ  نين التحكم، مخطـطات الكتـلة، ديـن

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

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

 التحكم في مستوى السوائل والضغط  ومعدل االنسياب ودرجة الحرارة ووحدة العملية.

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

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

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

 ص )بالمحاليل المائية( المعروفة.االستخال االختزال والتحليل الكهربائي، كيمياء وتصميم وتشغيل بعك عمليات 

 

 (463كم  ،362ساعة معتمدة( )متطلب سابق: كم  1) الوحدات الصناعيةمختبر  565كم 

وائل، الترطيب وإزالته في أبراج تبريد  وائل بالـس تخالص الـس وة اـس وة وذات الصـواني، االمتصـاص في األبراج المحـش المياه،   التقطير في األبراج المحـش

 التجفيف الرذاذي، التجفيف في الصواني، التبخير، الترشيح، التمييع، التكسير والغربلة. 
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 (364( )متطلب سابق: كم ساعات معتمدة 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 463ساعات معتمدة( )متطلب سابق: كم  3عمليات ومعالجة الغاز ) 568كم 

ــال، نظام الماء ــنع، الغاز المس ــيد الكبريت من -الهيدروكربون، تكون الجليد غاز-الغاز الطبيعي والمص مائي ومنعه، نزع الماء وتحلية الغاز، نزع اوكس

 النيتروجينية من الغاز، اختيار وتصميم المعدات لعمليات الغاز ومعالجته.الغاز. تحويل الشوائب الغازية، نزع المركبات 

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

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

، دراـسة حاالت من الواقع متعلقة   كتابة التقارير الفنية كودات اخالقيات المهنة ،  ،االختيار األمثل للتـصميم  ،مبادئ اقتـصادية ودراـسة الجدوى االقتـصادية

 بتصميم المصانع.

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

وتشـتت المواد السـامة،  تسـرب الكيميائية، نماذج   المواد  إطالق مصـدر  الصـناعية، نماذج علم السـموم، الصـحة السـالمة في الصـناعة، تحليل الحوادث،

 الحرائق واالنفجارات الصناعية والتصميم لتفاديهما، تنفيس الضغط والتصميم له، التعرف على مصادر الخطر وتقييم المخاطر.

 ( 364ساعات معتمدة( ) متطلب سابق : كم  3غشية )باأل الفصلعمليات  581كم 

 ،فصـل الغازات  ،غشـية النفاذةالتحلية باأل ،الفلترة ،مبلمرةالمعدنية والسـيراميكية وال  ةغشـيالأ ،متماثلةالغشـية المتماثلة والغير  األغشـية وتحضـيرها. األ

 غشية النفاذة.التقطير باأل ،االنتقال الميسر ،الديلزه الكهربائية ،التبخر المسامي

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

االتزان الكيميائي في االنظمة   ،عمليات الفصــل باالغشــية ،االدمصــاص  ،الفلترة والفصــل بالطرد المركزي  ،التســميك والطفو  ،الترســيب  ،نوعية المياه

 االكسدة والتعقيم. ،التبادل االيوي ،التجميع ،السائلة

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

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

ــناعية ودورة نمو الخلية ،للمشــــاكل التخميرو  ،البيولوجيا الحيوية ومركبات الخلية اللدائنية وحركة االنزيمات والدقائق الحية وتطبيقات االنزيمات الصــ

 عمليات الفصل في العمليات الحيوية. ،تصميم وتكبيرالمفاعالت الكيميائية الحيوية ،التعقيم و الخلط والتهوية
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 (362)متطلب سابق: كم ( ساعات معتمدة(  3للمياه ) الحياتيةالمعالجة  587كم 

ادـمة اه الـع ادة ،أنواع المـي ال الـم ة وانتـق ة والتكوين البيولوجي ،التهوـي ة ،الحركـي اعالت البيولوجـي اذج للمـف ــميم البيولوجي ،نـم اـمل التصــ ة  ،مـع ذـي ة التـغ ازاـل

معالجة والتخلص من  ،االنظمة البيولوجية ثابتة الطبقة الرقيقة  ،ألحمة التحليل الالهوائيعمليات تنشــــيط    ،، النيتروجين، الفســــفور(  BODالبيولوجية )

 ألحمة.

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

ويجب أن يتم اعتماد عنوان ومحتويات هذا المـساق من قبل مجلس   ،الكيميائيةيغطى في هذا المـساق النواحي المختلفة لموـضوع خاص في مجال الهندـسة 

 عنه للطلبة.  يتم العالنالقسم قبل أن 

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

ويجب أن يتم اعتماد عنوان ومحتويات هذا المـساق من قبل مجلس   ،لهندـسة الكيميائيةيغطى في هذا المـساق النواحي المختلفة لموـضوع خاص في مجال ا

 العالن عنه للطلبة القسم قبل أن يتم

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

ويجب أن يتم اعتماد عنوان ومحتويات هذا المـساق من قبل مجلس   ،مجال الهندـسة الكيميائيةيغطى في هذا المـساق النواحي المختلفة لموـضوع خاص في 

 القسم قبل أن يتم العالن عنه للطلبة

 (ساعة 117انهاء ومتزامن أو  575)متطلب سابق: كم ساعة معتمدة(  1) 1مشروع التخرج  591كم 

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

 (591، كم 490كم )متطلب سابق: ساعات معتمدة(  3) 2مشروع التخرج  592كم 

 تصميم والحسابات.ال، ومخبريأو ال/مع مزيد من التفاصيل، والعمل النظري والسابق  591تكملة المشروع الذي بدأه الطالب في مساق كم 

 

 
 )أون الين( الكترونيامساق يمكن طرحه * 


