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 ماجستير-دراسات عليا  توصيف برنامج
 

 البيانات األساسية)أ(
 

 عنــــــــوان البرنامــــــح

 

 الكيميائيىوندسٌ الماجستير فٍ 

 

 نـــــــــوع البرنامـــــــــح
 

 مشترك    ثنائٍ X أخادى 

 
 

 القسم المسئول عن البرنامح
 

 الكيميائيىوندسٌ القسم                                           

 

 المنســـــــــــــــــق
 

 ميخللمخمود عبد اأ.د/ 

 
 

 المراجـــــع الذارجٍ
 

 جامعٌ ( -أ.د/ )كليٌ الوندسٌ 

 

 ة)ب( البيانات الميني 
 ( األهداف العامٌ للبرنامح:1)
 

 ٚجت أٌ ٚكٌٕ لبدسا ػهٗ: خانكًٛٛبئُٛٓذعخ بنانًبجغزٛش فىخشٚج ثشَبيج 
 

 الكٌمٌائٌةهندسة الوالمتقدمة فى مجال الحدٌثة  لمعلوماتباالوعى  1-1
 البحث العلمى وأدوات بتطبٌق اساسٌات ومنهجٌات الكٌمٌائٌةهندسة الوتطوٌر فى مجال عمل ابحاث  1-2
 للوصول الى الحل االمثل بمنهجٌة بحثٌة وتحلٌلها الكٌمٌائٌةهندسة الالتعرف على المشاكل فى مجال  1-3

وكذلك فى ممارسته  الكٌمٌائٌةهندسة الاستخدام الوسائل التكنولوجٌا والتقنٌات الحدٌثة لخدمة ابحاث  1-4
 .للمهنه

ودمجها مع المعلومات الحدٌثة ذات الصلة  الكٌمٌائٌةهندسة التطبٌق كل المعلومات الحدٌثة فى مجال  1-5
 فى ممارسته المهنٌة

 فرق العمل تواصل بفاعلٌة وان ٌقودالٌستطٌع ان  العمل من خالل فرٌق و 1-6

 الكٌمٌائٌةهندسة البما ٌعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقٌة وااللتزام بقواعد مهنةممارسة مهنته  1-7
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من االثار الضاره  الناتجة من مزاولة مهنة ٌحدد دوره فى تنمٌة المجتمع والحفاظ على البٌئة  1-8
 .الكٌمٌائٌةهندسة ال

 .من االمكانيات والموارد المتاخٌ لدى المؤسسسٌ التٍ يعمل بواتخقيق أعلٍ استفادة   1-9

 اتخاذ القرارات المناسبة  فى مواقف بحثٌة ومهنٌة مختلفة 1-11

 كتابة تقارٌر وابحاث علمٌة وتقدٌمها شغهٌا  1-11

 الكٌمٌائٌههندسة الالتعلم الذاتى والمستمر فى مجال  1-12
 

 

 المعرفٌ والفوم: 2-1
 

 :لبدسا ػهٗ أٌثبَزٓبء دساعخ ثشَبيج انًبجغزٛش ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخشٚج  
 

 انكًٛٛبئُّٛٓذعخ انٚششح انًٕضٕػبد انًزمذيخ فٗ يجبل  1. 1. 2

ٔكزنك  فٗ انًجبالد راد انؼاللخ   انكًٛٛبئُّٛٓذعخ انٚظف أعبعٛبد ٔيفبْٛى انًٕضٕػبد انجذٚذح فٗ يجبل 2. 1. 2

 .انكًٛٛبئُّٛٓذعخ بنث

 .انكًٛٛبئُّٛٓذعخ هٚزؼشف االصش االجزًبػٗ ٔانجٛئٗ نهزكُٕنٕجٛبد انًخزهفخ ن 3. 1. 2

 .ٚزؼشف أخاللٛبد  ٔلٕاػذ انجذش انؼهًٗ  4. 1. 2

 انكًٛٛبئُّٛٓذعخ انٚظف انزكُٕنٕجٛبد ٔانزطٕساد انؼهًٛخ فٗ يجبل  5. 1. 2

 .انكًٛٛبئّٛ ُٓذعخ نيجبدئ ٔأعبعٛبد انجٕدح فٙ انًًبسعخ انًُٓٛخ فٙ يجبالٕٚضخ 6. 1. 2

 أعبعٛبد ٔأخاللٛبد انجذش انؼهًٙ. زغتٚك7. 1. 2

 

 الموارات الذهنيٌ: 2-2

 
 انخشٚج لبدسا ػهٗ أٌ: ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيج انًبجغزٛش ٚجت أٌ ٚكٌٕ

 

والقياس عمييا لحل المشاكل. الكيميائيوقييم المعمومات في مجال يحمل و ي 1. 2. 2  

عدم توافر بعض فى حالةقترح الحمول المتنوعة وخاصة يو المشاكل المتخصصة  درسيد و حدي 2. 2. 2
 المعطيات.

