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Form no.(15) 

Program Report for Petrochemical Engineering 

Program for academic year ( 1028/1022 ) 

 

Pharos University in Alexandria  University/ Academy: 

Faculty of Engineering  Faculty/Institute: 

 Petrochemical Engineering  Department : 

معلوماتأساسية -أ

 هندسة البتروكيماوياتبكالوريوس  أسم البرنامج -1

 البتروكيماويات التخصص -2

 خمس سنوات دراسية )أو خمسة مستويات دراسية( عدد السنوات الدراسية : -3

 موزعة على عشرفصول دراسية

 Cr 17ختياريإ Cr 163إلزامي     Cr 180إجمالى      عدد الساعات المعتمدة : -4

تشمل باإلضافة إلى منسق المقرر عضو )أو إثنين( من هيئة  جان الممتحنين:أسس تشكيل ل -5

 التدريس المتخصصين و يفضل أن يكون أستاذ أو أستاذ مساعد

 غير متاح                 متاح نظام الممتحنين الخارجيين:       -6

  : معلومات متخصصة - ب

 إحصائيات -2

عددددددال اللدددددين الملت  دددددي   2/2

 : جبالبرنام
  عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج بالفرقة الثانية )مستوى

 16=  2218/2217أول تخصص( فى العام األكاديمى 

  عدد الطالب بالفرقة الثالثة فى العام األكاديمى

2217/2218    =14 

  عدد الطالب بالفرقة الرابعة فى العام األكاديمى

2217/2218    =52 

 ى العام األكاديمى عدد الطالب بالفرقة الخامسة ف

2217/2218   =31 

عدال اللين الذي  أكملوا  2/1

البرنامج و نسبتهم المئوية 

إلى عدال الذي  إلت  وا 

 عدال   نسبة مئوية

 

√ 

31 %51.61 
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 : بالبرنامج

 معدل النجاح في البرنامج 2/3

كنسبة مئوية  م  عدال 

اللين الذي  بدءوا 

 )%(البرنامج 

 انية فى الفصل الدراسى نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الث

 %96.15=  2218ربيع 

  نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الثالثة فى الفصل الدراسى

 % 96.5=  2218ربيع 

  نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الرابعة فى الفصل الدراسى

 %   92.37=  2218ربيع 

  نسبة الطالب الناجحين بالفرقة الخامسة فى الفصل

 %95.84=  2218الدراسى ربيع 

لت اق بالبرنامج إلاتجاه ا 2/4

)منسوبة إلى األعداال 

الملت  ة بالبرنامج خيل 

 (أكااليمية سنواتثيث خر آ

 متناقص √ ثابت متزايد                                              

نتيجة اإلمت ان النهائى  2/5

لللين الذي  تم تخرجهم 

فى نهاية الفصل الدراسى 

و نسبتهم المئوية العاشر 

إلى عدال الذي  أتموا 

 البرنامج :

 نسبة مئوية                                   عدال              

 

 توزيع ت ديرات النجاح 2/6

لللين الذي  تم تخرجهم 

نهاية الفصل الدراسى  فى

 )%(: العاشر

 جيد جدا                                 امتياز 

 مقبول                               جيد 



19.85%

% 
 27.7 % 

 

23.725% 

 24.55 % 

31 83.78% 
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 :المعايير األكااليمية -8

المعدددددددددددددايير األكااليميدددددددددددددة  8/2

 المرجعية:

 

  بالكلية بإستخدام هندسة البيتروكيماويات إعداد مواصفات برامج تم

  ARS for Petrochemical)المؤسسية األكاديميةر المعايي

Engineering) ،من الهيئة  28/12/2215بتاريخ  التى تم اعتمادها

 القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد. 
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 مات  ق م  المعارف و المهارات المستهدفات م  البرنامج التعليمى : 8-1
 

 المستهدفات التعليمية الم ررات الدراسية

كوال 

 الم رر

 إسم الم رر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية معرفة و فهم

UGE01 English Language 1 
A9, A10 B4 C12 D1, D3 

UGE02E English Language 2 
A9, A10 B4 C12 D1, D3 

UEC01 Computer Skills & 

Programming 

Concepts 1 

A2, A5 B3, B7 C1, C14 D4 

UEC02 Computer Skills & 

Programming 

Concepts2 

A4, A5 B3, B7 C1, C2, C3, C4. C15 D2, D3, D5, D8 

UC01 Communication 

Skills 
A9, A10 B4 C12 D3, D4, D6 

UGA03 Arabic Language 
A9, A10 B4 C12 D1, D3 

EB 101 
Engineering 

Mathematics (1) 
A1 B8 C1 D4 

EB 111 
Engineering 

Mechanics (1) 
A1 B1 C7 D1,D3 

EB 121 
Engineering 

Physics (1) 
A1, A5, A13 B1 C3, C5 D1, D3 

EB 141 

Eng. Drawing & 

Geometrical 

projection  (1) 

A4 B2 C1 D3, D6 

EB 102 
Engineering 

Mathematics (2) 
A1 B8 C1 D4 

EB 112 
Engineering 

Mechanics (2) 
A1 B1 C7 D1,D3 
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 المستهدفات التعليمية الم ررات الدراسية

كوال 

 الم رر

 إسم الم رر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية معرفة و فهم

EB 122 
Engineering 

Physics (2) 
A1, A5 B1 C1, C5 D7 

EB 142 

Eng. Drawing & 

Geometrical 

projection  ((2) 

A4 B2 C1 D6 

EB 131 General Chemistry A1, A5 B2 C3, C5, C8, C11, C12 D2, D6, D8  

EGE 03 
English Language 

(3) 
A9, A10 B4 C12 D1, D3 

EM 170 

Introduction to 

Manufacturing 

Processes 

A3 B2, B5 C3, C5, C8, C11 D3, D6 

HU 121 

History of  

Engineering and 

Technology 

A16 B2, B3, B4, B8, B17 C11, C12 D1, D3, D4, D5, D6, D7 

HU 113 

Technical Reports 

Writing and 

Presentation Skills 

A9, A10 B4 C12 D3, D4, D6 

HU 141 
Ethics and Human 

Rights 
A9, A10, A11 B9 C4 D9 

EB 103 
Engineering 

Mathematics (3) 
A1 B1 C1, C7 D4 

EB 204 Mathematics (4) A1 B1, B2 C1, C7 D1,D3 

EB 207 
Numerical Analysis 

with MATLAB 
A1, A5 B1, B2, B8, B11 C1, C7, C11, C14, C15 D4 

EB 208 
Applied Probability 

and Statistics 
A1 B1, B2 C1, C11 D1,D3 

EP217 Material science A3,A5,A8,A12, A18 B2,B4,B6,B7 C1,,C11 D1,D2,D3,D5,D7,D8,D9 
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 المستهدفات التعليمية الم ررات الدراسية

