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  ائية يالهندسة الكيمقسم  - 13
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ( دبلوم 
  اوال : دبلوم الدراسات العليا

  :ىدبلوم الدراسات العليا المهن -1  
  ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

  دبلوم الدراسات العليا المهنى مكافحة التلوث وهندسة البيئة 
  المقررات الخمسة التالية : :يدرس الطالبالمقررات االساسية

07 18 641, 07 18 642, 07 18 652, 07 18 653, 07 18 654                                              
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم المقررات االختيارية:

        دبلوم الدراسات العليا المهنى هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات 
  المقررات الخمسة التالية : يدرس الطالب :المقررات االساسية

07 18 641, 07 18 642, 07 18 661, 07 18 681, 07 18 682                                           
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

  
  :فى الهندسة الكيمائية التخصصىدبلوم الدراسات العليا  -2  

  .ساعة معتمدة 30على الطالب اجتياز 
  التالية : ستةالمقررات ال يدرس الطالب :الساسيةالمقررات ا             

  682 18 07 ,681 18 07 ,661 18 07 ,651 18 07 ,648 18 07 ,611 18 07  
  : يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية

  
  الماجستيرثانيا : 

  ماجستير الهندسة : -1  
ى  درس الهندسة ير ماجستلكي يحصل الطالب عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

 فى الهندسة الكيميائية الهندسة ماجستير  
  المقررات الستة التالية : يدرس الطالب  المقررات االساسية:

 07 18 711, 07 18 712, 07 18 725, 07 18 731, 07 18 741, 07 18 751                                     
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار  المقررات االختيارية:

  . من تخصص آخر مقررين 
  

  : ماجستير العلوم الهندسية -2    
ى    ى لك ب عل ل الطال تير يحص ة ماجس ه دراس وم علي ررات در 24العل دة مق اعة معتم ية س ى اس افة إل  8و باإلض

  ساعات للرسالة. 

  فى الهندسة الكيميائية  العلوم ماجستير 
  المقررات االربعة التالية :  يدرس الطالب   المقررات االساسية:

07 18 711, 07 18 712, 07 18 731, 07 18 741 
تير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجس :المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 

  
  ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس     
  .ساعة معتمدة للرسالة 24من 

   دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الكيميائية 
    18 07 ,811 18 07 ,821 18 83107التالية : ربعةاألالمقررات  البيدرس الط   المقررات االساسية:
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834 18 07        
 3يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار  :المقررات االختيارية

  . مقررات من تخصص آخر
  

  توراه )دك –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم 
  م

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

 الساعات
عدد ساعات 

  االمتحان
مقررات مطلوب دراستها 

  سابقا
  3 3 ظواهر انتقال (أ) 611 18 07 .1
  3 3  مصادر الطاقة البديلة    621 18 07 .2
  3 3 تلوث الهواء ( أنواعه ومصادره 641 18 07 .3
  3 3 تلوث المياه ( أنواعه ومصادره ) 648 18 07 .4
  3 3 ميكروبيولوجيا تطبيقية   651 18 07 .5
  3 3 تحليل المياه والمخلفات الصناعية    652 18 07 .6
  3 3 المخلفات الصلبة ومعالجتها   653 18 07 .7
  3 3 هندسة البيئة   654 18 07 .8
  3 3 التآكل وحماية المعدات 661 18 07 .9