ربط بين المعارف المختمفة لحل المشاكل المينية.ي 3. 2. 2  

دراسة عممية منيجية حول مشكمة بحثية. يختار المنيجيات المناسبةالجراء 4. 2. 2  

اليندسو الكيميائيو قييم المخاطر في الممارسات المينية في مجالي 5. 2. 2  

.اليندسو الكيميائيويخطط لتطوير مكونات ونظم  6. 2. 2  

 ابحاث المجالت والمؤتمرات العممية يحكم ويقيم  7. 2. 2
 نذم انًشبكم انجذضٛخ ٔانًُٓٛختخذ القرارات المناسبة ي 8. 2. 2

 

 

 
 

 :الموارات المونيٌ 2-3
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 ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيج انًبجغزٛش ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخشٚج لبدسا ػهٗ أٌ:
 

 .يغزخذيب ثشايج انذبعت انًزخظظخ انُٓذعّ انكًٛٛبئٛخ ٚظًى ٔٚذبكٗ يكَٕبد َٔظى  1. 3. 2

 .ٔاالثذبس انؼهًٛخ ٔانشعبئم انؼهًٛخ خفُٛان مٛى انزمبسٚشٚكزت ٔٚ 2. 3. 2

 .انكًٛٛبئٛخُٓذعخ انثظًى ٔٚمبسٌ ٔٚمٛى االعبنٛت انؼهًٛخ انًخزهفخ فٗ يجبل  3. 3. 2

 

 الموارات العامٌ والمنقولٌ: 2-4

 
 ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيج انًبجغزٛش ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخشٚج لبدسا ػهٗ:

 .يغ االخشٍٚ يٍ خالل انًشبسكخ فٗ االفكبس ثفبػهٛخزٕاطم ٚ 1. 4. 2

 زخذو ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو انًًبسعخ انًُٓٛخ.ٚغ 2. 4. 2

 نزمٛى انزارٙ ٔرذذٚذ ادزٛبجبرّ انزؼهًٛخ انشخظٛخ.ٚكزغت يٓبساد ا 3. 4. 2

  غزخذو انًظبدس انًخزهفخ نهذظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف.ٚ 4. 4. 2

 يؤاششاد رمٛٛى أداء اٜخشٍٚ.ضغ لٕاػذ ٔٚ 5. 4. 2

 لٛبدح فشق فٙ عٛبلبد يُٓٛخ يخزهفخ.ٚكٌٕ لبدسا ػهٗ ؼًم فٙ فشٚك، ٔٚ 6. 4. 2

 ش انٕلذ ثكفبءح.ٚذٚ 7. 4. 2

 انزؼهى انزارٙ ٔانًغزًش.ٚكزغت يٓبسح  8. 4. 2

 

 ( المعايير األكاديميٌ للبرنامح:3) 
 

نهجشَبيج ٔاػزًبدِ يٍ يجهظ انمغى سلى     ثزبسٚخ           لبو يجهظ انمغى ثبػذاد انًؼبٚٛش االكبدًٚٛخ 

 . ٔيجهظ انكهٛخ سلى           ثزبسٚخ

 

 ( العالمات المرجعيٌ:4)
 .انًؼبٚٛش انمٛبعٛخ نهذساعبد انؼهٛب انظبدس ػٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

 

البرنامح التٍ أعدها القسم والمعايير الصادرة عن الويئٌ  مصفوفٌ مضاه معايير( 5)

 القوميٌ لضمان جودة التعليم واالعتماد

 
يؼبٚٛش انذساعبد انظبدسح ػٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ 

 نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

 انفجٕح انًؼبٚٛش االكبدًٚٛخ نهجشَبيج

 مواصفات الخريج:

خريج برنامج الماجستير في أي تخصص 
يكون قادرا عمى: يجب أن  

 

اجادة تطبيق أساسيات ومنيجيات  1 .1
 البحث العممي واستخدام أدواتو المختمفة.

تطبيق المنيج التحميمي واستخدامو  2. 1
 في مجال التخصص.

 مواصفات الخريج:

خريج برنامج الماجستير في 
يجب أن يكون  ةالكيميائييندسة التخصص

 قادرا عمى:
تطبيق أساسيات ومنيجيات البحث   ..1

 العممي واستخدام أدواتو المختمفة بماىره.