كوال 

 الم رر

 إسم الم رر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية معرفة و فهم

ME251 Fluid mechanics A13 B1,B5,B7,B11,B14 C1,C7 D4 

EP210 
Organic chemistry 

1 
A13, A15,A16, A20 B5,B14 C2, C11, C14 D2,D3,D6,D8,D9 

EP214 
Inorganic 

chemistry 
A14,A15 B2,B7 C1,C6 D2,D6 

PE231 Heat transfer A5, A17,A21 B2,B3,B13 C3,C13,C19 D1,D2,D3,D4 

EP213 
Organic chemistry 

2 
A13,A22 B12,B19 C8,C12 D1,D2,D3,D7 

EP314  
Instrumental 

analysis 
A1,A5,A12 B1,B2,B3 C1,C6 D2,D3,D7 

EP315 Physical chemistry A1, A5  B1, B 4 C1,C7,C5 D1,D2,D3,D6 

EP200 

Chemical 

engineering 

thermodynamics 1 

A15, A17 B11,B13 C13, C14 D1,D3,D4 

PE218 

Mechanics of 

material and 

mechanical design 

A16 B6,B11 C10,C15 D2,D6,D9 

EP 327 
Chemical process 

principles 
A5, A17 B2,B7,B13 C1,C13,C14 D2, D3,D5,D6 

EP389 

Introduction to 

environmental 

engineering 

A6, A11,A19 B9,B10,B19 C10 D4,D5,D7 

EP220 

Chemical 

engineering 

thermodynamics 2 

A15,A17 B5,B13 C13,C14 D1,D3,D4 

EE208 

Fundamentals of 

electrical 

engineering 

A1,A2 B1,B2 C2 D5, D6,D7 
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 المستهدفات التعليمية الم ررات الدراسية

كوال 

 الم رر

 إسم الم رر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية معرفة و فهم

EP 340 

Safety for 

petrochemical 

industries 

A6,A13,A1`4 B9 C8 C1,C3,C9 

PE324 
Gas treatment and 

liquefaction 
A5, A8,A13,A17,A19 B5,B15,B16,B21 C1, C14,C17, C19 D1,D3,D4,D5,D9 

HU161 
Environment and 

society 
A9,A11 B9,B10 C10 D1,D3,D7,D9 

PE201 

Introduction to 

petrochemical 

industries 

A3, A8,A13,A16 B4, B14,B15,B16 C2,C5,C11,C17,C21 D1, D4,D8, D9 

EE212 
Measurements and 

interface 
A1,A3,A4 B2,B5,B14,  C2, C5, C17 D1,D3,D5 

PE313 Mass transfer I A5, A15, A17,A18 B2,B3 B5,B13 C3, C13,C18 D1,D5,D6,D7 

PE333 

Chemical reaction 

and industrial 

catalysis 

A4, A17,A18,A21,A25 B4, B12, B13 C2, C3, C4,C13 D1,D3,D2,D5,D7,D8,D9 

PE335 
Polymer science 

and engineering 1 
A1,A5,A22 B11,B13 C5, C7,C22 D1,D2,D3, D4,D5 

PE317 Unit operations A8, A15,A17,A21, A25 B5,B6,B14, B20 C3, C4,C18,C19 D1,D3,D6,D7 

PE320 
Automatic process 

control 
A1, A4,A17,A18,A20,A26 B1, B6,B7, B9,B13 C1,C2,C3,C17 D1,D3,D6,D7,D8 

PE321 
Computer 

applications 
A2, A15,A17  B8 C6 D2,D4 

PE362 

Petroleum refining 

& evaluation of its 

products 

,A13, A16,A18, A21,A22 B5, B14,B20,B21 C5,C6,C17,C19,C20 D1,D2,D3,D9 

PE361 Fertilizer industry A13, A14, ,A22, A23,A24 B3,B13,B16 C2, C11,C13, C19 D1,D2,D4,D5 ,D6,D7 
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 المستهدفات التعليمية الم ررات الدراسية

كوال 

 الم رر

 إسم الم رر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية معرفة و فهم

PE368 
Chemical plant 

design 1 
A4,A6, A15, ,A17 B9 ,B10, B13,B15 C1,C2, C3, C9 D5, D6,D7 

PE385 
Optimization of 

chemical process 
A5, A14 B1, B3, B4,B8,B7, B17 C1,C2,C5,C7,C16 D3,D4,D7 

PE400-1 
Graduation project 

1 
A3,A5,A9,A10,A15 B1,B3, B9,B11,B13, C1,C3,C6,C9,C11 D2,D4,D6,D7,D9 

HU151 Industrial safety A6, A11 B9, B10 C8, C10,C11 D3,D4,D8 

PE318 Industrial corrosion A12, A14,A19 B4, B19 C1,C11 D1,D3,D4,D6,D7 

PE369 
Chemical plant 

design 2 
A4,A6 ,B9,B10 C2,C3,C7 D3,D4 

PE390 

Industrial 

equipment and 

material handling 

A6,A17,A18,A21 B3, B5,B13 C8, C10,  C14,C15,C18,C19 D1,D5,D7 

HU133 
Engineering 

statistics 
A1 B1,B2 C1 ,D1,D3,D6,D7 

PE400-2 
Graduation project 

2 
A3,A5,A9,A10,A15 B1,B3 B9,B11,B13, C1,C3,C6,C9,C11 D2,D4,D6,D7,D9 

PE 392 

Pollution Control 

In Petrochemicals 

Industries  

A1,A8 B5,B14 C6, C17 D2,D3,D5,D6,D7,D9 

PE 328 Water Treatment  A13,A20 B3,B9, B10,B12, B20 C1, C2,C8,C19,C20 D1,D2,D3,D7 

