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   وصف المواد
 الكيميائيةهندسة القسم 

 
 

 ٠٩٠٥٢٠١ وب في الهندسة الكيميائيةتطبيقات الحاس ) ساعة معتمدة٢(

  )١٩٠٠١٠٠ ( :المتطلب السابق

 الطلبة بالمعلومات األساسية لتزويدمساق تطبيقي يركز على استخدام موارد االنترنت والحزم البرمجية 
  .يائية الستخدام الحاسوب في الهندسة الكيم

استخدام محركات البحث لشبكة االنترنت الدولية، الوصالت لمواقع وقواعد البيانات المفيدة في : االنترنت
  .الهندسة الكيميائية، المكتبات العالمية الواقعية

 الكتب الحديثة للهندسة فيبدء تشغيل واستخدام المتاح من بعض البرمجيات التي تستخدم : الحزم البرمجية
 ويقوم الطلبة بإجراء بعض التمارين باستخدام EZ-Solve, Polymath,  Matlab: ئية مثل برامجالكيميا

معلومات من شبكة االنترنت وكذلك حل مسائل باستخدام برامج متنوعة تتضمن عمليات عددية ورمزية 
 . وبيانية

  
 

 

  ٠٩٠٥٢٠٢ الكيمياء الفيزيائية ) ساعات معتمدة ٣( 
  )٠٣٠٣١٠١: (المتطلب السابق

، الكيمياء   يالعالقات الخاصة بالغاز المثال:  للديناميكا الحراريةاألول القانون .سلوك الغازات وخصائصها
 .االنتروبيا وتغيراتها، اقترانات  الطاقة الحرة:    القانون الثاني والثالث للديناميكا الحرارية.الحرارية

 الحرارة في االتزان، تأثير درجة اإلزاحةانسة،   المتجانسة وغير المتجلألنظمةاالتزان الكيميائي 
نظريات الموصالت :    المحاليل الموصلة للكهرباء.ة للنظام أحادي الماداألطوار  االتزانات بين .والضغط
  في المحاليل األيونييونية،  معامالت النشاطية واالتزان لضعيفة،  الموصلية الجزيئية  واألالقوية وا
  .السطوح والمحاليل الغروية  كيمياء .المخففة

  
 

 

 ٠٩٠٥٢١١ )١(سس الهندسة الكيميائية أ ) معتمدة ات ساع٣(

  )٠٣٠٣١٠١: (المتطلب السابق

  تمثيل بيانات العمليات .  تناسق التجانس البعدي. الوحداتأنظمة . تحويل الوحدات.واإلبعادالوحدات 
 األولية الرياضية األساليب  .ارجات حرية االختي  تحليل در.هاـ العمليات الصناعية ومتغيرات.الصناعية

 التي يحدث فيها واألنظمة التي ال يحدث فيها تفاعل األنظمة  اتزان المادة في .لحل  معادالت االتزان
  . المتعددةاألطوار ذات واألنظمة األحادي ذات الطور األنظمة  اتزان المادة في .تفاعل

  
 

 

 ٠٩٠٥٢١٢ )٢(لكيميائية  الهندسة اأسس ) معتمدةات ساع٣(

  )٠٩٠٥٢١١: (المتطلب السابق

 في المفتوحة األنظمة اتزان الطاقة في . المغلقةاألنظمة اتزان الطاقة في .ة لديناميكا الحراراألولالقانون 
  . التي يحدث فيه تفاعلوفي األنظمة يحدث فيها تفاعل التي ال في األنظمة اتزان الطاقة .حالة الثبات

  .ثابتة غير أنظمة االتزان في .مادة والطاقة معاًاتزان ال
  
  

 

 ٠٩٠٥٢٣١ في الهندسة الكيميائيةالرياضية الطرق  ) معتمدة ات ساع٣(

  )٠٣٠١٢٠١: (المتطلب السابق

القيم الذاتية، المتجهات المميزة، المعادالت التفاضلية العادية من . خصائص المعادالت الخطية وحلولها
حلول المعادالت باستعمال الطرق التحليلية المختلفة واستعمال طرق المتواليات . ةحيث الرتبة والدرج