استخدام المنيج التحميمي  في مجال  2. 1
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تطبيق المعارف المتخصصة  3. 1
ودمجيا مع المعارف ذات العالقة في 

 ممارستو المينية.
اظيار وعيا بالمشاكل الجارية  4. 1

 والرؤى الحديثة في مجال التخصص.

 
يجاد  5. 1 تحديد المشكالت المينية وا 

 حموال ليا.

 
اتقان نطاق مناسب من الميارات  6. 1

المينية المتخصصة، واستخدام 
الوسائل التكنولوجية المناسبة بما 

 يخدم ممارستو المينية.
التواصل بفاعمية والقدرة عمى قيادة  7. 1

 فرق العمل.
القرار في سياقات مينية اتخاذ  8. 1

 مختمفة.
توظيف الموارد المتحة بما يحقق  9. 1

 أعمى استفادة والحفاظ عمييا.
اظيار الوعى بدوره في تنمية  16. 1

المجتمع والحفاظ عمى البيئة في 
 ضوء المتغيرات العالمية واإلقميمية.

التصرف بما يعكس االلتزام  11. 1
اعد بالنزاىة والمصداقية وااللتزام بقو 

 المينة.
تنمية ذاتو أكاديميا ومينيا وقادرا  12. 1

 عمى التعمم المستمر.

 

.الكيميائيوىندسة   

 الكيميائيويندسة التطبيق معارف  3. 1
ودمجيا مع المعارف ذات العالقة في 

 ممارستو المينية.
اظيار وعيا بالمشاكل الجارية  4. 1

يندسة الوالرؤى الحديثة في مجال 
.الكيميائيو  

يندسة التحديد المشكالت المتعمقة ب 5. 1
يجاد حموال ليا. الكيميائيو وا   

يندسة الاتقان العديد من ميارات  6. 1
واستخدام البرامج التطبيقية  الكيميائيو

المناسبة بما يخدم ممارستو مينة 
.الكيميائيميندس ال  

التعاون والتواصل بفاعمية والقدرة  7. 1
 عمى قيادة فرق العمل.

اتخاذ القرار في سياقات مينية  8. 1
 مختمفة.

توظيف الموارد المتاحة بما يحقق  9 .1
 أعمى استفادة والحفاظ عمييا.

اظيار الوعى بدوره في تنمية  16. 1
المجتمع والحفاظ عمى البيئة في 

 ضوء المتغيرات العالمية واإلقميمية.
التصرف بما يعكس االلتزام  11. 1

بالنزاىة والمصداقية وااللتزام بقواعد مينة 
.الكيميائيوىندسة   

تنمية ذاتو أكاديميا ومينيا وقادرا عمى  12. 1
 التعمم المستمر.

المعرفة والفيم: 1. 2 المعرفة والفيم: 1. 2    
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بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن 
 يكون الخريج عمى فيم ودراية بكل من:

النظريات واألساسيات المتعمقة  1. 1. 2
بمجال التعمم وكذا في المجاالت ذات 

 العالقة.
بين الممارسة التأثير المتبادل  2. 1. 2

 المينية وانعكاسيا عمى البيئة.
التطورات العممية في مجال  3. 1. 2

 التخصص.
المبادئ األخالقية والقانونية  4. 1. 2

 لمممارسة المينية في مجال التخصص.
مبادئ وأساسيات الجودة في  5. 1. 2

 الممارسة المينية في مجال التخصص.
أساسيات وأخالقيات البحث  6. 1. 2

 مي.العم

بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن 
 يكون الخريج عمى فيم ودراية بكل من:

األساسيات والنظريات الحديثة  1. 1. 2
وكذا في  الكيميائيةيندسة الالمتعمقة بمجال 

 المجاالت ذات العالقة.
.ةالكيميائييندسة ماالثر البيئى ل 2. 1. 2  
التطورات العممية في مجال  3. 1. 2
.ةالكيميائييندسة ال  
يندسة الاخالقيات وقوانين مينة  4. 1. 2

ةالكيميائي  
مبادئ وأساسيات الجودة في  5. 1. 2

.ةالكيميائييندسة الممارسة مينة   
أساسيات وأخالقيات البحث  6. 1. 2

 العممي.
 

الميارات الذىنية: 2. 2  

ماجستير يجب أن بانتياء دراسة برنامج ال
 يكون الخريج عمى فيم ودراية بكل من:

تحميل وتقييم المعمومات في مجال  1. 2. 2
 التخصص والقياس عمييا لحل المشاكل.

حل المشاكل المتخصصة مع عدم  2. 2. 2
 توافر بعض المعطيات.