PE 326 
Gas Storage and 

Transportation  
A3, ,A4,A14, A18, A20, A23 B5,B13, B15,B16,B20 C1,C2, C11 D1,D2,D4,D9 

PE 339 
Production Of 

plastics 
A4,A17,A18.A21,A25 B4,B12,B13 C2,C3,C4,C13 D1,D2,D3,D5,D7,D8,D9 
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 المستهدفات التعليمية الم ررات الدراسية

كوال 

 الم رر

 إسم الم رر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية معرفة و فهم

PE 330 
Energy 

conservation 
A14, A18,A26 B5, B13,B16 C2, C3,C13 D4,D5,D6 

PE391 
Manufacture of 

rubEBr 
A3, A5,A6,A8,A10,A19 B2,B4,B5, B9,B14 C2, C12,C10,C20 D1,D3 ,D5,D7 

PE329 
Industrial fiEBr 

technology 
A4, A16,A17,A19,A25 B4, B8 C11,C19 D1,D2,D3,D4,D7 

PE 336 Polymer II A1,A5,A22 B11,B13 C5,C7,C22 D1,D2,D3,D4,D5 

Summer training A19,A20,A24 B14,B15,B16,B21 C15,C17,C20,C22 D1,D3,D6,D7 
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 : حول أساليب التعلم فى الم ررات الدراسية المختلفة الخارجيي  المراجعي  تعلي ات 8/3

  ومقرراته في فبرير  البتروكيماوياتتمت مراجعة خارجية وتقييم توصيف برنامج هندسة

 :بأنجات التعلم المستهدفة مخرفيما يخص . وكان الرأي النهائي في تقرير المراجعة 2217

o مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج واضحة 

o  . مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مرتبط بأهداف البرنامج 

o .مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تحقق  مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات 

o ى كال من مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تتوافق مع مواصفات الخريج ف

المجال المعرفى و المهارات الذهنية و المهارات التطبيقية و المهنية و المهارات 

 العامة. 

  الخارجيون للمقررات الدراسية لسنة التخرج راجعونالم : 

 الخارجيون بأن أسئلة اإلمتحانات تقيس مهارات الطالب و تحقق مخرجات  راجعونأفاد الم

وال يوجد اى % من محتويات 82سم بالوضوح و تغطى أكثر من التعليم المستهدفة و األسئلة تت

 تعليقات .

  تمت مراجعة االمتحانات من قبلKTH  و اشادوا بارتفاع مستوى االمتحانات لجميع الفرق

 الدراسية .

 

 



 

11  

 

 

طددددرق العددددم اللددددين )ذو   8/4

ال ددددددددددددددرات الم ددددددددددددددوال  

 والمتميزي (:

 تتمثل اللينوت فيز لدعم واآلليات الوسائل مجموعةم  وضع تم -2

 :فى

  من المصروفات 52خصم بمنح دراسية ألوائل الثانوية العامة %

الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع 

 .فى كل سنة من دراسته الجامعية 3.5( اليقل عن GPAتراكمى )

  الثالثة تكريم الطالب سنويا و ذلك ليتم تنظيم يوم التفوق والوفاء

 بالكلية.من كل فرقة دراسية األوائل 
 برامج رعاية اللين المتعثري  الراسيا : -1

 تحديد الطالب الموضوعون تحت التسجيل المعلق من الحاصلين 

في مقرر DN)أو NEأوFأو (BLعلى أي تقدير من تقديرات الرسوب

بالتسجيل في أي مقرر جديد  همال يسمح لحيث إجباري ثالث مرات، 

قط في المقرر أو المقررات التي حصل فيها بالتسجيل ف همويتم إلزام

ثالث مرات على أحد تقديرات الرسوب باإلضافة إلى أية مقررات 

أخرى حصل فيها على أحد تقديرات الرسوب )مرة أو مرتين(، وبحد 

 .ساعة معتمدة 21أقصى 

  يوفر النظام األكاديمى للكلية تفرغ أعضاء هيئة التدريس و الهيئة

ساعات أسبوعيا )الساعات المكتبية( و  6ل عن المعاونة بعدد ال يق

ذلك حتى يمكن للطالب طلب المعاونة للتغلب على ما إستعصى 

 تحصيله من المادة العلمية.

  يتم متابعة تطور حالة الطالب المتعثرين من خالل المرشد األكاديمى

خالل الفصل الدراسى مع رفع تقرير إلى إدارة الكلية و اإلتصال 

 ور لمساعدة الكلية فى متابعة حالة الطالب.بأولياء األم

  اإلرشاد األكاديمى و المقصات المدرجة بالهيكل التنظيمى لجنه تقوم

للكلية و المشكلة من مرشد أكاديمى عام لكل قسم من اقسام الكلية و 

حاالت الطالب المتعثرين خالل العام بتتبع مرشد أكاديمى عام للكلية 

درجات نصف فصليه و فصليه و الدراسي من غياب و حضور و 

عمل تقرير يضم كل المعلومات السابقه عن كل طالب و مدي تقدمه 

 في المستوي الدراسي و رفع تلك التقارير الداره الكليه .

 

 معددددايير ال يدددداي المرجعيددددة 8/5

 للبرنامج:

 

التى  مرجعيةال نقاطال :المقصود بها

 معاييروجودة مقارنة بواسطتها يمكن

نصوص  تمثل بالتاليالبرنامج و 

 توقعات المعاييرالقياسيةالمرجعية

 اإلنجازوالصفات مستويات عامةحول

فى  يفترض توقعها التي العامة

 البرنامج. التخصص

 
اإلجددراءات المتبعددة للتمكددد مدد  توافددق البددرامج الدراسددية مددع المعددايير 

 األكااليمية المتبناه :

 مع التعليمي امجنبرال توافق مدى متابعةيوجد منسق للبرنامج يقوم ب 

 المعاييراألكاديميةالمتبناه.

