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 4 : البرنامج رؤية .1 
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 بالبرنامج ريفالتع: أولا 

(، هي فرع من فروع الهندسة يهتم بالعمليات الصناعية وبحماية البيئةةة والصةةحة CEEالهندسة الكيميائية والبيئية )

العامة من آثار التلوث وكذلك تحسين جودة البيئة من خالل إعادة التدوير والتخلص من النفايات.  إن مكافحة تلةةوث الميةةا  

البيئية هي من أهةةم الاضةةايا العالميةةة. ويسةةتفيد المهندسةةون الكيميةةائيون والبيئيةةون مةةن ت بيةة  والهواء وحل قضايا اإلدارة 

مبادئ الهندسة الكيميائية وتحديداً ظواهر االنتاال، الديناميكا الحرارية، علوم التربة،  وأساسيات الكيمياء البيئية، وذلك مةةن 

ه البشرية. وتتمثل المسؤولية األكبر للهندسة الكيميائيةةة والبيئيةةة فةةي أجل إيجاد حلول للعديد من المشكالت البيئية التي تواج

العمل على منع إ الق الملوثات الكيميائية والبيولوجية الضارة في الهواء والماء والتربة وإيجاد  رق للحةةد مةةن الملوثةةات 

 ومنعها من مصدرها. 

هندسون لديهم مهارات إضافية لمساعدتهم علةةى إن خريجي التخصص المزدوج في الهندسة الكيميائية والبيئية هم م

مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستابلية. وباإلضافة إلى ماررات الهندسة الكيميائية األساسةةية، يةةدرب  ةةالد الهندسةةة 

يةةة، الكيميائية والبيئية ماررات متخصصة تعمل علةةى ت ةةوير المعرفةةة والخبةةرة فةةي التفكيةةر مثةةل النمذجةةة فةةي الةةنظم البيئ

 واإلدارة المستدامة للميا  وال اقة والنفايات. 

إن مجاالت العمل لخريجي البرنامج متنوعة، حيث تشمل جميع الهيئات الصناعية بما فيهةةا اعةةادة تةةدوير النفايةةات، 

خريجينةةا لهةةم  النمذجة البيئية، تاييم التأثيرات البيئية ، إمدادات الميا  ومعالجتها، المناخ،  أنظمةةة ال اقةةة. وعلةةى ذلةةك فةةان

فرص عالية للتوظيف في مختلف الا اعات، بما في ذلك المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة باإلضافة الى المكاتةةد 

 االستشارية في مجال الهندسة الكيميائية والبيئية.

 

 ثانياا: معلومات أساسية

 

   وهى منبثاة من رؤية ورسالة الكلية والرسالة :   الرؤية 

 

 لرسالة الكليةا رؤية الكلية

الوصول الى مرتبة البداع والريادة في 

 مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها.

والبحث العلمي   إعداد كوادر هندسية متميزة ورواد أكفاء في مجال الدراسات

يحتذى به في نقل المعارف وتوطين التقنيةةة وخدمةةة وتطةةوير  ليكونوا نموذج

 المجتمعات المحلية من وطننا الغالي  

 

 . رؤية البرنامج:1

 توفير بيئة علمية تدعم وتعزز التميز األكاديمي على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي. 

 

 . رسالة البرنامج:2

إعداد كوادر من الخريجين متميزين في الهندسة الكيميائية والبيئية وقادرين على البحث العلمي للوصول الى مرتبة اإلبداع  

 قليميا لخدمة المجتمع المحلى واإلقليمي.والريادة محليا وإ

 

 . األهداف: 3

اإلسهام في رفع الكفاءة المهنية وتكوين جيل من المهندسين المتميزين والباحثين المؤهلين في مجال الهندسة   .1

 الكيميائية والبيئية

 اعداد خريجين قادرين على التعليم الذاتي المستمر مدى الحياة.  .2

 ال الهندسة الكيميائية والبيئية للمساعدة في التنمية المستدامة. تعزيز قدرة الخريجين في مج .3

 تنمية الشعور بالموا نة ودعم روح الفري  واحترام الوقت والعمل كأسلود حياة وتادم.  .4
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المشاركة فى تحاي  خ ة التنمية ووضع العلم في خدمتها لتنمية المجتمع علمياً وثاافياً وتوفير سبل الخدمات البيئية  .5

 معات العمرانية الجديدة. للمجت

 تنمية الادرات البشرية لسد حاجة المجتمعات الجديدة من المهندسين فى مجال الهندسة الكيميائية والبيئية .6

 

 . مواصفات خريج البرنامج:4

)كما ورد باإل ار    NARS 2018, Engineering 2nd Editionاعتمادا على المعايير الاومية األكاديمية الاياسية 

 ( يجد أن يكون خريج البرنامج قادرا على اكتساد ما يلي من المهارات العامة:2020جعي في ينايرالمر

 ت بي  المعرفة المكتسبة باستخدام النظريات والتفكير التجريدي في مواقف الحياة الحاياية  -1

 ايد واالختالف.ت بي  التفكير التحليلي النادي والنظامي لتحديد وتشخيص وحل المشاكل الهندسية واسعة التع -2

 االلتزام بأخالقيات المهنة والمعايير الهندسية. -3

 العمل / وقيادة فري  غير متجانب من مختلف الهندسة التخصصات وتحمل المسؤولية عن أداء الفري . -4

 معرفة الدور المنو  به في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تنمية المهنة والمجتمع. -5

 دية وال بيعية، والعمل على تعزيز مبادئ االستدامة.تاييم أهمية البيئة، الما -6

 استخدام التانيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة المهنة. -7

 تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم وت وير الذات، مدى الحياة فى الدراسات العليا والبحث العلمي.  -8

ت ولغات مع مختلف الجماهير. للتعامل مع التحديات األكاديمية التواصل بشكل فعال باستخدام وسائ  وأدوا -9

 والمهنية ب رياة خالقة. 

 إظهار الصفات الايادية، والمهارة في إدارة وريادة األعمال.  -10

 

 : NARS 2018. كفاءات الخريج طبقا للمعاير األكاديمية 5

 يجد أن يكون خريج برنامج الهندسة الكيميائية والبيئية قادرا على:

 حديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعادة من خالل ت بي  األسب الهندسية والعلوم والرياضيات األساسية.ت -1

ت وير وإجراء التجارد و/أو المحاكاة، تحليل وتفسير البيانات، تاييم النتائج، واستخدام التحليالت اإلحصائية  -2

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

ت التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة التي تلبي االحتياجات مع األخذ بعين االعتبار ت بي  عمليا -3

العوامل الثاافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية والجواند األخرى في سياقات التصميم والت وير 

 المستدامين.

معايير وإرشادات الجودة، مت لبات الصحة والسالمة، والاضايا االستفادة من التانيات المعاصرة، الممارسات وال -4

 البيئية ومبادئ إدارة المخا ر. 

 ممارسة تانيات البحث وأساليد التحاي  كجزء ال يتجزأ من التعلم. -5

 التخ ي  واإلشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية، مع مراعاة المت لبات األخرى. -6

 دة التخصصات ومتعددة الثاافات.العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعد -7

 مع مجموعة من الجماهير باستخدام األدوات المعاصرة.  -بيانيا وشفهيا وخ يا -التواصل بفعالية  -8

 استخدم التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساد مهارات تنظيم المشاريع والايادة. -9

 اكتساد وت بي  المعرفة الجديدة وممارسة استراتيجيات التعلم. -10

تصميم أنظمه عمليه في الهندسة الكيميائية باستخدام تانيات ومبادئ الهندسة الكيميائية بما في ذلك اتزان الكتلة    -11

وال اقة، الديناميكا الحرارية، انتاال الكتلة والحرارة وكمية الحركية، التفاعالت الكيميائية، تصميم المفاعالت، 

 انع.التحكم في العمليات الكيميائية، وتصميم المص

االنخرا  في التغييرات التكنولوجية الحديثة والمجاالت الناشئة ذات الصلة بالهندسة الكيميائية لتحمل المسؤوليات  -12

 كمهندب كيميائي محترف.

 ت بي  أساليد النمذجة العددية وتانيات الحاسد المناسبة في الهندسة الكيميائية.  -13

 ليات التصميم والتشغيل وفحص وصيانة أنظمة الهندسة الكيميائية.تبنى المعايير المحلية والدولية المناسبة في عم -14
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 بنظام الساعات المعتمدة ندسة الكيميائية والبيئيةهاللئحة برنامج ثالثا: 
 

  منح الدرجات العلمية[: 1مادة ]

 تمنح جامعة المنصورة بناءا على طلب مجلس كلية الهندسة درجة البكالوريوس في أحد التخصصات اآلتية:

 الهندسة ال بية والحيوية  .1

 هندسة االتصاالت والحاسبات .2

 هندسة الميكاترونيكب .3

 هندسة البناء والتشييد .4

 الهندسة الكيميائية والبيئية .5

 هندسة ال اقة المتجددة والمستدامة .6

 هندسة البنية التحتية والبيئة .7

صول على الدرجة العلمية في  ويشتر  على ال الد إتمام المت لبات األكاديمية الالزمة ألحد تلك البرامج للح 

التخصص الم لود. علي أن تتم الدراسة في البرامج الجديدة كل في ن اق تخصصه وتكون الدراسة بتلك البرامج  

باللغة اإلنجليزية، وباستخدام نظام الساعات المعتمدة، وعلى ال الد أن يكون على علم بالمت لبات والاواعد، ومسئوال 

 والاواعد المنظمة. عن تحاي  جميع المت لبات

 

 [: نظام الدراسة بالبرامج2مادة ]

 نظام الدراسة المتبع بتلك البرامج هو نظام الساعات المعتمدة األمريكي في إ ار الفصل الدراسي الواحد. 

 

ا لإلطار المرجعي 3مادة ]  2020[: معيار الساعة المعتمدة طبقا

 بالنسبة للمحاضرات النظرية:  .1

 دة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة أسبوعيا خالل الفصل الدراسي الواحدتحتسد ساعة معتمدة واح

 بالنسبة للدروب العملية والتمارين الت بياية: .2

 ساعة أسبوعيا خالل الفصل الدراسي الواحد  3-2تحتسد ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملية أو تمارين مدتها 

 

 [: المجلس األكاديمي4مادة ]

إلدارة البرنامج بارار من رئيب الجامعة بناًء على ترشيح مجلب الكلية لمدة عامين برئاسةةة  يشكل المجلب األكاديمي

 ا.د/ عميد الكلية وعضوية كل من:

 وكيل الكلية لشئون التعليم وال الد .1

 رؤساء األٌقسام المعنية بالبرنامج. .2

 المدير التنفيذي للبرنامج.  .3

صصة، ويتم ترشيحه من قبل العميد بعد أخذ رأى مجلب الاسم  أستاذ أو أستاذ مساعد من األقسام العلمية المتخ .4

 ويجوز في حاالت خاصة ضم اثنين من المدرسين على األكثر إلى عضوية المجلب. 

 عضوين من ذوي الخبرة من داخل الكلية أو خارجها  .5

علةةيم وال ةةالد، وفيمةةا يخةةص وللمجلب األكاديمي للبرنامج أداء جميع وظائف األقسام العلمية بالكلية فيما يتعل  بشةةئون الت

 توزيع األعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريب يراعى المجلب األكاديمي المعايير اآلتية: 

 ترشيحات األقسام العلمية وهي تمثل التخصص.  .1

 استبيانات ال الد عن عدد مرات تدريب المارر الساباة. .2

 رأى إدارة البرنامج  بااُ لتاييم األداء والمتابعة. .3

 

 [: المدير التنفيذي للبرنامج 5ادة ]م

يعين لكل برنامج نوعي مدير تنفيذي بارار من األستاذ الدكتور رئيب الجامعة بعد ترشيح من األسةةتاذ الةةدكتور عميةةد 

الكلية على أن يكون من أحد أعضاء هيئة التدريب المتخصصين في مجال )مجاالت( تخصص البرنامج بدرجة أستاذ 
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دة عامين ميالديين قابلة للتجديد بةةنفب شةةرو  التعيةةين األول، وياةةوم المةةدير التنفيةةذي للبرنةةامج مساعد على األقل، لم

 بالمهام التالية:

 تنفيذ الالئحة الداخلية للبرنامج.  .1

 التنسي  بين األقسام العلمية في ترشيح السادة أعضاء هيئة التدريب للايام بأعباء التدريب. .2

 ديمي لل الد.اإلشراف على عمليات التسجيل األكا .3

 اإلشراف على أعمال الجهاز اإلداري للبرنامج.  .4

 اإلشراف على انتظام اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج. .5

 متابعة انتظام العملية التعليمية  بااً للجداول الدراسية المعتمدة. .6

 اإلشراف على امتحانات نهاية الفصل وامتحانات منتصف الفصل الدراسي )إن وجدت( وتنظيمها. .7

 راف على التدريد الميداني وعاد شراكات مع جهات تدريد متميزة.اإلش .8

 الايام بأمانة المجلب باللجنة الفرعية للمجلب األكاديمي. .9

 التنظيم واإلشراف على المؤتمر العلمي للبرنامج.  .10

 إعداد االستمارات الخاصة بالمستحاات المالية بالبرنامج ورفعها إلى اإلدارة العليا بالكلية.  .11

على ت وير البنية التحتية للبرنامج من مدرجات وقاعات محاضرات وقاعات تمارين ومعامل دراسية اإلشراف  .12

 وأجهزة.

 اإلشراف على استيفاء جميع مت لبات الجودة  بااً لمعايير الهيئة الاومية لالعتماد وضمان جودة التعليم. .13

 شروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.إعداد الدراسة الذاتية السنوية للبرنامج لتاديمها لوحدة إدارة الم .14

 

 لبرامجبا[: المنسق العام للتحول الرقمي 6مادة ]

يعين بارار من األستاذ الدكتور عميد الكلية بعد ترشيح من األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم وال الد بالكلية 

حول الرقمي للبرامج من السادة األساتذة أو األساتذة المساعدين )إذا ما توافر بالكلية ثالث برامج فأكثر( منس  عام للت

بالكلية من أصحاد الخبرات في العمل بنظام الساعات المعتمدة والبرامج الجديدة لمدة عامين ميالديين قابلة للتجديد  

 بنفب شرو  التعيين األول، وياوم المنس  العام للتحول الرقمي للبرامج بالمهام التالية: 

 ة أعمال التسجيل لجميع البرامج وتدقياها بعد موافاة المجالب المختصة.مراجع .1

 مراجعة أعمال الكنترول واستيفاء مراحل الكنترول النهائية بعد موافاة المجالب المختصة. .2

 اإلشراف على متابعة الصحيفة المالية ل الد البرامج. .3

 مراجعة أعمال الجودة بالبرامج. .4

 

 لبات اللتحاق[: شروط القيد ومتط7مادة ]

يشتر  لايد ال الد لدرجة البكالوريوب في هذ  البرامج باإلضافة إلى الشرو  العامة المنصوص عليها في الالئحة  

 ( من قانون تنظيم الجامعات ما يلي:75التنفيذية )مادة 

 أن يكون ال الد مستوفيا لشرو  الابول التي يحددها المجلب االعلى للجامعات. .1

 حاصال عل شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها شعبة رياضيات.أن يكون ال الد  .2

 أن يكون ال الد مستوفيا للاواعد الداخلية التي يارها مجلب الكلية بشأن قبول ال الد بهذ  البرامج. .3

 

 [: شروط التحويل )تغيير البرنامج الدراسي( وإعادة القيد8مادة ]

االلتحاق للدراسة في أحد تخصصات البرامج بنظام الساعات المعتمدة ان  على ال الد المحولين الذين يرغبون في

( ومن خالل الاواعد التي يارها مجلب الكلية وياوم بت بياها وكيل الكلية 000يكونوا قد أنهوا ماررات المستوى )

يتم التحويل إال عن لشئون التعليم وال الد، وإذا كان التحويل من كلية أخري داخل الجامعة أو من جامعة أخري ال 

 (. 1 ري  مكتد التحويالت المركزي ومع بداية العام الدراسي، ويتم عمل موازنة لل الد  باا لجدول )
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 ( الرمز والتقدير المناظران لدرجة التقييم الحاصل عليها الطالب عند التحويل1جدول )
 من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الساعات المعتمدة 

 التقدير عدد النقاط ئوية الحاصل عليها الطالب النسبة الم

 F 0.00 % )راسب( 50أقل من 

 D 1.00 %  )ناجح بقواعد الرأفة(50% حتى أقل من 40

 D 1.00 %  55% حتى أقل من   50

 D+ 1.30 %  60% حتى أقل من   55

 C- 1.70 %  65% حتى أقل من   60

 C 2.00 % 68% حتى أقل من   65

 C+ 2.30 %  71% حتى أقل من   68

 B- 2.70 %  75% حتى أقل من   71

 B 3.00 %  80% حتى أقل من   75

 B+ 3.30 %  85% حتى أقل من   80

 A- 3.70 %  90% حتى أقل من   85

 A 4.00 %  95% حتى أقل من   90

 A+ 4.00 %  100% حتى  95

 

امج المعتمدة أن يكونوا قد  على ال الد المحولين الذين يرغبون في االلتحاق للدراسة في أحد تخصصات البر .1

(، و بااً للاواعد التي  4,00)النهاية الاصوى  2,00( بمتوس  تادير ال يال عن 000أنهوا ماررات المستوى )

 يحددها مجلب الكلية ويارها مجلب الجامعة، بناًء على الادرة االستيعابية للبرنامج.

