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 انًسبلبديذنٕنخ يُضنخ انؼششاد )انًجبل( في أسلبو 

 

 ػُٕاٌ يجبل انزخصص سيـض انًجبل ػُٕاٌ يجـبل انزخصص سيـض انًجبل

 انكًٛٛبء انزطجٛوٛخ 5 انكًٛٛبء انؼبيخ 0

 انشٚبػٛخ/انكًٛٛبء انؾبعٕثٛخ 6 نكًٛٛبء انؼؼٕٚخا 1

 - 7 انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ 2

 - 8 انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ 3

 َذٔح ٔيششٔع رخشط 9 انكًٛٛبء انلٛضٚبئٛخ 4

 

 أٔال: يزطهجبد انجبيؼخ:

 ( عبػخ يؼزًذح ٔرشًم:27ٚخظض نٓب )

 ( عبػخ يؼزًذح ْٔٙ:18ٚخظض نٓب )انًزطهجبد اإلججبسيخ:  .أ 
 
 

 اسى انًسبق سلى انًسبق د
انسبػبد 

 انًؼزًذح
 انًزطهت انسبثك

 - 3 انضوبكخ اإلعاليٛخ 0101271 1

 - 3 انُظى اإلعاليٛخ 0102350 2

 - 3 انؼهٕو انؼغكشٚخ * 0600000 3

 - 3 انزشثٛخ انٕؽُٛخ 0601100 4

 ايزؾبٌ انًغزٕٖانُغبػ كٙ  3 )1(انهـخ انؼشثٛخ  9901101 5

 انُغبػ كٙ ايزؾبٌ انًغزٕٖ 3 )1(انهـخ اإلَغهٛضٚخ  9902101 6

  18 انًغًٕع

 
 .* يعترب مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غري االردنيني وميكنهم دراسة مساق اختياري من املساقات اليت تطرحها اجلامعة بدال عنه

ػبد يؼزًذح ٚخزبسْب انطبنت يٍ ( عب9ٚخظض نٓب )انًزطهجبد االخزيبسيخ:  .ة 

 خبسط كهٛزّ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يغبم ٔاؽذ يٍ كم يغبل يٍ انًغبالد انزبنٛخ:
 

 يجبل انؼهٕو اإلَسبَيخ ٔيضى انًسبلبد انزبنيخ: .1

 اسى انًسبق سلى انًسبق د
انسبػبد 

 انًؼزًذح
 انًزطهت انسبثك

 - 3 انًذخم انٗ ػهٕو انوشآٌ ٔانغُخ 0101116 1

 - 3 انؼبنى االعاليٙ ؽبػش 0101371 2

 -  3 انًذخم انٗ انزشثٛخ 1102121 3

 - 3 ربسٚخ انؾؼبسح انؼشثٛخ االعاليٛخ 1303101 4

 - 3 ربسٚخ انوذط 1303102 5

 9901101 3 (2انهـخ انؼشثٛخ ) 9901102 6

 9902101 3 (2انهـخ االَغهٛضٚخ) 9902102 7

 - 3 (1انهـخ انلشَغٛخ) 9903101 8

 - 3 (1هـخ االعجبَٛخ)ان 9904101 9

 - 3 (1انهـخ االنًبَٛخ) 9905101 10

 - 3 (1انهـخ انلبسعٛخ) 9906101 11

 - 3 (1انهـخ انزشكٛخ) 9907101 12

 - 3 (1انهـخ االٚطبنٛخ) 9908101 13
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 :يجبل انؼهٕو االجزًبػيخ ٔااللزصبديخ ٔيضى انًسبلبد انزبنيخ .2

