قسم الهندسة الكيميائية
البرنامج الدراسي
للحصول على درجة البكالوريوس من القسم يتطلب إنجاز:
 مقررات العلوم اإلنسانية
 مقررات العلوم العامة
 مقررات العلوم الهندسية العامة
 المقررات التخصصية الملزمة
 عدد مقررين من المقررات التخصصية االختيارية
 إجمالي عدد الوحدات الالزمة للتخرج

 12وحدة
 30وحدة
 14وحدة
 90وحدة
 6وحدات
 152وحدة

المقررات الدراسية
إلعداد المهندس الكيميائي الكفؤ صمممممممم المقررات الدراسممممممية لتجممممممم ال وان اإلنسممممممانية والعلمية العامة
والهندسممية والمقررات الدراسممية الد يقة المةلولة للمهندس الكيميائي وداديدا سممم المقررات الدراسممية إلى
اآلدي:

العلوم الهندسية التخصصية الملزمة
رقم المقرر

اسم المقرر

الوحدات

Course Name

هـ كم 201
هـ كم 202
هـ كم 211
هـ كم 211م
هـ كم 212
هـ كم 212م
هـ كم 301
هـ كم 302
هـ كم 311
هـ كم 312
هـ كم 321
هـ كم 331
هـ كم 331م
هـ كم 332
هـ كم 332م
هـ كم 342
هـ كم 401
هـ كم 411

مقدمة للهندسة الكيميائية 1
مقدمة للهندسة الكيميائية 2
كيمياء فيزيائية 1
معم كيمياء فيزيائية1
كيمياء فيزيائية 2
معم كيمياء فيزيائية2
ديناميكا حرارية 1
ديناميكا حرارية 2
ميكانيكا الموائع
انتقال الارارة
طرق التالي العددي
كيمياء عضوية 1
معم كيمياء عضوية 1
كيمياء عضوية 2
معم كيمياء عضوية 2
طرق التالي اآللي
الصناعات البتروكيميائية
هندسة التفاعالت الكيميائية 1

3
3
3
1
3
1
3
3
4
4
3
3
1
3
1
3
4
3

Introduction to Chem. Eng. I
Introduction to Chem. Eng. II
Physical Chemistry I
Physical Chemistry I Lab
Physical Chemistry II
Physical Chemistry Lab II
Thermodynamics I
Thermodynamics II
Fluid Mechanics
Heat Transfer
Numerical Methods
Organic Chemistry I
Organic Chemistry I Lab
Organic Chemistry II
Organic Chemistry II Lab
Instrumental Analysis
Petrochemical Industry
Chem. Reaction Engg .I

Course
No
ChE201
ChE202
ChE211
ChE211L
ChE212
ChE212L
ChE301
ChE 302
ChE311
ChE312
ChE321
ChE331
ChE331L
ChE332
ChE332L
ChE342
ChE401
ChE411

ChE 412
ChE 421
ChE 422
ChE 431
ChE 432
ChE 441
ChE 442
ChE452
ChE 501
ChE 511
ChE 521
ChE 531
ChE 599

Chem. Reaction Engg .II
Mass Transfer I
Mass Transfer II
Unit Operation I
Unit Operation II
Economic Engineering
Corrosion Engineering
Process Control
Petroleum Refinery
Gas Conditioning &
Processing
Plant Design
Applied Mathematics to
Chemical Engineering
B. Sc. Project

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2  هندسة التفاعالت الكيميائية412 هـ كم
1  انتقال المادة421 هـ كم
2  انتقال المادة422 هـ كم
1 معم العمليات الموحدة431 هـ كم
2 معم العمليات الموحدة432 هـ كم
 مبادئ اال تصاد الهندسي441 هـ كم
 هندسة التآك442 هـ كم
 داكم آلي في العمليات452 هـ كم
 هندسة دكرير النفط501 هـ كم
 صناعة الغاز511 هـ كم

3
3

 دصميم عمليات المصانع521 هـ كم
 دةبيقات رياضية في الهندسة531 هـ كم
الكيميائية
 المجروع599 هـ كم

5

:العلوم الهندسية االختيارية
Course
No
ChE541
ChE541
ChE541
ChE541
ChE541
ChE541
ChE541
ChE541
ChE541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541
ChE 541

