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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 الهندسة الكيميائيـة في قسم 

 (مسار الرسالة)

 

 ر 5002  رقم الخطة

  

 : أحكام وشروط عامة :أولا 

 .الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات- 1 

  -:التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج - 2 

 .بكالوريوس هندسة كيميائية - أ

  .بكالوريوس هندسة ميكانيكية - ب

 .بكالوريوس هندسة عمليات - ج

 .الكيميائية في الهندسة ذات الصلة مع الهندسةبكالوريوس  - د

 

 .ل توجـد :شروط خاصة :ثانياا 

 

 :معتمدة موزعة كما يليساعة ( 33)تتكون مواد هذه الخطة من  :ثالثاا 

- :كما يليساعة معتمدة ( 11: )إجباريةمواد   -1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة الرقم

 --- - 3 3 ـة الديناميكا الحراري 1215021 11

 --- - 3 3 هندسة التفاعالت الكيميائية  1215022 12

 --- - 3 3 الرياضية في الهندسة الكيميائيةالطرق  1215032 13

 --- - 3 3 ظواهر االنتقـال  1215001 10

 1215001 - 3 3 انتقال المـادة   1215002 15

 --- - 3 3 التصميم بمساعدة الحاسوب 1215001 10

 

 -:ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6: )مواد اختيارية  - 5

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة المادةاسم  رقم المادة الرقم
 --- - 3 3 التحليل العددي   1215031 .1

 1215001 - 3 3  في العمليات  انتقال الحـرارة 1215000 .2

 --- - 3 3 عمليات السطوح البينيـة  1215005 .3

 --- - 3 3  هندسة الكيمياء الحيوية 1215055 .0

 --- - 3 3 التحكم في العمليـات   1215003 .5

 --- - 3 3 تكنولوجيا الدقائـق   1215000 .0

 --- - 3 3 موضوع خاص في الهندسة الكيميائية  1215001 .0

 

 

 (.0902099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة ماجستير   -3 
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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 في قسم الهندسة الكيميائيـة 

 (مسار شامل)

 ش 5002  رقم الخطة

  

 : أحكام وشروط عامة :أولا 

  .الدراسات العليا النافذة  برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات- 1 

  -:التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج - 2 

 .بكالوريوس هندسة كيميائية - ت

  .بكالوريوس هندسة ميكانيكية - ث

 .بكالوريوس هندسة عمليات - ح

 .ةذات الصلة مع الهندسة الكيميائي بكالوريوس في الهندسة- د 

 

 .ل توجـد :شروط خاصة :ثانياا 

 

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي( 33)تتكون مواد هذه الخطة من  :ثالثاا 

 -: كما يليساعة معتمدة ( 52: ) إجباريةمواد   -1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة الرقم

 --- - 3 3 ـة الديناميكا الحراري 1215021 11

 --- - 3 3 هندسة التفاعالت الكيميائية  1215022 12

 --- - 3 3 التحليل العددي   1215031 13

 --- - 3 3 الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية 1215032 10

 --- - 3 3 ظواهر االنتقـال  1215001 15

 1215001 - 3 3 انتقال المـادة   1215002 10

 1215001 - 3 3  انتقال الحـرارة  في العمليات  1215000 10

 ---  3 3 التصميم بمساعدة الحاسوب 1215001 .0

 

 -:ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي ( 9: )مواد اختيارية  - 5

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة المادةاسم  رقم المادة الرقم

 --- - 3 3 عمليات السطوح البينيـة  1215005 .1

 --- - 3 3  هندسة الكيمياء الحيوية 1215055 .2

 --- - 3 3 التحكم في العمليـات   1215003 .3

 --- - 3 3 تكنولوجيا الدقائـق   1215000 .0

--- -  3 3 في الهندسة الكيميائية موضوع خاص 1215001 .5

 

 

 (.0902090)شامل  امتحان -3 

 

 :وصـف المــواد
 

 3)                الديناميكا الحرارية  ( 0902051)

 (ساعات معتمدة

االتزان الكيميائي واتزان األطوار في ومراجعة للديناميكا الحرارية المتداولة، تتناول هذه المادة 

