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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 سعود الملك جامعة

 الهندسة كلية

 الكيميائية الهندسة قسم

 

 مقدمة -1

 االقتصببببند   االزدهببببنر الصببببنن ي  التنميبببب  فبببب  حي يببببن د را الكيميببببن ي   المهندسبببب   يلعبببب 

  البتر كيمين يببب  الكيمين يببب  للصبببنن ن  ال اسبببع  للمسبببنهم  نظبببرا    ذلببب  السبببع دي  العربيببب  المملكببب  فببب 

 غيبببر  المببب اد المعبببند  معنلجببب  فببب  األخيبببر  الت سبببعن  أتنحببب  كمبببن السبببع د   االقتصبببند مجمببب  فببب 

 الكيميبببن يي   للمهندسبببي  جديبببد   مببب  فبببر  الببب    الحديبببد     الي رانيببب   الف سبببفن  )مثببب   البتر ليببب 

 تحليببب  مثببب   المملكبب   فببب  الكيميببن يي  للمهندسبببي  األخببر  الر يسببب  العمبب  مجبببنال  مبب  العديبببد  هنببن 

 الصببببنن ي   المخلفببببن   معنلجبببب  المحبببب     للميببببن  إنتنجببببن   العببببنل  د   أكبببببر  المملكبببب )تعتبببببر الميببببن 

  األسبببمد  البنبببن    مببب اد  األل منيببب      البببذه  )الحديبببد المعبببند   اسبببتخرا  الحربيببب    الصبببنن ن 

 تشببببم  التبببب  الحي يبببب  الكيميببببن  هندسبببب  أيضببببن   الكيمين يبببب   الهندسبببب   تشببببم  الصببببنن ي    المنظفببببن 

 مببب  الكيميبببن   المهنبببد   مببب   يمتبببد الحي يببب    التكن ل جيبببن الغذا يببب   الصبببنن ن   ا يببب الد المنتجبببن 

 .الجديد  الصنن ي  المشر  ن   تخطيط تصمي  إلى القن م  الصنن ن   تط ير تشغي 

 جنمعببب  فببب  الهندسببب  كليببب  فببب     1974) هببب  1394  بببن  فببب  الكيمين يببب  الهندسببب  قسببب  أنشببب 

 أسبببتنذ 6  مشبببنر   أسبببتنذ 7  أسبببتنذ  11) التبببدري  هي ببب   ضببب  24 القسببب  يضببب  حنليبببن   سبببع د  الملببب 

 تبببب   قببببد فنيببببي   3     البحبببب  التببببدري  مسببببن د  مبببب  8 هنببببن  أ  كمببببن محنضببببري   2  مسببببن د 

 العمليبببن  مختلببب  تصببب ر مببب  الطببب   يبببتمك  حتبببى المعنمببب  مببب  للغنيببب  جيبببد بشبببك  القسببب  تجهيبببز

 البحثيبببب  المعنمبببب   لببببى الطبببب    معنمبببب  جننبببب  إلببببى القسبببب    يحتبببب   ترابطهببببن   كيفيبببب  الكيمين يبببب 

 مبنشبببر  تبببرتبط  التببب  بببب  الخنصببب  الحنسببب   معنمببب  للقسببب   أيضبببن   التبببدري   هي ببب  بأ ضبببن  الخنصببب 

 أل ضببببن  الشخصببببي  الكمبيببب تر أجهببببز  أ  الهندسببب  كليبببب  حنسبببب بن  أ  المركبببز  الجنمعبببب  بحنسببب  

 بنإلضببنف   المحنكببن   التصببمي  بببرام  مبب  كبيببر بعببدد الحنسبب   أجهببز  تز يببد تبب   قببد التببدري   هي بب 

 .الكيمين ي  العملين  مختل  فه  لتعزيز الطلب  قب  م  تستخد  الت  التحك  برام  إلى

 مبب  األكببنديم  مببنداال ت  لببى المسببتمر   التطبب ر التميببز  بب  بحثبب  خبب   مبب  القسبب   حصبب 

 6 لمبببد  للقسبب  األمريكببب  اال تمببند تجديببد تببب  كمببن 2009  بببن  منببذ األمريكيبب  األكبببنديم  مببنداال ت هي بب 

  اال تمبببند للتقببب ي  ال طنيببب  الهي ببب  ا تمبببند  لبببى القسببب  حصببب  أيضبببن    2016  بببن  مببب  ببببد    سبببن ا 

 السببببن   بببب  بببببدال   المشببببترك  األ لببببى السببببن  تطبيبببب  فبببب  الجنمعبببب  لبببببد   2015  ببببن  فبببب  األكببببنديم 
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 تببب   المشبببترك  األ لبببى السبببن  فببب  حصبببن  اإل العنمببب  الكيميبببن  مقبببررا  تضبببمي  تببب  حيببب  التحضبببيري 

 خطببب  ت ضببب  كمبببن المشبببترك  األ لبببى السبببن  التغيبببرا  مببب  يت اكببب ل األكبببنديم  القسببب  برنبببنم  تعبببدي 

 .ط ر الم القس 

 

 الكيميائيةالهندسة  العلوم في برنامج بكالوريوس -2

إلى إ بداد الطلبب  لتلبيب  احتينجبن  القطبنن الصبنن    القطبنن العبن    البكنل ري يهد  برننم  

 كببذل  للمسببنهم  فبب  تطبب ير الصببنن   ال طنيبب  فبب  المملكبب    لببذل    يحببر  القسبب    بنإلضببنف  إلببى 

مث  )مقررا  الهندس  الكيمين ي  األسنسي    لى إدرا  المقررا  الت  تغط  أه  الصنن ن  ف  المملك  

سبن ا  مقسبم  إلبى  خمب يمن ين   تحلي  المين   ف  برننمج  األكنديم   مبد  البرنبنم  صنن   البتر ك

كمبن  شنم   السبن  األ لبى المشبترك فص   دراسي  بمعد  فصلي  دراسيي  ف  العن  الدراس  ال احد  10

 التنلي     ا ض  الجدت

 

 ساعة معتمدة( 165) متطلبات البرنامج 2-1

سببن    165الكمببن  متطلبببن  التخببر  فبب  برنببنم  الهندسبب  الكيمين يبب   لببى الطنلبب  النجببن  فبب  

سبن   معتمبد  مب   1منهبن سبن   معتمبد   133المشبترك     السن  األ لبىف   سن   معتمد  32)معتمد  

   تتبب زن سببن ن  5.0مبب   2.75بمعببد  تراكمبب  ال يقبب   بب    1-كمببن ي ضبب  الجببد   التببدري  العملبب 

 ننم   لى المست ين  المختلف   لى النح  التنل  البر

 32  2السن  األ لى المشترك  م ز   كمن ي ض  جد   ) سن   معتمد  م  

 8  3متطلبن  الجنمع  )الجد    ن  معتمد  م سن    

o (  أ  - 3كمن ي ض  الجد   )    معتمد سن  2مقررا  اجبنري   

o (  3مقررا  م  الجد   ) 3الطنل     يختنر معتمد  سن ن  6مقررا  اختينري -     

 48   منهن4متطلبن  الكلي  )الجد    معتمد  م  سن    

o 40   أ  – 4 )الجد   الكلي  مقررا  إجبنري   لى جمي  أقسن  معتمد  سن  

o 6  الجبد  ي  يختنرهن القس  حسب  تخصصب  ضنفاإلالكلي  معتمد  م  مقررا   ن سن( 

4–   

o 2   4تك   م  مقررا  القس  )جد    لى األ الحر  سن   معتمد  م  المقررا –      

 77   منهن  5)الجد    متطلبن  القس معتمد  م   سن  

o 49    أ  – 5 مقررا  تخصصي  إجبنري  )الجد  معتمد  سن 
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o 4   5 مشر ن التخر  )الجد  معتمد  سن ن –     

o 11    5)الجد   ف  الكيمين  اجبنري  مقررا  معتمد  سن –    

o 12  ه  – 5د    – 5مقررا  قس  اختينري  )الجد      معتمد سن    

o 1   5)جد   ) العمل  التدري  م  بد   تقدير )سن   معتمد –      

o   صفر سن   معتمد   ببد   تقبدير   ال يبدخ  اختينرين  لط ب  أيضن  يطر  القس  مقررا(

   ز – 5)جد    ف  متطلبن  التخر 

 

  متطلبات مشروع التخرج 2-2

تسبجي  مشبر ن لك  جز    يسم  للطنل  بمعتمد  سن    2ينقس  مشر ن التخر  إلى قسمي  )

  األ لبى المشببترك  سبن   مقبرر  بعبد السبن   97  أسبن   معتمبد  ) 129 بعبد إكمنلب  بنجبن  1-التخبر 

    1) التخبر   التسبجي  فب  مشبر  يمك      بنجن   اكمن  جمي  مقررا  المست   السنب  فمن د  

 ال يمك  التسجي  خ   الفص  الصيف   خ   الفص  األ   أ  الثنن  فقط   2)

 

 بدون تقدير(معتمدة ساعة  1) العمليمتطلبات التدريب  2-3

ف  أحد تطبيقن      – 5جد   ) العمل  م  التدري أسنبي   10 لى جمي  ط   القس   إكمن  

  لى الطنل  الحص    لى م افق  القس   لبى الجهب  التب  ينب   التبدري  فيهبن بعبد الهندس  الكيمين ي   

 أنهن  متطلبن   م  خط  القس   األ لى المشترك  سن   بعد السن  78سن   معتمد  ) 110 بنجن  إكمنل 

أ    الفص  الدراس  الصيف العمل    ال يج ز الجم  بي  التدري  التسجي  ف  مقررا  المست   الثنم 

  مشر ن التخر 

 

   الكيمين ي الخط  النم ذجي  لبرننم  الهندس    6 ي ض  الجد   
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 يعتمد،
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 الكيميائيةملخص متطلبات الخطة األكاديمية لبرنامج الهندسة    ( 1جدول )

 التوصيف ساعة المتطلبات

 32 السنة األولى المشتركة

  4كيمين   نم  )
  3حسن  التفنض  )

  3مقدم  ف  اإلحصن  )
  12انجليز  )

  2مهنرا  كتنب  )
  3مهنرا  جنمعي  )
  3مهنرا  حنس  )
  1ريند  أ من  )
  1صح   لينق  )

 8 متطلبات الجامعة

 الدراسن  اإلس مي  
  2اجبنر  )
  6اختينر  )

 48 متطلبات الكلية

  40إجبنر  )
  6تكميل  )

  2) حر 

 77 متطلبات القسم

  49تخص  إجبنر  )
  4مشر ن تخر  )

  12تخص  اختينر  )
  11)كيمين  إجبنر  
   ند  1) التدري  العمل 
   ند  0مشر ن بحث  )

  165 المجموع

 
 
 

 ساعة معتمدة( 32متطلبات السنة األولى المشتركة ) 

 

 ساعة( 32( السنة األولى المشتركة )2جدول )