الربط بين المعارف المختمفة لحل  3. 2. 2
 المشاكل المينية.

دراسةبحثية و/أو كتابة إجراء  4. 2. 2
 دراسة عممية منيجية حول مشكمة بحثية.

تقييم المخاطر في الممارسات  5. 2. 2
 المينية في مجال التخصص.

التخطيط لتطوير األداء في مجال  6. 2. 2

الميارات الذىنية: 2. 2  
برنامج الماجستير يجب أن بانتياء دراسة 

 يكون الخريج عمى فيم ودراية بكل من:
تحميل وتقييم المعمومات في مجال  1. 2. 2
والقياس عمييا لحل  يةالكيميائيندسة ال

 المشاكل.
يندسة الحل المشاكل المتعمقة ب 2. 2. 2

مع عدم توافر بعض المعطيات. ةالكيميائي  
ل الربط بين المعارف المختمفة لح 3. 2. 2

 المشاكل المينية.
إجراء دراسةبحثية و/أو كتابة دراسة  4. 2. 2

 عممية منيجية حول مشكمة بحثية.
تقييم المخاطر في الممارسات  5. 2. 2

.الكيميائيويندسة الالمينية في مجال   
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 التخصص.
اتخاذ القرارات المينية في سياقات  7. 2. 2

 مينية متنوعة.

التخطيط لتطوير األداء في مجال  6. 2. 2
.الكيميائيويندسة ال  
سياقات اتخاذ القرارات المينية في  7. 2. 2

 مينية متنوعة.

الميارات المينية: 3. 2  
بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن 

 يكون الخريج قادرا عمى:
اتقان الميارات المينية األساسية  1. 3. 2

 والحديثة في مجال التخصص.
كتابة وتقييم التقارير المينية. 2. 3. 2  
تقييم الطرق واألدوات القائمة في  3. 3. 2

التخصص.مجال   
 

الميارات المينية: 3. 2  
بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن 

 يكون الخريج قادرا عمى:
اتقان الميارات المينية األساسية  1. 3. 2

.الكيميائيويندسة الوالحديثة في مجال   
كتابة وتقييم التقارير المينية. 2. 3. 2  

تقييم الطرق واألدوات القائمة في  3. 3. 2
 .الكيميائيويندسة المجال 

 

الميارات العامة والمنتقمة: 4. 2  
بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن 

 يكون الخريج قادرا عمى:
التواصل الفعال بأنواعو المختمفة. 1. 4. 2  
استخدام تكنولوجيا المعمومات بما  2. 4. 2

 يخدم الممارسة المينية.
التقيم الذاتي وتحديد احتياجاتو  3. 4. 2

 التعممية الشخصية.
استخدام المصادر المختمفة  4. 4. 2

 لمحصول عمى المعمومات والمعارف.
وضع قواعد ومؤاشرات تقييم أداء  5. 4. 2

 اآلخرين.
العمل في فريق، وقيادة فرق في  6. 4. 2

 سياقات مينية مختمفة.
إدارة الوقت بكفاءة. 7. 4. 2  
 التعمم الذاتي والمستمر. 8. 4. 2

ارات العامة والمنتقمة:المي 4. 2  
بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن 

 يكون الخريج قادرا عمى:
التواصل الفعال بأنواعو المختمفة. 1. 4. 2  
استخدام تكنولوجيا المعمومات بما  2. 4. 2

 يخدم الممارسة المينية.
التقيم الذاتي وتحديد احتياجاتو  3. 4. 2

 التعممية الشخصية.
خدام المصادر المختمفة است 4. 4. 2

 لمحصول عمى المعمومات والمعارف.
وضع قواعد ومؤاشرات تقييم أداء  5. 4. 2

 اآلخرين.
العمل في فريق، وقيادة فرق في  6. 4. 2

 سياقات مينية مختمفة.
إدارة الوقت بكفاءة. 7. 4. 2  
 التعمم الذاتي والمستمر. 8. 4. 2
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 للبرنامحالتعلم نواتحمع أهداف ومصفوفٌ مضاه  معايير البرنامح  ( 6)
 

 

 يٕاطفبد انخشٚج نهجشَبيج
 األهداف العامٌ للبرنامح

1-

1 

1-

2 

1-

3 

1-

4 

1-

5 

1-

6 

1-

7 

1-

8 

1-

9 

1-

11 

1-

11 

1-

12 

تطبيق أساسيات ومنيجيات البحث العممي 
 واستخدام أدواتو المختمفة بماىره.

  

* 

          

استخدام المنيج التحميمي  في مجال 
 .الكيميائيويندسة ال

  *          

ودمجيا  الكيميائيويندسة التطبيق معارف 
مع المعارف ذات العالقة في ممارستو 

 المينية.