ً لشرو  يحددها مجلب الكلية ويارها مجلب يجوز قبول ال الد المحولين من المسار العادي بنفب الكلي .2 ة  باا

 الجامعة بناًء على الادرة االستيعابية للبرنامج.

جامعة المنصورة –وعلى ال الد الذين سب  أن أمضوا سنتين بالكليات نظام الخمب سنوات خارج كلية الهندسة  .3

مايدين بها يفيد بالدرجات التي حصلوا   ويرغبون االلتحاق بالبرنامج أن يادموا بيان حالة من الكلية التي كانوا

 عليها وإذا كانوا قد حصلوا على ساعات معتمدة أم ال.

يجوز قبول ال الد الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها في كل عام دراسي بحسد ترتيد  .4

ويتولى مجلب الكلية اقتراح ماابل تكلفة درجاتهم وفاا للترشيحات التي ترد إلى الكلية من اإلدارة العامة للوافدين 

 الخدمات التعليمية بخالف الرسوم الجامعية الماررة بالنسبة لهؤالء ال الد.

ويجوز لل الد الذين سب  لهم أن تركوا الدراسة في البرنامج لمدة تصل إلى أربعة فصول دراسية بحٍد أقصي   .5

ها أن يعيدوا التسجيل بالبرنامج إذا رغبوا في ذلك،  وسب  أن حصلوا على تاديرات عالية في الفترة التي قضو

 [. 11بعد موافاة المجلب األكاديمي المختص وبما يتف  مع قواعد انتظام الدراسة مادة ] 

 [: متطلبات الحصول عىل الدرجة9مادة ] 

امج السالف ذكرها   ي التر
ط لحصول الطالب عىل درجة البكالوريوس ف  :   [ 1مادة ] يشتى  هي

امج ماعدا برنامج هندسة البناء    ساعة معتمدة( عىل االقل 160ب بنجاح عدد )أن يجتاز الطال .1 ي جميع التر
ف 

 ساعة معتمدة عىل األقل.  163والتشييد حيث يجب أن يجتاز الطالب عدد  

وع التخرج.  .2 ي مشر
 النجاح ف 

اكمي مثل الت .3
ي يكون التقييم فيها ناجح/راسب وال تحتسب ضمن المعدل التى

. اجتياز المقررات التى ي
 دريب الصيف 

نامج الدراسي لمتطلبات التخرج عىل النحو التالي  ي يحتوي عليها التر
جدول   عىل أن يكون توزي    ع الموضوعات التى

(2) : 
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 توزيع ساعات البرامج على متطلبات التخرج   (2جةةةةدول )
% Max % Min  المجموعات التخصصية 

 متطلبات الجامعة % 8      

 متطلبات الكلية % 20      
 متطلبات التخصص العام  % 35      
 متطلبات التخصص الدقيق        % 28

 
ي وضعتها الهيئة القومية  

شادية التى مع مراعاة أن تحقق الخطط الدراسية لكل برنامج المقررات والنسب االستى

ي تشمل المقررات الدراسية التالية: 
 لضمان جودة التعليم والتى

 العلوم االجتماعية واإلنسانية .1

 عمال إدارة األ  .2

 الرياضيات والعلوم األساسية .3

 الثقافة الهندسية  .4

 العلوم الهندسية األساسية  .5

 التطبيقات الهندسية والتصميم  .6

ي  .7
وع والتدريب الميدان   المشر

 

ي تنفيذ برامج الساعات المعتمدة 10مادة ] 
 
 [ األقسام العلمية المشاركة ف

ن  امج رف المجل  ا األك  اديمي لك  ل برن  امج ع  ىل ت  دررا جمي  ع المق  ررات ا يش    يتبع  و ومنه  ا  ال   يلدراس  ية )العرعي  ة( للتر

م     واد االنس     انيات والل      ة العرلي     ة والتق     ارير العني     ةب وتح     دد األقس     ام العلمي     ة المن     وط به     ا ت     دررا مق     ررات العل     وم 

ي نطاق تخصصو: 
 المختلعة بعد موافقة مجلا الكلية. عىل أن تتم الدراسة من خالل األقسام العلمية اآلتية كل ف 

ونيات واالتصاالت قسم هندسة .1  اإللكتى

 قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم .2

 قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي  .3

 قسم الهندسة الكهرلية .4

 قسم هندسة القوى الميكانيكية   .5

ياء الهندسية .6  قسم الرياضيات والعت  

 قسم الري والهيدروليكا -قسم األش ال العامة  -قسم الهندسة اإلنشائية  .7

 المعمارية قسم الهندسة  .8

ي    ح ووظائف األعضاء والصحة العامة من كلية الطب  .9 ي مجال التشر
 أقسام خارجية ف 

ي مجال الكيمياء العضوية والحيوية والمكروليولوجيا واإلجراءات الصيدالنية من كلية الصيدلة .10
 أقسام خارجية ف 

ي مجال الل ات   .11
لية أو اآلداب  -أقسام خارجية ف  ي -كلية التى  ة تخصص الل ة اإلنجلت  

ي مجال اإلدارة والتسويق .12
 أقسام خارجية من كلية التجارة ف 

يعات وقواني   اإلدارة   .13 ي مجال التشر
 أقسام خارجية من كلية الحقوق ف 

ن    امج ع    ىل أعض    اء هيئ    ة الت    دررا المرش    حي   م    ن األقس    ام المعني    ةب وتع    ر   ويواف    ق المجل    ا األك    اديمي إلدارة التر

ية. التوصيات عىل مجلا الكلية إلقرارهاب وتكو   ن ل ة الدراسة لجميع المقررات هي الل ة اإلنجلت  

 

 [: مدة الدراسة ومواعيدها11مادة ] 

نامج لالدراسة الخطة الدراسية  ة فصول دراسية رئيسية لجميع الطالب ويج  وز أن ين  تلي الطال  ب موزعة عىل لتر
عشر

ي تس  ع فص  ول دراس  ية 
ن  امج ف  ن  امج. م  تى اجت  از الح  د األدن  م  ن الس  اعات ام  ن دراس  ة التر وتقس  م لمعتم  دة المق  ررة للتر
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 ين   تلي ك   ل منه   ا بامتح   ان وذل   ل قبق   ا لم   ا ه   و وارد بج   داول المق   ررات الدراس   ية 
الس   نة الدراس   ية الي فص   لي   رئيس   ي  

 وتنقسم السنة األكاديمية إل ثالثة فصول:  الملحقة به ه الالئحة. 

(: ويبدأ مع بداية ال .1 ي )فصل رئيسي
أسبوعا   14عام الدراسي الجامعي ولمدة العصل الدراسي األول: فصل خريف 

 .
ً
 تدررسيا

(: ويبدأ بعد أجازه منتصف العام الجامعي ولمدة  .2 : فصل رليعي )فصل رئيسي ي
أسبوعا   14العصل الدراسي الثان 

 .
ً
 تدررسيا

3.  : ي
ي شهر يوليو ولمدة )فصل إختياري( العصل الصيف 

أسابيع تدررسية مع مضاععة ساعات المقرر  7ويبدأ ف 

 .  الدراسي

 لألجندة االكاديمية.  يتم القيد والتسجيل قبل بداية كل فصل دراسي و 
ً
 قبقا

 

ي الدراسة 12مادة ] 
 
 [: قواعد االنتظام ف

ام بالقواعد الجامعية التالية:  نامج عليهم االلتى  ي التر
 جميع الطالب المسجلي   ف 

 الرسوم الدراسية (1)

حدد مجلا الكلية الرسوم المطلولة  يتم دفع رسوم التسجيل والخدمات التعليمية عند بدء التسجيلب وي

 للتسجيل والخدمات التعليمية بعد اعتمادها من مجلا الجامعة. 

 قواعد السداد  (2)

ال يسمح للطالب بالتسجيل بالمستوى األعىل أو معرفة نتيجتو إال بعد سداد جميع الرسوم الدراس  ية للمس  توى 

. وعن  د التخ  رج ال يس  تلم الطال   ب أوراق  و وش  هاداتو دال   ة ع  ىل م  نح الدرج  ة إال بع   د س  داد جمي  ع الرس   وم ال  األدن 

 الدراسية المتأخرة كاملة. 

 المواظبة  (3)

ي سجل معد  
ة تطبيقية أو عملية ف  ة نظرية أو فتى ي بدء كل محاض 

يتول أستاذ المقرر تسجيل حضور الطالب ف 

 : نامج مع مراعاة ما يىلي  ل لل من قبل شئون الطالب بالتر

لمق  رر التمارين والعمىلي لساعات ال% من مجموع 25بدون ع ر مقبول هوالحد السموح بو ل ياب الطالب  (أ)

ب اإلن    ار االول بع   د تج   اوز الطال   ب  ويت   ول أس   تاذ المق   رر إخط   ار إدارة ش   ئون الط   الب إلن    ار الطال   ب م   رتي  

ي بع  د تج  اوزه نس  بة غي  اب 10نسبة غي  اب 
%, ولع  د ذل  ل تع  ر  20% م  ن س  اعات المق  ررب أم  ا اإلن   ار الث  ان 

 الب عىل المجلا األكاديمي التخاذ إجراءات حرمانو من دخول امتحان المقرر. حالة الط

% وك    ان غي   اب الطال   ب ب   دون ع     ر معتم   د م   ن المجل   ا األك    اديمي 25إذا زادت نس   بة غي   اب الطال   ب ع   ن  (ب)

ي حس    اب المع    دل 
ي المق    رر وت    دخل نتيج    ة تق    دير  مح    روم  ف 

ن    امجب يس    جل للطال    ب تق    دير مح    روم ف  للتر

اكمي العام للطالب. العصىلي والمعدل ا
 لتى

ي  (4)
 حالة االنقطاع الجزئ 

عىل الطالب أن يتقدموا بطلب إلخطار المرشد األكاديمي المخصص لهم من قبل المجلا األكاديمي عند  

انقطاعهم عن الدراسة لمدة تزيد عن أسبوعب وإذا كان االنقطاع نتيجة للمر  فيجب تقديم شهادة مرضية من  

ي حكومي   أو مركز قتر
معتمد وتكون معتمدة من اإلدارة الطبية بالجامعة خالل التوقيتات المنصوص  مستشف 

عليها.  وإذا لم يدخل الطالب االمتحان نتيجة للمر  فيجب تقديم شهادة مرضية خالل التوقيتات  

المنصوص عليهاب ويجب تقديم شهادة مرضية معتمدة من اإلدارة الطبية للجامعة وسوف تخطر شئون  

ة ال ياب المتوقعة للطالب.  الطالب القائمي      بعتى

 وقف القيد  (5)

امج الجديدة يقوم الطالب بسداد الرسوم اإلدارية الخاصة ب لل.   ي حالة قيام الطالب بوقف قيده بأحد التر
 ف 

 تغيير العنوان    (6)

ي عنوان مراسلتو. 
 عىل الطالب أن يخطر إدارة الكلية بأي ت يت  ف 
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 غرامة التأخير   (7)

ي ه ا  اد الرسوم إذا تأخر الطالب عن سد
ي يقرها مجلا الكلية ومجلا الجامعة ف 

يتم تطبيق القرارات التى

 .الصدد

 

 [: التسجيل األكاديمي والعبء الدراسي 13مادة ] 

 التسجيل (1)

ي المق    ررات الدراس    ية م    ن خ    الل األجن    دة 
ن    امج ب    اإلعالن ع    ن مواعي    د التس    جيل ف  يق    وم المجل    ا األك    اديمي للتر

ط   الب أن يراجع   وا اختي   اراتهم م   ع المرش   دين األك   اديميي   المخصص   ي   له   م قبق   ا األكاديمي   ة المعتم   دةب وع   ىل ال

ن    امج ع    ىل الموق    ع الرس    مي  ي الموق    ع الخ    اص للتر
ي تعل    ن ف 

ن    امج وال    تى ي ال    دليل الخ    اص بالتر
للتعليم    ات المدون    ة ف 

ي ح     ال الس     ماح للمتخلع    ي   بالتس     جيل فس     وف 
للجامع    ةب ول     ن يس     مح بالتس    جيل بع     د المواعي     د المح    ددةب وف 

. ي  صاحب ذلل غرامة تأخت  بعد العر  عىل المجلا األكاديمي

 اإلعالن  (2)

 تعلن المعلومات الخاصة بخطوات التسجيل مقدما قبل كل فصل دراسي )األجندة األكاديمية(. 

ي الفصل الواحد  (3)
 
 العبء الدراسي ف

ي الع يح   دد الح   د األدن  والح   د األقص    
ص   ل ال   دراسي ى لع   دد الس   اعات المعتم   دة المس   موح للطال   ب بتس   جيلها ف 

 :  الواحد كما يىلي

 (: الحد األقصى للتسجيل3جةةةةدول )
اكمي للطالب  م  الحد األقىص للتسجيل  المعدل الير

1 GPA<2   ساعة معتمدة  14حتى 

2 2≤GPA<3   ساعة معتمدة  18حتى 

3 3≤GPA   ساعة معتمدة  21حتى 

 

ي فص    ىل الخ (أ)
س    اعة  12ري    ف والرلي    ع ه    و الح    د األدن  لع    دد الس    اعات المس    موح للطال    ب بتس    جيلها ف 

معتم     دة فيم     ا ع     دا ح     االت التخ     رج أو التع     ت  )قي     د المالحظ     ة أكاديمي     ا( بن     اء  ع     ىل موافق     ة المجل     ا 

 .  األكاديمي

ي بح   د أق    ي مق   ررين وت   زداد إل (ب)
 3يج   وز للط   الب تس   جيل بع   ل المق   ررات الدراس   ية بالعص   ل الص   يف 

ي جميع األحوال
ب وف  ي
ي حالة التخرج بالعصل الصيف 

ال يجوز تسجيل مش  اري    ع التخ  رج خ  الل  مقررات ف 

 . ي
 العصل الدراسي الصيف 

 

 [: المرشد األكاديمي 14مادة ] 

نامج مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة تدررا بواقع مرشد أكاديمي لكل   المجلا األكاديمي للتر
قالبب   25يعي  

ي يسجلها  وذلل لتوجيو الطالب دراسيا ومساعدتو عىل اختيار المقررات الدراسية مع تحديد 
عدد الساعات التى

ضو أثناء الدراسةب كما يقوم   ي تعتى
ب ومساعدتو عىل حل المشكالت التى وفقا لظروفو وقدراتو واستعداده الدراسي

اف عىل برنامج الدراسة للطالب ومتابعة تقدمو ومراقبة أدائو كجزء من العملية التعليمية.   باإلشر

. يقوم المرشد األكاديمي باالجتماع بطالبو بشك .1  لدخول الطالب تحت مظلة اإلن ار األكاديمي
ً
 ل دوري تجنبا

 ال تتم أية إجراءات إدارية للطالب إال من خالل المرشد األكاديمي ولموافقة كتابية منو.  .2



  Page 12   بنظام الساعات المعتمدة  الهندسة الكيميائية والبيئيةئحة برنامج ل 
 

 ويتم عمل تقرير به ا االجتماع يرفع إل  لقاء كاديمي بتحديد األمرشد اليقوم  .3
ً
الجدول الدراسي أسبوعيا

نامج.   إدارة التر

ي اختيار برنامج الدراسة قبل عىل ال .4
طالب أن يحصلوا عىل موافقة المرشد األكاديمي المخصص لهم ف 

 . ي
ي كل فصل دراسي وف  العصل الصيف 

ي المقررات ف 
 التسجيل ف 

 

 [: اإلضافة والحذف واالنسحاب15مادة ] 

ل  يجوز للطالب بعد التسجيل أن يضيف أو يح ف أحد المقررات بطرق وخطوات يتم إقرارها من قب .1

نامج.   المجلا األكاديمي للتر

يجوز للطالب بعد موافقة المرشد األكاديمي أن يح ف مقررا أو أكت  حتى نهاية األسبوع الرابع فقط من   .2

ي المادة ]
 [. 13الدراسة وذلل بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليو ف 

حتى نهاية االسبوع العاشر من  يجوز للطالب بعد موافقة المرشد األكاديمي أن ينسحب من دراسة أي مقرر  .3

(ب ورسجل ه ا المقرر   ي
ي أو الرليعي )االسبوع الثالث بالعصل الصيف 

بدء التسجيل للعصل الدراسي الخريف 

ي سجل الطالب األكاديمي بتقدير
ط أال يكون الطالب قد تجاوز نسبة ال ياب المقررة    Wف  منسحب  بشر

ي المادة ]قبل االنسحاب عىل أال يخل االنسحاب بالعبء ال
 [. 13دراسي المنصوص عليو ف 

 : إعادة التسجيل .4

ي مقرر ما سبق وأن حصل فيو عىل تقدير
ب ورسمح لو بحضور المقرر   Fيسمح للطالب بإعادة التسجيل ف 

ي تحدد ذللب ويكون الحد األق  للتقدير 
 . +Bوإعادة االمتحان قبقا للوائح المالية التى

 المقررات االختيارية .5

ي حالة تسجيل ال
طالب لمقرر اختياري ورسب فيو وتسجيلو لنعا المقرر يحصل الطالب عىل الحد األق   ف 

ي حصل عليها. +Bللتقدير 
ي حالة ت يت  المقرر االختياري يحصل الطالب عىل الدرجة التى

 ب أما ف 

 

 [: المشاري    ع16مادة ] 

ي موضوعات معين  ة ت  رتبط بالص  ناعات المحلي  ة وخ 3-2يقوم الطالب بإعداد  .1
دم  ة المجتم  ع المح  يط مشاري    ع ف 

ين قبق  ا لم  ا ه  و موج  ود بالج  داول الخاص  ة  يح  ددها المجل  ا األك  اديمي وذل  ل خ  الل الع  امي   الدراس  يي   األخ  ت 

اف عليها ومناقشتها.  اف السادة أعضاء هيئة التدررا إلعداد المشاري    ع واإلشر نامجب وتحت إشر  لالئحة التر

وع التخرجب يتم إعد .2 ب والمسم مشر وع األخت  ي العصل الدراسي األخت  تتويجا لمختلف ما درسو  المشر
اده ف 

 الطالب خالل سنوات الدراسة. 