  3 3  عمليات بثق البالستيك (أ)  671 18 07 .10
  3 3  عمليات تركيب البوليمرات  672 18 07 .11
  3 3 هندسة تكوين األلياف   673 18 07 .12
  3 3  هندسة تكرير البترول  681 18 07 .13
  3 3  تكنولوجيا البتروكيماويات  682 18 07 .14
  3 3 طرق الفصل المتقدمة   711 18 07 .15
  3 3  دراسة متقدمة فى انتقال المادة  712 18 07 .16
  3 3  قــــــودالو  724 18 07 .17
  3 3  (أ) دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  725 18 07 .18
  3 3 هندسة التفاعالت الكيميائية المتقدمة   731 18 07 .19
  3 3 ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية المتقدمة 741 18 07 .20
  3 3 معالجة المخلفات الصناعية السائلة 751 18 07 .21
  3 3 ت الصناعية الغازيةمعالجة المخلفا 752 18 07 .22
 ال يوجد 3 3 تصميم وحدات معالجة التلوث   753 18 07 .23
  3 3 تطبيقات البيو تكنولوجيا فى مكافحة التلوث   754 18 07 .24
 ال يوجد 3 3  الهندسة الكيميائية الحيوية  755 18 07 .25
  3 3  دراسة متقدمة فى العمليات الكهروكيميائية  761 18 07 .26
  3 3  االضافات للبلمرة  771 18 07 .27
  3 3 هندسة انتاج المونرات 772 18 07 .28
  3 3  دراسة متقدمة فى علم المواد  774 18 07 .29
  3 3  علم وهندسة البلمرات  775 18 07 .30
  3 3  األســـمدة  781 18 07 .31
  3 3  تكنولوجيا انتاج الغازات    782 18 07 .32
  3 3 يائيةلالنظمة الكيمالنمذجة والمحاكاة   792 18 07 .33
 792 18 07 3 3 دراسة حاالت –المحاكاه  793 18 07 .34
  3 3  الطرق العددية فى الهندسة الكيمائية 79 18 407 .35
 ال يوجد 3 3  ظواهر األنتقال (ب)  811 18 07 .36
  3 3  (ب) دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  821 18 07 .37
 ال يوجد 3 3  األحتراق وتصميم األفران األنبوبية   18 82207 .38
  3 3  دراسة متقدمة فى علم المواد   18 82307 .39
  3 3  ديناميكا الموائع فى الهندسة الكيمائية   18 82407 .40
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  3 3  المهد المميعهندسة    18 82507 .41
 3 3 تصميم المفاعالت 831 18 07 .42

 ال يوجد
 

  3 3 طرق اختيار األفضل   832 18 07 .43
 3 3  الحفــــز   18 83307 .44

07 18 731-07 18 
712 

  3 3  الرياضيات التطبيقية للمهندسين الكيمائيين   18 83407 .45
  3 3 الريولوجيا 855 18 07 .46
  3 3  عمليات بثق البالستيك (ب)  871 18 07 .47
48. 

07 18 891 
النماذج الرياضية وتصميم مفاعل البلمرة والتحكم 

 يهاف
3 3 

 

 

    مناقشة 3  بيئة مكافحة التلوث وهندسة المشروع دبلوم  601 18 07   .49
    مناقشة 3  هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات       مشروع دبلوم  602 18 07   .50
    مناقشة 3  مشروع الدبلوم التخصصى فى الهندسة الكيمائية 603 18 07   .51
    مناقشة  3  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكيميائية   701 18 07   .52
    مناقشة 8  الهندسة الكيميائية  العلوم فى رسالة ماجستير 705 18 07   .53
    مناقشة 24  فى الهندسة الكيميائية  رسالة الدكتوراه  801 18 07   .54

 
  دكتوراة) -ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا (دبلوم 

  
 )ظواهر انتقال (أ611 18 07 

ة  وائل الآلنيوتوني ة للس ة الحرك ال كمي ة انتق ة وحركي ة ت –اللزوج ى اللزوج رارة عل ة الح غوط ودرج ة  –أثير الض نظري
ادىء  .اللزوجة للغازات والسوائل  ى السريان اله ع السرعة ف ائق الساقطة  –توزي  –السريان خالل ماسورة  –سريان الرق

ة األستمرارية –السريان الزاحف حول كرة  –السريان الحلقى  ة  – معادالت التغيير للنظم ثابتة درجة الحرارة ( معادل معادل
ة لألنضغاط  –الحركة  ر القابل وائل غي ر للس ادالت التغي ة ) مع ة الميكانيكي ر المستقر  –معادلة الطاق ادىء غي  –السريان اله

  .نظرية الطبقة الحدية –السريان الهادىء فى اتجاهين مختلفين 
  

 مصادر الطاقة البديلة  621 18 07
ا  دروجي –الطاقة الشمسية وتطبيقاته ة الهي ة  –ن طاق در للطاق ة كمص ات الزراعي ا العضوية والمخلف تخدام البقاي ة  –اس الطاق

  الجيولوجية.
  