التنبؤ بقيمة االتزان وتمثيلها رياضياً للمحاليل المزدوجـة والمتعددة،  واألنظمة المزدوجة والمتعددة، 

 .التنبؤ بقيمة الخواص للديناميكا الحرارية من المعلومات الجزيئيـة واقترانات التجزئةو

 

 (ساعات معتمدة 3)               هندسة التفاعالت الكيميائية  ( 0902055)
الديناميكا ولحركيات التفاعالت الكيميائية،  األساسيةمعالجة متقدمة للتطبيقات تتناول هذه المادة 

غير مفاعالت الكيميائية المتجانسة واالنتقال لتحليل وتصميم وتشغيل ال وظواهر الحراري

العامة لعمليات  التأثيرات الدقيقة أوو، العامل المساعد أو في عدم وجوده في وجود متجانسة،ال
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المفاعالت رياضياً وتصميمها ومحاكاتها وثباتها أثناء إجراء  تمثيلو التقليب في المفاعالت،

 .التفاعالت

 

 (ساعات معتمدة 3)          التحليل العددي   (0902031)

مع التركيز على استخدام  ،الكيميائيةتطبيق التقنيات العددية في حسابات الهندسة تعرض هذه المادة ل

الت التفاضلية العادية حل المعادو التكامل،و التفاضل، :موضوعات متفرقة تشملوالحاسوب، 

التطبيق على موضوعات و حل موضوعات الحل األمثل باستخدام الطرق العددية،و والجزئية،

  .ظر العمليات والوحدات الكيميائيةعملية في تنا

 

 (ساعات معتمدة 3)             الطرق الرياضية في الهندسة الكيميائية (  0902035)

التمثيل الرياضي لمشكالت أصيلة في الهندسة الكيميائية باستخدام المعادالت تتناول هذه المادة 

باستخدام  الرياضية الحلول بالطرقوالتفاضلية العادية والجزئية والمصفوفات والمتجهات، 

 .البالس وفوريير والطرق التقريبية واالقترانات الخاصة والتقنيات األخرى تحويالت

 

  (ساعات معتمدة 3)         ظواهر النتقال  (0902021)

مراجعة للعالقات األساسية النتقال القوة الدافعة والحرارة والمادة وأوجه الشبه تعرض هذه المادة ل

استعمال طرق الحساب التكاملي ومراجعة للكميات المتجهة والكميات الممتدة، ووالتماثل بينهما، 

المعادالت االستمرارية وحفظ الحركة ووالحرارة والمادة،  وتطبيقها على انتقال القوة الدافعة

االنتقال  :مع تطبيقات على انتقال القوة الدافعة والحرارة والمادة للحاالت التالية ،والحرارة والمادة

االنتقال الدوامي واتجاه واحد واالنتقال في أكثر من اتجاه واالنتقال المتغير مع الزمن،  في

  .والنظريات المتعلقة به وتطبيقها على حاالت انتقال القوة الدافعة والحرارة والمادة

 

 (ساعات معتمدة 3)          انتقال المادة ( 0902025)

 (902021)المتطلب السابق 

االنتشار و االنتشار العادي والمتعدد العناصر مع تطبيقات،و أنواع االنتشار،تتناول هذه المادة 

معادالت توزيع التركيز ومعادالت حفظ المادة مع تطبيقات، ووالجريان خالل الوسط المسامي، 

تها، نماذج انتقال المادة بالحمل مع تطبيقاوبأكثر من متغير أساسي واحد وطرق مختلفة لحلها، 

انتقال المادة وحلول دقيقة وأخرى تقريبية النتقال المادة بالطبقة المتاخمة، ومعامالت انتقال المادة، و

وانتقال أوجه الشبه مع انتقال القوة الدافعة وانتقال المادة خالل الطبقات، ومع التفاعل الكيميائي، 

  .الحرارة

 (ساعات معتمدة 3)      انتقال الحرارة في العمليات  ( 0902022)