  
 انًزطهت انسبثك زًذحانسبػبد انًؼ اسى انًسبق سلى انًسبق د

 - 3 االعالو ٔانوؼبٚب انًؼبطشح 0101471 1

 - 3 يذخم انٗ ػهى انلوّ ٔاطٕنّ 0102153 2

 - 3 رُظٛى االعشح ٔانًغزًغ 0102250 3

 - 3 انوبٌَٕ كٙ ؽٛبرُب 0201110 4

(1يجبدئ اداسح االػًبل ) 0502101 5  3 - 

 - 3 انشٚبدح ٔاالثزكبس 0502214 6

جبدئ االهزظبدي 0507100 7  3 - 

 - 3 انذًٚوشاؽّٛ ٔؽوٕم االَغبٌ 0601436 8

 - 3 شجكبد انزٕاطم االعزًبػٙ 0902150 9

 - 3 رشثٛخ األؽلبل كٙ االعالو 1102220 10

 - 3 يذخم انٗ ػهى انُلظ 1103130 11

 - 3 ال انجٛذ ٔدٔسْى كٙ انزبسٚخ االعاليٙ 1303105 12

يُظٕس اعاليٙ اخالهٛبد انًُّٓ يٍ 1401100 13  3 - 

 - 3 يوبطذ سعبنخ ػًبٌ 1401101 14

 : يجبل انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجيب ٔانصحخ ٔيضى انًسبلبد انزبنيخ .3
 انًزطهت انسبثك انسبػبد انًؼزًذح اسى انًسبق سلى انًسبق د

 - 3 االػغبص انؼهًٙ نهوشآٌ 0101110 1

 - 3 انؼًبسح االعاليٛخ 0703342 2

 - 3 ػهٕو االسع 0801105 3

 - 3 يظبدس انطبهخ 0801113 4

 - 3 يٕاسد انًٛبِ 0801115 5

 - 3 انجٛئّ ٔانزهٕس انجٛئٙ 0801117 6

 - 3 اعبعٛبد َظى انًؼهٕيبد 0902230 7

 - 3 االعؼبكبد األٔنٛخ 1001160 8

 - 3 انظؾخ انٕهبئّٛ 1001161 9

 - 3 انشٚبػخ كٙ ؽٛبرُب 1108100 10
 

ثبيزؾبَبد انًغزٕٖ، ٚزٕعت ػهٗ كبكخ انطهجخ انًغغهٍٛ اػزجبساً يٍ ثذاٚخ انلظم األٔل أيب كًٛب ٚزؼهن  يالحظخ:

انزوذو ناليزؾبٌ كٙ انهـخ انؼشثٛخ ٔانهـخ االَغهٛضٚخ ٔانؾبعٕة ػهٗ اٌ ٚغغم انطبنت انز٘ ٚخلن  2010/2011

 ْٔزِ انًغبهبد ْٙ:( خبسط خطزّ انذساعٛخ 099كٙ انُغبػ كٙ أ٘ يٍ ْزِ االيزؾبَبد يغبهبً اعزذساكٛبً )

 : انًسبلبد االسزذساكيخ

 انًزطهت انسبثك انسبػبد انًؼزًذح اسى انًسبق سلى انًسبق د

 - 3 انهـخ انؼشثٛخ 9901099 1

 - 3 انهـخ االَغهٛضٚخ 9902099 2

 - 3 يٓبساد انؾبعٕة 0901099 3
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 يزطهجبد انكهيخ:  :ثبَيب  
 ٔرشًم: ( عبػخ يؼزًذح21)ٚخظض نٓب 

الساعات  اسم المساق م المساقرق ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 (2التفاضل والتكامل ) 0401101 2

 4042242 3 (1التفاضل والتكامل ) 0401102 1

 - 3 طرق اإلحصاء 0401233 3

 - 3 (2الفٌزٌاء العامة ) 0402101 0

 - 3 (2الكٌمٌاء العامة ) 0403101 5

 - 3 (2عامة )العلوم الحٌاتٌة ال 4040101 6

 3 للتخصصات العلمٌة( 1الحاسوب ) 0901131 2
النجاح فً امتحان المستوى 

 4042400أو 

 - 12 المجموع

 
 ثبنثب: يزطهجبد انزخصص:

 ٔرشًم: عبػخ (81) نٓب ٚخظض

 ( عبػخ يؼزًذح، ٔرشًم انًغبهبد انزبنٛخ:63ٚخظض نٓب ) اإلججبسيخ: انًسبلبد .أ 

الساعات  عات األسبوعٌةالسا اسم المساق رقم المساق ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملً نظري

 0401102 3 0 3 انشٚبػٛبد كٙ انكًٛٛبءرطجٛوبد  0403264 1

 أٔ يزضايٍ  4021010 1 3 0 (1انلٛضٚبء انؼبيخ انؼًهٛخ ) 0402103 2

 0402101 3 0 3  (2) انلٛضٚبء انؼبيخ 0402102 3

 0403101 3  3 (2انكًٛٛبء انؼبيخ ) 0403102 4

 أٔ يزضايٍ  0403102 1 3 0 انؼًهٛخ انؼبيخ انكًٛٛبء 0403106 5

 0403102 3 0 3 (1انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ ) 0403211 6

 0403211 3 0 3 (2انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ) 0403212 7