 للشئون التعليمية و تطوير التعليم برئاسة وكيل  لجنة بالكلية يوجد

 مدي متابعة الرئيسية مهامها أحد الكلية لشئون التعليم و الطالب ، و 

 المتبناه. المعاييراألكاديمية مع التعليمية البرامج توافق

 لداخلية من أعضاء اللجنة التنفيذية لوحدة تم تشكيل لجان للمراجعة ا

 البرامج األكاديمية  توصيفضمان الجودة بالكلية لمراجعة 

 التعليمية المخرجات  التخصصية بالكلية و التأكد من توافق

للمعايير المرجعية للبرامج األكاديمية باألقسام   (ILOs)المستهدفة

 . NARS Engineering ILOs & ARS العلمية لكلية الهندسة 
  مشكلة من مركز ضمان الجودة بالجامعة  داخليةتقوم لجان دورية

بمراجعة ملفات المقررات الدراسية لوحدات ضمان الجودة بالكليات 

المختلفة و التأكد من توافق البرامج الدراسية مع المعايير األكاديمية 

 المتبناه.
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 ( للعام األكاديمى 1بناءا  على قرار مجلس الكلية رقم )2214/2215 

تم تشكيل لجنة لمراجعة اإلمتحانات المقررات  22/12/2214بتاريخ 

التعليمية المخرجات  الدراسية بكل قسم أكاديمى للتحقق من توافق

كما تم  عايير المرجعية للبرامج األكاديميةالم   (ILOs)المستهدفة

 تشكيل لجنة لفحص الورقة االمتحانية فنيا و شكليا .

 

 من خاللللسنة النهائية تحانات المقررات الدراسية يتم  مراجعة ام 

 مراجعيين خارجيين.

يتم  مراجعة امتحانات المقررات الدراسية من خالل إتفاقية  -

مع المعهد الملكى السويدى لتقنيات الهندسة الدولى  التعاون

بهدف التأكد من مطابقتها لمواصفات بواسطة فريق المتابعة 

 األمتحانات

 متوفر               غير متوفر √ نامج:الليل البر 8/6

تهتتتتم الكليتتتة بتوعيتتتة الطتتتالب أكاديميتتتا وذلتتتك لضتتتمان معتتترفتهم بنظتتتام 

 للطالتتتتب إصتتتتداردليل الستتتتاعات المعتمتتتتدة المطبتتتتق بالكليتتتتة  حيتتتتث يتتتتتم

لتوزيعتتته علتتتى الطلبتتتة ختتتالل يتتتوم التوعيتتته للطلبتتتة   كتيتتتب هيئتتتة علتتتى

تستتتتتتجيل  صتتتتتتوصبخ الجامعتتتتتتة األكاديميتتتتتتة الجتتتتتتدد ويتضتتتتتتمن لتتتتتتوائح

إضتتتتافة وحتتتتذف المقتتتتررات واالنستتتتحاب متتتتن ،  المقتتتتررات الدراستتتتية

نظتتتتتتام تحويتتتتتتل الطتتتتتتالب ، ،  المقتتتتتتررات واالنستتتتتتحاب متتتتتتن الجامعتتتتتتة

المراقبتتتتة األكاديميتتتتة، التستتتتجيل المعلتتتتق ،  حضتتتتور وغيتتتتاب الطتتتتالب

ومتطلبتتتتتتات  االمتحانتتتتتتات والتتتتتتدرجاتوتغييتتتتتتر المستتتتتتار األكتتتتتتاديمي ، 

لوك الطتتتتتالب ونظتتتتتام تأديتتتتتب االنضتتتتتباط األكتتتتتاديمي وستتتتت،  التختتتتترج

 حستتتتبما دليتتتتل الطالتتتتب تحتتتتديث ويتتتتتمو أليتتتتة لتلقتتتتى الشتتتتكاوى  الطتتتتالب

 يستجد.

يتتتتتتوافر علتتتتتى موقتتتتتع الجامعتتتتتة اللتتتتتوائح الدراستتتتتية للبتتتتترامج المختلفتتتتتة 

 .الدراسية لمناهج ا محتوياتو

نظدددددار المراجعدددددة الدوريدددددة  8/2

 للبرنامج:

 ير متوفرمتوفر                غ√                     

 أكثر م  سنة   √سنوي                                 

عدة مستويات  للبرامج و المقررات الدراسية علىالدورية  المراجعة تتم

  : كاآلتى

وحدة ضمان الجودة بالكلية: لجان مراجعة دورية داخلية  .2

  بمشاركة منسقى الجودة باألقسام العلمية. 

طوير التعليم برئاسة وكيل الكلية الشئون التعليمية و ت لجنة .2

امج الدراسي نلشئون التعليم والطالب: مراجعة تقارير البر

السنوي و مناقشة اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور 

  أساليب التعلم و تطوير المقررات الدراسية المختلفة. فى

الشئون التعليمية و  رير لجنةامجلس الكلية: مناقشة و إعتماد تق .3

 تطوير التعليم.

تتم مراجعة البرنامج بواسطة مراجعيين خارجيين لديهم خبرة  .4
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 .كل خمس سنوات أو عند تعديل الالئحة

مددددددددد  توافددددددددق الهي ددددددددل  8/8

ألكدددددااليمي للبرندددددامج مدددددع ا

 المستهدف م  التعليم:

يتوافق الهيكل األكاديمى للبرنامج )المقررات/الساعات( مع المستهدف من 

 لتالى :التعليم على النحو ا

  ملاب ة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج

 التعليمى :

 برنامجال المستهدفة من التعلم مخرجات تكون أن الكليةعلى حرصت 

 أهداف المخرجات هذه تحقق هوأن مقررات خالل من محققة

 مترابطة متكاملة مجموعة تنمية امجنالبر محتوى ويحقق البرنامج

 المشكالت وحل والعامة والذهنية المهنية هاراتوالم المعارف من

 .وغيرها

 ويتم علمىال برنامجلل مخرجات التعلم المستهدفة مصفوفة عدادإ تم 

 طريق عن المقررات مصفوفة مع البرنامج أهداف تطابق من التأكد

البرنامج : نموذج رقم  مواصفات نموذج ستيفاءإب علمى قسم كل قيام

اديمى األول لتدريس البرنامج و عند تخرج ( فى بداية العام األك12)

البرنامج : نموذج  تقرير نموذج استيفاء يتم الدفعة األولى من الطالب

البرنامج  أهداف تحقيق تم مدى ألى يوضح والذى ( 15رقم )

 للخريجين.

