
 مقدمة بحث عن مهنة المهندس الكيميائي 

بنوع من العمل ويحتاج إلى تدريب خاص ومهارة معينة، أما  ةمفاهيم وكل مفهوم يوضح معرفة معينة، حيث تتمثل المهن ةتُعتبر مهنة المهندس الكيميائي بأنها تحتوي على ثالث

أ عليها بدايةً من خواص المواد وبنيتها  المهندس فهو عبارة عن الشخص الذي يُلم بعلم من علوم الهندسة، كما تتمثل الكيمياء بأنها العلم الذي يدرس المادة والتغيرات التي تطر

 .مهنة المهندس الكيميائي بأنها من المهن العظيمة التي لها دوًرا فاعاًل في المجتمع وتركيبها وتفاعالتها الكيميائية، حيث تعد

 بحث عن مهنة المهندس الكيميائي 

يم العديد من لى أنظمة مختصة، وتصمتتواجد الهندسة في كل مكان حول العالم، حيث أّن المهندس يمتلك المعرفة ويقوم بتحويلها إلى تقنية، إضافة إلى قيام المهندس بالعمل ع

مهارات الرياضيات القوية، باإلضافة إلى النهج اآلالت والتعامل مع جميع احتياجات المجتمع، وتُعدّ الهندسة خياًرا مهنيًا ممتاًزا لشخص لديه الكفاءة واالهتمام الشديد والعديد من 

 .مع بين مجموعة من العلومسة أحيانًا خمس سنوات إلكمالها فهي تجالمنطقي لحل المشكالت، حيث تستغرق الهند

 مهنة المهندس الكيميائي 

باإلضافة إلى تصنيع منتجات مفيدة، حيث  تُعرف مهنة الهندسة الكيميائية بأنها أحد المهن التي تندرج ضمن علوم الهندسة، فهي تساهم في تنفيذ التفاعالت وحل المشاكل العملية، 

وإنتاج المواد ثم تحويلها من شكل إلى آخر من خالل العمل على تطبيق  تعتبر الهندسة الكيميائية بأنها كيمياء تطبيقية بحيث يقوم المهندس في التخطيط والتصميم للعمليات،  

كانت تتواجد في الحضارات القديمة، ثّم بعد  التجربة داخل المختبر ثم تطويرها لتصبح تكنولوجيا مطبقة فعليًا، كما يعود تاريخ الهندسة الكيميائية لعمليات التخمير والتبخر التي  

 .[1][2]لحل مشاكل التصميم وتشغيل المصانع الكبيرة والستمرار اإلنتاج ذلك تم تطويرها كنظام مستقل

 مهام المهندس الكيميائي 

م الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، وبذلك يكتسب  كافة مجاالت العلو  محددة لتؤسس المهندس في ةتعتبر مهنة المهندس الكيميائي بأنها كباقي المهام تحتاج إلى مناهج دراسي

 :[3]المهندس العديد من المهارات والمعارف، حيث تندرج مهام المهندس الكيميائي على النحو اآلتي

 .االختصاص في مجال التصنيع أو التكنولوجيا الحيوية أو الرعاية الصحية •
 .التي توصل إليها الكيميائيون، واستخدام برمجيات الحاسوب لقياس جوده المنتجات مواكبة جميع االختراعات •
 .المصانع  ة إدارتطوير وتصميم المنتجات، وتصميم العمليات الصناعية و •
 .إجراء التحليل الكيميائي واختبار الخصائص الفيزيائية للمواد والمنتجات •
 .والمواد البالستيكية ة كن استخدامها في صناعة األدوي تحويل المواد الكيميائية إلى منتجات خام، بحيث يم •
 .البروكيميائية والنفطيةاإلشراف على المجاالت الصناعية في الصناعات الكيميائية و •
 .تقييم المعدات في العمليات الكيميائية لتحديد طرق تحسين فاعليتها وأدائها •
 .لمختبرفي ا ة تطبيق مبادئ العلوم األساسية وإجراء التجارب العلمي  •



 .اكتشاف مشاكل عمليات التصنيع الكيميائية، والبحث عن الطرق السليمة للتخلص من النفايات دون إحداث ضرر للبيئة •

 مجاالت عمل المهندس الكيميائي

د من ئية، باإلضافة إلى القيام بالعديهناك العديد من المجاالت التي يستطيع المهندس الكيميائي العمل بها، حيث يمكن العمل من ضمن المجاالت البيئية أو الحيوية أو الكيميا 

 :ا ما يليالعمليات بأقل تكلفة وأكثر فاعلية وبأقل األضرار الممكنة، كما تتمثل أبرز مجاالت الهندسة الكيميائية التي يستطيع المهندس العمل به 

 .العمل في األفران الصناعيَّة الكبيرة التي تقوم بتصنيع المواد الصلبة •

 .العمل في توليد الطاقة ِمن الفحم أو الغاز الطبيعي •

 .الصناعات المعدنية األساسية كاأللمنيوم، والنحاس، والرصاص، والذهب •

 .إمكانية العمل ضمن مجال التدريس وكتابة البحوث وضمن مجال القانون •

 .المساهمة في عملية صنع البالستيك واألدوية واألغذية واألسمدة •

 .صناعة األدوات والمساهمة في ابتكار التسهيالت للعمليات المختلفة •

 .مساهمة في تطوير العلوم الذرية، وإنتاج المواد الكيميائيةال •

 .صناعة منتجات مختلفة من المواد الخام •

 راتب المهندس الكيميائي 

الحصول على درجه  أسهم المهندس بإّن المهندس ينبغي أن يحصل على درجة علمية وتتمثل أقلها بالبكالوريوس في الهندسة الكيميائية ليستطيع العمل ضمن هذه المهنة، فكلما 

 :النحو اآلتي علمية أعلى حصل على معرفة أكبر ونال أجر مقابل العمل بشكل أفضل، فقد تم تحديد راتب المهندس الكيميائي بناء على الخبرة، وتتمثل على

 الراتب  مستوى الخبرة

 .دوالر 82.127إلى  53.439 حديث التخرج

 .دوالر 113.348إلى  72.520 عاًما مع وجود درجة الماجستير  15

 .دوالر 144.016إلى  97.687 عام وحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة 15أكثر من 
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المجتمع، فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من الحديث حول يُعتبر بحث عن مهنة المهندس الكيميائي بأنه أحد البحوث المهمة التي تتحدث عن واحدة من المهن الضرورية في 

ت الكيميائيّة في مجال الصناعة، كما مفهوم مهنة المهندس الكيميائي، فهو من أحد فروع الهندسة التي تختص بتصميم وتشغيل، وبناء اآلالت والمحطات، التي تقوم بأداء التفاعال

 .، وانتقلنا في الحديث حول مجاالت عمل المهندس الكيميائي، وأيًضا تم عرض راتب المهندس الكيميائي باختالف خبرة المهندسأوضحنا في البحث مهام المهندس الكيميائي