المعادالت التفاضلية الجزئية، أنواعها، وحلول المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة . وتحويالت البالس
 .األولى وتطبيقاتها في الهندسة الكيميائية
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 ٠٩٠٥٢٤١  ميكانيكا الموائع   ) ساعات معتمدة ٣(

   )٠٩٠٥٢١١: (المتطلب السابق
المعادلة   الموائع، استكاتيكا الموائع،أنواعمقدمة في ميكانيكا الموائع، الخواص الفيزيائية للموائع، 

  . قياس معدل جريان الموائع. معادلة برنولي. قياس الضغطوأجهزة الطفوية .كية األساسيةالهيدروستاتي
 .قنية المكشوفة الجريان في األ.رار، اتزان القوة الدافعة الماكروسكوبياحتكاك الموائع في حالة االستق

  .لـضخ الموائع واختيار المضخات وخلط السوائ
  
 

 

 ٠٩٠٥٣٠١ في الهندسة الكيميائيةالطرق العددية  ) ساعة معتمدة ٣( 

  )٠٩٠٥٢٠١: (المتطلب السابق

الحل . ميات حل المعادالت الخطية والالخطيةخوارز. مقدمة للنقاط الحسابية العائمة وتحليل األخطاء
توصيل . االستكمال من الداخل والتقريب .العددي لمجموعة من المعادالت الخطية اآلنية بطرق مختلفة

أمثلة تطبيقية من مجاالت مختلفة . الحل العددي للمعادالت التفاضلية. التفاضل والتكامل العددي. المنحنيات
  .MATLABستخدام في الهندسة الكيميائية با

  
 

 

 ٠٩٠٥٣٢٢  )١(حرارية   الديناميكا ال ) معتمدةات ساع٣(

   )٠٩٠٥٢١١ ،٠٩٠٥٢٠٢ ( :السابقالمتطلب 

  تطبيقات القانون.ة  معادالت الحالة للمواد بالطرق التحليلية والبياني.مقدمة في الديناميكا الحرارية الهندسية
 . المغلقة، حسابات الشغلأو ذات الجريان األنظمةلعمليات في حفظ الطاقة، ا:   للديناميكا الحراريةاألول

  .العمليات التلقائية والقابلة لالنعكاس، عالقات االنتروبيا: تطبيقات القانون الثاني للديناميكا الحرارية
مة رية ألنظ دورات الديناميكا الحرا. العالقات التحليلية والبيانيةأساساقترانات الحيود عن المثالية على 

  .الطاقة الشائعة
  
 

 

 ٠٩٠٥٣٢٣ )٢(حرارية   الديناميكا ال ) ساعة معتمدة٣(

  )٠٩٠٥٣٢٢: ( المتطلب السابق

 تقدير البيانيةالمعادالت الرياضية، الجداول، الرسومات : العالقات بين الخواص الديناميكية الحرارية
فالتية الغازات والسوائل المحصورة، ان:   خصائص المخاليط والمحاليل.الخصائص الفيزيائية المساعدة

 االتزان الفيزيائي عبر ٠ دوهم-المحاليل المثالية وغير المثالية ، النشاطية والحالة القياسية، معادلة جيبس 
. األطوار بين الرسومات البيانية لالتزان . المختلفةلألنظمة سائل -اتزان بخارور، قاعدة الط: األطوار

  .ئيةاتزان التفاعالت الكيميا
  
 

 

 ٠٩٠٥٣٣١  اإلحصائيةتمثيل العمليات بالطرق  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٢٣١: (المتطلب السابق

 الطرق أساسيات .مقدمة للنماذج االحتمالية وغير االحتمالية لعمليات مبسطة في الهندسة الكيميائية
 .توزيع المتغيرات العشوائيةقوانين االحتماالت، المتغيرات العشوائية و: اإلحصائيةاالحتمالية والطرق 

