الفـرقـة األولــي
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 101

كيمياء غير عضوية و تحليلية

المحتوى العلمـي للمقـرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 4:

محاضرة 4:

التركيب الذري والجدول الدوري  .مقدمة في الروابط  :الرابطة األيونية والتساهمية .الهيدروجين .الفلزات القلوية األرضية – العناصر
المألوفة في المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة .مقدمة للعناصر األنتقالية .الطرق الحسابية للتحليل الكمي  ،مباديء التحليل
بالجاذبية وطرق التحليل بالجاذبية وطرق تعيينة  .التحليل الحجمي (مبادئة وأنواعه) .تفاعالت التعادل  .تفاعالت األكسدة واألختزال .
تفاعالت الترسيب وتكوين المركبات المعقدة  .المباديء العامة لمنحنيات المعيرة.

المرجع الرئيسي :
Quantitative Analysis , E.UVAROV

:
Consice Inorganic Chemistry, J.D.LEE

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 102

مدخل الهندسة الكيميائية

المحتوى العلم ـي للمقـرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس - :

محاضرة 2 :

مقدمة للهندسة الكيميائية  ،التطور التاريخي  ،التعريفات واألساسيات واللوحات التوضيحية لسير العمليات – مفهوم الهندسة الكيميائية
واختصاصات المهندس الكيميائي – األبعاد والوحدات  ،النظم الفرنسية واألنجليزية والقياسية العالمية للوحدات ومعامالت التحويل –
تقسيم معدات الهندسة الكيميائية.

المرجع الرئيسي :
M.S.Peters

Elementary chemical engineering ,

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 101

كيمياء عضوية

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

دراس ة الجزيئات العضوية  :البناء  ،الروابط  ،الخصائص  ،تسمية المركبات العضوية وأساسيات التفاعل العضوي  .االلكان والمركبات
الحلقية ( التحضير  ،الخواص الكيميائية والبترولية )  .األلكين  :التحضير  ،الخواص الكيميائية .االلكاين ( مقدمة  ،التحضير ،
الخواص الكيميائية) .

المرجع الرئيسي :
BHUPINDER MEHTA

Organic Chemistry,

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 104

هندسة الحاسبات والبرمجة

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

أنظمة الكمبيوتر  ،المنظومات والمعلومات  ،االتصاالت والشبكات ومباديء البرمجة واللغات  .أنظمة التشغيل والمعلومات  ،تحليل
وتصميم أنظمة المعلومات  ،طرق التحليل الرياضية وحل المشكلة  ،أساسيات وبرمجة المات الب  ،المعدالت الجبرية والمصفوفات ،
معادلة جاوس  ،المع دالت الغير خطية  ،األشكال المختلفة للمنحنيات  ،التكامل العددي.

المرجع الرئيسي:

LARRY LONG

الرقم الكودي للمقرر
ريض 110

المحتوى العلمـي للمقرر

Introduction to computers and information systems

اسم المقرر
رياضيات ()2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 1 :

درس 2 :

التفاضل والتكامل  ،التفاضل الجزئي  ،المعادالت التفاضلية العادية  ،المتسسالت النهائية  ،مفكوكات الدوال في متسلسالت القوي ،
التكامل المتعدد  ،متسلسلة فوريير – الهندسة التحليلية والجبر  ،الهندسة التحليلية في الفراغ  ،األعداد المركبة وتطبيقاتها في العمليات
الحسابية  ،نظرية المعادالت – حل المعادالت من الدرجة الثالثة والرابعة  ،الحل العددي للمعادالت الجبرية  ،النحناء ونصف القطر ودائرة
اإلنحناء ألي منحني.

المرجع الرئيسي :

Calculuc with Analytic Geometry , Swokowsky

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 101

رسم وتصميم ماكينات

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2:

أساسيات التصميم الميكانيكي  .تحليل الجهود واألحمال  ،خصائي المواد  ،تصميم األحمال الثابتة  .تصميم األحمال الضعيفة  .تصميم
المسامير والوصالت واللحامات ونقط االتصال  .السوست الميكانيكية.

