قطِ ايهُٝٝا٤
نًٝـــ ١ايعًّٛ
جاَع ١آٍ ايبٝت
0200/0202

اخلط ١ايدزاض ١ٝيدزج ١املاجطتري يف ايهُٝٝا٤
(َطاز ايػاٌَ)
اضِ ايدزج( ١بايعسبٝــ :)١املاجطتري يف ايهُٝٝا٤
اضِ ايدزج( ١باإلجنًٝصM. A. in Chemistry:)١ٜ
أ -أحهاّ ٚغسٚط عاَـ:١
تًتصّ ٖر ٙاخلط ١بتعًُٝات َٓح دزج ١املاجطتري يف جاَع ١آٍ ايبٝت.
-1
املؤٌٖ ايرٜ ٟكبٌ يف ٖرا ايربْاَج :ايبهايٛزٜٛع يف ايهُٝٝا ٤أَ ٚا ٜعادهلا.
-2
بَ -هّْٛات اخلط:١
تته ٕٛاخلط ١ايدزاض ١ٝيدزج ١املاجطتري يف ايهُٝٝا )33( َٔ ٤ضاعَ ١عتُدَٛ ٠شعـ ١عًـ ٢ايٓخـٛ
اآلت:ٞ
ايطاعات املعتُد٠
ْٛع املتطًب
ايتطًطٌ
َتطًبات ايتخصّص:
أٚالً
أ -املٛاد اإلجباز١ٜ
24
9
ب -املٛاد االختٝاز١ٜ
ج -االَتخإ ايػاٌَ
اجملُٛع

33

جْ -ظاّ ايرتق:ِٝ
-1زَص ايهً:١ّٝ
ايهًٝـــ١
ايعًـّٛ

ايسَص
44
-2زَص ايكطِ:

ايكطِ
ايهُٝٝا٤

ايسَص
43
 -3زَٛش املٛاد:
1

ايتطًطٌ

4

اجملاٍ

7

املطت٣ٛ

1

43

ايكطِ

44

ايهً١ٝ

َديَٓ ٍٛصي ١ايعػسات (اجملاٍ) يف أزقاّ املٛاد
زَص اجملاٍ
4
1
2
3
4

زَص اجملاٍ
5
6
7
8
9

عٓٛإ دلاٍ ايتخصص
ايهُٝٝا ٤ايعاَ١
ايهُٝٝا ٤ايعض١ٜٛ
ايهُٝٝا ٤غري ايعض١ٜٛ
ايهُٝٝا ٤ايتخً١ًٝٝ
ايهُٝٝا ٤ايفٝصٜا١ٝ٥

عٓٛإ دلاٍ ايتخصص
َٛاضٝع خاص ١يف ايهُٝٝا٤
-

د) املٛاد االضتدزان:١ٝ
حتدد مبٛجب تعًُٝات ايدزاضات ايعًٝا يف جاَع ١آٍ ايبٝت.
(أٚالً) َتطًبات ايتخصص ) 33(:ضاعَٛ ١شع ١عٌ ايٓخ ٛاآلت:ٞ
أ -املٛاد اإلجباز )24(:١ٜضاعَ ١عتُد.٠
ب -املٛاد االختٝاز )9(:١ٜضاعَ ١عتُد.٠
ج -االَتخإ ايػاٌَ )4(:ضاعَ ١عتُد.٠
أ -املٛاد اإلجباز) 02(:١ٜضاعَ ١عتُدٚ ٠تػٌُ املٛاد ايتاي:١ٝ
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

4443741
4443711
4443712
4443721
4443722
4443731
4443741
4443761

َٓاٖج ايبخث ايعًُ ٞاحلدٜث يف ايهُٝٝا٤
ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛاملتكدَ)1( ١
ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛاملتكدَ)2(١
ايتطبٝكات ايهُٝٝا ١ٝ٥يٓظس ١ٜايصَس
نُٝٝا ٤ايعٓاصس االْتكاي ١ٝاملتكدَ١
ايهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝاملتكدَ١
ايهُٝٝا ٤ايفٝصٜا ١ٝ٥املتكدَ١
حًك ١حبث يف ايهُٝٝا٤
اجملُٛع

ب -املٛاد االختٝاز ) 9(:١ٜضاعات َعتُد ٠خيتازٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛاد ايتاي:١ٝ
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ت
1
2
3
4
5
6
7