وع التخرج تبدأ عقب االنتهاء من امتحان  .3 ة إضافية لمشر من الجائز أن يقرر المجلا األكاديمي تخصيص فتى

ة المخصصة ألي من المشاري    ع يقدم الطالب تقريرا علميا   العصل الدراسي األخت  ولمدة شهرب وف  نهاية العتى

وع ويناقش فيو.   عن موضوع المشر

 ال يحصل الطالب عىل شهادة البكالوريوس إال إذا أدى بنجاح جميع المشاري    ع المقررة.  .4

 

ي 17مادة ] 
 [: التدريب العمىلي والميدائ 

اف أعضاء هيئة التدررا للطالب المنقولي   إل  يشمل كل برنامج نظاما للتدريب خالل العطلة الصيعية   تحت إشر

:   400و 300و 200المستويات   وذلل عىل النحو التالي

ي المراكز والوحدات   200: يؤدى الطالب المنقولون إل المستوى تدريب عمىلي  .1
تدريبا عمليا داخل الكلية أو ف 

 بإجمالي عدد ساعات ال يقل عن 
ساعة. ويحصل الطالب عىلي   60المتخصصة داخل الكلية لمدة أسبوعي  

. شهادة بإتمامو للتدريب   العمىلي

ي  .2
تدريبا   400والطالب المنقولون إل المستوى  300: يؤدى الطالب المنقولون إل المستوى تدريب ميدائ 

 120ميدانيا داخل القطاعات المتخصصة خارج الكلية لمدة أرلعة أسابيع بإجمالي عدد ساعات ال يقل عن 
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ي 
ة   ساعةب ويجب أن يحصل الطالب عىلي شهادة من جهة التدريب بانتظامو ف  التدريب وحصولو عىل الختر

 المطلولة. 

وتكون الكلية مسئولة عن توفت  فرص التدريب للطالب ويجوز أن يوفر الطالب فرص التدريب ألنعسهم ولكن   .3

 بعد أخ  موافقة مجلا الكلية عىل ذلل. 

نامجب وال يحصل الط .4 الب عىل  ويجوز تدريب الطالب خارج الجمهورية بناء عىل موافقة المجلا األكاديمي للتر

 . ي
 العمىلي والميدان 

 شهادة البكالوريوس إال إذا أدى بنجاح كال من التدريبي  

ي جميع حاالت التدريب يعطي الطالب تقدير ناجح أو غت  ناجح فقط وال تضاف درجتو للمجموع ولكن   .5
وف 

ط الحصول عىل درجة ناجح للحصول عىل الدرجةب ويمكن للطالب ال ي وصل إل مستوى  دون   400يشتى

 تمام تدريبو بنجاح أن يعيد التدريب أي عدد من المرات حتى يحصل عىل درجة ناجح.  إ

كات او   ي تخصصة من خالل بروتوكوالت تعاون مع الشر
عىلي أن تتولي الكلية توفت  فرص التدريب للطالب كل ف 

 .من خالل مجلسها الصناعي االستشاري
 

 [: المقررات االختيارية 18مادة ] 

ي المستوي المخطط لو ولتحقيق جميع  ال يسمح للطالب بت 
سجيل أي من المقررات االختيارية إال إذا كان ف 

ي جميع األحوال عىلي المرشد األكاديمي مراجعة التسجيل للطالب قبقا لألجندة  
المتطلبات السابقة للمقررب وف 

 .  األكاديمية وح ف أي تسجيل خاطئ
 

 [: تزامن التسجيل للمقررات19مادة ] 

امن مع المقرر  يمكن لطالب ال مستوى الرابع والطالب المعرضي   للعصل أن يقوموا بتسجيل مقرر ما بالتى 

وط التالية:  نامج إذا تحققت الشر  المتطلب السابق لو بعد أخ  موافقة المجلا األكاديمي للتر

 . Fسبق للطالب دراسة ه ا المتطلب دراسة وامتحانا وحصل فيو عىل تقدير  .1
.  ال يخل ه ا التسجيل بقواعد  .2 اكمي

 للمعدل التى
ً
 التسجيل قبقا

 

 [: نظام التقييم20مادة ] 

 ( مائة درجة100يتم تقييم كل مقرر دراسي من )  .1

ي المقررات النظرية والعملية بناء عىل العناض التالية:  .2
 يتم تقييم الطالب ف 

:  (أ) ي
ي تشتمل عىل دراسة نظرية فقط يكون التقييم كاآلنى

ي حالة المقررات التى
 ف 

 تشتمل على دراسة نظرية فقطزيع درجات المقررات التي تو (4جةةةةدول )

 الدرجة التقييم

 أعمال فصلية 

 % 20 امتحان منتصف الفصل الدراسي 

 امتحانات قصيرة

 تكليفات )تاارير( % 30

  مناقشات وعروض تاديمية

 % 50 امتحان نهاية الفصل )تحريري(

 

ي تشتمل عىل دراسة نظرية   (ب)
ي حالة المقررات التى

: ف  ي
 وعملية يكون التقييم كاآلنى

 وعملية تشتمل على دراسة نظريةتوزيع درجات المقررات التي  (5جةةةةدول )

 الدرجة  التقييم

 %20 امتحان منتصف العصل الدراسي  أعمال فصلية 
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ة   امتحانات قصت 

 تقارير( تكليعات ) 20%

 مناقشات وعرو  تقديمية

 %10 امتحان عمىلي 
 %50 تحريري(صل )امتحان نهاية الع

 

وع يخصص   (ت) ي حالة مقرر المشر
 % للمناقشة الشعوية50ية و% من الدرجة للمتابعة الدور 50ف 

ي أي مق  رر أن يحص  ل ع  ىل  (ث)
ط لنج  اح الطال  ب ف  % ع  ىل األق  ل م  ن مجم  وع درجات  وب وأن يحص  ل 60يشتى

. 40عىل  ي
 % عىل األقل من درجات االمتحان التحريري النهانئ

 

 رقمية والرمزية للدرجات والتقديرات[: الدالالت ال21مادة ] 

1.  :  بالجدول التالي
ي كل مقرر دراسي عىل النحو المبي  

ي يحصل عليها الطالب ف 
 تقدر الدرجات التى

 

 جدول الدللت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات (6جةةةةدول )

النسبة المئوية الحاصل عليها  
 الطالب 

 مدى الدرجات المكافئة
عدد 
 النقاط

 يرالتقد

 +A 4.00       100 99 98 97 % فأكت  97من 

 A 4.00       96 95 94 93 %  97% حتى أقل من   93

 -A 3.70       92 91 90 89 %  93% حتى أقل من   89

 +B 3.30 88 87 86 85 84 %  89% حتى أقل من   84

 B 3.00       83 82 81 80 %  84% حتى أقل من   80

 -B 2.70       79 78 77 76 % 80% حتى أقل من   76

 +C 2.30             75 74 73 %  76% حتى أقل من   73

 C 2.0             72 71 70 %  73% حتى أقل من   70

 -C 1.7             69 68 67 %  70% حتى أقل من   67

 +D 1.3             66 65 64 %  67% حتى أقل من   64

 D 1.0       63 62 61 60 %  64% حتى أقل من   60

 F 0.0  %  60قل من أ

 

ي عدد نقاط التقدير )حسب جدول  .2
ب عدد الساعات المعتمدة للمقرر ف  (  6يحسب تقدير المقرر بض 

ي ه ا المقرر  ال ي حصل عليو
 الطالب ف 

 (. 7التقديرات اآلتية ال تدخل ضمن حساب متوسط التقديرب الجدول رقم ) .3

 

 (: استكمال التقديرات7جةةةدول )

 W انسحاب رسمي 

 AU عمستم

 I غت  مكتمل 

 F غت  ناجح 

 P ناجح
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 : Semester GPA)المعدل العصىلي ) (أ)

 عدد نقاط المقرر للمقرر × لكل مقرر يتم احتساب إجمالي نقاط المقرر = عدد الساعات المعتمدة 

ي العصل الدراسي مقسوما عىل  
ي سجل فيها الطالب ف 

المعدل العصىلي = مجموع النقاط للمقررات التى

 المعتمدة له ه المقررات  عدد الساعات

 
 

اكمي ) (ب)
 ( Cumulative GPAالمعدل التى

اكمي عىل النحو التالي 
   : ويحتسب المعدل التى

اكمي = مجموع النقاط للمقررات مقسوما عىل عدد الساعات الكىل للمقررات
 المعدل التى

 
اكمي  (ت)

 حساب المجموع التى

اكمي عىل النحو التالي لعدد 
 المقررات: من  Nويحتسب المجموع التى

ئ لدرجات المقرر = عدد الساعات المعتمدة للمقرر × درجة  لكل مقرر يتم احتساب المجموع المكاف 

 المقرر 

ئ لدرجات المقررات مقسوما عىل عدد الساعات  اكمي = المجموع المكاف 
النسبة المئوية للمجموع التى

 الكىل للمقررات: 

 
ط استيعاء المتطلبات (ث)  شر

ي المقرر 
ط للتسجيل ف  ي  يشتى

ي تحتاج لمقررات أخرى كمتطلبات سابقة أال يقل تقدير الطالب ف 
ات التى

 .  Dمقررات المتطلبات عن 

 

 [: تقديرات الطالب الخريجير  22مادة ] 

 :  للجدول التالي
ً
ي يحصل عليها الطالب عند تخرجو قبقا

 تمنح التقديرات التى

 

 م الساعات المعتمدة(: التقديرات الممنوحة عند التخرج من البرنامج بنظا8جةةةةدول )

 التقدير المناظر  التقدير عدد النقاط النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب 

 +A 4.00 % فأكت   97
 ممتاز

 A 4.00 %  97% حتى أقل من   93
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 A- 3.70 %  93% حتى أقل من   89

 B+ 3.30 %  89% حتى أقل من   84

 B 3.00 %  84% حتى أقل من   80 جيد جدا 

 B- 2.70 %  80ل من  % حتى أق 76

 C+ 2.30 %  76% حتى أقل من   73
 جيد

 C 2.0 %  73% حتى أقل من   70

 

ف23مادة ]   [: مرتبة الشر

ي العص  ول  3.6تم  نح جامع  ة المنص  ورة ش  هادة تع  وق للط  الب ال   ين حص  لوا ع  ىل متوس  ط تق  دير  .1
أو أك  ت  ف 

ي أي مق     رر أثن     اء الد
ي الس     جل الدراس     ية الس     ابقة ع     ىل أال يكون     وا ق     د رس     بوا ف 

راس     ةب وي     دون ه      ا التم     ت   ف 

 األكاديمي للطالب. 

ي جمي   ع العص   ول  3.3رف إذا حص   ل ع   ىل متوس   ط تق   دير  وعن   د التخ   رج يم   نح الطال   ب مرتب   ة الش     .2
أو أك   ت  ف 

ي أي مقرر. 
 الدراسية الرئيسية ولم يرسب ف 

 

 [: بيان الدرجات24مادة ] 

ي الحصول عىل بيان بالدرجات الطالب ال ين يحصلون عىل الدرجة أو ال ين ينسحبون من ال
نامج لهم الحق ف  تر

ة االمتحاناتب التسجيلب أو ميعاد التخرجب   ب وال يمكن الحصول عىل ه ا البيان خالل فتى لسجلهم األكاديمي

 ك لل ال تعط بيانات الدرجات عند عدم تسديد الرسوم الدراسية. 

 

 [: اإلنذار األكاديمي والنقل وحاالت الفصل 25مادة ] 

ي من التحاقو   2لطالب أكاديميا إذا حصل عىل معدل تراكمي أقل من ين ر ا .1
ي نهاية العصل الدراسي الثان 

ف 

 بالدراسة أو أي فصل دراسي آخر بعد ذلل. 

ساعة معتمدة ويتم   12يوضع الطالب المن ر أكاديميا تحت المراقبة األكاديمية وال يسمح لو بتسجيل أكت  من  .2

.  2 تراكمي عدل حصل عىل م  إذا رفع المراقبة عنو   فأكت 

اكمي   .3
امج الساعات المعتمدة إذا تكرر انخعا  معدلو التى يعصل الطالب المن ر أكاديميا من الدراسة بتر

 فصول دراسية رئيسية متتابعة.  لستة 2.00عن

وط التخرج خالل الحد األق  للدراسة وهو عشر سنوات يتم فصلو.  .4  إذا لم يحقق الطالب شر

ي إمكانية منح الطالب المعر  للعصل نتيجة عدم تمكنو من رفع معدلو  يجوز لمجلا الكلية أن ي .5
نظر ف 

اكمي إل 
ة مدتها فصلي   دراسيي   رئيسيي    2.00التى اكمي إل  عىل األقل فرصة واحده واخت 

  2.00لرفع معدلو التى

تخرج عىل  % من الساعات المعتمدة المطلولة لل80وتحقيق متطلبات التخرجب إذا كان قد أتم بنجاح دراسة 

 األقل. 

ي   17الطالب ال ي يقوم بالتسجيل لعدد  .6
 يعتتر قالبا منتظماب ويعرف موقع الطالب ف 

ساعة معتمدة أو أكت 

 (. 9الدراسة تبعا للجدول رقم )

 (: موقع الطالب بناء على عدد الساعات المعتمدة المجتازة9جةةةةدول )

 المستوى 
 الدراسي 

تعريف موقع الطالب  
 بنظام الدراسة 

 الساعات المعتمدة  عدد 
ي اجتازها الطالب بنجاح

 التر
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< >= 

1 Freshman 32 0 

2 Sophomore 64 32 
3 Junior 112 64 

4 Senior 160 112 
 

 [: التخرج والحصول عىل الدرجة 26مادة ] 

ط لحصول الطالب عىلي درجة البكالوريوس: 
 يشتى

امج و معتمدة ساعة  160يكون الطالب قد أتم )عىل األقل( عدد  أن .1 ي برنامج   163بجميع التر
ساعة معتمدة ف 

ي دراسة المقررات بتقدير مقررات ال يقل عن البناء والتشييد 
 .Dف 

ب وه ا يعت  أن يحصل  Cأال يقل متوسط تقديره عن  .2 اكمي
ي التقدير التى

عىل األقل عىل متوسط تقدير أو أكت  ف 

 4.00/  2.00تراكمي 

نامج. أن يحقق الطالب كل المتطلبات الخاصة  .3  بالتر

ة تتحول حالة الطالب إلي خري    ج وال يجوز لو تسجيل أية مقررات أخرى تحت   .4
وط مباشر بعد تحقق ه ه الشر

 أي بند من البنود السابقة. 