المرجع الرئيسي :
Joseph Edward

Mechnical Eng. Design,

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فيز 140

فيزياء ()2

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2:

البصريات الفيزيائية  ،التداخل  ،الحيود  ،اإلستقطاب  ،التأثيرات الكهروضوئية و المغنيطوضوئية – الفيزياء الحديثة  :المكونات
األساسية للمادة – تركيب الذرة  ،تفاعل الذرات المتشابهة وغير المتشابهة – تفاعل الفوتونات واإللكترونات  ،الصفات األساسية للنوايا
الذرية  ،األشعاع النووي.

المرجع الرئيسي :
Physics, J. Avison

The Modern

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ميك 110

ميكانيكا ()2

المحتوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مركز الكتل – عزوم وحواصل ضرب القصور – الكيناماتيكا المستوية لألجسام المتامسكه – الديناميكا المستوية لألجسام المتامسكة –
معادالت الحركة – قوانين حفظ الطاقة – كمية الحركة الخطية والزاوية والشغل – القدرة والدفع الخطي والدفع الخطي والدفع الزاوي –
استاتيكا الموائع.

المرجع الرئيسي :

Engineering Mechanical , R.C.Hibbler

الفــرقـة الثـانيـــة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 201

نقل كمية الحركة

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2:

محاضرة 2 :

قدمة ( تعريفات وخواص الموائع )  -استنتاج المعادالت االساسية لسريان السوائل .استاتيكية الموائع و اللزوجة ومعادلة اتزان الطاقة
وتطبيقها  .المضخات والكباسات  -استخدام معادلة الحركة ودراسة السريان المضطرب .تطبيق مبادىء نقل كمية الحركة على بعض
الحاالت الهامة فى الهندسة الكيميائية

المرجع الرئيسي :
j. Geankplis

Transport processes, chritie

الرقم الكودي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

محاضرة ف4=1
كيم 202

درس 2 :

كيمياء فيزيقية( )2و ديناميكا حرارية
ف1=2

المحتوى العلمـي للمقرر

مبادىء الحركة ودراسة نتائجها .طاقة التنشيط وتعريف ديناميكية الحرارة .خصائص المواد النقية  .القانون االول للديناميكا الحرارية ،
نص القانون وتحقيقه  -القانون الثانى والثالث للديناميكا الحرارية  :نص التغييرات الحرارية للمواد  -تطبيقات على بعض مسائل الهندسة
الكيميائية  -تجارب معملية على المواضيع المختلفة للكيمياء الفيزيقية.

المرجع الرئيسي :
R.K.RAJPUT

الرقم الكودي للمقرر
كيم 201

المحتوى العلم ـي للمقرر

ENGINEERING THERMODYNAMICS,

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
اتزان أطوار المادة

محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة  ،تعريف المبادىء المختلفة  ،قاعدة االطوار و ات زانها  ،اشكال االطوار  ،النظام احادى المركب  ،دراسة االنظمة المختلفة مثل :
الماء وثانى اكسيد الكربون و الكبريت  .المنظومات الثنائية  ،تقسيم المواد السائلة والصلبة الموجودة فى حالة اتزان  ،المنظومات الثالثية ،
معادلة نرنست  ،اثبات قانون التوزيع  .حدود وتطبيقات معادلة نرنست .
A Textbook of Physical ChemistryA.S. Negi & S.C.
المرجع الرئيسي :
Anand

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 204

أساسيات هندسة كيميائية

المحتـوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

االبعاد ونظام الوحدات  ،التحويالت المختلفة  .االساسيات الكيميائية  :المول  ،الوزن الزرى  ،الوزن لجزيئى  ،الوزن المكافىء  .اتزان
المادة بدون تفاعل كيميائى  :الرسم التوضيحى للعملية  ،الحل البيانى للمشكلة،اتزان المادة فى وجود تفاعل كيميائى:التعريفات واالشكال
المختلفة  .اتزان الطاقة:الطاقة والكيمياء الحرارية ،القدرة الحرارية  ،الحرارة الكامنة  ،التغير فى المحتوى الحرارى للمواد النقية
ومخاليطها فى الحالة المثالية  .التفاعالت ذات الضغط الثابت  .الموازنة والعمليات المشتركة  :التقطير واالمتصاص والتجفيف والحرق .
المشاكل الصناعية .