4443713
4443726
4443732
4443734
4443742
4443743
4443751

نُٝٝا ٤املٓتجات ايطبٝع١ٝ
ايتخضريات غري ايعضٚ ١ٜٛايفاعً١ٝ
ايهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝايب١ٝ٦ٝ
طسم ايفصٌ احلدٜث١
حسن ١ٝايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥
ايدٜٓاَٝها احلساز ١ٜاإلحصا١ٝ٥
َٛاضٝع خاص ١يف ايهُٝٝا٤

ج )2223090( -االَتخإ ايػاٌَ بٛاقع ( )2ضاعات َعتُد.٠
2

ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3
3
02

ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3

املـٛاد اييت ٜكدَٗا ايكطِ
ت

زقِ املـاد٠

1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
11
12
13
14
15
16

4443741
4443711
4443712
4443713
4443721
4443726
4443722
4443731
4443732
4443734
4443741
4443742
4443743
4443751
4443761
4443796

اضِ املـــاد٠
َٓاٖج ايبخث ايعًُ ٞاحلدٜث يف ايهُٝٝا٤
ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛاملتكدَ)1( ١
ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛاملتكدَ)2( ١
نُٝٝا ٤املٓتجات ايطبٝع١ٝ
ايتطبٝكات ايهُٝٝا ١ٝ٥يٓظس ١ٜايصَس
ايتخضريات غري ايعضٚ ١ٜٛايفاعً١ٝ
نُٝٝا ٤ايعٓاصس االْتكاي ١ٝاملتكدَ١
ايهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝاملتكدَ١
ايهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝايب١ٝ٦ٝ
طسم ايفصٌ احلدٜث١
ايهُٝٝا ٤ايفٝصٜا ١ٝ٥املتكدَ١
حسن ١ٝايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥
ايدٜٓاَٝها احلساز ١ٜاإلحصا١ٝ٥
َٛاضٝع خاص ١يف ايهُٝٝا٤
حًك ١حبث يف ايهُٝٝا٤
االَتخإ ايػاٌَ