 

نامج 27مادة ]   [: نظام تحويل الطالب من وإىل الير

نامج ومجلا جامعة المنصورة تحويل الطالب من و  نامج مع  يجوز بعد موافقة المجلا األكاديمي للتر إل التر

ي 
ي ينبع 
ي درسها الطالب والمقررات التى

كليات الهندسة المعتمدة عىل أن يتم عمل مقاصة بي   المقررات التى

ي نظام  
عليو دراستها والنجاح فيهاب وإلتمام عملية المقاصة تستخدم الدرجات المكافئة للتقديرات المحددة ف 

ي الجدول )
( لحساب التقديرات عند التحويل  10ب ورستخدم جدول )(1الساعات المعتمدة هي كما هو مبي   ف 

ي ال تستخدم نظام الساعات المعتمدة. 
 من نظام الساعات المعتمدة إل الكليات التى

 (: تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين10جةةدول )

 سيير  نظام الفصلير  الدرا نظام الساعات المعتمدة 

 النسبة المئوية المناظرة  التقدير المناظر  التقدير  عدد النقاط 

4.00 A + 

 امتياز

99 % 

4.00 A 95 % 

3.70 -A 91 % 

3.30 +B 
 جيد جدا 

86 % 

3.00 B 82 % 

2.70 -B 

 جيد

78 % 

2.30 +C 75 % 

2.0 C 72 % 

1.7 -C 

 مقبول

69 % 

1.3 +D 66 % 

1.0 D 62 % 

0.0 F 60أقل من  راسب % 
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ي وظيفة معيد 28مادة ] 
 
نامج ف ي الير  [: تعيير  خريجر

نامج بقرار من رئيا الجامعة بناء عىل قلب من مجلا الكلية قبقا للمادة   .1 ي التر  المعيدين من خريجر
يتم تعيي  

من   136ب 135بشأن تنظيم الجامعات ولما ال يخل بتطبيق المادتي    1972لسنة  49( من القانون رقم 133)

 ذات القانون

ي أقسام  يقو  .2
امج الجديدة عىل األقسام المناظرة لتخصصاتهم ف  ي التر م مجلا الكلية بتوزي    ع المعيدين من خريجر

 الكليةب ولناء عىل الخطة السنوية لألقسام العلمية المقدمة مسبقا. 

 

 [: نظام االستماع 29مادة ] 

ي أي من المقررات بدون حساب الساعات المعتمدةب عىل
أال يمكن الطالب   يجوز قبول قالب مستمعي   ف 

المستمع من أداء االمتحانب أو احتساب ساعات معتمدة لو عن ه ا المقررب أو أن يحصل عىل إفادة من الكلية  

ة متأخرة بعد االنتهاء من   ي فتى
بحضور المقررب وذلل إذا كانت هناك أماكن شاغرةب ورسمح لهم بالتسجيل ف 

 .  التسجيل للطالب المنتظمي  

 

 تحسير  [: نظام ال30مادة ] 

ي عدد ) .1
اكمي )5يسمح للطالب بالتحسي   ف 

ة الدراسةب عىل أن يحصل GPA( مواد لرفع المعدل التى ( خالل فتى

ة الرسمية المسموح فيها   ب وال يجوز االنسحاب من المقرر عقب انتهاء العتى الطالب عىل التقدير األخت 

ة   باالنسحاب بدون أثر أكاديمي )األسبوع الرابع من العصول الدراسية الرئيسية( حيث أن انقضاء ه ه العتى

تب عليو محو التقدير األول.   يتى

اكمي لو أقل من  .2
نامج وكان المعدل التى يجوز لو أن يقوم بتحسي     2إذا ما كان الطالب قد انتل من دراستو بالتر

  . اكمي
ي سبق دراستها حتى يصل إل الحد األدن  المطلوب من المعدل التى

 أي من المواد التى

 جوز للطالب أن يقوم بتحسي   مقرر تم الرسوب فيو. ال ي .3

 

 [: القواعد التأديبية  31مادة ] 

ي قانون تنظيم الجامعات والئحتو التنعي ية. 
ي المبي   ف  نامج خاضعون للنظام التأديتر  الطالب المقيدون بالتر

 

ونية 32مادة ]   [: اإلدارة اإللكير

نامج  تقوم الجامعة بتصميم برنامج إلدارة نظم المعلومات  نامج أو تتعاقد عليو وذلل لميكنة العمل بالتر للتر

وط التالية:  نامج الشر ي ه ا التر
ط ف   بنظام الساعات المعتمدة ورشتى

 تسجيل المقررات الدراسية.  .1

 إضافة وح ف المقررات.  .2

3.  .  أعمال اإلرشاد األكاديمي

نامج.  .4 ي تحقيق القواعد المنظمة للتر
نامج ف   أعمال إدارة التر

وال  .5  ت. أعمال الكنتى

 أعمال الدراسة واالمتحانات.  .6

 االستحقاقات المالية.  .7

 األعمال الخاصة بشئون الطالب.  .8

 بيان الحالة.  .9

 تقارير عن أداء الطالب.  .10

 تسجيل غياب الطالب.  .11
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ونية.  .12  االمتحانات اإللكتى

 التواصل مع الطالب   .13

ئة التدررا والعريق  مع مراعاة الحعاظ عىل شية البيانات واستدعائهاب وسهولة االستخدام للطالب وعضو هي

 . ي
 اإلداريب وإتاحة الدعم العت 

 

  [: المقررات الدراسية غير المكتملة33مادة ] 

ي   اذا تقدم الطالب بع
نامج ومجلا الكلية عن عدم حضور االمتحان النهانئ ر قهري قبلو المجلا االكاديمي للتر

ي يحتسب لو
 عىلي االكت  من اجراء االمتحان النهانئ

ي ه ا المقرر Iتقدير غت  مكتمل ) لمقرر ما خالل يومي  
( ف 

ط ان يكون حاصال عىل  % عىل االقل من درجة االعمال العصلية واال يكون قد تم حرمانو من دخول  60بشر

ي الموعد ال ي يحدده  
ي العصل التالي وف 

ي ف 
ي ه ه الحالة يتاح لو فرصة اداء االمتحان النهانئ

ي وف 
االمتحان النهانئ

ي 
ة وتضاف درجة األعمال العصلية  مجلا الكلية وهو عادة ف  االسبوع االول من العصل الدراسي التالي مباشر

ي ال ي اجراه الطالب
ي حصل عليها الطالب اثناء العصل الدراسي الي درجة االمتحان النظري النهانئ

 . التى

 

 [: طلبات االستئناف عىل نتائج المقررات 34مادة ] 

ي غضون أسبوع من إعالن النتيجةب وذلل بعد  يمكن للطالب أن يقدم قلبا لمراجعة درجات المق
رر الدراسي ف 

 سداد الرسوم المقررة وفقا للوائح الكلية المتعلقة به ا الخصوص. 

 

 [: تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات 35مادة ] 

  تطبق أحكام ه ه الالئحة اعتبارا من العام الجامعي التالي لتاري    خ صدورها عىل الطالب المستجدين المقبولي   

امجب وال تطبق ه ه الالئحة بأثر رجع عىل أي قالب بالكلية.  000بالكلية بالمستوى )  ( بتلل التر

 [: أحكام عامة  36مادة ] 

ها من اللوائح الجامعية   .1 تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحتو التنعي ية والالئحة الداخلية للكلية وغت 

ي ه ه الال 
 ئحة.  األخرى فيما لم يرد بشأنو نص ف 

  القيد  أع ادة وفرص الجامعة من  العصل قواعد  علية وتطبق  والكليةب للجامعة العام للنظام الطالب  يخضع .2

 بشأن الخاصة والل وائح  والق واني    القواع د  وكافة الدراسي  القيد  ووقف  االمتحان أداء  لعدم المقبولة واألع ار 

ي  عليها  والمنصوص الطالب تأديب
 التنعي ية.  والئحتو الجامعات تنظيم  قانون ف 

يسمح للكلية باإلضافة لقائمة المقررات االختياريةب وذلل بموافقة مجلا الكليةب ودون الحاجة للرجوع للجنة   .3

 .  القطاع الهندسي

 لمجلا الكلية الموافقة عىل ت يت  المحتوى العلمي للمقرر بما ال يتعار  مع اسم المقرر وأهدافو.  .4

 

   انتقالية[: أحكام 37مادة ] 

 لصدور القرار الوزاري الخاص به ه الالئحة عىل:   التالي  الدراسي بق أحكام ه ه الالئحة اعتبارا من العام تط

امج بالمستوى ) .1 مجلا الجامعة  قراراتومن تشملهم  (000الطالب المستجدين والمقبولي   بتلل التر

امج الساعات المعتمدة  . المنظمة اللتحاق الطالب بتر

( والطالب المعاد قيدهم ويقوم مجلا الكلية بتوفيق أوضاع هؤالء  000) بالمستوى لإلعادةالطالب الباقي    .2

 الطالب عىل ضوء ه ه الالئحة والالئحة السابقة

 

 بنظام الساعات المعتمدةالهندسة الكيميائية والبيئية مقررات برنامج رابعا: 
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 : نظام تكويد المقرراتأول

ب  المارر بالاسم العلمي الذي ي رحه(، ويكةةون الجةةزء األول مةةن كةةود (، ويرت1يتم تكويد الماررات  باا للشكل )

المارر هو كود الاسم العلمي، ويتكون الجزء الثاني من كود المارر من ثالثة أرقام يمثل أولها المستوى، بينما يمثل 

فةةي التخصةةص  الرقم الثاني رقم التخصص الدقي  داخل الاسم العلمي، ويعبر الرقم الثالةةث عةةن مسلسةةل الماةةررات

الدقي  بنفب الفرقة. ال تدل جميع هذ  األحرف على التخصصات التي تع ى فيها الدرجةةة فبعضةةها يمثةةل مت لبةةات 

 جامعة أو مت لبات هندسية أو ماررات تخصصية.

 ويشير كود المارر إلى الفصل الدراسي الذي عادة يع ى فيه هذا المارر، ولكن هذ  المواعيد قابلة للتغيير كمةةا أنةةه

ال يتم تةةدريب جميةةع الماةةررات كةةل عةةام، وقبةةل بدايةةة كةةل فصةةل دراسةةي تعةةرض شةةئون ال ةةالد بالكليةةة جةةدوال 

 بالماررات التي سوف يتم تدريسها في هذا الفصل ومواعيد تدريسها والاائمين على التدريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات تكويد نظام: (1) شكل

 

 

 

 والبيئية ومحتوياته ثانياا: هيكل برنامج الهندسة الكيميائية

 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:  160يتكون هيكل برنامج الهندسة الكيميائية والبيئية من 

 

 متطلبات جامعية: .أ

ا لتزويةةدهم بالمعرفةةة  الغرض الرئيسي من التعلةةيم الجةةامعي لةةيب فاةة  إعةةداد ال ةةالد للمهةةن الناجحةةة ولكةةن أيضةةً

ة وناجحة. عالوة على ذلةةك ، تسةةاعد جامعةةة المنصةةورة ال ةةالد والمهارات الالزمة لت وير هوية شخصية عاالني

على اكتساد فهم تاديري للبيئات ال بيعية والثاافية التي يعيشةةون فيهةةا وأدوارهةةم فةةي المجتمةةع وخةةدمات المجتمةةع. 

سةةاعة  160٪ مةةن إجمةةالي  8.125سةةاعة معتمةةدة ) 13وتتكون مت لبات الجامعة فةةي بةةرامج البكةةالوريوب مةةن 

 (.1( ماررات والتي تتضح في جدول )7والتي يتم استيفائها من خالل استكمال سبعة )معتمدة( ، 

 

 

 

 

 : ماررات إجبارية كمت لبات جامعة(1)جدول 

 ساعة معتمدة( 160% من إجمالي 8.125ساعة معتمدة،  13)

 

 

UNR الجامعة متطلبات  

ELE الكهربية واآلالت القوى هندسة  

BAS أساسية  علوم  

PDE الميكانيكي والتصميم االنتاج هندسة  

ENG عامة هندسية مقررات  

CEE وبيئية كيميائية هندسة  

CSE والنظم الحاسبات  هندسة  

 

 

 الدقيق  التخصص ( 1-9)

 

 المقرر مسلسل ( 1-9)

 

 

 

 

 المستوى( 0-4)

 رقم المقرر                 كود المقرر
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الفصل نهاية  الحمل 

  األسبوعي 

 للطالب

 الساعات

 المعتمدة
المقرر اسم  

 الرقم

 الكودي
 نهاية

فصلال  
 عملي

 أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفصل

 UNR061 (1) إنجليزية لغة 2 5 20 30 -- 50

 UNR062 (2) إنجليزية لغة 2 5 20 30 -- 50

50 -- 30 20 
2 1 

 الهندسة تاريخ

 والتكنولوجيا
UNR171 

 UNR241 والعرض االتصال مهارات 2 4 20 30 -- 50

 UNR281 اإلنسان وحقوق القانون 2 5 20 30 -- 50

 UNR461 المهنة وأخالقيات آداب 2 4 20 30 -- 50

 UNR471 التسويق 2 4 20 30 -- 50

 اإلجمالي 13 29 

 

 متطلبات الكلية: .ب

 المشةةتركة الكلية جوهر ت بي  يتم. ناجح مهندب لت وير الالزمة والمهارات بالمعرفة ال الد الكلية مت لبات تزود

 ماةةررات هةةي األولةةى الفئة. الماررات من فئتين على الموحد المت لد يحتويو. المعتمدة الساعات برامج جميع في

 والرسةةم والميكانيكةةا والفيزيةةاء الرياضةةيات مثةةل الهندسة خريجي لجميع الهندسية األساسية والعلوم األساسية العلوم

 والتةةدريد التصةةميم لمثةة  المشةةتركة الماصةةودة الةةتعلم نتةةائج ت ةةوير ماررات هي الثانية والفئة.  والكيمياء الهندسي

 من البكالوريوب لمرحلة والبيئية الكيميائية الهندسة لبرنامج الكلية مت لبات وتتكون. التخرج ومشروعات الميداني،

 عشةر ستة إكمال  ري  عن استكمالها يتم والتي ،( معتمدة ساعة 160 إجمالي من٪ 28.125) معتمدة ساعة 45

 (.2) جدول في دالوار النحو على ، إلزامي مارر( 16)

 
 كلية كمت لبات إجبارية ماررات(: 2) جدول

 (معتمدة ساعة  160  إجمالي من% 28.125 معتمدة، ساعة 45) 
 

 الحمل الدرجات توزيع

  األسبوعي

 للطالب

 الساعات

 المعتمدة
 المقرر اسم

 الرقم

 الكودي
 نهاية

 الفصل
 عملي

 أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفصل

 BAS 011 (1) رياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 021 (1) ميكانيكا 3 8 20 30 -- 50

 BAS 012 (2) رياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 022 (2) ميكانيكا 3 8 20 30 -- 50

 BAS 031 (1) فيزياء 3 9 20 20 10 50

 BAS 032 (2) فيزياء 3 9 20 20 10 50

 BAS 041 الهندسية الكيمياء أساسيات 3 9 20 20 10 50

 PDE 051 التصنيع هندسة مبادئ 3 8 20 20 10 50

 PDE 052 الهندسي الرسم 3 10 20 30 -- 50

 ENG 111 الفنية التقارير كتابة 2 6 20 30 -- 50

 BAS 113 (3) رياضيات 3 8 20 30 -- 50
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 BAS 114 (4) رياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 115 وإحصاء احتماالت نظرية 2 6 20 30 -- 50

 ELE 151 كهربية وآالت قوى 3 8 20 30 -- 50

 BAS 215 (5) رياضيات 3 8 20 30 -- 50

 ENG 412 المشروعات إدارة 2 6 20 30 -- 50

 اإلجمالي 45 127 

 

  الدقيق والتخصص العام التخصص متطلبات .ت

 سةةاعة 102 نمةة  والبيئيةةة الكيميائيةةة الهندسةةة في البكالوريوب برنامج في والدقي  العام التخصص مت لبات تتكون

 إلزامةةي ماةةرر 28 عةةدد إكمةةال خالل من استيفائها يتم والتي ،( معتمدة ساعة 160 إجمالي من٪ 63.75) معتمدة

 تخةةرج ومشةةةروعات ميدانيةةة وتةةدريبات معتمةةدة سةةاعة 12 تعةةادل اختياريةةة ماةةررات 4 معتمدة، ساعة 80 تعادل

