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 قغه الهٔنٔاٛ 

 نلٔ٘  العلْو

 دامع٘ آل البٔت

 

 الهٔنٔاٛ يف  اشبط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ

 

 هالْصْٓؼ يف الهٔنٔاٛالب اعه الزصد٘ )بالعضبٔــ٘( : 

 B.Sc. in Chemistry  اعه الزصد٘ )باإلظبلٔظٓـ٘(: 

 

 مهْىات اشبط٘ :  -أ 

( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ 132مً ) الهٔنٔاٛتتهـٌْ اشبط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ يف 

 اليشْ ا٦تٕ :

 الغاعات املعتنزٗ ىْع املتطلــــب التغلغل

 27 متطلبات ازبامع٘ أ٢ًّ

 21 متطلبات الهلٔـ٘ اىًٔاث

 :كغـهمتطلبات ال ثالجًا

 املْار اإلدباصٓ٘ -أ  

 ٘املْار ا٢ختٔاصٓ -ب

 

 

66 
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 3 مْار سضٗ صابعًا

 132 اجملنْع

 

 ىعاو الرتقٔه : -ب

 :   ٘صمظ الهلٔ -2

 الهلٔــــ٘ الضمظ

 العلْو 04

 

 :اوـــْط ا٤قغـصم -2

 

 الكغــه الضمظ

 الضٓاضٔات  11

 لؿٔظٓاٛا 12

 الهٔنٔاٛ 13

 العلْو اسبٔاتٔ٘ 14

 :صمْط املْار  -3
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 الهلٔ٘ الكغه املغتْٚ اجملال التغلغل

 

  

 

 



 3 

 العؾضات )اجملال( يف أصقاو املْار ميظل٘ مزلْل

 

 صبال التدصص عيْاٌ اجملال ظـصم ال التدصصـصب عيْاٌ اجملال ظـصم

 لهٔنٔاٛ التطبٔكٔ٘ا 5 الهٔنٔاٛ العام٘ 1

 الهٔنٔاٛ اسباعْبٔ٘ 6 الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ 1

 - 7 الهٔنٔاٛ غري العضْٓ٘ 2

 - 8 الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘ 3

 ىزّٗ ّمؾضّع ربضز 9 الهٔنٔاٛ الؿٔظٓأٜ٘ 4

 

 ( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ ا٦تٕ:72))أ٢ًّ( متطلبات ازبامع٘: 

 معتنزٗ.( عاع٘ 81)املتطلبات اإلدباصٓ٘: -أ 

 ( عاعات معتنزٗ.9)املتطلبات ا٢ختٔاصٓ٘: -ب

 

 :مْطع٘ نالتالٕ ( عاع٘ معتنز81ٗ)املتطلبات اإلدباصٓ٘: -أ 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 - 3 *العلْو العغهضٓ٘ 600000

 - 3 الجكاؾ٘ اإلع٣مٔ٘ 1111271

 - 3 يعه اإلع٣مٔ٘ال 0102350

 - 3 الرتبٔ٘ الْطئ٘ 1611111

 - 3 (1)اللػ٘ العضبٔ٘  1311111

 - 3 (1)اللػ٘ اإلظبلٔظٓ٘  1312111

 

تعترب مارٗ العلْو العغهضٓ٘ اختٔاصٓ٘ للطلب٘ غري ا٤صرىٔني ّميهيَه رصاع٘ مارٗ اختٔاصٓ٘ مً  *:

 املْار اليت تطضسَا ازبامع٘ بز٢ عيَا.

 

ٗ خيتاصٍا الطالب مً خاصز نلٔتُ علٙ أٌ تهٌْ مارٗ عتنز( عاعات م9)املتطلبات ا٢ختٔاصٓ٘:  -ب

 ّاسزٗ مً نل مً اجملا٢ت التالٔ٘ ٍّشِ اجملا٢ت ٍٕ: 

 

 أ٢ّ: صبال العلْو اإلىغاىٔ٘ ّٓضه املغاقات التالٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 - 3 املزخل إىل علْو الكضآٌ ّالغي٘ 1111116

 - 3 ساضض العامل اإلع٣مٕ  1111371

 - 3 املزخل إىل الرتبٔ٘  1112121

 8038838 3 (2اللػ٘ العضبٔ٘ ) 1311112

 8037838 3 (2اللػ٘ اإلظبلٔظٓ٘ ) 1312112

 - 3 تاصٓذ اسبضاصٗ العضبٔ٘ اإلع٣مٔ٘ 1313111

 - 3 تاصٓذ الكزؼ 1313112

 - 3 (1اللػ٘ الؿضىغٔ٘) 1314111

 - 3 (1اإلعباىٔ٘ ) اللػ٘ 1314151

 - 3 (1اللػ٘ ا٢ٓطالٔ٘) 1314161

 - 3 (1اللػ٘ ا٤ملاىٔ٘ ) 1314171

 - 3 (1اللػ٘ الؿاصعٔ٘ ) 1314181

 - 3 ( 1اللػ٘ الرتنٔ٘ ) 1314191

 

 

 

 



 4 

 

 ثاىًٔا: صبال العلْو ا٢دتناعٔ٘ ّا٢قتصارٓ٘ ّٓضه املغاقات التالٔ٘:      

 املتطلب الغابل املعتنزٗالغاعات  اعه املارٗ صقه املارٗ

 - 3 مزخل إىل عله الؿكُ ّأصْلُ 1112153

 - 3 تيعٔه ا٤عضٗ ّاجملتنع 0102250

 - 3 اإلع٣و ّالكضآا املعاصضٗ 1111471

 - 3 الكاىٌْ يف سٔاتيا 0201110

 - 3 مبارٟ ا٢قتصار  0501100

 - 3 (1مبارٟ إراصٗ ا٤عنال ) 0502101

 - 3 سكْم اإلىغاٌالزميكضاطٔ٘ ّ 1611436

 - 3 مزخل إىل عله اليؿػ  1112131

 - 3 تضبٔ٘ ا٤طؿال يف اإلع٣و 1112221

 - 3 آل البٔت ّرّصٍه يف التاصٓذ اإلع٣مٕ 1313115

 - 3 أخ٣قٔات املَي٘ مً ميعْص إع٣مٕ 1411111

 

 ثالجًا: صبال العلْو ّالتهيْلْدٔا ّالصش٘ ّٓضه املغاقات التالٔ٘: 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ رٗصقه املا

 - 3 اإلعذاط العلنٕ للكضاٌ  0 211111

 - 3 الؿٔظٓاٛ يف سٔاتيا  0 412111

 - 3 الهٔنٔاٛ يف سٔاتيا 1413111

 - 3 اإلىغاٌ  ابْٔلْدٔ 0 414119

 - 3 العناصٗ اإلع٣مٔ٘ 1713342

 - 3 علْو ا٤صض 8111150

 - 3 ٘ مصارص الطاق 0801113

 - 3 مْاصر املٔاِ  1811115

 - 3 البٔٝ٘ ّالتلْخ البٕٔٝ 0 811117

 - 3 أعاعٔات ىعه املعلْمات  9122310

 - 3 اإلععاؾات ا٤ّلٔ٘  1111161

 - 3 مزخل إىل عله الؿلو  1211111

 

ً بزآ٘ أما ؾٔنا ٓتعلل بامتشاىات املغتْٚ، ٓتْدب علٙ ناؾ٘ الطلب٘ املغذلني اعتباصًا م م٣سع٘:

التكزو ل٣متشاٌ يف اللػ٘ العضبٔ٘ ّاللػ٘ ا٢ظبلٔظٓ٘ ّاسباعْب علٙ أٌ  2111/2111الؿصل ا٤ّل 

خاصز خطتُ  (199)ٓغذل الطالب الشٖ خيؿل يف اليذاح يف أٖ مً ٍشِ ا٢متشاىات مغاقًا اعتزصانًٔا 

 الزصاعٔ٘ ٍّشِ املغاقات ٍٕ:

 

 املغاقات ا٢عتزصانٔ٘

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ ارٗاعه امل صقه املارٗ ت

 - 3 اللػ٘ العضبٔ٘ 1311199 1

 - 3 اللػ٘ ا٢ظبلٔظٓ٘ 1312199 2

 - 3 ساعْب 1911199 3

 

 

 ( عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار ا٦تٔ٘:32): هلٔ٘المتطلبات  -ثاىًٔا 

 عه املارٗا صقه املارٗ
 اتغاعال

 عتنزٗامل

 غابلالتطلب امل

 - 3 (1ّالتهامل ) التؿاضل 1411111

 411111 3 (2التؿاضل ّالتهامل ) 1411112

 أ ّ ثاىْٓ٘ عام٘ علنٕ 1412199 3 (1ؾٔظٓاٛ عام٘ ) 1412111

 أّ ثاىْٓ٘ عام٘ علنٕ 1413199 3 (1نٔنٔاٛ عام٘) 1413111
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 - 3 (1) علْو سٔاتٔ٘ 1414111

 411111 3 طضم اإلسصاٛ 1411131

 - 3 لعلنٔ٘(( )للتدصصات ا2) ساعْب 1911131

 

 (92ثالجًا :    متطلبات الكغه )

 ( عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار ا٦تٔ٘ :77)أ: املْار اإلدباصٓ٘ : 

 اعه املـــارٗ صقه املارٗ
 ٘عاع الغاعات ا٤عبْعٔ٘

 معتنزٗ
 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىعضٖ

 أّ متظامً  1413111 1 3 1 (1عام٘ عنلٔ٘ ) نٔنٔاٛ 1413113

 أّ متظامً  4121110 1 3 1 (1ؾٔظٓاٛ عام٘ عنلٔ٘ ) 1412113

 1 413111 3  3 (2نٔنٔاٛ عام٘ ) 1413112

 1413112 1 3 1 (2نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘) 1413114

 1413113ّ  أّ متظامً

 1411112 3 1 3 (1معار٢ت تؿاضلٔ٘ عارٓ٘ ) 1411213

 1413112 3 1 3 (1نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ) 1413211

 1413211 3 1 3 (2ٛ عضْٓ٘)نٔنٔا 1413212

ّ  أّ متظامً 1413211 1 3 1 (1نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ ) 1413213

1413114 

أّ متظامً  1413212 1 3 1 (2نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ ) 1413214