 تلوث الهواء ( أنواعه ومصادره) 641 18 07
ل  ق وحم ة تعلي ة ) كيفي م الحبيب ة ، حج ة ، ( الكثاف ة والمحمول ة المعلق ائص األترب ازات ) خص ة وغ واء ( أترب ات اله ملوث

واء ، الملوث ى اله ة ف دروجين ، األترب د الهي ت ، كبريتي يد الكبري ث أكس ت ، ثال يد الكبري انى أكس ادرها ( ث ة ومص ات الفلزي
واء  –اكاسيد النيتروجين  ات اله أثير ملوث ة . ت واء الغازي الكلور _ أول اكسيد الكربون ) التركيزات المسموح بها لملوثات اله

  .على البيئة ( نبات وانسان وحيوان )
  

  ) اه ( أنواعه ومصادرهتلوث المي 648 18 07
اه  وث المي ى تل ات الصناعية عل أثير المخلف ى  –ت وث عل أثير التل ناعة وت ازل والص اه للمن ادر المي اى مص ات ع أثير الملوث ت

ة  ة البحري ات الحي ه  –الكائن ر االيوني ة وغي اعالت األيروبي اء. التف ى الم ذائب ف جين ال ا باألوكس وية وعالقته واد العض  –الم
اج الك تخداماته األحت ابات واس جين وحس وى لألكس ورة  –يموحي ات الكل ور وعملي اج للكل ذطاتى  –األحتي ف ال ة التنظي عملي

ة  ار والمجارة المائي وى لألكسيجين  –لألنه اج الكيموحي ائى لألكسيجين واألحتي اج الكيمي ين األحت ة ب ا  –العالق ة البكتري ازال
  تلوث المياه الجوفية. –ب فى المياه بواسطة عمليات معالجة المياه . التحكم فى الطحال
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 ميكروبيولوجيا تطبيقية  651 18 07
ا  –تأثيرها فى الحياه  –أنواعها  –الكائنات الدقيقة ( تعريفها  ات ( طرق تكاثره ائر والفطري تقسيمها ) دراسة البكتيريا والخم

ها  – ذاء  –خصائص ى الغ ا ف ات (  –احتياجاته ة ) األنزيم ا الحيوي ا وكيميائه ة –تعريفه ا المختلف ا  – أنواعه تركيبه
ر  ا والتطهي رف عليه ات والتع ا والفطري ة للبكتري ير المزرع رق تحض تخداماتها ) ط اج  –واس ة ( انت ناعات التخميري الص

يتون ى واألس ول األيثيل انول  ( الكح ر البيوت ز  –تخم رة الخبي ناعية  –خمي ات الص ير األنزيم امض  –تحض ير ح تحض
  الستريك.

 
 تحليل المياه والمخلفات الصناعية   652 18 07

ى  –الحموضة والقلوية  وب والمتبق ة  –الكلور المطل زات المختلف د –الفل يانيد  – الكلوري ون  –الس د  –الل دهون  –الفلوري  –ال
ر  د  –العس ة  –اليودي روجين المختلف ات النيت و –مركب ائى المطل يجين الكيمي وب األكس ائى المطل يجين البيوكيمي  –ب األكس

ول  –السيليكا  –الجوامد الكلية والمتطايرة والثابتة  – الفوسفات –األس األيدروجينى  –األكسيجين الذائب  ات –الفين  الكبريت
  .الطعم والرائحة –الكبريتيد  –
  

 المخلفات الصلبة ومعالجتها  653 18 07
ة  ات المجارى ا –مصادر المخلفات الصلبة المختلف تخلص من مخلف ات - لصلبةمعالجة وال ك المخلف ل تل  –خصائص وتحلي

ات مزارع  –مرشحات المخلفات الصلبة  –طبقات تجفيف المخلفات الصلبة  ة ) مخلف القيمة التسميدية واألستخدامات التجاري
ا )  تخلص منه ا وال دواجن ( معالجته رول  0ال ر البت ن تكري لبة م ناعية الص ات الص ة  –المخلف ناعات الكيميائي ن الص  –م

ا ا )  –ت الصلبة المشعة ) المخلف تخلص منه ا وال ة ( معالجته ناعات التعديني ن الص ات الصلبة م ة  –المخلف ات الورقي المخلف
ات الصلبة  ة المخلف ة لمعالج ا واستخداماتها ) الطرق العام ى األرض  –(معالجته دفن ف ت  –الطرق الصحية لل طرق التثبي

  .لقاء فى البحار )اإل –بيولوجية طرق األكسدة ال –والدفن فى األرض فى وجود الهواء 
 

 هندسة البيئة  654 18 07
ة  اهى البيئ ناعية  –م ة والص ة والزراعي ادر الطبيعي واء بالمص اء واله ة والم وث الترب ل تل ة  –عوام ة البيئ ائل  –حماي وس

ات  ات واسترجاع المخلف وث ومعالجة المخلف ة الموحدة ال –مكافحة التل ة والكيميائي ات الطبيعي ى المعالجة العملي مستخدمة ف
  والتصميمات الهندسية ألجهزتها.