  . الوصفي، التقدير، اختبارات الداللة،  الرجوع وتحليل االرتباطاإلحصاء
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 ٠٩٠٥٣٤١  ظواهر االنتقال ) ساعات معتمدة ٣(

   )٠٩٠٥٢٤١: ( المتطلب السابق

الجريان االنسيابي  توزيع السرعة في ٠اللزوجة وميكانيكية انتقال القوة الدافعة:  انتقال القوة الدافعة
  .)الحاالت المستقرة(

 مقدمة في انتقال الحرارة . بالتوصيل وبالحملالحرارةالموصلية الحرارية وميكانيكية نقل :  انتقال الطاقة
  .باإلشعاع

  . ومعامالت انتقال المادة األطوار  انتقال المادة بين ٠االنتشار وميكانيكية انتقال المادة: انتقال المادة 
 
 

 

 ٠٩٠٥٣٤٢ الدقائق الصلبة ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠٥٢٤١: (المتطلب السابق

  خواص المواد الصلبة المفردة،  تحليل حجم الدقائق، خواص الدقائق الصلبة .تصنيف المواد الصلبة
 الترشيح، ٠ الحشووأبراجالحشو :  الدقائقأنظمة  .كمجاميع، تناول وتدفق المواد الصلبة،  تقليل الحجوم

  . التميي، التعويم٠رد المركزي، الخلطالط
  
 

 

 ٠٩٠٥٣٤٣   للعملياتالحرارةانتقال   ) ساعات معتمدة ٣(

  )٠٩٠٥٣٤١: (المتطلب السابق

،  طريقة ةنبوبي، المبادل الحراري ذو الحزم األاألنبوبتينالمبادل الحراري ذو :  تصميم المبادالت الحرارية
  . بالتكثيف والغليانالحرارة  انتقال .حراري ذو المسارات المتعامدة عدد وحدات النقل، المبادل ال-القدرة 

  .األفران وتصميم باإلشعاع الحرارة  انتقال ،تصميم المكثفات
  
 

 

 ٠٩٠٥٣٨١ مقاومه المواد وتصميم المعدات ) ساعات معتمدة٣(

  )موافقة القسم:  (المتطلب السابق

 الناتج عن االنحناء، اإلجهاد قوة القص وعزم االنحناء،  واالنفعال، اإلجهادمقدمة في خواص المواد، 
 الكروية الرقيقة والسميكة،  واألغلفة االسطوانية  األغلفةاالنحراف،  اللي،  التحديب،  تحليالت على  

 االسطوانية ذات القاع المستوى،  تصميم األوعيةاعتبارات عامه في تصميم :   اللحام .نظريات االنهيار
 العمودية الطويلة، تصميم األوعيةخارجي، تصميم أو سطوانية المغلقة تحت ضغط داخلي  االاألوعية

  .الدعامات
  
 

 

 ٠٩٠٥٤٠١ اإلدارة للهندسة الكيميائية ) ساعات معتمدة٣(

  )موافقة القسم : (المتطلب السابق

. اذ القرار والخياراتاتخ. تحليل االنكسار المتعادل. تنظيم المشاريع الكيميائية. مهام ونظريات اإلدارة
  .مخطط التدفق المالي. معادالت الفائدة. تقدير وتقليل التكلفة. ضبط الموجودات. طريق المسار الحرج

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٢١  )١ (الكيميائيةهندسة المفاعالت  ) ساعة معتمدة٣(

  )٠٩٠٥٣٢٣: (  المتطلب السابق 

، ومفاعل ةطبيقاتها على كل من مفاعل الوجبمعادالت سرعة التفاعل ومعادالت حفظ المادة والطاقة وت
 الحرارة ة  التحويل والناتج االختياري في المفاعالت ثابت.األنبوبيالخزان المستمر التدفق المقلب والمفاعل 