     

* 

       

اظيار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى 
 .الكيميائيويندسة الالحديثة في مجال 

 

* 

  

* 

         

يندسة التحديد المشكالت المتعمقة ب
يجاد حموال ليا. الكيميائيو  وا 

  *          

 الكيميائيويندسة الاتقان العديد من ميارات 
واستخدام البرامج التطبيقية المناسبة بما 

 .الكيميائيميندس اليخدم ممارستو مينة 

    

* 

        

التعاون والتواصل بفاعمية والقدرة عمى 
 قيادة فرق العمل.

     *       

   *          اتخاذ القرار في سياقات مينية مختمفة. 
توظيف الموارد المتاحة بما يحقق أعمى 

 استفادة والحفاظ عمييا.
        *    

اظيار الوعى بدوره في تنمية المجتمع 
والحفاظ عمى البيئة في ضوء المتغيرات 

 العالمية واإلقميمية.

        

* 

    

التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاىة 
يندسة الوالمصداقية وااللتزام بقواعد مينة 

 .الكيميائيو

       

* 

     

تنمية ذاتو أكاديميا ومينيا وقادرا عمى 
 التعمم المستمر.

          * * 
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 المعرفة والفيم: نهجشَبيج  انزؼهى َٕارج المعرفة والفيممعايير البرنامج: 

2-1-

1 

2-1-

2 

2-1-

3 

2-1-

4 

2-1-

5 

2-1-

6 

2-1-

7 

يندسة الاألساسيات والنظريات الحديثة المتعمقة بمجال 
 وكذا في المجاالت ذات العالقة. الكيميائيو

* *      

     *   .الكيميائيويندسة ماالثر البيئى ل
   *     .الكيميائيويندسة الالتطورات العممية في مجال 

    *    الكيميائيويندسة الاخالقيات وقوانين مينة 
يندسة المبادئ وأساسيات الجودة في ممارسة مينة 

 .الكيميائيو
     *  

 *       أساسيات وأخالقيات البحث العممي.
 

 : الميارات الذىنيةنهجشَبيج انزؼهى َٕارج معايير البرنامج: الميارات الذىنية

2-2-

1 

2-2-

2 

2-2-

3 

2-2-

4 

2-2-

5 

2-2-

6 

2-2-

7 

2-2-

8 

يندسة التحميل وتقييم المعمومات في مجال 
 والقياس عمييا لحل المشاكل. الكيميائيو

* 
       

مع  الكيميائيويندسة الحل المشاكل المتعمقة ب
 عدم توافر بعض المعطيات.

 * 
      

الربط بين المعارف المختمفة لحل المشاكل 
 المينية.

  * 
     

إجراء دراسةبحثية و/أو كتابة دراسة عممية 
 منيجية حول مشكمة بحثية.

   * 
    

تقييم المخاطر في الممارسات المينية في مجال 
.الكيميائيويندسة ال  

    * 
   

يندسة الالتخطيط لتطوير األداء في مجال 
 .الكيميائيو

     * 
  

اتخاذ القرارات المينية في سياقات مينية 
 متنوعة.

       * 
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 يارات المينيةالممعايير البرنامج: 

: نهجشَبيج انزؼهى َٕارج
 الميارات المينية

2-3-1 2-3-2 2-3-3 

   * .الكيميائيويندسة الاتقان الميارات المينية األساسية والحديثة في مجال 
  *  كتابة وتقييم التقارير المينية.

 *   .الكيميائيويندسة التقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال 
 

 

 
 الميارات العامة والمنتقمةمعايير البرنامج:

 الميارات العامة والمنتقمة: نهجشَبيج انزؼهى َٕارج

2-4-1 2-4-

2 

2-4-

3 

2-4-

4 

2-4-

5 

2-4-

6 

2-4-

7 

2-4-

8 

        * التواصل الفعال بأنواعو المختمفة.
استخدام تكنولوجيا المعمومات بما يخدم الممارسة 

 المينية.
 *       

      *   التقيم الذاتي وتحديد احتياجاتو التعممية الشخصية.
استخدام المصادر المختمفة لمحصول عمى المعمومات 

 والمعارف.
   *     

    *     وضع قواعد ومؤاشرات تقييم أداء اآلخرين.
وقيادة فرق في سياقات مينية العمل في فريق، 

 مختمفة.
     *   

  *       إدارة الوقت بكفاءة.
 *        التعمم الذاتي والمستمر.