Course Name

الوحدات

اسم المقرر

رقم المقرر
541 هـ كم
541 هـ كم

3
3

الافارات
علم المواد التي دا
درجات حرارة منخفضة
إدارة هندسية
هندسة البيئة
االسترداد اإلضافي
التالية
هندسة عمليات البلمرة
الةا ة الجمسية
ظواهر االنتقال
مااكاة ودصميم العملي ِة
الكيميائيِة
أساسيات هندسة الكيمياء
الايوية
التقنية الايوية ال زيئية
للمهندسين
هندسة األمن والسالمة
مقدمة الهندسة البيولوجية

3

معال ة المياه الملوثة

541 هـ كم

3

التقنيات البيئية

541 هـ كم

3

إدارة المخلفات الخةرة

541 هـ كم

3
3

مااكاة المكامن
اإلدارة الهندسية

541 هـ كم
541 هـ كم

Catalysts
Cryogenic Engineering

3
3

Engineering Management
Environment Engineering
Enhanced Oil Recovery
Desalination
Polymer Process Engineering
Solar Energy
Transport Phenomena
Chemical Process Simulation
and Design.
Biochemical
Engineering
Fundamentals
Molecular Biotechnology For
Engineers
Process Safety Eng.
Introduction to Biochemical
Eng.
Design of Wastewater
Treatment
Technology and its Impact on
Environmental
Hazardous Waste
Management
Reservoir Simulation
Eng. Management

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم
541 هـ كم

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية
مقدمة الهندسة الكيميائية ( 1هـ كم )201

دور المهندس الكيميائي في الصممممناعات النفةية والكيميائية للغازات والسمممموائ والمواد الصمممملبة دراسممممة
الضممممممغط البخاري والضممممممغط ال زئي مبادئ أوزان الكتلة ودةبيقادها في عمليات الهندسممممممة الكيميائية مث
الت فيف والتقةير واالمتصمممممما واالسممممممتخال مع التركيز على المنظومات الثالتة مع األخذ في االعتبار
التفاعالت الكيميائية ادزان الكتلة لم موعة من الوحدات.

مقدمة الهندسة الكيميائية ( 2هـ كم )202

مبادئ ووحدات الةا ة السعة الارارية حسالات التغيير في الماتوى الاراري (اإلنثالبي) لاعتبار التغير
في الةور من عدمه المعادلة العامة الدزان حرارة التفاعالت االسممممممتعمال اآللي الدزان الةا ة والكتلة
دةبيقات علي مصانع كيميائية الدزان الكتلة والةا ة مقدمة علي الاالة غير المنتظمة مع الو .

كيمياء فيزيائية ( 1هـ كم )211

سمممممملو الغممماز الاقيقي والمثمممالي القمممانون األول في الثرمودينممماميكممما ودةبيقمممادمممه القمممانون الثممماني في
الثرمودينمماميكمما القممانون الثممال م في الثرمودينمماميكمما القوة الماركممة الكهرلممائيممة ثرمودينمماميكيممة الخاليمما
الكهروكيميائية الاركة الكيميائية سممرعة التفاعالت الكيميائية من الردبة صممفر والردبة واحد والمردبة الثانية
والثالثة.

الكيمياء الفيزيائية معمل ( 1هـ كم  211م)

ياسمممات الكثافة اللزوجة التوازن الةوري حركيات التفاع من المردبة األولى (مث داول السمممكروز)
رينة االنكسار ثال التوازن داديد الوزن ال زيئي لةريقة فيكتور ماير ثرموديناميكية الخاليا ال لفانية.

كيمياء فيزيائية ( 2هـ كم )201

التوازن الةوري اعدة األطوار نظام وحيد المكون وثنائي المكون وثالثي المكون معادلة كالليرون
كروزيوس انون راؤول و انون هنري التقةير الم زأ انصممممممهار المكونات المتةالقة وغير المتةالقة
التوازن الكيميائي اسممممممتنتاج المعادلة العامة للتوازن الكيميائي وداديد ثالتة التوازن طا ة جيبس للتكوين
دأثير الارارة على التوازن الكيميائي ثيرموديناميكا السمممةو التودر السمممةاي معادلة جيبس في االمتزاز
االمتزاز على األجسام الصلبة نظرية الن موير في االمتزاز الكرومادوغرفيا.