3

ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

ٚصف املٛاد
َٓ 2223020اٖج ايبخث ايعًُ ٞاحلدٜث يف ايهُٝٝا٤
Scientific Research Methods in Chemistry
ٜٗدف ٖرا املطام إىل ايتعسف عً ٢أْٛاع َٚصادز أدبٝات ايبخث ايهُٝٝا ٞ٥األٚيٚ ١ٝايثاْٚ ١ٜٛايثايثٝـ١
ٚايتعسف عً ٢قٛاعد ايبٝاْات يألدبٝات ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥املٛجٛد ٠عً ٢ايػبه ١األخطبٛطٝـ)Internet( ١
مبا فٗٝا ايبخث ٚايٛص ٍٛإىل ًَخصات اجملالت ٚايبخـ ٛاألصـًٚ ١ٝايثٛابـت ايفٝصٜاٝ٥ـ . ١دزاضـ ١قٛاعـد
ايبٝاْات ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥خاص ١املًخصات ايهُٝٝاٝ٥ـ ١األَسٜهٝـٚ (Chemical Abstract) ١ايٛزقٝـ١
ٚاحلاضٛبٚ ١ٝطسم اضتخداَٗا دزاض ١طـسم اضـتخداّ ٚ Gemlin Beilstein Science finderغريٖـا
َٔ ايكٛاعد األدب ١ٝاي هُٝٝاٝ٥ـ . ١ايتعـسف عًـَ ٢هْٛـات ٚطـسم نتابـ ١ايسضـاٚ ٌ٥األٚزام ايعًُٝـ١
املٓػٛز . ٠نتاب ١حبث يف أحد املٛضٛعات احلدٜث ١يف ايهُٝٝا.٤
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223000ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛاملتكدَ)0( ١
)Advanced Organic Chemistry(1
ٚأغــهاٍ املسنبــات.
دزاض ١ايسٚابط ايهُٝٝا َٔ ١ٝ٥حٝث تهٜٗٓٛا أْٛاعٗا تٗجٗٓٝا قطبٝتٗا
دزاض ١ايثبات ايٓطيب هل٦ٝات األيهاْات ٚاأليهاْات احلًك ١ٝدزاض ١ايهُٝٝـا ٤اجملطـُ ١يًُسنبـات
ايهُٝٝا ١ٝ٥ايعض ١ٜٛدزاض ١طسم تهٚ ٜٔٛاضتكساز ٚتفاعالت املسنبـات ايٛضـط ١ٝيف ايهُٝٝـا٤
ايعضَ ١ٜٛثٌ نازبٛنات ٕٛٝنازباْ ٕٛٝجرٚز حس ٠نازبني ْٚاٜرت ٜٔدزاضـ ١أْـٛاع ايتفـاعالت
َٝٚهاْٝهٝتٗا ٚطسم حتدٜدٖا دزاضـ ١تـرياريات ايرتنٝـب عًـ ٢ايفاعًٝـَ ١ثـٌ األاـس األيهرتْٚـٞ
ٚاألاس اجملطاَ ٞاألاس احلاَضٚ ٞايكاعدٚ ٟأاس املـرٜب ٚاملعاًَـ ١ايهُٝـ ١يتـرياري ايرتنٝـب عًـ٢
ايفاعً ١ٝدزاض ١بعض ايتطبٝكات عً ٢أْٛاع ايتفاعالت ايسٝ٥طٚ ١ٝبعض ايتفاعالت املطُا. ٠
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223000ايهُٝٝا ٤ايعض ١ٜٛاملتكدَ)0( ١
)Advanced Organic Chemistry (2
دزاض ١تفاعالت اإلحالٍ األيهرتٚفٚ ًٞٝايٓٝهًٛٝف ًٞٝفـ ٞاألْظُ ١األيفاتٚ ١ٝاألزَٚاتٝـ ١تفـاعالت
احلرف ٚاإلضاف ١إىل زٚابط ايهازبٚ - ٕٛايهازب ٕٛاملضاعفٚ ١تفاعالت اإلضـاف ١إىل زٚابـط نـازبٕٛ
أنطجني  -املضاعف( ١دلُٛعات ايهازب )ٌْٝٛتفاعالت ايرتتٝب (االْتكاٍ) دزاض ١ايتفـاعالت احلـٍٛ
حًكٚ ١ٝتفاعالت إعاد ٠تستٝب ايطٝجُاتسٚبٚ ١ٝتفاعالت األنطدٚ ٠االختصاٍ ٚتػٌُ ٖر ٙايدزاضـ١
املٝهاْٝهٝات ٚايفعايٚ ١ٝايتٛج. ٘ٝ
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223003نُٝٝا ٤املٓتجات ايطبٝع١ٝ
Chemistry of Natural Products
دزاضـ ١طـسم عـصٍ ٚتػـخٝص ٚحتضـري ٚتفـاعالت املٓتٛجـات ايطبٝعٝـَ ١ثـٌ ايفالفْٛـات ايرتبٓٝــات
ايطــرتٜٚدات ٚايكًٜٛــات ٚدزاضــ ١املسنبــات ايهُٝٝاٝ٥ــ ١احلٜٛٝــ ١يف ايطبٝعــَ ١ثــٌ ايهًٛزٚفٝــٌ
ٚاهلُٛٝجًٛبني .
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223000ايتطبٝكات ايهُٝٝا ١ٝ٥يٓظس ١ٜايصَس
Chemical Applications of Group Theory
َكدَ ١يف ايهُٝٝا ٤غري ايعض . ١ٜٛأُٖ ١ٝايتُااٌ يف ايهُٝٝـا . ٤ايتُااـٌ ايص٦ٜـٚ ٞتعـٝني ايصَـس
ايٓكط . ١ٝاملصفٛفات ٚبٓا ٤بعض جـدا ٍٚاخلاصـْ . ١ٝظسٜـ ١املـدازات ايصٝ٦ٜـ . ١األٚزبتـاالت املٗجٓـ. ١
خمططات َطتٜٛات ايطاقْ . ١ظس ١ٜاجملاٍ ايبًٛزٚ ٟايًٝهاْدْ . ٟظسٜـ ١ايصَـس ٚاْفصـاّ األٚزبتـاالت .
األطٝاف األيهرت ١ْٝٚملعكدات ايعٓاصس اإلْتكاي . ١ٝاألٜصَٚسات ايفساغٚ ١ٝايبصـس . ١ٜأطٝـاف املعكـدات
احلا ١ٜٚعً ٢يهٓدات خمًب . ١ٝايتُااٌ ٚاإلٖتصاشات ايص . ١ٝ٦ٜأطٝاف األغـع ١حتـت احلُـساٚ ٤طٝـف
زاَإ .
( 3ضاعات َعتُد)٠
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 2223000ايت خضريات غري ايعضٚ ١ٜٛايفاعً١ٝ
Inorganic Synthesis and Reactivity
ٜسنص ٖرا املطام عً ٢تفـاعالت ٚفاعًٝـات املسنبـات ايػـري عضـ. ١ٜٛنُـا ٜعـسا تطبٝكـات عًـ٢
حتضري املسنبات ايػري عض ١ٜٛمبا فٗٝا املعكدات ايهالضٝهٚ ١ٝايعضـ ١ٜٛايفًصٜـ ١ضـٛف ٜهـٕٛ
ٖٓــاى َٓاقػــات حــ ٍٛاملبــاده إهلاَــ٘ يف فاعًٝــ ١املسنبــات ايػــري ٚايتخضــري َــع أَثًــ ١تفصــ١ًٝٝ