 0403106ٔ  0403212 2 3 1 انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ انؼًهٛخ  0403217 8

 0403102 3 0 3 (1ٚخ )انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕ 0403221 9

 0403106ٔ 0403221 3 5 1 انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ انؼًهٛخ 0403225 10

 0403102 3 0 3 (1انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ ) 0403231 11

 0403104أٔ يزضايٍ ٔ  0403231 1 3 0 (1انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ انؼًهٛخ ) 0403233 12

 0403102 3 0 3 (1انكًٛٛبء كٛضٚبئٛخ) 0403241 13

 0403104أٔ يزضايٍ ٔ  0403241 1 3 0 (1انؼًهٛخ ) خانكًٛٛبء انلٛضٚبئٛ 0403242 14

 0403212 3 0 3 (3انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ) 0403311 15

  0403221 3 0 3 (2انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ) 0403321 16

 0403231 3 0 3 انزؾهٛم اٜنٙ 0403332 17

 0403233أٔ يزضايٍ ٔ  0403332 1 3 0 انزؾهٛم اٜنٙ انؼًهٙ 0403333 18

 0403241 3 0 3 (2انكًٛٛبء انلٛضٚبئٛخ) 0403341 19

أٔ  0403341  ٔ 0403242 1 3 0 (2انؼًهٛخ ) خانكًٛٛبء انلٛضٚبئٛ 0403342 20

 يزضايٍ

 0403217ٔ 0403311 3 5 1 رشخٛض انًشكجبد انؼؼٕٚخ 0403410 21

 0403311 3 0 3 انزشخٛض انطٛلٙ انؼؼٕ٘ 0403415 22

 0403321 3 0 3 (3انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ ) 0403422 23

 4033320 3 0 3                                                                    انكًٛٛبء انكٓشرؾهٛهٛخ 0403432 24

 0403341 3 0 3 (3انكًٛٛبء انلٛضٚبئٛخ) 0403441 25

ٚؾذدِ  ثؾش يكزجٙ َٔذٔح  0403498 26

 انوغى

 يغزٕٖ انغُخ انشاثؼخ 1 0

 - 63 انًجًٕع
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 ( سبػخ يؼزًذح، يزى اخيبسْب يٍ انًسبلبد انزبنيخ:18يخصص نٓب ) اإلخزيبسيخ: انًسبلبد -ة
الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 األسبوعٌة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملً نظري

 0403212ٔ 0403221 3 0 3 انكًٛٛبء انزطجٛوٛخ 0403351 2

 403102 3 0 3 رطجٛوبد انؾبعٕة كٙ انكًٛٛبء 0403361 1

 أٔ يزضايٍ 0403311 3 0 3 كًٛٛبء انًشكجبد انؾهوٛخ األنٛلبرٛخ 0403416 3

 0403341ٔ 0403311 3 0 3 انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ انلٛضٚبئٛخ  0403417 4

 أٔ يزضايٍ 0403311 3 0 3 كًٛٛبء انًشكجبد انؾهوٛخ  ؿٛش انًزغبَغخ 0403418 5

 0403321ٔ  0403341 3 0 3 انكًٛٛبء اإلشؼبػٛخ 0403421 6

 0403321 3 0 3 انالَضُٛذاد ٔاالكزُٛذاد 0403425 7

 0403321ٔ  4033110 3 0 3 كًٛٛــــــبء انًجهًشاد 0403427 8

 أٔ يزضايٍ 0404332 3 0 3 ٔانجٛئٛخ انزؾهٛهٛخانكًٛٛبء  0403434 9

 0403441 3 0 3 انكًٛٛبء انكى ٔاألؽٛبف 0403445 10

 يٕاكوخ انوغى 3 0 3 كٙ انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ خبطخيٕاػٛغ  0403419 11

 يٕاكوخ انوغى 3 0 3 يٕاػٛغ خبطخ كٙ انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ 0403429 12

 يٕاكوخ انوغى 3 0 3 يٕاػٛغ خبطخ كٙ انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ 0403439 13

 يٕاكوخ انوغى 3 0 3 كٙ انكًٛٛبء انلٛضٚبئٛخ بطخخيٕاػٛغ  0403449 14

ٚؾذدِ  3 يششٔع رخشطَذٔح ٔ 0403499 15

 انوغى

 ٚؾذدِ انوغى 3

 0403211 3 0 3 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ 0404351 16

 0403321 3 0 3                                                                   األعبعٛخكًٛٛبء انؼُبطش  0403324 17