كيمياء فيزيائية معمل ( 2هـ كم  212م)

كيمياء السممةو االمتزاز علي األجسممام الصمملبة وعلي األجسممام السممائلة التاريك الكيميائي دفاعالت من
المردبة األولي ومن المردبة الثانية غير المعكوسممممممة نقةة غليان مالول ثنائي المكون داديد الوزن ال زئي
لةريقة راس التوازن الةوري نظام ثالثي المكون االستخال لالمذيبات.

الديناميكا الحرارية ( 1هـ كم )301

القانون األول للديناميكا الارارية الةا ة الداخلية ا الدزان اعدة الةور العمليات العكسممممممية السممممممعة
الارارية الخوا الا مية للموائع المثالية الغاز المثالي سمممممملو السمممممموائ التأثيرات الارارية حرارة
التفاع حرارة التكوين حرارة االحتراق التأثيرات الارارية للتفاعالت القانون الثاني للديناميكا الارارية
اآلالت الاراريممة اإلنترولي القممانون الثممال م للممدينمماميكمما الاراريممة الخوا الثيرومودينمماميكيممة للموائع
الخوا ال زئية انفالت الغازات معام انفالت ثنائي الةور أنواع مهيمنات الديناميكا الارارية جداول
الخوا الثيرموديناميكية عال ات ماكسمممممموي التاليالت الثيرموديناميكية ل ريان الموائع داول الارارة
إلي شغ في دورات الةا ة التبريد والتسيي .

الديناميكا الحرارية ( 2هـ كم )302

الخوا الثيرموديناميكية للمخاليط المت انسة الخوا ال زئية النجاطية معام النجاطية االدزان لين
األطوار نظرية ديوهيم االدزان لين البخار والسائ معادلة الوجود المجتر المخاليط السائلة ذات الذولان
ال زئي ادزان التفاعالت الكيميائية ثيرموديناميكا التفاعالت الكيميائية.

ميكانيكا الموائع (هـ كم )311

خوا الموائع اسممممممتاديكا الموائع معادلة ادزان كمية الاركة السممممممرعة والتدفق معادلة ادزان الكتلة
(االستمرارية) معادلة ادزان الةا ة معادلة لرنولي (التدفق الصفائاي) التدفق المضةرب الفقد االحتكاكي
في األنالي نق و ياس الموائع والضغوط دفق الموائع القاللة لالنضغاط االندفاق حول األجسام المغمورة
التمييع انتقال الموائع في األلراج الماجوة عمليات التخليط.

انتقال الحرارة (هـ كم )312

االنتقال المتواصممممممم للارارة عن طريق التوصممممممي في لعد واحد ولعدين لما في ذلك األسممممممة الممتدة
(الري جات) نماذج مختارة لةرق ح معادالت انتقال الارارة المتوا ص في لعدين انتقال الارارة التراكمي
م ع نماذج لةرق الا لتغةي األشمممكال الهندسمممية البسممميةة والجمممروط المفروضمممة علي الا دالي الوحدات
وعال تممه لممانتقممال الارارة الةبقممات الاممدوديممة المعممادالت الت ريبيممة لمعممامالت انتقممال الارارة داخم وعبر
األنالي معام انتقال الارارة لظواهر الغليان والتكثيف والمبادالت الارارية انتقال الارارة عن طريق
اإلشعاع دصميم المبادالت الارارية.

طرق التحليل العددي (هـ كم )321

إي اد أفض م يم لمعامالت المعادالت الخةية وغير الخةية رياضمميا إي اد التكام عدديا لاسممتخدام فترات
منتظمة وغير منتظمة ح م موعات المعادالت الخةية وغير الخةية عدديا ح المعادالت التفاضمممممملية
عدديا مع استخدام دةبيقات وثيقة الصلة لالهندسة الكيميائية إي اد جذور المعادالت المختلفة.

كيمياء عضوية ( 1هـ كم )331

مقدمة عامة في الكيمياء العضمممممموية وأ سمممممممامها دراسمممممممة المركبات األليفادية (عائلة األلوفينات عائلة
اإلسممتيلينات عائلة السمميكلولرافينات) من حي نظم التسمممية وطرق التاضممير والخوا والتفاعالت المختلفة
ودراسمممممة الم موعات المختلفة مث الهاليد الكي الكاوالت األثيرات واألحماض العضممممموية ومجمممممتقادها
األلدهايد والكيتونات.

كيمياء عضوية ( 1هـ كم  331م)

يتضمن البرنامج العلمي د ارب خاصة لتعيين درجات االنصهار ودرجات الغليان واالستخال
والتسامي والكجف الكمي عن العناصر.