ّ1413213 

 1413112 3 1 3 (1) عضْٓ٘غري نٔنٔاٛ  1413221

 ظامًأّ مت 1413221 1 3 1 (1عضْٓ٘ عنلٔ٘)النٔنٔاٛ غري  1413223

ّ1413114 

 1413112 3 1 3 (1نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ ) 1413231

 ّ أّ متظامً 1413231 1 3 1 (1نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ عنلٔ٘ ) 1413233

1413114 

 1413112 3 1 3 (1نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘) 1413241

 ّ أّ متظامً 1413241 1 3 1 (1) عنلٔ٘ ٘نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ 1413242

1413114 

 1413212 3 1 3 (3)نٔنٔاٛ عضْٓ٘ 1413311

  1413221 3 1 3 (2نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘) 1413321

أّ متظامً ّ  1413321 1 3 1 (2نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ عنلٔ٘) 1413323

1413223 

 1413321 3 1 3                                                                     ا٤عاعٔ٘نٔنٔاٛ العياصض  1413324

 1413231 3 1 3 ٔل آلٕذبل 1413332

أّ متظامً ّ  1413332 1 3 1 ذبلٔل آلٕ عنلٕ 1413333

1413233 

 1413241 3 1 3 (2نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘) 1413341

 أّ 1413341  ّ 1413242 1 3 1 (2) عنلٔ٘ ٘نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ 1413342

 متظامً

ــات   1413411 ــٙ املضنب ــضف عل التؾــدٔص ّالتع

 العضْٓ٘

1 1 1 1413311 

 أّ متظامً 1413411 2 5 1 تؾدٔص املضنبات العضْٓ٘ العنلٕ 1413412

 1413321 3 1 3 (3نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ ) 1413422

 4133320 3 1 3 (2نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ ) 1413431

 4133320 3 1 3                                                                    الهٔنٔاٛ الهَضذبلٔلٔ٘ 1413432

 1413341 3 1 3 (3نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘) 1413441

 1413341 3 1 3 الجريمْرٓيامٔو اإلسصاٜٕ 1413446

حيزرِ  حبح مهتيب ّىزّٗ 1413498

 الكغه

 حيزرِ الكغه 1 1
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 ا٦تٔ٘:( عاع٘ معتنزٗ، ٓته اختٔاصٍا مً بني املْار 26) ا٢ختٔاصٓ٘:املْار  - ب

 

 صقه املارٗ

 

 اعه املـــارٗ

 ٘عاع غاعات ا٤عبْعٔ٘ال

 معتنزٗ

 املتطلب الغابل

 عنلٕ ىعضٖ

 1413215 2 1 2 نٔنٔاٛ سْٔٓ٘ 1414381

 أّ متظامً 1414381 1 3 1 نٔنٔاٛ سْٔٓ٘ عنلٔ٘ 1414382

 1413212ّ 1413221 3 1 3 نٔنٔاٛ تطبٔكٔ٘ 1413351

 1911131 3 1 3 تطبٔكات اسباعْب يف الهٔنٔاٛ 1413361

 1413311 3 1 3 ؾدٔص الطٔؿٕ العضْٖالت 1413415

 أّ متظامً 1413311 3 1 3 نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘ ا٤لٔؿاتٔ٘ 1413416

 1413341 1413311ّ 3 1 3 نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ؾٔظٓأٜ٘  1413417

 أّ متظامً 1413311 3 1 3 نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘  غري متذاىغ٘ 1413418

 1413321ّ  1413341 3 1 3 نٔنٔاٛ إؽعاعٔ٘ 1413421

 1413321 3 1 3 ال٣ىجئزات ّا٢نتئزات 1413425

 1413321 ّ 4133110 3 0 3 نٔنٔــــــاٛ املبلنضات 1413427

أّ متظامً 1414332 3 1 3 ّ٘ٔالبٔٝ التشلٔلٔ٘الهٔنٔاٛ  1413434  

 1413441 3 1 3 نٔنٔاٛ الهه ّا٤طٔاف 1413445

 مْاؾك٘ الكغه 3 1 3 اٛ العضْٓ٘يف الهٔنٔ خاص٘مْاضٔع  1413419

1413429 

 

 مْاؾك٘ الكغه 3 1 3 مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ غري العضْٓ٘

 مْاؾك٘ الكغه 3 1 3 مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘ 1413439

 مْاؾك٘ الكغه 3 1 3 يف الهٔنٔاٛ الؿٔظٓأٜ٘ خاص٘مْاضٔع  1413449

زرِ حي 3 مؾضّع ربضزىزّٗ ّ 1413499

 كغهال

زرِ الكغهحي 3  

 
 .تكزمَا نلٔات ّمعاٍز ازبامع٘ ( عاعات معتنزٗ خيتاصٍا الطالب مً املْار اليت4: )مْار سضٗصابعًا: 
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 املْار اليت ٓكزمَا الكغه

 ت صقه املـارٗ اعه املـــارٗ الغاعات املعتنزٗ

 1 1413199 الهٔنٔاٛ العام٘ أعاعٔات 3

 2 1413111 يف سٔاتيا الهٔنٔاٛ 3

 3 1413113 (1نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘ ) 1

 4 1413112 (2نٔنٔاٛ عام٘ ) 3

 5 1413114 (2نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘) 1

 6 1413211 (1نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ) 3

 7 1413212 (2نٔنٔاٛ عضْٓ٘) 3

 8 1413213 (1نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘) 1

 9 1413214 (2نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ ) 1

 11 1413215 ا٤سٔاٛاٛ عضْٓ٘ لطلب٘ نٔنٔ 3

 11 1413216 ا٤سٔاٛنٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ لطلب٘  1

 12 1413221 (1نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ ) 3

 13 1413223 (1عضْٓ٘ عنلٔ٘)النٔنٔاٛ غري  1

 14 1413231 (1)نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘  3

 15 1413233 (1)نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ عنلٔ٘  1

 16 1413241 (1نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ ) 3

 17 1413242 (1نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ عنلٔ٘) 1

 18 1413311 (3نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ) 3

 19 1413321 (2)نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘  3

 21 1413323 (2)نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ عنلٔ٘  1

 21 1413324                                                                     ا٤عاعٔ٘نٔنٔاٛ العياصض  3

 22 1413332 ذبلٔل آلٕ 3

 23 1413333 ذبلٔل آلٕ عنلٕ 1

 24 1413341 (2)نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘  3

 25 1413342 (2نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ علنٔ٘ ) 1

 26 1413351 نٔنٔاٛ تطبٔكٔ٘ 3

 27 1413361 تطبٔكات اسباعْب يف الهٔنٔاٛ 3

 28 1413411 التؾدٔص ّالتعضف علٙ املضنبات العضْٓ٘ 1

 29 1413412 دٔص املضنبات العضْٓ٘ العنلٕتؾ 2

 31 1413415 التؾدٔص الطٔؿٕ العضْٖ 3

 31 1413422 (3نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ ) 3

 32 4134310 (2نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘) 3

 33 1413432                                                                    الهٔنٔاٛ الهَضذبلٔلٔ٘ 3

 34 1413441 (3ٔظٓأٜ٘ )نٔنٔاٛ ؾ 3

 35 1413498 حبح مهتيب ّىزّٗ 1

 36 1413416 نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘ اإللؿاتٔ٘ 3

 37 1413417 نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ؾٔظٓأٜ٘ 3

 38 1413418 نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘ غري متذاىغ٘ 3

 39 1413421 نٔنٔاٛ إؽعاعٔ٘ 3

 41 1413427 نٔنٔاٛ املبلنضات 3

 41 1413425 ئزات ّا٢نتئزاتال٣ىج 3

 42 1413434 نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ ّبٔٝٔ٘ 3

 43 1413445 ّا٤طٔافنٔنٔاٛ الهه  3

 44 1413446 الجريمْرٓيامٔو اإلسصاٜٕ 3

 45 1413419 مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ 3

 46 1413429 مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ غري العضْٓ٘ 3

 47 1413439 نٔاٛ التشلٔلٔ٘مْاضٔع خاص٘ يف الهٔ 3

 48 1413449 مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ الؿٔظٓأٜ٘ 3

 49 1413499 ىزّٗ ّمؾضّع ربضز 3



 8 

 الهٔنٔاٛ ربصص البهالْصْٓؼ اشبط٘ ا٢عرتؽارٓ٘ لطلب٘

 الغي٘ ا٤ّىل

   الجاىٕالؿصل  الؿصل ا٤ّل 

 اعه املارٗ صقه املارٗ املارٗاعه  صقه املارٗ

 (2نٔنٔاٛ عام٘ ) 1413112 ٕ إدباصٖمتطلب دامع -

 (2) نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘ 1413114 باصٖدمتطلب دامعٕ إ -

 (1) علْو سٔاتٔ٘ 1414111 (1نٔنٔاٛ عام٘ ) 1413111

 (للتدصصات العلنٔ٘ )2-ساعْب 1911131 (1) عنلٔ٘نٔنٔاٛ عام٘  1413113

 (2)تؿاضل ّتهامل  1411112 (1)ؾٔظٓاٛ عام٘  1412111

 طضم إسصاٛ 1411131 (1)ؾٔظٓاٛ عام٘ عنلٔ٘  1412113

   (1)تؿاضل ّتهامل  1411111

 

 الغي٘ الجاىٔ٘

   الجاىٕالؿصل  الؿصل ا٤ّل 

 اعه املارٗ صقه املارٗ اعه املارٗ صقه املارٗ               

 متطلب دامعٕ إدباصٖ - متطلب دامعٕ إدباصٖ -

 ختٔاصٖمتطلب دامعٕ ا - متطلب دامعٕ اختٔاصٖ -

 (1) نٔنٔاٛ غري العضْٓ٘ 1413221 معار٢ت تؿاضلٔ٘ عارٓ٘ 1411213

 (1)ػري العضْٓ٘ العنلٔ٘النٔنٔاٛ  1413223 (1) نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ 1413231

 (2) نٔنٔاٛ عضْٓ٘ 1413212 (1)نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ عنلٔ٘ 1413233

 (2) نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ 1413214 (1) نٔنٔاٛ عضْٓ٘ 1413211

