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 أهداف البرنامج التعليمية  ( PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 نتائج البرنامج  (PROGRAM OUTCOMES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 

 يهئاياهلندسة الكيم

 الكيميائيةهندسة الصناعات 

 هندسة املياه والبيئة

 هندسة العمليات الكيميائية

 هندسة الطاقة املتجددة

 هندسة النانوتكنولوجي

 الكيميائيه-هندسة الصيدله

 
( سااعة ععتمادة عوةعاة    160يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لنيل درجة البكاالوريو    

 على النحو األتي:

 

 المعرفية المجاالت

الحد األدنى 
 للساعات المعتمدة

 

PEOs 

fulfilled 

  21 1متطلبات الجامعة

 الرياضيات والعلوم
المجااااالت المع فياااار  فااااي ال يا اااايات 

 والعلوم
30 

 

 الهندسة العامة
المجالت المع فير  فاي العلاوم الدندساية    

 األساسية 
12 

 

اإلجبارية لتخصص 
 الهندسة الكيميائية

المع فير  فاي العلاوم الدندساية    المجالت 
الكيميائياااار ارجبارياااار الملاااات  ر لكاااال    
عساااااارات الدندسااااار الكيميائيااااار يلااااامل  

 عل وع التخ ج والتدريب الميداني

46 

 

لتخصص  االختياريه
 الهندسة الكيميائية

المجالت المع فير  فاي العلاوم الدندساية    
لكاال عسااار فاااي    الكيميائياار اليتيارياار  

 الكيميائيةتخصص الدندسة 

12 
 

  3  مشروع التخرج2
  3  التدريب الميداني3

 
1
 ساعر ععتمده( 27-21أو حسب ق ارات عجلس التعليم العالي   
2

 ععتمده يسجلدا الطالب بعد إنتداء التدريب الميداني. ساعات  3الحد األدنى لساعات عل وع التخ ج 
3

   .( ساعة ععتمدة عن الخطر الدراسير115ععتمده يسجلدا الطالب بعد إ مال   ساعات 3الحد األدنى لساعات التدريب الميداني 
3
 ساعر عملير ويكون الطالب عتق غا للتدريب في عؤسسة ذات عالقة بالتخصص.   280الحد األدنى لمدة التدريب الميداني  
3 

 تكون عدة تدريب الطالب عتصلر
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 المجاالت المعرفية في الرياضيات والعلوم: .1

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

 الرياضيات والعلوم
 التحليل العددي.  تفا ل وتكاعل، ععادلت تفا لية، :لرياضياتا

 الفيزياء، الكيمياء العلوم:
30  

 

 المجاالت المعرفيه  في العلوم الهندسية األساسية .2

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

 العلوم الهندسية األساسية
 

ال سم الدندسي، الملاغل الدندسية، القتصاد الدندسي،  
 ب عجر للمدندسين ، عدارات التصال وأيالقيات المدنة

12 
 
 

 

 

 :الكيميائية الهندسةفي  شتركةلما اإلجباريةالمجاالت المعرفية  .3

 

 والعمليه  المجاالت النظرية

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

 أساسيات الهندسة الكيميائية
 عبادئ الدندسة الكيميائية

 
3 

 

 ظواهر االنتقال                         
 انتقال الماده 

 انتقال الح اره
 عيكانيكا الموائع

10 
 

  3  البيئة والسالمة الصناعية

 الديناميكا الحراريه والتفاعالت
 الديناعيكا الح ارية
  هندسة التفاعالت

9 
 

 عمليات التصميم والتحكم
  عمليات التحكم

 الكيميائيةتصميم العمليات 
8 

 

 العمليات الموحدة والفصل
 عمليات الفصل

 7 العمليات الموحدة
 

  3 أسس هندسة المواد هندسة المواد

  3  إدارة العمليات والمبيعات

 
 

 

https://bradford-jo.com/online-details-principles-chemical-engineering-one-118
https://bradford-jo.com/online-details-principles-chemical-engineering-one-118
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 المختبرات والمشاغل والمراسم