الثانيالمستوى   المستوى األول  

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 انج  100 انجليزي لغ    0-9-6)6   انج  110 ي لغ  انجليزي  تخصص  6-9-0)6 

 ريض 101 حسن  التفنض   0-1-3)3   نه  101 مهنرا  جنمعي   3-0-0)3 

 ريد 101 ريند  األ من   0-0-1)1   تق  101 مهنرا  الحنس   0-0-6)3 

 كي  101 كيمين   نم   2-0-3)4   إح  101 مقدم  ف  اإلحصن   2-2-0)3 

  ر  100 مهنرا  الكتنب   0-0-2)2   فج  101 اللينق   الثقنف  الصحي   1-1-0)1 

 المجموع 16  المجموع 16
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 ساعات معتمدة( 8(: متطلبات الجامعة )3جدول ) 

 ساعة معتمدة( 2االجبارية ) متطلبات الجامعةأ(    - 3) جدول

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سل  107 أخ قين  المهن   0   0   2) 2 اجبنر   

 المجموع 2 

 

 

 ( من القائمة أدناه(معتمدة ساعات 6مقررات ) 3االختيارية )يختار الطالب  متطلبات الجامعةب(    - 3) جدول

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سل  100 دراسن  ف  السير  النب ي   0   0   2) 2 اختينر   

سل  101 س مي الثقنف  اإلأص     0   0   2) 2 اختينر   

سل  102 اإلس  األسر  ف    0   0   2) 2 اختينر   

سل  103  النظن  االقتصند  اإلس م  0   0   2) 2 اختينر   

سل  104  النظن  السينس  اإلس م  0   0   2) 2 اختينر   

سل  105 حق   اإلنسن   0   0   2) 2 اختينر   

سل  106 الفق  الطب   0   0   2) 2 اختينر   

سل  108 قضنين معنصر   0   0   2) 2 اختينر   

سل  109 المرأ   د رهن التنم    0   0   2) 2 اختينر   

 المجموع 6 

 )م    ت             م  = محنضرا      ت  = تمنري          =   مل  )معم   

  

 (معتمدة ساعة 48) متطلبات الكلية    (4جدول )

 

 (معتمدة ساعة 40) اإلجباريةالمقررات أ(  – 4) جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

 ريض 101  0   2   3) 3 حسن  التكنم  ريض 106

 ريض 101  0   2   3) 3 المتجهن   المصف فن  ريض 107

 ريض 107  ريض 106  0   2   3) 3 حسن  التفنض   التكنم  ريض 203

 ريض 203  0   2   3) 3 المعندال  التفنضلي  ريض 204

   2   0   3) 4  1فيزين   نم  ) فيز 103

 فيز 103  2   0   3) 4  2فيزين   نم  ) فيز 104

   0   1   2) 2 اللغ   التخنط  نج  109

 نج  109  0   1   2) 2 الكتنب  التقني  نج  110

   2   0   2) 3 أسنسين  الرس  الهندس  هع  104

 هع  104  2   1   2) 3 لتصمي  الهندس ا مقدم  ف  هع  106

 ريض 107  ريض 106  0   1   3) 3 استنتيكن هع  201

 ريض 101كي     101  0   0   2) 2 الهندس   البي   هع 203

   0   1   3) 3 الهندسي  مشنري الدار  إ هع  402

   0   1   2) 2 هندس القتصند اال هع  403

 40        المجموع

 )م    ت             م  = محنضرا      ت  = تمنري          =   مل  )معم   
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 ساعة معتمدة( 6الكلية اإلضافية لبرنامج الهندسة الكيميائية )مقررات   ب( – 4) جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

   2   0   2) 3 الحنس  برمج   هع  209

 ريض 107  0   2   3) 3 الطرا   العددي  ريض 254

 6         المجموع

 

ساعة معتمدة( 2ج( مقرر كلية حر ) - 4جدول )  

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

  2 مقرر حر ×××××

     2                المجموع

 

 متطلبات البرنامج ( 5جدول )

 ساعة معتمدة( 49) مقررات البرنامج اإلجبارية أ( – 5) جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

كي  101  0   1   3) 3  1أس  الهندس  الكيمين ي  ) هك  201  

 هك  201  0   1   2) 2  2أس  الهندس  الكيمين ي  ) هك  202

كي  101  0   1   2) 2  1)  للهندس  الكيمين ي  حراري الديننميكين ال هك  205  

هك  205  0   1   2) 2  2) للهندس  الكيمين ي  حراري الديننميكين ال هك  206  

كي  101  0   1   3) 3 الم اد  هندس  ين سنأس هك  219  

هك  201  0   1   3) 3 انتقن  كمي  الحرك  هك  234  

هك  206  0   1   3) 3 هندس  التفن    الكيمين ي  هك  320  

هك  201  0   1   2) 2  ملين  مشترك  هك  333  

هك  202  0   1   3) 3 انتقن  الحرار  هك  334  

هك  234  0   1   3) 3 انتقن  المند  هك  335  

هك  320  0   1   1) 1 س م  العملين  هك  336  

هك  335  4  0   0) 2  1الهندس  الكيمين ي  )معم   هك  366  

ريض 254هك     201  2   1   1) 2 الطر  الحسنبي  هك  406  

هك  335  0   1   3) 3  ملين  فص  هك  409  

هك  334  2   1   2) 3 تصمي  العملين  الكيمين ي  بنلحنس   هك  412  

هك  406  0   1   3) 3  ملين  تحك  هك  415  

هع  403  2   1   1) 2 اقتصندين  العملين  الكيمين ي  هك  420  

سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   2) 2  2م اضي  مختنر  ف  الهندس  الكيمين ي  ) هك  423  

هك  320  0   1   3) 3 هندس  المفن    غير المتجننس  هك  426  

هك  426  4  0   0) 2  2معم  الهندس  الكيمين ي  ) هك  466  

 49    المجموع

 )م    ت             م  = محنضرا      ت  = تمنري          =   مل  )معم         ند  نجن  بد   درج 
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ساعة معتمدة( 4مشروع التخرج ) ب( -5) جدول  

 المقرراسم  المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

  0   0   2) 2  1)مشر ن تخر   هك  496
 مقررا   جمي  بنجن  معتمد  سن   129 إتمن 

 د   فمن السنب  المست  

 هك  496  0   0   2) 2  2)مشر ن تخر   هك  497

 4    المجموع

ساعة معتمدة( 11) مقررات كيمياء إجبارية ج( – 5) جدول  

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 )مح ، تم ، عم(
سابق متطلب  

 كي  101  0   0   3) 3 أس  الكيمين  الفيزين ي  كي  230

   0   0   2) 2  1أس  الكيمين  العض ي  ) كي  244

 كي  244  0   0   2) 2  2أس  الكيمين  العض ي  ) كي  245

 هك  201  4   0   2) 4 التحلي  اآلل  لطلب  غير التخص  كي  350

 11    المجموع

 

ساعة معتمدة( 12) اختياري قسم (د – 5) جدول  

      - 5) الجد   ف  االختينري  القس  مقررا  م  معتمد   سن  12 اختينر الطنل  ) لى

 الساعات المقررة متطلب سابق

 )مح ، تم ، عم(
 المقرر رمز الوحدة االختيارية

 هك  4××  1)اختينر  تخص    0   1   3) 3 سن   معتمد  بنجن  120اكمن  

 هك  4××  2)اختينر  تخص    0   1   3) 3 سن   معتمد  بنجن  120 اكمن 

 هك  4××  3)اختينر  تخص    0   1   3) 3 سن   معتمد  بنجن  120اكمن  

 هك  4××  4)اختينر  تخص    0   1   3) 3 سن   معتمد  بنجن  120اكمن  
 المجموع 12 

 
 تمنري          =   مل  )معم         ند  نجن  بد   درج )م    ت             م  = محنضرا      ت  = 

 
 

االختيارية القسم مقررات  (هـ – 5) جدول  
  أدنن  االختينري  القس  مقررا   قن م  م  معتمد   سن  12 اختينر الطنل  ) لى

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 )مح ، تم ، عم(
 سابق متطلب

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3   معنلج  المين تحلي   هك  413

سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3  1م اضي  مختنر  ف  الهندس  الكيمين ي  ) هك  422  

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3  3م اضي  مختنر  ف  الهندس  الكيمين ي  ) هك  425

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 التل   ف  المصنن  الكيمين ي من   هك  427

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 إنتن  م اد البنن   االسمن  هك  428

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 الصنن ن  الكيمين ي   الطنق  هك  429

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 هندس  التآك  هك  430
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 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 ن ي  كيميكهرالهندس  ال هك  433

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 الفلزا     المعند   إ ند  تد ير   استخ هك  434

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3  ملين  معنلج  المخلفن  هك  437

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 كيمين  المين   التحلي  الكيمين   للمين  هك  438

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3  مقدم  ف  هندس  الكيمين  الحي ي  هك  440

 معتمد  بنجن سن    120اكمن    0   1   3) 3   هندس  تكرير البتر   هك  441

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 الصنن ن  البتر كيمين ي  هك  442

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 تصني  الغنز الطبيع  هك  443

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 المعنلج  البي ل جي  لمخلفن  الصر  الصح  هك  445

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 التقني  الحي ي  البي ي  هك  446

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3    هندس  الب ليمرا  أسنسين   ل هك  447

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 د نعمالمعنلج  أسنسين   هك  448

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 الفص  بنألغشي  هك  449

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 الطنق  المتجدد  هك  450

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 تقييم المخاطر والتحكم فيها هك  451

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 تقنيات الصناعات الغذائية هك  452

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 علوم وهندسة المتكونات هك  453

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 أمثلية عمليات الطاقة هك  454

 سن   معتمد  بنجن  120اكمن    0   1   3) 3 تكنم  العملين  هك  467

  12 المجم ن

 
محنضرا      ت  = تمنري          =   مل  )معم        ند  نجن  بد   درج )م    ت             م  =    

 
 التدريب العملي )إجباري(  (و – 5) جدول

 
 رمز
 المقرر

 المقرر اس 
 السن ن  المقرر 
 )م    ت       

 سنب  متطل 

  بنجن  معتمد  سن   110 إتمن  )ند  1 التدري  العمل  هك  999

  1       المجموع

 
 بدون ساعات محتسبة اختيارية مقررات (ز – 5) جدول

 محتسب  ف  المعد  التراكم  للطنل   ال يدخ  ف  متطلبن  التخر   ن )مقرر اختينر  بد   سن 
 

 رمز
 المقرر

 المقرر اس 
 السن ن  المقرر 
 )م    ت       

 سنب  متطل 

 بنجن  معتمد  سن   129 اكمن  )ند  0 مشر ن بحث  هك  998

 



10 

 يعتمد،
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 الهندسة الكيميائية برنامجالخطة النموذجية ل (6جدول )

 المستوى األول  المستوى الثاني

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 انج  100 نجليزي الغ    0-9-6)6   انج  110 ي لغ  انجليزي  تخصص  6-9-0)6 