توزيعات زمن المكوث : ي  التدفق غير المثال.  اختيار المفاعل حسب نوع التفاعل.مع تعدد التفاعالت
  . الطورأحادية  تصميم مفاعالت المواد .لط الدقيق تأثيرات الخ.وقياساتها
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 ٠٩٠٥٤٢٢ )٢ (الكيميائيةهندسة المفاعالت  ) معتمدةات ساع٣(

   )٠٩٠٥٤٢١: ( المتطلب السابق

  .عـ تفاعالت ومفاعالت المواد الصلبة غير المحفوزة مع الموائ.األطوارمقدمة في التفاعالت متعددة 
  الحفز  والنماذج .  مفهوم الخطوة المتحكمة في السرعة.والسائل مع السائل تفاعالت الغاز مع السائل 

  المفاعالت المحفوزة غير .ةـ انتقال المادة والتفاعل في المواد الصلبة المسامي. المحفزة–الحركية 
  . في التصميمالفنية الطرق . الخصائص الحرارية.ةـ الطبقة المحشوة والمميع-المتجانسة 

 
 

 

 ٠٩٠٥٤٢٣  هندسة الكيمياء الحيوية )ات معتمدة ساع٣(

   )٠٩٠٥٤٢١: ( المتطلب السابق

التفاعالت الكيميائية .  المجهريةواألحياء في علوم الكيمياء الحيوية أساسيات  .مقدمة في  التقانات الحيوي
 األنزيمات  كبح.األنزيمية حركية وآلية التفاعالت .الهندسة الوراثية  مقدمة في.الرئيسية في الخلية

 طرق زراعة . المجهرية وتناولها للمادة الغذائية المتأثرة وتكوينها للمنتجاتاألحياء حركية نمو .وتسكينها
  . تصميم وتحليل وتكبير المفاعالت الحيوية.  ظواهر االنتقال في العمليات الحيوية.الخاليا

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٣١  تحليل ومحاكاة العمليات ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٣٠١: ( السابقالمتطلب

طرق تحليل ونمذجة ومحاكاة لمعدات العمليات وكذلك للعمليات المتكاملة في حالتي التشغيل المستمر 
  .تطبيق المناهج الرياضية التحليلية والعددية الضرورية في حاالت مختارة. والمتقطع

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٤١  عمليات انتقال المادة ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠٥٣٢٣ (:المتطلب السابق

 الثنائية ومتعددة باألنظمة، بيانات االتزان والحسابات المتعلقة األطوارمراحل االتزان، انتقال المادة بين 
على دفعات، الوميضي، البخار، متعدد : التقطير: المركبات في تصميم العمليات الكيميائية التالية وتحليليها

  . المحشوةاألبراج متعددة المراحل، األبراج االنتقال، وحدات:  وإطالقها  امتصاص الغازات .المراحل
  استخالص المواد الصلبة .، حسابات المراحل المتعددةاألطواراتزان : استخالص السوائل بالمذيبات

  .عالقات االتزان، حسابات المراحل:  بالمذيبات
  
 

 

 ٠٩٠٥٤٤٢   والمادةالحرارةعمليات انتقال  ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠٥٤٤١ ، ٠٩٠٥٣٤٣: (لسابقالمتطلب ا

 وإزالة الترطيب -:معلومات االتزان والحسابات المتعلقة بتصميم وتحليل العمليات الكيميائية التالية 
آلية التجفيف، التجفيف على :   التجفيف . التبريدأبراجالعمليات الكاظمة وغير الكاظمة للحرارة، : الرطوبة

:   البلورة.م المختلفةيالمرحلة الواحدة والمراحل المتعددة، طرق التقي:   التبخير.دفعات والتجفيف المستمر
 االمتزاز، منحنيات االمتزاز مبادئ:   االمتزاز. على دفعات والبلورة المستمرةالبلورةنظريات البلورة، 
  .متساوية الحرارة

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٥١  الصناعات الكيميائية المحلية ) ساعات معتمدة ٣(