  مساهمات م تويات البرنامج الدراسى فى تنمية المهارات الذهنية و

 العامة :

 المشكالت حلالذهنية) تنميةالمهارات في اسيالدر البرنامج يساهم – 
اعتمادالتفكير  -تصميم النظم الهندسية لتحقيق متطلبات وظيفية معينة 

 العملفىفريقالمهارات العامة)( باإلضافة إلى هاوغير المبتكراإلبداعيو

الصغيرة اكتسابمهارات تنظيم المشاريع -مهاراتالحاسباكتساب -

 ها(.وغير

  فإن منهجية تدريس المقرر تعتمد علىمقرراتالطبقا لمواصفات 

 الذاتى التعلم على لطالبا وتشجيع للتعليم غيرتقليدية أساليب إستخدام

 المعلومات شبكة على طالعإلوا مناقشة وحلقات األبحاث وإعداد

التخصصية فى مشروعات  اآللى الحاسببرامج  وإستخدام الدولية

 .تطبيقية

 مخرجاتلتحقيق ج والمقررات الدراسية امنللبرالدورية  المراجعةم تت 

و تشمل األقسام  عدة مستويات برنامج علىال المستهدفة من التعلم

الشئون التعليمية و تطوير التعليم و وحدة ضمان  العلمية و لجنة

الجودة بالكلية و مجلس الكلية و لجنة من استاتذة متخصصين من 

 .الجامعات الحكومية

 مدددددد  توافدددددق الهي دددددل)تدددددابع( 

ألكدددددددددااليمي للبرندددددددددامج مدددددددددع ا

 المستهدف م  التعليم:

لتحقيق توافق الهيكل   KTHيتم المراجعة المستمرة من قبل 

 .االكاديمى للبرنامج مع المستهدف من التعليم

 

المعوقدددددددددددددات اإلالاريدددددددددددددة  8/9

 والتنظيمية:

  ال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من

التى يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف و  البرنامج العلمى

و يتبنى مركز ضمان الجودة بالجامعة تدعيم  اإلستراتيجية للكلية.

 التعلم مخرجاتلتحقيق  مجهودات وحدة ضمان الجودة بالكلية

عن طريق دورات مركز تطوير التعليم و لجان المراجعة  المستهدفة

 الخارجية لملفات المقررات بالكلية. 
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 لين ل ياي مد  اكتسان المستهدف م  التعليم:ال ويم ت-9

 أالوات الت ويم: 9/2
 :آلية الت ويم و تشمل ( أ

  إمتحانات قصيرة(Quizzes).فى حصص التمارين للمقرر الدراسى 

  تكليفات لقياس مدى إستيعاب الطالب لتطبيقات المادة العلمية
(Assignments)  . 

  دراسات بحثية(Research Study & Presentations). 

  المقرر الدراسى(. لمواصفاتدراسات عملية فى المختبرات )طبقا 

  مشروعات صغيرة(Mini-projects) .لمقررات التصميم 

  مشروعات ميدانيةcommunity projects  

  إمتحانات تحريرية فى منتصف الفصل الدراسى و فى نهاية الفصل

 الدراسى.
 : طرق الت ويم و تشمل ( ن

 ( و تشمل:52ة )بإجمالى من تقييم أعمال السن% 

  إمتحانات قصيرة 

  تكليفات تمارين 

  مشروعات صغيرة دراسات بحثية و عرض و مناقشة لنتائج البحث, 

 ( 25مشروعات ميدانية و تعلم ذاتى)من اجمالى اعمال السنة % 

 الثامنإمتحان تحريرى فى األسبوع ا  

  اج إلى % للمقررات الدراسية التى تحت12إمتحان عملى بإجمالى

 مختبرات معملية.

  52اإلمتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى بقيمة.% 

 المواعيد: 9/1
 

Time  Table   for   Assessments  

Every week Quizzes  

Scheduled by lecturer Other activities: PPT 

presentation, internet 

review work, small project 

At end of 8
th

 week Mid-Term Examination 

To EB delivered next 

week to lab experiment 

Lab Work : reports & 

discussion 

At  end of 14
th

 week 
Lab Work Exam 

Following the 15
th

 

week 

Final-Term Examination 

 

ميحظدددددددددددددات المراجدددددددددددددع  9/3

 الخارجي: 

و كان  2217فى مايو  تمت مراجعة برنامخ هندسة البيتروكيماويات

 الراى النهائى للمراجع الخارجى كما يلى:

النسب المئوية لكال من العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية و العلوم  -1

الهندسية األساسية و العلوم الهندسية التطبيقية و تطبيقات 

 ARS andالحاسب و المشروع و التدريب مناسبة مع كال من 

NARS. 
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 خدم خريج هندسة البتروكيماوياتالمحتوى العلمى جيد و ي -2

يجب عمل إستبيان للمستفيدين لمعرفة رأيهم فى مستوى الخريج  -3

 و ما هو المطلوب للتدريس.

و معرفة اإليجابيات و  متابعة الخريجين لمعرفة التوجه الوظيفى -4

 السلبيات

و إجماال يتضح أن البرنامج األكاديمى و المقررات التى تدرس  -5

ألكاديمية مع األخذ فى اإلعتبار بعض تتناسب مع المعايير ا

 المالحظات التالية:

  نقل مادةPE 231 HEAT TRANSFER   الى السنة الثالثة

 ,PE 327, EB121الى   PREREQUISITEمع تعديل ال

EB 102. 

  نقل مقررPE327 CHEMICAL PROCESS 

PRINCIPLES   .الى السنة الثانية 

  المحتوى العلمى لمقررPE330 ENERGY 

CONSERVATION  هو المحافظة على الطاقة للمعدات

الكهربية و هو ماال يتفق مع التخصص و يجب أن يعبر 

المحتوى على المحافظة على الطاقة فى الصناعات 

 البتروكيماوية.