يًتخضريات األضاضٚ ١ٝاملٛاد ايتخضريٚ ١ٜاألٚيٚ ١ٝاألَٛز ايتفض ١ًٝٝهلـرا ايٛصـف ٖـ ٞنُـا ًٜـ ٞيف
جد ٍٚاحملتٜٛات .
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223000نُٝٝا ٤ايعٓاصس االْتكاي ١ٝاملتكدَ١
Advanced Transition Metal Chemistry
َكدَــ ١يف نُٝٝــا ٤ايعٓاصــس االْتكايٝــْ ١ظسٜــات ايــسٚابط ٚعالقتٗــا يف تفطــري اخلــٛا ايطٝفٝــ١
ٚاملػٓاطٝطــ ١ٝاملسنبــات ايهازبًْٝٝٛــ ١املسنبــات ايعٓكٛدٜــ ١املسنـــبات ايٓٝرتٚشًٜٝــ ١تثبٝــت
ايٓٝرتٚجني اي ٟٛاملسنبات غري ايعض - ١ٜٛاحل ١ٜٛٝاضتكساز ١ٜاملعكدات ايفًصٜـٚ ١ايعٛاَـٌ املـؤاس٠
عًٗٝا حسن ١ٝايتفاعالت ضسعَٝٚ ١هاْٝه ١ٝايتفاعالت يف املسنبات غـري ايعضـ ١ٜٛتفـاعالت
االضــتبداٍ يف َعكــدات اــإ ايطــطٚ ٛاملسبــع املطــت ٟٛتفــاعالت األنطــدٚ ٠االختــصاٍ األٜصَٚــسات
ٚاملعكدات ذات ايفعاي ١ٝايض. ١ٝ٥ٛ
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223030ايهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝاملتكدَ١
Advanced Analytical Chemistry
ٜػطٖ ٞرا املطام مجٝع املباده ٚايتطبٝكات يًهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝاملتكدَـ ١مبـا فٗٝـا ايطـسم ايطٝفٝـ١
طسم ايفصٌ احلدٜثٚ ١ايطسم ايهٗسٚنُٝٝا ١ٝ٥نُـا ٜػطـٖ ٞـرا املطـام املختـازات املتكدَـَ ١ـٔ
نُٝٝا ٤االتصإ ٚايهُٝٝا ٤احلسنٚ ١ٝتطبٝكٗـا يف دلـاٍ ايهُٝٝـا ٤ايتخًًٝٝـ ١نُـا ٜعـا ٖـرا
املطام أٜضاً ايٓتا٥ج بطسٜك٘ إحصاَ ١ٝ٥تكدَ.١
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223030ايهُٝٝا ٤ايتخً ١ًٝٝايب١ٝ٦ٝ
Analytical Environmental Chemistry
ٜػطٖ ٞرا املطام فسٚع ايهُٝٝا ٤ايبٚ ١ٝ٦ٝذيو َٔ خالٍ دزاض ١اال َتػريات .املٛاد املًٛاـ ١نُٝٝـا٤
احملٝط ٚاملٛاد ايهُٝٝا ٤طبٝع ١ٝاملٛجٛد ٠يف ايب . ١٦ٝاحملاٚز األضاض ١ٝيًبخث ٚايدزاضات ضٛف تهـٕٛ
تً ٛاهلٛا ٤تً ٛاملٝاٚ ٙنُٝٝا ٤ايرتب . ١األُٖ ١ٝيف ٖرا املطام املتكدّ تهُـٔ يف دزاضـ ١ايتطبٝكـات
ايتخً ١ًٝٝملعسفٖ ١ر ٙاملًٛاات َٔ خالٍ ايطسم ايطٝف ١ٝايهٗسٚنُٝٝاٚ ١ٝ٥ايهسَٛٚتٛغسافٝا.
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223032طسم ايفصٌ احلدٜث١
Modern Separation Methods
نسَٚاتٛغسافٝا ايػاش ٚايطا ٌ٥نسَٚاتٛغسافٝا ايػاش ٚايصًب تٛضع احلصَ ١ايهسَٚاتٛغساف ١ٝبطـبب
ايعُٛد ٚاألْابٝب َهْٛات جٗاش ايتخً ٌٝايهسَٚاتٛغسايف نسَٚاتٛغسافٝا ايطاٚ ٌ٥ايصـًب ايفصـٌ
ايهسَٚاتٛغسايف بايتبادٍ األ ْٜٞٛنسَٚاتٛغسافٝا ايطٛز املستبط نسَٚاتٛغسافٝا املصدٚجات األْٜٝٛـ١
ٚنسَٚاتٛغسافٝا االضتثٓا ٤احلجُ. ٞ
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223020ايهُٝٝا ٤ايفٝصٜا ١ٝ٥املتكدَ١
Advanced Physical Chemistry
ايطٝف ايرز : ٟاألضظ ايٓظس ١ٜايتكٓٝات املتبع ١ايتطبٝكات طٝف ايربرب٘ ٚايدٚزإ ايص : ٞ٦ٜاألضظ
ايٓظس ١ٜايتكٓٝات املتبع ١أَثًٚ ١حً ٍٛيًجص٦ٜات آا ١ٝ٥ايرزات تطبٝكـات عًـ ٢ايص٦ٜـات عدٜـد٠
ايــرزات طٝــف زاَــإ  :األضــظ ايٓظسٜــ ١ايتكٓٝــات املتبعــ ١أَثًــٚ ١حًــ ٍٛايطٝـــف االَتصاصــٞ
يإليهرتْٚـات  :األضـظ ايٓظسٜــ ١ايتكٓٝـات املتبعــ ١أَثًـٚ ١حًــ .ٍٛطٝـف ايتــرييل  :األضـظ ايٓظسٜــ١
ايتكٓٝات املتبع ١أَثًٚ ١حً ٍٛطٝف ايسْني ايٓ ٟٚٛاملػٓاطٝطـ : ٞاألضـظ ايٓظسٜـ ١ايتكٓٝـات املتبعـ١
أَثًٚ ١حً ٍٛتطبٝكات طـٝف ايسْني املػصي ٞاإليهرت : ْٞٚاألضظ ايٓظس ١ٜايتكٓٝـات املتبعـ ١أَثًـ١
ٚحً ٍٛتطبٝكات .
( 3ضاعات َعتُد)٠
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 2223020حسن ١ٝايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥
Kinetics of Chemical Reactions
قٛاْني ضسع ١ايتفاعالت ايهُٝٝا ١ٝ٥ايتفاعالت املٓعهط ١طسم قٝـاع ضـسع ١تفاعـٌ نُٝٝـاٞ٥
ايٓظس ١ٜاحلسن ١ٝيًػـاشات ٚتٛشٜـع بٛيتصَـإ ْظسٜـات ايتفـاعالت األٚيٝـ ١تـرياري األَـال ٚايعٛاَـٌ
املطـاعد ٠عًــ ٢تفـاعالت احملايٝــٌ ايتفــاعالت ايطًطـً ١ٝتــرياري ايضــ ٤ٛعًـ ٢تفــاعالت ايهُٝٝاٝ٥ــ١
أضاضٝات تفاعالت ايػاشات عً ٢أضطح ايعٛاٌَ املطاعد. ٠
( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223023ايدٜٓاَٝها احلساز ١ٜاإلحصا١ٝ٥