  )٠٩٠٥٢١٢، ٠٣٠٣١٠٢: ( المتطلب السابق

دراسة أساسيات الصناعات الكيميائية ،  المواد الخام ، وصف طرق التصنيع المختلفة لعدد من الصناعات 
 الصوديوم والبوتاسيوم، بأمالح غير العضوية، صناعات مرتبطة األحماضالغازات الصناعية، :  مثل

المواصفات ٠، الصابون والمنظفات، الدهاناتـةيوت النباتيخامات الفوسفات االسمنت، الزجاج،  الز
  ٠ المحلية الخاصة بالصناعة واألنظمةوالمقاييس 

  

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

 

 

٥ 
 

 ٠٩٠٥٤٥٢  هندسة تكرير البترول ) ساعات معتمدة ٣( 

   ) ٠٩٠٥٤٤١: ( المتطلب السابق

 عمليات  الخامات المستخدمة في تغذية مصافي البترول ومنتجات. البترول ووجوده ومكوناتهأصل
 تقطير الزيت . عمليات التكريرإلى  االستعماالت الصناعية لمنتجات مصافي البترول والحاجة .التكرير

 التفحيم، التشكيل الحلقي بوجود -: والعمليات التحويلية في المصفاة لكل من ـة  التفاعالت الكيميائي.الخام
، التحطيم الهيدروجيني بوجود ةالهيدروجينيالتنقية العامل الحفاز، االزمرة، التحطيم بوجود العامل الحفاز،  

  العمليات .اإلسفلت  تكنولوجيا صناعة . زيوت التزييتإنتاج  .لكلة، خلط المنتجاتالعامل الخفاز، األ
  .التحليل االقتصادي لعمليات التكرير. الثانوية الداعمة لوحدات المصفاة

 
 

 

 ٠٩٠٥٤٦١  )١ (مختبر الهندسة الكيميائية ) ساعة معتمدة ١(

   )٠٩٠٥٣٢٣، ٠٩٠٥٢٤١: (المتطلب السابق

ات، المراوح،   ـمثل المضخ ) ٠٩٠٥٣٢٣(،  ) ٠٩٠٥٣٢٢(،  )٠٩٠٥٢٤١(تجارب مختارة من المساقات     
قنية المكشوفة، طرق قياس معدل التدفق، التبريـد، دورة          المغلقة واأل  األنابيبالمنفثات، هبوط الضغط في     
  .  االتزان بين سائل وسائل.زان بين سائل وبخارستيرلنج، تكييف الهواء، االت

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٦٢ )٢(مختبر الهندسة الكيميائية  ) ساعة معتمدة ١(

  )٠٩٠٥٣٤٣ ، ٠٩٠٥٣٤٢: ( المتطلب السابق

مثل التكسير والطحن والتنخيل والترسـيب      ) ٠٩٠٥٣٤٣(و  ) ٠٩٠٥٣٤٢(تجارب مختارة من المساقات     
  بالحمل الطبيعي والحمل     الحرارةانتقال  .  بالتوصيل الحرارة  انتقال    .لمزجوالتعويم والتمويع والترشيح وا   

 ذات زعانف، طبقات مميعة ، النقل الحـراري لثنـائي           وأسطح ملساء   أسطحبالدفع، مبادالت حرارية ذو     
  .الحالة

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٦٣ )٣(الهندسة الكيميائية  مختبر ) ساعة معتمدة ١( 

  )تزامن أو م٠٩٠٥٤٤٢: (المتطلب السابق

مثل عمل برج التبريد وصواني التجفيف ) ٠٩٠٥٤٤٢(، ) ٠٩٠٥٤٤١(تجارب مختارة من المساقات 
 نظام ومحاكاة واالمتصاص األيونيالبرج المبتل الجدران والتبادل والتبخير والبلورة واالدمصاص و

  .الماء والتقطير واالستخالص/ الهواء
  
 

 