المرجع الرئيسي :

STOICHIOMETRY ( SI UNITS ), S M VORA

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 201

كيمياء عضوية ()2

المحتوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة  :ف= 1
2
ف= 2
1

درس 2 :

تعريف المركبات االروماتية  -البنزين ومشتقاته .تفاعالت االستبدال وميكانيكيتة .الكحوليات وااليثراللدهيدات والكيتونات .االحماض
االليفاتية ومشتقاتها  -المركبات الحلقية وحمض السلفونيك .المركبات النيتروجينية مثل االمينات والثيوسينات .المركبات النيتروجينية
الحلقية مثل مركبات النيترو واالمينات واالزو والديازو.

المرجع الرئيسي :
BHUPINDER MEHTA

Organic Chemistry,

الرقم الكودي للمقرر
كيم 202

المحتوى العلم ـي للمقرر

اسم المقرر
ميكانيكا التفاعالت الكيميائية العضوية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

ميكانيكية التفاعالت  ،االنواع المختلفة للتفاعالت  ،التفاعالت االضافية الشرهة للماء  ،تفاعالت االستبدال االروماتية الشرهة للماء .
تفاعالت اضافية ذات الشق الحر  .تفاعالت االضافة واالستبدال ذات االنشقاق النووى  ،االكسدة واالختزال

المرجع الرئيسي :
, Manju mehta

Organic Chemistry

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 210

رياضيات ()1

المحتوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

بعض الطرق الخاصة لحل المعادالت التفاضلية العادية  -حل المعادالت التفاضلية فى صور متسلسلة القوى راسة بعض الدوال الخاصة :
دالة جاما  ،دالة بيتا  ،دالة الخطأ و دوال بسل  -تحويالت البالس مع تطبيقاتها  -المعادالت التفاضلية الجزئية من الدرجة الثانية و طرق
حلها  ،الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية.

المرجع الرئيسي :
Physicists, Pipes

Mathematics For Engineers and

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مشك 212

هندسة ميكانيكية

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة  :توليد القوى  ،محركات االحتراق وانواعها  -الدورة الحقيقية و الدورة المعدلة  ،حساب القوى والكفاية  -توليد البخار ومحطات
القوى الكهربية  -ضاغطات الهواء الترددية للحركة  ،دوراتها النموذجية المختلفة  ،طرق تحسين معامل شروط االنضغلط  ،الدورة
الحقيقية  ،الجودة وطرق التحكم  -التبريد المضخات الحرارية  :الدورة وتفصيلها  ،معامل االداء  ،التبريد باالنضغاط  ،التبريد
باالمتصاص  ،طرق االختبار .

المرجع الرئيسي :
Thermodynamics , G.Rogers

Engineering

الفــرقـة الثــالثــة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 101

العمليات المشتركة الميكانيكية

المحت ـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

تصغير الحجم  ،تصنيف أجهزة تصغير الحجم  ،التحليل النخلى  ،القوة الالزمة فى عمليات تصغير الحجم  ،النخل  ،أنواع المناخل ،
الترسيب  .نقل المواد الصلبة  ،انتشار الموائع خالل الوسط المسامى  .الترسيب الترسيب بالجاذبية  ،أنواع الفالتر  ،اختيار نوع الفلتر ،
تعويم المواد الصلبة  .اسس ميكانيكا الحبيبات االمتصاص .الخلط  ،أنواع المعدات  ،الطاقة الالزمة لعملية الخلط.

المرجع الرئيسي :
, G.G.BROWN

UNIT OPERATION

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 102

صناعات كيميائية عضوية و غير عضوية

المحتـوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 1 :

درس 1:

المطاط  :أشكال البوليمر  ،استخدامات المطاط والطاط الطبيعى  .الراتينج الصناعى والمطاط  .تصنيف الراتنجات والبالستيك وتصنيف
البالستيك  ،التركيب الكيميائى للملصقات وطريقة عملها  .الطرق الصناعية للنسيج .خلفية عن النسيج  ،تصنيع المركبات العضوية.
تصنيع االيثانول واالكرينايتريل  .تصنيع الصبغات  ،تقسيم الصبغات  ،التخمر الصناعى  :المبادىء والمنتجات  .الصناعات الدوائية
مقدمة فى تقسيم الصناعات الكيميائية وتعريف المصطلحات  ،تكييف المياه وطرق معالجة المياة المختلفة لتصلح للشرب أو لألغراض
الصناعية  -الغازات الصناعية  ،الهيدروجين  ،االكسجين  ،النيتروجين صناعة السيراميك :المو اد الخام  ،التفاعالت الكيميائية  ،االفران
 ،االسمنت البورتالندى  ،الجير  ،الجبس صناعة الزجاج  ،االمالح ومركبات الصوديوم  ،صناعات الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين
والكبريت.

