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 نبذة تعريفية عن قسم الهندسة الكميياوية 
هو التخصص الهنديس ا�ي يتعامل مع العلوم الطبيعية مثل، الهندسة الكميياوية

الكميياء والفزي�ء و�مل أ�حياء و الر�ضيات و�قتصاد، يف تصممي وتطو�ر 
و�شغيل املصانع والعمليات اليت هتدف ٕاىل حتويل املواد اخلام ٔأو املواد الوس�يطة 

ٕاىل املنتج املطلوب مع ٔأٔ��ذ يف ٔأالعتبار احلفاظ �ىل البيئة وسالمه العاملني 
واملعدات ، و�ليه تعترب الهندسة الكميياوية من التخصصات الهندس�ية ذات 

القا�دة الصناعية أ�وسع بني �لوم الهندسة لكها �ىل إالطالق �وهنا متثل �لقة 
 .الوصل بني العلوم والصنا�ة

 هو املسؤول عن تصممي و�شغيل وتطو�ر وٕادارة العمليات املهندس الكميياوي
الصناعية فهو يقوم بتطبيق واس�ت�دام املبادئ الر�ضية والفزي�ئية والكمييائية 
و�قتصادية اليت درسها يف حتويل املواد اخلام ٕاىل منت�ات ٔأكرث نفعا و فائدة، 

فهو �رشف �ىل جماالت صناعية واسعة �دًا، مهنا الصنا�ات الكميياوية 
والنفطيةوالبرتو�ميياوية والصنا�ة النووية والطاقات املت�ددة واملس�تدامة 

والصنا�ات الغذائية و��شائية والصيدليةوالصنا�ة إالحيائية ويضاف ٕاىل ذ� 
 ويتطلب القيام مبهمة املهندس الكميياوي فهام اكمال .التحمك �لتلوث واحلد منه

للمبادئ الهندس�ية والعلمية والتقنية الاكمنة وراء العمليات املراد تصمميها ٔأو 
تطو�رها. وينعكس هذا يف املناجه ا�راس�ية لقسم الهندسة الكميياوية وا�ي 

ة املادة والطاقة، وا�ينامياك احلرارية، نيتضمن دراسة الر�ضيات التطبيقية، ومواز
وجر�ن املوائع، وانتقال الطاقة والكت�، ومعليات الفصل، وحر�ية التفا�ل 

الكمييايئ وتصممي املفا�الت، وتصممي ٔأ�زة الفصل واخللط ا�تلفة. 

. 
 
 

من هذا املنطلق تأٔسس قسم الهندسة الكميياوية يف اجلامعة التكنولوجية مع تأٔسيس 
م ودٔأب القسم وما 1979م حيث خترجت ا�فعة أ�وىل س�نة 1975اجلامعة س�نة 

�زال �ىل رفد القطاع الصناعي �خلرجيني من املهندسني ا��ن اخنرطوا يف اكفة املياد�ن 
الصناعية ليسهموا يف التمنية �قتصادية والصناعية لب�� العز�ز. كام ٕان للقسم ٕاسهامه 

ا�ئوب يف رفد القطاع الصناعي والبحيث وا�ٔاكدميي �لكوادر املتقدمة من مح� 
م ٕاضافة ٕاىل خترجي �دة 1979الشهادات العليا منذ اس�ت�داث دراسة املاجس�تري س�نة 

م و�دة دورات من مح� شهادة ا�بلوم 1987دورات من مح� ا�كتوراه منذ س�نة 
 .) لغاية اليوم428 ا�راسات العليا رجيييمجمل خالعايل يف ٔأختصاصات خمتلفة ( وبلغ 

هندسة القسم /ع وفرلالتخصص يف قسم الهندسة الكميياوية يبدٔأمن املر�� �وىل 
. وهندسة التلوث الصناعي والنفطي الغازو هندسة �كر�ر النفط ،العمليات الكميياوية 

يضم قسم الهندسة الكميياوية العديد من ا�تربات التخصصية لتغطية اكفة جماالت 
املعرفة يف هذا التخصص. كذ� يضم قسم الهندسة الكميياوية العديد من الفرق 

البحثية ا�تصة حبل املشالك الصناعية يف ا�االت ا�وائية والغذائية والنفطية 
وختصص هذه الفرق البحثية كام ييل : 

الس�يطرة �ىل العمليات  •
�كنولوجيا �غش�ية  •
التلوث البييئ   •
�كنولوجيا ا�قائق النانوية وتطبيقاهتا  •
هندسة العوامل املسا�دة و تطبيقاهتا �ىل تصممي املفا�الت  •
الطاقات املت�ددة  •
 هندسة ا�يناميكيا احلرارية •
هندسة التأٔلك  •
�كنولوجيا املواد البو�ميريةواملواداملرتا�بة  •
 الصنا�ات الكميياوية والبرتو�ميياوية •
 

العمل والعمل سالحنا واملنا ملس�تقبل مرشق لوطننا " حتت شعار دعوة :
 �س�هتل العام ا�رايس اجلديد وهنىن الس�يد رئيس اجلامعة احملرتم ومجيع " احلبيب

اساتذة ومنتس�يب اجلامعة مبناس�بة بدء العام ا�رايس وندعو هللا العيل القد�ر ان جيعل 
 العام ا�رايس �افال �لن�اح والتقدم ويعم اخلري واامن و�مان �ىل ب�� العز�ز .