 ٠٩٠٥٤٧١ الوقود والطاقة ) ساعات معتمدة ٣(

   )٠٩٠٥٣٤٣: ( المتطلب السابق

الوقود المتحجر، الوقود النووي والوقود :  الطاقة غير المتجددة.تصنيفات الطاقة ومصادرها واستغاللها
  . استرجاع الطاقة الضائعةأنظمة الوقود المتحجر وتطبيقاتها،  أنظمة  .الهيدروجين

  .قة المد والجزر، الطاقة الجيوحرارية، والوقود الحيويالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طا:  الطاقة المتجددة
  .البيئة على وأثرها استعماالت الطاقة .الخزان الكيميائي، الخزان الحراري، وخاليا الوقود: خزان الطاقة

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٧٣     هندسة السالمة الصناعية ) معتمدة ة ساع٢(

    ) مستوى رابعة: (المتطلب السابق 
طرق منع األخطار . نظريات االشتعال واللهب والحريق واالنفجار. لمواد الخطرة والسامةالتناول السليم ل
قوانين السالمة وقوائم المراجعة في . منع االنتشار، اإلخماد، تخفيف االنفجار، التخميل: والحماية منها

  .دراسة عدد من الحوادث. التصميم والتشغيل
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 ٠٩٠٥٤٧٤  ةعلم المواد الهندسي ) ساعات معتمدة٣(

   )موافقة القسم : ( المتطلب السابق 

المعـادن والمـواد    ( والخواص الفيزيائية والكيميائية والمكونات للمواد الهندسية المختلفـة          التركيبية البنية
ـ  المـواد وكـذلك الخـواص        أنـواع  للبلورات وعيوبها،    التركيبية البنية) المبلمرة والسبائك     ةالميكانيكي

 والتحول من طور آلخر التآكل، األطوارل المواد الصلبة،  المعالجة الحرارية،  منحنيات ، محاليوالحرارية
  .اختيار المواد

  
 

 

 ٠٩٠٥٤٧٥  الهندسة الكهروكيميائية والتآكل ) ساعات معتمدة٣(

    )موافقة القسم: (المتطلب السابق

اريـة وحركيـة التفاعـل للخاليـا          الـديناميكا الحر    . للكيميـاء الكهربائيـة    األساسية والقوانين   المبادئ
 نظرية الترسيب الكهربائي للفلـزات      . والمادة في المفاعالت الكهروكيميائية    الحرارة انتقال   .الكهروكيميائية

  أنـواع التآكـل      . نظرية  تآكل  الفلزات والمنشآت المعدنية       .وتطبيقاتها العملية وخاصة الطالء الكهربائي    
 المـواد الكيماويـة،     إضـافة  الوقائية،   اإلجراءات: ل بالطرق المختلفة   السيطرة على التآك   .وآليات حدوثه 

  . الكهربائيةاألساليب
  
 

 

 ٠٩٠٥٤٨١    تصميم العمليات ) ساعة معتمدة ٣( 

   )٠٩٠٥٤٤١، ٠٩٠١٤٢٠: (المتطلب السابق

سارات تدفق   المستمرة، م  أوالعمليات المتقطعة   :   تطوير مفاهيم تصميم العمليات    .تخليق العمليات وتحليلها  
 طرق التصميم باسـتخدام  . واستمثالهاالحرارة ة العمليات، شبكات الفصل ومبادالت   ـالمواد، هيكل خارط  

  .الحاسوب والبرمجيات المستخدمة لذلك
 
 

 

 ٠٩٠٥٥٠٩  الكيميائيةموضوعات مختارة في الهندسة  ) ساعات معتمدة ٣(

    )موافقة القسم: ( المتطلب السابق

ع في  يقوم القسم بتسمية الموضو٠الكيميائيةنب أحد الموضوعات المختارة في الهندسة دراسة جميع جوا
 تشمل المواضيع أن المختارة يمكنوكقائمة استرشادية فان المواضيع . كل مرة يطرح فيه هذا المساق