  
 التآكل وحماية المعدات  661 18 07

ل  – تمديد تافل السلبية –أساسيات التآكل الطبيعية الكهروكيميائية للتآكل األستقطاب  ة التآك األعتبارات التصميمية فى مجابه
  .التغطياتالحمايات ب –الحمايات األنودية  –الكاثودية  –الحمايات  –
  

  عمليات بثق البالستيك (أ) 671 18 07
ق المنصهر  – توزيع السرعة فى المجارى –الباثق اآلحادى  –معادالت السريان  –الباثق ومكوناته  ة لبث  –المعادالت الممثل

  .حساب الكفاءة عند التشغيل –التشغيل عند درجات حرارة ثابتة 
  

 عمليات تركيب البوليمرات  672 18 07
ات تقل م الحبيب ل حج ط  –التكسير  –ي تيتى  –ط ( البسي –الخل الصلب  –خالطات البالستيك ) – العنيف –المستوى  –التش

  .متغيرات المركب –انتاج الحبيبات  –البواتق  –خالطات المصهور  –الجاف 
 

 هندسة تكوين األلياف  673 18 07
د  ت الش ر تح ى  –التبل حب العنق ة  –الس ة الحراري اف –المعالج داخلى لأللي ب ال ية  – التركي اكل الهندس ن  –المش زل م الغ

  .تحليل متغيرات عملية الغزل –المصهور والمحاليل 
 

 هندسة تكرير البترول  681 18 07
ز رارى والمحف ير الح ل التكس رول مث ر البت ى تكري ارة ف يع المخت ز  – بعض المواض رة  –األصالح المحف ة  –األزم االلك

حوم التشحيم –ات البترولية ومعالجتها الغاز –وحساب الناتج  وت وش اج زي ا انت ى تكنولوجي ة ف تصميم  – األتجاهات الحديث
  .بعض معدات التكرير
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 تكنولوجيا البتروكيماويات  682 18 07
ون  يد الكرب دروجين وأول اكس ازى األي يط غ اعالت خل ق وتف ات –تخلي دة األوليفين ات  – اكس ورة البرافين ة  –كل نترت

ات  –ات البرافين نيع األوليفين ات  –تص ة األوليفين ات  –هدرت دة األوليفين ات  –اكس اعالت األوليفين ور  –تف ات الكل مركب
  .العطريات –النافثينات  – األوليفينات الثنائية –التفاعالت األخرى لألوليفينات  –والبروم 

  
 طرق الفصل المتقدمة  711 18 07

  .الديلزة الكهربية –الديلزة  –األنتشار الغازى  –التقطير الجزئى  –بالتجميد التجفيف  –التبادل األيونى  –األمتزاز 
 

 دراسة متقدمة فى انتقال المادة  712 18 07
ر –اجهزة التالمس ذات المرحلة المحددة  راج التقطي ى اب ا ف رج  – اقصى سرعة مسموح به اءة الب ى كف ل المؤثرة عل العوام

و –والصورانى  اءة الص ددة  – رانىكيفية حساب كف ة المح تالمس ذات المرحل زة ال اض الضغط خالل أجه تفاصيل  –انخف
وة  –تصميم األنواع المختلفة من الصورانى  ائل  –األبراج المحش ع الس اض الضغط  –توزي ات  –انخف دل الفيضان عالق مع

  كفاءة مادة الحشو. –
  

 الوقود  724 18 07
راق )  –يل ) اختيار العينات للتحل –تخزين  –تحليل  )الفحم  واتج األحت ازات ن ب غ حسابات األحتراق والهواء النظرى تركي

ات  ـاءة الغالي ل وكفــ ر الكام ائل 0األحتراق غي ود الس ار الوق ة) اختب ة الحراري ود ( القيم ـار الوق نقطة  –اللزوجة  ) اختبــــ
م السيتان  –الوميض التطاير  ديزل  –رقم األوكتان رق ل ال ون النتب –معام ى ) الكرب ت )  –ق ود ( الكبري ى الوق ات ف  –الملوث