 (1) نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ 1413241 (1) نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ 1413213

 (1) نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ عنلٔ٘ 1413242  

 

 

 الغي٘ الجالج٘

 الجاىٕالؿصل  الؿصل ا٤ّل

 اعه املارٗ صقه املارٗ املارٗاعه  صقه املارٗ

 متطلب دامعٕ اختٔاصٖ  - (3نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ) 1413311

 متطلب ربصص اختٔاصٖ - (2نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘) 1413321

                                                                   ا٤عاعٔ٘نٔنٔاٛ العياصض  1413324 (2)نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ 1413341

                                                                    الهٔنٔاٛ الهَضذبلٔلٔ٘     0403432 (2)نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ عنلٔ٘ 1413342

 (3نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ ) 1413441 ذبلٔل آلٕ 1413332

   ذبلٔل آلٕ عنلٕ 1413333

 

 

 الغي٘ الضابع٘

  الجاىٕالؿصل  الؿصل ا٤ّل 

 اعه املارٗ صقه املارٗ املارٗاعه  صقه املارٗ

 متطلب ربصص اختٔاصٖ - متطلب ربصص اختٔاصٖ -

 متطلب ربصص اختٔاصٖ - متطلب ربصص اختٔاصٖ -

 دامعٕ إدباصٖ متطلب - مارٗ سضٗ -

 التؾدٔص ّالتعضف علٙ املضنبات العضْٓ٘ 1413411 متطلب دامعٕ إدباصٖ -

 تؾدٔص املضنبات العضْٓ٘ العنلٕ 1413412 (3نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘) 1413422

 حبح مهتيب ّىزّٗ 1413498 الجريمْرٓيامٔو اإلسصاٜٕ 1413446
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 ـ املْار اليت ٓكزمَا قغه الهٔنٔاٛتْصٔ

 

 (عاعات معتنزٗ 4) أعاعٔات الهٔنٔاٛ العام٘     0403099

 Principle of Chemistry املتطلب الغابل: ٢ ْٓدز 

ٍشا املغام مصنه للطلب٘ الشًٓ مل ٓزصعْا الهٔنٔـاٛ يف الجاىْٓـ٘ العامـ٘ ٓتضـنً: الطـضم العلنٔـ٘،       

٘ ّمؿَْمَا، املْل ، تضنٔب الشصٗ، التؿـاع٣ت الهٔنٔأٜـ٘ مكزمـ٘    ّاملصطلشات الهٔنٔأٜ٘، ّالطاق

  يف الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ .

 

 (عاعات معتنزٗ 4) الهٔنٔاٛ يف سٔاتيا        1514211

 Chemistry in Our Life املتطلب الغابل: ٢ ْٓدز 

اع٘، أٍنٔ٘ املعـارٌ  ٓتضنً ٍشا املغام رصاع٘: عله الهٔنٔاٛ ّأٍنٔتُ يف التكزو التهيْلْدٕ ّالصي

يف اسبٔاٗ البؾضٓ٘، اشبامـات، الهٔنٔـاٛ الظصاعٔـ٘: ا٤ ـزٗ الهٔنٔأٜـ٘، املدصـبات الئرتّدٔئـ٘        

 ّالؿْعؿاتٔ٘ ّاملبٔزات.

أٍنٔــ٘ الــبرتّل ننصــزص للطاقــ٘ ّالصــياع٘، مؾــتكات الــبرتّل، تهضٓــض الــبرتّل، الصــياعات         

٤صــباؽ، امليعؿــات، الهٔنٔــاٛ الطبٔــ٘: ع٣قــ٘ البرتّنٔنآّــ٘: املبلنــضات ّالب٣عــتٔو، الــزٍاىات ّا

الهٔنٔاٛ بصش٘ اإلىغاٌ، ا٤رّٓ٘ الطبٔ٘، مضارات اسبنْض٘، املضـارات اسبْٔٓـ٘، العكـاقري املتعلكـ٘     

 بأمضاض الكلب، العكاقري املتعلك٘ بأمضاض الغضطاٌ. 

 

 (عاعات معتنزٗ 4)  (2) نٔنٔاٛ عام٘ 1514212

 General Chemistry (1) أّ  ::15141الغـــابل:  املتطلـــب

 ثاىْٓ٘ عام٘ علنٕ

ــ٘  الصــٔؼ      ــزًّٓ، اسبغــابات الهٔنٔأٜ ــ٘ للت ــ٘ ّالطضٓكــ٘ العلنٔ ــاو املعيْٓ ــاؼ، ا٤صق ّســزات الكٔ

الهٔنٔأٜ٘: الرتنٔب الشصٖ ّازبـزّل الـزّصٖ  الـضّابل الهٔنٔأٜـ٘، التؿـاع٣ت الهٔنٔأٜـ٘ يف       

  ض ّالكْاعز يف احملالٔل  املأٜ٘.احملالٔل املأٜ٘  ا٤محاض ّالكْاعز  اتظاٌ ا٤محا

 

 (عاعات معتنزٗ 4) (3نٔنٔاٛ عام٘ ) 1514213

 General Chemistry (2)  ( :1514212املتطلب الغابل)  

الػاطات: قْاىني الػاطات  الكاىٌْ املْسز للػاطات، اليعضٓ٘ اسبضنٔ٘  سا٢ت املارٗ ّالكـْٚ الهٔنٔأٜـ٘   

ّعنلٔـات اإلسابـ٘   الـزٓيامٔها اسبضاصٓـ٘ الهٔنٔأٜـ٘   سضنٔـ٘       بني ازبظٜٔات   خـْا  احملالٔـل   

التؿــاع٣ت الهٔنٔأٜــ٘   ا٢تــظاٌ الهٔنٔــاٜٕ   ثابــت ا٢تــظاٌ   الشاٜبٔــ٘ ّاتــظاٌ ا٤ْٓىــات املعكــزٗ      

الهٔنٔاٛ الهَضبأٜ٘   اشب٣ٓا ازبلؿاىٔ٘: تلكأٜـ٘ تؿاع٣ت التأنغز ّا٢ختظال، تطبٔكات معارل٘ 

  ىريىغت.

 

 (عاع٘ معتنزٗ) (                  2نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘ ) 1514214

 Practical General Chemistry (1)  :أّ  1514212املتطلـــب الغـــابل

 متظامً

تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاصب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات عنلٔ٘ مـضٗ يف ا٤عـبْع:  تعـٔني الهجاؾـ٘     

 ٓ ض   تعـٔني قـْٗ ا٤نغـزٗ ملـظ٣ٓت ا٤لــْاٌ  ؾصــل ّتعـٔني        ّتعٔني الهتلـ٘ ازبظٓٝٔ٘ لغاٜل متطـا

اليغب املْٝٓ٘ ملهْىات طبلْط   املتؿاعل احملزر: إجيـار الرتنٔـظ املـ٢ْصٖ رٔزصّنغـٔز الصـْرْٓو      

ّتعٔني الْطٌ ازبظٕٓٝ سبامض أسارٖ الكاعزٓ٘: تعٔني ىغب٘ سامض اشبلٔو يف عٔيات خل دباصٓـ٘،  

َــ٘   الصـٔػـــ٘ ا٤ّلٔــ٘ ٤ســز ا٤ناعــٔز   ا٤ؽــهال اريزعــٔ٘   الصــٔػ٘ الهٔنٔأٜــ٘ ملــارٗ متنٔ

  للذظٓٝات   ؾصل عياصض اجملنْع٘ ا٤ّىل   ؾصل عياصض اجملنْع٘ الجاىٔ٘   ؾصل ا٤ْٓىات الغالب٘.
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 (عاع٘ معتنزٗ) (3نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘ ) 1514215

 Practical General Chemistry (2)   

 

ــابل:  ــب الغـ أّ  1514213املتطلـ

 1514214متظامً ّ

تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاصب التالٔ٘ بْاقـع ثـ٣خ عـاعات عنلٔـ٘ مـضٗ يف ا٤عـبْع : تعـٔني اسبذـه         

املعٔاصٖ ل٥ّنغذني، تعٔني سضاصٗ التعـارل   التشلٔـل الهَضبـاٜٕ ّاجيـار عـزر أؾْدـارصّ   ذبزٓـز        

  ٘   تعـٔني ثابـت ساصــل الشاٜبٔـ٘        قاىٌْ عضع٘ تؿاعل نٔنٔاٜٕ   مجال علٙ تؿاعل سٖ عـضع٘ ثابتـ

تعٔني تضنٔظ أٌْٓ الهلْص بطضٓك٘ مـْص   ذبضـري ا٤عـربًٓ   ؾصـل مــهْىات طبلـْط باعـتدزاو        

الهضّماتْغضاؾٔا الْصقٔ٘   اجيار الهتل٘ ازبظٓٝٔ٘ باعتدـزاو ا٢خنؿاض يف رصد٘ التذنز   ذبزٓـز  

ّدني   إىؾـاٛ ميشيـٙ معـآضٗ سـامض     ثابت ا٢تظاٌ باعتدزاو طٔـ ا٢متصا   الطٔــ الـشصٖ للَٔـزص   

  ّقاعزٗ   رصاع٘ قاىْىٕ بْٓل ّؽاصل للػاطات .

 

 (عاعات معتنزٗ 4) (2نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ) 1514322

 Organic Chemistry (1)  :1514213املتطلب الغابل 

مضنبــات الهضبــٌْ ّالــضّابل الهٔنٔأٜــ٘   بعــض مضنبــات الهضبــٌْ   ا٢لهاىــات ّا٢لهاىــات  

تؿــاع٣ت ا٢لهاىــات ّا٢لهاىــات اسبلكٔــ٘   ارالٔــزات   تؿــاع٣ت ا٢ســ٣ل ّاسبــشف يف    اسبلكٔــ٘  

ــاٛ اجملغــن٘       ــات   الهٔنٔ ــات بيا٠ٍــا ّذبضــريٍا  تؿــاع٣ت ا٢لهٔي ٍالٔــزات ا٢لهٔــل  ا٢لهٔي

  ا٢لهآيات، طضم التشضري ّالتؿاع٣ت.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) (3نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ) 0403212

 Organic Chemistry (2)   :1514322املتطلب الغابل 

ا٢لهآيات   الزآيات  املضنبات ا٤صّماتٔ٘ ّالعاٍضٗ ا٤صّماتٔ٘  تؿـاع٣ت املضنبـات ا٤صّماتٔـ٘ مـع     

ا٤لهرتّؾــ٣ٔت  الطــضم الؿٔظٓأٜــ٘ لتؾــدٔص املضنبــات العضــْٓ٘، )مطٔاؾٔــ٘ الــضىني اليــّْٖ         

ٛ ّمطٔاؾٔـ٘ الهتلـ٘(  الهشـ٢ْت  الؿٔيـ٢ْت      املػياطٔغٕ، ا٤ؽع٘ ؾْم البيؿغذٔ٘، ّذبـت اسبنـضا  

  ا٤ٓجضات  ا٤لزَٓٔزات ّالهٔتْىات.