 اإلم انات التعليمية: -20

نسدددددددبة أعةددددددداء هيئدددددددة  20/2

 : التدريس إلى اللين

الب المقيدين فى الكلية فى إلجمالى عدد الط نسبة أعضاء هيئة التدريس

طبقا للمعايير كافية 2218/2217األقسام األكاديمية للعام األكاديمى 

 :لإلمكانات البشرية NORMSاألكاديمية المرجعية القومية 

  أعضاء هيئة التدريس المعينون  و المعارون بقسم هندسة عدد

 8البتروكيماويات   =   

  سم هندسة أعضاء هيئة التدريس المنتدبون بقعدد

 4البتروكيماويات  =   

  و المعارون و المنتدبون نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينون

 1.33:  1= عدد الطالب إلى بالقسم 

  أعضاء الهيئة المعاونة المعينون بقسم هندسة عدد

 10البتروكيماويات   =   

  نسبة أعضاء الهيئة المعاونة المعينون بقسم هندسة

 1.6:  1ى عدد الطالب = البتروكيماويات   أل
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مدددد  ميئمدددة تخصصدددات  20/1

أعةدددداء هيئددددة التدددددريس 

وتوزيددددع األعبدددداء علدددديهم 

طب دددددددددددددا   حتياجدددددددددددددات 

 البرنامج:

 مناسب         إلى حد ما     غير مناسب  

 )لماذا(

تتبنى كلية الهندسة منهجية لتعيين أو إنتداب أعضاء هيئة التدريس تعتمد 

ية لألقسام المختلفة ، بحيث يتم تكليف عضو على توفير التخصصات العلم

هيئة التدريس بتدريس المقررات الدراسية طبقا للتخصص العلمى الدقيق 

الذى يحدده موضوع رسالة الدكتوراة و تخصص اللجنة العلمية الدائمة 

 .التى حصل منها على درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ

 إلى حد ما     غير مناسب         مناسب√               الم تبة: 20/3

 )لماذا(

 الجيدة  والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام يوجد بالكلية مكتبة تتمتع

 .تخدم كل األقسام 

 تطبيق معاييرالموارد المادية و البشرية الخاصة بالمكتبات ب

(Norms)  جودة التعليمو الصادرة من الهيئة القومية لضمان  

  :نجد أن إلعتماد وا

  يتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج حاسب ألى متخصص و

تقوم أمينة المكتبة )تخصص مكتبات( بإستخدام البرنامج 

 .لمساعدة الطالب فى البحث عن المرجع المطلوب

  تم توفير نسخ للطالب من الكتب الجامعيةTextbooks 

المرشحة من منسقى مقررات العلوم األساسية و مقررات العلوم 

 هندسة البتروكيماوياتدسية األساسية و مقررات تخصص الهن

 قسم و إعتماد مجلس الكلية.البموافقة مجلس 

 مناسب         إلى حد ما     غير مناسب√               المعامل: 20/4

 )لماذا(

 لتحقيق  تتوافر بالكلية المعامل التخصصية و الورش الهندسية الالزمة

تهدفة من البرنامج العلمى و التى يجب أن المعارف و المهارات المس

 يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف اإلستراتيجية للكلية.

 و الورش الهندسية طبقا  تتوافر إجراءات األمن و السالمة بالمعامل

و شروط هيئة الدفاع المدنى و  األكاديمية القومية المرجعية للمعايير

 الحريق.

  الهندسية أعداد الطالب تناسب المعامل التخصصية و الورش

المسموح بها طبقا لمعايير جودة التعليم الصادرة من الهيئة القومية 

 لإلعتماد و الجودة: 
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 مناسب         إلى حد ما     غير مناسب√               ال اسب اآللي: 20/5

 )لماذا(

 ثيةوالبح التعليمية اإلحتياجاتلتلبية  آلليا حاسبال  الكلية معامل تخصص

ومعاونيهم وجميعها تعمل بكفاءة و تتفق  هيئة التدريس وأعضاء للطالب

األكاديمية القومية  القدرة اإلسيعابية للمعامل و تجهيزاتها  مع المعايير

 الخاصة بمعامل الحاسب اآللى كاآلتى: NORMSالمرجعية

   يوجد برامجsoftware programs   متخصصة أصلية بترخيص

ب بأجهزة الحاسب اآللى بمعامل التطبيقات و رسمى و متاحة للطال

 المعامل المتخصصة و تشمل :

a) Microsoft Desktop Windows: License Number 579 

b) Auto CAD MEP 2009: License Number 40 

c) MATLAB and Toolboxes: License Number 10.  

 

مدددد  التعددداون مدددع جهدددات  20/6

األعمدددددددال فدددددددى تدددددددوفير 

 فرص التدريب لللين:

 روتوكالت يوجد مركز تدريب بالجامعة الذي من مهامه عقد ب

مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص تدريب  تعاون

 صيفي للطالب بكليات الجامعة.

  يوجد أيضا لجنة التدريب الصيفي ضمن الهيكل التنظيمي لكلية 

وتتشكل من منسق التدريب الصيفي لكل قسم وتحت الهندسة 

كلية لشئون التعليم والطالب ومن أهم مهامها إشراف وكيل ال

توزيع التدريب الصيفي على الطالب والمتابعة والتنفيذ.  وفي 

حاله عدم توافر العدد الكافي من مراكز التدريب يقوم القسم عن 

بالتنسيق مع طريق رئيس القسم ومنسق التدريب بالقسم 

المطلوبة  تدريبالفرص  إلستكمال المؤسسات الصناعية

لتخصص.  ويقوم كال من جهه التدريب ولجنة مشكلة من القسم ل

بتقييم الطالب خالل فترة التدريب الصيفي وفي نهاية التدريب 

يحصل الطالب على شهادة إتمام الفترة المخصصة له من 

 التدريب.