 0403341 3 0 3 انضٛشيٕدُٚبيٛك اإلؽظبئٙ 0403446 18

 4033320 3 0 3 (2انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ ) 0403431 19

 040341 3 0 3 رطجٛوبد انهٛضس كٙ انكًٛٛبء 0403345 20

 0403341 3 0 3 انكًٛبء انؼٕئّٛ 0403346 21

 0403341 3 0 3 انخظبئض انلٛضٚبئّٛ نهجٕنًٛشاد 0403442 22

 0403321 3 0 3 كًٛٛبء انؾبنّ انظهجّ 0403423 23

 0403332 3 0 3 يشاهجّ انغٕدِ كٙ انكًٛٛبء انزؾهٛهّٛ 0403435 24

 0403341 3 0 3 كًٛٛبء انغطٕػ انؾذٚش 0403446 25

 ساثؼب: يسبلبد حشح: 

 غبيؼخ.انزٙ روذيٓب كهٛبد ٔيؼبْذ ان هبدبغٚخزبسْب انطبنت يٍ انً( عبػبد يؼزًذح 3ٚخظض نٓب )
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 انكيًيبء لسى يطشحٓب انزي انًسبلبد

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 3 انكًٛٛبء انؼبيخ أعبعٛبد 0403099 1

 3 انكًٛٛبء كٙ ؽٛبرُب 0403100 2

 3 (1انكًٛٛبء انؼبيخ ) 0403101 3

 3 (2ؼبيخ )انكًٛٛبء ان 0403102 4

 1 (1ؼًهٛخ )انؼبيخ انكًٛٛبء ان 0403103 5

 1 (2ؼًهٛخ)انؼبيخ انكًٛٛبء ان 0403104 6

 3 (1ؼؼٕٚخ )انكًٛٛبء ان 0403211 7

 3 (2ؼؼٕٚخ)انكًٛٛبء ان 0403212 8

 1 (1ؼًهٛخ)انؼؼٕٚخ انكًٛٛبء ان 0403213 9

 1 (2ؼًهٛخ )انؼؼٕٚخ انكًٛٛبء ان 0403214 10

 3 نـٛش ؽهجخ انكًٛٛبءؼؼٕٚخ انكًٛٛبء ان 0403215 11

 1 انكًٛٛبءؽهجخ نـٛش  ؼًهٛخانؼؼٕٚخ انكًٛٛبء ان 0403216 12

 3 (1ؼؼٕٚخ )انكًٛٛبء ؿٛش ان 0403221 13

 1 (1ؼؼٕٚخ انؼًهٛخ)انانكًٛٛبء ؿٛش  0403223 14

 3 (1)زؾهٛهٛخ انكًٛٛبء ان 0403231 15

 1 (1)ؼًهٛخ انزؾهٛهٛخ انانكًٛٛبء  0403233 16

 3 (1لٛضٚبئٛخ )انانكًٛٛبء  0403241 17

 1 (1لٛضٚبئٛخ ػًهٛخ)انانكًٛٛبء  0403242 18

 3 (3ؼؼٕٚخ )انانكًٛٛبء  0403311 19

 3 (2)ؼؼٕٚخ انانكًٛٛبء ؿٛش  0403321 20

 1 (2)ؼًهٛخ انؼؼٕٚخ انانكًٛٛبء ؿٛش  0403323 21

 3                                                                   األعبعٛخكًٛٛبء انؼُبطش  0403324 22

 3 نٙاٜزؾهٛم ان 0403332 23

 1 ؼًهٙاننٙ اٜزؾهٛم ان 0403333 24

 3 (2)لٛضٚبئٛخ انانكًٛٛبء  0403341 25

 1 (2ؼهًٛخ )انلٛضٚبئٛخ انانكًٛٛبء  0403342 26

 3 زطجٛوٛخانانكًٛٛبء  0403351 27

 3 رطجٛوبد انؾبعٕة كٙ انكًٛٛبء 0403361 28

 1 د انؼؼٕٚخرشخٛض انًشكجب 0403410 29

 2 رشخٛض انًشكجبد انؼؼٕٚخ انؼًهٙ 0403412 30

 3 انزشخٛض انطٛلٙ انؼؼٕ٘ 0403415 31

 3 االنٛلبرٛخ كًٛٛبء انًشكجبد انؾهوٛخ 0403416 32

 3 لٛضٚبئٛخانؼؼٕٚخ انانكًٛٛبء  0403417 33

 3 ًزغبَغخانكًٛٛبء انًشكجبد انؾهوٛخ ؿٛش  0403418 34

 3 طخ كٙ انكًٛٛبء انؼؼٕٚخيٕاػٛغ خب 0403419 35

 3 شؼبػٛخالانكًٛٛبء إ 0403421 36

 3 (3ؼؼٕٚخ )انانكًٛٛبء ؿٛش  0403422 37

 3 انالَضُٛذاد ٔاالكزُٛذاد 0403425 38

 3 كًٛٛبء انًجهًشاد 0403427 39

 3 يٕاػٛغ خبطخ كٙ انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ 0403429 40