 

 (عاع٘ معتنزٗ) (2نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ ) 1514324

 Practical Organic Chemistry (1)   :ــابل ــب الغـ أّ 1514322املتطلـ

 1514215متظامً ّ

يف ا٤عبْع، ٍّشا املغام ٓػطٙ املْضْعني تتضنً ٍشِ املارٗ التذاصب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات عنلٔ٘ 

 التالٔني:

( ا٤دَظٗ ّالعنلٔات : ٓـتعله الطالـب نٔؿٔـ٘ اعـتدزاو ا٤دَـظٗ املدربٓـ٘ ّالعنلٔـات ا٤عاعـٔ٘ يف          1

التشضري للتؿاع٣ت الهٔنٔأٜ٘: رصد٘ ا٢ىصـَاص   الـتكطري البغـٔل ّالتذظٓٝـٕ   الـتكطري البدـاصٖ        

 تبلْص  الهضّماتْغضاؾٔا ا٢رمصاصٔ٘.ا٢عتد٣  ّمْار التذؿٔـ  ال

 ( طضم ذبضري ّرصاع٘ خْا  املضنبات العضْٓ٘ مجل:2

ــات     ــظاع   تؿــاع٣ت ا٢عــتبزال يف املضنب ــات بْاعــط٘ اإلطاســ٘ أّ ا٢ىت ــاٛ الهشــْل   ا٢لهٔي نٔنٔ

ينـاسز  العضْٓ٘ املَلذي٘، ؾصل امليتذات الطبٔعٔ٘ مجل مارٗ الهاؾٔني مً الؾاٖ أّ الكَْٗ   اعتدزاو ال

 ازبظٓٝٔ٘.
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 (عاع٘ معتنزٗ) (3نٔنٔاٛ عضْٓ٘ عنلٔ٘ ) 1514325

 Practical Organic Chemistry (2) 

 

أّ  1514323: ملتطلـــب الغـــابلا

 1514324متظامً ّ

تتضنً ٍشِ املارٗ التذاصب التالٔـ٘ بْاقـع أصبـع عـاعات عنلٔـ٘ يف ا٤عـبْع : الهلـُ الؿٔيـْل  ذبضـري          

نضاؾت   ذبضري ث٣ثٕ الؿٔئل مٔجـاىْل )نـاصبٔيْل( بْاعـط٘     -اعط٘ تؿاعل ؾضٓزل ا٢عٔتْؾٔيٌْ بْ

تؿاعل دضٓياصر ّخْا  الهاصبْنتْٔىات   تؿاع٣ت ا٤لزٍآزات ّالهٔيْىـات   ذبضـري البيـظًّٓ      

ذبضري البيظٓل ّسامض البيظلٔو   ذبضري نلْصّبيظًٓ بْاعط٘ تؿاعل عـاىزمآض   ذبضـري ا٤ىـٔلني    

تظال الئرتّبيظٓــً  ذبضـري سـامض البيظّٓــو مـً البيظّىبرتٓـل   ذبضـري صـٔػات ا٢طّ          بْعاط٘ اخ

بضّمـْاىٔلني  ذبضـري سـامض ا٤ربٔـو  ذبضـري عٔهلٍْهغـاىٌْ         -4بضّمْاعـٔتاىٔلٔز ّ   -4ذبضري

  الزص  ذبضري متعزر اشبطْات.-ذبضري مؾتكات ا٤محاض العضْٓ٘ مجل ا٤عرتات  تؿاعل رٓلظ

 

 (عاعات معتنزٗ 4) اٛ عضْٓ٘ لػري طلب٘ الهٔنٔاٛنٔنٔ 1514326

 Organic Chemistry for non- major 

students 

  1514213الغابل: املتطلب

ٍشا املغام لطلب٘ غري ربصـص الهٔنٔـاٛ ٓعطـٕ حملـ٘ مـْدظٗ مـً املؿـأٍه ّاملصـطلشات الضٜٔغـٔ٘          

ل املضنبات ارٔزصّنضبْىٔ٘ اسبلكٔ٘ املتعلك٘ باجملامٔع الْظٔؿٔ٘ يف الهٔنٔاٛ العضْٓ٘، بياٛ ّصّاب

ّا٢لؿاتٔ٘.ٍالٔزات ا٢لهٔل، الهش٢ْت، الؿٔيـ٢ْت، مضنبـات صبنْعـ٘ الهاصْٓىٔـل، ا٢محـاض      

الهضبْنغٔلٔ٘ ّمؾتكاتَا ، ّا٢مٔيات ،ننا ٓتضنً املغام حمل٘ عـً اللٔبٔـزات، الهضبٍْٔـزصات،    

  ا٢محاض ا٢مٔئ٘ ّالربّتٔيات.

 

 (عاع٘ معتنزٗ)                                    ا٤سٔاٛعنلٔ٘ لطلب٘  نٔنٔاٛ عضْٓ٘ 1514327

 Practical Organic Chemistry for non- 

major students 

أّ  1514326املتطلـــب الغـــابل: 

 1514215متظامً ّ

ْضْعني تتضنً ٍشِ املارٗ التذاصب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات عنلٔ٘ يف ا٤عبْع، ٍّشا املغام ٓػطٙ امل

 التالٔني:

( ا٤دَظٗ ّالعنلٔات : ٓـتعله الطالـب نٔؿٔـ٘ اعـتدزاو ا٤دَـظٗ املدربٓـ٘ ّالعنلٔـات ا٤عاعـٔ٘ يف          1

التشضري للتؿاع٣ت الهٔنٔأٜ٘: رصد٘ ا٢ىصـَاص   الـتكطري البغـٔل ّالتذظٓٝـٕ   الـتكطري البدـاصٖ        

 ٔ ٘، الهؾـــ عــً ا٢لزٍٔــزات ا٢عــتد٣  ّمــْار التذؿٔـــ  التبلــْص  الهضّماتْغضاؾٔــا ا٢رمصاصــ

 ّالهٔتْىات.

 ( طضم ذبضري ّرصاع٘ خْا  املضنبات العضْٓ٘ مجل:2

نٔنٔاٛ الهشـْل   ا٢لهٔيـات بْاعـط٘ اإلطاسـ٘ أّ ا٢ىتـظاع   ؾصـل امليتذـات الطبٔعٔـ٘ مجـل مـارٗ           

  الهؿآني مً الؾاٖ أّ الكَْٗ   اعتدزاو اليناسز ازبظٓٝٔ٘.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) (1)   نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ 1514332

 Inorganic Chemistry (1)   :1514213املتطلب الغابل 

الرتنٔب الشصٖ ّالشصات متعزرٗ ا٢لهرتّىات   ازبـزّل الـزّصٖ ّاشبـْا  الزّصٓـ٘ للعياصـض  املبـارٟ       

ا٢عاعٔ٘ للرتنٔب ازبظٜٕ: ىعضٓ٘ لْٓػ، تياؾض أطّاز ا٤لهرتّىات، قاعـزٗ ؾٔغـباص ، ىعضٓـ٘ صابطـ٘    

اىغ٘ ّغري املتذاىغـ٘   التهاؾ١ )التَذني(، ىعضٓ٘ ا٤ّصبتا٢ت ازبظٓٝٔ٘   ازبظٓٝات ثيأٜ٘ الشصات املتذ

الضابط٘ ا٤ْٓىٔ٘  طاق٘ الؾبهٔ٘ البلْصٓ٘، أىصاف ا٤قطـاص التغـاٍنٔ٘ ّا٢ْٓىٔـ٘، رّصٗ بـْصٌ ٍـابض ،      

(   ازبــزّل الــزّصٖ HASABقــاىٌْ بــضاؽ ، أىــْاع البلــْصات، نٔنٔــاٛ ا٢ىْٔىــات  اسبــْامض ّالكْاعــز ) 

   ّنٔنٔاٛ العياصض.
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 (عاع٘ معتنزٗ)  (2) لٔ٘عضْٓ٘ عنالنٔنٔاٛ غري  0403223

 Practical Inorganic Chemistry (1) 

 

أّ  1514332املتطلـــب الغـــابل: 

 1514215متظامً ّ

 تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاصب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات عنلٔ٘ يف ا٤عبْع:

 العضـْٓ٘   مكزم٘ يف تيكٔ٘ املْار غـري العضـْٓ٘  التبلـْص ّالتبلـْص التذظٓٝـٕ يف ؾصـل ا٤مـ٣ح غـري        

الهضّماتْغضاؾٔا ّؾصـل املـْار غـري العضـْٓ٘  تيكٔـ٘ ملـا الطعـاو   ؾصـل أمـ٣ح اللٔجـْو عـً أمـ٣ح             

البْتاعْٔو   ذبضري بعـض مضنبـات الظمـضٗ الجاىٔـ٘   الؾـب ّأىْاعـُ ّرصاعـ٘ خـْا  الظمـضٗ الجالجـ٘            

ــات الهربٓــت     ــات الظمــضٗ الضابعــ٘ ّاشبامغــ٘  ذبضــري مضنب ــا  ذبضــري ّرصاعــ٘ بعــض مضنب مل

   الجآْنربٓتات  ذبضري ّرصاع٘ بعض مضنبات الظمضٗ الغابع٘: الْٔر ّالْٔرٓزات البريّأْٓرات.