والبلورة

كيمياء عضوية ( 2هـ كم )332

مقدمة عامة دراسمممة المركبات األرومادية العةرية من حي نظام التسممممية وطرق التاضمممير والخوا
وكممذلممك دراسمممممممة لعض الم موعممات المختلفممة مثم األمينممات وأمال اليممازونيوم الفينوالت والمركبممات غير
المت انسممممممة كذلك يتضمممممممن المنهج الكيمياء الفراغية واالنتقال ال زئي ودفاعالت الجممممممق الراديكاالت وطرق
داضيرها ودفاعالدها.

كيمياء عضوية ( 2هـ كم  332م)

يت ضمن البرنامج العملي لعض المركبات الع ضوية مث الميثان واإليثلين واأل ستيلين وثال كلوريد البيود
واألسيتالدهيد واألسيتون وحامض الفورميك وغيرهـا لاإلضافة إلي التالي الكيميائي للم موعات الكيميائية.

طرق التحليل اآللي (هـ كم )342

مقدمة للتالي الكمي وطر ه المختلفة والتالي الا مي ودةبيقات علي اسممممممتخدامه مقدمة ودةبيقات علي
طرق التالي اآللي ومنها التالي الةيفي ويجم األجهزة المنظورة وفوق البنفس ية ودا الامراء من حي
التركي واالسممتخدام أجهزة التالي الةيفي الهبي ودجممم جهاز االنبعاث الهبي واالمتصمما الذري طرق
وأجهزة الفص المختلفة مث التبادل األيوني وجهاز الكرومادوجراف أجهزة التالي الكهرو متري مث ياس
الر م الهيدروجيني ودراسة منانيات األكسدة واالختزال ودراسة األ ةاب ودةبيقات عليها مع دراسة معملية
وإجراء د ارب لتغةية ك الدراسة النظرية علي األجهزة المذكورة مع انتقاء د ارب من الاياة العملية.

الصناعات البتروكيميائية (هـ كم )401

مصممممادر المواد الكيميائية والبتروكيميائية دصممممنيع البتروكيماويات غير المجممممبعة والمجممممبعة من غازات
ولرافينات وأولفينات ومركبات حلقية أهم المجممممممتقات الناد ة عن طريق دفاعالت البلمرة واعد الصممممممفات
الفيزيوكيميائية والميكانيكية مع الكبري والكلور والنيتروجين الدراسات التصميمية والتكنولوجية المركبات
ذات األوزان ال زئية الكبيرة أهميتها ودصمممممنيفها مبادئ كيمياء البلمرة دصمممممنيع ولناء أهم اللدائن التركيز
علي الصممممناعات القائمة لال ماهيرية أو التي ال دزال دا التنفيذ مث المةاط والنايلون والبالسممممتيك والبولي
أسممتر وعديد اإليثلين وعديد كلوريد الفيني ( )PVCودتضمممن الدراسممة زيارات ميدانية لعدد من مصممانع البتر
وكيميائيات في البالد.

هندسة التفاعالت الكيميائية ( 1هـ كم )411

مقدمة كيناديكا التفاعالت المت انسمممممة (معدل التفاع أسممممماسممممميات الكيناديكا نظرية معدل التفاع دالي
معادالت معدل التفاع ) أسممماسممميات دصمممميم المفاعالت (معادالت موازين الكتلة والةا ة) دصمممميم المفاع
المت انس في ظروف الارارة الثالتة (المفاع المثالي غير المسممممممتمر المفاع المثالي األنبولي والمفاع
المثالي المستمر القالب) أثر التغيرات الارارية في المفاعالت المثالية المت انسة.

هندسة التفاعالت الكيميائية ( 2هـ كم )412

التفاعالت غير المت انسمممة المعدل الكلي للتفاع والمعدل الموضمممعي للتفاع العوام الافارة (خواصمممها
العامة االدمصمممما علي األسممممة الصمممملبة) كيناديكا دفاعالت موائع في وجود مادة حفز صمممملبة (معدالت
وكمية عمليات االنتقال العكسمممي والتفاع علي السمممة ) داليالت كيفية وكمية عمليات االنتقال الخارجية في
التفاعالت غير المت انسمممممممة (المفاعالت ذات الةبقة الثانية والةبقة المميعة ومفاعالت العال ات) عمليات
االنتقال الداخلي خالل عام ح ّفاز التفاعالت واالنتجمممممممار خالل حافز مسمممممممامي دصممممممميم المفاعالت غير
المت انسممة الايود عن سمملو المفاعالت المثالية دالة دوزيع مدة البقاء دفسممير معةيات االسممت الة لواسممةة
نموذج م موعة مفاعالت الخزانات المقلبة والسريان المنفص ونموذج االنتجار.