  .الغاز المخلق – الغاز المائى –غاز فرن الكوك  –غاز البترول المسال  –الغاز الطبيعى  ) الوقود الغازى
 

 (أ)دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  725 18 07
ا  ة بأنواعه دالت الحراري ات )  –تصميم المب ات والغالي ا المكثف ا فيه ران درا –( بم ى األف ال الحرارى ف تصميم  –سة األنتق

  .األفران
 

 هندسة التفاعالت الكيميائية المتقدمة  731 18 07
ة  ى األوعي ائع ف ع زمن مكوث الم الى ( توزي ر المث ط  –السريان غي ة ) خل ات التطبيقي ن المعلوم ل م ط والتحوي وذج الخل نم

ار النموذج تفاعال –تصميم المفاعالت للنظم غير المتجانسة  –الموائع  زة ( اختي  –ت الموائع مع السطوح الصلبة غير المحف
  .معدل التفاعل للحبيبات الكروية ذات الحجم غير المتغير والمنكمش الخطوة المتحكمة فى التفاعل تطبيقات فى التصميم

 
 ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية المتقدمة   741 18 07

ع الحق ة للموائ واص الثرموديناميكي ة الخ ية  –يقي اطية  –الفيوجاس ار  –النش ن البخ درة م اج الق ات انت ين  –محط دورة ارانك
الهواء –تأثير الحرارة  –األتزان الكيماوى  –دورة رانكين المعاد توليدها  –المعاد تسخينها  د ب ر التبري د  – دوائ ر التبري دوائ

  .بالبخار
  

 معالجة المخلفات الصناعية السائلة  751 18 07
م تجمي ائلة نظ ناعية الس ات الص ا  –ع المخلف ائلة ( البكتيري ناعية الس ات الص ام والمخلف اه الخ ة للمي ائص البيولوجي الخص

اء  –والطحالب والفطريات  وى لألكسيجين )  –األمراض المحمولة فى الم اج الكيموحي ة لمعالجة  –االحتي ات األبتدائي العملي
د  ائلة ( التركي ناعية الس ات الص ي –المخلف وجي الترش ة  –ح البيول ة البيولوجي ت  –التهوي رك التثبي ر  –ي م  –التطهي الهض

ى ر األيروب ى وغي ة ) األيروب واد العالق ة الم ائلة ( إزال ناعية الس ات الص ة للمخلف ات المتقدم ة  – المعالج ه وازال النترت
روجين  ة ) –النيت واد الذائب ن الم الق م اكله  .األق اء ومش تخدام الم ادة اس ة ال –اع ام معالج اه الخ ق  0مي ط والتروي  –( الخل

  .ازالة عسر الماء) –التركيد والفللورة 
 

 معالجة المخلفات الصناعية الغازية  752 18 07
اس الترشيح  حات الكهروستاتيكية  –ازالة األتربة ( عرف التركيد ، السيلكونات اكي ة  –المرش راج الغسيل الترشيح ) ازال اب

ق  –متزاز األ –الغازات الضارة ( ألمتصاص  واء  –الحري رارى بمعزل عن اله ل الح د والتكثيف  –التحل زاز –التبري األمت
  .الغسيل الكيميائى ترتيب الوحدات المختلفة لمعالجة الحاالت الخاصة ( دراسة حاالت ) –الكيميائى 
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 تصميم وحدات معالجة التلوث  753 18 07
ب  دات التركي ط  –وح دات الخل يح ( ب –وح دات الترش زى وح الطرد المرك ل ب دات الفص غط ) وح فط والض راج  –الش اب

اص  راج الغسيل  –األمتص ة –اب حات البيولوجي اس الترشيح  – المرش روجين  –اكي ة النيت وحدات ترسيب  –وحدات ازال
  أيونات العناصر الثقيلة.