 

 (عاعات معتنزٗ 4)  (2) نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ 0403231

 Analytical Chemistry (1)   :1514213املتطلب الغابل 

ٜر يف الهٔنٔـاٛ التشلٔلٔـ٘    مكزمـ٘ يف الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘  ا٤خطاٛ ّالتعامل اإلسصاٜٕ مـع اليتـا  

طضم التعبري عً الرتنٔظ  طضم التشلٔل باملعآضٗ  الرتعٔب ّطضم التشلٔل الْطىٕ، مضادع٘ ل٥تـظاٌ يف  

ضبالٔـل ا٤محــاض ّالكْاعـز سات ا٤ىعنــ٘ املعكــزٗ   سغـابات ا٢تــظاٌ باعـتدزاو الؿعالٔــ٘  معــآضات     

الشّباٌ  ا٤تظاٌ يف تؿاع٣ت ا٤نغزٗ ّا٤ختـظال،  تهًْٓ املعكزات  ا٤تظاٌ يف ضبالٔل ا٤م٣ح قلٔل٘ 

   تطبٔكات علٙ معآضات ا٤نغزٗ ّا٢ختظال.

 

 (عاع٘ معتنزٗ)          (2) نٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ عنلٔ٘ 0403233

 Practical  Analytical Chemistry (1)  :أّ  1514342املتطلـــب الغـــابل

 1514215متظامً ّ

 ب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات عنلٔ٘ يف ا٤عبْع :تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاص

تيعٔـ ّمعآضٗ ا٤ّاىٕ اسبذنٔ٘  تعٔني اشبطأ يف أخش العٔي٘  تعٔني الهلْصٓز بالطضٓك٘ الْطىٔـ٘   

ــٔني       ــزات  تع ــآضات ّتهــًْٓ املعك ــْٔو يع ــٔني الهالغ ــ٘  تع ــ٘ الْطىٔ ــٔني الئهــل بالطضٓك تع

مض ّالكْاعــز  تعــٔني اسبزٓــز يف خــاو الؿْعــؿات  الهلْصٓـــز يعــآضات الرتعــٔب  معــآضٗ اسبــْا 

يعــآضات التأنغــز ّا٢ختــظال  املعــآضات الْٔرٓــ٘. تعــٔني الؿلــظات بطضٓكــ٘ ا٤متصــا  الطٔؿــٕ    

  معآضات رصد٘ اسبنْض٘.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) (1) ؾٔظٓأٜ٘نٔنٔاٛ  1514352

 Physical Chemistry (1)  :1514213املتطلب الغابل 

ػاطات ّاليعضٓ٘ اسبضنٔ٘ للػـاطات  املؿـأٍه الـيت ٓضتهـظ علَٔـا الكـاىٌْ ا٤ّل للـزٓيامٔها        قْاىني ال

اسبضاصٓ٘ : الؾػل ّالطاق٘ املصاسب لـتػري مـا، مؿَـْو ا٤ىجـاليب ّع٣قتـُ بالهٔنٔـاٛ اسبضاصٓـ٘، تـأثري         

اسبضاصٓـ٘: تػـريات   رصد٘ اسبضاصٗ علٙ ا٤ىجاليب  املؿأٍه اليت ٓضتهظ علَٔا الكاىٌْ الجاىٕ للـزٓيامٔها  

ا٤ىرتّبٕ، نؿاٛٗ العنلٔات اسبضاصٓ٘، سلك٘ ناصىْت  الكاىٌْ الجالـح للـزٓيامٔها اسبضاصٓـ٘  طاقـ٘     

ٍلنَْلتظ  طاق٘ دبػ ، خْا  الطاق٘ الهلٔ٘ ّطاق٘ دبػ   ازبَز الهٔنٔاٜٕ  اسبا٢ت الكٔاعـٔ٘   

الٔـل  قـاىٌْ اسبالـ٘  صعـْمات     ذب٢ْت اسبال٘ ّصعْماتَا   الْصـ الزٓيامٔهٕ اسبضاصٖ للغـْاٜل ّاحمل 

  تأثري الضػل ّرصد٘ اسبضاصٗ علٙ تهًْٓ املدالٔل ، صعْو اسبال٘ ملدالٔل ثيأٜ٘ ّث٣ثٔ٘ التهًْٓ.
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 (عاع٘ معتنزٗ) (2) نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ عنلٔ٘ 1514353

 Practical Physical Chemistry (1) 

 

أّ  1514352املتطلـــب الغـــابل: 

  1514215ّ متظامً

ً ٍــشِ املــارٗ إدــضاٛ التذــاصب التالٔــ٘ بْاقــع ثــ٣خ عــاعات عنلٔــ٘ يف ا٤عــبْع: ســضاصٗ احمللــْل تتضــن

بالطضٓك٘ املغعضٓ٘  إجيار سضاصٗ الشّباٌ ملضنب غري عضْٖ  تأثري املشاب علـٙ رصدـ٘ غلٔـاٌ مـشٓب      

الـ٘  تأثري الضػل علٙ رصد٘ غلٔاٌ عاٜل  إجيار ثابت التؿهو سبامض املٔجٔل ا٤محـض  اللظّدـ٘ نز  

لزصد٘ اسبضاصٗ  سضاصٗ احمللْل مً الشّباىٔ٘  سغاب اسبذْو ازبظٜٔ٘ حمللْل نلْصٓز الصْرْٓو ّاملاٛ  

رصاع٘ ؽهل اسبال٘ ليعاو مً ث٣ث٘ عْاٜل  تأثري الكـْٗ ا٤ْٓىٔـ٘ علـٙ الشاٜبٔـ٘  إجيـار ثابـت ا٤تـظاٌ        

اص املاٛ  رصاع٘ ؽهل اسبال٘ لتؿاعل أٌْٓ الْٔر مع الْٔر يف ّعل ماٜٕ  تكطري عاٜل عضْٖ بْعاط٘ خب

  ليعاو ٓتهٌْ مً عاٜلني.

 

 (عاعات معتنز4ٗ) (3)نٔنٔاٛ عضْٓ٘  1514422

 Organic Chemistry (3)  :1514323املتطلب الغابل 

ــ٘       ــ٘  ارالٔــزات ا٤صّماتٔ ــات ا٤لٔؿاتٔــ٘ ّا٤صّماتٔ ا٤محــاض الهضبْنغــٔلٔ٘ ّمؾــتكاتَا  ا٤مٔي

اتٔ٘ متعزر اسبلك٘ ّتؿاع٣تَا  املضنبات اسبلكٔ٘ غري املتذاىغـ٘  نٔنٔـاٛ أىْٔىـات    املضنبات ا٤صّم

  ا٤ى٢ْٔت  الهضبٍْٔزصات  ا٤محاض ا٤مٔئ٘  الربّتٔيات ّالزٍئات.

 

 (عاعات معتنز4ٗ) (3)الهٔنٔاٛ غري العضْٓ٘ 1514432

 Inorganic Chemistry(2)  :1514332املتطلب الغابل 

اٛ العياصض ا٢ىتكالٔـ٘  املضنبـات التياعـكٔ٘ يف ضـْٛ اليعضٓـات الكزميـ٘: ىعضٓـ٘        مكزم٘ يف نٔنٔ

الغلو، ىعضٓ٘ ؾريىض  تغنٔ٘ املضنبات التياعكٔ٘  املضنبات التياعكٔ٘ يف ضْٛ اليعضٓـات اسبزٓجـ٘:   

ىعضٓ٘ لْٓػ، ىعضٓ٘ التعارل ا٤لهرتّىٕ، ّىعضٓـ٘ العـزر الـشصٖ املـ١ثض  ىعضٓــ٘ صابطــ٘ التهـاؾ١         

اجملـال البلـْصٖ ّاللٔهاىـزٖ  ىعضٓـ٘ ا٤ّصبتـا٢ت ازبظٓٝٔـ٘   ذبضـري املضنبـات التياعـكٔ٘            ىعضٓ٘

ا٤ٓظّمــضات اريزعــٔ٘ ّالضــْٜٔ٘  عــضع٘ التؿــاع٣ت ّمٔهاىٔهٔــ٘ التؿــاع٣ت للنضنبــات غــري    

 العضْٓ٘.

 

 (عاع٘ معتنزٗ) (2)نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘ العنلٔ٘ 0403323

 Practical Inorganic Chemistry (2) 

 

أّ  1514432املتطلـــب الغـــابل: 

 1514334متظامً ّ

 تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاصب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات طبربٓ٘ أعبْعًٔا:

سا٢ت التأنغز للؿيارْٓو   ذبضري أّنغْثياٜٕ أّنظ٢تْ الؿيارْٓو ا٤مْىٔـْو   ذبضـري معكـزات    

ــْٔو    ــات البْتاع ــ٣ح صىٔهــا   ذبضــري بضميهي ــز    الهــضّو   أم ــات اسبزٓ ــض مضنب    ذبضــري بع

(  معكـزات الهْٓلـت  أىـْاع    IIIثآْناصبامات اسبزٓــز الئرتّطٓلٔـ٘  معكـز اّنـظا٢ت اسبزٓـز )     

ا٤ٓظّمضات ّالعْامل املغاعزٗ  ذبضري معكزات الئهل ّطـضم ذبلٔـل ّتؾـدٔص املعكـزات الؿلظٓـ٘      

 ضْٓ٘ الؿلظّٓ٘تؾدٔصَا   ذبضري بعض معكزات اليشاؼ  ذبضري بعض املضنبات الع

 

 (عاعات معتنزٗ 4)   ا٤عاعٔ٘نٔنٔاٛ العياصض  1514435

 Chemistry of Main Group Elements  :1514432املتطلب الغابل 

التْادز، ا٢عتدضاز، ا٢عتدزامات، اشبصاٜص الؿٔظٓأٜ٘ ،اشبْا  الزّصٓ٘، نٔؿٔ٘ تضابل ّتؿاع٣ت العياصـض  

صاطًٓ. ٍآزصٓزات، اناعـٔز، امـ٣ح امحـاض ا٢ناعـٔز، معكـز ارالٔـزات ّ       ا٢عاعٔ٘. البْصاطًٓ ّمج٣ٔت البْ

باعتعنال طضم طبتلؿ٘.اناعـٔز ّ امحـاض ا٢ناعـٔز لعياصـض      13ّ14التؾدٔص الطٔؿٕ لعياصض صبنْع٘ 

، معـزٌ الهربٓتٔـزات،   16الئرتّدني، الؿغؿْص، ا٤صعني، ا٤ىتٔنْىٕ ّالبظمْخ. ٍآزصٓزات عياصـض صبنْعـ٘   

ربٓتٔزات، الغٔلٔئزات ّ التٔلريٓزات. مضنبات الهربٓت ّ الغٔلٔئْو مـع اليـٔرتّدني. نٔؿٔـ٘    متعزر اله

. 17تضابل، معزٌ ارالٔزات، الرتنٔب ازبظٕٓٝ، اناعـٔز ّ امحـاض ا٢ناعـٔز ّام٣سَـا لعياصـض صبنْعـ٘       

   ٍالٔزات ّ اناعٔز الظىٌْ ّ الهضبتٌْ.

