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الطلبة  كمهندسين كيمياوين لغرض رفد المنشئات الصناعية بالكوادر الكفوءة من خالل اثراء تأهيل طلبة القسم

 بأسس الهندسة الكيمياوية خالل المراحل الدراسية وبشكل متسلسل.

خالل فترة الدراسة وزرع روح الثقة في كيانه لكي يكون له القدرة على اتخاذ  الرتقاء بقدرات الطالبا

 القرارات الصائبة في موقع العمل.

طالب بالتطور الحاصل في مجال ف التعريلمعلجتها وكذلك  الحديثةالمشاكل الصناعية والطرق البحث في 

 الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية اضافة الى طرق الحد من التلوث البيئي.

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا 

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهنا

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10
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 بشكل اوسع واكثر تفصيال. التطبيقية في الهندسة الكيمياوية في المراحل المتقدمة 
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