 3 (2زؾهٛهٛخ)انانكًٛٛبء  4034310 41

 3                                                                    انكًٛٛبء انكٓشرؾهٛهٛخ 0403432 42

 3 جٛئٛخانزؾهٛهٛخ ٔانانكًٛٛبء  0403434 43

 3 يٕاػٛغ خبطخ كٙ انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ 0403439 44

 3 (3لٛضٚبئٛخ )انانكًٛٛبء  0403441 45

 3 ٛبفٔاألؽكًٛٛبء انكى  0403445 46

 3 انضٛشيٕدُٚبيٛك اإلؽظبئٙ 0403446 47

 3 يٕاػٛغ خبطخ كٙ انكًٛٛبء انلٛضٚبئٛخ 0403449 48

 1 ثؾش يكزجٙ َٔذٔح 0403498 49

 3 َذٔح ٔيششٔع رخشط 0403499 50
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 3 رطجٛوبد انهٛضس كٙ انكًٛٛبء 0403345 51

 3 انكًٛبء انؼٕئّٛ 0403346 52

 3 نهجٕنًٛشادانخظبئض انلٛضٚبئّٛ  0403442 53

 3 كًٛٛبء انؾبنّ انظهجّ 0403423 54

 3 يشاهجّ انغٕدِ كٙ انكًٛٛبء انزؾهٛهّٛ 0403435 55

 3 كًٛٛبء انغطٕػ انؾذٚش 0403446 56

 3 رطجٛوبد انشٚبػٛبد كٙ انكًٛٛبء 0403264 57

 1 انؼبيخ انؼًهٛخ انكًٛٛبء 0403106 58

 2 انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ انؼًهٛخ  0403217 59

 3 انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ انؼًهٛخ 0403225 60
 3 رشخٛض انًشكجبد انؼؼٕٚخ 0403410 61

 3 انزشخٛض انطٛلٙ انؼؼٕ٘ 0403415 62
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 انكيًيبء رخصص انجكبنٕسيٕط نطهجخ االسزششبديخ انخطخ

 األولى السنة

 الثانً الفصل األول الفصل

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 3 (1الكٌمٌاء عامة ) 4043241 3 متطلب جامعً إجباري -

 2  عامة عملٌةالالكٌمٌاء  0430106 3 متطلب جامعً إجباري -

 3 (2) علوم حٌاتٌة 4040242 3 (2الكٌمٌاء العامة ) 4043242

 3 مٌةللتخصصات العل (1)حاسوب 4042232 2 (2)عامة الفٌزٌاء ال 4041242

 3 (1)تفاضل وتكامل  4042241 3 (2)عملٌة العامة الفٌزٌاء ال 4041243

 3 طرق إحصاء 4042232 2 (2)تكامل التفاضل وال 4042242

    

 21 المجموع 14 المجموع
 

 الثانٌــــة السنــــة

 الثانً الفصل األول الفصل

 معتمدة ساعة رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 معتمدة عةسا رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 3 متطلب جامعً إجباري - 3 متطلب جامعً إجباري -

 3 متطلب جامعً اختٌاري - 3 (2)عامة الفٌزٌاء ال 0402102

 3 (2) الكٌمٌاء غٌر العضوٌة 4043112 3 تطبٌقات الرٌاضٌات فً الكٌمٌاء 0403264

 3 (1) عضوٌةالالكٌمٌاء  4043121 3 (2) تحلٌلٌةالالكٌمٌاء  4043132

 2 (1) عضوٌة عملٌةالالكٌمٌاء  4043120 2 (2)عملٌةالتحلٌلٌة الالكٌمٌاء  4043133

 3 (2) فٌزٌائٌةالالكٌمٌاء  4043102 3 (2) عضوٌةالالكٌمٌاء  4043122

 2 (2) فٌزٌائٌة عملٌةالالكٌمٌاء  4043101   

    