 



 14 

 (عاعات معتنزٗ 4) ذبلٔل آلٕ 1514443

 Instrumental Analysis  :1514342املتطلب الغابل 

تعضٓـ بطضم التشلٔـل ا٦لٔـ٘ ّتصـئؿَا  خـْا  ا٤ؽـع٘ الهَضّمػياطٔغـٔ٘  مهْىـات أدَـظٗ         

التشلٔل ا٦لٕ  أدَظٗ ا٤متصا  الطٔؿٔ٘ ازبظٓٝٔ٘ )املضٜٔ٘، ؾْم البيؿغذٔ٘ ّذبت اسبنضاٛ(  أدَظٗ 

ــشصٖ باللــَب ّالؿــضٌ ازبــضاؾ  ٔيت   أطٔــاف ا٤ىبعــاخ باللــَب ّالب٣طمــا  الطــضم  ا٤متصــا  الطٔؿــٕ ال

الهَضّنٔنٔأٜــــ٘ يف التشلٔــــل: دَــــز الكطــــب ّا٤قطــــاب ا٤ْٓىٔــــ٘ ا٤ىتكأٜــــ٘، الطــــضم 

  الهضّماتْغضاؾٔ٘ الػاطٓ٘  الطضم الهضّماتْغضاؾٔ٘ الغاٜل٘  مطٔاؾٔ٘ ؾلْصٗ ا٤ؽع٘ الغٔئ٘.

 

 

 (عاع٘ معتنزٗ) ذبلٔل آلٕ عنلٕ   1514444

 Practical Instrumental Analysis 

 

أّ  1514443املتطلـــب الغـــابل: 

 1514344متظامً ّ

إدضاٛ دباصب ميْع٘ علـٙ اعـتدزاو ا٤دَـظٗ يف التشالٔـل الهٔنٔأٜـ٘ بْاقـع ثـ٣خ عـاعات طبربٓـًا          

اعبْعًٔا  طضٓك٘ ىصـ آلٔ٘ لتشلٔل الهلْصٓز يف املٔاِ ّمغتدلصات املْار الصـلب٘  تعـٔني الؿلـْص يف    

الؿْعؿاتٔ٘ بْاعط٘ الكطب ا٢ْٓىٕ ا٤ىتكاٜٕ  تعٔني اليشـاؼ بالتشلٔـل الهَضباٜــٕ  رصاعـ٘      الصدْص

التزاخ٣ت يطٔاؾٔ٘ ا٢متصا  الشصٖ  تعٔني اسبزٓز ّاليشاؼ يف ا٤غشٓ٘ بْاعط٘ دَاط ا٤متصـا   

الــشصٖ الطٔؿــٕ  تعــٔني الهــضّو ّامليػئــظ يطٔاؾٔــ٘ ا٢متصــا  ازبظٓٝــٕ  ؾصــل بعــض املضنبــات  

ضــْٓ٘ ّتعــٔني ىغــبَا بْاعــط٘ أدَــظٗ نضّماتْغضاؾٔــا الػــاط  نضّماتْغضاؾٔــا التبــارل ا٤ٓــْىٕ  الع

نضّماتْغضاؾٔا الغاٜل سات الهؿاٛٗ العالٔ٘   املعآضات ازبَزٓ٘ ّالتْصٔلٔ٘ للشـْامض يف العصـاٜض    

  تعٔني اسبزٓز يف املٔاِ باسبكً التزؾكٕ.

 

 (تنزٗعاعات مع 4) (2) ؾٔظٓأٜ٘نٔنٔاٛ  1514452

 Physical Chemistry (2) 1514352ملتطلب الغابل: ا 

الهٔنٔــاٛ الهَضبأٜــ٘: ا٢ْٓىــات يف احملالٔــل ، ىعضٓــات لتْصــٔل الهَضبــاٜٕ يف احملالٔــل، اىتكــال  

ا٤ْٓىات يف احملالٔل  تطبٔكات مؿـأٍه الـزٓيامٔها اسبضاصٓـ٘ علـٙ ا٢تـظاٌ الهٔنٔـاٜٕ: ا٢تـظاٌ يف        

ــ٘،   ــاٛ الهَضبأٜـ ــا    الهٔنٔـ ــل  اشب٣ٓـ ــات يف احملالٔـ ــ٘ ل٥ْٓىـ ــ٘ اسبضاصٓـ ــْا  الزٓيامٔهٔـ اشبـ

الهَضّنٔنٔأٜـــ٘: تؿـــاع٣ت ا٤قطـــاب  تطبٔكــــات ازبَـــْر الكٔاعـــٔ٘ للشصـــْل علـــٙ الـــزّال  

الزٓيامٔهٔــ٘ اسبضاصٓــ٘  الهٔنٔــاٛ اسبضنٔــ٘: سضنــ٘ ازبظٓٝــات يف اسبالــ٘ الػاطٓــ٘، سضنــ٘ 

    ْ اىني عـضع٘ التؿـاع٣ت الهٔنٔأٜـ٘ تطبٔكاتَـا علـٙ      ازبظٓٝات ّا٤ْٓىـات يف الغـْاٜل، ا٢ىتؾـاص   قـ

ا٤ىعن٘ البغٔط٘  ىعضٓات سضنٔ٘ التؿاع٣ت  سضنٔ٘ تؿاع٣ت الغلغل٘ ّالتؿـاع٣ت احملؿـظٗ يف   

  الغْاٜل  التؿاع٣ت احملؿظٗ باملْار الصلب٘ ّا٤ىظميات.

 

 (عاع٘ معتنزٗ) (2)نٔنٔاٛ ؾٔظٓأٜ٘ عنلٔ٘  1514453

 Practical Physical Chemistry (2)  :أّ  1514452املتطلـــب الغـــابل

 1514353متظامً ّ

 تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاصب التالٔ٘ بْاقع ث٣خ عاعات عنلٔ٘ ّضباضضٗ ّاسزٗ مضٗ يف ا٤عبْع.

اعتدزاو طضٓك٘ التْصٔل الهَضباٜٕ لزصاع٘ سضنٔ٘ تؿاعل خ٣ت املجٔـل )أعـرت( احملؿـظٗ حبـامض     

املاٜٕ شب٣ت ا٢ثٔل بْدْر سامض ارٔزصّنلْصٓو   التشلل املـاٜٕ شبـ٣ت    ارٔزصّنلْصٓو   التشلل

ا٢ثٔل بْدْر قاعزٗ ٍٔزصّنغٔز الصْرْٓو   قٔاؼ ثابت معزل الغضع٘ للتشلـل املـاٜٕ للبيظٓلٔـزًٓ    

اىٔلني بطضٓك٘ الطٔـ   رصاع٘ ع٣قـ٘ عـضع٘ التؿاعـل بـالرتنٔظ ّرصدـ٘ اسبـضاصٗ  رصاعـ٘ سضنٔـ٘         

لجاىٔ٘ بطضٓك٘ التْصٔل الهَضباٜٕ  ثابت الغضع بْعـاط٘  ؾـضم ازبَـز  إجيـار ثابـت      تؿاع٣ت املضتب٘ ا

تأًٓ سامض ضعٔـ مً قٔاعات التْصٔلٔ٘   سغاب التْصٔلٔ٘ العٔاصٓ٘ حمللْل ألهرتّلٔجـٕ  إعـزار   

  تـأثري بضّىغـتز للنلـا ا٤ّلـٕ      pHا٢ىتكال بطضٓك٘ ٍٔتْصف  ميشيٙ ا٢متصا  للهاؽـ نزالـ٘  

 .َارٓ٘  قطب ارٔزصّنٔيني املضدعاملعآضٗ اجمل
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 (عاعات معتنزٗ 4) نٔنٔاٛ تطبٔكٔ٘ 1514462

 Applied Chemistry  :0403 332املتطلـــب الغـــابل 

ّ1514323 

مكزم٘ يف عله املْار  املٔاِ الصياعٔ٘   الصياعات غري العضْٓ٘  صياع٘ اسبـْامض، العْامــل املغـاعزٗ    

  ّ ــت  ــريامٔو، ا٤ ي ــياع٘، الغ ــ٘     يف الص ـــاز  ا٤ ــزٗ الئرتّدٔئ ــياع٘ الظد ــٔ٘، ص ــْار ازببغ امل

ّالؿْعؿاتٔ٘ ّالبْاتغٔ٘  نٔنٔاٛ املتؿذـضات ّاملـْار  الهٔنآّـ٘ الغـام٘  الصـياعات الؿْتْغضاؾٔـ٘        

الصياعات الظصاعٔ٘ الهٔنآّ٘ ) املبٔزات(  الصياعـات الغللْصطٓ٘ )الْصم ّاسبضٓض الصـياعٕ(  صـياع٘   

ــات  صــ   ــابٌْ ّامليعؿ ــباؽ     الص ــياع٘ ا٤ص ــتٔهٔ٘  ص ــْار الب٣ع ــاط ّامل ــات  املط ياع٘ البرتّنٔنآّ

ــ٘      ــات يف التصــنٔه الصــياعٕ ّالهلؿ ــ٘  رصاع ــ٘  الصــياعات الزّأٜ ّالصــبػات  الصــياعات  الػشأٜ

  الصياعٔ٘ ّاملْاصؿات ّالغٔطضٗ اليْعٔ٘.