 ريض 101 حسن  التفنض   0-1-3)3   نه  101 مهنرا  جنمعي   3-0-0)3 

 ريد 101 ريند  األ من   0-0-1)1   تق  101 مهنرا  الحنس   0-0-6)3 

 كي  101 كيمين   نم   2-0-3)4   إح  101 مقدم  ف  اإلحصن   2-2-0)3 

  ر  100 مهنرا  الكتنب   0-0-2)2   فج  101 الصحي اللينق   الثقنف    1-1-0)1 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 

 المستوى الثالث  المستوى الرابع

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

فيز 103  سل ×××  اختينر  دراسن  اس مي   0   0   2) 2   فيز 104  2فيزين   نم  )  2   0   3) 4 

نج  109  فيز 103  1فيزين   نم   )  2   0   3) 4   نج  110 الكتنب  التقني   0   1   2) 2 

 ريض 106
 ريض 107

ريض 101  ريض 203 حسن  التفنض   التكنم   0   2   3) 3  ريض 106 حسن  التكنم   0   2   3) 3 

هع  104 ريض 101  هع  106 التصمي  الهندس  مقدم  ف   2   1   2) 3   ريض 107 المتجهن   المصف فن   0   2   3) 3 

ريض  106
 ريض 107

 نج  109 اللغ   التخنط   0   1   2) 2   هع  201 االستنتيكن  0   1   3) 3

كي  101  
ريض 101  

 هع  104 أسنسين  الرس  الهندس   2   0   2) 3   هع  203 الهندس   البي    0   0   2) 2

 المجموع 17  المجموع 17

 
 
 

 المستوى الخامس  المستوى السادس

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 ريض 204 المعندال  التفنضلي   0   2   3) 3 ريض 203  سل  107 اخ قين  المهن   0   0   2) 2 

 كي  244  1أس  الكيمين  العض ي  )  0   0   2) 2   كي  245  2أس  الكيمين  العض ي  )  0   0   2) 2 كيم 244

 كي  230 الفيزين ي أس  الكيمين    0   0   3) 3 كيم 101  هع  209 برمج  الحنس    2   0   2) 3 

 هك  201  1أس  الهندس  الكيمين ي  )  0   1   3) 3 كيم 101  هك  202  2أس  الهندس  الكيمين ي  )  0   1   2) 2 هكم 201

  0   1   2) 2 هك  205
للهندس  حراري  الديننميكين ال

  2) الكيمين ي 
  0   1   2) 2 كيم 101  هك  206

 حراريببببببببببببب الديننميكين الببببببببببببب
  1)  للهندس  الكيمين ي 

 هك  205

 هك  219 الم اد  هندس  ين سأسن  0   1   3) 3 كي  101  هك  234 انتقن  كمي  الحرك   0   1   3) 3 هكم 201

      ×××× مقرر حر 2 

 المجموع 16  المجموع 16

 



11 

 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 
 
 

 المستوى السابع  المستوى الثامن

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
( عم مح ، تم ، ) 

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

  4   0   2) 4 هكم 201
  غير طلبلل  اآلتحلي  ال

 التخص 
 سل  1×× اختينر  دراسن  اس مي   0   0   2) 2   كي  350

 ريض 254 الطرا   العددي   0   2   3) 3 ريض 107  هع  403 االقتصند الهندس   0   1   2) 2 

 هك  333  ملين  مشترك   0   1   2) 2 هك  201  هك  366  1)معم  الهندس  الكيمين ي    4   0   0) 2 هك  335

 هك  201
 ريض 254

 هك  334 انتقن  الحرار   0   1   3) 3 هك  202  هك  406 الطر  الحسنبي   2   1   1) 2

 هك  335 انتقن  المند   0   1   3) 3 هك  234  هك  409 فص  ملين    0   1   3) 3 هك  335

  0   1   3) 3 هك  320
هندس  المفن    غير 

 المتجننس 
  0   1   3) 3 هك  206  هك  426

هندسببببببببببببب  التفبببببببببببببن    
 الكيمين ي 

 هك  320

      هك  336 س م  العملين   0   1   1) 1 هك  320

 المجموع 16    المجموع 17  

 
 
 

 المستوى التاسع  المستوى العاشر

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 سل  1×× اختينر  دراسن  اس مي   0   0   2) 2   هع  402 الهندسي  مشنري الإدار    0   1   3) 3 

 120اكمن  
سن   معتمد  

 بنجن 
3 (3   1   0  

 اختيبببببنر  تخصببببب مقبببببرر 
(2  

4xx  2   1   2) 3 هك  334  هك  
تصببببببببببببببمي  العمليببببببببببببببن  

 الكيمين ي  بنلحنس  
 هك  412

 120اكمن  
سن   معتمد  

 بنجن 
3 (3   1   0  

 اختيبببببنر  تخصببببب مقبببببرر 
(3  

4xx  هك  415  ملين  تحك   0   1   3) 3 هك  406  هك 

 120اكمن  
سن   معتمد  

 بنجن 
3 (3   1   0  

اختيبببببنر  تخصببببب  مقبببببرر 
(4  

4xx  هك  
 120اكمن  

سن   معتمد  
 بنجن 

2 (2   1   0  
م اضببببببي  مختببببببنر  فبببببب  

  2الهندس  الكيمين ي  )
 هك  423

  2   1   1) 2 هع  403  هك  466  2)معم  الهندس  الكيمين ي    4   0   0) 2 هكم 426
اقتصبببببببببندين  العمليبببببببببن  

 الكيمين ي 
 هك  420

  هك  497  2مشر ن تخر  )  0   0   2) 2 هكم 496
 120اكمن  

سن   معتمد  
 بنجن 

3 (3   1   0  
اختيببببببببببببببببنر  مقببببببببببببببببرر 
  1) تخص 

4xx  هك 

 110اكمن  
سن   معتمد  

 بنجن 
)ند  1  

  هك  999 التدري  العمل 

 129 إتمن 

  معتمد  سن  

  جمي  بنجن 

 مقررا 

 7 -1 المست  

 هك  496  1مشر ن تخر  )  0   0   2) 2

 129اكمن  

سن   معتمد  
 بنجن 

)ند  0       هك  998 مشر ن بحث  

 المجموع 17     المجموع 17    

 )م    ت             م  = محنضرا      ت  = تمنري          =   مل  )معم    درج  بد   نجن  ند   
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 يعتمد،
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 توصيف المقررات -3
 

 ةالسنة األولى المشترك 3-1

 
 

 (0-9-6)6          إنجليزيةلغة : لنجا 100
 دراته  اللغ ي قمتحسي  االنجليزي  م  خ    ف  اللغ المقرر لتق ي  مهنرا  الط   ت  تصمي  المرحل  األ لى م  

ترتف  ثق    هذ    ملي  تحسي  المهنرا أثنن  تحسي  المفردا   القرا    الكتنب   مهنرا  االتصن   ف  بنالضنف  إلى 
تعده  للدراسن  ل   المهنرا  الحينتي  للطتط ير  ف  ع ام الهذ  ستسه  نللغ   فه   تنن    التحد  بالط   ف  
  مست   أ لى ف  اللغ  الط تط ر المقرر   ص     م جنمع  المل  سع د  بعد تخرجه  ف  المستقبلي   ال ظن   
ط اللغ  الت  ننمهذا  لى إ داد الط   التشم  الجنن  األكنديم  للغ    يف  المقرر نح  التركيز يتح   اإلنجليزي   

 دراسته  المستقبلي   نهن ف  حتنجيس   

 المتطل  السنب   ال ي جد
 

 (0-1-3)3         حساب التفاضل: ريض 101

مفه   النهني   حسن  النهنين   اإلتصن   نتن ج   النهنين   ند ال نهني   النهنين  ال نهن ي   تعري  النهني   مفه   
ق ا د الضر   القسم   قن د  السلسل   مشتقن   المشتق   حسن  المشتقن  )قن د  الق    المشتقن  العلين  التسنرن  

الضمن   مشتقن  الد ا  المثلثي  العكسي   نظري  القيم  المت سط  الد ا  التزايدي  الد ا  األسي   لل غنرتمي   اإلشتقن  
  التننقصي   التقعر  اختبنر المشتق  الثنني   األمثلي   المعدال  المرتبط  

 المرجع المقرر:
Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, Third 

Edition, 2007. 

 ال ي جد المتطلب السابق:
 

 (0-0-1)1         ريد: ريادة األعمال 101
يهد  المقرر إلى تز يد الطنل  بنلمعرف   المهنرا  ال زم  لتح ي  األفكنر  المبتكرا  إلى مشنري  تطبيقي   ف  ق ا د 

م  تعل  أسنسين  إنشن  المشر ن ابتدا  م  تأهي    يسعى المقرر إلى أ  يمك  الطنل  إنشن  المشنري  التجنري  السليم   
نفس   معرف  قدرات  أل  يك   را دا  لأل من   مر را  بكيفي  التخطيط إلنشن  المشر  ن   التنظي   التس ي   البح  

 المشر ن     مصندر التم ي   أخيرا  الخط ا  العملي  إلدار 
 ال ي جد المتطلب السابق:

 
 (2-0-3)4         عامةكيم: كيمياء  101

 –الم    طر  التعبير    التركيز  –الكيمين ي   الصيغ –النظن  الد ل  لل حدا   :الحسنبن  الكيمين ي   الجز  النظر 
 أن ان  :الحراري  .معندل  فنندرفنل  –الحركي  للغنزا   ق انينهن  النظري  :الغنزا  .حسنبن  المعندال  الكيمين ي 

أن ا هن  الق اني   :المحنلي  .الحراري  القنن   األ   للديننميكن –قنن   ه   تطبيقنت   –حت   الحرار  التغيرا  ف  الم
 .الع ام  المؤثر   لى التفن   –التفن    رتب  –قنن   سر   التفن    :الحركي  .الخ ا  التجميعي  –المتعلق  بهن 

نظرين    :األي ن  ل شنتليي   الع ام  المؤثر   لى الت از   الت از مبدأ  – Kc   Kp الع ق  بي  :الت از  الكيمين  
 األم   تميؤ  –لمحنلي  األحمنض  الق ا د  المحنلي  المنظم   pH  حسن  ال –األحمنض  الق ا د 

الجز  العمل   أحد  شر تجرب   ملي   لى خ ا  المند    التحلي  الحجم    قينسن  إنثنلب  التفن      سر   
  التفن    

 ال ي جد المتطلب السابق:
 

 (0-0-2)2          كتابةمهارات العرب:  100
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 (0-9-6)6        يةتخصصلغة إنجليزية : انجل 110
 الذ  يستخد  كنختبنر مؤه  للط    (IELTS) لى نظن  اختبنر اللغ  االنجليزي  العنلم   مقررلتقيي  النهن   لليعتمد ا