انتقال المادة ( 1هـ كم )421

مقدمة علي انتقال المادة الةرق المختلفة لالنتقال دراسمممممممة مفصمممممملة علي ظاهرة االنتجمممممممار ومعام
االنتجارات في الغازات والسوائ والمواد الصلبة ودراسة المعادالت الخاصة لذلك االدزان التفاضلي انتقال
المادة دراسممممة مفصمممملة لعام انتقال المادة والةرق المختلفة إلي اده دراسممممة األجهزة التي يادث فيها انتقال
المادة دراسة مفصلة للتقةير ل ميع أنواعه.

انتقال المادة ( 2هـ كم )422

دةبيقممات عمليممات انتقممال المممادة دقةير المركبممات العممديممدة الةرق العممامممة األنظمممة المعقممدة عمليممات
االمتصمما في الغازات األنظمة المخففة والمركزة في األلراج الصممانية والماجممورة عمليات الرطولة في
الغازات ودصميم ألراج التبريد المختلفة عمليات استخال السوائ من المواد الصلبة عمليات االدمصا
في السوائ والغازات طرق الت فيف المختلفة نظريات التبلور ودةبيقادها.
معمل العمليات الموحدة ( 1هـ كم )431
يغةي هذا المعم د ارب دعتني لانتقال الارارة لصورها المختلفة (التوصي والام واإلشعاع) كما يهتم
لت ارب مختلفة من ميكانيكا الموائع ود ارب أخرى دختص لبعض النواحي المهمة في العمليات الموحدة.
معمل العمليات الموحدة ( 2هـ كم )432
ا ستمرار لمعم العمليات الموحدة في الهند سة الكيميائية ( )1ودغةي الت ارب المعملية أوجه انتقال المادة
لوحممدهمما وانتقممال المممادة وانتقممال الارارة معمما ونممذكر هنمما د ممارب في م ممال :الت فيف والتقةير والتبخير
واالستخراج مع إمكانية إجراء د ارب أخري في الم االت المذكورة أعاله.