 (902021)المتطلب السابق 

قات الحمل بطبو ،التوصيل الحراري متعدد األبعاد في الحاالت الثابتة وغير الثابتةتتناول هذه المادة 

االختيار والتصميم الحراري للمبادالت الحرارية و ،الحالة الثنائية يحدية رقيقة ونماذج السريان ذ

وعية انتقال الحرارة في األو ،فرانونماذج األ باإلشعاعانتقال الحرارة و ،في المصانع الكيميائية

بعاد وتقدير مثل وحساب األالتصميم األو ،المحتوية على مواد مقلبة واألوعية المدثرة والملفات

 .الكلفة للمعدات الحراريـة
 

 (ساعات معتمدة 3)                    عمليات السطوح البينيـة   (0902022)

نظرية االهتزاز على السطوح بين الغاز والسائل و ،الكيمياء الفيزيائية للسطوحتتناول هذه المادة 

 ،تكوينها وخصائصها وتفكيكها: األنظمة الغرويةو ،تحليالت ديناميكا الحرارة والحركية: والصلب

  .االنتقال عبر األغشية مع التطبيقاتو ،حركية تلبيد الدقائقو
 

 (ساعات معتمدة 3)                      الكيمياء الحيويةهندسة ( 0902022)

 ،األنظمة االستنبات المختلطةو ،نزيمية وتطبيقاتهانظرية التفاعالت اإلو ،مقدمةتتناول هذه المادة 

فصل المنتجات و ها،وتصميم تحليل المفاعالت الحيوية ذات الوجبة والمستمرة مع أجهزة القياسو

  .عمليات التخمير الصناعية والتطبيقات البيئيـةو ،المادة في األنظمة الحيويةانتقال و ،وتنقيتها
 



 4 

 (ساعات معتمدة 3)        التصميم بمساعدة الحاسوب (  0902061)

مراجعة طرق االختيار األمثل للعمليات باستخدام الحاسوب في تصميم تصميم ل تعرض هذه المادة

استراتيجيات حل العمليات لمسارات تدفق المواد، والعمليات الكيماوية المستمرة والمتقطعة، 

حسابات المصفوفات شبه الفارغة من ومنهجيات التجزئة، واختيار متغيرات التصميم والقطع، و

تخليق العمليات ويم وجدولة العمليات الكيماوية المتقطعة، تصموالعناصر وطرق التخزين، 

 .مشاريع فردية باستخدام برمجيات تمثيل العمليات الصناعيةوالكيماوية واالستخدام األمثل للطاقة، 
 

 (ساعات معتمدة 3)                           التحكم في العمليات ( 0902003)

أنظمة تحكم للعمليات ذات وقت تأخير و الثبات ألنظمة التحكم،مراجعة لتحليل تتناول هذه المادة 

متعددة  تصميم أنظمة التحكم للعملياتو التحكم في العمليات ذات الدوائر المتعددة،وكبير، 

  .تطبيقات نظريات التحكم الحديثةوالتحكم المتكيف، وتصريف العمليات، والتغيرات، 
 

 (ساعات معتمدة 3)         تكنولوجيا الدقائق (  0902002)

أساسيات سريان وتداول المواد الصلبة،  وخصائص الدقائق المنفردة والمتجمعة، ل تعرض هذه المادة

تطبيقات وتصميم النواقل وميكانيكية زيادة أحجام المواد الصلبة وتجمعها وانضغاطها وخلطها، و

خاليا التعويم والمعلقات الصلبة، و تصميم أنظمة الطبقات المميعة والطبقات النافورية،و الهوائية،

بالتركيز على )ترشيح المواد الصلبة وتصميم أنظمة تدميج الدقائق، وواندماج الدقائق المترسبة، 

 .مشروع فرديوأساسيات الفقاعات الغازية والسائلة، و، (تصميم األجهزة والمعدات
 

 3)           موضوع خاص في الهندسة الكيميائية (  0902011)

 (ساعات معتمدة

التحكم وتطرح في موضوع متخصص في أحد المواضيع المختلفة مثل هندسة تصنيع البالستيك، 

  .خطار المصانعوأفي تلوث البيئة، 