االلتحن  بنلجنمع  ف  العديد م  البلدا  بمن ف  ذل  المملك  المتحد   أسترالين   س   تستخد  الم اد الراغبي  ف  
 بحل   نهني  العن   IELTS ف  اختبنر 5.0 المتخصص  إل داد الط   لهذا االختبنر بهد  الت ص  إلى درج 

 ال ي جد المتطلب السابق:
 

 (0-0-3)3         نهج: مهارات جامعية  101
نه    إلى مسن د  الطنل   لى استخدا  المكتب   اإلنترن  ف  البح     المعل م    التز د  101يهد  مقرر ) 

بمهنرا  البح   كتنبت    استخدا  سل  م  األد ا  الحقيقي   االستراتيجين  الفن ل   الت  ستسن د   لى تحصي  
قدرات  النفسي   العقلي   الت اصلي  بص ر  تق د  إلى النجن  المعرف    تنظيمهن   سر   استد ن هن   إدار  ذات   

  التف    اإلبدان   تنمي  مهنرا  التفكير  ح  المشك   الت  قد ت اجه  ف  حينت   دراست  الجنمعي  
 ال ي جد المتطلب السابق:

 
 

 (6-0-0)3                            تقن: مهارات الحاسب 101
المعل من   استخدا  الكمبي تر  إدار  الملفن   معنلج  النص    جدا   البيننن   ق ا د  قني لتالمفنهي  األسنسي  

 عرض الالبيننن    
 ال ي جد المتطلب السابق:

 

 

 (0-2-2)3        احص: مقدمة في اإلحصاء  101
االستدال  االحصن    الع قن  المترابط  االحصن  ال صف   االحتمنال   المتغيرا  العش ا ي   دال  ت زي  االحتمنال   

  االنحدار الخط  البسيط
 ال ي جد المتطلب السابق:

 
 (0-1-1)1        ة يالصحاللياقة والثقافة : فجب 101

يركز هذا المقرر  لى الجنن  المتعل  بمهنرا  تط ير الذا  م  الننحي  الصحي   الجسدي    من يتعل  بهن م  مهنرا  
 كيفي  التعنم  م  اإلصنبن  كمهنرا  إسعنفي   بنإلضنف  إلى اإلنجنبي   لشخصي   النفسي   الغذا ي   تشم  الصح  ا

أمن     ص  اللينق  البدني  فيتمث  د رهن بممنرس  التمرينن   األنشط  الرينضي  لمن ينعك  ذل   ال قني  م  األمراض 
الق ا  الجمي   القدر   لى االسترخن    د  الت تر  هد   األ صن    م  األجهز  الحي ي  ف  الجس  بننتظن   لى   

 ف   هذا كل     د   متن    القدر   لى أدا  العم  ف  م ق  العم  أينمن كن  د   شع ر بنإلرهن   الثق  بنلنف   
 الشع ر بنلسعند  ف  الحين   

 دال ي ج المتطلب السابق:
 

 

 
 متطلبات الجامعة 3-2

 
 

سلم، هذه  107يختارالطالب أربع مقررات من ضمن مجموعة من مقررات سلم على أن يكون من بينها المقرر 
 المجموعة من المقررات هي:

 
 (0، 0، 2)2                                                                   سلم: دراسات في السيرة النبوية 100

 
 لهن الحقيقي  الص ر  مبرزا  سل   لي  هللا صلى الرس   سير  ج ان  المقرر يستعرض     أهميتهن النب ي  السير  مفه  

 .المغنلطن  أ  المبنلغن     بعيدا
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 الدري  محمد ب  المحس   بد المهند  كرس  إ داد الرحم   بنب  التعري  ف  الميسر  الم س   المرج  المقرر  

 . نصرت   سل   لي  هللا صلى بنلرس   للتعري  العنلمي  الهي   م  بنلتعن   المعنصر ؛  دراسنتهن النب ي  للسير 
 

 (0،0،2)2 الثقافة اإلسالمية أصولسلم:  101
يهد  هذا المقرر إلى ترسي  العقيد  اإلس مي  الصحيح     ربط األجين  المسلم  بمصندر اإلس   األسنسي     إبراز 
أهمي  تح   هذ  المعنر  إلى  اق  ح  ف  سل   المسل    إيجند الحل   اإلس مي  المننسب  للمشك   الت  تثيرهن 

التعري  بأس  الحضنر  اإلس مي    بين   اق  األم  اإلس مي   النظرين   النظ  ال ضعي  م  رد شبهنتهن   كذا
  أسبن  تخلفهن  سب  النه ض بهن   

 
 الكتن  المقرر 

 .. مدار الوطن للنشرالعثيمني بن صاحلحممد الشيخ .اإلميان أصول شرح
 

 (0،0،2)2 في اإلسالم سلم: األسرة 102
اإلس م    األس  الت  يق    ليهن  تجسيد تعنلي  اإلس   ف  مجن  يهد  هذا المقرر إلى إبراز خصن   المجتم  

تك ي  األسر   م  التركيز  لى د ر المرأ  ف  بنن  األسر   تشكي  المجتم    ث  بين  هد  اإلس    ت جيهنت  ف  قضن  
ترابط المجتم   تق يت    أخيرا  الز ا     تربي  األ الد  األمر الذ  يسن د  لى حفظ كين  األسر   استقرارهن   بنلتنل  

 بين  معنلج  اإلس   لمن يحد  ف  نطن  األسر  م  قضنين  مشك     كذا أه  قضنين المجتم   
 

 (0،0،2)2 سلم: النظام االقتصادي في اإلسالم 103
المؤسسن  الت  تد  يهد  هذا المقرر إلى التعري  بنلتص ر اإلس م  للحين  االقتصندي   كذل  بأنمنط السل   بنلنظ   

 ليهن الق ا د  األحكن  الشر ي  المتصل  بنلحين  االقتصندي   بنلنتن   االقتصندي  المترتب   لى تطبي  ذل  ف  الحين  
 كمن يشم  المقرر مقنرن  م جز  بنلنظ  االقتصندي  األخر  ليظهر تميز النظن  االقتصند    العصري 

 
 الكتن  المقرر 

 .بير   :الشنمي  الدار :دمش  :القل  دار المصر   ي ن  رفي  .د .اإلس م  االقتصند أص  
 

 (0،0،2)2 سلم: أسس النظام السياسي في اإلسالم 104
يهد  هذا المقرر إلى التعري  بنلنظن  السينس  ف  اإلس    أه  األس  الت  يق    ليهن   ث  بين  تميز النظن  السينس  

   األخر  بن تبنر أن  جز  م  نظن  اإلس   الشنم   أن  نظن   نلم   أخ ق   اإلس م     النظ  السينسي
 

 الكتن  المقرر 
 .للكتن  اإلسكندري  مركز .المنع   بد فؤاد .السع دي  العربي  المملك  ف  التطبي  بين  م  اإلس   ف  الحك  نظن  أص  -

  األرد  :الفرقن  دار .فنر  أب  القندر  بد محمد .د .اإلس   ف  السينس  النظن -
 

 (0، 0، 2)2                                                         سلم: حقوق اإلنسان                          105

  ليهن نص  الت  اإلنسنني  الحق   أه   استعراض الد لي    المنظمن  اإلس   ف  اإلنسن  حق   مفه   بين  يتضم 

 .مقنرن  تأصيلي  دراس  دراستهن ث   م  الد لي ؛ الم اثي 
 

 الكتن  المقرر 
 
 .الزحيل  محمد .اإلس م  اإل      العنلم  اإل    م  مقنرن  دراس  اإلس   ف  اإلنسن  حق  -

 الفت    سهي  .اإلنسن  لحق   العنلم  اإل    ض   ف  مقنرن  دراس  اإلنسن  حق  -
 

 (0، 0، 2)2                    سلم: الفقه الطبي                                                                   106

  الممنر  بنلمريض المتعلق  العبندا  أحكن   بين   النظنمي   الشر ي   ض ابطهمن  المدا ا  التدا   أحكن  بين  يتضم 

 الطبي  القضنين بعض  دراس  الطبي    المس  لي   اإلذ  الطب  
 

 الكتن  المقرر 
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 .الطن    ف الصدي  دار :الننشر .الشنقيط  الجكن  محمد .د .  ليهن المترتب   اآلثنر الطبي  الجراح  أحكن -

 .بير     الرين  دار :الننشر .المبنر  قي .د .الطبي   المس  لي  التدا  -

 
 (0، 0، 2)2              سلم: أخالقيات المهنة                                                                    107

 األخ قين  هذ  لتطبي  التنريخ  الجنن  بين  م  فيهن  ترا ى الت   القي  اإلس    ف   المهن  األخ   مفه   بين  يتضم 

 .المهن  ف  الشر ي  المخنلفن   أبرز العنلمي   الشركن   بعض المملك  أنظم  ف  استهن در اإلس مي   الحضنر  ف 
 

 الكتن  المقرر 
 
 . ق   طن محم د د.أ المهني   القي -

 .السكنرن  خل  ب   .د .العم  أخ قين -

 العثيمي  فهد .د .السع دي  العربي  المملك  ف   تطبيقنتهن العنم  ال ظيف  ف  اإلدار  أخ قين -
 

 (0، 0، 2)2                   سلم: قضايا معاصرة                                                                108

 .تجنههن المعتد  اإلس م  المنه   بين  المعنصر  الثقنفي  القضنين ح    نم  ثقنف  نشر
 

 (0، 0، 2)2                سلم: المرأة ودورها التنموي                                                          109
 المعنصر  المرأ  قضنين  دراس  الخصن    لهذ   فقن  حنجنتهن الرج     المرأ  تميز الت  الخصن   بين  يتضم 

 تق   أ  يج  الذ  الريند  الد ر  بين  السينسي   المشنركن  أ   الزين  اللبن  أ  المجتم  أ  بنألسر  المتعلق 

 .ب 
 الكتن  المقرر 

  الدراسن  النب ي  للسن  العنلمي  سع د آ  العزيز  بد ب  نني  جن ز  .العيد ن ا  .د .النب ي  السن  ض   ف  المرأ  حق  -

  األ لى الطبع  .الثنني  الد ر  ت  المعنصر  اإلس مي 

 

 

 متطلبات الكلية 3-3
 
 مقررات كلية إجبارية -أ

 
 (0،  2،  3) 3 ريض: حساب التكامل 106

النظري  األسنسي  لحسن  التفنض   التكنم   التكنم  غير المحدد  تح ي  المتغير  التكنم    التكنم  المحدد
الد ا  األسي    تفنض   تكنم  الد ا  المثلثي  العكسي   المسنح   حج  الد را   الشغ   ط   الق   العدد 

طر  التكنم    التع يض   التجز    التع يضن  المثلثي    الكس ر الجز ي     الل غنريتمي   الزا دي   الزا دي  العكسي 
 .  تع يضن  متفرق    األشكن  غير المعين   التكنم   المعتل   اإلحداثين  القطبي 

 
 
 قرر المرج  الم

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3
rd

 Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6
th

 Edition. 