  
 تطبيقات البيو تكنولوجيا فى مكافحة التلوث  754 18 07
وى لألكسيجين  –ت الصناعية السائلة تحليل المخلفا –أنواع التلوث  اوى والكيموحي اج الكيم ف األحتي ة كال من  –تعري أهمي

ا  رق تعيينهم اجين وط ب  –األحتي ة والل نيع األغطي رول وتص ر البت ل تكري ناعات مث ن الص ات م ض المخلف ائص بع خص
ة  ة الثالثي ابون المعالج وت والص ود والزي ة الجل ورق ودباغ اطية الطائ –وال واع ونش ة أن ى معالج تخدمة ف ة المس ات الدقيق ن

ناعية  ات الص ة  –المخلف ات الزراعي ة المخلف ان ومعالج ا الميث ت  –بكتيري ة بالكبري ة المختص ات الدقيق تخدامات الكائن اس
ل  –( مصادرها  –خصائص الطاقة الحيوية  –طرق التهوية واألكسدة  –والفوسفورفى مكافحة التلوث  األستخدام)  –التحوي

  .الغاز الحيوى ( انتاجية واستخدامه ) انتاج بروتينات احادية الخلية تكنولوجيا
  

 الهندسة الكيميائية الحيوية  755 18 07
ة  اض األميني ر األحم وى  –تخم ز الحي ة  –الحف ة النباتي ن الخلي ة ع ة  –مقدم وائل المختلف ة الس وى  –معالج ان الحي  –األم

ة والعنا احبة للتغذي ة المص ات البيولوجي ة العملي اعالت البيولوجي ام والمف واد الخ حة والم ة بالص س  –ي ائل الح وير وس تط
  .تقنيات العمليات البيولوجية –البولوجى واستخدامها فى النظم البيولوجية 

 
 دراسة متقدمة فى العمليات الكهروكيميائية  761 18 07

ل  ة والتآك ات الكهروكيميائي ا العملي ادة وكينتانيك ال الم ميم  –دور انتق ة تص اعالت الكهروكيميائي غيل المف تخدام  –وتش اس
  .تحويل الطاقة باستخدام الطرق الكهروكيميائية –الطرق الكهروكيميائية لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة 

 
 االضافات للبلمرة  771 18 07

ة لألشتعال  –التلوين  –المواد المانعة لألكسدة  –المثبتات  واد المانع نفخ  –الم واد ال وجى  –م ل البيول ة للتحلي واد المانع  –الم
ر  –مواد منع األلتصاق بالفورمة  –مواد الفصل  –المشحمات  ى التبل اعدة عل وين  –مواد مس ات التل دنات وعملي واد  –المل م

  .محسنة لتقبل الصدمات المفاجئة
 

 هندسة انتاج المونرات  772 18 07
  .المونرات الخاصة بانتاج بلمرات عديدة التكاثفانتاج المونرات ذات الرابطة المزدوجة و –الخامات 

  
 علم وهندسة البلمرات  775 18 07

ا  ه وتوزيعه راري  –االوزان الجزيئي انو ح انيكى والميك لوك الميك ه  –الس تحكم في داخلى وال ب ال ا  –التركي ثرموديناميك
  . المواد المتالفه –لصلب ومصهوره االنتقال الحرارى خالل البوليمر ا – ظواهر االنتقال فى البلمرات –البلمرات 

 
 األســـمدة  781 18 07

ادر  رات النوش فاتية ( نت ة والفوس مدة النيتروجيني ا  –األس ادر –اليوري فات النش ادر  – فوس فات النش ولى فوس وبر  –ب الس
  .النيتروفوسفات ) األسمدة المركبة –فوسفات 

 
 تكنولوجيا انتاج الغازات  782 18 07

ازات البترو ة الغ از الطبيعى  –لي واد التجفيف –الغ ازات ( وسائل وم ف الغ ليكاجيل  – تجفي ومين  –الس ت  –األل  –الزيولي
ين )  والت األيثيل دروجين  –جاليك د األي از كبريتي ة غ ان ازال درات الميث وين هي ع تك ت –من يد الكبري ة اكاس اج  – ازال انت

  .لوجيا الكربوجينية واستخدامها فى تجفيف الغازات وفصل مكوناتهاالتكنو –األيثيلين كمادة خام للصناعات البتروكيميائية 
 

  لالنظمة الكيميائية النمذجة والمحاكاة 792 18 07
ة  دات الكيميائي اة الوح ة محاك ة المختلف ات الكيميائي ى العملي ة ف ة الحرك ة وكمي ة والطاق ة الكتل ية لموازن اذج الرياض النم

  نماذج المتحصل عليها سابقا وبيان أوجه التطابق والقصور.الصناعية المختلفة بتطبيق ومضاهاة ال
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 دراسة حاالت  –المحاكاه  793 18 07
ل  ار امث ة واختي ة الكيميائي ى الهندس ات ف دات والعملي ميم الوح ن تص ل م اه لك ات المحاك ى عملي ى ف ب اآلل ات الحاس تطبيق