مبادئ االقتصاد الهندسي (هـ كم )441
مقدمة للتقييم اال تصممممادي مفهوم الفائدة وأ نسممممبة علي رأس المال المسممممتثمر الفائدة المركبة ودةبيقات
علي التكافؤ اسممتخدام القيمة الااضممرة السممنوية المسممتقبلية نسممبة العائد علي رأس المال المسممتثمر والتعادل
كةرق دالية الدخاذ القرار التالي لةريقتي ن سبة معدل النمو والقيمة المتقلبة للعائد الدخاذ القرار المفا ضلة
لين المجاريع التي دؤدي خدمة ذات األعمار المتساوية وذات األعمار غير المتساوية طرق التالي لالفوارق
لين التكاليف لاسمممتخدام معادالت القيمة الصمممافية دالي دغير دكاليف اإلنتاج والتعادل لين التكاليف لاسمممتخدام
معادالت القيمة الصممممممافية دالي دغير دكاليف اإلنتاج والتعادل لين التكاليف والعائدات دالي حسمممممماسممممممية
مدلوالت جدوى المجمماريع طرق اسممترجاع رأس المال المسممتثمر دأثير الضممرائ ددفق المال ونسممبة العائد
علي األموال مع دةبيقات ودالي المجاريع لعد استقةاع الضرائ .
هندسة التآكل (هـ كم )442
مقدمة أنواع التآك المختلفة ودراسممممممة خواصممممممها مقاومتها التآك من وجهة نظر الديناميكا الارارية
كينتيكا التآك ودراسة معدل التآك ودأثير الظروف البيئية المايةة علي معدل التآك طرق الاماية المصعدية
والمهبةية الاماية لواسةة الكيماويات والةالء طرق االختبارات والمتالعة الدورية.
التحكم في العمليات (هـ كم )452
دغةية موجزة لتاويالت اللالس في نمذجة العمليات الكيميائية البسمممممميةة األنظمة الخةية ذات الدائرة
المفتوحة األنظمة ذات الدائرة المغلقة الرسوم التخةيةية للمراح االست الة العالرة لنظم التاكم البسيةة
االسممممممت الة في مرسممممممومات لودي اسممممممتقرار أنظمة التاكم دةبيقات عملية داكم ألراج التقةير داكم
المفاعالت الكيميائية مقدمة لألنظمة غير الخةية.
هندسة تكرير النفط (هـ كم )501
دقممديم ياتوي علي دركيم الزيوت الخممام وطرق اإلنتمماج دراسمممممممة المنت ممات المختلفممة من الزيم الخممام
ومواصمممفاده وطرق خلط منت ات مختلفة للاصمممول علي مواصمممفات معينة دقسممميم ودصمممنيف الزيوت الخام
دقةير الزيوت الخام لما في ذلك دراسمممممة دفصممممميلية للمصمممممافي والتعرض للةرق المختلفة لمعال ة وداسمممممين
المنت ات المختلفة مث داسمممين و ود السممميارات دصمممميم لعض الوحدات المسممماعدة مث األفران والمبادالت
الارارية وغير ذلك.
عمليات الغاز (هـ كم )511
الغاز الةبيعي الغاز المصمماح لعمليات إنتاج النفط الخوا الةبيعية والثرموديناميكية دصمميم خةوط
نق الغاز ماةات ضمممممم الغاز عمليات التكييف إزالة الجمممممموائ من الغاز عمليات نزع الماء من الغاز
عمليات التبريد المسال طرق التخزين دةبيقات علي مجاريع الغاز لال ماهيرية.
تصميم المصانع (هـ كم )521
مسممؤوليات المهندس الكيميائي في المصممانع الكيميائية خةوات إنجمماء المصممنع اختبار مو ع المجممروع
الخرائط التفصممميلية للتنفيذ اعتبارات التصمممميم كالمرافق واألعمال المدنية والصممماية رأس مال المجمممروع
معدالت اردفاع األسمممعار دقدير سمممعر المنتج دقدير طا ة المجمممروع التأمين وأنواعه االسمممتهال وأسمممالي
حساله مواد التصنيع المختلفة وصالحيتها وأسعارها أسالي المقارنة في اختيار طريقة الصنع واألجـممممممهزة
والمعدات طرق اختيار األنس دةبيق عملي علي المجروعات الكيميائية.
تطبيقات رياضية في الهندسة الكيميائية (هـ كم )531
المااكاة الرياضممممممية لبعض النماذج الوا عية " الةبيعية " داويالت اللالس وفورييه الدوال والتكام ذو
النهايات الماددة ح المعادالت التفاضملية العادية ح المعادالت التفاضملية ال زئية مااكاة لعض العمليات
الكيميائية البسيةة.

مختارات في الهندسة الكيميائية (هـ كم )541
يقدم القسم م موعة من المناهج الدراسية التةبيقية كمختارات في الهندسة الكيميائية ودقدم حس إمكانيات
القسم وأعضاء هيئة التدريس ومن هذه المقررات االختيارية اآلدية:
ظواهر االنتقال دةبيقات الةا ة الجمممممممسممممممية طرق دالية مياه البار التلوث الصممممممناعي وطرق التاكم
اإلدارة الهندسمممية السمممالمة واألمن في المصمممانع الكيميائية علم المواد التي دا درجات حرارة منخفضمممة
االسمممممتيراد اإلضمممممافي في عمليات اسمممممتخراج النفط الهندسمممممة الكهروكيميائية الهندسمممممة النووية هندسمممممة
البوليميرات الافارات.
المشروع (هـ كم )599
يقوم الةال علي مدي فصلين دراسيين لإن از مجروع دا إشراف عضو هيئة ددريس والهدف األساسي
هو إلزام الةال لتةبيق ما دعلمه في القيام لتصمممممميم مصمممممنع أو معم أو إجراء دراسمممممة ا تصمممممادية متكاملة
لمجمممممروع في لعض األحيان دكون المجممممماريع ذات طالع لاثي ويتعذر القيام لبعض األعمال المذكورة أعاله
ميدانيا هذا ودتم منا جة المجروع من ب ل نة مجكلة من أعضاء هيئة التدريس من القسم وفي لعض األحيان
لممتانين من خارج القسم.