 ريض 101 المتطلب السابق:
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المتجهات والمصفوفات 107
 المتجهب    معبندال  المسبتقيمن   المسبت ين   فب   القينسب المتجهن  ف  المست    الفضبن  الث ثب    حنصب  الضبر  

الد ا  المتجه    نهنينتهن  إتصبنلهن   مشبتقنتهن   تكنم تهبن  حركب    الفضن    السط     اإلحداثين  اإلسط اني   الكر ي 
الببد ا  فبب  متغيببري  أ  ث ثبب    نهنينتهببن   إتصببنلهن   مشببتقنتهن   الممنسببي   العم ديبب نقطبب  فبب  الفضببن    مك نببن  العجلبب  

الجز ي    التفنضل    قبنن   السلسبل    المشبتقن  اإلتجنهيب    المسبت ين  المنسب   المسبتقيمن  العم ديب   لبى السبط     
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لخطيب    المصبف فن    المحبددا    معكب   القي  القص   للدال  ف   د  متغيرا     ام  الجبران   أنظمب  المعبندال  ا
 المصف ف    قنن   كرامر 

 
 المرج  المقرر 

Edward and Penny, “Calculus”, international edition. 

 ريض 101 المتطلب السابق:
 

 (0،  2،  3) 3 ريض:حساب التفاضل والتكامل 203
إختبببنر المقنرنبب    إختبببنر النسببب     إختبببنر الجببذر   إختبببنر المتسلسبب   غيببر المنتهيبب    إختبببنرا  التقببنر   التبن ببد   

التكنمب  الثنبن       متسلسب   القب     متسلسب   تبنيل ر  مبنكل را   التكنم    المتسلس   المتنن ب    التقبنر  المطلب 
ث  ف  اإلحبداثين  اإلسبط اني  التكنم  الث ث    التكنم  الث   المسنحن   الحج     التكنم  الثنن   ف  اإلحداثين  القطبي 

حق   المتجهن    التكنم   لبى منحنبى   لبى سبط    نظريب    مسنح  السط    الحج    العز     مركز الثق    الكر ي 
  جري    نظري  جن   للتبن د   نظري  ست ك 

 
 المرج  المقرر 

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3
rd

 Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6
th

 Edition. 

 ريض 107ريض    106 المتطلب السابق:
 
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المعادالت التفاضلية 204
األنظمبب  الخطيبب  ذا    المعببندال  الخطيبب  ذا  الرتبب  األ لببى   تطبيقنتهببنأنبب ان مختلفبب  مبب  معببندال  الدرجبب  األ لببى 

  طريقبب  متسلسبب   القبب   لمعببندال  الرتببب  الثننيبب  ذا  المعببنم   كثيببر  الحببد د  المعببنم   الثنبتبب    تخفببيض الرتببب 
 تكنم  ف ريي  متسلس   ف ريي    متسلس   ف ريي  للد ا  الز جي   الفردي     مفك   ف ريي  المرك    

 
 المرج  المقرر 

Dennis G. Zill and Michael R Cullen, “Differential equations with boundary value 

problems”, 6
th

 edition 

 ريض 203 المتطلب السابق:
  

 (2،  0،  3) 4 (1فيز: فيزياء عامة  ) 103
حرك  ال  فن  قذحرك  المم  تطبي  ي  الحرك  ف  بعد  ثنب     الحرك  ف  بعد  احد م  تسنرن م جهنالمقدم  )

 التصند    كيم  الحرك  الخطي الطنق   قنن   ثبن   كنمن   الطنق   الطنق  ال شغ دا ري   ق اني  ني ت  للحرك   الال
 ثنب جنمد  مح ر األجسن  الد را  

 
 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (2-0-3)4        (2فيز: فيزياء عامة  ) 104

 المغننطيسي   قنن   ك ل    المجن  الكهربن    قنن   جن    الجهد الكهربن    الطنق  الكنمن    السع    ي لكهربنا
المجنال  ق اني  كيرتش      د ا ر التينر المبنشر  قدر  العز   التينرا   المقن م    الطنق  الكهربن ي   ال

 ننطيس   مصندر المجن  المغننطيس   قنن   أمبير  قنن   فنرادا مغمجن  المغننطيسي   حرك  الجسيمن  المشح ن  ف  
  ف  قدر  الRLCلمغننطيس   الح  المتبند   د ا ر التينر المتردد   دا ر  سلسل   الذات   الطنق  ف  مجن   الح  لح ل

  RLCخدمن  دا ر  صد  ف  ال  ACدا ر  
 

 فيز 103متطلب سابق: 

  

 (0-1-2)2        اللغة والتخاطبنجم:  109
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والتي تغطي المصطلحات والتعبيرات الخاصة نجم من وحدات "اللغة االنجليزية ذات الهدف الخاص"  109يتكون المقرر 

لطالب الهندسة، حيث يمد مهارات التواصل الخطابي والقراءة المختلفة، وقد صمم المقرر لتطوير  ةيالهندسبالتخصصات 

 راسته الهندسة ولمستقبله المهني.الطالب بالخبرة اللغوية الالزمة لد

 المرجع المقرر:
Eric H. Glendinning & Norman Glendinning, “Oxford English for Electrical and mechanical 

Engineering”, Oxford University press (2000). 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (0-1-2)2        الكتابة التقنيةنجم:  110

نجم إلى تعزيز مهارات الكتابة التقنية،  حيث يقدم للطالب أساسيات وتقنيات الكتابة الالزمة لعرض  110يهدف المقرر 

بطرق متعددة تشمل التقارير والعرض وأوراق العمل والسيرة الذاتية والمذكرات .  ويبرز المقرر  واضح ومؤثر ألفكارهم

الدعم، واألسلوب والرصانة مع التركيز على احترام القواعد  مالمح الكتابة الفعالة بما يشمل: التركيز، والتنظيم، و

 األخالقية في الكتابة.

 المرجع المقرر:
Daphne Mackey, “Send me a Message: A step-by-step approach to business and professional 

writing”, McGraw Hill (2006) 

 نج  109المتطلب السابق: 
 

 (2-0-2)3       الرسم الهندسيهعم: أساسيات  104
 

يشتتتمل مقتترر مبتتادسء الرستتم الهندستتي علتتى االستتقاط المتعامتتد ورستتم المجستتمات إضتتافة التتى القطاعتتات بانواعهتتا المختلفتتة 

وكتابتتة االبعتتاد علتتى الرستتومات الهندستتية وقتتراءة وتفستتير المخططتتات الهندستتية ويتتتم تتتدريل المقتترر اعتمتتادا علتتى الرستتم 

 دام الحاسب االلي للرسومات ثنائية وثالثية االبعاد بواسطة برنامج االتوكاد واالنفينتوراليدوس الحر واستخ
 :  الكتب المقررة والمراجع

Textbook: Fundamentals of Graphics Communication, Bertoline, G.R.,  And  Weibe, 

E.N., Mc Grew-Hill Inc., New York, 5
th 

edition, 2007 

References: A Manual of Engineering Drawing Practice, C.H. Simons and D.E. 

Maguire, Hodder & Stoughton.  

Engineering Drawing and Graphic Technology, French T. E., Charles J. V. 

and Foster R.J., 14
th 

Edition, McGraw-Hill,1993. 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (2-1-2)3      التصميم الهندسيمقدمة في هعم:  106

المهنة والتخصصات والوظائف الهندستية  مبتادا التحليتل الهندستي  مقدمتة فتي التصتميم الهندستي وتشتكيل الفريت   تحديتد 

القضتايا المتعلقتتة بالتصتتميم بالعامتل البشتترس والبي تتة . المستللة الهندستتية  بنيتة النظتتام الهندستتي المعماريتة والتحليتتل التتوظيفي

لبديلتتة  تقيتتيم البتتدائل واختيتتار الفكتترة  التتدفاا وتقيتتيم األداء للتصتتميم  تقتتديم التقتتارير  أخالقيتتات ر امة    توليتتد األفكتتاوالستتال

 .المهنة

 المرجع المقرر:

 Textbook: Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise, Exploring 

Engineering: An Introduction to Engineering and design, 4
th

 ed. 

 هعم 104طلب سابق: مت
 

 (0-1-3)3        هعم: االستاتيكا 201

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Philip+Kosky&search-alias=books&field-author=Philip+Kosky&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+T.+Balmer&search-alias=books&field-author=Robert+T.+Balmer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=William+D.+Keat&search-alias=books&field-author=William+D.+Keat&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=George+Wise&search-alias=books&field-author=George+Wise&sort=relevancerank
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نظمة القوى : تحليل القوى ، العزوم ، عزم اإلزدواج فتي األنظمتة ذات األبعتاد الثنائيتة والثالثيتة.  تتوازن القتوى ، التحليتل أ

، عتتزوم القصتتور التتذاتي  اإلنشتتائي : الستتنام المستتتوس والهياكتتل ، توزيتتع القتتوى : مراكتتز ثقتتل األجستتام واأل تتكا  المركبتتة

 للمساحات ، تحليل الكمرات،  اإلحتكاك.

 المرجع المقرر:

Meriam, J. L. and Kraige, L. G. “Engineering Mechanics, Volume 1, Statics”, SI units 

Version 

 ريض 107ريض    106 :متطلب سابق
 

 (0-0-2)2        الهندسة والبيئة هعم 203

تدديريرذمشطةددلهذم يط ودديهذعم  ددط ايهذاةددوذم يياددهاذعتتلدداذم    لددرماذيو وددي اذم ددط هذم ي ع ع يددهذذرريقدد هذاددلمذم  قدد
(اذEIAعم تددعم اذم ييادداذعيطددعموذم تةددع ذعيطددعموذع  دد  رذع دد ع ذم  ةعردد ااذي  لدد يهذا ددوذيو وددي اذتقيدديهذمشرددرذم ييادداذ 

 قل ا اذم يط ويهذعم  ط ايهاعتتلاذييل ذت طع ع ي اذ   ي هذم تةع ذعي رةهذم تةع ذ اذ ختةفذم 
 المرجع المقرر:

G. Tyler Miller, Scott Spoolman. Living in the Environment, 17th edition. Cengage Learning 

(2014) 

Jerry A. Nathanson, Richard A. Schneider. Basic Environmental Technology: Water Supply, 

Waste Management, and Pollution Control, 6th edition. Pearson Education, Limited (2014) 

 ريض 101كي     101 :متطلب سابق

 
 (0-1-3)3       الهندسية مشاريعال هعم: إدارة 402
أسنلي   طر  الحل   المنطقي  التخنذ القرارا  ف  إدار  العديد م  المشنري  الهندسي   يت ق  م  هذا المقرر يقد  

الط   االلمن   الفه  الدقي   االسنلي  المنطقي  للطر   األد ا   الخينرا  المتنح   كيفي  استخدامهن ف  بد   تخطيط 
المشر  ن   ن يف  ذل  د ر  حسين  إدار  المشنري  بمن  ادار   انهن  المشنري  الهندسي   يشتم  المقرر  لى أسن

  تنظي   ؛ي مراقب  التکنل رياألدا   التقد من يي تق  يالجد ل   التنبؤ بنلتدفقن  النقد ن ي تقن  يالمشنر طي تخط
 المشنري ؛ مقدم  ف  إدار  المخنطر 

 المرجع المقرر
Meredith, J. R., Mantel Jr, S. J., & Shafer, S. M. (2013). Project management in practice. 