 

 (معتنزٗعاعات  4) تطبٔكات اسباعْب يف الهٔنٔاٛ                         0403361

 Computer Applications in Chemistry   :12242:املتطلب الغابل 

ا٢ىرتىت ّالهٔنٔاٛ، قْاعز البٔاىات، الضعه الهٔنٔاٜٕ، الهنبٔـْتض ّاعـتدزاماتُ يف املدتـرب ) جـل     

البٔاىــات ّمعازبتَــا( التنجــل الهٔنٔــاٜٕ ّالينشدــ٘، أعاعــٔات الينشدــ٘ الهٔنٔأٜــ٘، تطبٔكــات  

  الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘ ّالؿٔظٓأٜ٘ ّمكزم٘ يف الهٔنْمرتٓ٘الهنبْٔتض يف

 

 (عاع٘ معتنزٗ) التؾدٔص ّالتعضف علٙ املضنبات العضْٓ٘ 1514521

 Diagnosis and Identification of Organic 

Compounds 

 1514422املتطلب الغابل: 

ْٚ البهـالْصْٓؼ سٔـح   ٍشا املغام ؽامل سٔح ٓػطٕ مععـه املعضؾـ٘ يف  الهٔنٔـاٛ العضـْٓ٘ ملغـت     

ــُ مضادعــ٘ معضؾتــُ يف الهٔنٔــاٛ العضــْٓ٘ ّاعــتػ٣را يف تؾــدٔص     ــب مــً خ٣ل ٓغــتطٔع الطال

املضنبــات العضــْٓ٘ بزصاعــات ميعنــ٘ للدــْا  ا٤ّلٔــ٘ ثــه بــاشبْا  الؿٔظٓأٜــ٘ ّبعــض الزصاعــات 

الطبٔعٔــ٘ ّمــً ثــه املؾــتكات الهٔنٔأٜــ٘  ننــا ٓتعــضض املغــام لزصاعــ٘ طــضم الؿصــل ّتكئــ٘    

 املضنبات.تتضنً ٍشِ املارٗ إدضاٛ التذاصب بْاقع مخػ عاعات طبربُٓ يف ا٤عبْع 

 

 )عاعتاٌ معتنزتاٌ( تؾدٔص املضنبات العضْٓ٘ العنلٕ 1514523

 Practical Identification of Organic 

Compounds 

أّ  1514521املتطلـــب الغـــابل: 

 متظامً

     ٘ الـيت  ٔـظ نـل مـً اجملنْعـات الْظٔؿٔـ٘ العضـْٓ٘         ٍشا املغام ٓيؿـش مـً خ٣لـُ التذـاصب العنلٔـ

ّخصاٜصَا الؿٔظٓأٜ٘ ّالهٔنٔأٜ٘ ّالطٔؿٔ٘ بطضٓك٘ ميتعن٘ ّمً ثه ٓتـزصب علـٙ طـضم الؿصـل     

املتكزم٘ ّاسبزٓج٘ مً خ٣ل ؾصل مهْىات خلٔل صبَْل ّمً ثه التعضف علٙ نل ميَـا مغـتدزما   

ملـْار الزصاعـٔ٘ املدتلؿـ٘ يف سكـل الهٔنٔـاٛ      مجٔع الطضاٜل ّا٤عالٔب اسبزٓجـ٘ الـيت تعلنَـا ضـنً ا    

العضْٓ٘، ّبشلو ٓهٌْ الطالب قز أدـضٚ مضادعـ٘ عامـ٘ زبنٔـع املؿـأٍه ا٤عاعـٔ٘ يف الهٔنٔـاٛ        

  العضْٓ٘.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) التؾدٔص الطٔؿٕ العضْٖ 1514526

 Organic Spectroscopic Identification  :1514422املتطلب الغابل 

ظٓٝٔ٘ ّرصد٘ اليكص ارٔزصّدٔين   طٔـ املضنبات العضْٓ٘   رصاع٘ طٔـ ا٤ؽع٘ ذبـت  الصٔػ٘ ازب

اسبنضاٛ، طٔـ الضىني اليّْٖ املػياطٔغٕ مً املغتْٚ البغٔل ّاملغتْٚ املعكز: رصاع٘ طٔـ ا٤ؽع٘ ؾـْم  

البيؿغذٔ٘ للنذنْعات الْظٔؿٔ٘ املدتلؿ٘ يف املضنبات العضْٓـ٘  طٔـ الهتل٘ للنـْار العضـْٓ٘   

  مً سٔح مصزصِ ّتؿغري أعلْب التهغري لؿصاٜل املْار العضْٓ٘ املدتلؿ٘  سل أمجل٘ ميْع٘.
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 (عاعات معتنزٗ 4) نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘ ا٤لٔؿاتٔ٘ 1514527

 

 

The Chemistry of Homogeneous Cyclic 

Compounds 

أّ  1514422املتطلـــب الغـــابل: 

 متظامً

اسبلكٔ٘  نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔـ٘ الصـػريٗ  الهٔنٔـاٛ الؿضاغٔـ٘      التغنٔـ٘  ازبَز يف املضنبات

ّنٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘ العارٓ٘ ّاملتْعط٘  ع٣ق٘ الؿعالٔ٘ حبذه اسبلكـ٘  املضنبـات اسبلكٔـ٘    

  ازبغضٓ٘  ذبضريٍا ّتؿاع٣تَا.

 

 (عاعات معتنزٗ 4) نٔنٔاٛ عضْٓ٘ ؾٔظٓأٜ٘ 1514528

 Physical Organic Chemistry 

 

ــابل:   ــب الغــ  1514422املتطلــ

ّ1514452 

الضّابل الهٔنٔأٜ٘  التؿاعـل الهٔنٔـاٜٕ  الْعـطٔات  املعكـزات امليؾـط٘  عـضع٘ التؿاعـل  تْطٓـع         

الطاق٘ بني ازبظٓٝات  طاق٘ التيؾٔل  طضم تعـٔني مٔهاىٔهٔـ٘ التؿاعـل العضـْٖ  مٔهاىٔهٔـ٘      

إللهرتّىٔ٘ ّع٣ق٘ الطاق٘ اسبضٗ  املـزاصات  التؿاعل  تطبٔكات علٙ مٔهاىٔهٔ٘ التؿاعل  التأثريات ا

 الهٔنٔأٜ٘ ّاملزاصات ازبظٓٝٔ٘ يف املضنبات العضْٓ٘ .

 

 (عاعات معتنز4ٗ) نٔنٔاٛ املضنبات اسبلكٔ٘ غري متذاىغ٘ 1514529

 The Chemistry of Heterogeneous Cyclic 

Compounds 

أّ   1514422املتطلب الغـابل:  

 متظامً

اسبلكٔ٘ غـري املتذاىغـ٘. اسبلكـات الج٣ثٔـ٘ غـري املتذاىغـ٘ )اّنغـرياٌ، ثـرياٌ،         تغنٔ٘ املضنبات 

اطٓــضًٓ...ا.(. اسبلكــات الضباعٔــ٘ غــري املتذاىغــ٘ ) اّنغــٔتاٌ، ثٔتــاٌ، اطٓتــزًٓ....ا.(، اسبلكــات  

ٔ٘ (، اسبلكات الغزاعثْٔؾني...ا. [b]ؾْٔصاٌ، ثْٔؾني، بيظّ  [b]اشبناعٔ٘ غري املتذاىغ٘ )ؾْٔصاٌ، بيظّ

)أٌْٓ البريٓلْٔو، بـآضاٌ، صبـاعٕ ٍٔـزصّدني البـآضاٌ...ا.( اسبلكـات الغـباعٔ٘ غـري         غري املتذاىغ٘

  املتذاىغ٘، اسبلكات الهبريٗ غري املتذاىغ٘.

 

 (عاعات معتنز4ٗ) نٔنٔاٛ إؽعاعٔ٘ 0403421

 Radiation Chemistry   :ــابل ــب الغـ ّ  1514452املتطلـ

1514432 

ل اليّْٓ٘  الهتل الشصٓ٘ ّالطٔـ الهتلـٕ  أىـْاع اإلؽـعاعات  طاقـ٘ ا٢صتبـاط      تضنٔب اليْاٗ  الزقاٜ

اليّْٖ ّاعتكضاصٓ٘ ا٢ىْٓ٘  ا٤صياف اليّْٓ٘  التؿـاع٣ت اليّْٓـ٘  املعذـ٣ت ا٢ضـنش٣ل اإلؽـعاعٕ       

ع٣عــل ا٢ضــنش٣ل اإلؽــعاعٕ املؿــاع٣ت  الهؾـــ عــً اليؾــاط اإلؽــعاعٕ  العــزارات التياعــبٔ٘    

ــ٘     ّالْمٔضــٔ٘  ا٢ ــ٘ ّرصاع ــ٘ ّالظصاعٔ ــاٜض يف اجملــا٢ت الصــياعٔ٘ ّالطبٔ ــ٘ لليع ــتدزامات املدتلؿ ع

  مٔهاىٔهٔ٘ التؿاع٣ت.

 

 (عاعات معتنز4ٗ)  (3)نٔنٔاٛ غري عضْٓ٘  1514533

 Inorganic Chemistry (3)   :1514432املتطلب الغابل 

ّالهاصبٌْ  أم٣ح طآظ  ّاملضنبات الؿلظٓ٘  طبٔع٘ الرتابل بني الؿلظ  -مكزم٘ يف الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ 

ا٤ّلؿئ٘ ّاإللٔلٔ٘  املضنبات الغاىزّٓؾٔ٘  ناصبْى٣ٔت الؿلظات، املضنبـات الئرتّطٓلٔـ٘  مكزمـ٘    

يف تجبٔت الئرتّدني ّمعكزات ثيـاٜٕ اليـٔرتّدني  العْامـل املغـاعزٗ  ذبضـري املضنبـات العضـْٓ٘        

  الؿلظٓ٘  الهٔنٔاٛ غري العضْٓ٘ اسبْٔٓ٘.
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 (عاعات معتنز4ٗ) ال٣ىجٔئزات ّا٢نتئزات      1514536

 Lanthanides and actinides :15141432املتطلب الغابل  

ــاٜص    ــاٜص الضٜٔغـــٔ٘، اشبصـ ــاف ،التغـــنٔات، التْادـــز ّالتعـــزًٓ، اشبصـ ال٣ىجئـــزات: ا٢نتؾـ

لهٔنٔــاٛ التياعــكٔ٘ ، اىتكــا٢ت الؾــشي٘، ا d-fّاىتكــا٢ت    f-fالطٔؿٔ٘،مغـتْٓات الطاقــ٘، اىتكــا٢ت  

،املعكــزات اسبلكٔــ٘ الهــبريٗ، املعكــزات الؿلظٓــ٘: ال٣نٔــل، عــآهلْبيتارىٔل، ا٢صٓيــات، ذبضــري  

الؿلظات ّاعتدزاماتَا، اشبْا  املػياطٔغٔ٘، التطبٔكات نعْامل ماعـزٗ يف التؿـاع٣ت ّالتشضـريات    

 العضْٓ٘.