 التعاون  ومن المؤسسات الهندسية )الشركات الصناعية( التي تم

ج اإليثيلين و صرية إلنتاالشركة الم :معها والتدريب بها 

الشركة  - شركة اإلسكندرية لألسمدة -( مشتقاته ) إيثيدكو

 -(ستيرنكسإنتاج الستيرين و البولى ستيرين )المصرية ال
شركة  - شركة ايزى كير - شركة بيتى للمنتجات الغذائية

ق االوسط شركة الشر -يدبك(سيماويات )سيدى كرير للبتروك

 -شركة البتروكيماويات المصرية  -( يدورملتكرير البترول )

 .شركة اسكندرية للبترول
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أي متللبددددددددددات أخددددددددددر   20/2

 للبرنامج:

 تفعيل مردود الزيارات الميدانية لمواقع العمل فى المصانع و 

بوضع برنامج محدد للزيارة  البتروكيماوياتشركات البترول و 

ام  بالتعاون مع المسئولين عن قطاع التدريب بتلك المؤسسات و قي

أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة المتخصصين باإلشراف على 

دراسة بحثية و عرض و مناقشة لنتائج الزيارات و تكليف الطالب بعمل 

 البحث.

  بمشاركة الطالب فى الموضوعات ذات تنظيم ورش عمل/مؤتمرات

التى تتعلق بصناعات البترول الصلة بمشاكل المجتمع 

 ا فى التنمية المجتمعية.و أثره والبتروكيماويات

 إالار  الجوال  والتلوير: -22

نظدددددار المتابعدددددة لجواندددددب  22/2

 ال صور:

 فعال         إلى حد ما        غير فعال √          

 )لماذا(

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم تحديد جوانب القصور و 

 ى :إتخاذ اإلجراءات التصحيحية على النحو التال

  الن ص فى أعةاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة فى تخصص

 هندسة البتروكيماويات

  هندستتتة متتتن المعيتتتدين تخصتتتص  (1عتتتدد )تتتتم إتختتتاذ قتتترار بتعيتتتين

 جامعتتتتة فتتتتاروس. -القستتتتم  خريجتتتتىأوائتتتتل متتتتن  البتروكيماويتتتتات

 2215/2216لدفعة 

 

 ية التعليمية ل صص المعامل :اعلقصور فى الف 

  أستتتاتذة متخصصتتتين بإشتتتراف عميتتتد الكليتتتة لجنتتتة متتتن  تشتتتكيلتتتتم

 لتطوير إستخدام المعامل.

  تتتم تشتتتكيل لجنتتتة متتن القستتتم لتطتتتوير التجتتارب المعمليتتتة بتتتالمقررات

 الدراسية

   شراف أساتذة المقررات على التجارب المعملية إالتأكيد على 

 

إجددددراءات تلبيددددق لددددوائ   22/1

وقدددددددددددددددواني  ال ليدددددددددددددددة 

 والجامعة:

 إلى حد ما     غير مناسب         مناسب√              

 )لماذا(

بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم إتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح 

 و قوانين الكلية و الجامعة :

  وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور و غياب

 الطالب فى المقررات الدراسية المختلفة.

 الدورية )ثالث مرات خالل الفصل الدراسى  وجود آلية للمتابعة

الواحد( لتطبيق نظام التقييم المتنوع و المعتمد من مجلس الكلية 

 لتكليفات أعمال السنة للطالب.

  إلزام أعضاء هيئة التدريس )المعينون/المعارون/المنتدبون( بتحميل

المادة العلمية و تكليفات الطالب على الموقع اإللكترونى للمقررات 

دراسية بالكلية و إعداد وثائق الجودة فى ملفات المقررات و تحرير ال
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 الداله على جودة األداء. إستمارات التقويم الذاتى

 تكليف رؤساء األقسام بمراجعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس/الهيئة 

 المعاونة بجداول الساعات المكتبية المعلنة للطالب. 

مددددددددد  فاعليددددددددة نظددددددددار  22/3

خليددددة فددددي المراجعددددة الدا

 تلوير البرنامج:

  لجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقى الجودة تقوم

باألقسام العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات 

الدراسية و مراجعة تقارير المقررات فى نهاية كل فصل دراسى و 

هم فى تقارير البرامج التعليمية فى نهاية العام األكاديمى مما سا

المقررات  العديد منتطوير أساليب التعليم و التعلم المستخدمة فى 

 .PE320-PE385-PE213-PE220الدراسية مثل 

  يتم مناقشة أوجه القصور الواردة فى تقارير المقررات الدراسية و

تقارير البرامج الدراسية بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة 

 البرامجتقبلية لتحديث و تطوير أسباب القصور و وضع الخطط المس

لكى تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية. و و المقررات الدراسية

كذلك التركيز على أهمية الزيارات الميدانية فى التعليم و التعلم و 

إضافة األبحاث الميدانية لبعض المقررات الدراسية التطبيقية لزيادة 

-PE315-PE327 –التقنية القدرة األستيعابية للطالب و المهارات

PE217-PE389-PE201  و تطبيق التعلم الذاتى فى مقررات PE 

317-PE333-PE390-PE318- PE 324- PE 201 

ميحظددددددددات المددددددددراجعي   22/4

الخدددددارجي  بمدددددا يخدددددص 

مخرجددددددددددات البرنددددددددددامج 

 ومعايير ال ياي:

النسب المئوية لكال من العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية و العلوم  -1

األساسية و العلوم الهندسية التطبيقية و تطبيقات  الهندسية

 ARS andالحاسب و المشروع و التدريب مناسبة مع كال من 

NARS. 

 المحتوى العلمى جيد و يخدم خريج هندسة البتروكيماويات -2

يجب عمل إستبيان للمستفيدين لمعرفة رأيهم فى مستوى الخريج  -3

 و ما هو المطلوب للتدريس.