التطبيقية وح ، تصميم التجارب، الخلط، هندسة المشاريع، كيمياء السطاألغذية هندسة ، تحلية المياه-:التالية
 للعمليات، تحليل ومحاكاة العمليات الكيميائية، معالجة الخامات المعدنية، الحفز اآللي والتحليل القياس

  .للعمليات
  
 

 

 ٠٩٠٥٥٣١  االختيار األمثل للعمليات ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٣٠١: (المتطلب السابق

  غير األمثلمثلية،  طرق االختيار ر األيمعاي. ئيةالكيميا  في الهندسة األمثل وتمثيل مسائل االختيار سسأ
 األمثلمثلية  وطرق االختيار   معايير األ.  البرمجة الخطية.ر من متغيوأكثرالمقيد لكل من متغير واحد  

  .الكيميائية في الهندسة مختارة تطبيقات .المقيد
  
 

 

 ٠٩٠٥٥٤١  عمليات الفصل ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٤٤١: (المتطلب السابق

 عمليات .  عمليات االستخالص بالمذيبات.  التقطير باستخدام المذيبات.اتـتقطير المواد المتعددة المركب
  . والكروماتوغرافياة الديلز. العاليةة وتشمل التناضح العكسي والفلتراألغشيةالفصل باستخدام 
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 ٠٩٠٥٥٥١  استخالص المعادن ) ساعات معتمدة ٣( 

   )٠٩٠٥٣٤٢ ( :السابقالمتطلب 

    .، تركيز ورفع قيمة الخاماتاألردنية   المعادن والخامات، المصادر :المعادنمجال استخالص 
 الطرق الحرارية الستخالص . على استخالص  المعادنالكيميائية والحركيات الحرارةتطبيقات ديناميكا  

 بما في ذلك نظريات الشائعة  المعادن الحديدية وغير الحديديةإلنتاج  تطبيقات صناعية .المعادن
 الطرق . الحديد والطرق الحديثة لالختزال المباشر لخامات الحديدإلنتاجوممارسات استخدام الفرن العالي 

 والمنجنيز واأللمنيوم النحاس إنتاج تطبيقات من صناعات .المائية والكهربائية الستخالص المعادن
  .والمغنسيوم واليورانيوم

  
 

 

 ٠٩٠٥٥٥٣  هندسة المبلمرات واللدائن )ة ساعات معتمد٣(

   )٠٩٠٥٤٢١: (المتطلب السابق

  . دور المبلمرات واللدائن في الصناعة ، هندسة تفاعالت المبلمرات. المبلمراتأنواع .المواد الخام
  .ظواهر االنتقال، انسياب المبلمرات المنصهرة:   في تصنيع اللدائن األساسية المبادئ  .خواص المبلمرات

  .البثق، الحقن: مقدمة لبعض عمليات التشكيل
  
 

 

 ٠٩٠٥٥٥٤  األسمدةتكنولوجيا  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٤٤١: (المتطلب السابق

 أو بما في ذلك المنتجات الحديثة األسمدة  االتجاهات الحديثة في تصنيع .األسمدة وظيفة  وهدفوطبيعة 
 وتصميم العمليات الرئيسية المشتركة أساسيات  .اد الخام  تحضير المو.إلنتاجهاالمعدلة والطرق الحديثة 

 مشاكل التلوث والتآكل في مصانع .)ة النتيروجينيواألسمدةالفوسفات، البوتاس  (األسمدةفي صناعة 
  . استعمال النواتج الثانوية المفقودةوإعادة األسمدة

  
 

 

 ٠٩٠٥٥٦١  )٤(مختبر الهندسة الكيميائية  ) ساعة معتمدة ١(

   )٠٩٠٥٥٧١  ،٠٩٠٥٤٢٢ (:طلب السابقالمت

مثل تعيين حركية التفاعالت  )٠٩٠٥٥٧١(، )٠٩٠٥٤٢٢(، )٠٩٠٥٤٢١(تجارب مختارة من المساق 
الكيميائية، استخدام المفاعل األنبوبي ومفاعل الخزان المستمر التقليب، توزيعات زمن المكوث، االمتصاص 