 . التالية الجداول في موضح هو كما معتمدة ساعة 10 تعادل

 

 والدقي  العام التخصص لمت لبات االجبارية  الماررات(: 3) جدول

 (معتمدة ساعة  160 إجمالي  من% 50 معتمدة، ساعة  80)  والبيئية الكيميائية للهندسة

 الحمل الدرجات توزيع

  األسبوعي 

 للطالب

  المجموعة

 التخصصية

 الساعات

 المعتمدة
 المقرر اسم

 الرقم

 نهاية الكودي

 الفصل
 عملي

 أعمال

صليةف   

 منتصف

 الفصل

50 10 20 20 9 

 مقررات

 في أساسية

 الهندسة

 الكيميائية

 (1)  

 CSE 042 الحاسب لنظم مقدمة 3

 CEE111 عضوية كيمياء 3 10 20 30 10 50

 CEE112 فيزيائية كيمياء 3 9 20 30 -- 50

50 -- 30 20 9 3 
  الهندسة في مقدمة

 الكيميائية
CEE113 

 CEE114  المواد علم 3 8 20 30 -- 50

50 10 20 20 10 3 
 هـ في الحرارية الديناميكا

  الكيميائية
CEE115 

50 -- 30 20 9 3 
 هـ في السالمة عمليات

 الكيميائية
CEE216 

 CEE317 كيميائية صناعات 3 8 20 30 -- 50

 مقررات 11 20 20 10 50

 ظواهر

 االنتقال

 وعمليات

(2) الفصل  

 CEE221 كةالحر كمية انتقال 3

 CEE222 الحرارة انتقال 3 10 20 20 10 50

 CEE223 الكتلة انتقال 3 10 20 20 10 50

 CEE224 ميكانيكية موحدة عمليات 3 9 20 30 -- 50

 CEE325  الفصل عمليات 3 9 20 30 -- 50

50 10 20 20 9 
 مقررات

 عمليات

 النمذجة

 والتصميم

(3)  

3 
 هـ في الحاسب تطبيقات

  يائيةالكيم
CEE331 

50 10 50 20 10 3 
 هـ في والمحاكاة النمذجة

 الكيميائية
CEE332 

 CEE333 المفاعالت وتصميم حركية 3 9 20 30 -- 50
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 CEE334 التآكل هندسة 3 7 20 30 -- 50

50 -- 30 20 7 3 
 في التحكم ديناميكا

 الكيميائية العمليات
CEE435 

 CEE436 يماوياتالبتروك هندسة 3 7 20 30 -- 50

50 -- 30 20 7 3 
 وتصميم اقتصاديات

 المصانع
CEE437 

50 -- 30 20 8 

 مقررات

 البيئة

(5,4)  

 CEE141 البيئة كيمياء 3

50 -- 30 20 6 2 
 البيئي األثر تقييم

 للمشروعات
CEE142 

50 10 20 20 10 3 
 المياه معالجة هندسة

   الصرف ومياه
CEE243 

 CEE244 البيئية المخاطر قييمت 2 7 20 30 -- 50

50 -- 30 20 9 3 
 الصلبة المخلفات ادارة

 والخطرة
CEE245 

 CEE346 النظيف االنتاج 2 5 20 30 -- 50

50 -- 30 20 9 3 
 الهواء ملوثات في التحكم

 CEE347 الجوي

 CEE348 البيئي األداء تقييم 2 4 20 30 -- 50

 

 

 

 

  الدقيق التخصص لمتطلبات ةاالختياري المقررات: (4) جدول

 والبيئية الكيميائية الهندسة في

 (فقط مقرر 2) 400 للمستوى االختياري المقررات

الحمل  توزيع الدرجات

األسبوعي 

 للطالب 

 الساعات 

 المعتمدة
 المقرر اسم

 الرقم

 نهاية الكودي

 الفصل
 عملي

  أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفصل

 CEE371 المياه تحلية 3 9 20 30 -- 50

 CEE372 الطاقة   تكنولوجيا 3 9 20 30 -- 50

 CEE373 البترول هندسة 3 9 20 30 -- 50

 CEE374 التحفيز وعمليات المحفزات 3 9 20 30 -- 50

 

 

 

 

 

 

 

 (فقط مقرر 2) 300 للمستوى االختياري المقررات

الحمل  توزيع الدرجات  مالرق المقرر اسم الساعات
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 نهاية

 الفصل
 عملي

  أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفصل

األسبوعي 

 للطالب

 الكودي المعتمدة

 CEE4475 الحيوية الكيمياء هندسة 3 9 20 30 -- 50

 CEE476 الطبيعي الغاز هندسة 3 9 20 30 -- 50

 CEE477 الحرارية   المباّدالت   تصميم   3 9 20 30 -- 50

 CEE478 البوليمرات هندسة 3 9 20 30 -- 50

 

 

 الميداني والتدريب التخرج روعاتمش: (5) جدول

الفصل نهاية  الحمل 

  األسبوعي 

 للطالب

 الساعات

 المعتمدة
المقرر اسم  

 الرقم

 الكودي
 نهاية

 الفصل
 عملي

  أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفصل

 CEE291 (1) ميداني تدريب 2 25 -- 50 -- 50

 CEE392 (2) ميداني تدريب 2 25 -- 50 -- 50

 CEE493 (1) روعمش 3 17 -- 50 -- 50

 CEE494 (2) مشروع 3 17 -- 50 -- 50
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 والبيئية الكيميائية الهندسة لبرنامج بالمقررات وارتباطها الكفاءات مصفوفةثالثا: 

 المستوى
 اسم

 المقرر 
 كود 

 المقرر 

 
 NARS 2018الكفاءات المطلوبة للتخصص طبقا ل 

 

A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 
        √       UNR061 ( 1لغة إنجليزية ) 

000 

 √              BAS011 (1رياضيات )

 √              BAS021 ( 1)ميكانيكا 

 √ √             BAS031 (1فيزياء )

أساسيات الكيمياء  

 الهندسية 
BAS041             √ √ 

 √  √            PDE052 رسم هندسي

        √       UNR062 ( 2لغة إنجليزية )

 √              BAS012 (2رياضيات )

 √              BAS022 ( 2ميكانيكا )

 √ √             BAS032 (2فيزياء )

 √    √          CSE042 مقدمة لنظم الحاسب 

مبادئ هندسة 

 التصنيع
PDE051           √  √ √ 

100 

تاريخ الهندسة 

 والتكنولوجيا
UNR171     √  √   √ √    

 √              BAS113 (3رياضيات )

نظرية احتماالت  

 وإحصاء
BAS115         √    √ √ 

 √ √             CEE111 كيمياء عضوية

 √ √             CEE112 كيمياء فيزيائية

 √ √             CEE141 كيمياء البيئة

تقييم األثر البيئي 

 للمشروعات
CEE142           √   √ 

 √              BAS114 (4رياضيات )

     √   √       ENG111 كتابة التقارير الفنية 

 √ √             ELE151 قوى وآالت كهربية

مقدمة في الهندسة  

 الكيميائية
CEE113            √ √ √ 

 √              CEE114 علم المواد 

رية  الديناميكا الحرا 

 في هـ. ك. 
CEE115          √   √ √ 

200 

مهارات االتصال 

 والعرض 
UNR241     √ √ √ √ √      

القانون وحقوق 

 اإلنسان
UNR281     √  √ √  √    √ 

 √ √             BAS215 (5رياضيات )

 √ √   √          CEE221 انتقال كمية الحركة 

هندسة معالجة المياه 

 ومياه الصرف
CEE243           √ √ √ √ 

 √   √ √          CEE244 تقييم المخاطر البيئية

عمليات السالمة في  

 هـ. الكيميائية
CEE216          √ √   √ 
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 √ √   √          CEE222 انتقال الحرارة

 √ √   √          CEE223 انتقال الكتلة 

 √        √ √  √   CEE224 العمليات الموحدة

إدارة المخلفات  

 الصلبة والخطرة 
CEE245     √      √   √ 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √  √   CEE291 ( 1تدريب ميداني )

300 

 √        √   √   CEE325 عمليات الفصل

تطبيقات الحاسب في  

 هـ. ك. 
CEE331  √ √  √ √        √ 

 √    √       √   CEE346 االنتاج النظيف

ملوثات  التحكم في  

 الهواء الجوي 
CEE347   √       √ √   √ 

 √   √ √          CEE348 تقييم األداء البيئي

 √  √        √    CEE361 ( 1مقرر اختياري ) 

 √  √      √   √   CEE317 صناعات كيميائية

النمذجة والمحاكاة في  

 هـ. ك. 
CEE332  √   √ √      √  √ 

حركية وتصميم 

 تالمفاعال
CEE333    √        √  √ 

 √  √        √   √ CEE334 هندسة التآكل 

 √  √        √    CEE362 ( 2مقرر اختياري ) 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √  √   CEE392 ( 2تدريب ميداني )

400 

آداب وأخالقيات  

 المهنة
UNR461     √ √ √ √  √ √   √ 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √     UNR471 التسويق

ديناميكا التحكم في  

 العمليات الكيميائية
CEE435    √ √ √      √  √ 

 √  √  √    √ √ √ √   CEE463 ( 3مقرر اختياري ) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CEE493 ( 1مشروع ) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √      ENG412 إدارة المشروعات

هندسة 

 البتروكيماويات
CEE436 √   √       √ √  √ 

اقتصاديات وتصميم 

 المصانع 
CEE437 √   √        √  √ 

 √  √  √    √ √ √ √   CEE464 ( 4مقرر اختياري ) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CEE494 ( 2مشروع ) 

 

 للطالب الدراسية الخطة مقترح: رابعا  

 مستوى لكل والثاني األول دراسيينال الفصلين  في الدراسية الماررات لجدولة لل الد ماترح توضح اآلتية والجداول

  عدد  تبين كما ومعامل، وتمارين كمحاضرات الماررة الدراسة  ساعات وعدد للدراسة الخمب المستويات من دراسي

  .  االتصال وساعات المعتمدة الساعات
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 (000) المستوى مقررات

 األول الدراسي الفصل

 

 الثاني الدراسي الفصل

 

 المتطلب

 السابق

 ألسبوعيا الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم

ع
مو

ج
لم

ا
 

ية
ها

ن
 

ل
ص

لف
ا

 

ي
مل

ع
 

ل
ما

ع
أ

 
ية 

صل
ف

 

ف
ص

نت
م

 
ل

ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 ال

(1) إنجليزية لغة 2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 -------  UNR061 

(1) رياضيات 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS011 

(1) ميكانيكا 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS021 

(1) فيزياء 3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------  BAS031 

------- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
 الكيمياء أساسيات

 الهندسية
BAS041 

هندسي رسم 3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------  PDE052 

  المجموع 17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/week            Total SWL = 49 hrs/week 

 المتطلب

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر  اسم
  كود

 المقرر

ع
مو

ج
لم

 ا

ية
ها

ن
 

ل
ص

لف
ا

 

ي
مل

ع
 

ل
ما

ع
أ

 
ية 

صل
ف

 

ف
ص

نت
م

 
ل

ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 ال

UNR061 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2 (2) إنجليزية لغة  UNR062 

BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 (2) رياضيات  BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 (2) ميكانيكا  BAS022 

(2) فيزياء 3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------  BAS032 

------- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
 لنظم مقدمة

 الحاسب
CSE042 

------- 100 50 10 20 20 8 3 3 -- 2 3 
 هندسة مبادئ 

 التصنيع
PDE051 

  المجموع 17 11 8 6 22 47     600 

Total Contact hours = 25 hrs/week       Total SWL = 47 hrs/week 
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 (001) المستوى مقررات

 الثالث الدراسي الفصل

 

 الرابع الدراسي الفصل

 
 

 المتطلب

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر  اسم
  كود

 المقرر

ع
مو

ج
لم

 ا

ية
ها

ن
 

ل
ص

لف
ا

 

ي
مل

ع
 

ل
ما

ع
أ

 
ية 

صل
ف

 

ف
ص

نت
م

 
ل

ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 ال

------- 100 50 -- 30 20 2 1 - - 1 1 
 الهندسة تاريخ

لوجياالتكنو  
UNR171 

BAS012 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (3) رياضيات  BAS113 

BAS012 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 
 احتماالت نظرية

 وإحصاء
BAS115 

عضوية كيمياء 3 2 -- 3 4 9 20 20 10 50 100 -------  CEE111 

BAS041 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 فيزيائية كيمياء  CEE112 

------- البيئة كيمياء 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100   CEE141 

------ 100 50 -- 30 20 4 2 -- -- 2 2 
  البيئي األثر تقييم

 للمشروعات
CEE142 

  المجموع 17 12 8 3 24 47     700 

Total Contact hours = 23 hrs/week       Total SWL = 47 hrs/week 

 تطلبالم

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم

ع
مو

ج
لم

ا
 

ية
ها

ن
 

ل
ص

لف
ا

 

ي
مل

ع
 

ل
ما

ع
أ

 
ية 

صل
ف

 

ف
ص

نت
م

 
ل

ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل
عم

 م

ن
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
 ال

UNR062 100 50 -- 30 20 6 4 -- -- 2 2 الفنية التقارير كتابة ENG111 

BAS113 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (4) رياضيات  BAS114 

كهربية وآالت قوى  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  ELE151 

-- 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
 الهندسة في مقدمة

 الكيميائية
CEE113 

CEE 111 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 المواد علم  CEE114 

CEE 112 100 50 -- 30 20 9 4 3 -- 2 3 
 في الحرارية الديناميكا

. ك. هـ  
CEE115 

  المجموع 17 12 8 3 26 49     600 

Total Contact hours = 23 hrs/week      Total SWL = 49 hrs/week 



  Page 29   بنظام الساعات المعتمدة  الهندسة الكيميائية والبيئيةئحة برنامج ل 
 

 (200) المستوى مقررات

 الخامس الدراسي الفصل

 

 السادس الدراسي الفصل

 

 

 المتطلب

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم

ع
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل
ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال
 

اإلنسان وحقوق القانون 2 2 -- -- 2 4 20 30 -- 50 100 -------  UNR 281 

والعرض االتصال مهارات 2 1 2 -- 3 6 20 30 -- 50 100 -------  UNR241 

BAS113 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (5) رياضيات  BAS215 

الحركة كمية انتقال 3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 ----  CEE221 

CEE141 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 
 المياه معالجة هندسة

الصرف ومياه  
CEE243 

البيئية المخاطر تقييم 2 2 -- -- 4 6 20 30 - 50 100 -----  CEE244 

  المجموع 15 11 4 6 21 44     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week      Total SWL = 42 hrs/week 

 المتطلب

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم

ع
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل
ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
تم م

ن
ري
ا

 

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال
 

---- 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
 في السالمة عمليات

الكيميائية. هـ  
CEE216 

CEE115 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 الحرارة انتقال  CEE222 

CEE221 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 الكتلة انتقال  CEE223 

الموحدة ياتالعمل 3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100 ----  CEE224 

CEE141 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
 الصلبة المخلفات إدارة

 والخطرة
CEE245 

 بالفصل يؤدى 

 الصيفي
 CEE291 (1) ميداني تدريب 2 -- -- -- -- -- -- 50 - 50 100

  المجموع 17 10 6 6 21 43     600 

Total Contact hours = 22 hrs/week      Total SWL = 43 hrs/week 
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 ( 300) المستوى مقررات
 السابع الدراسي الفصل

 

 

 الثامن الدراسي الفصل

 

 

 المتطلب

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم

ع
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل
ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال
 

CEE221 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 الفصل عمليات  CEE325 

--- 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 
 في الحاسب تطبيقات

. ك. هـ  
CEE331 

النظيف االنتاج 2 2 -- -- 4 6 20 30 -- 50 100 ----  CEE346 

---- 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
 ملوثات في التحكم

الجوي الهواء  
CEE347 

البيئي  األداء تقييم 2 2 -- -- 4 6 20 30 - 50 100 ----  CEE348 

CEE223 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (1) اختياري  مقرر  CEE361 

  المجموع 16 12 6 3 27 48     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week           Total SWL = 48 hrs/week 

 المتطلب

 السابق

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم
ع
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل
ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال
 

كيميائية صناعات 3 3 -- -- 5 8 20 30 -- 50 100 ----  CEE317 

CEE331 100 50 -- 30 20 9 4 3 -- 2 3 
 والمحاكاة النمذجة

. ك. هـ في  
CEE332 

CEE223 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
 وتصميم حركية

 المفاعالت
CEE333 

التآكل هندسة 3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100 -----  CEE334 

CEE223 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (2) اختياري  مقرر  CEE362 