  .ات الخاصة فى الهندسة الكيميائيةلعمليالظروف لتشغيل بعض العمليات الكيميائية والدراسات اإلقتصادية ل
  

  الطرق العددية فى الهندسة الكيمائية   794 18 07
اء  يم وأخط ددى، التقس ل الع ادئ التحلي جمب ور وران ر وتيل ب، اويل وات - التقري ددة الخط ة متع رق الخطي د والط ا، التمدي ، كت

ة أيج دود وقيم ائل الح أ، مس دير الخط ب، تق تقرار والتقري ل االس ن تحلي اتج م أ الن دود والخط رق المح ة الف ادئ طريق ن، مب
  التقسيم، االستقرار، التجانس والتقارب.

  
 ظواهر األنتقال (ب) 811 18 07

ة درجة الحرارة  اك  –الموازنة الشاملة للكتلة وكمية الحركة والطاقة الميكانيكية لألنظمة ثابت د األحتك ات  –حساب فاق تطبيق
ر ال تقر وغي ى السريان المس وائل –مستقر عل ازات والس ة للغ ى التوصيلة الحراري ة الحرارة عل غط ودرج أثير الض  – ت

ام الصلبة  اء الخارجى –التوصيلة الحرارية لألجس ى الغش ة ف ة الطاق ى وجود مصدر حرارى  – موازن توصيل الحرارة ف
ى الزعانف  –توصيل الحرارية فى وجود مصدر حرارى لزج  –كهربائى  ة  –التوصيل الحرارى ف ل الطبيعي ارات الحم تي

  والمجبرة .
  

 دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  821 18 07
ا  ة بأنواعه دالت الحراري ات )  –تصميم المب ات والغالي ا المكثف ا فيه ران  –( بم ى األف ال الحرارى ف تصميم  –دراسة األنتق

  التصميم األفضل. –األفران 
  

  بيةاالحتراق وتصميم االفران االنبو   822 18 07
راق   - الموازنة التقريبية والدقيقة للكتلة فى عمليات األحتراق –القيم الحرارية للوقود  رائط االحت ة  –استخدام خ ة الكتل موازن

  .فواقد المدخنة – والطاقة لألفرات األنبوبية
  

  دراسة متقدمة فى علم المواد  823 18 07
ادن  ورى للمع ب البل ا –التركي ة واختب واص الميكانيكي ادن الخ ية  –رات المع بائك الهندس وار والس ات األط ى  –منحني منحن

اس  .المعالجة الحرارية للصلب–الحديد وكربيد الحديد  بائك النيكل  –سبائك النح ل للصدأ –س ر قاب البالستيك  – الصلب غي
يليكات  –المواد السراميكية  .المطاط –المطاطية  - الحديد الزهرو ب الس ات الكهربائي –تركي ة والخواص العملي ة والميكانيكي

  .األسمنت والخرسانة واألسفلت والخشب –المواد المقواه بالشعيرات  –المواد المؤلفة  – الحرارية للزجاج
  

  ديناميكا الموائع فى الهندسة الكيمائية  824 18 07
فائحى والسريان  –تطبيقات ديناميكا الموائع فى أنظمة الهندسة الكيمائية  ة نظرية السريان الص ع النيوتوني المضطرب للموائ

ة،  –السريان متعدد األطوار  –وغير النيوتونية فى االنابيب واألجهزة األخرى  ات المعلق ل من الحبيب ة ك ى ديناميكي ة ف مقدم
  القطرات، الفقاقيع، الرغوة والزبد.

  
  المهد المميعهندسة  825 18 07

ع د الممي يات المه واص ال – اساس ورين وخ ريان لط ة الس احيق نظري تحلب  –مس ور المس واص الط ائى وخ ب البن التركي
   انتقال المادة والحرارة فى المهد المميع فى حالة وجود أو عدم وجود تفاعالت كيمائية. –والفقاعات 

 
 تصميم المفاعالت  831 18 07

وبى –المفاعالت األحادية المثالية ( الدافعى  –مقدمة  ا ( المقلب باستمرار األنب ة الحجوم التصميم للتف دة ( مقارن عالت الوحي
ة  اعالت األحادي ددة  –للمف اعالت المتع م المف ددة  –نظ اعالت المتع ميم للتف ز ) التص ة الحف اعالت ذاتي أثير  –التف ة ت دراس