 . والضغط والرقم الهيدروجينيالحرارةالتحكم في ب مختارة على رتجا. الذي يصاحب بتفاعل كيميائي
  . القياسوأجهزة المؤازرة اآلليةحاكاة الحاسبات بالقياس م
  
 

 

 ٠٩٠٥٥٧١  ديناميكا العلميات والتحكم ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٤٤١، ٠٩٠٥٢٣١: (المتطلب السباق

التمثيل الصندوقي للعمليات، ديناميكا . ةمقدمة ألنظمة التحكم، نمذجة السلوك الديناميكي للعمليات الكيميائي
أنواع : تحليل وتصميم أنظمة التحكم. عمليات ذات الدرجة األولى، عمليات ذات الدردة الثانية: العلميات

 باستخدام تحليل كم، استجابة الدوائر المغلقة، ثبات العلميات، تصميم دوائر التح)المنظمات(المتحكمات 
  .اتاالستجابة الترددية للعملي

  
 

 

 ٠٩٠٥٥٧٢  البيئةهندسة  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٣٤٢: (المتطلب السابق 

 عمليات المعالجة التقليدية  للمياه والمياه .مصادرها وتأثيرها:   ملوثات المياه . ومصطلحاتأساسية مبادئ
مصادرها :  وثات الهواء مل. البيولوجيةواألنظمة العسر، الترشيح، التعقيم إزالةالترسيب، التخثير، : العادمة

:   المخلفات الصلبة . غسل الغازوأجهزة التحكم في ملوثات الهواء بواسطة الفرازات الدوامية .وتأثيراتها
 .تصنيفها، تداولها والتخلص النهائي منها
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 ٠٩٠٥٥٨٢  تصميم المصانع الكيميائية ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٥٤٥١، ٠٩٠٥٤٤١: (المتطلب السابق

. اختيار المعدات وخواصها. تآكل المعادن. المواد المستخدمة في بناء المعدات. صميم الهندسيطرق الت
.  الصيانة، مخطط األنابيب واآلالت الدقيقةالخدمات،. خطيط الواحدات والمعداتموقع المصنع وطرق ت

  .يةالبرمجة الخط. طرق الكشف والتفتيش. مقدمة لالختيار األمثل. رموز المعدات ورسوماتها
  
 

 

 ٠٩٠٥٥٩٧  المشروع العملي ) معتمدةات ساع٣(

    )مستوى سنة خامسة: (المتطلب السابق

مشروع فردي ويظهر عنصر القدرة على العمل اإلبداعي لكل طالب ويكون مستمداً من اإلمكانات 
ا ونتائج يقدم الطالب تقريراً في نهاية المشروع يتضمن كافة األعمال التي قام به. المتوفرة في القسم

  .الدراسة
  
 

 

 ٠٩٠٥٥٩٨  )١(مشروع  ) ساعة معتمدة١( 

   ) متزامنأو ٠٩٠٥٤٨١ ساعة بنجاح و١٢١انهاء : (المتطلب السابق

 اختيار  مخطط لعملية صناعية في الهندسة الكيميائية  بما في ذلك  أو/تقوم مجموعة من الطالب بانجاز و
  .تارةاتزان المادة والطاقة للعملية الصناعية المخ

  
 

 

 ٠٩٠٥٥٩٩  )٢(مشروع  ) ساعة معتمدة٢(

   )٠٩٠٥٥٩٨: (المتطلب السابق

 لمشكلة ما في المخطط المختار في المشروع الكيميائيةيقوم كل طالب بانجاز دراسة تفصيلية في الهندسة 
اعية  يحتوى التقرير النهائي للمجموعة  على اتزان المادة والطاقة ، مخطط للعملية الصنأن يجب ٠)١(

 ٠ مكافئةأخرى واجبات إلى باإلضافة من المعدات أكثر أووتصميم مفصل لواحدة 
 

 