 بالفصل يؤدى 

 الصيفي
 CEE392 (2) ميداني تدريب 2 -- -- -- -- -- 50 - - 50 100

  المجموع 17 11 6 3 24 42     600 

Total Contact hours = 20 hrs/week            Total SWL = 44 hrs/week 
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 (400) المستوى مقررات
 التاسع الدراسي الفصل

 

 العاشر الدراسي الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابق المتطلب

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع

 المقرر كود المقرر  اسم

ع
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل
ص
لف
ا

 

S
W

L
 

F
re

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال
 

---- 100 50 -- 30 20 6 4 -- -- 2 2 
 وأخالقيات آداب

 المهنة 
UNR461 

 UNR471 التسويق 2 2 -- -- 4 6 20 30 -- 50 100 -------

CEE332 100 50 -- 30 20 8 5 -- -- 3 3 
 في كمالتح ديناميكا

الكيميائية العمليات  
CEE435 

CEE361 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (3) اختياري مقرر  CEE463 

CEE331, 

CEE332 

CEE333 

(1) مشروع 3 1 -- 6 3 10 -- 50 -- 50 100  CEE493 

  المجموع 13 10 2 6 21 39     500 

Total Contact hours = 18 hrs/week                 Total SWL = 39 hrs/week 

 السابق المتطلب

 األسبوعي الساعات عدد المقرر درجات توزيع
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معتمدة ساعة 90  ENG412 المشروعات إدارة 2 2 -- -- 4 6 20 30 - 50 100 

البتروكيماويات هندسة 3 3 -- -- 5 8 20 30 -- 50 100 --------  CEE436 

CEE333 
100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 

 وتصميم اقتصاديات

 المصانع
CEE437 

CEE362 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 (4) اختياري  مقرر  CEE464 

CEE493 100 50 -- 50 -- 10 3 6 -- (2) مشروع 3 1   CEE494 

  المجموع 14 10 4 6 22 42     500 

Total Contact hours = 20 hrs/week           Total SWL = 42 hrs/week 
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 المقررات توزيع: سا  خام

  للبرنامج الدراسية الفصول في المقررات شجرة( 2) شكل يوضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبرنامج الدراسية الفصول في المقررات اعتمادية(:  2) كلش

UNR 062 

BAS011 

UNR 061 

BAS031 

BAS021 

PDE 052 

BAS041 

 

Level 000 

BAS012 

BAS032 

BAS022 

CSE042 

PDE 051 

Fall Semester 

Spring Semester 

University Requirements  College Requirements Core Requirements 

Level 100 Level 200 Level 300 Level 400 

BAS113 

CEE 112 

CEE 115 

CEE111 

113

 
CEE142

 CEE 113 
 

BAS114 

CEE114 

CEE 141 

ELE 151 

CEE113 

CEE 221 

CEE 243 

CEE245
 CEE 113 

 

UNR281
 CEE 113 

 

BAS215
 CEE 113 

 

CEE 216 

CEE222
 CEE 113 

 

CEE223
 CEE 113 

 

CEE224
 CEE 113 

 

CEE 331 

CEE 361 

CEE325 

CEE 346 

CEE 348 

CEE317
 CEE 113 

 

CEE 332 

 

CEE333 

CEE362 

CEE334 

CEE347 

CEE 463 

CEE 435 

CEE 493 

CEE 464 

CEE 436 

CEE 494 

UNR471 

CEE291

 

CEE 437 

BAS115 

UNR 171 

UNR241

 

ENG111 

ENG412 

CEE392

3 

UNR461 

CEE 244 
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ا:   توصيف المقررات لبرنامج الهندسة الكيميائية والبيئية سادسا

 متطلبات الجامعة:أ. 

 

UNR061 ( 1لغة إنجليزية ) 2 Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----المتطلبات:  

كتابة تاارير وملخصات   -الاراءة لا ع علمية متنوعة  -االستماع لمحادثات قصيرة و ويلة   -المهارات األساسية للغة  المحتوى: 
 التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة  -ومااالت علمية 

 

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 

2011 

 

UNR062 2  (2إنجليزية ) لغة Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061المتطلبات: 

 اإلعداد لالختبارات الاياسية فى اللغة اإلنجليزية -تلخيص النصوص   -تحليل وتفسير نصوص هندسية المحتوى: 

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 

2011 

 

UNR171  1  تاريخ الهندسة والتكنولوجيا Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----المتطلبات:  

أمثلة   -التكنولوجيا والبيئة   -دور الهندسة والتكنولوجيا فى ت ور ونشوء الحضارات   -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا المحتوى: 
 ى ت ور النشا  الهندسي عل

References: 
▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 

1990, ISBN10 0486264122 

 

UNR281 2  القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  6 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----المتطلبات:  

  –مادمة للمحاسبة  –نظرة عامة على الهياكل اإلدارية  –نظم وقوانين المؤسسات )أنواع المؤسسات من الوجهة الاانونية المحتوى: 
األصول التاريخية  -تشريعات األمن الصناعي والبيئة -تشريعات العمل والاوانين المنظمة للمهن الهندسية   –ود والمواصفات( العا

األجهزة العالمية   -المصادر الو نية لحاوق اإلنسان -المصادر الدولية لحاوق اإلنسان )العالمية واإلقليمية  -الفلسفية لحاوق اإلنسان  
 حاوق اإلنسان.  الاائمة علي حماية 

 

UNR241  2 مهارات التصال والعرض Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----المتطلبات:  

مهارات التواصل بالعين والتحكم بالصوت واإلشارات ولغة الجسد   -تخ ي  وإعداد العرض التاديمي –مهارات االتصالالمحتوى: 
 مهارات العرض أمام المستثمرين –بنية العرض التاديمي -استخدام المرئيات   -دم العرض  خصائص ما -واختيار المظهر المناسد 

 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red 

Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, 

Succex Publishers, 2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 
▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, 

Students' coursebook, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR461   2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----المتطلبات:  

دراسات   -السلوك   -كشف المخالفات   -مسئوليات المهندب   -االلتزامات تجا  المجتمع  -المبادئ العامة ألخالقيات المهنة  المحتوى: 
 حالة وقضايا عامة. 

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. 

Ohland, "Thinking like an engineer", Published by Pearson 2018. 
▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second 

edition. Belmont, CA: Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  10 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----المتطلبات:  

رسم   –المزيج التسوياي  –سلوك الشراء لعمالء المعدات ال بية  –بحوث التسوي   –مبادئ تسوي  األجهزة ال بية المحتوى: 
ت وير   –استراتيجية البراند  –التسوي  عبر شبكة اإلنترنت  –السوق المستهدفة  تحديد –خ ة التسوي    –استراتيجية التسوي  

دراسة حاالت عملية عن تسوي  المنتجات ال بية   –تادير التكاليف واستراتيجيات التسعير  –اإلعالن والدعاية   –منتجات جديدة  
 الحيوية 

 

References: 
▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 

9781946135193 

 
 مت لبات كلية الهندسة: 

 

BAS011 ( 1رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

 –االتصةال ونظريةة الايمةة الوسةي ة  –النهايات  –أمثلة دوال –الدالة العكسية  –ال تصنيف الدو –مفهوم الدالة  التفاضل:المحتوى: 
االشتااق  –المشتاات ذات الرتد العليا  –االشتااق الضمني والبارامترى  –قاعدة السلسلة  –مشتاات الدوال األولية  –قواعد االشتااق 

 نظريات وخواص التكامل. –غير المحدد التكامل  –رسم المنحنيات  –ت بياات على التفاضل  –الجزئي 
المحددات   –مجموعات المعادالت الخ ية -نظرية المعادالت –الكسور الجزئية –نظرية ذات الحدين بأي أب وت بيااتها  الجبر:

  رق جاوب المختلفة    –المصفوفات وت بيااتها  –وخواصها 
 

References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning 

Private Limited. 
▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & 

Business Media. 

 
 
 
 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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BAS021 ( 1ميكانيكا ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

محصلة عدة   –اتزان الجسيم والجسم الجاسئ  –عزم االزدواج   –العزم  –المتجهات والاوى في الفراغ  –قوانين نيوتن حتوى:  الم
 االحتكاك    –الاوى الموزعة  –مركز الثال والمركز الهندسي  -قوى 

 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson 

Prentice Hall, New Jersey, 2016. 
▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", 

John Wiley & Sons, New York, 2016. 

 

BAS012 ( 2رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011( 1ياضيات )رالمتطلبات:  

حساد المساحات والحجوم    –ت بياات التكامل  –التكامل المعتل – رق التكامل   –: التكامل المحدد وخواصه التكامل المحتوى: 
 الدورانية  

 ع الناقص  الا اعات المخرو ية )الا  -نال المحاور   -معادلة زوج من الخ و  المستايمة  -: معادالت الدرجة الثانية الهندسة التحليلية 
 معادلة المستوى  -معادلة الكرة  -الا ع المكافئ(  -الا ع الزائد   -

 

References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, 

Geometry, Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language 

for mathematics and physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 
▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: 

Academic Press. 

 

BAS022 ( 2ميكانيكا)  3 Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS021( 2رياضيات )المتطلبات:  

  –اذوفات حركة الم –قوانين نيوتن للحركة   -المركبات المماسية والعمودية   -الحركة في مسار منحنى   –كينماتيكا الجسيم المحتوى: 
  االحتكاك وت بيااته –الشغل وال اقة للجسيم

 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 

2006. 
▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, 

"Vector Mechanics for Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New 
York, 2010.  

 

BAS031 ( 1فيزياء ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

خةواص  –الخواص الميكانيكية للمواد  –ذبذبية الحركة الت  –الوحدات الاياسية واألبعاد  –: الكميات الفيزيائية خواص المادة المحتوى:
 الموجات فى األوسا  المرنة. –الموجات الصوتية  -التوتر الس حي –اللزوجة  –الموائع 

اإلنتروبيا  –الاانون األول في الديناميكا الحرارية  –النظرية الحركية للغازات  –: االنتاال الحراري الحرارة والديناميكية الحرارية 
 التمدد الحراري.  -مااييب الحرارة والترمومترات  –الثاني للديناميكا الحرارية   والاانون
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References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson 
Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS032 ( 2فيزياء  ) 4 Cr 

 إجباري  2 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

الجهةد  –قةانون جةاوب  –الفةيض الكهربةي  –قةانون كولةوم  –المجال الكهربي  –: الشحنة والمادة الكهربية والمغنا يسيةالمحتوى: 
المجةال المغنا يسةي  –قانون أوم والدوائر البسي ة  –التيار والمااومة والاوة الدافعة الكهربية  –ة المكثفات والمواد العازل –الكهربي 

 قانون بايوت وسافارت . –
األلياف   -استا اد الضوء  –التداخل والحيود  –ال بيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –: الضوء الهندسيالضوء والفيزياء الحديثة

 النظرية النسبية.  -الظاهرة الكهروضوئية   –الليزر  –مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  –ى لتركيد الذر  -الضوئية  
 

References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson 

Brooks/Cole 2014., 
▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041 3  أساسيات الكيمياء الهندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1،5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

  –خصائص المحاليل   –االتزان المادي والحراري في العمليات الكيميائية  –الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة المحتوى: 
 موضوعات مختار  للصناعات الكيميائية.  –يمياء الكهربية وت بيااتها اساسيات الك

 

References: 
▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry 

The Central Science", Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, 
(2009). 

 

PDE051  2 مبادئ هندسة التصنيع Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

 النجارة(  –التشكيل  –التشغيل  –البرادة   –الحدادة  –مادمة لكل من العمليات اآلتية )السباكة  المحتوى:
 

References: 
▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to 

Manufacturing Technology, Production Management and Industrial Economics. 
Routledge, 2017. 

 

PDE052  2 الرسم الهندسي Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----المتطلبات:  

الرسم باستخدام   –مناظر مساعدة ومص لحات  –المناظر الا اعية  –ي ي الرسم التخ  –الرسومات ثنائية األبعاد  المحتوى: 
 الحاسد لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد

References: 
▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 
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 ENG 111  2 كتابة التقارير Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

    UNR061(1لغة إنجليزية ): المتطلبات 

أنواع   -تنظيم المستندات اآللي   -خصائص المستندات الفنية   -أساليد الكتابة الفنية   -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية   المحتوى:
 هيكل أنواع مختلفة من الوثائ  التانية -الوثائ  الرسمية وغير الرسمية 

 

References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. 

Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 

2016 
▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

BAS113 ( 3رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012 ( 2رياضيات )المتطلبات:  

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة   -الايم الاصوى للدوال في اكثر من متغير وت بياات  -ت بياات التفاضل الجزئي المحتوى: 
الهندسة التحليلية في   –تحويل البالب وت بيااته في حل المعادالت التفاضلية -لتفاضلية العادية من الرتبة الثانية المعادالت ا -األولى  
 . الفراغ

 

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 
▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & 

Francis Group, LLC, 2015. 

 

BAS114 ( 4رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS 113    ( 3)  رياضياتالمتطلب:   

  -المشتاات المتجهة   -نظرية البواقي   -التكامل المركد   -الدوال ذات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير  المحتوى: 
 التكامل الس حي.  -التكامل الخ ى  -التكامالت الثنائية والثالثية 

 

References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-

Hill, 2013. 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS11
5 

 Cr 2 نظرية احتمالت وإحصاء 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

  BAS 012(2رياضيات ) المتطلبات 

االختبارات غير   -اختبارات الفروض -العينات من التوزيع االعتيادي -التوزيعات االحتمالية  -مااييب التمركز والتشتت المحتوى: 
المتسلسالت الزمنية.  -راجعالتراب  والت  –البارامترية   

 

References: 
▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice 

in RSBN-10: 1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 



  Page 38   بنظام الساعات المعتمدة  الهندسة الكيميائية والبيئيةئحة برنامج ل 
 

 

ELE151 3 قوى وآلت كهربية Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ECE 121دوائر كهربية   المتطلبات 

التحكم فى   -نماذج خ و  النال  -نظرية وعمل ونماذج المحوالت -منظومات الثالث أوجه -: نظم الاوى الكهربية الاوى المحتوى: 
 العمل األمثل لنظم الادرة  -الادرة الفعالة وغير الفعالة -الجهد والتردد 

نظرية   -ت بياات محركات التيار المستمر  -منحنيات العزم والسعة والتيار  -لتيار المستمر : نظرية العمل والتركيد لمحركات ااآلالت
نظرية العمل   -محركات المغنا يب الدائم ومحركات التيار المستمر ذات اقل قصور ذاتي  -العمل والتركيد للمحركات ذات الخ وة 
 والتركيد للمحركات الحثية ثالثية الوجه. 

 

References: 
▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 
▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 

 

BAS 215 ( 5رياضيات     ) 3 Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS113( 3ت )رياضيا المتطلبات 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خ  مستايم أو كثيرات الحدود   -ال رق التتابعية  -الحل العددي للمعادالت الخ ية المحتوى: 
 إجراء التفاضل والتكامل عدديا.   -الفرق المحدود  -العالقات غير الخ ية إلى خ ية 

 

References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and 

Finite Volume Methods, science direct ,2016. 
▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

ENG 
412 

 Cr 2 إدارة مشروعات 

 إجباري  7 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ل يوجد  المتطلبات 

 -التخ ةي ، االسةةتراتيجيات للت بياةات الهندسةية المختلفةةة.  -الوظةةائف اإلداريةة األساسةية  -أساسةيات إدارة المشةروعات المحتةوى: 
 -إدارة الن ةاق  -إدارة التكامةل  -عناصر إدارة الموارد البشرية: التوظيف، التوجيه، التحكم. إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر. 

 إدارة المشتريات  -إدارة المخا ر  -إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف  -إدارة الوقت 
 

References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, 

scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and 

technology. Pearson, 2014. 
▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 
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 مت لبات التخصص العام والتخصص الدقي : ج. 