ان ل تقل عدد تجديز المختب ات والملاغل والم اسم الكافية لتنفيذ المجالت العملية المساندة للمجالت المع فية المختلفة على 
 (عسارالخاصة بكل  + % عن عجموع المجالت المع فية ارجبارية لكل تخصص  الملت  ة10ساعات المختب ات عن 

 .(عسارالخاصة بكل  + لت  ةش يطة تغطية  افة المجالت المع فير  الم
 

 ) الخاصه بكل مسار( المجاالت المعرفية اإلختياريه .4

 

المسارات الفرعية 
 )البرنامج(

 الفروع المعرفية
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

 الصناعات الكيميائية
 Chemical 

Industries 
 

واحباروعنتجات انلائية، صناعات عنظفات وعستحض ات التجميل، صناعات دهانات 
صناعات بت و يميائية، صناعات أسمدة وعبيداتحل ية، صناعات بالستيكية، 
صناعات تعدينية  الفوسفات، البوتا ،الب وعين، المغنيسيوم، السمنت، 
الحديد،اللمنيوم، النحا ،وت  يزالخاعات(، صناعات غذائية  البان، عصائ ،  

لبات، عجمدات، وةيوت نباتبة(، صناعات ورق عل وبات غاةية، عنكدات غذائية،عع
 وايلاب،  صناعات غزل ونسيج،  صناعات ةجاج ويزف وسي اعيك

12 

 

 المياه والبيئة
Water And 

Environment 
 

تقييم األث  البيئي، هندسة بيئة، التحكم في تلوث الدواء، هندسة نوعية المياه وتزويدها، 
النفايات الصلبة، األرا ي الملوثة وإعادة تأهيلدا، ععالجة ععالجة المياه العادعة، ادارة 

هندسة الديدروجيولوجيا، قوانين البيئة،  يمياء الماء، أنظمة  التلوث الشعاعي،
 ، يصائص الت بة، الميكانيكا واألساسات  Surveying ععلوعات جغ افية، عسح

12  

 العمليات الكيميائية
Chemical 
Process 

والفصل  تقطي ، تنا ح عكسي، بلورة، فلت ة، اعتصاص، عمليات الوحدة 
ادعصاص، تقطي  تفاعلي، ...(، تصميم المعدات، تصميم العمليات، تصميم المصانع، 

 إدارة وتلغيل العمليات، ادارة وتلغيل المصانع، إدارة الملاريع

12  

 الطاقة المتجددة
Renewable 

Energy 

ة ال ياح، طاقة المياه، الطاقة الجوفية، طاقة الطاقة اللمسية، الطاقة الحيوية، طاق
الصخ  الزيتي  طاقة بديلة(، الطاقة النووية  طاقة بديلة(، طاقة النفط والغاة  غي  

 عتجددة، احفورية(

12  

 نانوتكنولوجي
Nanotechnolo

gy 

 يتم تحديد المواد الدراسية عن قبل عجلس قسم الدندسر الكيميائير
 12 

 

 الكيميائيه-الصيدله
Pharmaceutic
al & Chemical 

 تقنية تغليف األدويةاشكال صلبة ، –قنية صيدلية تاشكال سائلة ، –تقنية صيدلية 
 12 تو يد الجودة والتقييم،  يمياء طبية

 

 مسار فرعي اخر
 يتم تحديد المواد الدراسية عن قبل عجلس قسم الدندسر الكيميائير

 12 
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 12الجامعة بأن تمنح مسارات فرعية للطلبة باإلضافة للتخصص الرئيسي، فعلى الطالب اختيار  في حال رغبت 

 في القسم. من المسار الفرعي المطروح معتمدة على االقل ساعة

 

  ساعة معتمدة على  12في حال رغبت الجامعة بأن تمنح فقط التخصص الرئيسي للطلبة ، فيستطيع الطالب اختيار

 المسارات الفرعيه المطروحه في القسماالقل من جميع 

 

  

 مخرجات برنامج  الهندسه الكيميائيه

 : يحدد من قبل مجلس قسم الهندسه الكيميائيهمخرجات برنامج  الهندسه الكيميائيه

 

 POs fulfilled المجاالت المعرفية الفرعية

  

  

  

  

  

  

  

 