( 3ضاعات َعتُد)٠

Kinetics of Chemical Reactions
َكدَ ١املفاٖ ِٝاإلحصا ١ٝ٥املٓطٛب ١يًعًُا ٤بٛيتصَـإ فريَـ ٞـ دٜـساى بـٛش ـ آٜٓػـتا ٜٔاإلقرتاْـات
ايتجص ١ٝ٦ٜاقرتاْـات ايدٜٓاَٝهــــا احلسازٜـ ١اإلقــرتاْات ايتجصٝ٦ٜـ ١املتعًكـ ١بايص٦ٜـات ايػاشٜـ١
املثاي ٘ٝآا ١ٝ٥ايــرزات االتصإ ايهُٝٝا ٞ٥بدالي ١اإلقرتاْـات ايتجصٝ٦ٜـ ١ايٓظسٜـات اخلاصـ ١بايطـع١
احلساز ١ٜيًبًٛزات اإلقرتاْات اخلاص ١بايػاشات احلكٝك. ١ٝ
َٛ 2223070اضٝع خاص ١يف ايهُٝٝا٤
Special Topics in Chemistry
ٜكسز دلًظ ايكطِ َفسدات املطام يف ح"٘ٓٝ

( 3ضاعات َعتُد)٠

 2223000حًك ١حبث يف ايهُٝٝا٤
Seminar in Chemistry
ٜكسز دلًظ ايكطِ َفسدات املطام يف ح"٘ٓٝ

( 3ضاعات َعتُد)٠
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