Wiley Global Education 

 ال ي جد متطلب سابق:
 
 

 (0-1-2)2        قتصاد الهندسيهعم:اال 403

يهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب كليتة الهندستة بالمفتاهيم األساستية لحستابات التكلفتة. القيمتة الزمنيتة للمتا . قيتا  أستؤا 

 .  قطاا العامالتحليل االقتصادس للمشاريع المقارنة الخيارات. اهالك القيمة واالستثمارات. 

  المرجع المقرر 
John A. White, Kenneth E. Case and David B. Pratt, “Principles of engineering economic 

analyses”, 5
th

 edition. 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 الهندسة الكيميائية اإلضافية لبرنامجكلية المقررات  -ب
 

 (2-0-2)3        هعم: برمجة الحاسوب 209
 يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب حل المسائل الهندسية باستخدام برنامج ماتالب

 :المرجع المقرر

MATLAB for Engineers by Holly Moore, Pearson; 5th edition (2017) 

 
  (0-2-3)3                                                                                    عدديةالق ائطرالريض:  254

طرا    ددي   لح  المعندال  غير الخطي    حسن  األخطن  المرافق  لهذ  الطرا    معدال  تقبنر  الطرا ب  التكراريب  
  حسببن  األخطببن  المتعلقبب  بهببذ  الطرا بب    اإلسببتكمن    الطرا بب  المبنشببر   التكراريبب  لحبب  نظبب  المعببندال  الخطيبب  
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بنستخدا  كثيرا  الحد د  صيغ  الخطأ المراف  لهذا اإلستكمن    التفنض   التكنم  العدد  بمن ف  ذل  األخطبن  المتعلقب  
 ب    مدخ  للحل   العددي  للمعندال  التفنضلي  العندي 

 المرجع المقرر:
Rizwan Butt and Yacine Benhadid, "An Introduction to Numerical Analysis" 

 ريض107 متطلب سابق:
 
 
 

 الكيميائيةوصف مقررات تخصصات الهندسة  3-4

 
 مقررات قسم إجبارية -أ

 
 (0-1-3)3      (1) أسس الهندسة الكيميائية    هكم 201

رس  الخط ا  المتتنلي  ف  العملين  اإلنتنجي   التفن      تعري  بنلهندس  الكيمين ي    م  المهند  الكيمين  
  تطبيقن  األس  الرينضي   الكيمين ي   الفيزين ي   المتعدد    المند   لى ال حدا  المنفرد ازميبنن  معندال    الكيمين ي 

 .ف  العملين  الصنن ي  المتعدد  ف  ح  معندال  ت از  المند  لل حدا  المنفرد  
 :المقررالمرجع 

Felder R. M. and Rousseau, R. W. “Elementary Principles of Chemical Processes” John 

Wiley & Sons. 
 كي  101 المتطلب السابق: 

 
 (0-1-2)2               (2) سس الهندسة الكيميائية:  أهكم 202

 التشب   بنن  معندال  ت از  الطنق  لل حدا  الص ر المختلف  للطنق   ت از  الطنق   جدا   بخنر المن   الرط ب  
ف    المتعدد  المنفرد   تطبيقن  األس  الرينضي   الكيمين ي   الفيزين ي  ف  ح  معندال  ت از  الطنق  لل حدا  المنفرد 

 المند   الطنق     المتعدد   ح  معندال العملين  الصنن ي   ح  المعندال  اآلني  لت از  الطنق   المند  لل حدا  المنفرد

  humidity chartsتعل  كيفي  استخدا  رس من  الرط ب    المتزامن 

 : المرجع المقرر
Felder R. M. and Rousseau, R. W. “Elementary Principles of Chemical Processes” John 

Wiley & Sons. 
       هك   201 :المتطلب السابق 

 
 (0-1-2)2     (1) للهندسة الكيميائيةالديناميكا الحرارية     هكم 205

القانون األو  و تطبيقاتها في مجا  الهندسة الكيميائية مثل  أساسيات الديناميكا الحراريةو مفاهيم  المقرر يعنى بعرض

ات على العملي الحرارة كمية خواص المواد النقية، تلثيراتلتحديد  للديناميكا الحرارة وعالقات )الحجم والضغط والحرارة(

استخدام  و ،و تطبيقه األنتروبى و مفهوم القانون الثاني للديناميكا الحرارية الفيزيائية و الكيميائية و كيفية تقديرها. و كذلك

 .بمختلف أنواعهاحالة الجداو  البخار و معادالت 
 المرجع المقرر:

Smith, J.M.; Van Ness, H.C.; and Abbott, M.M. “Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics”, 7
th

 ed.  McGraw Hill, 2005. 
 كي  101 ق:المتطلب الساب

 
  (0-1-2)2     (2) الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائيةهكم:   206
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المهند  تطبيقات العملية في مجا  عمل الدراسة عمليات االتزان الفيزيائية والكيميائية مع التركيز على المقرر يعنى ب

لظروف غير المثالية من ضغط في ا دراسة قوانين الديناميكا الحرارية في مجاالت الهندسة الكيميائية. و من ذلك الكيميائي

تصميم المضخات و التوربينات و مولدات الطاقة الكهربائية باستخدام بخار الماء و  ها فيتطبيق قطر حرارة ودرجة الو

. و والتوازن في حالة التفاعالت الكيميائية توازن السائل والبخاردراسة من جهة أخرى،  تصميم المبردات، هذا من جهة. و

تقدير طاقة جيبل الحرة ومعامل الهروب و  الديناميكا الحرارية للخليط المتعدد األطوار والمحاليلكذلك دراسة تطبيقات 

 .لمادة نقية

 المرجع المقرر:
Smith, J.M.; Van Ness, H.C.; and Abbott, M.M. “Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics”, 7
th

 ed.  McGraw Hill, 2005. 
  هك   205 :المتطلب السابق

 
 (0-1-3)3       هندسة المواد  ياتساهكم:  أس  219

    ملينتهن خ ا  الم ادالتركي  البل ر  للم اد  البنن     تصني  الم اد   الذري نتهنتركيب  مقدم  ف   ل  الم اد
 التطبيقن  الهندسي  للم اد 

 المرجع المقرر:
William D. Callister, “Materials Science and Engineering an introduction”, John Wiley & 

Sons, 7
th

 ed. 2007. 
  كي  101 :المتطلب السابق

 
 (0-1-3)3       هكم:  انتقال كمية الحركة  234

 
الحرك   الطنق  الميكننيكي  للم ا   بنستخدا  نظري  االحتكن   اللز ج   الض   الترسي   السرين  خ    انتقن  كمي 

 .األ سنط المسنمي     دراس  الم ا   ال ني ت ني    دراس  أجهز  قين  السرين   المضخن   م اصفنتهن
 المرجع المقرر:

Geankoplis, G.J: Transport Processes and Unit Operations, Prentice Hall, 4
th

 edition, 2008. 
    ك ه  201 :قسابالمتطلب ال 

 

 (0-1-3)3       فاعالت الكيميائيةتندسة ال:  ههكم  320

 تعري  الطنل  بأهمي   م  المفن   ف  قل  أغل  الصنن ن  الكيمين ي   أ  تصمي  المفن   إلى  يهد  هذا المقرر
يشتم   لى العديد م  الخينرا    يحتن  تصمي  المفن    إلى كثير م  المعنر   المعل من   الخبرا  م  العل   

 الحرار   المند   االقتصندين   الديننميكن الحراري   ظ اهر انتقن   األخر  مث  حركي  التفن     الم ا  
 

 المرجع المقرر:
H. Scott Fogler, “Elements of Chemical Reaction Engineering”, Prentice-Hall, 5th ed., 2016. 

 هك   206 ق:المتطلب الساب

 

 (0-1-2)2        عمليات مشتركة هكم:  333

يتناو  هذا المقرر بشكل رئيسي دراسة ومفهوم العمليات التي تنطوس على المواد الصلبة الجسيمية: الخصائص، التعديل، 

 .خال  الوسائط التي يسهل اختراقهاالفصل، الترسب والتدف  من 

 
 المرجع المقرر:

W. L. McCabe, J. C. Smith and P. Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering, 6th 

ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 2001. 

 هك   201   :المتطلب السابق

 
 (0-1-3)3                     هكم:  انتقال الحرارة 334
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يهدف هذا المقرر علي تقديم مبادا وآليات انتقا  الحرارة. انتقا  الحرارة بالتوصيل في حالة االستقرار. معامالت انتقا  

الحرارة الفردية والكلية. عالقات الترابط في انتقا  الحرارة بالحمل. انتقا  الحرارة بالحمل الطبيعي والقسرس واال عاا. 

 ير الطور. تصميم مبادالت الحرارة.انتقا  الحرارة مع تغ

  
 المرج  المقرر 

F. Kreith, R. Manglik, M. Bohn, “Principles of heat transfer”, Cengage Learning, 7th edition, 

2011. 

  هك   202 :المتطلب السابق
 

 (0-1-3)3        انتقال المادة:  هكم  335
األساسية التي تنطوس على االنتقا  الجزي ي للكتلة في الغازات والسوائل واالنتقا  يتضمن هذا المقرر تعلم المفاهيم 

الجماعي من نوا )الفيكيان( وغير )الفيكيان( في المواد الصلبة و التنبؤ بمعامالت االنتقا  الجماعي لمختلف األ كا  

يم وحدات الفصل التي تشتمل على مهد معبل مستمر الهندسية وانتقا  الكتلة بين البينات وأهمية مقاومات انتقا  المادة وتصم

 وكذلك االبراج الصوانية لالمتصاص.

 
 المرجع المقرر:

Geankoplis, G.J: Transport Processes and Unit Operations, Prentice Hall, 4
th

 edition, 2008. 