ويترشف قسم الهندسة الكميياوية بدعوة امجليع حلضور احملارضاتوالس�ميينارات 
والفعاليات اليت تقام يف قا�ة اخلوارزيم يف الطابق الرابع يف مبىن قسم الهندسة 

 الكميياوية شا�ر�ن مشاركتمك لتعز�ز املاكنة العلمية لب�� وحسب اجلدول املرفق . 
 
 

 



 

 2016-2015جدول المنهاج الثقافي والعلمي لقسم الهندسة الكيمياوية /الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 
 اليوم / التاريخ الوقت اسم المحاضر عنوان المحاضرة

Effects Operating Parameters on Settlers Performance  in Water Treatment Units (Case Study Qarma Ali) 12:50-12:30 بالل سعد طه ياس 
 االربعاء

07/10/2015 Treatment of Wastewater Associated with Crude Oil in Reservoirs 1:10-12:50 جاسم محسن جاسم 

The Selection of Corrosion Resistant Alloys Used in Oil and Gas Production and Transportation Equipment  1:30-1:10 حسين رشيد عبود خلف 

Prediction of Thermodynamic Behavior for Polymer Blends 12:50-12:30 محمد شرباز كريش سلمان 
 االربعاء

21/10/2015 Bioremediation of wastewater by algae 1:10-12:50 فرح علي محمد ابراهيم 

Synthesis and Characterization of Mesoporous Silica for Drug Delivery 1:30-1:10 حنين فاضل جواد حسون 

Removal of Crude Oil Deposits from Storage Tanks using Chemical and Physical Treatments 12:50-12:30 سامر طالب بريسم عطوان 
 االربعاء

28/10/2015 Comparison of Cracking and Hydro-cracking Data Over USY-Zeolite Catalysts 1:10-12:50 عبد االمير كاظم محمد حسن 

Prediction of Reaction Kinetics for Isomerization Unit of Daura Refinery 1:30-1:10 رونق عدنان كاظم منصور 

Using Microsoft-Excel in Chemical EngineeringCalculations االربعاء 12:50-12:30 أ.م.د. صالح سلمان ابراهيم 
04/11/2015 

Simulation and Optimization of Heavy Metals Adsorption from Water Using Agricultural Adsorbents 12:50-12:30 حيدر هاشم مهدي هاشم 
 االربعاء

11/11/2015 A Comparative Study of Coagulation-Flocculation and Electrocoagulation in the Treatment of Produced Water 1:10-12:50 اسراء راضي عباس 

Oxidative Desulfurization of Diesel Fule Using Functionalized Multiwall Carbon Nanotubes 1:30-1:10 مروة عبد الكريم علوان 

OnePetro Data Base االربعاء 1:00-12:30 الرسولأ.م.د.اساورعبد 
18/11/2015 Applying Hysys for Simulation and Optimization of Natural Gas sweetening  (Amine Process) 1:30-1:00 أزاد مصطفى جوهر حمادي 

 االربعاء 1:00-12:30 د.فرح طالب جاسم ABETلمقررات الدراسية وتحديثها وفق معاييرا
25/11/2015 Thermal Pyrolysis of Waste Activated Sludge 1:30-1:00 رؤى عمر طه ابراهيم 

Preservation of aquatic environment by using solar photocatalysis  االربعاء 1:00-12:30 أ.م.د.محمد فاضل 
02/12/2015 Preparation of Nano-Silica Catalyst from Rice Husk for Hydrotreating Applications 1:30-1:00 زينب محمد صبار 

Mass and Heat Transfer Analysis of Water Desalination Using Membrane Distillation 12:50-12:30 فاطمة عدنان هاشم 
 االربعاء

09/12/2015 Applying Modern Optimization Techniques for Prediction Reaction Kinetics in Iraqi Refineries 1:10-12:50 انفال حيدر صادق 

Experimental Study and Modeling of Carbon Dioxide Capture with Promoted Potassium Carbonate 1:30-1:10 احمد كاظم غياض 

Synthesis of  Novel  High Performance Polyurethane Nanocomposites from Castor Oil as Renewable Polyol : Study on 
Mechanical, Thermal and Barrier Properties االربعاء 1:30-12:30 د.عالءمشجل 

16/12/2015 

Preparation of PVC Membrane for VMD and NF by Grafting with PEA and PVP as Additives االربعاء 1:30-12:30 د.منال افهم 
23/12/2015 

Experimental Studyof Catalyst Deactivation by Nitrogen Comopunds in Hydroprocessing Reactors االربعاء 1:00-12:30 محمد خالد عبد اهللا جواد 
30/21/2016 Improvement Chemical and Biological Treatment Refinery Industry Wastwater as Zero Discharge 1:30-1:00 سيف اسماعيل حبيب عساف 

ABET االربعاء 1:30-12:30 د.فرح  طالب جاسم أهداف ومخرجات البرامج التعليمية وفق معايير 
12/1/2015 

 مالحظة : اذا صادف الموعد بالجدول اعاله عطلة رسمية يتحول الموعد لالسبوع الذي يليه وهكذا بقية االسابيع التالية

 