زًٓ، اشبـْا  الهٔنٔأٜـ٘، املعكـزات    ا٢نتاىٔزات: ا٢نتؾاف، التغنٔ٘،الجْصْٓو، التْادـز ّالتعـ  

التياعــكٔ٘، املعكــزات الؿلظٓــ٘، التطبٔكــات.الْٔصاىْٔو: التْادــز ّالتعــزًٓ، الرتنٔــب ا٢لهرتّىــٕ،   

اشبْا  الهٔنٔأٜ٘، اشبْا  الطٔؿٔ٘،املعكزات التياعكٔ٘ للْٔصاىْٔو، تطبٔكات الْٔصاىْٔو، عياصـضما  

 ٘، مكاصى٘ بني ال٣ىجٔيزات ّا٢نتئزات.ؾْم الْٔصاىْٔو: التشضري ّاشبْا  الهٔنٔأٜ

 

 (عاعات معتنز4ٗ) نضاتلنٔنٔاٛ املب 1514538

 Polymer Chemistry 
 

ــابل:   ــب الغـ ّ  1514422املتطلـ

1514432 

أىْاع البْلٔنض، البْلٔنضٗ، سضنٔات تؿاع٣ت البْلٔنضٗ، التشهه يف الْطٌ للذظٓٞ للبْلٔنض، ذبزٓـز  

لؾــهل الجــاىٕ للنبـــْلٔنض، الصــؿات الؿٔظٓأٜــ٘ ّاملٔهاىٔهٔـــ٘     الــْطٌ ازبظٓٝــٕ للنبلـــْميض، ا  

  للنبْلٔنضات، أؽهال مً البْلٔنض .

 

 

 (عاعات معتنز4ٗ) (3الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘ ) 1514542

 Analytical Chemistry (2)   :1514443املتطلب الغابل 

  ٔ نٔـاٜٕ، ا٢عـتد٣    طضم أخش العٔيات ّمعازبتَا ٍّضنَا  تضنٔظالعٔيات   طـضم الؿصـل اله

باملشٓبات، التبـارل ا٤ٓـْىٕ، الرتعـٔب، ا٤خطـاٛ يف التشالٔـل الهٔنٔأٜـ٘  تؿـاع٣ت التأنغـز         

ّا٢ختظال ّاملعآضات  مطٔاؾٔ٘ ا٢ىبعاخ بالب٣طما ّالكـْؼ الهَضبـاٜٕ ّالؾـضاصٗ، مطٔاؾٔـ٘ الـضىني      

ضم اسبضاصٓ٘   طضم التشلٔل اليّْٖ املػياطٔغٕ  مطٔاؾٔ٘ الهتل٘: مصارص التأًٓ ّالتطبٔكات  الط

 امل١ تُ: اسبكً التزؾكٕ ، املبزأ ، ّا٤دَظٗ ّالعنلٔات ّالتطبٔكات.   

 

 (عاعات معتنز4ٗ)                                                                    الهٔنٔاٛ الهَضذبلٔلٔ٘ 0403432

 Electroanalytical Methods  :1514443املتطلب الغابل           

ــْاع ا٢قطــاب    اىتكــال اإللهــرتٌّالطــضم الؿــضم ازبَزٓــ٘ ّ التطبٔــل املباؽــض،   ، املعــآضٗ ازبَزٓــ٘، اى

الياقلٔــ٘ ّ نَضّطىٔــ٘، طــضم ذبلٔــل املكٔــاؼ الؾــشين،   الهَضبأٜــ٘ ّ تطبٔكاتَــا، طــضم التشلٔــل ال

طــضم التشلٔــل ، َضبــاٜٕ، تطبٔكــات تؿــاع٣ت ا٢نغــزٗ ّ ا٢ختــظال، طــضم التشؿٔــظ اله تطبٔكاتَــا

 الب٢ْصّغضايف.  

 

 (عاعات معتنز4ٗ) ٘ٔنٔنٔاٛ ذبلٔلٔ٘ ّبٔٝ 1514545

 Analytical and Environmental 

Chemistry 

ــابل:  ــب الغـ أّ  1514443املتطلـ

  متظامً.

مـ٘  الصؿات الهٔنٔأٜ٘ ّالؿٔظٓأٜ٘ للنٔـاِ ّاملٔـاِ العارمـ٘، تلـْخ ارـْاٛ، معازبـ٘ املٔـاِ، املٔـاِ العار        

ّالتلْخ، طضم أخش عٔيـات املٔـاِ ّارـْاٛ، طـضم التشلٔـل الؿٔظٓـاٜٕ ّالبْٔلـْدٕ للنٔـاِ ّللـَْاٛ ّاملٔـاِ           

  العارم٘، الطضم ا٦لٔ٘ يف ذبلٔل املٔاِ ّارْاٛ.
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 (عاعات معتنز4ٗ) (4) ؾٔظٓأٜ٘نٔنٔاٛ  1514552

 Physical Chemistry (3)   :1514452املتطلب الغابل 

مكزم٘ صٓاضٔ٘، املٔهاىٔو التكلٔزٖ  ميؾأ ىعضٓ٘ الهه  ا٤عػ اليعضٓ٘: معارلـ٘  نٔنٔاٛ الهه: 

ؽــضّرظبض، تطبٔكــات علــٙ ا٤ىعنــ٘ البغــٔط٘  مغــتْٓات الطاقــ٘ للشضنــ٘ ازبظٓٝٔــ٘ الزّصاىٔــ٘    

الـزّصاىٕ للذظٓٝـات ثيأٜـ٘     -مغتْٓات الطاق٘ للشضن٘ ازبظٓٝٔ٘ الشبشبٔ٘  ذبلٔل الطٔــ الشبـشبٕ   

  الشصات.

 

 (عاعات معتنز4ٗ) نٔنٔاٛ الهه ّا٤طٔاف 1514556

 Quantum Chemistry and Spectroscopy  :1514552املتطلب الغابل 

ســل معارلــ٘ ؽــضّرظبض لــشصٗ ارٔــزصّدني، ىعضٓــ٘ ا٢ضــطضاب  الطٔـــ الــشصٖ  ىعضٓــات الرتنٔــب   

لـضىني اليـّْٖ   ازبظٕٓٝ  أعاعٔات التناثـل يف ازبظٓٝـات ّتطبٔكاتَـا علـٙ ا٤طٔـاف، أعاعـٔات طٔــ ا       

  املػياطٔغٕ.

 

 (عاعات معتنز4ٗ) الجريمْرٓيامٔها اإلسصاٜٕ 1514557

 Statistical Thermodynamics  :1514452املتطلب الغابل  

اليعضٓــ٘ اسبضنٔــ٘ للػــاطات، قــاىٌْ الضــػل ّقــاىٌْ التْطٓــع البــاصّمرتٖ اإلسصــاٜٕ، قــاىٌْ تْطٓــع   

، الزال٘  ازبظٜٔ٘ للشضن٘ ا٢ىتكالٔ٘،  الزالـ٘  ازبظٜٔـ٘   مانغْٓل لغضع٘ ازبظٓٝات،  الزّال ازبظٜٔ٘

للشضن٘ الزّصاىٔ٘، الزال٘  ازبظٜٔ٘ للشضنـ٘ ا٢ٍتظاطٓـ٘، الـزّال ازبظٜٔـ٘ ّرّال علـه الـزٓيامٔها       

زببػ،   (G)، رال٘ الطاق٘ اسبضٗ (A)، رال٘ ٍلنَْلتظ (P)الضػل،   (U)اسبضاصٓ٘ مجل: الطاق٘ الزاخلٔ٘ 

، الزالـ٘ ازبظٜٔـ٘ ّا٢تـظاٌ    (H)، رالـ٘ احملتـْٚ اسبـضاصٖ    (µ)،  رال٘ ازبَز الهٔنٔاٜٕ (S)رال٘ اإلىرتّبٔا 

لبلـْصٗ أسارٓـ٘ الـشصٗ، ىعضٓـ٘      Cp  ّCvالهٔنٔاٜٕ، ثابت اإلتظاٌ، منـْسز آيؾـتني للغـع٘ اسبضاصٓـ٘     

  رٓباٖ ّالغع٘ اسبضاصٓ٘ لبلْصٗ أسارٓ٘ الشصٗ.

 

 (عاعات معتنز4ٗ)                  ٓ٘                مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ العضْ   :151452

Special Topics in Organic Chemistry 

 املتطلب الغابل: ) مْاؾك٘ الكغه (

 

 (عاعات معتنز4ٗ)               خاص٘ يف الهٔنٔاٛ غري العضْٓ٘                مْاضٔع :151453

Special Topics in Inorganic Chemistry 

 الغابل: )مْاؾك٘ الكغه( املتطلب

 

 (عاعات معتنز4ٗ)                      مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘              :151454

Special Topics in Analytical Chemistry 

 املتطلب الغابل: )مْاؾك٘ الكغه( 

 

 (عاعات معتنز4ٗ)                      مْاضٔع خاص٘ يف الهٔنٔاٛ الؿٔظٓأٜ٘               :151455

Special Topics in Physical Chemistry 

 املتطلب الغابل:  )مْاؾك٘ الكغه(

 

 (عاع٘ معتنزٗ)                                             حبح مهتيب ّىزّٗ   0403498

Search of Chemical Literature and Seminar 

 املتطلب الغابل:  )حيزرِ الكغه(

 (عاعات معتنز4ٗ)                                                             ىزّٗ مؾضّع ربضز             ::15145

Graduation Projects and Seminars 

  املتطلب الغابل: )مْاؾك٘ الكغه(

 .مع الكغه با٢تؿامتيؿٔش مؾضّع عنلٕ 