 

 ( هيكل ومختويات البرنامح:7) 
 

 عُّ رًٓٛذ٘ + عُّ ثذذ  إدَٙ يذح انجشَبيج: أ -7

 

 :ْٛكم انجشَبيج ة-7
 

 

ٚزى انغُخ األٔنٗ ْٗ انغُخ انزًٓٛذٚخ ٔانزٗ ٚذسط انطبنت ثٓب ػذد خًغخ يمشساد رخظظٛخ   1-ة-4

ثبإلضبفخ إنٗ يمشس نغخ شبيهخ يمشس إخزٛبسٖ ْزا إخزٛبسْب يٍ يجًٕع انًمشساد انًزبدخ فٗ انجشَبيج 

 إَجهٛضٚخ.

انجذش انخبص ثّ ٔانذظٕل ػهٗ ٚجذأ انطبنت ثؼذ إجزٛبصِ ثُجبح انغُخ انزًٓٛذٚخ ثزغجٛم َمطخ   2-ة-4

 انًٕافمبد انًطهٕثخ طجمب نهٕائخ انًُظًخ نٓزا انشأٌ.
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ثؼذ إػزًبد َمطخ انجذش ٚجذأ انطبنت فٗ ثذضّ دغت انخطخ انجذضٛخ ٔٚمٕو انًششف انشئٛغٗ ثزمذٚى   3-ة-4

 رمشٚش دٔسٖ ػٍ دبنخ انطبنت ٔرمذيّ فٗ انجذش.

يغ خطبة يٍ نجُخ اإلششاف غى مبنهغخ اإلَجهٛضٚخ نًجهظ انٌٚمذو انطبنت سعبنخ ػهًٛخ يكزٕثّ ث  4-ة-4

 نزشكٛم نجُخ انفذض ٔانزذكٛى.ٔرمشٚش ػٍ طالدٛخ انشعبنخ ٔرنك 

 رُؼمذ يُبلشخ ػهُٛخ نهطبنت ُٔٚكزت رمشٚش يٍ نجُخ انذكى ػهٗ انشعبنخ ػٍ دبنخ سعبنخ انًبجغزٛش.  5-ة-4

مغى ٔانكهٛخ يُخ انطبنت انذسجخ ثؼذ إكزًبل كبفخ ٚزى ثُبء ػهٗ رمشٚش انهجُخ ٔيٕافمخ يجهظ ان  6-ة-4

 انًغزُذاد ٔانششٔط انًطهٕثخ.

 

 ( مقررات البرنامح:8)

 الدراسة مقررات الكود
 االمتحان زمن

 بالساعات

 ػذد انغبػبد األعجٕػٛخ

 ػًهٙ رًبسٍٚ يذبضشح

 - - 2 3 متقدمه كٌمٌائٌه هندسه 601 م ك هـ

 - - 2 3 االلً الحاسب تطبٌقات  602م ك هـ

 ماده ظواهرانتقال 603 م ك هـ
 متقدمه

3 2 - - 

 - - 2 3 علٌا رٌاضٌات  604   م ك هـ

 - - 2 3 وحماٌةالمواد التأكل 605 م ك هـ

 - - 2 3 الموحده العملٌات 606 م ك هـ

 تكنولوجٌاالتغطٌه 607 م ك هـ
 الرقٌقه بالطبقات

3 2 - - 

 المفاعالت تصمٌم 608 م ك هـ
 الكٌمٌائٌه

3 2 - - 

 - - 2 3 مٌكروبٌولوجٌااألغذٌه 609 م ك هـ

 وادارة تخطٌط  610م ك هـ
 المصانع واقتصادٌات

3 2 - - 

 التجارب وتحلٌل تصمٌم  611م ك هـ
 الهندسٌه

3 2 - - 

 

 * مقرر اختياري يحدد بمعرفة المشرف

 

 ( متطلبات القبول فً البرنامح :9)
 

أٔ يٍ إدذٖ انجبيؼبد انًظشٚخ  انكًٛٛبئٛخُٓذعخ انٚكٌٕ انطبنت دبطال ػهٗ دسجخ انجكبنٕسٕٚط فٙ  -1

 .انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثزمذٚش ال ٚمم ػٍ جٛذدسجخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ آخش يؼزشف ثّ يٍ 

 ٚمذو انطبنت يٕافمخ جٓخ ػًهّ إرا كبٌ ٚؼًم. -2

ٔيمشساد انغُخ انزًٓٛذٚخ يٍ انجذٔل انًجٍٛ  انًششفـ)ٌٔ(ٚغزفٗ انطبنت إعزًبسح انزمذو ثزذذٚذ  -3

 .أػالِ

 أٌ ُٚزظى فٙ انذساعخ طجمب نهجذأل انذساعٛخ انًؼذح ثًؼشفخ انكهٛخ. -4

 يٍ كم ػبو ٔٚكٌٕ انمٛذ يٍ ربسٚخ اػزًبد يجهظ انكهٛخ. عجزًجشرمذو طهجبد انمٛذ فٙ شٓش  -5

 ال ٚزى لجٕل لٛذ انطبنت لجم عذادِ انشعٕو انًمشسح. -6
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ٚزمذو انطبنت ثطهت انمٛذ إنٗ ػًٛذ انكهٛخ انز٘ ٚذٛهّ إنٗ يجهظ انمغى انًخزض، صى ٚؼشع األيش ػهٗ  -7

 األٔساق ٔيجهظ انكهٛخ الػزًبدِ. العزٛفبءيجهظ انذساعبد انؼهٛب 

 

 ( لوائد التقدم فً البرنامح وإكمالى:10)
 

أن ٌتابع الدراسة والبحث لمدة سنتٌن الكٌمٌائٌهٌشترط فً الطالب المتقدم لنٌل درجة الماجستٌر فً الهندسة  

 على األقل وفقا للنظام التالً:

أن ٌؤدي بنجاح االمتحان فً خمسة مقررات دراسٌة والتً ٌحددها مجلسس القسسم وٌعتمسدها مجلسس  -1

سساعة لكسل  55الكلٌة بناء على اقتراح المشرف مسن بسٌن مقسررات البرنسامي بحٌسث تكسون فسً حسدود 

لٌة إضسافة أٌسة مقسررات أخسر  فسً التخصسل المطلسوب بنساء علسى اقتسراح مجلسس مادة ولمجلس الك
القسم. ٌؤدي الطالسب االمتحسان فسً المواعٌسد التسً ٌحسددها مجلسس الكلٌسة بنساء علسى اقتسراح مجسالس 

 األقسام المختصة.
 :تحتسب تقدٌرات النجاح فً المقررات وفً التقدٌر العام اآلتً -2

 درجات% فأكثر من مجموع ال95   ممتاز 

 % من مجموع الدرجات95% إلى أقل من 85من    جٌد جدا 

 % من مجموع الدرجات85% إلى أقل من 75من     جٌد 

 % من مجموع الدرجات75% إلى أقل من 65من    مقبول 

% من مجموع الدرجات وٌمنح الطالب الراسب فً أي من 65وٌكون راسبا من حصل على أقل من 

 فرصة واحدة لإلعادة وٌكون االمتحان فً جمٌع المقررات.المواد المقررة للدراسة 
أن ٌقوم ببحوث فً موضوع ٌقره مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بناء علسى اقتسراح مجلسس الكلٌسة  -3

 والقسم المختل خالل مدة القٌد.
 أن ٌقدم رسالة علمٌة بنتائي بحوثه تجٌزها لجنة الحكم بعد المناقشة وٌقرها مجلس الكلٌة. -4
القسسسم طسسالب الدراسسسات العلٌسسا باعسسداد دراسسسات مختلفسسة تتعلسسق بموضسسوعات أبحسساثهم كسسل فسسً  ٌكلسسف  -5

تخصصسسه تنسساقخ داخسسل قاعسسات بحسسث وذلسسك بواقسسع سسساعتٌن أسسسبوعٌا لمرحلسسة الماجسسستٌر وسسساعتٌن 
 أسبوعٌا لمرحلة الدكتوراه وبحد أقصى أربع ساعات أسبوعٌا للمرحلتٌن وذلك للجنة اإلشراف.

 
 

 ب لدرجة الماجستٌر فً الحاالت اآلتٌة:ٌلغً قٌد الطال

 إذا استنفذ مرات الرسوب فً االمتحانات المقررة. -1
إذا لم ٌحصل على درجسة الماجسستٌر خسالل خمسس سسنوات مسن تسارٌإ قٌسده إال إذا رأ  مجلسس الكلٌسة  -2

اإلبقسساء علسسى التسسسجٌل فتسسرة أخسسر  ٌحسسددها بنسساءا علسسى اقتسسراح المشسسرف وموافقسسة مجلسسس القسسسم 
 المختل.

 ذا تقدم المشرف بطلب سبب ٌقبله مجلس القسم ومجلس الكلٌة وذلك إخطار الطالب رسمٌا.إ -3
 إذا رفضت لجنة الحكم على الرسالة رفضا مطلقا وطلب شطب القٌد. -4
 إذا تقدم الطالب بطلب شطب قٌده. -5
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 ( أساليب التعليم والتعلم:11)
 محاضرات 1.8

 تمارين 8.2

 خلقات نقاش 8.3

 عصف ذهنٍ 8.4

 تقارير 8.5

 تعلم ذاتً 8.6

 

 تقيم الملتخقين بالبرنامح طرق( 12)
 التعلم المستودفٌ نواتحماتقيسى من  الطريقٌ

 معرفٌ وفوم وذهنيٌ تمارين

 المعرفٌ والفوم والذهنيٌ امتخانات تخريريٌ

 وعامٌ ومنقولٌومونيٌ معرفٌ وفوم و ذهنيٌ  تقارير

 وعامٌ ومنقولٌمعرفٌ وفوم و ذهنيٌ ومونيٌ  مشاريع

 وعامٌ ومنقولٌوذهنيٌ معرفٌ وفوم  تقديميٌ عروض

 

 

 لبرنامح:اتقويم  طرق (13) 
 

 انؼُٛخ اإلداسح انًمٛى

 %71 اعزجٛبَبد انخشٚجٌٕ -1

 %11 اعزجٛبَبد انًغزفٛذٌٔ )جٓبد انزٕظٛف( -2

 2 رمبسٚش يشاجؼٌٕ داخهٌٕٛ -3

 1                 رمبسٚش يشاجؼٌٕ خبسجٍٛٛ -4

  انًذَٔخ فٙ انؼُٛخ رذغت يٍ ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنجشَبيجانُغجخ. 
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 للبرنامح: نواتح التعلم( مصفوفٌ 14) 
 

 :(ILOs)انُزبئج انزؼهًٛٛخ انًغزٓذفخ نهجشَبيج 

  

 يٓبساد ػبيخ ٔيُمٕنخ 2-4
يٓبساد  2-3 

 يُٓٛخ
 انًؼشفخ ٔانفٓى 1-2  2- 2يٓبساد رُْٛخ 

 انًمشس 

 انكٕد

2-

4-

1 

2-

4-

2 

2-

4-

3 

2-

4-

4 

2-

4-

5 

2-

4-

6 

2-

4-

7 

2-

4-

8 

2-

3-

1 

2-

3-

2 

2-

3-

3 

2-

2-

1 

2-

2-

2 

2-

2-

3 

2-

2-

4 

2-

2-

5 

2-

2-

6 

2-

2-

7 

2-

1-

1 

2-

1-

2 

2-

1-

3 

2-

1-

4 

2-

1-

5 

2-

1-

6 

 

        x           x         x x x         x   

 كٌمٌائٌه هندسه
 متقدمه

 م ك هـ
601 

x x     x x   x x x   x x         x x x   x   x 

 ماده ظواهرانتقال
 متقدمه

 ك هـ
  602م

x       x x     x     x       x x   x     x   x 

 ماده ظواهرانتقال
 متقدمه

م  ك هـ
603 

x   x   x x     x     x     x       x   x x   x 

 م ك هـ علٌا رٌاضٌات
  604  

  x                 x     x x   x   x x         

 وحماٌة التأكل
 المواد

م  ك هـ
605 

x x     x x     x     x             x     x   x 

م  ك هـ الموحده العملٌات
606 

x   x   x     x 

    

    x x   x   

    

x x x 

 تكنولوجٌاالتغطٌه
 الرقٌقه بالطبقات

م  ك هـ
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x x x x x x   x x x x x x x         x x x x x x 

 المفاعالت تصمٌم
 الكٌمٌائٌه

م  ك هـ
608 

        x                 x                 x   

 مٌكروبٌولوجٌا
 األغذٌه

م  ك هـ
609 

x x   x                 x x x x x   x     x     

 وادارة تخطٌط
 واقتصادٌات
 المصانع

 ك هـ
  610م

x x       x   x x x       x   x     x x       x 

 وتحلٌل تصمٌم
 الهندسٌه التجارب

 ك هـ
  611م

  x   x   x     x   x x   x x   x         x     

 ك هـ مقرراختٌاري
 614م
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 للبرنامح عقب اإلنتواء من السنٌ التمويدى: نواتح التعلم( مصفوفٌ 15)
 

 يٓبساد ػبيخ ٔيُمٕنخ 2-4
يٓبساد  2-3 

 يُٓٛخ
 انًؼشفخ ٔانفٓى 1-2  2- 2يٓبساد رُْٛخ 
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x x x x x x x  x  x x x      x x     

 

حلقات نقاش 

 دوري

 x  x    x x x x x x x x  x x x x x x  x 

 

اعداد النمىذج 

النظري أو/ و  

التجهيزات 

 المعملية

 

 x x x     x x  x   x x  x x   x x x 

 
إعداد الرسالة 

 والمناقشة
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