معرفة التوجه الوظيفى و معرفة اإليجابيات و متابعة الخريجين ل -4

 السلبيات

هيكل برنامج هندسة البتروكيماويات متوازن مع مواصفات  -5

 الخريج كما أن طريقة التقييم مالئمة لهيكل البرنامج المعد. 
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 م ترحات تلوير البرنامج: -21

 

هي دددددددددددددددل البرنددددددددددددددددامج  21/2

 )الم ررات/ الساعات(:

 لقسم تمدة للهيكل المعدل للبرنامج األكاديمى توزيع الساعات المع

 كما هو موضح بالجدول اآلتى:هندسة البتروكيماويات 

Credit 

Hours 

Topic 

12 Cr University Requirements 

39 Cr Faculty Requirements 

120 Cr Department Requirements 

9Cr Specialized Required Elective Courses 

180 Cr Total Credit Hours Requirements for Graduation  
 

حيث أن ذلك يؤدى إلى تعديل بالالئحة مما   يمكن اضافة مقرر ال  : م ررات جديد  21/1

 .من المجلس االعلى للجامعات يتطلب اعتماد ذلك

ة لمركز تطوير التعليم بجامع التدريبية السنوية يتم وضع الخطة  التدريب والمهارات: 21/3

فاروس بناء على إستبيان وإستطالع اإلحتياجات التدريبية 

 .ألعضاء هيئة التدريس

 للخطة يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة طبق ا 
 Education"لمركز تطوير التعليم بجامعة فاروس  التدريبية

Development Center"  و الموضوعة بناء على إستبيان و

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.إستطالع اإلحتياجات 

  عضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة أل يةتدريبعمل دورات يتم

 الجودة بالجامعة.مركز ب

  عن طريق يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة

 لجنة التدريب والتوعية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية.

 ات ومركز اإلعداد المهني التعاون بين قسم هندسة البتروكيماوي

وريادة األعمال بالجامعة إللحاق طالب القسم في الدورات 

 المجانية التي يقدمها المركز.

 

رحدددات قلددداا األعمدددال م ت 21/4

 لتلوير البرنامج:

تطوير المقررات الدراسية بزيادة الربط بين الدراسة االكاديمية و التفاعل 

مجتمعية فى تدريس بعض مع الصناعة عن طريق إشراك األطراف ال

 األجزاء العملية و زيادة عدد الزيارات الميدانية.

 هندسة البتروكيماويات )كمنسق للبرنامج(رئيس قسم   المسئول ع  التنفيذ:  21/5

  اساتذة المقررات 
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 2217/2218العام الجامعى   توقيت التنفيذ:  21/6
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 جامعة فاروي

 كلية: الهندسة

تروكيماوياتلبيا هندسةبرنامج:  

 

1022/1028الخلة التنفيذية لتلوير برنامج هندسة البتروكيماويات للعار الجامعى   

 تلوير أساليب التعليم و التعلم

 الم رر اللري ة المستخدمة وقت التنفيذ مسئول التنفيذ مؤشرات المتابعة

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

 و توصيف المقررات في العام

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده

 Increase the case studies 

that Use the MATLAB 

OR EXCEL as a tool for 

solving simulation or 

optimization problems 

PE 385 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 لمادهاستاذ ا

 Invite engineering from 

industry to discuss the 

industrial problems and solve 

it as projects   

PE 368 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده

 site visit for practicing on 

the equipment 

 Apply self-learning  in 

different topics 

 

 

PE 328 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 استاذ الماده
Fall2018/2019 

 
 Adding site visits 

 

PE333/EP 333 
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تقارير مراجعه المقررات من 

 الجوده. وحده ضمان

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده

 applying group problem 

solving 

 

 Increase assignment problems 

 

 

PE217/ EP217 

 

 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده

 site visit for practicing on 

the equipment 

 EP 200/PE200 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده

 Apply self-learning  in 

different topics 

 Increase the topics of 

presentations. 

 Increase the no. of 

quizzes 

 

PE210/ EP210 

 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall 2017/ 2018  Apply group solving and self استاذ الماده

learning 

PE214/ EP214 

 

تقارير مراجعه المقررات من 

 ده.وحده ضمان الجو

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall 2018/2019 استاذ الماده
 Apply case studies  

 Apply site visits 

 

PE313 

 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده
 Presentations and group 

discussions 

 

EP 327/PE 327 
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تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019  Apply self-learning PE 201/EP 201 استاذ الماده

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 اليالجامعي الت

 Spring 2019  Apply group solving  PE 326 استاذ الماده

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2018  Apply self learning EP 389/PE 389 استاذ الماده

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

لمقررات في العام و توصيف ا

 الجامعي التالي

 استاذ الماده
Spring 2019 

 
 Add more case studies and site 

visits 
EP 220/PE 220 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 More self learning and 

cooperative learning 

 Improve net searching and 

presentation skills 

PE315/EP315 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 More site visits 

 Improve net searching and 

presentation skills 

PE213/EP213 
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ارير مراجعه المقررات من تق

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 Increase the mini 

project/Self learning 

topics. 

 Applying group solving 

PE317 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 Case study in 

Petrochemical industries 

control system. 

PE320 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019  Case studies PE321 استاذ الماده

ن تقارير مراجعه المقررات م

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019  Apply site visits استاذ الماده

 
PE231/EP 231 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 Apply case studies 

 Apply site visits 

 

PE390 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019  Apply group solving and self استاذ الماده

learning 
PE 324 
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تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 ليالجامعي التا

 Spring 2019  Apply group solving  PE 369 استاذ الماده

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 Invite engineering from 

industry to discuss the 

industrial problems and solve it 

as projects   

PE 362 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019  Apply self learning PE 392/EP 392 استاذ الماده

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019  Apply self learning PE 391 استاذ الماده
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 تلوير م تو  الم ررات

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 Applying HYSYS PE 317 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وده.وحده ضمان الج

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 Adding lab session 

(simulation). 

 

PE 320 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019 استاذ الماده

 adding some 

experimental work 

PE 318 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 استاذ الماده
Adding stoichiometry notes 

 

PE335 

 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall2018/2019 Apply hysys soft ware PE 361 استاذ الماده
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تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 استاذ الماده
Spring 2019 

  More lab experiments PE315/EP315 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 جامعي التاليال

 استاذ الماده
Spring 2019 

  Apply hysys soft ware PE231/EP 231 

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 استاذ الماده
Spring 2019 

  Apply hysys soft ware PE390 

تقارير مراجعه المقررات من 

 ه.وحده ضمان الجود

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Fall 2018  Apply hysys soft ware PE 313 استاذ الماده

تقارير مراجعه المقررات من 

 وحده ضمان الجوده.

و توصيف المقررات في العام 

 الجامعي التالي

 Spring 2019  Apply Hazop soft ware EP 340 استاذ الماده
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