  هك  234 بق:المتطلب السا
 

 (0-1-1)1        سالمة العمليات   هكم: 336

 
فهم أساسيات وتطبيقات سالمة العمليات الكيميائية، والمعايير واللوائح المتعلقة بسالمة العمليات، وعلم يعني المقرر 

، والحرائ  HAZOPالسموم، ونماذج إنبعاث المواد السامة والتشتت، وتحديد مخاطر العمليات بما في ذلك ا  

 واالنفجارات.
 المرجع للمقرر:

D. A. Crowl and J. F. Louvar. Chemical Process Safety, Fundamentals with Applications. 3rd 
edition, 2011. 

 هكم 320 ق:المتطلب الساب
 

 (4-0-0)2      (1معمل الهندسة الكيميائية )   هكم: 366

 
الحركة(  كميةدة والحرارة وارب المرتبطة بمقررات ظواهر االنتقا  )انتقا  المايحتوس المقرر علي عدد من التج

 ها الطالب من قبل. سيتم تسليم تقرير لكل تجربة.درسعمليات المشتركة التي الو

 

 هكم 335 ق:المتطلب الساب
 

  (2-1-1)2       هكم:  الطرق الحسابية   406

سية في الهندرف المكتسبة في الرياضيات، والرياضيات التطبيقية والمبادا األساسية اتطبي  المعيعنى هذا المقرر ب

تدريب الطالب على المفاهيم األساسية . التي يتعرض لها طالب الهندسة الكيميائيةعددياً المسائل  الكيميائية لحل

 واإلجراءات في برمجة الطرق العددية لحل وتحليل الحلو  للعديد من المسائل التقليدية في الهندسة الكيميائية.

 
 المرجع المقرر:

J. B. Riggs, An Introduction to Numerical Methods for Chemical Engineers, 2
nd

 Edition, 

Texas Tech University Press, 1994. 
  ريض 254  هك   201 :المتطلب السابق 
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 (0-1-3)3        هكم: عمليات فصل 409

االتزا  الستخ   الم اد يعنى هذا المقرر بتصمي  أ مد  التقطير لألنظم  الثنن ي  أ  المتعدد  الم اد  تطبي  مراح  
 اله ا  -المذاب   طر  التجفي   الترطي   أسنسين   أن ان  تصمي  ا مد  تبريد أنظم  المن 

 المرجع المقرر:
Geankoplis, G.J: Transport Processes and Unit Operations, Prentice Hall, 4

th
 edition, 2008..  

 هك  335 :المتطلب السابق

 
 (2-1-2)3            تصميم العمليات الكيميائية بالحاسوب   هكم:   412

مقدمة لبرامج المحاكاة مثل برنامج أسبن وبرنامج كيمكاد. أساسيات تركيب وتصميم العمليات الكيميائية. حساب موازين 

األمثل لمخطط العملية  الكتلة والحرارة المستقرة وأحجام الوحدات للعملية الكيميائية باستخدام برامج المحاكاة. اإلختيار

 الكيميائية. تحليالت العمليات الكيميائية باستخدام برامج المحاكاة.

 
 المرجع المقرر:

Seider, Seader, Lewin, Widagdo, “Product and Process Design Principles: Synthesis, 

Analysis and Evaluation, 3
rd

 Edition, 2010 

  هك   334 ق:المتطلب الساب
 

 (0-1-3)3           تحكمعمليات هكم:   415

  ديننميكي  األنظم  ذا  الدرج  األ لى  الثنني   امكنني  اختبنر نظ  التحك  ذا  التغذي  المرتجع مقدم   أهمي  التحك   
التحك  دال  االنتقن  الكلي   أنظم  التحك  )متننس   متننس   تكنمل   متننس   تفنضل    تكنمل     ال     ننصر 

  .النهن ي   مقدم  ف  استقرار العملين  الكيمين ي   مقدم  ف  طر  رد الفع  التذبذب   نعينر ر    طريق  ننيك يس 
 المرجع المقرر:

Stephanopoulos, G., “Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice”, 

Prentice Hall, 1984. 
 هك  406 ق:المتطلب الساب

 
 (2-1-1)2          العمليات الكيميائية اقتصاديات   هكم  420

ربط علوم الهندسة الكميائية بما فيها علوم البي ة والصحة واالمن بمبادا االقتصاد لتحديد موقف المنش ة او مقارنه لمدة 

لى را  الما  ومدة استرداده والقيمة خيارات من المصانع الكيميائية وذالك عن طري  المؤ رات الربحية كنسبة العائد ع

 الماليه للمنش ة  عند نهاية فترة التشغيل االفتراضية . استخدام برامج المحاكاة واالمثلية لتحديد النمط النهائي للمصانع .

 المرجع المقرر:
Turton, R. et al., "Analysis, Synthesis, and design of chemical processes", Prentice Hall, 

2012.  

 هع  403  ق:المتطلب الساب

 

 (0-1-2)2     (2)هكم: مواضيع مختارة قي الهندسة الكيميائية  423

يهت  هذا المقرر بدراس  م اضي  مختنر  ف  الهندس  الكيمين ي   تعتمد محت ين  المقرر  لى تخص  األستنذ  /أ  
 احتينجن  الط    /أ  الم اضي  الهنم  المعنصر  

  سن   معتمد  بنجن  120اكمن     :المتطلب السابق
 

 (0-1-3)3      هكم: هندسة المفاعالت غير المتجانسة 426

الحفازات: الحفازات الصلبة ، تحضير الحفاز، المنشطات والمثبطات ،   ايجاد الخواص الفيزيائية للحفازات، عمليات 

خطوات االنتقا  في التفاعالت المحفزة، االدمصاص الكيميائي، التفاعل االنتقا  غير المتجانسة مع التفاعالت الكيميائية: 

السطحي واالنتزاز، الية وقوانين التفاعالت المحفزة، تحليل بيانات التفاعالت غير المتجانسة، فقد نشاط الحفاز وحركية 

اعلية الداخلي، معامل الفاعلية الكلي، الفقد،االنتشار والتفاعل في الحفاز: االنتشار الخارجي، االنتشار الداخلي ومعامل الف

 معامل الفاعلية الخارجي، معامالت الفاعلية غير متساوية الحرارة، تصميم مفاعالت للتفاعالت الغازية المحفزة.

 المرجع المقرر:
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H. Scott Fogler, “Elements of Chemical Reaction Engineering”, Prentice-Hall, 5th ed., 2016. 

 هك  320  ق:السابالمتطلب 

 
 (4-0-0)2      (2هكم: معمل الهندسة الكيميائية ) 466

 هندسة التفاعالت الكيميائية والتحكم وأجهزة الفصل المرتبطة بمقررات المعملية رب ايحتوس المقرر علي عدد من التج

 ها الطالب من قبل. سيتم تسليم تقرير لكل تجربة.درسالتي 

 هك  426  ق:المتطلب الساب

 
 متطلبات مشروع التخرج -ب

 
  (0-0-2)2       (1)مشروع تخرج كم: ه 496

يهد  المشر ن إلى إتنح  الفرص  للطلب  ف  تطبي  من قنم ا بدراست  ف  الم اد السنبق   لى تصمي   ملي  كيمين ي   
 تق ي  النتن    لى هي   تقرير هندس   ف  هذا المقرر يت  اختينر الم ض ن   جم   أ  إجرا  تجنر  معملي  معين 

      المشر ن م  النتن   المبد يتقرير     كتنب  التصمي ال زم    البيننن  أدبين  الم ض ن   جم  المعل من  
 

  من د    السنب )المست    7-1 جمي  متطلبن  المست ين   سن   بنجن  129 إتمن  المتطلب السابق:

 
 (0-0-2)2       (2)مشروع تخرج هكم:  497

تقرير الت صين     رض التصمي   كتنب  ال يشم  ذل  إكمن  هك    496)مشر ن التخر  م  إكمن  الجز  األ   

 .المشر ن  الدفنن  ن 
 هك  496   :المتطلب السابق 

 
 أساس )كيمياء( إجباريةمتطلبات  -جـ
 

 (0-0-3)3 كيم: أسس الكيمياء الفيزيائية 230
نظري  الحركي  الجز ي  للغنزا   القنن   األ   للديننميكن الحراري   الكيمين  الحراري   القنن   الثننن   الثنل  للديننميكن 

 الحراري   الطنق  الحر   االمتزاز 
 كي  101 متطلب سابق:

 
 

 (0-0-2)2      (1الكيمياء العضوية )كيم: أسس  244

الكيمين  الفراغي     التفن     طر  التحضير  الخ ا   الهيدر كرب نن  األليفنتي  )التسمي    الترابط البني  التركيبي 
األر منتي  الهيدر كرب نن     (Z-E) سيز/تران     الكيمين  الفراغي  ل لكينن  ل لكننن   االلكننن  الحلقي  المستبدل 

 الفن لي   الت جي   االستبدا  األر منت  االلكتر فيل   البنزي  تسمي  مشتقن   )البنزي   الخنص  األر منتي 
االستبدا    طر  التحضير  الخ ا  الفيزين ي   التسمي   الهنليدا  العض ي   الهيدر كرب نن  األر منتي   ديد  الحلق 

 .النيكل فيل  أحند   ثنن   الجزي  
 

 (0-0-2)2      (2كيم: أسس الكيمياء العضوية ) 245

الكح ال   االيثرا   الفين ال   االلدهيدا   الكيت نن      خ ا   طر  تحضير  تفن    ك  م  دراس   تصني 
  الحم ض الكرب كسيلي   مشتقنتهن  األمينن 

 كي  244 متطلب سابق:
 

 (4-0-2)4      ة غير التخصصطلبللي اآلتحليل الكيم:  350

 مبندئ  تطبيقن  األطين  الضؤ ي   التحلي  الكهربن   ف  تحديد المركبن  العض ي   غير العض ي  

 هك  201 متطلب سابق:
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 القسم االختيارية مقررات -د
   المقررا  االختينري مجم  سن ن   م   12) ا مقرر 4 لى الطنل  اختينر 

 
 (0-1-3)3       هكم: تحلية ومعالجة المياه 413

ب ج  لتركيز تحلي  مين  البحر  المين  المنلح   م  اف  الج ان  االقتصندي  بنإلضنف  إلى دراس  الج ان  العلمي   التقني  
  استخدا  الطنق  الشمسي ثنن ي    منتجن كالمعند    استرداد لظر   المحلي ى ال خن  

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3     (1هكم: مواضيع مختارة قي الهندسة الكيميائية ) 422

يهت  هذا المقرر بدراس  م اضي  مختنر  ف  الهندس  الكيمين ي   تعتمد محت ين  المقرر  لى احتينجن  المجتم /الصنن   
  /أ تخص  األستنذ  /أ  احتينجن  الط    /أ  الم اضي  الهنم  المعنصر  

 سن   معتمد  بنجن  120ن  إتم المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3     (3هكم: مواضيع مختارة قي الهندسة الكيميائية ) 425

يهت  هذا المقرر بدراس  م اضي  مختنر  ف  الهندس  الكيمين ي   تعتمد محت ين  المقرر  لى احتينجن  المجتم /الصنن   
 المعنصر    /أ تخص  األستنذ  /أ  احتينجن  الط    /أ  الم اضي  الهنم 

 سن   معتمد  بنجن  120إتمن   المتطلب السابق:

 
 (0،1،3)3      هكم: منع التلوث في المصانع الكيميائية 427

عرف الطالب بالقوانين واللوائح البي ية المتعلقة بمخلفات النفايات الصلبة والمياه والهواء، وإدارة النفايات هذا المقرر ي

. ويعرض المقرر تقنيات المعالجة المتاحة لمنع التلوث وتقليل النفايات حاالت ةحياة مع دراسالخطرة، ومفهوم تقييم دورة ال

 إلى أدنى حد.