 

 

 

 

CSE042 قدمة لنظم الحاسب                              مIntroduction to Computer Systems 3 Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين 2 محاضرات  ت 

  UNR032المت لبات:

اسد وتنظيم المكونات األساسية للح –: أنواع البيانات وأسلود تمثيلها ونظم األعداد مادمة لتصميم وعمل الحاسبات الرقمية: المحتوى
البرمجةة  -الحاسد ووصف سبل نال المعلومات سواء من وإلى الحاسد، أو بين مختلف وحداته وسجالته، وأسةاليد معالجةة البيانةات

مةدخل لشةبكات  -المتةرجم ودور   -أنظمةة التشةغيل  –العالقةة بةين البرمجيةات والمكونةات الماديةة للحاسةد  -Visual basicبلغة 
 المعلومات
 التدريد على ت وير برامج بسي ة -عرض لألوامر الرئيسية -: هيكل البرنامج وأنواع األوامرمجةمادمة للبر

 برمجيات ت وير البرامج والبرمجيات المكتبية.  -لينوكب(  –التعامل مع نظم التشغيل الشائعة )ويندوز  :أساسيات التدريد

 :Reference  (1) مادة

▪ H.  Rogler, " Introduction to Computer Systems", Kendall Hunt Publishing; 3rd edition, 2018 

CEE111  المتطلبات  كيمياء عضوية 

3 Cr.  2 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

 -نظريةةة التكةةافؤ اإللكترونيةةة  -أنةةواع روابةة  الكربةةون  -التفةةاعالت العضةةوية وآلياتهةةا  -مادمةةة فةةي تكةةوين المركبةةات العضةةوية 
البارافين، الكيتونات، أوليفينات، األلدهيدات، أحماض كربوكسيلية، أحماض  -الرنين واإلزاحة اإللكترونية  - الهيدروكربونات الع رية

(، التحليل الكروماتوجرافي والرنين المغنا يسي UV رق إيزومرية جذرية لتحليل المركبات العضوية باستخدام ) -كحولية، فينوالت 
 حركية التفاعالت الكيميائية الحيوية. -وية للكربوهيدرات والبروتينات والدهون والزيوت المحفزات الكيمياء الحي  -االنزيمات  -

References: 
▪ Wade ، Jr. L. G, ''Organic Chemistry''. 6th edn. Prentice Hall, (2006). 

CEE112  المتطلبات  كيمياء فيزيائية 

3 Cr.  1 فصل  0 معمل  2  تمارين  2 محاضرات BAS041 

الحل المثالي   -مراحل التوازن ومخ  ات االتزان   -الحالة وت بياها في حالة الغاز المثالي واالنحراف عن المثالية   معادلة  مفهوم
التوازن   -الخصائص اإلضافية   -معامل النشا   -نشا  الحل المثالي  -فيوجاستى   -الخصائص العامة للحل    -وانحرافاتها عن المثالية  

 كيناتيكا التفاعالت الكيميائية  -في التغيرات الفيزيائية والكيميائية: حسابات التوازن للغاز والسائل الديناميكي وت بياه 

References: 
- Mortimer R.G. ، ''Physical Chemistry'', Elsevier ، 3rd Ed. (2008), ISBN-13: 978-

0123706171 

CEE141  المتطلبات  كيمياء البيئة 

3 Cr.  1 فصل  0 معمل  2 ين تمار 2 محاضرات --- 

المفاهيم األساسية   -المفاهيم األساسية للكيمياء الغروية:  رق التكوين، التشتت الغروي في السائل، التشتت الغروي في الهواء  -
والزيوت،    للكيمياء الحيوية: اإلنزيمات والعوامل المساعدة، الكيمياء الحيوية للكربوهيدرات والبروتينات، الكيمياء الحيوية للدهون

الكيمياء الحيوية العامة للدهون، قياب العكارة، قياب األلوان، الاياب الضوئي، االمتصاص الذري،  رق االنبعاث، قياب الفلور،  
ال رق الكهروكيميائية، اإلستا اد، الكروماتوجرافيا، الرنين المغنا يسي النووي، تحليل األشعة السينية ةةة دراسة بعض المؤشرات  

وأهميتها و رق تحديدها: العكار ، اللون، الرقم الهيدروجيني، الحموضة، الالوية، الصالبة، الكلور، الكلورايد، األكسجين  البيئية 
الذائد، ال لد على األكسجين البيولوجي، ال لد على األكسجين الكيميائي، النيتروجين، المواد الصلبة، الحديد والمنجنيز، الفلوريد،  

 والفوسفات الشحوم، االحماض المت ايرة، تحليل الغاز الدقائ  الغير عضوية. الكبريتات، الفوسفات 

References: 
- Paul L. Bishop, "Pollution prevention: Fundamentals and Practice” Waveland Pr Inc., 

2004, 
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CEE142   المتطلبات  تقييم األثر البيئي للمشروعات 

2 Cr.  1 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

رب  تاييم    -عملية تاييم األثر البيئي  –تكاليف وفوائد تاييم األثر البيئي  -اإل ار التشريعي لتاييم التأثير البيئي  -مفاهيم ومبادئ أساسية  
 األثر البيئي بأدوات اإلدارة البيئية األخرى. 

References: 
- Edinburgh David Tyldesley, A handbook on environmental Impact Assessment, 2005 2nd 

Edition, Natural Heritage Management. 

 

CEE113  المتطلبات  مقدمة في الهندسة الكيميائية 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- 

الميزان المادى   –والضغ  أساسيات توازن الكتلة: العمليات واألنظمة المتغيرة: الكتلة والحجم ومعدالت التدف  والتركيد الكيميائي 
التغيرات في درجة   -توازن ال اقة لألنظمة غير التفاعلية   -للعمليات المرحلية والمستمرة. أساسيات توازن ال اقة: أشكال ال اقة 

 حرارة االحتراق.  -حرارة التكوين  -حرارة التفاعل    -توازن ال اقة لألنظمة التفاعلية   -الحرارة والضغ   

References: 
- David M. Hummable  James B. Riggs Basic Principles and Calculations in Chemical 

Engineering, Prentice Hall, 7th ed 2003, ISBN-10: 0131406345 

 

CEE114  المتطلبات  علم المواد 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات CEE111 

الخةواص  -الخةواص الميكانيكيةة للبةوليمر ، التوصةيلية  -أنةواع المةواد البالسةتيكية  -يلة البوليمرات العضوية: جزيئات السلسلة ال و
 -السيراميك: هيكل التركيد البلورى للمواد الخزفية  -السبائك  -منحنى التوازن للحديد والكربون  -تكوين ونمو البلورات  -الكهربائية 

 -ت بياةات المةواد المركبةة  -الخواص الحراريةة  -خواص العزل الكهربائي  -ية التوصيل األيوني للمواد الخزف -التوصيل الكهربائي 
  الخواص المرتب ة بالجزيئات الجزئية األساسية ، أنابيد نانو الكربون. -المواد النانونية: مفهوم المواد النانوية 

References: 
- Callister ، Jr. W.D,  ''Materials Science & Engineering'', 7th ed., (2007) John Wiley & 

Sons. 

 

CEE115  المتطلبات  الديناميكا الحرارية في الهندسة الكيميائية 

3 Cr.  2 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات CEE112 

قةة الحةرة ال ا -مفهةوم العشةوائية والاةانون الثةاني للةديناميكا الحراريةة  -مفهوم ال اقةة الداخليةة والاةانون األول للةديناميكا الحراريةة 
التحليل الةديناميكى  -معادالت  الديناميكا الحرارية والاانون األول للديناميكا الحرارية  -التفاعل الكيميائي التلاائي  -والتوازن الكيميائي 

دورة  -يةة دورات التوربينةات الغاز -دورات  اقةة الغةاز  -دورات البخار  -ال اقة و دورات التبريد  -الحرارى للتفاعالت الكيميائية 
 مبادئ كارنوت. -دورة كارنوت العكسية  -كارنوت 

References: 
- J.M. Smith, Hendrick Van Ness, Michael Abbott, Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics, Mcgraw-Hill Chemical Engineering Series, 7th Edition, 2010. 

 

CEE317  المتطلبات  صناعات كيميائية 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  0 تمارين  3 محاضرات -- 

والمواد الخةام الختيةار المنةتج النهةائي لةبعض الصةناعات العضةوية العمليات الصناعية ومخ   التدف  بما في ذلك إجراءات التشغيل 
 وغير العضوية.

References: 
- Shreev, R.N. & Brink, J.A. : Chemical Process Industries, 5th Edition, McGraw Hill, 1987. 

 
 
 

CEE221  المتطلبات  انتقال كمية الحركة 

3 Cr.  1 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

رقةم  -أنمةا  التةدف   -لزوجةة الموائةع  -المعادلة الجزيئية العامة لظواهر االنتاال )درجة حرارة االندفاع ، الكتلةة(  -استاتيكا الموائع 

http://www.amazon.com/J.M.-Smith/e/B001H6KUN8/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Hendrick+Van+Ness&search-alias=books&field-author=Hendrick+Van+Ness&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Michael+Abbott&search-alias=books&field-author=Michael+Abbott&sort=relevancerank
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ة معادلة  -توازن االندفاع الكلي في تدف  ال باات الرقياةة  -توازن ال اقة الكلي  -توازن الكتلة الشامل ومعادلة االستمرارية  -رينولدز 
 -التدف  حول جسم صلد والمهد الغيةر ثابةت  -التدف  الخ ى والمض رد في أنابيد الغازات المضغو ة  -تصميم ال باات الرفيعة 

تحليل األبعاد في ظاهرة نال  -تدف  السائل  غير نيوتن. شكل متباين من معادلة نال الكتله  -قياب معدل تدف  المائع وال اقة الم لوبة 
 الكتلة.

References: 
- F. A. Holland &Dr R. Bragg, Fluid Flow for Chemical Engineers, Second edition, 1995 

 

CEE243  المتطلبات  هندسة معالجة المياه ومياه الصرف 

3 Cr.  1 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات CEE141 

ة العمليةة الكيميائيةة: مادمة لعملية معالجة الميا  وسوائل الصرف ةةة العمليات الفيزيائية: ال فرز ، الخل  ، الترسيد ، الفصل الغشائي ةةة
العمليات البيولوجية.  -التخثر ، الترسيد الكيميائي ، الت هير ، التبادل األيوني. مصدر وخصائص ميا  الصةرف الصحى و الصناعي 

وجين ةةة االمتزاز: نظريةة االمتةزاز ، خةواص الكربةون مبادئ األكسدة البيولوجية: آليات إزالة المواد العضوية ، النترجة وإزالة النتر
  .المنش  ، عملية التبادل األيوني ةةة األكسدة الكيميائية. ت وير معايير تصميم العمليات

References: 
- Metcalf & Eddy Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse., 4th Edition , 

2010. 

 

CEE245 المتطلبات  خلفات الصلبة والخطرة إدارة الم 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات CEE141 

ة تجميةع النفايةات الصةلبة، مصةادر وتجميةع النفايةات الصةلبة   -معالجةة النفايةات  -النفايات الصلبة: النوع، الكميات، اإلجهاد البيئي ةةة
 -معالجةة النفايةات الصةلبة  -ة إلعادة استخدامها. معالجة النفايةات الصةلبة  رق فرز مكونات النفايات الصلب  -استعادة المواد وال اقة 

التخلص النهائي: مدافن النفايات الصحية، والحرق، والتخلص من الميا  الجوفية، قضايا التلوث )لجميع الخيارات األربعة( ةة الةتخلص 
ة التشةريعات )الحد( من النفايات الصلبة: التغير في خ و  االنتاج وأسلود الحيةاة  ، إحةالل / تاليةل مةواد العبةوات ، تعةديل المنةتج ةةة

 المتعلاة بالنفايات الصلبة.
اختيةار  -مسةارات نظةام النفايةات الخ ةرة  -تاليل حجم النفايات الخ ةرة واسةتعادة المةواد المفيةدة  -توصيف وقواعد تنظيم المخا ر 

حةرق الكيماويةات ومخةا ر الةديناميكا  -العمليةات الحراريةة  -: التثبيت والتصلد المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المناسبة 
 التحا  من  رياة معالجة  وتحليل التلوث. -الحرارية الخ رة 

References: 
- LaGrega, Michael D., Phillip.L. Buckingham, and J.C. Evans. Environmental Recourse 

Management. Hazardous Waste Management. 2nd Edition.,.Wave Land Press, Inc. 
2010. 

 

CEE216  المتطلبات  عمليات السالمة في الهندسة الكيميائية 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات ----- 

 -علةم السةموم  -ة المخةا ر الكيميائيةة والميكانيكيةة والكهربائية  -سةالمة المختبةرات والتفتةي   -مادمة في عمليات السالمة والصةحة 
 معدات الحماية الشخصية. -ت بي  تانيات تاييم المخا ر  -خ   ال وارئ واإلخالء  -الحماية من المخا ر  -الحرائ  واالنفجارات 

References: 
- Crowl. D.A, Louvar. J.F, ''Chemical Process Safety: Fundamentals with applications'', 

Prentice Hall, (2002). 

 

 

CEE222  المتطلبات  انتقال الحرارة 

3 Cr.  2 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات CEE115 

ناةل الحةرارة عةن  رية  التوصةيلية فةي  -نال الحرارة عن  ري  التوصيل  -انتاال الحرارة فى حالة االستارار: آليات نال الحرارة 
نال الحرارة بواس ة الحمل الحراري ال بيعي  -خارج االجسام  بااً لشكله نال الحرارة    -نال الحرارة عبر األنابيد   -الحالة المستارة 

معةامالت ناةل  -انتاال الحرارة فةي الموائةع غيةر النيوتونيةة  -مبدأ نال الحرارة اإلشعاعي  -المبادالت الحرارية  -الغليان والتكثيف  -
ناةل الحةرارة  -لحةرارة غيةر المسةتار: اشةتااق المعادلةة األساسةية تحليل األبعاد وت بياه في نال الحرارة. انتاةال ا -الحرارة الخاصة 

 بالتوصيل في حالة الشكل الهندسي غير المستار.

References: 

- Cengel. Y. A, ''Heat Transfer'', 2nd ed. , McGraw- Hill (2003) 
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CEE223 المتطلبات  انتقال الكتلة 

3 Cr.  1 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات CEE221 

التشتت في المحلول البيولوجي والتشتت  -التشتت الجزيئي في السوائل  -االنتشار الجزيئي في الغاز  -الاانون المحدد النتشار الجزيء  
 -معامل نال الكتلة في أشكال هندسية مختلفةة  -معامل انتاال الكتلة  -تشتت الحالة غير المستارة  -الغروي الجزيئي في المواد الصلبة 

الناةل الشةامل بةين مةرحلتين  -انتشار الغازات من خالل األجسام الصلبة واألنابيد الشةعرية  -الكتلة في الغرويات صغيرة الحجم نال 
 تحليل األبعاد في عملية النال الشامل. -ومعامل النال الشامل 

References: 
- Christil J Geankolpis Transport Processes and Unit Operations, 2nd ed. Printice hall 

international,  inc.,2006, ISBN  0-13-045253-X 

CEE224  المتطلبات  ميكانيكية  عمليات موحدة 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- 

صةل الف –الترشةيح  –التميةع  –حركةة الموائةع خةالل مهةد صةلد  –الجر  وال حن  –تصنيف عمليات الفصل الميكانيكية ال بيعية 
 خل  الموائع. -فصل المواد الصلبة العالاة عن الغازات –عمليات ال رد المركزى  –بالترسيد والترويد 

References: 
- Christil J Geankolpis Transport Processes and Unit Operations, 2nd ed. Printice hall 

international,  inc.,2006, ISBN  0-13-045253-X   

CEE291  المتطلبات  ( 1ب ميداني )تدري 

2 Cr.  6يؤدى بالفصل الصيفي لمدة  - فصل  0 معمل  0 تمارين  0 محاضرات  
 اسابيع 

 التدريد فى المنشآت الصناعية ذات الصلة بالبرنامج.

CEE325  المتطلبات  عمليات الفصل 

3 Cr.  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات CEE221 

عمليات الفصةل بةين مكةونين وفةي حالةة تةوازن  -أنواع وحدة العمليات التي ت ب  ظاهرة نال الكتله عملية النال الكتلة بين مرحلتين و
الفصل بواس ة األغشيه للغازات والسةوائل ، محاليةل  -االمتصاص  -التا ير  -لمرحلة واحدة ومراحل متعدد  والتي تشمل: االمتزاز 

 االستخالص. -التجفيف  -التبلور  -االنتشار الغشائى العكسي وت بياها في تناية الميا  

References: 
- Christien Geankopliis ، Pamela R. Toliver, ''Transport processes and separation process 

principles'', 4th Ed Pearson, (2003). 

CEE346  المتطلبات  اإلنتاج النظيف 

2 Cr.  1 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

( للمنتجات المصنعة ةةة LCA( ةةة مادمة عن منهجية تاييم دورة الحياة )DFEم الصناعة النظيفة للبيئة فى تصميم العمليات )ت بي  عل
 LCAتحليل العديد من دراسات حالة: تصميم المنتج الكامةل مةع اختيةار المةواد والعمليةات ، واسةتهالك ال اقةة ، واحمةال النفايةات ، 

 للمنتجات الصناعية .

References: 
- Marc J. Rogoff, Solid Waste Recycling and Processing, ISBN: 978-1-4557-3192-3, 2nd 

edn, Copyright © 2014 Elsevier Inc. 

CEE347 المتطلبات  التحكم في ملوثات الهواء الجوي 

3 Cr.  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- 

 -تلوث الهواء من صهر النحاب  -تلوث الهواء من المصانع ومصاهر األلمنيوم  -من أفرانه تلوث الهواء من مصانع استخراج النيكل 
تاييم تأثير المواد الثابتة مصادر التلوث على جودة  -النظرية األساسية النتشار وتشتت ملوثات الهواء   -انتشار ملوثات الهواء والتشتت  

 رق إزالةة  الغبةار والجسةيمات  -أجهزة التحكم والسي رة على ملوثات الهواء  -اء المبادئ األساسية للتحكم في ملوثات الهو -الهواء 
 الدقياة الحجم.

References: 
- Vallero, Daniel A,“Fundamentals Of Air Pollution” 5th edition. Amsterdam ; Boston : 

Elsevier. 2014   ISBN: 9780124046023 
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CEE348  تطلبات الم البيئي تقييم األداء 

2 Cr.  1 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

 ISOمؤشرات األداء البيئي: المعيار الدولي  -قياب األداء البيئي: التعاريف األساسية والحوافز والفوائد والمااييب والمؤشرات 
 البيئية.  ، والمبادرات الدولية األخرى ةةة الكفاءة البيئية: المفهوم والفوائد ومؤشرات الكفاءة 14031

References: 
- Philipp Weib and Jörg Bentlage, Environmental Management Systems and Certification, 

Printed by Nina Tryckeri, Uppsala 2006. ISBN 91-975526-3-1 

CEE331  المتطلبات  تطبيقات الحاسب في الهندسة الكيميائية 

2 Cr.  1 صل ف 3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

 يادم المارر: ت بياات الكمبيوتر المناسبة وتكنولوجيا المعلومات الم باة على الهندسة الكيميائية. تصميم نظام أو مكون أو عمليةة تلبةي
االحتياجةةات الم لوبةةة بةةالايود االقتصةةادية والبيئيةةة واالجتماعيةةة والسياسةةية واألخالقيةةة والصةةحة والسةةالمة والاةةدرة علةةى التصةةنيع 

ستدامة. التانيات الرياضية والكمبيوتر لحل المشكالت العديدة في الهندسةة الكيميائيةة وتحليةل وتفسةير التجةارد التةي أجريةت فةي واال
 الهندسة الكيميائية.

References: 
- Arun Datta, Process Engineering and Design Using Visual Basic®, Second Edition, 2013 

, CRC Press 

CEE332 المتطلبات  لنمذجة والمحاكاة في الهندسة الكيميائية ا 

3 Cr.  2 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات CEE331 

البرمجة وأدوات حزم البرامج   -اهمية النمذجة والمحاكا  في أنظمة الهندسة الكيميائية والحسابات المدعومة باستخدام الكمبيوتر 
  -أنظمة التغذية األمامية للمفاعالت  -زمن االستجابة   -محاليل الحالة المستارة  -التفاعل  حركية -الجاهزة. مادمة لنمذجة جودة الميا   

 نال الغاز .  -تشبع األكسجين الحيوي   -نمذجة البيئة: األنهار والجداول 

References: 
- Luyben W.L, ''Process Modeling Simulation & Control''. 2nd Ed. McGraw-Hill, (1996). 

CEE333  المتطلبات  حركية وتصميم المفاعالت 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات CEE223 

يهدف هذا المارر إلى تأسيب المعرفة األساسية لل الد في الهندسة الكيميائية من خالل تفسير وتحليل بيانات حركية التفاعل الكيميائي 
كيميائي ؛ تحديد وصياغة المشةاكل فةي هندسةة التفاعةل الكيميةائي وإيجةاد الحلةول ؛ ت بي  مبادئ حركية التفاعل في هندسة التفاعل ال

المناسبة ؛ تحديد حجم المفاعالت الكيميائية الصناعية األكثر شيوًعا لتحاي  أهداف اإلنتاج للعمليةات التةي تن ةوي علةى أنظمةة تفاعةل 
 متجانسة أو غير متجانسة.

References: 
- Fogler, H.S., “Elements of Chemical Reaction Engineering”, 4th Ed., Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey, 2006.   

CEE244  المتطلبات  تقييم المخاطر البيئية 

2 Cr.  2 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات -- 

تاييم  -تحليل المنافع والتكلفة  -هيكلة مشكلة اتخاذ الارار  -رب  تحليل المخا ر وإدارة المخا ر   -لمخا ر والبيئة  مادمة في إدارة ا
  -تاييم األثر البيئي  -اتخاذ الارارات لألحداث ال ارئة في األنظمة   -استراتيجيات التعامل مع األحداث ال ارئة   -المخا ر التكنولوجية 

 الاضايا البيئية الناشئة.  -إدارة النفايات  -إدارة التلوث  -رة البيئة  المشاركون في االدا

References: 
- Vlasta Molak Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management, CRC Press; 1st  

edition, 1996 

http://www.engin.umich.edu/~cre/
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CEE392 ( 2تدريب ميداني )  المتطلبات 

2 Cr.  فصل  0 معمل  0 تمارين  0 محاضرات - 
  6بالفصل الصيفي لمدة يؤدى 

 اسابيع 

 التدريد فى المنشآت الصناعية ذات الصلة بالبرنامج.

CEE334  المتطلبات  هندسة التآكل 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات --- 

عالت األكسدة واالختزال تفا -حاالت األكسدة  -قانون أوستفالد للتخفيف  –الموصلية الكهربية   -االلكتروليت وعمليات النال الكهربائى 
ال اقةة الحةرة  -الاوة الدافعةة الكهربيةة للخاليةا فةي الظةروف الاياسةية  -الخلية الفولتية  -حالة االتزان لتفاعالت األكسدة واالختزال  -

 -ة فةي الظةروف العاديةة معادلة نرنست وت بيااتها للتنبؤ بالتفاعالت التلاائية والاوة الدافعةة الكهربائية  -تفاعالت االختزال  -واألكسدة 
خةةواص التآكةةل  -التحليةةل الكهربةةائي و والغيةةر تلاائيةةة. تفةةاعالت االكسةةدة واالختةةزال  -الب اريةةات وخاليةةا الوقةةود  -خاليةةا التركيةةز 

 بيعةة  حماية التآكةل: باسةتخدام مةواد مناسةبة ، بتغييةر -الكهروكيميائي: االستا اد ، وت بي  المبادئ الديناميكية على ظواهر التآكل 
 الوس  ، باستخدام مثب ات التآكل ، والتصميم المناسد ، وحماية الكاثود ، والدهانات.

References: 
- Pierre R. Roberge   Handbook of Corrosion Engineering McGraw-Hill Companies, Inc. 

2000 

CEE435 المتطلبات  ديناميكا التحكم في العمليات الكيميائية 

3 Cr. 1 فصل  0 معمل  0 تمارين  3 رات محاض CEE332 

معامالت   -تحليل االستجابة العابرة: نظام الرتبة األولى والثانية  -تحليل المخ  ات  -النمذجة الديناميكية  -مادمة ألنظمة التحكم 
 ليات المغلاة. استجابة العم -التحليل الثابت   -تحليل االستجابة   -موضع الجذر    -خ أ الحالة الثابتة   -الخ أ الثابت 

References: 
- E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mellichamp, Process Dynamics and Control. John Wiley, 

second edition, 2003. 

CEE49
3 

( 1مشروع )  المتطلبات  

3 Cr.  1 فصل  6 معمل  0 تمارين  1 محاضرات CEE331, CEE332, CEE333 

 وت بي  الحل المناسد   -جمع البيانات  -تاييم الحلول  -ياوم بصياغة المشكلة  يحدد لل الد موضوع لمشروع التخرج ل

References: 
- To be determined by the supervisor according to the project topics 

CEE436  المتطلبات  هندسة البتروكيماويات 

3 Cr.  1 فصل  0 معمل  0 تمارين  3 محاضرات --- 

ت البتةرول ومشةتااته كمةواد خةام إلنتةاج المةواد الكيميائيةة )مثةل اإليثيلةين، البةروبيلين، البنةزين، التولةوين(، يغ ي الماةرر اسةتخداما
 المذيبات، المواد الالصاة، المنظفات، البالستيك، البوليمرات واأللياف، مواد التشحيم، األسمدة، الكيماويةات الزراعيةة وتايةيم الجوانةد

 البتروكيماويات االقتصادية والتسوياية لصناعة

References: 
- Uttam Ray Chaudhuri,” Fundamentals of Petroleum and Petrochemical, Engineering", 

CRC Press, 2011 

CEE437  المتطلبات  اقتصاديات وتصميم المصانع 

3 Cr.  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات CEE333 

 بدائل االستثمار.  -ربحية االستهالك   -التأمين  -الضرائد  –تكلفة االستثمار  -تادير االرباح  -حساد التكاليف الثابتة  
تصميم   -تحديد حجم األجهزة والمعدات وتكلفتها  -استراتيجيات التصميم  -التصميم األمثل والتصميم االستراتيجي: التصميم األمثل  

 التصميم بمساعدة الكمبيوتر. -منهجية التصميم  -ت العملية للتصميم االعتبارا -تصميم مناسد من الناحية التشغيلية   -مناسد اقتصاديًا 

References: 
- Coulson & Richardson’s. Chemical Engineering, volume 6, Fourth edition, R. K. Sinnott 

“Chemical Engineering Design”, Elsevier Butterworth-Heinemann (2005). 
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CEE494 ( 2مشروع ) طلبات المت 

3 Cr.  2 فصل  6 معمل  0 تمارين  1 محاضرات CEE493 

 كتابة التاارير النهائية. -مناقشة وتحليل النتائج  -االنتهاء من عمل المشروع المناسد 

References: 
- To be determined by the supervisor according to the project topics 

CEE371 المتطلبات  مياه تحلية ال 

3 Cr.  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- -- 

العمليةات -التانيةات الحراريةة: تانيةة التبخيرالوميضةي الفةردى و متعةدد المراحةل   -مادمة في الموارد المائية وعمليات تحليةة الميةا  
تانيةات االنتشةار الغشةائى واالنتشةار  - MEDر أداء العمليةات الحسةابية ومعةايي  -تانية التا ير الفردي ومتعةدد التةأثيرات  -الحسابية 

أنظمةة تحليةة  -ال اقة الشمسةية  –معايير أداء نظام االنتشار الغشائى العكسى ، استرداد ال اقة والمعالجة المسباة  -الغشائى العكسى  
 مشاكل تحلية الميا  وتخفيفها. -تانيات تحلية الميا  المستابلية  -الميا  

References: 
- Cipollina A., Micale G., Rizzuti L.: “Seawater Desalination: Conventional and Renewable 

Energy Processes”, Springer (2009) 

CEE372  المتطلبات  تكنولوجيا الطاقة 

3 Cr.  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- -- 

باء بالوقود الحفرى وال اقة النووية وال اقة الشمسية و اقة الرياح وال اقةة توليد الكهر -كفاءات  رق توليد وتحويل ال اقة المتجددة؛
. مناقشة ودراسة اآلثار البيئية لخيارات ال اقة على المستويات المحليةة  تكنولوجيات ال اقة البديلة  -ال اقه الحيوية والبيوجاز -المائية

 دراسة استنفاذ الموارد. -رارى والعالمية ، بما في ذلك االنبعاثات السامة واالحتباب الح

References: 
- Schaeffer, John.. Real Goods Solar Living Sourcebook: The Complete Guide to 

Renewable Energy Technologies and Sustainable Living 30th ed.). Gaiam. 2007 

CEE373  المتطلبات  هندسة البترول 

3 Cr.  فصل  0 مل مع 2 تمارين  2 محاضرات -- -- 

مادمة شاملة لتكنولوجيا واقتصاد تكرير البترول. ينصد التركيز على انتاةال الوقةود المكةرر ، ونظةرة عامةة علةى العةرض وال لةد 
الخاص بالنف  و المنتجةات البتروليةة ، وصةًف لعمليةة تكريةر البتةرول مثةل تا يةر الةنف  الخةام ، وخيةارات تحويةل الزيةت الثايةل ، 

 لهيدرولوجية و الحفزية.والمعالجة ا

References: 
- James H. Gary, Glenn E. Handwerk, Mark J. Kaiser,  Petroleum Refining: Technology 

and Economics, Fifth Edition 5th Edition, CRC press, 2007. 

CEE374  المتطلبات  المحفزات وعمليات الحفز 

3 Cr.  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- -- 

الحفز ولماذا تكون العمليات  مادمة في الحفز وعالقته بالكيمياء المستدامه والتركيز على الحفز غير المتجانب والمتجانب. يناق  ماهية
الحفزية مفضلة على التفاعالت المتكافئة. يتم تاديم المفاهيم األساسية للحفةز بنةاًء علةى أمثلةة مةن التفةاعالت الحفزيةة غيةر المتجانسةة 

 والمتجانسة.

References: 
- Fogler, H.S., “Elements of Chemical Reaction Engineering”, 4th Ed., Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey, 2006.   

http://www.amazon.com/James-H.-Gary/e/B001JS6EOS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Glenn+E.+Handwerk&search-alias=books&field-author=Glenn+E.+Handwerk&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Mark+J.+Kaiser&search-alias=books&field-author=Mark+J.+Kaiser&sort=relevancerank
http://www.engin.umich.edu/~cre/
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CEE475  المتطلبات  هندسة الكيمياء الحيوية 

3 Cr.  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- 

تفكك الخاليا  -الة الخاليا الميكروبية وغيرها من المواد الصلبة إز  -المعالجة النهائية للمنتجات البيولوجية    -هندسة العمليات البيولوجية  
 -خصةائص الةديناميكا الحراريةة للعمليةات البيولوجيةة  -تناية الصلد و تجفيف الخالئة  البيولوجيةة  - رق االستخالص والتركيز  -

الكتلةة الحيويةة كمصةدر للبروتينةات  -البيولةوجي الخصائص الفيزيائية للتفاعةل  -ظاهرة انتاال الكتلة و تصميم المفاعالت البيولوجية 
 إنتاج وتناية اإلنزيمات. -واألحماض األمينية العضوية 

References: 
- Michael L. Shuler and Fikret Kargi  Bioprocess Engineering Basic Concepts 2ed Ed. 

Prentice Hall PTR. 2002. ISBN 0-13-081908-5. 

CEE476 المتطلبات  الطبيعي   هندسة الغاز 

3 Cr.  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- -- 

خصائص الغازات ال بيعية، تكوين الهيدرات. تادير احتيا يات الغاز. اختبار آبار الغاز. تادير قابلية توصيل الغاز. قياب تدف  الغاز. 
 عالجة الغاز ال بيعيتوصيل الغاز ال بيعي. نال الغاز ال بيعي ، تصميم أنظمة التجميع. مجال م

References: 
- W.C. Lyons ، G.J. Plisga ، ‘’Standard HandBook of Petroleum& Natural Gas 

Engineering’’. Elsevier ، Second Edition ، (2005) 

CEE477  المتطلبات  تصميم المبادلت الحرارية 

3 Cr.  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- CEE222 

بياات لمبادالت حرارية مختلفة في العمليات الصناعية. تصةميم مبةادل حةراري مةزدوج األنابيةد )بمةا فةي ذلةك األسة ح وصًف وت 
الممتدة(. إجراءات التصميم التفصيلية للمبادل الحراري واألنبود لتةدف  ال ةور الواحةد. إجةراءات تصةميم مفصةلة لمبةردات الهةواء. 

مناقشة وصفية للمكثفةات و المبخةرات ومبةادالت حراريةة جديةدة وأنةواع أخةرى مةن المبةادالت معايير االختيار للمبادالت الحرارية. 
 الحرارية.

References: 
- Kuppan Thulukkanam “Heat Exchanger Design Handbook”, Dekker Mechanical 

Engineering, 2nd Edn Print ISBN-10: 1439842124 

CEE478  المتطلبات  هندسة البوليمرات 

3 Cr.  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات -- -- 

مرات االص ناعية. تعزيز خصائص المواد مثل الخصائص الكيميائية والكهربائيةة والفيزيائيةة التحليل الهندسي وتانيات التصميم للبولي 
، والميكانيكية. يتم التركيز على كيفية استخدام ال رق االص ناعية المختلفة للتحكم في الميزات الهيكلية مثل الوزن الجزيئي ، والتفرع 

 والرب  المتبادل ، والبلورة.

References: 
- R.J. Young & P.A. Lovell. Introduction to Polymers, 3rd Ed. CRC Press, 2011. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/184-7807624-9671415?_encoding=UTF8&field-author=Kuppan%20Thulukkanam&search-alias=digital-text&sort=relevancerank