المرجع الرئيسي :

, Shreve's Chemical Process Industries
Handbook of Industrial Chemistry, Riegel′s

الرقم الكودي للمقرر
كيم 101

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
انتقال حرارة وهندسة وقود

المحتـوى العلمـي للمقرر

محاضرة 2 :

درس 2:

الطرق المختلفة النتقال الحرارة  ،التوصيل الحرارى  ،معدالت توصيل الحرارة ومعدالت المجال فى الحالة المستقرة ألجسام ذات بعد
واحد أو بعدين أو ثالثة أبعاد  .الطرق والحلول الرقمية والبيانات لحل مسائل التوصيل الحرارى غير المستقر  .مبادىء النقل بالحمل .
الحمل الطبيعى والقسرى  .النقل باالشعاع  ،المبادالت الحرارية وتصميم يها  .أجهزة انتقال الحرارة االخرى بما فيها المبخرات  .قوانين
كيرشوف والمبرت  .قانون ستفن وبولتزمان.

المرجع الرئيسي :

Essential heat transfer,
christopher long

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم104

كيمياء كهربية تطبيقية وهندسة التأكل

المحتـوى العلم ـ ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة للكيمياء الكهربية  .التوصيل الكهربى  .قوانين التحليل الكهربى  .دراسة تحلل االلكتروليت بالتوصيل الكهربى  .خواص االنتقال -
اتحاد االيونات وتطبيقات قياس التوصيلية  .التعادل الكهروكيميائى (قياس القوى الدافعة الكهربية  ،الديناميكا الحرارية للخلية الجلفانية ،
خاليا التركيز  ،التعادل االختزالى ) قياس االس الهيدروجينى .عدم االتزان الكيميائى  ،قياس الجهد العالى والتاّكل -خاليا الوقود .جهد
االقطاب هندسة المواد :دراسة هندسة المعادن والسبائك .التاّكل :مقدمة لتعريف التاّكل ومبادئه .أنواع التاّكل  -الخاليا الجلفانية  ،النقر .
اختبار المواد المتاّكلة  .منع التاّكل .

المرجع
Electrochemistry, C.Hamann

الرقم الكودي للمقرر
كيم 101

الرئيسي

اسم المقرر
النمذجة وحاسبات الهندسة الكيميائية

المحتـوى العلمـي للمقرر

:

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2:

درس2 :

مقدمة وتعريف المنظومات  .مبادىء النموذج الرياضى  ،معادلة الطاقة ومعادلة االنتقال .النمذجة والمحاكاة وتطبيقاتها فى الهندسة
الكيميائية  .التطبيق على المفاعالت الكيميائية وتحويلها الى برنامج كمبيوتر .التطبيق فى عملية التقطير.

المرجع الرئيسي :

Eng., Luyben

Process Modeling, Simulation & Control for Chemical

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 102

هندسة المواد

المحت ـوى العلمـ ـ ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

هندسة المواد :دراسة علوم المواد  ،السلوك الميكانيكى لها  .هندسة المعادن والسبائك .التاّكل :مقدمة لتعريف التاّكل ومبادئه .أنواع التاّكل -

الخاليا الجلفانية  ،النقر  .اختبار المواد المتاّكلة  .منع التاّكل.

المرجع الرئيسي :
G. Fontana

corrosion engineering, Mars

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 102

تصميم األجهزة الكيميائية

المحت ـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2:

مقدمة  -الوحدات والرموز ومعامل التحويل  .مبادىء التصميم  .تصميم األوانى االسطوانية والكروية تحت ظروف الضغط الداخلى.
تصميم روؤس االوانى .دراسة االحمال داخل االجهزة وحساب أبعاد الفتحات بها .تصميم االوانى واالنابيب تحت تأثير الضغط الخارجى.
تصميم االوانى ذات االطوال الكبيرة .تصميم الدعامات والسمك الوانى .أنواع المواد التى يتم التصنيع منها .الدقة فى التصميم.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كيم 103

المحت ـوى العلمـي للمقرر

Mechanical Equipment B.C.BHATTCHARYYA
Design,

اسم المقرر
كيمياء السطوح و هندسة الحفز

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2:

ا لتجمعات وأنواعها وكيمياء السطوح  .االنظمة المتزنة و الغير متزنة .التوتر السطحى للمواد النقية (كقوة وتأثير على السطح ومعادلة
كيلفن )  .االمتصاص من المحاليل :التعريف والتطبيقات واالنتشار خالل طبقات السائل  .االمتصاص الفيزيقى على سطح المواد الصلبة.
معادالت االبعاد واالمتصاص خالل مجموعة من الطبقات  ،مساحة سطح السائل .العوامل الحفازة واامفاعالت التى تستخدم فيها .
خطوات التفاعالت التى تحتاج الى عامل مساعد  ،استنتاج معدل التفاعل وخطواته .تصميم مفاعالت المواد الصلبة والغاز  .تصميم
المفاعالت الغير متجانسة .تحلل االبخرة الكيميائية  ،اعادة تنشيط العامل المساعد  ،المفاعالت الحلزونية .تصميم المفاعالت الغير
منعزلة حراريا .معادلة الطاقة  ،معادلة االتزان  ،المفاعالت ذات التدفق المستمر.

Principles of colloid and surface chemistry,
المرجع الرئيسي :
Elements of chemical reaction engineering H. SCOTT FOGLER Hiemenz

الفرقة الرابعـة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 401

انتقال المادة وعمليات الفصل متعددة المراحل

المحت ـوى العلم ـ ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

مقدمة نظرية انتقال المادة  ،االنتشار الجزيئى فى الغازات والسوائل والصلب  .مبادىء االنتشار واالبعاد التبخير ( انواعه  ،طرق
الحساب  ،التبخير فى المحاليل البيولوجية )  .عملية تجفيف المواد ( االجهزة  ،معدل التجفيف  ،طريقة الحسابات )  .العمليات
الحرارية .المراحل المستمرة فى فصل الغازات والسوائل ( أنواع عمليات الفصل و انتقال الكتلة بين طورين ) عملية فصل البخار
والسوائل فى مرحلة واحدة .التقطير باالرجاع  ،عميلة فصل السوائل عن بعضها وعن المواد الصلبة  .التبادل االيونى وعمليات الفصل
باالغشية  .الخاصية االسموزية .

المرجع الرئيسي :
j. Geankplis

Transport processes, chritie

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 402

هندسة تكرير وتصنيع البترول

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة  :نظريات تكوين الزيت الخام  .وميكانيكية استخراجه .أصل الخام وطرق المعالجة االولية وتنقية الشوائب  ،نقل الخام الى
شركات التكرير .خصائص وأنواع الخام  ،المنتجات البترولية  :أنواعها وخصائصها  ،الطرق المثالية للتقطير  .صناعة
البتروكيمياويات فى مصر  .التقطير الجوى وعملية اعادة التكسير  .جودة المنتجات وبخاصة البنزين.

المرجع الرئيسي :
G.N.Sakar

Advanced petroleum Refining, Dr.

الرقم الكودي للمقرر
كيم 401

المحتـوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
تصميم المفاعالت

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة  :تمثيل البيانات الخاصة بالتفاعالت الكيميائية  ،ميكانيكية التفاعالت المتجانسة  ،مقدمة التصميم المثالى للمفاعالت وطرق
الفصل  .المفاعالت المستمرة والغير مستمرة  .تصميم المفاعالت المتوالية والمتوازية  .التفاعالت الغير متجانسة وتصميم المفاعالت
التى تحتاج الى عامل مساعد  .معادلة االتزان

المرجع الرئيسي :
engineering

H.SCOTT FOGLER

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 404

أجهزة التحليل المعملية

المحت ـوى العلمي للمقرر

Elements of chemical reaction

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة لطرق التحليل  .بيانات القياس  ،مقدمة لالمتصاص والتحليل الطيفى  .الموجات فوق البنفسجية واجهزة تحليلها  .أشعة اكس .
مبادىء الوضع والفصل الكهربى وطرق التوصيل.

المرجع الرئيسي :

Hobart H.willard, Lynne L.Merritt, John A.dean and Frank A. Settle
INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 401

تصميم وإدارة العمليات والمصانع

المحت ـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

عملية التصميم الهندسى  .مفهوم الهندسة الكيميائية مطبقا على عملية التصميم  .المخاطر التى تحدث وكيفية الحماية منها  .حماية البيئة ،
ودراسة الموقع المنشأ عليه المصنع .تطوير الموقع  ،عمل خريطة تفصيلية للشركة  .عناصر التشغيل الناجح .

المرجع الرئيسي :

Ronald E.West

Plant Design & Economics For Chemical Engineers

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 402

اقتصاديات المصانع الكيميائية

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

دراسة العملية االقتصادية  ،العوامل المؤثرة عل ى االنتاج والتكاليف  ،رأس المال الكلى وحساب االرباح وصافى االرباح  .وقت االنتاج
والضرائب والبدائل المتاحة  .اختيار المواد التى يصنع منها  .كتابة التقارير الفنية .تكاليف المعدات  ،تكاليف أجهزة انتقال الحرارة
واجهزة الفصل.

المرجع الرئيسي :

Ronald E.West

Plant Design & Economics For Chemical Engineers

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم402

ضبط العمليات

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة  -أشكال االنظمة المختلفة  .تحويالت البالس  -ديناميكية االنظمة مفتوحة االنظمة  .أنظمة التحكم .التخويل الخططى  .ديناميكية
االنظمة مغلفة االنظمة  .االنظمة المعقدة  ،التحكم الحرارى واجهزة التقطير

المرجع الرئيسي :
PETER HARRIOTT

الرقم الكودي للمقرر
كيم 404

المحت ـوى العلمـي للمقرر

process control,

اسم المقرر
المشروع

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

وهى أساسا مسألة تصميم تبنى على موضوع تكنولوجى أو هندسى له أهميته محليا أو عالميا  ،وحيث يكون حل هذه المسألة اشارة
مقدرة الطلبة على الربط بين معلوماتهم فى العلوم المختلفة التى تدرس بالقسم وخاصة تصميم العمليات والمصانع وضبط العمليات
واالقتصاديات والتكنولوجيا الكيميائية أسس الهندسة الكيميائية والعمليات المشتركة وتصميم المفاعالت  ...واستخدام هذة المقدرة فى
التصرف كمهندس كيميائى حيال مقترح لصناعة جديدة.

المرجع الرئيسي :

المقـــررات االختيــارية
لشعبة الهندسة الكيميائية
للفرقة الرابعة


كيم  441معالجة المياه وإزالة ملوحتها



كيم  442هندسة صناعات الحراريات ومواد البناء



كيم  441تطبيقات متقدمة في الحاسب اآللي في الهندسة الكيميائية



كيم  444كيمياء وهندسة البلمرات



كيم  441األسمدة الصناعية



كيم  443البتروكيماويات



كيم  444معالجة التلوث والتحكم فيه



كيم  410الطاقة والهندسة النووية



كيم  411النمذجة والمحاكاة في الهندسة الكيميائية



كيم  411التبريد شديد االنخفاض



كيم  414األمان الصناعي



كيم  411طرق الفصل المتقدمة



كيم  412معالجة الغاز الطبيعي



مقرر متقدم في ميكانيكا الحفز الغير متجانس .

المقررات االختيارية للفرقة الرابعة
الرقم الكودي للمقرر
كيم 441

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
معالجة المياه وإزالة ملوحاتها

درس 2 :

محاضرة 4 :

طرق تحليل المياه ومعالجتها – دراسة تفصيلية وتحليلية وصيانة واحتياجات الطاقة واقتصادياتها بالنسبة للطرق الرئيسية إلزالة
الملوحة مثل التقطير  ،والتناضح العكسي وأغشية فصل األيونات .

المرجع الرئيسي :

Water Treatment , F.Belan

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 442

هندسة صناعة الحراريات ومواد البناء

محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
المواد الخام لصناعة الحراريات ومواد البناء  ..صناعة الطوب الحرارى والسيراميك والصيني  ،المواد المستخدمة لتغطيتها بالمينا أو
األنامل – تصميم أجهزة التجفيف والتصنيع واألفران  ،خواص الحراريات وطرق اختبارها وفحصها .

المرجع الرئيسي :

Fundamentals of Ceramics , M.W.Barsoum
عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 441

تطبيقات متقدمة في الحاسب اآللي فى
الهندسة الكيميائية

محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
استخدام الحاسبات اآللية فى التصميم والتشغيل األمثل ألجهزة الهندسة الكيميائية واستخدام الحاسبات اآللية فى التصميم واستخدام
الحاسبات اآللية لمحاكاة األنظمة المختلفة فى الكيميائية مثل معالجة الغاز الطبيعي  ،تكرير البترول الصناعات البتروكيميائية  ،صناعة
األسمدة والكيماويات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 444

كيمياء وهندسة البلمرات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تفاعالت البلمرة  ،الميكانيكية والحركية  ،أمثلة عن عمليات تصميم للبلمرة  ،صب وتشكيل البالستيك  ،أجهزة غزل األلياف
الصناعية .

المرجع الرئيسي :

Fundamentals of Polymers , A.Kumar

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 441

األسمدة الصناعية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصنيف األسمدة وصناعتها – األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وأسمدة البوتاسيوم – األسمدة البسيطة والمركبة والمعقدة – األسمدة
السائلة – األسمدة بطيئة المفعول  ،األسمدة ضئيلة التغذية – الطرق لتحبيب السماد .

المرجع الرئيسي :

Shreve’s Chemical Process Industrials , G.T.Austin

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 442

البتروكيماويات

درس 2 :

محاضرة 4 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة عن الصناعات البتروكيميائية ومواد البلمرة – المواد الخام  ،المنتجات الوسيطة والنهائية متضمنة األلياف  ،األدوية  ،األصباغ
المنظفات  ،األسمدة البالستيك  ،المطاط  ،الكربون األسود  ...الخ  ،العمليات الكيميائية مثل البلمرة  ،تعدد المكثفات  ،األكسدة ،
الهدرجة  ،االتحاد مع الماء والتحلل .

المرجع الرئيسي :

Petroleum Processing Handbook ,Bland & Davidson .
عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 442

معالجة التلوث والتحكم فيه

درس 2 :

محاضرة 4 :

المحتوى العلمي للمقرر
يعالج هذا المقرر أنواع الملوثات ومصادرها – األخطار الناجمة عن كل ملوث وطرق المعالجة للتحكم فى نسبة وجودة بما ال يضر
البيئة المحيطة – عالقة اختيار الموقع المناسب للصناعة وتأثيرة على تلوث البيئة تحليل الفوائد الناتجة عن المعالجة والتحكم فى
التلوث .

المرجع الرئيسي :

Industrial Water Pollution Control , W.W.Eckenfelder

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 443

طرق الفصل المتقدمة

درس 2 :

محاضرة 4 :

المحتوى العلمي للمقرر
التبخر – االمتزاز  ،التبادل االيونى – االمتزاز متغير الضغط –الكروماتوجرافيا – طرق الفصل بواسطة األغشية .

المرجع الرئيسي :

Separation Processes , C.J.King
عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 444

معالجة الغاز الطبيعي

درس 2 :

محاضرة 4 :

المحتوى العلمي للمقرر
الخواص والتركيب وطرق التنقية – طرق الفصل – تصميم المعدات – اإلسالة والتقطير – التخزين والتداول .

المرجع الرئيسي :

Petroleum Refiners Engineering , W.L.Nelson

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 410

مقرر متقدم في ميكانيكا الحفز الغير متجانس

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
الخواص والتركيب وطرق التنقية – طرق الفصل – تصميم المعدات – اإلسالة والتقطير – التخزين والتداول .

المرجع الرئيسي :

Petroleum Refiners Engineering , W.L.Nelson