 
 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3      هكم: إنتاج مواد البناء واالسمنت 428

  ف  االستخدامن  المختلف  بنالضنف  إلى خ اصهن  مزاينهن دراس  طر    ملين  إنتن  ام اد البنن 
 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3      هكم: الصناعات الكيميائية والطاقة 429

خينرا  أن ان  مصندر ال ق د  تحديد أفض  يغط  هذا المقرر اآلت   تحلي  استخدامن  الطنق  ف  العملين  الصنن ي   
 الطنق   البي    استخدامنتهن   استه   الطنق  ف  المصنن  الكيمين ي   تصني   إنتن  ال ق د  مصندر الطنق  المتجدد 

 دراس  حنل   زينر  ميداني   ربط استخدامن  الطنق  بنلبي    االقتصندين  
 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3        هكم: هندسة التآكل 430

التآك  ف  مجم    مختنر  م    طبيع   ملين  التآك  تصني    عري  التهمي  األ -هندس  التآك  يغط  المقرر  
 لتآك  تحك  ف  ا الم  ال قني    اختبنر  مراقب  التآك   البي ن 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       هكم: الهندسة الكهروكيميائية 433

األنظم  الديننميكن الحراري   حركي    كهر كيمين ي ال نيخ   الن ي  كيميكهرالهندس  الأسنسين  يغط  المقرر 
 ن ي   كيميكهرالهندس  الن ي     نخب  م  تطبيقن   كيميكهرالالعملين  ين  اقتصند   ي  كيمينكهرال

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:
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 (0-1-3)3     هكم: استخالص المعادن وإعادة تدوير الفلزات    434

نلمفنهي  ب إجرا  الحسنبن  الهندسي  التيتشم  ميزا  المند   الطنق  ف   ملين  استخ   المعند   تعري  الطنل 
   ند  تد ير المعند العملين  األسنسي  إل   التحمي  التع ي      الكلسن    المعند    استخالمستخدم  ف  األسنسي  

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       هكم عمليات معالجة المخلفات 437

 كيفي  التخل  منهن  معرف  آثنر النفنين   لى الصح  العنم   الس م   البي    معرف  تحديد مصندر  خصن   النفنين  
 معنلج  النفنين   ادارتهن  دراس  طر  مختلف  للتخل  م  النفنين  الق اني  المحلي   الد لي   معنيير 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3     هكم: كيمياء المياه والتحليل الكيميائي للمياه 438

العملين  الكيمين ي  المن ي    المبندئ األسنسي    الكيمين  ال زم  لتحلي  المين الخصن     المفنهي  األسنسي  للمين 
 االختزا  ف  المين -األكسد عقي   تفن    الت  أس  الر يسي   البيننن  التحليلي  ال زم  لتحلي  المين 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3      هكم: مقدمة في هندسة الكيمياء الحيوية 440

الهندس   أس  نلمعنر  األسنسي  ف  مجن  هندس  الكيمين  الحي ي   الت  تنط    لى تطبي  مبندئ بتز يد الط   
  تصمي  ريخمتالن   اإلنزيم  حركي   ننصر الميكر بي ل جين التطبيقي   البي ل جي  النظ   العملين  لى الكيمين ي  

 ن  التنقي  النهن ي   ملين  تكبير  تصغير حج  المفن      ملي المفن    الحي ي   
 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
  (0-1-3)3       هكم: هندسة تكرير البترول 441

، التحويل الكيميائي الفيزيائيتوصيف وتقييم النفط الخام. تطبي  الهندسة الكيميائية لصناعة النفط. تقنيات التكرير، الفصل 

 وتكاليف معدات التكرير. اختبار المنتج والمواصفات. القضايا البي ية.ومعالجة العمليات. تصميم 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       هكم: الصناعات البتروكيميائية 442

بنإلضنف  إلى يعط  هذا المقرر للطنل  طر  انتن   اقتصندين   ملين  انتن  الم اد البتر كيمين ي  األسنسي   ال سيط  
 إنتن  م اد أخر   ف  ظر   المملك  العربي  السع دي  

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       هكم: تصنيع الغاز الطبيعي 443

مصدر يهد  هذا المقرر لدراس  تصني  الغنز  استخدا  الغنز الطبيع  كمند  خن  ف  الصنن ن  البتر كيمين ي   أيضن  ل
للطنق    يركز المقرر  لى  ملين  التصني  تح  درجن  حرار  منخفض  مث  د را  التسيي    ملين  فص  الغنز 

 الطبيع   كمن يتطر  المقرر إلى التقنين  الحديث  ف  تخزي   نق  الغنز الطبيع  المسن  
 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3    البيولوجية لمخلفات الصرف الصحيهكم: المعالجة  445

  حركي   ملين  الكيمين  الحي ي الصح   الكيمين  الحي ي  ف  معنلج  مين  الصر   ملين  أسنسين  بالط   تعري  
 النم  المتعل   ال ص  تحلي   تصمي  مفن    

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       حيوية البيئيةهكم: التقنية ال 446

مث  الط   د ر الكن نن  الدقيق  ف   ملين  تعلي  مجن  التكن ل جين الحي ي  البي ي   لنلخلفي  األسنسي  بتز يد الط   
  فه  كيفي  تحسي  الظر   البي ي     المعنلج  البي ل جي   إنتن  الم اد الكيمين ي التآك  الحي  
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 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3      م وهندسة البوليمراتوهكم: أساسيات عل 447

تعريف الطالب بتصنيفات البوليمرات وخصائصها، وتعريف الطالب بالمفاهيم األساسية والخطوات يهد  المقرر إلى 

والليونة للبوليمرات وبناء ميكانيكيات تفاعالت  الرئيسية لتشكيل البوليمرات باالضافة إلى معرفة مفاهيم اللدونة والذوبانية

 البلمرة وحركيتها ومعدالت التفاعل وتصميم مفاعالت البوليمرات. 
 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 

 (0-1-3)3        دناعمالمعالجة هكم: أساسيات  448
تعريف الطالب بالمعلومات األساسية للصناعة التعدينية والطرق المختلفة لمعالجة وإقتصاديات المعادن يهد  المقرر إلى 

 باالضافة إلى طرق فصل المعادن المختلفة مثل الجاذبية والفصل الكهربائي والتعويم. 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 

 (0-1-3)3        هكم: الفصل باألغشية 449
يتضمن المنهج الدراسي القاء نظرة عامة على عمليات الفصل المبنية على تطبي  األغشية وتعريف و رح المصطلحات 

في األغشية ونمذجتها والمواد المستخدمة في االغشية ووحدات االغشية  مادةالمتعلقة بالفصل باستخدام الغشاء وانتقا  ال

غسل والغسل الكهربائي والتناضح أغشية اللمقاومات الخارجية  النتقا  الكتلة واوأنماط التدف  في الغشاء وسلسلة االغشية و

 .العكسي ونفاذية الغاز والتر يح الدقي  والتر يح االدق والتبخير المسب 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 

 (0-1-3)3        هكم: الطاقة المتجددة 450
تقديم مبادى الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة والحاجة لهذه المصادر وتطبيقاتها الميدانية وتقدير يهد  المقرر إلى 

 الطاقة الممكن انتاجها من هذه المصادر عالوة على المصادر التقليدية 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3      هافيتقييم المخاطر والتحكم   هكم: 451

يغطي هذا المقرر مختلف المواضيع المتعلقة بتقييم المخاطر في الصناعة الكيميائية: مقدمة لمفاهيم وتقييم المخاطر. 

تنفيذ عملية (. HAZOPمنهجيات وطرق تقييم المخاطر. تحديد المخاطر والتحكم فيها. طريقة تحديد المخاطر والتشغيل )

 .المستفادة من الحوادثالدرو  تصميم. التحليل المخاطر في 

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       نيات الصناعات الغذائيةتق  هكم: 452

ال يتجزأ من الهندسة الكيميائية، وهي قطاا صناعي حيوس يشمل مجموعة متنوعة من  تعتبر الصناعات الغذائية جزءً 

في الواقع، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية والمنتجات الثانوية قد تتعرض النظم   عمليات وحدة الهندسة الكيميائية.

الغذائية لعمليات كثيرة مثل القطع والغسيل والتسييل ونقل العمليات االستخراجية الجماعية والعالج الحرارس / البارد 

لتكنولوجيا '' هو أمر أساسي لنجاح تنفيذ أس عملية لتجهيز ا-والضغط والتجفيف وما إلى ذلك. فهم العالقة '' المواد الغذائية 

األغذية. للقيام بذلك من معالجة وجهات النظر الهندسية، يجب تلمين المعرفة بخصائص الطعام وتلثير المكونات الغذائية 

 .والعمليات التحويلية على هذه الخصائص

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       علوم وهندسة المتكونات  هكم: 453

 عمليات انتاج وتصنيع المواد المتكونة. فكرة الدعم والتعزيز. تعريف وأهمية مصفوفة المواد.

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3       أمثلية عمليات الطاقة  هكم: 454
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لتحليل الطاقة. أمثلية الطاقة في العمليات الكيميائية. قدمة في برنامج آسبن أسل تكامل الحرارة. أساسيات تحليل البنش. م

  بكة المبادالت الحرارية األولية واألمثل.

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 
 (0-1-3)3        هكم: تكامل العمليات 467

. المنهج يعرض كيفية متابعة موازين الماده والطاقه بمنظور دراسة احدث ما وصل له العلم بالعمليات الصناعية وتكامليتها 

 امل للمنشلة ككل وليل كوحدات مستقله ومن خال  ذالك ايجاد النمط االمثل لموازنة المادة والحراره وتقليل استخدام 

 الموارد الخارجية.

 ساعة معتمدة بنجاح 120إتمام  المتطلب السابق:

 

  ()ند 0       بحثيمشروع     :  هكم 998

د الطالب بتعريف عن أخالقيات البحث العلمي ومبادا كيفية  يهتم هذا المقرر بتطوير المهارات البحثية للطالب، حيث يَزوَّ

 .عرض نتائج البحوث وطرق وثالبحوتقارير بحثي ومنهجيات المقترح الإجراء وكتابة 

 سن   معتمد  بنجن  129 إتمن  المتطلب السابق:

 
  ()ند 1       التدريب العلمي     هكم: 999

وعلى الطالب في أحد تطبيقات الهندسة الكيميائية. من التدريب العملي )الصيفي( أسابيع  10على جميع طالب القسم  إكما  

ساعة معتمدة من خطة القسم وأنهاء  110الحصو  على موافقة القسم على الجهة التي ينوس التدريب فيها بعد إكماله بنجاح 

 ال يجوز الجمع بين التدريب الصيفي والفصل الدراسي الصيفي. متطلبات التسجيل في مقررات المستوى الثامن.

 ساعة معتمدة بنجاح 110إتمام  المتطلب السابق:


