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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل 

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل الوظائف

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

 يف دفع عجلة التقدم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنيةاملتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثلاملهنية الوطنية، و

ة متثل سوق العمل واملؤسسة العامة يف بنائها على تشكيل جلان ختصصي وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل،  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

كليات " ملتدربي ـالتقنية الكيميائيةيف قسم  اإلنتاج الكيميائيخطة "التدريبية اخلطة تناول هذه وت

موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات التقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل 

 .الربنامجهلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الالزمة 

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

يع جميب إنه مس املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 اإلدارة العامة للمناهج
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 صف الربنامج: و

ـــُمم دبلوم   ســــــــــوق العمل ا لية  مبا يتوافق مع احتياجات التقنية الكيميائيةيف قســــــــــم   اإلنتاج كيميائيصـــــــ

 مدة كل فصل ، نصفية فصول تدريبية   مخسة يف ، الكليات التقنيةيف ى هذا التخصص  التدريبب عل يتمو ، للتخصص 

ســوق   ســاعة تدريب عملي يف (490)إىل  تدريب، إضــافة ( ســاعة1696) مبجموع ،تدريبيًا عشــر أســبوعًامثانية  تدرييب

 ساعة معتمدة.    (2186، مبا يعادل )العمل

انتقال احلرارة، ســريان  ،أســس التقنية الكيميائية: على املهارات التخصــصــية يف   يف هذا الربنامجويتم التدريب 

ــل الفيزيائية ، املوائع ــل امليكانيكية، عمليات الفصـــــــ مهارات  ،تقنية التفاعالت، القياس و التحكم، عمليات الفصـــــــ

التشــغيل و الصــيانة،الســالمة الصــناعية، حتلية املياه،الكيمياء العامة، التحليل الكيميائي، البيئة التلوث، الصــناعات   

ــافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلســـــــــــــالميةالكيميائية، تكرير البرتول، ، واللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، إضـــــــــــ

ــيات، وتطبيقات احلاســــــــب ا لي، والتعرف على عامل األعمال ــلو  أو )مقرري التوجيه املهين والتميز و والرياضــــــ الســــــ

 .(الوظيفي ومهارات اإلتصال

ــهاهذا الرب من اخلريجومينح  ــص  نامج الشـــ ــطة يف ختصـــ ــم  اإلنتاج الكيميائيدة اجلامعية املتوســـ التقنية من قســـ

 . اإلنتاج الكيميائي املتعلقة بالصناعات الكيميائية و جماالت الطاقة جماالتيعمل يف  أن ومن املتوقعـ، الكيميائية

 اهلدف العام للربنامج:

 اإلنتاج الكيميائي واملعلومات الالزمة ملمارســــــة العمل يف جماليهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات  

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلامسوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 إجراءات السالمة املتعلقة بالصناعة. يتبع 

  على البيئة.حيافظ 

 .جتهيز عملية اإلنتاج 

 بعملية اإلنتاج. يقوم 

 مع العينات بالطرق العلمية.جي 

 اجلودة يف عمليات اإلنتاج. يراقب 

  على الوحدات التشغيلية.حيافظ 

 .تطوير اخلربات املتعلقة باإلنتاج الكيميائي 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
s
t 

s
e
m

e
s
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 
2 2  0 0 2 

 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 جنلا 101 (1لغة إجنليزية )  جنل 

3 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 3 ضاري 101 الرياضيات  ريض 

4 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101  4 يفيز  101 الفيزياء  فيز 

5 VOCA 101 Vocational Guidance & Excellence  VOC 107 2 2 0 0 2  101 5 مهين 101  التوجيه املهين والتميز  مهن 

6 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 6 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

7 KCHE 102 Priciples of chemical technology  CHE 9150 4 4 0 0 4 9150  7 نكيم  102 أسس التقنية الكيميائية  هكم 

Total Number of Units 19 16 6 3 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 

 

2
n

d
 s

e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2  0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 ENGL102 English Language -2 ENGL101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 جنلا 101 جنل  2 جنلا 102 (2لغة إجنليزية ) 

3 KCHE 101 General Chemistry  CHM 9170 4 2 4 0 6 101 3 يكيم 101 الكيمياء العامة  كيم 

4 KCHE 161 Applied fluid mechanics KCHE 102 CHE 9253 4 2 4 0 6 9253 4 نكيم 161 سريان املوائع التطبيقي نكيم 102 هكم 

5 KCHE 162 Applied heat transfer KCHE 102 CHE 9254 4 2 4 0 6 9254 5 نكيم 162 انتقال احلرارة التطبيقي نكيم 102 هكم 

6 KCHE 101 Industrial Safety   CHE 151 2 2 0 0 2 151 6 نكيم 101 السالمة الصناعية  هكم 

Total Number of Units 19 13 12 1 26 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م املقرررمز  اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 4101 2 2 0 0 2 101 1 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ENGL 103 English Language -3 ENG 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 2 جنلا 103 (3لغة إجنليزية ) جنلا 102 جنل 

3 KCHM 251 Enviroment and Polution  CHM 9281 2 2 0 0 2 9281  3 كيمم  251 البيئة والتلوث  كيم 

4 KCHE 244 Petroleum refining KCHM 101 CHE 4280 4 2 4 0 6 280 نكيم 11 هكم  4 كيمن  244 تكرير البرتول 

5 KCHE 231 
Applied mecheical separation 

processes 
KCHE 102 CHE 9262 4 2 4 0 6 9262 كيمن  102 هكم 

عمليات الفصل امليكانيكية 

 التطبيقية
 5 كيمن  231

6 KCHM 241 Chemical industries KCHM 101 CHE 9257 2 2 0 0 2 9257 كيم 101 هكم  6 كيمم  241 الصناعات الكيميائية 

7 KCHE 232 
Applied Physical separation 

processes 
KCHE 161 

KCHE 162 
CHE 9260 4 2 4 0 6 9260 هكم 

 كيمن  161

 كيمن  162

عمليات الفصل الفيزيائية 

 التطبيقية
 7 كيمن  232

Total Number of Units 21 15 12 1 28 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

4
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & Comm. 

Skills 
VOCA 101 ETH 101 

2 2 0 0 2 
 1 سلكا  101  السلو  الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك  101 

2 KCHE 241 
Measurement and control in 

chemical processes 
 CHE 267 4 2 4 0 6 267 هكم  

القياس و التحكم يف العمليات 

 الكيميائية
 2 نكم 241

3 KCHE 221 Chemical analysis CHM 101 CHM 171 4 2 4 0 6 171  3 نكم 221 التحليل الكيميائي كيم 101 كيم 

4 KCHE 281 Chemical reactions technology KCHE 162 CHE 9265 4 2 4 0 6 9265 نكيم 162 هكم  4 نكم 281 تقنية التفاعالت الكيميائية 

5 KCHE 251 Operation and maintenance skills KCHE 232 CHE 9268 3 1 4 0 5 9268 نكيم 232 هكم  5 نكم 251 مهارات التشغيل و الصيانة 

6 KCHE 242 Water desalination KCHE 162 CHE 9258 2 2 0 0 2 9258 نكيم 162 هكم  6 نكم 242 حتلية املياه 

Total Number of Units 19 11 16 0 27 المجموع 
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5
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
س

ام
خل

ا
 

 و.م

CRH 

1 KCHE 299 Co-operative Training 4 ميكن 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
82 55 46 5 106 

Total of training Hours (16× 106 )= 1696 + Cooperative training Hours (490) 2186 490+ التدريب التعاوني    1696 = 16×  106 المجموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 4 الساعات املعتمدة نكيم 102 الرمز أسس التقنية الكيميائية اسم املقرر

قدم يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية ملعرفة أسس اهلندسة الكيميائية. و ي  الوصف:

املقرر شرحا ألنظمة الوحدات وأبعاد الكميات الفيزيائية ذات الصلة بتخصص اهلندسة الكيميائية هذا 

لى املتغريات من خالل املعلومات النظرية بواقع أربع حماضرات يف األسبوع باإلضافة إىل التعرف ع

وتقديم شرحا مفصال لقوانني موازنة املادة والطاقة. يعترب هذا املقرر من املقررات  والفيزيائية الكيميائية

األساسية عند دراسة اإلنتاج الكيميائي ألنه يهيئ املتدرب لفهم أسس عمليات اإلنتاج ومفرداتها وفهم 

 اهلدف من القيام مبوازنات املادة والطاقة.

 4 الساعات املعتمدة كيم 101 الرمز كيمياء عامة قرراسم امل

يف الرتكيب الذري وتسمية املركبات األساسية  املعارف يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب الوصف:

اىل التعرف على املادة يف احلالة الصلبة  الكيميائية والتعرف على الروابط والصيغ الكيميائية باالضافة

. ويف اجلانب العملي سوف يتم التدريب على والسائلة والغازية وكذلك مقدمة يف الكيمياء العضوية

 وحتضرياتها. املخترب الكيميائي وأدوات السالمة فيه وكيفية التعامل مع املواد الكيميائية جتهيزات

  .ارب عملية متنوعة يف الكيمياء التحليلية والفيزيائية والعضويةواجراء جتوإستخدام األدوات الزجاجية 

 4 الساعات املعتمدة نكيم 161 الرمز سريان املوائع التطبيقي اسم املقرر

ــغيل وعمل التهيئة ألجهزة              الوصف: ــتخدام وتشـ ــية السـ ــاسـ ــاب املتدرب املهارات األسـ يهدف املقرر إىل إكسـ

يتم التعرف على خصائص املوائع و أشكال سريان املوائع يف األنابيب و األكواع      و يف هذا املقرر املوائع. 

وكذلك دراســة أنواع املضــخات من خالل التدريب النظري بواقع حماضــرتني يف األســبوع والعملي بواقع    

 وجتهيزها ووعملية فحصــــها  الوحدات التشــــغيلية أربع حماضــــرات يف املعمل باإلضــــافة إىل التدرب على

 اإلنتاج. لعملية  إعدادها

 4 الساعات املعتمدة نكيم 162 الرمز انتقال احلرارة التطبيقي اسم املقرر

ــية الســـتخدام وتشـــغيل وعمل التهيئة ألجهزة  يهدف املقرر   الوصف: ــاسـ إىل إكســـاب املتدرب املهارات األسـ

ــيل و تيارات احلمل و  انتقال احلرارة و يف هذا املقرر يتم التعرف على طرق انتقال احلرارة )التوصــــــــــــــــــــ

ــرات يف    ــبوع والعملي بواقع أربع حماضــ ــرتني يف األســ ــعاع( من خالل التدريب النظري بواقع حماضــ اإلشــ

 اإلنتاج.لعملية  إعدادها الوحدات التشغيلية وعملية فحصها وجتهيزها ول باإلضافة إىل التدرب على املعم

 2 الساعات املعتمدة نكيم 101 الرمز السالمة الصناعية اسم املقرر

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على االحتياطات العامة للسالمة يف   الوصف:

املختربات واملصانع الكيميائية،وذلك لتقليل املخاطر واحلوادث املتوقعة. و يف هذا املقرر يتم التدريب 

ومعرفة كيفية التعامل مع  على معرفة االحتياطات العامة للسالمة داخل املختربات واملصانع الكيميائية

االجهزة واملواد الكيميائية بأنواعها املختلفة وكذلك التعرف على االخطار امليكانيكية والكهربائية 

باإلضافة اىل التعرف على أنواع احلرائق ووسائل إطفائها ومعرفة اإلسعافات األولية وذلك من خالل 

 املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع.
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 2 الساعات املعتمدة مكيم 251 الرمز البيئة و التلوث اسم املقرر

وأنواعه ومسبباته ويف هذا  البيئة األساسية يف تلوث املعارفيهدف املقرر إىل اكساب املتدرب   الوصف:

على أنواع ومسببات وطرق الوقاية من التلوث وتأثريه على البيئة من خالل املعلومات  عرفاملقرر سيتم الت

النظرية باإلضافة إىل التدريب على أساليب التخلص من النفايات والطرق املناسبة لذلك وأساليب مراقبة 

 البيئة.

 4 الساعات املعتمدة نكيم 244 الرمز تكرير البرتول اسم املقرر

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على تكرير البرتول و منتجاته و         الوصف:

التعرف على مواصفاته و طرق قياسها. و يف هذا املقرر سيتم تعريف املتدرب على البرتول والغاز 

ف ايضا على  الطبيعي و اماكن تواجدهما وتكريرهما وطرق املعاجله و انواع الغاز الطبيعي والتعر

املنتجات البرتولية وطرق انتاجها  وقياس جودتها  من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف 

 األسبوع والتدريب العملي بواقع اربع حماضرات يف املعمل.

 4 الساعات املعتمدة نكيم 231 الرمز عمليات الفصل امليكانيكية التطبيقية اسم املقرر

 إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على طرق الفصل امليكانيكية.يهدف املقرر   الوصف:

يف هذا املقرر يتم تعريف املتدرب على عمليات الفصل امليكانيكية ) التكسري و الطحن و 

 النخل و الرتسيب و الرتويق و الطرد املركزي و الرتشيح و الفصل باالغشية( من خالل التدريب النظري

 بواقع حماضرتني يف األسبوع و اربع حماضرات يف املعمل.

 2 الساعات املعتمدة نكيم 241 الرمز الصناعات الكيميائية اسم املقرر

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على اهم الصناعات الكيميائية            الوصف:

.و يف هذا املقرر يتعرف املتدرب على الصناعات الكيميائية من خالل دراسة املواد اخلام واملراحل اليت 

 خداماتها التطبيقية.متر بها أثناء عملية التصنيع. ويتم أيضا معرفة املنتجات النهائية وخصائصها واست

 4 الساعات املعتمدة نكيم 232 الرمز عمليات الفصل الفيزيائية التطبيقية اسم املقرر

ــل الفيزيائية. و يف  يهدف املقرر  الوصف: ــية للتعرف على طرق الفصـ ــاسـ ــاب املتدرب املهارات األسـ إىل إكسـ

ــل الفيزيائية )  ــتخال  و  هذا املقرر يتم تعريف املتدرب على عمليات الفصـ ــا  و االسـ التقطري و االمتصـ

البلورة و التبخري و التجفيف( من خالل التدريب النظري بواقع حماضــرتني يف االســبوع و اربع حماضــرات 

 يف املعمل.

 4 الساعات املعتمدة نكيم 241 الرمز القياس والتحكم يف العمليات الكيميائية اسم املقرر

إىل إكســـــــــاب املتدرب املهارات األســـــــــاســـــــــية للتعرف على طرق و اجهزة القياس يهدف املقرر   الوصف:

ــبوع والتدريب العملي بواقع اربع   ــرتني يف األســـ والتحكم.و يتم من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضـــ

ــافة إىل التدريب على   ــرات يف املعمل باإلضـ ــمامات ودرجة احلرارة والتعامل طحماضـ رق التحكم يف الصـ

 .ات السوائل داخل اخلزاناتمع مستوي
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 4 الساعات املعتمدة نكيم 221 الرمز التحليل الكيميائي اسم املقرر

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية للقيام بالتحليل الكيميائي.  و يف   الوصف:

هذا املقرر يتم دراسة املوضوعات من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب 

ري ا اليل العملي بواقع أربع حماضرات يف املعمل. ويشمل املقرر التدريب على حسابات وحتض

الكيميائية وطرق التحليل الكهروكيميائي، وطرق التحليل الطيفي يف جمال املرئي و الفوق 

 البنفسجي،  وطرق التحليل الطيفي بواسطة االمتصا  الذري وأخريا طرق التحليل الكروماتوجرايف.

 4 الساعات املعتمدة نكيم 281 الرمز تقنية التفاعالت الكيميائية اسم املقرر

إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على ميكانيكية التفاعالت يهدف املقرر   الوصف:

املقرر سيتم التدريب على هذا  الكيميائية و التدرب على طرق تشغيل املفاعالت الكيميائية. و يف

اضرتني يف املبادئ األساسية يف حركية التفاعالت الكيميائية من خالل املعلومات النظرية بواقع حم

األسبوع وتطبيق هذه املبادئ يف تشغيل وأداء املفاعالت الكيميائية الصناعية املستخدمة يف إجراء 

 ، بواقع اربع حماضرات عملية يف االسبوع.التفاعالت املتجانسة وغري املتجانسة

 3 الساعات املعتمدة نكيم 251 الرمز مهارات التشغيل والصيانة اسم املقرر

ــانع     يهدف املقرر الوصف: ــيانة الوحدات يف املصــ ــغيل وصــ ــية لتشــ ــاســ ــاب املتدرب املهارات األســ إىل إكســ

ســــيتم التدريب على التعامل مع الوحدات الصــــناعية و مكوناتها من خالل  هذا املقرر الكيميائية. و يف 

ــبوع والتدريب العملي بواقع أربع حماضـــــرات  يف امل  ــرة يف األســـ عمل على املعلومات النظرية بواقع حماضـــ

  وحدات االستخال  واالمتصا  واملفاعالت والبلورة و غريها من الوحدات وتشغيلها وصيانتها.

 2 الساعات املعتمدة نكيم 242 الرمز حتلية املياه اسم املقرر

إىل إكســاب املتدرب املهارات األســاســية للتعرف على طرق معاجلة و حتلية املياه.  و   يهدف املقرر   الوصف:

ــتعملة يف حتلية املياه  من خالل املعلومات النظرية  يف هذا املقرر يتعرف املتدرب على خمتلف الطرق املســـــ

حل، طريقة بواقع حماضــــرتني يف األســــبوع يتم التدريب فيها على طريقة التبخري الوميضــــي املتعدد املرا  

 وغريها. التناضح العكسي، الضغط البخاري ،التحلية بالطاقة الشمسية
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شرتكةلمقررات املالتفصيلي لالوصف   
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 كيم 101 لرمزا كيمياء عامة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف األساسية يف الرتكيب الذري وتسمية املركبات الكيميائية والتعرف 

اىل التعرف على املادة يف احلالة الصلبة والسائلة والغازية وكذلك مقدمة يف  على الروابط والصيغ الكيميائية باالضافة

الكيمياء العضوية. ويف اجلانب العملي سوف يتم التدريب على جتهيزات املخترب الكيميائي وأدوات السالمة فيه وكيفية 

يل القياسية واجراء جتارب عملية التعامل مع املواد الكيميائية. وإستخدام األدوات الزجاجية وكيفية حتضري ا ال

 متنوعة يف الكيمياء التحليلية والفيزيائية والعضوية.

 هلدف العام من املقرر: ا

على واملواد الكيميائية مجيع حاالت  يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على 

 .مع العمليات األخرى داخل املصنع متداخلةمنفصلة و األدوات الزجاجية وحتضري ا اليل القياسية

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .حيدد معلومات السالمة املتعلقة باملادة الكيميائية  -1

 .حيدد أنواع املواد الكيميائية  -2

 .مييز طبيعة املواد الكيميائية  -3

 .مييز أنواع التفاعالت الكيميائية  -4

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 4 اإلملام بالرتكيب الذري للعناصر وكذلك النظرية الذرية احلديثة 

o .6 التعرف على أعداد الكم والتوزيع اإللكرتوني  

o .6 معرفة الرموز الكيميائية للعناصر والصيغ واستنتاجها  

o  6 الكيميائية.التمكن من تسمية املركبات  

o .4 6 اإلملام حباالت املادة الثالث 
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o 4 4 .معرفة مبادئ الكيمياء العضوية 

o 4  .التعرف على املخترب الكيميائي وأدوات السالمة فيه 

o 4  إستخدامهااألدوات الزجاجية وكيفيةمعرفة و كيفية التعامل مع املواد الكيميائية 

o 4  .معرفة كيفية حتضري ا اليل القياسية 

o 4  .جتارب يف الكيمياء التحليلية 

o 4  .جتارب يف الكيمياء العضوية 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.   -1

 الضحية/الضحايا.تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة   -2

 تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات األولية.  -3

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني.  -4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة.  -5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان.  -6

7-  
ــورة الئقة؛ وطلب املوافقة من    ــاعر وبصـــ ــابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشـــ ــاب/املصـــ ــتجابة للمصـــ االســـ

 املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

8-  
األولية تشــغيًلا صــحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلســعافات األولية، وطلب املســاعدة بتقديم تشــغيل معدات اإلســعافات 

 اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة.  -9

 املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة .أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة   -10

11-  
ــلة وفًقا ل جراءات أو    ــب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصـــ ــاء يف الوقت املناســـ ــب االقتضـــ إعداد التقارير حســـ

 خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.

 

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الذري:الرتكيب  4

 .مقدمة -

 .منوذج بور للذرة -

 .العدد الذري والكتلي -

 .وحدة الكتلة الذرية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  16

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .النظائر والوزن الذري -

 .الوزن اجلزيئي -

 .عدد التكافؤ وعدد التأكسد -

 .تصنيف العناصر والفعالية الكيميائية -

 .الطيف الذري واعداد الكم -

 .البناء االلكرتوني للذرة -

 .التوزيع االلكرتوني -

 .قاعدة هوند -

 زاجلدول الدوري -

  .اخلوا  الدورية لذرات العناصر -

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-   3.  

 :الروابط الكيميائية 6

 .مقدمة -

 انواع الروابط الكيميائية. -

 الرابطه االيونيه. 

 .الرابطة التساهمية 

  التناسقيةالرابطة.  

 الرابطة الثنائية والثالثية.  

 روابط سيجما وباي.  

 الروابط املعدنية. 

 الروابط اهليدروجينية. 

 .خوا  املركبات التساهمية -

 .خوا  املركبات االيونية -

  .قوى التجاذب بني اجلزيئات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-   3. 
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 113 من  17

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الصيغ الكيميائية 6

 .مقدمة -

 .العناصر الكيميائية -

 .الصيغ الكيميائية -

 الصيغ االولية.  

 الصيغ اجلزيئية. 

 .موازنة املعادالت الكيميائية -

  .تسمية املركبات الكيميائية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملي األداء

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-   3. 

 :الغازات  واحملاليل 6

o الغازات. 

 .مقدمة -

 .احلجم -

 .الضغط  -

 .درجة احلرارة -

 .قوانني الغازات -

 .النظرية احلركية للغازات -

  .حيود الغازات عن السلو  املثالي -

 :السوائل واملواد الصلبة

 .مقدمة -

 .احلالة السائلة -

 التبخر والتكاثف.  

 توازن احلالة والتوازن احلركي.  

 ضغط خبار السائل.  

  درجة احلرارة احلرجة والضغط احلرج. 

 الغليان و درجة الغليان.  

 .احلالة الصلبة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  18

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ضغط خبار املادة الصلبة.  

 االنصهار ودرجة االنصهار.  

 املواد الصلبة البلورية وغري البلورية.  

 .خمطط توازن االطوار -

 :احملاليل

 .مقدمة -

 .ا اليل املشبعة وغري املشبعة وفوق املشبعة -

 .الرتكيز وطرق التعبري عن الرتكيز -

 زحساب متوسط اخلوا  الفيزيائية -

 .اطوار ا اليل -

 حماليل الغازات يف السوائل والعوامل املؤثرة. 

  حماليل السوائل يف السوائل والعوامل املؤثرة. 

  املؤثرةحماليل املواد الصلبة يف السوائل والعوامل. 

 اخلوا  التجميعية للمحاليل. 

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-   3. 

 :الكيمياء العضوية 6

 .مقدمة -

 .اهليدروكربونات -

  البارافينيةهيدروكربونات. 

 االوليفينية هيدروكربونات. 

 اهليدروكربونات االروماتية العطرية.  

 .اجملموعات الوظيفية االساسية -

  الكحوالت والفينوالت. 

 االيثرات. 

 االلدهيدات والكيتونات. 

 االمحاض الكربوكسيلية ومشتقاتها. 

 االمينات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  19

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-   3. 

 :خمترب الكيمياء وجتهيزاته 6

o مواصفات املختربات الكيميائية. 

 .مقدمة -

 .وقعامل -

  .ساحةامل -

  .رتفاعإلا -

 .السقف  -

  .رضيةاأل -

 .األبواب -

 .اإلضاءة -

 .التهوية -

 .املخترب تطاوال -

 .أحواض الغسيل -

 .خدمات املخترب -

 .وسائل السالمة -

 .غرف املخترب -

 .تصنيف املختربات الكيميائية -

 .تهيئة املخترب -

 .تنظيم املخترب -

 .صيانة املخترب -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-   3.  
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 113 من  20

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املخترباألوعية الزجاجية واألدوات األساسية يف  4

 .مقدمة -

 .األوعية القياسية والغريقياسية -

ــائعة يف  - صـــــور األوعية الزجاجية واألدوات واألجهزة الشـــ

 .املختربات الكيميائية

 .غسيل األوعية الزجاجية -

 .حماذير جيب مراعاتها عند تسخني األدوات واملواد -

 .جتفيف األوعية واألدوات -

 .طريقة استخدام املاصة -

 .طريقة استخدام السحاحة -

 .طريقة استخدام امليزان -

 .جهاز قياس الرقم اهليدروجيين -

 مبدأ العمل. 

 كيفية احلفاظ على األقطاب الزجاجية. 

 معايرة اجلهاز. 

 .املواد واألدوات (1

 .خطوات العمل (2

 .قياس الرقم اهليدروجيين لعينة -

 .جهاز قياس التوصيلية -

 مبدأ العمل. 

 قياس التوصيلية لعينة. 

 .املواد واألدوات (1

 .العملخطوات  (2

  .لعينة قياس الرقم اهليدروجيين والتوصيلية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-   3.  
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 113 من  21

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الكيماويات وكيفية التخلص من النفايات الكيماوية يف املخترب 4

 .مقدمة -

 .تقسيم املواد الكيميائية -

  الطورحسب. 

 .الصلبة (1

 .السائلة (2

 .الغازية (3

 حسب الصيغة البنائية.  

 .عضوية (1

 .غري عضوية (2

 حسب اخلطورة. 

 .شديدة االشتعال (1

 .ذاتية االشتعال (2

 .مؤكسدة (3

 .متفجرة (4

 .شديدة السمية وأخرى مسرطنة (5

 .حارقة وكاوية (6

 .مشعة (7

 .إشارات خطورة املواد الكيميائية -

  .الكيميائيةاملعلومات واإلرشادات املوجودة على العبوات  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-   3.  

 :عمليات الفصل وعمليات الرتشيح 4

o عمليات الفصل. 

 .مقدمة -

 .الطرق التقليدية يف الفصل -

 التطاير. 

 التقطريوأنواعه. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  22

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .التقطري البسيط (1

 .التقطري التجزيئي (2

 .إعادة التبلور -

 .الرتسيب -

 .الطرق احلديثة يف الفصل -

 .الفصل بني املاء وبرتوليوم إيثرباستخدام قمع الفصل -

 .فصل احلرب التجاري بواسطة ورق الكروماتوجرافيا -

 :عمليات الرتشيح

 .مقدمة -

 .الرتشيح باجلاذبية -

 .الرتشيح بالتفريغ -

 .أنواع ورق الرتشيح -

 باستخدام الرتشيح باجلاذبية الفصل بني املاء ومحض السالسليك -

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-   3.  

 :كيفية حتضري احملاليل القياسية 4

 .مقدمة -

 .خطوات حتضري حملول قياسي -

 .حتضري ا اليل القياسية برتكيز النسبة املئوية -

  الرتكيز بالنسبة املئويةأنواع. 

 .حتضري ا اليل القياسية برتكيز املوالرية -

 من مادة صلبة. 

 من مادة سائلة مركزة. 

o إجياد تركيز العبوة املركزة باملوالرية. 

o قانون التخفيف. 

o الكثافة والوزن النوعي. 

o تعيني عامل اللزوجة لسائل. 

o تعيني لزوجة السوائل وا اليل. 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  23

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o ة وسائلةتعيني كثافة مادة صلب. 

o تعيني الوزن اجلزيئي لسائل متطاير. 

  .حتضري ا اليل القياسية برتكيز اجلرام لكل لرت -

حتضــــــــــــري ا اليل القياســــــــــــية برتكيز جزء لكل مليون جزء  -

(ppm( و جزء لكل بليون جزء )ppb). 

 احلجم ومايقابله من وزن. 

  الوحدات الشائعة للرتكيز بالـppm  وppb. 

مراجع 

 املوضوع

1-  1. 

2-  2. 

3-  3. 

 :جتارب يف التحليل احلجمي 4

 .مقدمة -

 .أنواع املعايرات -

 .تعيني تركيز حملول محض اخلليك بواسطة حملول -

 .هيدروكسيد الصوديوم

الصوديوم بواسطة محض تعيني تركيز حملول هيدروكسيد  -

  .اهليدروكلوريك

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 جتارب يف الكيمياء العضوية 4

 .اختبار الذوبانية للمركبات العضوية -

  .العضويةللمركبات اختبار االحرتاق والتشبع  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  24

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :جتارب يف الكيمياء الفيزيائية 4

 .تعيني الكثافة املطلقة للسوائل -

 .تعيني كثافة مادة صلبة -

 .الفسكوميرتتعيني اللزوجة النسبية للسوائل باستخدام  -

  .تعيني الوزن اجلزيئي لسائل متطاير -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Shuegar, Gershon J. and Ballinger, Jack T., Chemical Technician’s 

Ready reference Book , Hardcover edition 0004, 1996, McGraw-Hill 

Companies, Inc 

-  

الكيمياء العامة: د. أمحد العويس ود. سليمان اخلويطر، د. عبدالعزيز الواصل ود. عبدالعزيز   -

 هـ.1417للنشر والتوزيع  السحيباني، الناشر دار اخلرجيي

-  

-   -  

-   -  

-   -  
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 113 من  25

 مكيم 251 لرمزا البيئة و التلوث سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

املقرر إىل اكساب املتدرب املعارف األساسية يف كيمياء التلوث وأنواعه ومسبباته ويف هذا املقرر سيتم  يهدف

التعرف على أنواع ومسببات وطرق الوقاية من التلوث وتأثريه على البيئة من خالل املعلومات النظرية باإلضافة إىل التدريب 

 لذلك وأساليب مراقبة البيئة. على أساليب التخلص من النفايات والطرق املناسبة

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية يف التلوث الكيميائي ومسبباته وأنواعه وطرق التخلص 

 منه.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .يتعرف على أنواع التلوث  -1

 .حيدد مصادر التلوث وأضرار الكيماويات وخماطرها  -2

 .حيدد طبيعة التلوث الناتج من الكيماويات ونفاياتها  -3

  .حيلل مسببات التلوث من الكيماويات ونفاياتها  -4

 .يتعرف على الطرق الصحيحة للتعامل الكيماويات ونفاياتها   -5

 .يعد تقرير عن الكيماويات ولنفايات وأضرارها  -6

 

 ( النظرية) الوحدات
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 البيئة والتلوث  

o .4 الغالف اجلوي  

o 4 .تلوث اهلواء  

o 4 .تلوث املياه  

o 4 .تلوث الرتبة  
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 113 من  26

o .4 تلوث الضوضائي  

o .4 امللوثات االشعاعية  

o .2 املخلفات الصلبة  

o .2 مراقبة البيئة  

 اجملموع
32  

32 
 

 )النظري (املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :البيئة والتلوث  4

 )البيئة )نظرة تارخيية. 

 انواع البيئات. 

 النظام البيئي. 

 االتزان البيئي. 

 تعريف التلوث. 

 تصنيف امللوثات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-    

 :الغالف اجلوي  4

 مقدمة. 

 تقسيم الغالف اجلوي. 

 اهلواء والتلوث. 

 انواع امللوثات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   

 :تلوث اهلواء 4

 .مقدمة -

 .مصادر تلوث اهلوائي -

 .اهلواءملوثات  -

 :كثافة امللوثات اجلوية وتأثريها على درجة احلرارة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  27

 )النظري (املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .العوامل ا ددة كثافة امللوثات اجلوية -

 .تأثري امللوثات على درجة حرارة االرض -         

 :التحكم يف تلوث اهلواء

 .مقدمة -

 .اتباع الطرق الوقائية -

 .التغري من صفات امللوثات قبل انبعاثها -

  .اتباع القواعد الفنية  -         

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-  3.  

  :تلوث املياه  4

 مقدمة. 

  اء.امل ملوثاتمصادر 

 طرق التحكم يف تلوث املياه. 

 معاجلة مياه الصرف الصحي. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1.  

2-   2.  

3-  3.  

 :تلوث الرتبة  4

 مقدمة. 

 الرتكيب الطبيعي للرتبة. 

 مصادر تلوث الرتبة. 

 .التحكم يف تلوث الرتبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  28

 :التلوث الضوضائي  4

 .مقدمة 

 قياس شدة الصوت. 

 مصادر الضوضاء. 

 االثار اليت تسببها الضوضاء. 

 .التحكم يف تلوث الضوضاء-     

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :امللوثات االشعاعية  4

 مقدمة. 

 تصنيف االشعة. 

 النظائر املشعة. 

 ظاهرة النشاط االشعاعي. 

 عمر املادة املشعة. 

 نواتج تفكك النظائر املشعة. 

 مصادر التلوث باملواد االشعاعية. 

 االثار احليوية لالشعاعات املؤينة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

  :املخلفات الصلبة  2

 .مقدمة -

 .مصادر النفايات الصلبة -

 .معاجلة النفايات الصلبة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  29

 :مراقبة البيئة  2

 .مقدمة     -

 .طرق مراقبة البيئة الزمنية -

 .املسح البيئي -

 .انواع املراقبات البيئية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

  - هـ1413 التلوث ومحاية البيئةد. حممد عبدو العودات و د. عبداهلل بن حييى باصهي  -

-  Environmental Engineering [vol.II]Sewage disposal and air pollution 

engineering y: S.K. Garg Tenth revised edition 1996]  

 

-  

-  Pollution and its control” n: Engineering Chemistry, C. Jain & M. Jain, 1998 

 
-  

-  “Air Pollution” M.N. Rao & H.V.N.Rao 199 -  
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 113 من  30

 نكيم 244 لرمزا تكرير البرتول سم املقررا

 كيم  101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

 التعرف على إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على تكرير البرتول و منتجاته و يهدف املقرر

اماكن تواجدهما  يف هذا املقرر سيتم تعريف املتدرب على البرتول والغاز الطبيعي و. ومواصفاته و طرق قياسها

انواع الغاز الطبيعي والتعرف ايضا على  املنتجات البرتولية وطرق انتاجها  وقياس جودتها   وتكريرهما وطرق املعاجله و

 من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب العملي بواقع اربع حماضرات يف املعمل.

 هلدف العام من املقرر: ا

 التعرف على إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على تكرير البرتول و منتجاته و املقرريهدف 

 .مواصفاته و طرق قياسها

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .جيري التحاليل واالختبارات الالزمة  لتحديد جودة املشتقات البرتولية  -1

 .الطرق الصحيحة لضمان التخلص ا من من املخلفاتيستخدم   -2

 .يضبط ظروف التشغيل لتتوافق مع معايري البيئة بإتباع األساليب الصحيحة لضمان سالمة البيئة  -3

 .يأخذ العينات بالطرق العلمية لتكون ممثلة للمادة املراد حتليلها  -4

 .ومطابقتها للمواصفات القياسية املطلوبةيتبع الطرق القياسية ملعرفة جودة املشتقات البرتولية   -5

 .يعرض نتائج التحليل وفق النماذج ا ددة لكتابة التقرير املطلوب  -6

 .يتعرف على املصطلحات الفنية للمنتجات النفطية  -7

  .يتعرف على خطورة املشتقات البرتولية املستخدمة  -8

 .من اخلطر داخل املنشأةيرتدي أدوات السالمة الشخصية بالطرق الصحيحة ليحمي نفسه   -9

10-  
حيافظ على املستوى الصحي الصناعي يف بيئة العمل بأساليب وخطوات علمية حلماية األشخا  داخل 

  .املنشأة الصناعية
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 113 من  31

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 8 .النفط اخلام و الغاز الطبيعي  

o 6 .تقطري الزيت اخلام  

o  6 .وحدات التكسري  

o 6 .عمليات معاجلة املنتجات البرتوليه  

o 6 .املنتجات النهائية ملصايف البرتول ومكوناتها  

o 32  .مواصفات و مقاييس املنتجات البرتولية 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 السالمةارشادات  -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -
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 113 من  32

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :النفط اخلام 8

طرق إستكشافه  -أماكن وجوده  -البرتول: مكوناته  -

طرق  -أهم املواد املستخرجة منه  -طرق إستخراجه  -

  .طرق التكرير -املعاجله 
 واملنتجات البرتولية وطرق التحميل.حمطات الزيت اخلام  -

 :الغاز الطبيعي

  .أنواع الغاز الطبيعي -
طرق  -طرق إستخراجه  -مكوناته  -تصنيفاته  -

 .جتزئته طرق  -و تكريره  معاجلته
 Naturalعمليات حتميل وتوزيع الغاز الطبيعي املسال ) -

Gas Liquids) . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   

 :تقطري الزيت اخلام  6

 .طرق التقطري -
 .منتجات وحدة التقطري -
 .تقنية الفصل داخل وحدة التقطري -
 .مكونات الزيت الرطب وطرق معاجلته -
ــل الغاز والزيت وعملية    - ــيه لعملية فصـــ ــاســـ املكونات االســـ

 .تشغيلها
 .االساسيه لتجزئة النفثا وطرق التشغيلوصف العمليات  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :وحدات التكسري  6

 .اهمية وحدة التكسري -
 .انواع التكسري -
 .التكسري احلراري -
 .التكسري احلفاز -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  33

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .اهليدروجيينالتكسري  -
 .الرسم التخطيطي لعمليات التكسري -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :عمليات معاجلة املنتجات البرتوليه  6

 .التعريف واهلدف -
 .وصف بعض عمليات املعاجله -

 Naphtha Reformer Units .وحدات إعادة  تشكيل النفثا 
 .اهمية وحدة إعادة التشكيل -
 .انواع التشكيل -
 .رسم ختطيطي لعمليات التشكيل -

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

  :النهائية ملصايف البرتول ومكوناتهااملنتجات   6
 .املنتجات ذات درجة الغليان املنخفضه -
 .اجلازولني -
 .وقود التوربينات )الطائرات( -
 .الديزل -
 .وقود التقطري -
  fuel oil.الزيت احلراري  -
 .زيوت االسفلت -
ــة يف املطــارات وحمطــات    - طرق ختزين وتوزيع املنتجــات البرتولي

 .التوزيع

 الشفهية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 1-   1. 
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 113 من  34

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :تعيني نسبة الكربون يف الزيوت بطريقيت رامسبوتوم وكونرادسون  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :اجياد نسبة الرسوبيات يف الزيوت  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال  :دراسة نقطة الوميض للزيوت  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :تعيني الرقم احلمضي للزيوت  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :نقطة االنسكاب ملنتجات برتولية خمتلفةاجياد   4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  35

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :اجياد اللزوجة ملنتجات برتولية خمتلفة واملقارنة بينها  4

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :دراسة عملية التقطري للمنتجات البرتولية  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :االوكتيين النواع خمتلفة من الوقودتعيني الرقم   4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Shreve’s chemical process industries. George T. Austin.5th 
edition,1998 

-  

-   -  
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 113 من  36

 

 

 ( النظريةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 2 .الصناعات البرتوكيميائية  

o 8 .صناعات البوليمرات  

o 4 .صناعات األمسنت  

o 4 .صناعات الزجاج  

o 4  .صناعة احلديد  

o 4 .صناعة الغازات الصناعية  

o 6 .صناعات أخرى  

 مكيم 241 لرمزا الكيميائية الصناعات سم املقررا

 كيم  101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر و  الصناعات الكيميائية . ى اهمإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف عل يهدف املقرر

يتعرف املتدرب على الصناعات الكيميائية من خالل دراسة املواد اخلام واملراحل اليت متر بها أثناء عملية التصنيع. ويتم 

 .أيضا معرفة املنتجات النهائية وخصائصها واستخداماتها التطبيقية

 هلدف العام من املقرر: ا

 الصناعات الكيميائية . ى اهمإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف عل يهدف املقرر

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 يتعرف على االنواع املختلفة للصناعات الكيميائية الغري برتولية.  -1

 يتعرف على الطرق املختلفة لتحضري الصناعات الكيميائية.  -2

 يضبط الظروف الالزمة للحصول على املنتجات الصناعية بشكل مناسب.  -3

 يتعرف على افضل الطرق للتخلص من املخلفات الصناعية او إعادة تدويرها.  -4

 يطبق اشرتاطات السالمة الواجب اتباعها عند التعامل مع الصناعات الكيميائية املختلفة.  -5
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 113 من  37

 اجملموع
32  

32 
 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :الصناعات البرتوكيميائية 2

o اهليدروكربونات الرئيسة يف الصناعات البرتوكيميائية.  

 غاز امليثان : رمزه، صناعته، املواد اليت تشتق منه. -

 .مراحل فصل امليثان من الغاز الطبيعي -

عمليات فصـــــــــــــــــل االيثان والربوبان والبيوتان من الغاز  -

 .الطبيعي

 والبيوتان ) طرق التربيد والتخزين والنقل( الربوبان -

االلكينــات اخلفيفــة : )االيثلني، الربوبلني، البيوتني (   -

 رمزها، صناعتها، املواد اليت تشتق منها.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

  ت:صناعة البوليمرا  8

ــمل تعريف البوليمر واملونيمر وأهم البوليمرات - مقدمة تشــــــــــــــ

 املشهورة.

 أنواع البوليمرات وأهم تفاعالتها.-

 تركيب البوليمرات، طريقة حتضريها واإلضافات إليها. -

 صناعة بوليمرات مشهورة )بولي ايثلني، بولي بروبلني، بولي -

 ستايرين، النايلون(.

 .يمرات يف اململكةصناعة البول-

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :صناعة األمسنت  4

 تعريف وتركيب وتفاعالت األمسنت. -

 أنواع األمسنت. -

 طرق ومراحل تصنيع األمسنت. -

 صناعة األمسنت يف اململكة. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

3-  3. 
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 113 من  38

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ج:صناعة الزجا  4

 تعريف وتركيب وتفاعالت الزجاج. -

 أنواع الزجاج. -

 طرق ومراحل تصنيع الزجاج. -

 صناعة الزجاج يف اململكة. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 د:صناعة احلدي  4

 تعريف وتركيب وتفاعالت احلديد. -

 أنواع احلديد. -

 طرق ومراحل تصنيع احلديد. -

 صناعة احلديد يف اململكة. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :صناعة الغازات الصناعية  4

 .الكلور -

 .النشادر  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

  :صناعات أخرى  6

 اخلزف.صناعة  -

 صناعة الزيوت والدهون. -

 صناعة الصابون. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع
-  Shreve’s chemical process industries. George T. Austin.5th 

edition,1998 

-  
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 113 من  39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 113 من  40

 نكيم 102 لرمزا اسس التقنية الكيميائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    4 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

املقرر شرحا قدم هذا ي.  أسس اهلندسة الكيميائيةاملتدرب املهارات األساسية ملعرفة إىل إكساب  يهدف املقرر

ألنظمة الوحدات وأبعاد الكميات الفيزيائية ذات الصلة بتخصص اهلندسة الكيميائية من خالل املعلومات النظرية 

شرحا مفصال تقديم و والفيزيائية املتغريات الكيميائيةعلى  التعرفيف األسبوع باإلضافة إىل  أربع حماضراتبواقع 

 املتدربهذا املقرر من املقررات األساسية عند دراسة اإلنتاج الكيميائي ألنه يهيئ لقوانني موازنة املادة والطاقة. يعترب 

 .ادة والطاقةلفهم أسس عمليات اإلنتاج ومفرداتها وفهم اهلدف من القيام مبوازنات امل

 هلدف العام من املقرر: ا

مفهوم العملية وإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع أسس حسابات اهلندسة الكيميائية  هدفي

 .مع العمليات األخرى داخل املصنع ومتداخلةالكيميائية منفصلة 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

1-  
السريان من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد من  يستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط

 .جاهزية املنشأة للتشغيل

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -2

 .يراقب معدالت اإلنتاج بالطريقة اليت تضمن سري عملية اإلنتاج حسب املطلوب  -3

 .يضبط ظروف التشغيل لتتوافق مع سالمة البيئة  -4

 .لريقى بالعمل وأساليبه تطوير أساليب العمل باستخدام األدوات املطلوبة يقرتح  -5

 .يعرض نتائج التحليل وفق النماذج ا ددة إلصدار التقرير املطلوب  -6

 .يستخدم أساسيات اهلندسية الكيميائية  -7

 .يستخدم أساسيات احلسابات اهلندسية ووحدات القياس  -8

 .ينمي التفكري اإلبداعي  -9
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 113 من  41

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 16 .األبعاد والوحدات  

o 16 .متغريات العملية الكيميائية  

o 16 .موازنات املادة  

o 16 .موازنات الطاقة  

 اجملموع
64  

64 
 

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الوحدات واألبعاد 16

  .مقدمة -

 .أنظمة الوحدات  -

  .معامل التحويل -

 .حتويل  الوحدات من نظام إىل آخر -

 .جتانس األبعاد -

 .الكميات الغري بعدية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-    

 :العمليات ومتغرياتها 16

 .مقدمة -

 .احلجم  –الكتلة  –الكثافة  -

 .الكثافة النوعية -

 .احلجم النوعي -

  .معدل السريان الكتلي واملولي واحلجمي -

 .درجة احلرارة ووحداتها -

 .الضغط وأنواعه ووحداته -

 ميائي.الرتكيب الكي -

 املول والوزن اجلزيئي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  42

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الكسر الكتلي والنسبة املئوية الكتلية 

 الكسر املولي والنسبة املئوية املولية 

 زيئي للخليط   الوزن اجل 

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-    

 :موازنة املادة 16

 .مقدمة -

 .املفهوم العام ملوازنة املادة -

 .تصنيف العمليات -

 .القانون العام ملوازنة املادة -

عند احلالة املســــتقرة لوحدة  موازنة املادة يف العمليات املســــتمرة -

 .واحدة

موازنة املادة يف العمليات املستمرة عند احلالة املستقرة لوحدات     -

 .متعددة

  .حساب إعادة الدوران -

 .موازنة املادة على مفاعل كيميائي -
 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-   3. 

 :موازنة الطاقة 16

 .مقدمة -

 .أنواع الطاقة ووحداتها -

 .تعريف باألنظمة املفتوحة واملغلقة -

 .ا توى احلراري )اإلنثاليب( -

 .القانون العام ملوازنة الطاقة -

 .موازنة الطاقة على األنظمة املغلقة بدون تفاعل كيميائي -

 .كيميائيموازنة الطاقة على األنظمة املفتوحة بدون تفاعل  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  43

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  .املوازنة ا نية للمادة واحلرارة -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-   3. 

 

 املراجع

-  Elementary principle of chemical processes. Richard M. Felder-
Ronald W. Rousseau. 

edition,2000 rd3 

-  

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  44

 نكيم 161 لرمزا سريان املوائع التطبيقي سم املقررا

 نكيم 102 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 املقرر:صف و

 إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية الستخدام وتشغيل وعمل التهيئة ألجهزة املوائع.  يهدف املقرر

نواع املضخات أ كواع وكذلك دراسةأشكال سريان املوائع يف األنابيب و األيتم التعرف يف هذا املنهج على  يف هذا املقرر

سبوع والعملي بواقع أربع حماضرات يف املعمل باإلضافة إىل التدرب يف األ من خالل التدريب النظري بواقع حماضرتني

 اإلنتاج.لعملية  إعدادها وعملية فحصها وجتهيزها و الوحدات التشغيلية على

 هلدف العام من املقرر: ا

 اختباراتها.يهدف إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع خصائص املوائع واألجهزة املستخدمة يف 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .يفحص جاهزية الوحدة للتشغيل بالطرق السليمة حبيث ال يظهر عيوب أثناء التشغيل  -1

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -2

 .يتفادى زيادة أو نقصان القراءات عن احلد املطلوب لضمان جودة املنتج   -3

 .يأخذ عينات من املنتج لوضعها حتت االختبار للتأكد من أن املنتج موافق للمواصفات  -4

5-  
يستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط السريان من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد من 

 .للتشغيل جاهزية املنشأة

 .يكتب التقرير اليومي مستوفيًا مجيع البيانات املطلوبة لالستعانة به يف العمل  -6

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )ز
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 6 4 .املوائع 

o 6 4 .خوا  املوائع واهليدروستاتيكا 

o 6 4 .املضخات 

o 14 20 ؟السريان يف االنابيب 
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 113 من  45

 اجملموع
32 32 

64 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 ان حيتوي على التالي: مكان العمل جيب

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املوائع  8

 .مقدمة -

 .تعريف املائع -

 .طبيعة املائع -

 .أنواع املوائع -

 .الضغط مفهوم -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  46

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .)مبدأ التوازن اهليدروستاتيكي( -

 .وحدات قياس الضغط -

 .الضغط اجلوي والضغط املقاس والضغط املطلق -

 .أجهزة قياس الضغط -

  .عداد بوردون -

 .املانومرتات وأنواعها   -

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   
 

 :واهليدروستاتيكا املوائع خواص 

 .اللزوجة -

 .قانون نيوتن للزوجة -

 Newtonian and) املوائع النيوتينيه واملوائع الغرينيوتينيه) -

Non- Newtonian. 

 .إجهاد القص -

 .تأثري درجة احلرارة والضغط على اللزوجة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :األنابيب يف السريان  12

 .رقم رينولدز -

 .السريان  الطبقي واملضطرب -

 .قياس  السريان -

 .معادالت التوازن الكلية  -

 معادلة االستمرارية. 

 معادلة توازن الطاقة امليكانيكية. 

 معادلة برنولي وتطبيقاتها. 

 .االحتكا  السطحي -

 .االحتكا  البنائي  -

 .عالقة معامل االحتكا  برقم  رينولدز -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  47

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .الضغط واالحتكا  يف األنابيب فقد -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :املضخات  4

 .أنواع املضخات -

 .املضخات غلي الضغط تاثري -

 .كفاءة املضخات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :العمليات اهليدروستاتيكيه 6

جليسرول(  -زيت -من السوائل)ماء خمتلفة ألنواع الكثافةقياس  -

 .باستخدام اهليدروميرت

 .قياس الضغط باستخدام مقياس بوردون -

 .جليسرول( –)زيت ا ر   خمتلفةلسوائل  اللزوجة إجياد -

 .قياس مستوى السائل باستخدام مقياس هو  -

 .قياس الضغط عند نقطه باستخدام مانوميرت املاء والزئبق -

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  48

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :وحدة قياس تدفق السوائل  6

 .(Volumetric rotary meterقياس تدفق السوائل باستخدام)  -

 .((Swinging flap meterقياس تدفق السوائل باستخدام   -

 .(Shunt gapmeterالسوائل باستخدام )قياس تدفق   -

 .(Venturimeterقياس تدفق السوائل باستخدام )  -

 .(Orifice plateقياس تدفق السوائل باستخدام )  -

 .(Pitot meterقياس تدفق السوائل باستخدام )  -

 .(Rotary piston meterقياس تدفق السوائل باستخدام )  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 الختبارات واألعمال التحريرية.ا

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 ة:حتديد نوع السريان ومعامل االحتكاك يف أنابيب خمتلف  8

 حساب رقم رينولدز يف عدة أنابيب ذات أقطار خمتلفة ومعرفة نوع  -

 .السريان      

 .يف األنابيبحساب فرق الضغط الناتج عن االحتكا   -

 (جملموعه خمتلفة من kحساب معمل الفقد يف الطاقة )  -

 .االكواع      

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :العمليات اهليدروليكية 6

تعيني خصائص وكفاءة مضخة الطرد  -

 (.Centrifugal pumpاملركزي)

 .(Turbine pumpتعيني خصائص وكفاءة املضخة الرتبينيه) -

 .Gear pump)تعيني خصائص وكفاءة املضخة الرتسيه) -

 .(Axial flow pumpتعيني خصائص وكفاءة مضخة) -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  49

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

 :وحدة خلط السوائل 

  .دراسة تأثري استهال  القدرة من خالل أنواع الريش واحلواجز -

دراسة تأثري الريش املختلفة على معدل تشتيت مادة صلبة يف  -

 .سائل

دراسة تأثري الريش املختلفة على معدل تشتيت سائلني غري  -

 .ممتزجني مع بعضهما

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Transport processes and unit operations. Christi J. Geankoplis, 
edition,1993 th4 

 

-  

-  Thermodynamics: An engineering approach. Yunus A. 
Cengel- Michal A. Boles.1st edition,2001 

-  

-   -  

-   -  

-   -  
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 113 من  50

 نكيم 162 لرمزا انتقال احلرارة التطبيقي سم املقررا

 نكيم 102 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

 إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية الستخدام وتشغيل وعمل التهيئة ألجهزة انتقال احلرارة يهدف املقرر

من خالل التدريب يتم التعرف يف هذا املنهج على طرق انتقال احلرارة )التوصيل و تيارات احلمل و اإلشعاع(  يف هذا املقرر

الوحدات التدرب على والعملي بواقع أربع حماضرات يف املعمل باإلضافة إىل  حماضرتني يف األسبوعالنظري بواقع 

 اإلنتاج.لعملية  إعدادها التشغيلية وعملية فحصها وجتهيزها و

 هلدف العام من املقرر: ا

 .وتطبيقاتهاحلرارة املختلفة يهدف إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية لفهم ظواهر انتقال ا

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .يفحص جاهزية الوحدة للتشغيل بالطرق السليمة حبيث ال يظهر عيوب أثناء التشغيل  -1

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -2

  .لضمان جودة املنتجيتفادى زيادة أو نقصان القراءات عن احلد املطلوب   -3

 .يأخذ عينات من املنتج لوضعها حتت االختبار للتأكد من أن املنتج موافق للمواصفات  -4

5-  
من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد انتقال احلرارة   خطواتيستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع 

 .من جاهزية املنشأة للتشغيل

  .احلرارةيتعرف على طرق انتقال   -6

 .حتديد الفروقات بني انواع املبادالت احلرارية واختيار االنسب  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 4 .وحدة قياس و معايرة درجة احلرارة 

o 8 6 .انتقال احلرارة بالتوصيل 

o 6 10 .انتقال احلرارة باحلمل احلر واحلمل اجلربي 
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 113 من  51

o 6 8 .املبادالت احلرارية 

o 8 4 .انتقال احلرارة باإلشعاع 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة يف 

 الكيميائية.

2-  

 الوقاية الشخصية: يلتزم املدرب و املتدرب بادوات

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -
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 113 من  52

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة عن انتقال احلرارة  4

 مقدمة. 

 انتقال احلرارة يف احلالة املستقرة. 

 امليكانيكية األساسية النتقال احلرارة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

4-   1. 

5-   2. 

6-   3. 

 :احلرارة بالتوصيلانتقال   6

 مقدمة. 

  قانون فورير للتوصيل احلراري. 

 املوصلية احلرارية. 

 التوصيل احلراري عرب جدار مستوي متجانس. 

 املقاومة احلرارية. 

 التوصيل احلراري عرب جدار مستوي مركب. 

 التوصيل احلراري عرب جدار اسطواني متجانس. 

 التوصيل احلراري عرب جدار اسطواني مركب. 

 عرب األنابيب التوصيل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :انتقال احلرارة باحلمل  10

 .مقدمة -

 .أنواع احلمل احلراري  -

 احلمل احلر. 

 احلمل اجلربي. 

  (h) .باحلمل معامل انتقال احلرارة -

 .احلرارة باحلمل احلرانتقال  -

 فرق درجات احلرارة بني املائع والسطح يف احلمل احلر. 

 انتقال احلرارة باحلمل احلر من األسطح الرأسية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي
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 113 من  53

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 انتقال احلرارة باحلمل احلر من األسطح األفقية املربعة. 

 انتقال احلرارة باحلمل احلر من األسطوانات األفقية. 

 .انتقال احلرارة باحلمل اجلربي -

 حرارة املائع عند سريانه داخل أنبوب درجة. 

    انتقال احلرارة باحلمل اجلربي أثناء السريان املضطرب

 .خالل األنابيب

    انتقال احلرارة باحلمل اجلربي  للسوائل عالية اللزوجة

 .أثناء السريان اخليطي خالل األنابيب

    ــلك أو ــابة يف اجتاه متعامد مع ســ ــخني املوائع املنســ تســ

 .أنبوب مفرد

  ني املوائع املنسابة يف اجتاه متعامد مع صفوف من    تسخ

 .األنابيب

 .انتقال احلرارة بتأثري متحد من التوصيل واحلمل -

 انتقال احلرارة بني مائعني يفصل بينهما جدار مستوي. 

  انتقال احلرارة بني مائعني يفصـــــــــــــــــــــــــل بينهما جدار

 .اسطواني

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :املبادالت احلرارية  8

 .مقدمة -

 .أنواع املبادالت احلرارية -

 .الكلي وعامل الرتسيب ةمعامل انتقال احلرار -

ــريان   - ــط اللوغاريتمي لفرق درجات احلرارة يف حالة الســـ املتوســـ

 .املتوازي واملتعاكس

اللوغاريتمي لفرق درجات احلرارة يف حالة املبادالت املتوســـــــــط  -

 .متقاطعة السريان

 .املمتدة )الزعانف( حانتقال احلرارة عرب األسط -

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-   1. 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  54

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2-   2. 

3-  3. 

 :انتقال احلرارة باإلشعاع  4

 .مقدمة -

 .خوا  اإلشعاع -

 .مفهوم اجلسم  التام السواد -

 .بولتزمان ل شعاع الكلي –قانون ستيفان  -

 معامل االنبعاث أو معامل االمتصا  لألجسام املختلفة -

 التبادل احلراري باإلشعاع بني األسطح السوداء -

 اإلشعاع من جسم حقيقي ومفهوم اجلسم الرمادي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :وحدة قياس ومعايرة درجة احلرارة  6

 .دراسة استجابة اجهزة استشعار احلرارة )احلساسات( -

 .درجة احلرارةمقارنة دقة اجهزة قياس  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :وحدة انتقال احلرارة بالتوصيل  8

 .تعيني معامل انتقال احلرارة بالتوصيل للحديد -

 .تعيني معامل انتقال احلرارة بالتوصيل للنحاس -

 .تعيني معامل انتقال احلرارة بالتوصيل لالملنيوم -

تعيني معامل انتقال احلرارة بالتوصيل لالملنيوم والنحاس على  -

 .التوالي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-   1. 
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 113 من  55

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2-   2. 

3-  3. 

 :باحلمل احلر واحلمل اجلربيوحدة انتقال احلرارة   10

تعيني معامل انتقال احلرارة باحلمل احلر للمبادالت احلرارية  -

 .املبادل املسطح(-مبادل املسامري-املختلفة)مبادل الزعانف

تعيني معامل انتقال احلرارة باحلمل اجلربي للمبادالت احلرارية  -

 .املبادل املسطح(-مبادل املسامري-املختلفة)مبادل الزعانف

دراسة تأثري كمية احلرارة على معامل انتقال احلرارة باحلمل  -

مبادل -احلر للمبادالت احلرارية املختلفة)مبادل الزعانف

 .املبادل املسطح(-املسامري

دراسة تأثري كمية احلرارة على معامل انتقال احلرارة باحلمل  -

مبادل -اجلربي للمبادالت احلرارية املختلفة)مبادل الزعانف

 .املبادل املسطح(-املسامري

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :وحدة انتقال احلرارة باإلشعاع  8

 .دراسة العالقة بني شدة اإلشعاع والبعد عن مصدر اإلشعاع -

 .للجسم التام السواد تعيني االنبعاثية -

 .تعيني االنبعاثية للجسم املصقول -

 .تعيني االنبعاثية للجسم الرمادي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Transport processes and unit operations. Christi J. Geankoplis, 
edition,1993 th4 

 

-  

-  Thermodynamics: An engineering approach. Yunus A. 
Cengel- Michal A. Boles.1st edition,2001 

-  

-   -  

-   -  
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 113 من  56

 نكيم 101 لرمزا السالمة الصناعية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

حتياطات العامة للسالمة يف املختربات املهارات األساسية للتعرف على االإىل إكساب املتدرب  يهدف املقرر

يتم التدريب على معرفة االحتياطات العامة و يف هذا املقرر  .املتوقعة الكيميائية،وذلك لتقليل املخاطر واحلوادثواملصانع 

للسالمة داخل املختربات واملصانع الكيميائية ومعرفة كيفية التعامل مع االجهزة واملواد الكيميائية بأنواعها املختلفة 

ووسائل إطفائها نواع احلرائق أاىل التعرف على  الكهربائية باإلضافةطار امليكانيكية واالخ علىوكذلك التعرف 

 سبوع.ات النظرية بواقع حماضرتني يف األولية وذلك من خالل املعلوماأل سعافاتومعرفة اإل

 هلدف العام من املقرر: ا

يف املختربات واملصانع  إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع االجهزة واملوادالكيميائية هدفي

 .الكيميائية والتعامل السليم واالجراءات الصحيحة اثناء حدوث الكوارث

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

   .يستخدم  ادوات السالمه الشخصية  -1

 .يتحكم يف انبعاث الغازات  -2

 زيفحص ادوات السالمه  -3

 .الكيميائيه بالطرق السليمهيتعامل مع املواد   -4

 .يقوم باالسعافات االوليه  -5

 .يضبط ظروف التشغيل لتتوافق مع معايري البيئه  -6

 .جيهز ظروف التشغيل  -7

 .يراقب ظروف التشغيل لسالمة املنشأة  -8

 .يأخذ العينات بالطرق العلميه الصحيحة  -9

 .يتعرف على خطورة املواد الكيميائية املستخدمة  -10
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 113 من  57

 ( النظرية)الوحدات 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 .السالمة الصناعية  

o 4 .اسس منع الحوادث  

o 6 .حوادث واصابات العمل اسبابها وطرق الوقاية  

o 4 .احلرائق  

o 4 .ادوات الوقاية الشخصية  

o 4 .اشارات السالمة  

o 6 .االسعافات االولية  

 اجملموع
32  

32 
 

 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 يوفر صندوق حلفظ ادوات الوقاية الشخصية.  -1

2-  
جيب توفري مكان بأدوات شفط للتعامل مع املواد اليت يصدر عنها غبار او اخبرة ضارة او استخدام مواد 

 متطايرة.

 يتأكد من وجود وعمل مرشات العينني.  -3

 واخرى للزجاج املكسور.يوفر الوعاء املناسب للتخلص من النفايات الكيميائية املختلفة   -4

 جيب توفري حقيبة اسعافات اولية.  -5

 جيب توفري طفايات خاصة باملواد الكيميائية.  -6

 يوفر صندوق حلفظ ادوات الوقاية الشخصية.  -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :السالمة الصناعية  4

 .املنشأة الصناعية -

 .املنشأة الصناعيةوظائف  -

 .الثورة الصناعية واالهتمام بالسالمة -

 .عناصر االنتاج الصناعي -

 .أهداف السالمة الصناعية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

7-   1. 
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 113 من  58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

8-   2. 

9-   3. 

 :أسس منع احلوادث  4

 .بيئة العمل -

 .العملعناصر بيئة  -

 .الضجيج الصناعي )الضوضاء( -

 .تأثري الضجيج على الفرد -

 .األضرار اليت يتعرض هلا الفرد نتيجة التعرض للضجيج -

 .طرق الوقاية من خماطر الضجيج -

 .احلرارة  -

 .طرق الوقاية من احلرارة -

 .الربودة -

 .طرق الوقاية من الربودة -

 .الرطوبة -

 .اإلضاءة -

 .التهوية -

 .اإلشعاعات -

 .خماطر االشعاعاتالوقاية من  -

 .األفعال غري ا منة داخل منظومة العمل -

 .طرق العمل السليمة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   

:حوادث وإصابات العمل اسبابها وطرق الوقاية  6  

 .ةاسباب احلوادث الرئيسي -

 .نقل املواد -

 .نقل املواد بالطرق اليدوية -

 الشفهية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  59

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .قواعد وإرشادات السالمة يف النقل اليدوي -

 .النقل بالطرق االلية -

 .املخاطر امليكانيكية -

  .احلواجز الواقية -

  .أسباب االصابة امليكانيكية -

   .قواعد وتعليمات السالمة للوقاية من خماطر االالت -

 .املخاطر الكهربائية -

 .ار الكهربائيأسباب اإلصابة بالتي -

 .أنواع االصابات الكهربائية -

 .مقاومة جسم االنسان للتيار الكهربائي -

 .أخطار املواد الكيميائية -

  .االضرار املختلفة للمواد الكيميائية -

  .السالمة يف استعمال املواد الكيميائية -

 .الشروط الالزم توافرها يف املخترب -

 .أجهزة الكشف عن الغازات -

مراجع 

 املوضوع

1-   4.  

2-   5.  

3-  6.  
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 113 من  60

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :احلرائق  4

 .مبدأ احلريق -

 .أسباب احلرائق -

 .أنواع احلرائق -

 .الوقاية من احلرائق واالنفجارات -

 .مبادئ   إطفاء احلريق -

 .العزل -

 .التربيد -

 .التجويع -

 .أنواع طفايات احلريق -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

10-   1. 

11-   2. 

12-   3. 

 :أدوات الوقاية الشخصية  4

 .أدوات الوقاية الشخصية -

  .املالبس -

 .املآزر -

 .أدوات محاية الوجه والعينني -

 .أدوات محاية الرأس -

 .أدوات محاية اليدين -

 .محاية القدمنيأدوات  -

 .أدوات محاية السمع -

 .أدوات محاية اجلهاز التنفسي-      

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  61

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

:إشارات السالمة  4  

 .إشارات السالمة

 .إشارات التحذير -

 .إشارات اإللزام -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :اإلسعافات األولية  6

 .طرق اإلسعاف األولي حلاالت احلروق -

 .توصيات عند حدوث حروق كيميائية للجلد -

 .توصيات عند حدوث حروق كيميائية للعني -

 .الربوم -

 .الفسفور -

 .رق اإلسعاف األولي يف حالة التسممط -

 .توصيات عند حدوث استنشاق أخبرة أوغازات سامه -

  .توصيات عند تسرب مواد كيميائية عرب الفم -

 .توصيات عند تسرب البوتقاز -

 صندوق اإلسعافات األولية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

حسان زيدان،االمن الصناعي)السالمه والصحه املهنيهفي املؤسسات الصناعيه،مؤسسة عز الدين للطباعه   -

 م1995والنشر،لبنان،

-  

للنشر  م.امحد زكي حلمي و م.عبداملنعم حممدالعفشو ،السالمه والصحه املهنيه،دار الكتب العلميه  -

 م2000والتوزيع،القاهره،

-  

أ.د ابراهيم صاحل املعتاز وأ.د. حممد ابراهيم احلسن ،السالمه يف املختربات واملصانع الكيميائيه،دار   -

 م.1997اخلرجيي للنشر والتوزيع ،الرياض 

-  

والتوزيع، م.مازن عبدالكريم اخلرابشه و م.عبالرمحن حممد العامري،السالمه املهنيه، دار صفاء للنشر   -

 م.2000عمان،

-  

-   -  
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 113 من  62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نكيم 231 لرمزا عمليات الفصل امليكانيكة التطبيقية سم املقررا

 نكيم 102 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 املقرر:صف و

يف هذا املقرر و  إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على طرق الفصل امليكانيكية. يهدف املقرر

يتم تعريف املتدرب على عمليات الفصل امليكانيكية ) التكسري و الطحن و النخل و الرتسيب و الرتويق و الرتشيح( من 

 سبوع و اربع حماضرات يف املعمل.بواقع حماضرتني يف األ خالل التدريب النظري

 هلدف العام من املقرر: ا

 إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على طرق الفصل امليكانيكية. يهدف املقرر

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

1-  
إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد من  يستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط السريان من و

 .جاهزية املنشأة للتشغيل

 .جيهز الظروف املالئمة بإتباع اخلطوات الصحيحة للحصول على منتج موافق للمواصفات املطلوبة  -2

 .يشغل ويطفئ الوحدة بالطريقة السليمة لبدء العملية اإلنتاجية والعكس صحيح  -3

 .جودة املنتج رال تتأث يتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث  -4

 .يراقب ظروف التشغيل للحفاظ على كمية وجودة املنتج  -5

 .يرتدي أدوات السالمة الشخصية بالطرق الصحيحة ليحمي نفسه من اخلطر داخل املصنع  -6
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 113 من  63

 .يتعرف على طرق الفصل امليانيكية للمواد املختلفة  -7

 .املختلطة ذات االحجام املختلفةحتديد طرق الفصل  امليكانيكية املناسبة للمواد   -8

 .ينظف األجهزة بعد االستخدام مبواد خاصة للحفاظ عليها واحلصول على نتائج جيدة  -9

  .يستخدم  املصطلحات الفنية  -10

 يعد التقارير الفنية   -11

 .يعمل  ضمن فريق عمل متكامل  -12

 

 

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 6 8 .التكسري والطحن والنخل 

o 6 8 .الرتسيب والتثخني 

o 6 6 .الطرد املركزي 

o 4 6 .الرتشيح 

o 4 4 .التناضح العكسي 

o 6  .الطبقة الثابتة و املميعة 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
املرفقة باملعمل وعلى األجهزة  هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفاتيف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -
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 113 من  64

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 الطواريءخمارج  -

 حقيبة اسعافات اولية -

 

 

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التكسري والطحن والنخل  8

 .خصائص اجلسيمات -

 حجم اجلسم. 

 كثافة اجلسم. 

 شكل اجلسم. 

 .تعريف التكسري والطحن -

 .األهداف والتطبيقات الصناعية للتكسري والطحن  -

 .للمادة املطحونةاملواصفات واخلصائص  -

 .أنواع الكسارات واملطاحن -

 .الطاقة الالزمة لعملية التكسري والطحن -

 .املناخل القياسية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الرتسيب والتثخني  6

 .وتطبيقاتهتعريف الرتسيب  -

 .آلية  الرتسيب -

   .أنواع  الرتسيب -

 .الرتسيب  احلر -

 .الرتسيب  املعاق -

 .العوامل املؤثرة على الرتسيب -

 .أجهزة  الرتسيب -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 حريرية.االختبارات واألعمال الت

 األداء العملي
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 113 من  65

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .نظرية حركة اجلسيمات الصلبة خالل املائع -

  يف التثخني وتطبيقاته.تعر  -

 .خصائص املثخنات -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الطرد املركزي  6

 .الطرد املركزي وتطبيقاته -

 .القوى املؤثرة على اجلسيمات أثناء عملية الطرد املركزي -

 زي املستخدمة يف الرتسيب.معدات الطرد املرك -

 .أنواع أجهزة الطرد املركزي -

 .املركزيمعادالت قوة الطرد  -

 .معادالت معدل الرتسيب يف الطرد املركزي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الرتشيح  6

 .الرتشيح وتطبيقاته -

 .آلية الرتشيح -

 .نظرية الرتشيح -

 .العوامل املؤثرة على الرتشيح -

 .أجهزة الرتشيح -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  66

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الفصل باالغشية 6

 .تعريف الفصل باالغشية -

 .تصنيف عمليات الفصل باالغشية -

 .نفاذية االغشية للسائل -

 املقاومات املتتابعة لعمليات الفصل باالغشية. 

 سائل(-انواع عمليات اغشية الفصل )صلب. 

 .نفاذية االغشية للغازات -

 .اغشية التناضح العكسي -

 تعريف. 

 معادلة تدفق التناضح العكسي. 

 تطبيقات و اجهزة التناضح العكسي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :تصغري املقاسات  6

 طحن املواد اخلام اىل حبيبات ذات أحجام خمتلفة. 

  .تصنيف احلبيبات وفصلها باستخدام املناخل اهلزازة 

 .قياس كثافة احلبيبات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الرتشيح 6

 تركيب وفك املرشحات ذات الضواغط. 

 استخدام عملية الرتشيح لفصل املواد الصلبة من السوائل.  

 .دراسة إمكانية رفع كفاءة املرشحات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-   1. 
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 113 من  67

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2-   2. 

3-  3. 

 :الرتسيب والرتكيد  6

 قياس سرعة الرتسيب والرتكيد. 

  دراسة تأثري حجم احلبيبات على عملية الرتسيب والرتكيد. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الطبقة الثابتة واملميعة  6

 قياس كفاءة متييع الطبقة الثابتة حلبيبات صلبة. 

 .دراسة تأثري حجم احلبيبات على معدل تناقص حجم احلبيبات 

  معدل تناقص حجم دراسة تأثري قطر اسطوانة التمييع على

 احلبيبات.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :التناضح العكسي  4

 .دراسة عالقة الضغط بكمية املنتج -

 .دراسة عالقة الضغط بدرجة احلرارة -

 .املنتجدراسة عالقة الضغط برتكيز  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :الطرد املركزي  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-   1. 
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 113 من  68

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Transport processes and unit operations, Christi J. 
edition,1993 thGeankoplis,4 

-  

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  
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 نكيم 232 لرمزا عمليات الفصل الفيزيائية التطبيقية سم املقررا

 نكيم 162+ نكيم 161 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم و  .الفصل الفيزيائية إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على طرق يهدف املقرر

( من خالل التدريب االمتصا  و االستخال  و التجفيفالتقطري و )  الفصل الفيزيائية تعريف املتدرب على عمليات

 النظري بواقع حماضرتني يف االسبوع و اربع حماضرات يف املعمل.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .الفصل الفيزيائية إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على طرق يهدف املقرر

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 املتدرب قادرا على أن:أن يكون  

1-  
يستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط السريان من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد من 

 .جاهزية املنشأة للتشغيل

 .جيهز الظروف املالئمة بإتباع اخلطوات الصحيحة للحصول على منتج موافق للمواصفات املطلوبة  -2

 .بالطريقة السليمة لبدء العملية اإلنتاجية والعكس صحيحيشغل ويطفئ الوحدة   -3

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -4

 .يراقب ظروف التشغيل للحفاظ على كمية وجودة املنتج  -5

 .يرتدي أدوات السالمة الشخصية بالطرق الصحيحة ليحمي نفسه من اخلطر داخل املصنع  -6

 .الفصل الفيزيائية للمواد املختلفةيتعرف على طرق   -7

 .حتديد طرق الفصل املناسبة للمواد املختلطة  -8

 .ينظف األجهزة بعد االستخدام مبواد خاصة للحفاظ عليها واحلصول على نتائج جيدة  -9

 .يستخدم  املصطلحات الفنية  -10

 .يعد التقارير الفنية   -11

  .يعمل  ضمن فريق عمل متكامل  -12
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 113 من  70

 

 

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 8 10 .التقطري 

o  8 4 .االمتصا 

o  10 4 .االستخال 

o 6 6 .التجفيف 

o 4 .التبخري  

o 4 .البلورة  

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -
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 113 من  71

 

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التقطري  10

 .التقطري وتطبيقاته -

 .عالقات االتزان بني الطورين البخاري والسائل -

 .خماليط املوائع وتركيزها -

 .التطايريه النسبية -

 .الفقاقيع(درجة حرارة غليان اخلليط )نقطة تكون  -

 .درجة حرارة الندى -

 .رسم خط االتزان -

 .قانون رأولت -

 .أنواع التقطري -

 .(Differential Distillation)التقطري املتغري -

 .(( Fractionation  Distillationالتقطري ألتجزيئي -

 .( Steam Distillation)التقطري البخاري -

 .تقطري اخلليط ثنائي املركبات -

 .التقطري أالستخالصي -

 .أنواع أعمدة الفصل ومكوناتها-

ثيل" إلجياد عدد املراحل املتزنة يف  –استخدام طريقة "ماكيب  -

 .أبراج التجزئة

(the  MaCabe-Thiele Graphical Method for 

Determination of Number of Equilibrium 

stages). 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :االمتصاص  4

 .االمتصا  وتطبيقاته -

 .أنواع االمتصا  -

 .االتزان بني سائل وغاز -

 .آلية االمتصا  -

 .معدل االمتصا  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  72

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .هزة االمتصا اج -

 .االنتزاع وتطبيقاته -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :االستخالص   4

 .سائل ( وتطبيقاته -االستخال )سائل   -

 .صلب ( وتطبيقاته -االستخال )سائل   -

 .العوامل املؤثرة على عملية االستخال  -

 .صلب( -سائل ()سائل -أجهزة االستخال  )سائل   -

 .االستخال  العكسي -

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :التبخري  6

 .التبخري وتطبيقاته -

 .أنواع التبخري -

 .أجهزة التبخري -

 .العوامل املؤثرة على التبخري -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :التجفيف  4

 .التجفيف وتطبيقاته -

 .أنواع التجفيف -

 .أدوات التجفيف -

 .الفرق بني التجفيف والتبخري -

 .منحنى  معدل  التجفيف -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  73

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :البلورة    4

 .البلورة وتطبيقاتها -

 .نظرية البلورة -

 .أنواع البلورات -

 .أجهزة البلورة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 

 )العملي (املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :عمود التقطري املستمر  16

مع نسبة االيثانول وتعيني  الكثافةرسم ملعايرة  إنشاءخطوات  -

 .نسبة االيثانول وإجيادكثافة اخلليط 

 .فصل االيثانول عن املاء وإجياد نسبة االيثانول يف املنتج-

 .فرق الضغط يف عمود التقطري قياس -

 .بني معدل التبخري وفارق الضغط العالقة-

 .ومعدل التبخري الطاقةبني  العالقة -

 .عرب جهاز التقطري املستمر احلرارةحساب درجة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الغازاتعمود امتصاص   16

 .قياس فارق الضغط يف عمود االمتصا -

 .عندما يكون العمود جاف -أ

 .عندما يكون العمود رطب -ب

 .PH( بداللة 2COمعرفة امتصا  )-

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  74

 )العملي (املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

( املمتص عرب نقاط عمود 2COتعيني  نسبة )-

 .االمتصا 

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :سائل( –االستخالص)سائل  عمود  8

 . دراسة خصائص السريان يف عمود االستخال  -

 .عندما يكون الطور املستمر هو الطور املائي-أ  

 .الطور العضويعندما يكون الطور املستمر هو  -ب  

 .التقطري عمودتنقية الطور العضوي باستخدام  -             

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 .صلب( -االستخالص)سائل  عمود  12

 .فصلعملية الدراسة تأثري نوع املذيب على   -

 .ذيببواسطة امل من املادة الصلبةاالساسيه  املادةاستخال   -

  .دراسة فصل السائل عن الصلب بطريقتني -

 .أسفل( إىل أعلىاجلاذبية االرضيه )من -أ

 .اىل اعلى( أسفلعكس اجلاذبية االرضيه )من -ب

 دراسة اثر تسخني املذيب علي عملية االستخال  -

 .التقطري

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  75

 )العملي (املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :اجملفف ذو الصواني  12

 .دراسة اثرحجم احلبيبات على معدل التجفيف -

 .دراسة اثر معدل سريان اهلواء على معدل التجفيف -

 .دراسة اثر درجة حرارة اهلواء على معدل التجفيف -

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Transport processes and unit operations, Christi J. 
edition,1993 thGeankoplis,4 

-  

-  Thermodynamics: An engineering approach, Yunus A. 
Cengel- Michal A. Boles, 1st edition,2001. 

-  

-   -  

-   -  

-   -  
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 113 من  76

 نكيم 241 لرمزا القياس و التحكم يف العمليات الكيميائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يتم من و  القياس والتحكم. للتعرف على طرق و اجهزةإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية  املقرر يهدف

يف املعمل باإلضافة إىل  اربع حماضراتخالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب العملي بواقع 

 .مع مستويات السوائل داخل اخلزانات رق التحكم يف الصمامات ودرجة احلرارة والتعاملطالتدريب على 

 هلدف العام من املقرر: ا

 القياس والتحكم. للتعرف على طرق و اجهزةإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية  يهدف املقرر

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .العملية اإلنتاجية والعكس صحيحيشغل ويطفئ الوحدة بالطريقة السليمة لبدء   -1

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -2

 .يراقب ظروف التشغيل للحفاظ على كمية وجودة املنتج  -3

4-  
يستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط السريان من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد من 

 .جاهزية املنشأة للتشغيل

 .حيدد الفرق بني استخدام التحكم االلي واليدوي  -5

  .يتعرف على لوحة التحكم داخل املصنع  -6

 .يستخدم أساسيات احلسابات اهلندسية ووحدات القياس  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  6 6 .اساسيات القياس والتحكم 

o 12 12 .أجهزة القياس 

o 4 4 .االساسية يف عملية التحكم املفاهيم 

o 6 6 .تاثري التحكم وانواع املتحكمات 
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 113 من  77

o 4 4 .صمامات التحكم يف العمليات 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -

 

 

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 والتحكم:   القياس  وأجهزة القياس أساسيات  6

 .القياس والتحكم عملية وظائف -

 .أهداف عملية القياس والتحكم فى املتغريات  -

 .القياس أنواع -

 .املتغريات -

 .القياس ألجهزة العامة اخلوا  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  78

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .واألجهزة األنابيب شبكة خمطط -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :اجهزة القياس   12

  .الضغط قياس -

 الضغط مفهوم.  

 أنواع الضغط.   

 الضغط. قياس أجهزة 

 .التدفق معدل قياس -

 فق التد مفهوم. 

  للموائع الطبيعية اخلوا. 

 برنوللى قانون. 

 التدفق معدل لقياس التقنية األساليب. 

 .السائل مستوى قياس -

 املستوى. قياس طرق 

 املستوى قياس أجهزة. 

 .احلرارة درجة قياس -

 احلرارة. درجات وحدات 

 احلرارة درجات قياس أجهزة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 م:التحك عملية فى أألساسية املفاهيم إىل مقدمة  4

 .التحكم نظام عناصر -

   .اهلامة التعريفات بعض -

 .اخللفية )املرتدة( التغذية دائرة باستخدام  التحكم -

 .(اخللفية) املرتدة بالتغذية التحكم لدائرة التخطيطى الرسم -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  79

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

ــم - ــى التخطيطى الرســــــ  بالتغذية التحكم لدائرة العام القياســــــ

 .اخللفية

 .املرتدة بالتغذية التحكم أنواع -

 .األمامية التغذية دائرة باستخدام  التحكم -

ــة  - ــارن ــدائرة  التحكم نظــام بني مق ــال ــة ب  التحكم ونظــام املغلق

 .املفتوحة بالدائرة

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

    ت:املتحكما وأنواع  التحكم تأثريات  6

 . املتحكمات أنواع -

 .متارين -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

     :العمليات يف التحكم صمامات  4

 .الرئيسية أجزاء الصمام -

   .التى تعمل دائما آليا الصمامات -

 .التى تعمل يدويا أو آليا الصمامات -

 مشغالت الصمامات ا لية. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 التفصيلي )العملي (املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. PID:مقارنة التحكم اليدوي بااللي مع افرتاض   4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  80

 التفصيلي )العملي (املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 SOL1مهارة التحكم يف مستوى اخلزان عن  طريق التدفق الداخل   2

 ة:باستخدام العوام

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 SOL1 مهارة التحكم يف مستوى اخلزان عن  طريق التدفق الداخل  2

 ب:باستخدام االقطا

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

بافرتاض  وتقدير  PSVمهارة التحكم يف مستوى اخلزان عن  طريق    2

PID: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

عن طريق التدفق الداخل زان باستخدام اخلالتحكم يف مستوى   2

 ة:باستخدام املضخ

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  81

 

 االختبارات واألعمال الشفهية. ق:الصمامات اللولبي دراسة خصائص  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 PSVعن طريق التدفق الداخلزان باستخدام اخلالتحكم يف مستوى   2

 P:بافرتاض قيم متغرية للضغط 

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 PSVعن طريق التدفق الداخلزان باستخدام اخلالتحكم يف مستوى   2

 :Iبافرتاض قيم متغرية للضغط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 PSVعن طريق التدفق الداخلزان باستخدام اخلالتحكم يف مستوى   2

 :Dبافرتاض قيم متغرية للضغط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 PSVعن طريق التدفق الداخلزان باستخدام اخلالتحكم يف مستوى   4

 :PIDبافرتاض قيم متغرية للضغط

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-   1. 

2-   2. 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  82

مراجع 

 املوضوع

3- 
 

3. 

     %التحكم يف درجة احلرارة يف املبادل احلراري بفتحة صمام   4

 :PIDوتقدير 50

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

     %التحكم يف درجة احلرارة يف املبادل احلراري بفتحة صمام   4

 :PIDوتقدير 100

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 املراجع

-  Chemical process control, George Stephanopoulos,1st 
edition,1984 

-  

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  

 

  



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إنتاج كيميائي

 

 
 

 

 113 من  83

 نكيم 221 لرمزا الكيميائي التحليل سم املقررا

 كيم  101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يتم و يف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية للقيام بالتحليل الكيميائي.  يهدف املقرر

دراسة املوضوعات من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب العملي بواقع أربع حماضرات يف 

كيميائية وطرق التحليل الكهروكيميائي، وطرق املعمل. ويشمل املقرر التدريب على حسابات وحتضري ا اليل ال

الفوق البنفسجي،  وطرق التحليل الطيفي بواسطة االمتصا  الذري وأخريا طرق  التحليل الطيفي يف جمال املرئي و

 التحليل الكروماتوجرايف.

 هلدف العام من املقرر: ا

 للقيام بالتحليل الكيميائي.إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية  يهدف املقرر

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .جيهز املواد القياسية للرتاكيز املطلوبة  -1

 .جيري القياسات الالزمة حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها  -2

 .لتفادي أي خماطر أثناء عملية اجلمعيتبع تعليمات السالمة يف مجع العينات وفق الطرق الصحيحة املتبعة   -3

 .خيتار طريقة اجلمع املناسبة بناًء على املواصفات العاملية حبيث تكون ممثلة للعينة حتت الدراسة  -4

 .يسجل املعلومات الالزمة للعينات كاملة  -5

 .حيدد األدوات املناسبة جلمع العينات وفق الطرق العلمية  -6

 .املناسبة لتصبح جاهزة للتحليل جيمع العينات باستخدام األدوات  -7

 .حيفظ العينات املراد حتليلها وفق الطرق الصحيحة لتبقى حمافظة على مكوناتها األصلية  -8

 .يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري ليحصل على املواد الكيميائية املطلوبة   -9

 .حيدد طريقة التحليل املتوافقة مع طبيعة العينة حبيث تضمن صحة طريقة التحليل   -10
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 113 من  84

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 8 8 حسابات حتضري ا اليل الكيميائية 

o 6 6 .التحليل الكهروكيميائي 

o 10 10 .التحليل الطيفي 

o 8 8 .الكروماتوجرافيا 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -
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 113 من  85

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 حسابات حتضري احملاليل القياسية: 8

 .اجلرام/لرت -

 .املوالرية -

 .حتضري حملول من مادة صلبة -

 .حتضري حملول من األمحاض املركزة -

 .العيارية -

 .حتضري حملول من مادة صلبة -

 .حتضري حملول من األمحاض املركزة -

 .اجلزء يف املليون -

 .النسبة املئوية -

 .النسبة املئوية احلجمية -

 .النسبة املئوية الوزنية احلجمية -

 .النسبة املئوية الوزنية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   

 :التحليل الكهروكيميائي  6

  .الكيمياء الكهربائية -

 .اخلاليا الكهروكيميائية -

 .أنواع اخلاليا الكهروكيميائية -

 .اخللية اجللفانية -

 .اخللية االلكرتوليتية -

 .القنطرة امللحية -

 .جهد اتصال السائل -

 .جهد القطب -

 .الطرق اجلهدية -

 .جهاز قياس اجلهد -

 .االقطاب االنتقائية -

 .االقطاب الزجاجية -

 .التوصيلية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  86

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

  الطيفي: التحليل  10

 .الطيف -

 االشعة االلكرتومغناطيسية.  

 الطيف االلكرتومغناطيسية. 

 الطيف الذري. 

 الطيف اجلزيئي. 

 التحليل الطيفي يف اجملال املرئي وفوق البنفسجي -

 التحليل الكمي. 

 تطبيقات اجملال املرئي والفوق بنفسجي. 

 التحليل الطيفي يف جمال االشعة حتت احلمراء -

 املبدأ. 

  االشعة على اجلزيئاتتأثري. 

 جهاز االشعة حتت احلمراء. 

 .االنبعاث الذري اللهيب -

 املبدأ. 

 جهاز االنبعاث الذري. 

 .االنبعاث الذري يف البالزما الطيف -

 .املبدأ 

 جهاز االنبعاث البالزمي. 

 .االمتصا  الذري -

 املبدأ. 

 جهاز االمتصا  الذري. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  87

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : الكروماتوجرافيا  8

 .مدخل اىل الطرق الكروماتوجرافية -

 تصنيف الكروماتوجرافيا. 

 مزايا الطرق الكروماتوجرافية. 

 اختيار الطريقة املناسبة لفصل مادة. 

 .الكروماتوجرافيا املستوية  -

 املبدأ. 

 كروماتوجرافيا الورق. 

 كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة. 

 .كروماتوجرافيا الغاز -

 املبدأ. 

 مكونات نظام كروماتوجرافيا الغاز. 

 التحليل النوعي بكروماتوجرافيا الغاز. 

 التحليل الكمي بكروماتوجرافيا الغاز. 

 تطيبقات كروماتوجرافيا الغاز. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

حتضري حملول محض اهليدروكلوريك باملوالرية و معايرته مع كربونات   2

 م:الصوديو

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  88

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

حتضري حملول محض هيدروكسيد الصوديوم باملوالرية و معايرته مع   2

 :محض الكلور

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

حتضري محض الكربيتيك حملول بالرتكيز العياري و معايرته مع    2

 م:هيدروكسيد الصوديو

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 واألعمال الشفهية.االختبارات  :التحضري باجلزء باملليون  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. ة:تعيري قطب الزجاج وتعيني الرقم اهليدروجيين حملاليل خمتلف  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  89

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :تعيري قطب التوصيلية وقياس التوصيلية حملاليل خمتلفة  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :املرئيةتقدير النيكل والكوبالت باستخدام جهاز االشعة   2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :دراسة طيفية لنرتات البوتاسيوم باستخدام االشعة فوق البنفسجية  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :حتليل الربمنجنات والدايكرومات يف خليط باستخدام االشعة املرئية  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  90

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :املاغنسيوم باستخدام جهاز االمتصاص الذري تقدير تركيز  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :التحليل النوعي بكروماتوجرافيا الورقة  4

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

التحليل النوعي والكمي ملواد عضوية باستخدام جهاز كروماتوجرافيا   4

 :الغاز

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  A.I. Vogel, Textbook of Quantitative Chemical Analysis, fifth 

edition, longman, London 1991 
-  

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  
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 113 من  91

 نكيم 281 لرمزا تقنية التفاعالت الكيميائية سم املقررا

 نكيم 162 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

على ميكانيكية التفاعالت الكيميائية و التدرب  ملتدرب املهارات األساسية للتعرفإىل إكساب ا يهدف املقرر

على املبادئ األساسية يف حركية التفاعالت  املقرر سيتم التدريبهذا  يف. و املفاعالت الكيميائيةعلى طرق تشغيل 

الكيميائية من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع وتطبيق هذه املبادئ يف تشغيل وأداء املفاعالت 

 وع() بواقع اربع حماضرات عملية يف االسبالكيميائية الصناعية املستخدمة يف إجراء التفاعالت املتجانسة وغري املتجانسة

 هلدف العام من املقرر: ا

على ميكانيكية التفاعالت الكيميائية و التدرب  ملتدرب املهارات األساسية للتعرفإىل إكساب ا يهدف املقرر

 .املفاعالت الكيميائيةعلى طرق تشغيل 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .السليمة لبدء العملية اإلنتاجية والعكس صحيحيشغل ويطفئ الوحدة بالطريقة   -1

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -2

  .يتفادى زيادة أو نقصان القراءات عن احلد املطلوب لضمان جودة املنتج  -3

 .يتعرف على انواع املفاعالت الكيميائية املختلفة  -4

 .الكيميائيةحيدد نوع املفاعل املناسب للعملية   -5

 .حيضر املواد املستخدمة  يف املفاعل الكيميائي  -6

 .يتعامل بالطرق الصحية  مع املفاعل الكيميائي لضمان سالمة العاملني واملنشأة  -7

 .يراقب معدالت اإلنتاج بالطريقة اليت تضمن سري عملية اإلنتاج حسب املطلوب  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 12 8 .حركية التفاعالت الكيميائية 

o 10 10 .معدل التفاعل الكيميائي 
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 113 من  92

o 10 10 .أنواع املفاعالت 

o 4 .المحفزات  

 اجملموع
32 32 

 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
وعلى األجهزة هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 اوليةحقيبة اسعافات  -
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 113 من  93

 

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :حركية التفاعالت الكيميائية  8

 .تعريفات ومصطلحات يف التفاعالت الكيميائية -

 .أنواع التفاعالت الكيميائية -

 .معدل )سرعة( التفاعل الكيميائي -

 .العوامل املؤثرة على معدل التفاعل الكيميائي -

 .التفاعالت الكيميائيةميكانيكية  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :معدل التفاعل الكيميائي  10

 .حساب معدل التفاعل الكيميائي -

 .نسبة التحول الكيميائي -

 .ثابت سرعة التفاعل -

 .التفاعلطرق تعيني رتبة  -

 .أمثلة وتطبيقات لرتب التفاعل املختلفة -

 .زمن نصف العمر للتفاعل -

 .طرق قياس معدل التفاعل الكيميائي معمليا -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :الكيميائيةأنواع املفاعالت   10

 .(Batch reactorاملفاعل الدفعي ) -

 .(CSTRمفاعل التقليب املستمر ) -

 .( Tubular Reactorاملفاعل األنبوبي املستمر ) -

 .(Fixed Bed Reactor)املفاعل ذو احلفاز الثابت -

 .(Fluidized Bed Reactor) املفاعل ذو احلفاز املتحر  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  94

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :احملفزات  4

 .تعريف ا فزات -

 .خصائص ا فزات -

 .أنواع ا فزات ومكوناتها -

 .ميكانيكية احلفز الكيميائي -

 .أمثلة وتطبيقات للمحفزات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :( Batch Reactor )جتارب مفاعل الدفعات  12

لتفاعالت حتدث  ( k )مقارنة املوصلية ومعدل ثابت التفاعل  -

 .عند درجة حرارة املعمل وتراكيز  خمتلفة

لتفاعالت حتدث  ( k )مقارنة املوصلية ومعدل ثابت التفاعل  -

  .عند درجات حرارة أعلى وتراكيز خمتلفة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 Continuous    ( CSRT )جتارب مفاعل خزان التقليب املستمر   10

Stirred Tank Reactor: 

رجة مقارنة املوصلية ونسبة التحول لتفاعالت حتدث عند د -

  .حرارة املعمل وتراكيز خمتلفة

درجات مقارنة املوصلية ونسبة التحول لتفاعالت حتدث  عند  -

  .حرارة أعلى وتراكيز خمتلفة

حساب نسبة التحول يف مفاعل خزان التقليب املستمر على  -

 .وسرعات تدفق خمتلفة التوالي عند درجة حرارة املعمل

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  95

 املنهج التفصيلي )العملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  Tubular Reactor))جتارب املفاعل األنبوبي   10

مقارنة املوصلية ونسبة التحول لتفاعالت حتدث  عند درجة  -

  حرارة املعمل وتراكيز خمتلفة.

مقارنة املوصلية ونسبة التحول لتفاعالت حتدث عند درجات  -

 حرارة أعلى وتراكيز خمتلفة.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Elements of chemical reaction engineering. H. Scott 
Fogler, 3rd edition,1999 

-  

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  
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 113 من  96

 نكيم 251 لرمزا مهارات التشغيل و الصيانة سم املقررا

 نكيم 232 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 1    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

هذا يف و . ةنع الكيميائياملصالوحدات يف ا صيانةكساب املتدرب املهارات األساسية لتشغيل وإىل إ يهدف املقرر

يف  ظرية بواقع حماضرةمن خالل املعلومات الن الوحدات الصناعية و مكوناتهاسيتم التدريب على التعامل مع املقرر 

و  االستخال  واالمتصا  واملفاعالت والبلورة وحداتيف املعمل على   حماضراتاألسبوع والتدريب العملي بواقع أربع 

 وتشغيلها وصيانتها. غريها من الوحدات

 هلدف العام من املقرر: ا

 .ةنع الكيميائياملصالوحدات يف ا صيانةكساب املتدرب املهارات األساسية لتشغيل وإىل إ يهدف املقرر

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .يفحص جاهزية الوحدة للتشغيل بالطرق السليمة حبيث ال يظهر عيوب أثناء التشغيل  -1

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -2

 .يتفادى زيادة أو نقصان القراءات عن احلد املطلوب لضمان جودة املنتج ولسالمة املعّدة  -3

 .يراقب ظروف التشغيل للحفاظ على كمية وجودة املنتج  -4

5-  
ستخدم الرسم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط السريان من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشأة للتأكد من ي

 .املنشأة للتشغيلجاهزية 

 .يفحص جاهزية الوحدة للتشغيل بالطرق السليمة حبيث ال يظهر عيوب أثناء التشغيل  -6

 .يشار  يف وضع خطة اإلنتاج يوميًا جلدولة اإلنتاج  -7

 .يكتب التقرير اليومي مستوفيًا مجيع البيانات املطلوبة لالستعانة به يف العمل  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 التدريب ساعات

 العملية النظرية

o 4 .تشغيل املصانع الكيميائية  

o 4 .الرسم التخطيطي للعملية الكيميائية  
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 113 من  97

o 8 .أجهزة املصانع الكيميائية  

o 4  .جهاز البلورة 

o 4  .جهاز استخال  السائل من السائل 

o 4  .جهاز املفاعل متعدد األغراض 

o 6  .جهاز امتصا  وانتزاع الغاز 

o  6  .التأثري املزدوجاملبخر ذو 

o 8  .املبادل احلراري 

 اجملموع
16 32 

48 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

1-  
هذا املقرر جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باملعمل وعلى األجهزة يف 

 الكيميائية.

2-  

 يلتزم املدرب و املتدرب بادوات الوقاية الشخصية:

 البالطو -

 حذاء مغلق -

 قفازات -

 النظارات الواقية -

3-  

 مكان العمل جيب ان حيتوي على التالي:

 طفاية حريق -

 دش السالمة -

 مغسلة العيون -

 كاشف دخان -

 دوالب غازات -

 ارشادات السالمة -

 خمارج الطواريء -

 حقيبة اسعافات اولية -
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 113 من  98

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :تشغيل املصانع الكيميائية  4

 .أهداف الصناعات الكيميائية -

 .املراحل الزمنية لتشغيل املصنع الكيميائي -

 .طرق تشغيل وإيقاف املصنع الكيميائي -

 .التشغيل يف حاالت الطوارئ -

 .مشاكل املصانع الكيميائية وطرق الصيانة -

 .السالمة يف املصنع الكيميائي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   

 :الرسم التخطيطي للعملية الكيميائية  4

 .أنواع املخططات السريانية -

 .استخدام الربامج احلاسوبية يف الرسم التخطيطي -

  .أمثلة وتطبيقات لربامج حاسوبية -

 .على الرسم التخطيطيمتثيل أجهزة العمليات الكيميائية  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :أجهزة املصانع الكيميائية  8
 .الضواغط -

 االجزاء الرئيسية للضواغط. 

 أنواعها وآلية عملها. 

 التطبيقات الصناعية. 

 .املضخات -

 اجزائها الرئيسية. 

 انواع املضخات وتطبيقاتها. 

 امليزات والعيوب. 

 .الصمامات -

 اجزاء الصمامات الرئيسية. 

 انواعها ومميزات وعيوب كل نوع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  99

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التطبيقات. 

 .اخلزانات و األوعية -

 أنواع اخلزانات واستخداماتها. 

 اخلزان ذو السطح املخروطي. 

 اخلزان ذو السطح العائم. 

  الكروياخلزان ذو السطح. 

 أشكال األوعية واستخداماتها. 

 األوعية االسطوانية. 

 .أجهزة التربيد -

 أنواع أجهزة التربيد واستخداماتها. 

 مربدات اهلواء. 

 مربدات املاء. 

 أبراج التربيد الطبيعية. 

 أبراج التربيد امليكانيكية. 

 ا.األفران وطرق تشغيله -

 استخدامات األفران يف الصناعة. 

 األفقية األفران ذات امللفات. 

 األفران ذات امللفات العمودية. 

 .(Steam Boilers ) املراجل البخارية أنواعها وطرق تشغيلها -

 .أنواعها واستخداماتها :التوربينات -

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 
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 113 من  100

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. .جهاز البلورة  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :جهاز استخالص السائل من السائل  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :جهاز املفاعل متعدد األغراض  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :وانتزاع الغازامتصاص از جه  6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :املبخر ذو التأثري املزدوج  6

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 113 من  101

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :املبادل احلراري  8

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Transport processes and unit operations, Christi J. Geankoplis4th 
edition,1993 

-  

-  Elements of chemical reaction engineering. H. Scott 
Fogler, 3rd edition,1999 

-  

-   -  

-   -  

-   -  
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 113 من  102

 نكيم 242 لرمزا حتلية املياه سم املقررا

 نكيم 162 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

 هذا املقرر و يف. للتعرف على طرق معاجلة و حتلية املياهإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية  يهدف املقرر

 اضرتني يف األسبوعمن خالل املعلومات النظرية بواقع حم  على خمتلف الطرق املستعملة يف حتلية املياه يتعرف املتدرب

على طريقة التبخري الوميضي املتعدد املراحل، طريقة التناضح العكسي، الضغط البخاري ،التحلية  فيها بيتم التدري

 وغريها. بالطاقة الشمسية

 هلدف العام من املقرر: ا

 .للتعرف على طرق معاجلة و حتلية املياهإىل إكساب املتدرب املهارات األساسية  يهدف املقرر

 :   التفصيلية للمقررألهداف ا

 أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

1-  
ــأة للتأكد من   يســـــتخدم الرســـــم التخطيطي للوحدة ليتتبع خطوط الســـــريان من و إىل وحدات اإلنتاج يف املنشـــ

 .جاهزية املنشأة للتشغيل

 .املطلوبةجيهز الظروف املالئمة بإتباع اخلطوات الصحيحة للحصول على منتج موافق للمواصفات   -2

 .يضبط ظروف التشغيل لتتوافق مع معايري البيئة بإتباع األساليب الصحيحة لضمان بيئة صحية  -3

 .حيدد انواع ملوثات املياة  -4

 .دد املواصفات القياسية ملياه الشربحي  -5

 .يتعرف  على الطرق املختلفة لتحلية املياة املاحلة  -6

 .جودة املنتج ريتحكم جيدا بظروف التشغيل حبيث ال تتأث  -7

 .يراقب معدالت اإلنتاج بالطريقة اليت تضمن سري عملية اإلنتاج حسب املطلوب  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4  .مقدمة  

o 22  .طرق حتلية املياه  
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 113 من  103

o 2  .حمطات التحلية يف اململكة  

o 4 .مشكالت التحلية  

 اجملموع
32  

 

 

 

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة  4

 .أنواع املياه -

 .مصادر املياه -

 .مواصفات املياه -

 .استخدامات المياه والمةاصفات الالزمة لها -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-    

2-    

3-   

 :طرق حتلية املياه  22

 .أنواع الشوائب وامللوثات املوجودة يف املاء -

 .املعاجلة األولية للماء الداخل إىل حمطات التحلية -

 .بداية التحلية ونشأتها -

 .التقطري الوميضي املتعدد املراحل -

 .املتعدد األثر بخريالت -

 .الضغط البخاري -

 .التحلية باستخدام الطاقة الشمسية -

 .التناضح العكسي -

 .ديلزة الكهربائيةال -

 .التبادل األيوني -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :حمطات التحلية يف اململكة  2

 .تاريخ التحلية يف اململكة -

 .سعتها االنتاجيةانواع ا طات املستخدمة و  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 113 من  104

 (املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 :مشكالت التحلية  4

 .التآكل يف حمطات التحلية -

 .تكون الرواسب و القشور يف ا طات -

 .املعاجلة األولية واألخبرة للماء -

 .ا طات تصريف رجيع -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-   1. 

2-   2. 

3-  3. 

 

 املراجع

-  Shreve’s chemical process industries. George T. Austin. 
5th edition,1998 

-  

-   -  

-   -  
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 113 من  105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مالحق اخلطة التدريبية
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 113 من  106

 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

 كيمياء عامة 1 15 كيمياء عامة  -1

 املوائع التطبيقيسريان  1 12 سريان املوائع   -2

 انتقال احلرارة التطبيقي 1 12 انتقال احلرارة   -3

 تكرير البرتول 1 12 تكرير البرتول  -4

 عمليات الفصل امليكيانيكية التطبيقية 1 12 عمليات الفصل امليكانيكية  -5

 عمليات الفصل الفيزيائية التطبيقية 1 12 عمليات الفصل الفيزيائية  -6

 القياس و التحكم يف العمليات الكيميائية 1 12 القياس و التحكم  -7

 التحليل الكيميائي 1 12 التحليل الكيميائي  -8

 تقنية التفاعالت الكيميائية 1 12 التفاعالت الكيميائية  -9

 مهارات التشغيل و الصيانة  1 12 مهارات التشغيل و الصيانة  -10

 

 التجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترببقائمة 

 الكيمياء العامةخمترب 

 الكمية اسم الصنف م

 1 جهاز الفسكوميرت  -1

 1 جهاز قياس الرقم اهليدروجيين  -2

 1 جهاز قياس التوصيلية الكهربائي  -3

 1 جهاز التقطري  -4

 

 سريان املوائعمعمل  

 الكمية اسم الصنف م

 1 طاولة قياس اهليدروستاتيكا  -1

 1 جتربة رينولدز  -2

 1 طاولة هيدروليكية  -3

 1 تقليب سائل وحدة  -4

 1 وحدة قياس تدفق السوائل  -5
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 113 من  107

 معمل انتقال احلرارة

 الكمية اسم الصنف م

 1 وحدة انتقال احلرارة باحلمل احلر و اجلربي  -1

 1 وحدة انتقال احلرارة بالتوصيل  -2

 1 وحدة انتقال احلرارة باالشعاع  -3

 

 خمترب  تكرير البرتول

 الكمية اسم الصنف م

 2 الوميض املغلقجهاز قياس نقطة   -1

 2 جهاز قياس نقطة الوميض املفتوح  -2

 2 جهاز قياس نسبة الكربون املتبقي )كونرادسون(  -3

 2 جهاز قياس نسبة الكربون املتبقي )رامسبوتوم(  -4

 1 جهاز قياس اللزوجة باسقاط الكرة  -5

 1 جهاز قياس اللزوجة باالنابيب  -6

 1 جهاز تقطري املنتجات البرتولية  -7

 1 جهاز قياس الرقم االوكتيين  -8

 1 الطرد املركزي  -9

 1 احلمام املائي  -10

 2 ميزان حساس  -11

 

 معمل عمليات الفصل امليكانيكية

 الكمية اسم الصنف م

 1 جهاز املرشح الضاغط  -1

 1 جهاز املرشح بالتفريغ  -2

 1 جهاز املناخل  -3

 1 جهاز التكسري و الطحن  -4

 1 جهاز املسامية  -5

 1 جهاز الرتسيب  -6



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إنتاج كيميائي
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 1 جهاز التناضح العكسي  -7

 1 جهاز الطرد املركزي  -8

 1 ميزان حساس  -9

 

 معمل عمليات الفصل الفيزيائية

 الكمية اسم الصنف م

 1 وحدة امتصا  الغازات  -1

 1 سائل-وحدة استخال  سائل  -2

 1 صلب-وحدة استخال  سائل  -3

 1 عمود التقطري  -4

 1 اجملفف ذو الصواني  -5

 1 ميزان حساس  -6

 

 القياس و التحكممعمل 

 الكمية اسم الصنف م

 6 وحدة دراسة التحكم باملستوى و الضغط و درجة احلرارة  -1

 

 خمترب التحليل الكيميائي

 الكمية اسم الصنف م

 1 جهاز قياس الرقم اهليدروجيين  -1

 1 جهاز قياس التوصيلية الكهربائي  -2

 1 جهاز االشعة املرئية و الفوق بنفسجية  -3

 1 حتت احلمراءجهاز االشعة   -4

 1 جهاز االمتصا  الذري و االنبعاث الذري  -5

 1 جهاز الكروماتوقرافيا الغاز  -6

 1 جهاز الكروماتوقرافيا السائل  -7
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 113 من  109

 معمل التفاعالت الكيميائية

 الكمية اسم الصنف م

 Batch Reactor 2املفاعل الدفعي   -1

 CSTR 2املفاعل املستمر ذو القالب   -2

 Tubular Reactor 2املفاعل االنبوبي   -3

 CSTR in Series 2سلسة املفاعالت املستمرة   -4

 

 معمل مهارات التشغيل و الصيانة

 الكمية اسم الصنف م

 1 وحدة استخال  السوائل  -1

 1 وحدة البلورة  -2

 1 وحدة امتصا  الغازات  -3

 1 املفاعل الكيميائي متعدد االغراض  -4

 1 املبادل احلراري  -5

 1 املزدوج املبخر ذو التاثري  -6
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههنا  من عرَّف التقييم بأنه 

والعادات واملعارف واملهارات اليت على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهيةطرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على  ، وتعترب هذه األداة إحدىشفويةوترتيبها لتقدم بصور 

أو تعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية 

 ب واسرتاتيجيات التعلم مثل:عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أسالي

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

  احلوارية.التقديم احلواري يف القراءات 

 .متثيل األدوار 

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من وهي االختبارات واألعمال 

ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

عدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا يتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُبو  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

جزئية  عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 أشكال وصور منها: متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على 

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :تكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو يتكون سؤال ال أسئلة التكملة

العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة ا ذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل 

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :ن فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة وهى األكثر شيوعا ويتكوأسئلة االختيار من متعدد

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 اختيار البديل الصحيح.

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

كلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار أو الرموز أو ال

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود ا خر.

أسئلة مفتوحة ويرت  للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  هي اختبارات تتضمن اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلا ، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 
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 113 من  112

 عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض

 دة.ة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقّيمن األسئلة يكون ذا إجابة حّر

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ

ي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف

ها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمع

ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث إبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:تنفيذ عمل حمدد ممارسة أداء مهارة عملية أوهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار ا لة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةيف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام 

 يضع وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءعن طريق استخدام 

أمام كل خطوة أو جزء تشري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف  املقّيم إشارة أو نسبة معينة

 التنفيذ.
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 113 من  113

 املراجع

 راجع امل

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   

11-   

12-   

13-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