  .الضغط ودرجة الحرارة ( التفاعالت الوحيدة والمتعددة )
 

 طرق اختيار األفضل  832 18 07
دة طرق اختيار األمثل المقيدة وغي –البرمجة الخطية  –المتعددة أساليب البحث لألقترانات المفردة و دراسة حاالت  –ر المقي

  .تطبيقية
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 الحفز  833 18 07
التالمس  –الحفز باألمتزاز  –الحفز بالتالمس  از ب ل  –العامل الحف از بالحم ل الحف از  –العام ل الحف ة العام ة  –اختياري معادل

ل  ز بالحم دل الحف دل ا –مع ة مع انس معادل ر المتج ز غي ار  –لحف ة باألنتش اعالت المحكوم زاز –التف ى  ) األمت الطبيع
  .والكيميائى ) تصميم التفاعالت المزودة بعامل حفاز

  
  الرياضيات التطبيقية للمهندسين الكيمائيين  834 18 07

ادالت  ادئ االسا –دراسة التحليل االحصائى والتحليل العددى لحل مجموعة من المع ق المب ل االحصائى تطبي ى التحلي ية ف س
ائى  – ار االحص ى واالختب ع الطبيع ع  –التوزي اط  – tتوزي ل النق يات وتمثي ار الفرض د –اختب ر المؤك ل غي د  – التحلي تزاي

ة  –األخطاء العشوائية وتحليل التغيرات واالختالفات  ادالت الجبري رات حل المع دة متغي ر واحد ولع ادالت  –لمتغي ل المع ح
ادالت  –ر خطية التفاضلية الغي ائج وحل المع اتالب لمعالجة النت امج (هيسس) لحل  –استخدام برامج اكسل وم استخدام برن

  المسائل الهندسية.
 

  الريولوجيا 855 18 07
ة  ة المطاطي ة  –المرون اذج الريولوجي ى  –النم ن التراخ اب زم ة –حس ة اللزج ديناميكى  – المرون ل ال ل  –التحمي معام
د األختزان والفقد وال ل  –معامل المعق ل النق ا –معام ة وتوزيعه أثير األوزان الجزيئي ا وت م السريان ومنحنياته اللزوجة  – نظ

ى  دها األدن ة وح ع  –األبتدائي تطيلة المقط طوانية والمس ارى األس ى المج تقرة ف ة المس ى الحال ريان ف ل الس حيح  –تحلي تص
اثق  –النهايات  زون الب ى حل دين ف ق ال –السريان فى بع ات التشكيل  –مشترك البث ق وعملي ى البث ة المنصهر عل أثير مرون ت
  .األخرى

  
 عمليات بثق البالستيك (ب) 871 18 07

وم  غيل المكظ لب  –التش تيك الص ل البالس ادالت نق دين  –مع واق التل ر  –ب ول والقط ين الط ة ب ق  –العالق ارج البوات مخ
ا  نظام –البلمرات المستخدمة فى التشكيل بالبثق  –وأنواعها  ة ومعناه  خصائص التشكيل –كتابة الرموز واألسماء التجاري

  .تطبيقات نموذجية –
 

 النماذج الرياضية وتصميم مفاعل البلمرة والتحكم فيها  891 18 07
تقرة  ة المس وذج الحال لى  –نم وذج التفاض ل –النم ة تحوي زوم O-Z طريق ة الع اعالت  – طريق دى  –المف يم التقلي التقس

اعالت  اعالت الم –للمف واع المف ف أن ى مختل افة ف اعالت األض تمر لتف ر المس تمر وغي ل المس ن  –فاع رارى م ال الح االنتق
ور الواحد –ثبات التفاعالت المتجانسة  –المفاعل  اعالت ذات الط ى المف تحكم ف ى مختلف  – ال ر المتجانسة ف اعالت غي التف

  .كاثفية فى مختلف المفاعالتالتفاعالت الت 0ثبات التفاعالت متعددة األطوار  –المفاعالت 
 

  مكافحة التلوث وهندسة البيئة مشروع دبلوم  601 18 07
  هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات مشروع دبلوم  602 18 07
       فى الهندسة الكيمائية تخصصىال مشروع الدبلوم  603 18 07
   تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكيميائية  701 18 07

  الهندسة الكيميائية  رسالة ماجستيرالعلوم فى 705 18 07 
  فى الهندسة الكيميائية  رسالة الدكتوراه  801 18 07