 17 المجموع 21 المجموع
  

 الثالثـــــة السنـــــة

 الثانً الفصل األول الفصل

 معتمدة ساعة رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 معتمدة ساعة رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 3 متطلب جامعً اختٌاري  - 3 (3الكٌمٌاء العضوٌة ) 4043322

 3 متطلب تخصص اختٌاري - 3 (1الكٌمٌاء غٌر العضوٌة) 4043312

 3 متطلب تخصص اختٌاري - 3 ملٌة الكٌمٌاء غٌر العضوٌة الع 0403225

 3                                                                    الكٌمٌاء الكهرتحلٌلٌة 0403432 3 (1)فٌزٌائٌةالالكٌمٌاء  4043302

 3 (3الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة ) 4043002 2 (1)عملٌةالفٌزٌائٌة الالكٌمٌاء  4043301

 2   الكٌمٌاء العضوٌة العملٌة 0403217 3 لًاآل تحلٌلال 4043331

  2 عملًاللً اآلتحلٌل ال 4043333

   

 17 المجموع 18 المجموع
 

 الرابعـــة السنـــة

 الثانً الفصل األول الفصل

 معتمدة ساعة رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 معتمدة ساعة رقم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 3 متطلب تخصص اختٌاري - 3 متطلب تخصص اختٌاري -

 3 متطلب تخصص اختٌاري - 3 متطلب تخصص اختٌاري -

 3 جامعً إجباري متطلب - 3 مساق حرة -

 3 تشخٌص  المركبات العضوٌة 4043024 3 متطلب جامعً إجباري -

 3 متطلب تخصص اختٌاري - 3 (3الكٌمٌاء غٌر العضوٌة) 4043011

 2 بحث مكتبً وندوة 4043000 3 التشخٌص الطٌفً العضوي 4043025

    

 21 المجموع 21 المجموع
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 انكيًيبء لسى ٓبيطشح انزي ًسبلبدان ٔصف
 

 (سبػبد يؼزًذح 3) أسبسيبد انكيًيبء انؼبيخ     0403099

 Principle of Chemistry انًزطهت انسبثك: ال يٕجذ 

َٕٚيخ انؼبييخ ٚزؼيًٍ: انطيشم انؼهًٛيخ، ٔانًظيطهؾبد انكًٛٛبئٛيخ، ْزا انًغبم يظًى نهطهجخ انزٍٚ نى ٚذسعٕا انكًٛٛبء كيٙ انضب

  ٔانطبهخ ٔيلٕٓيٓب، انًٕل، رشكٛت انزسح، انزلبػالد انكًٛٛبئٛخ يوذيخ كٙ انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) انكيًيبء في حيبرُب        0403100

 Chemistry in Our Life انًزطهت انسبثك: ال يٕجذ 

انًغييبم دساعيخ: ػهيى انكًٛٛييبء ٔأًْٛزيّ كييٙ انزويذو انزكُٕنيٕعٙ ٔانظييُبػخ، أًْٛيخ انًؼيبدٌ كييٙ انؾٛيبح انجشييشٚخ، ٚزؼيًٍ ْيزا 

 انخبيبد، انكًٛٛبء انضساػٛخ: األعًذح انكًٛٛبئٛخ، انًخظجبد انُٛزشٔعُٛٛخ ٔانلٕعلبرٛخ ٔانًجٛذاد.

ٔل، انظييُبػبد انجزشٔكًٛبٔٚييخ: انًجهًييشاد أًْٛييخ انجزييشٔل كًظييذس نهطبهييخ ٔانظييُبػخ، يشييزوبد انجزييشٔل، ركشٚييش انجزييش

ٔانجالعيزٛك، انيذْبَبد ٔاألطيجبؽ، انًُظلييبد، انكًٛٛيبء انطجٛيخ: ػالهييخ انكًٛٛيبء ثظيؾخ اإلَغييبٌ، األدٔٚيخ انطجٛيخ، يؼييبداد 

 انؾًٕػخ، انًؼبداد انؾٕٛٚخ، انؼوبهٛش انًزؼهوخ ثأيشاع انوهت، انؼوبهٛش انًزؼهوخ ثأيشاع انغشؽبٌ. 

 

 (سبػبد يؼزًذح 3)  (1) ؼبيخانًيبء انكي 0403101

 General Chemistry (1)  :ال يٕجذانًزطهت انسبثك 

ٔؽذاد انوٛبط، األسهبو انًؼُٕٚخ ٔانطشٚوخ انؼهًٛخ نهزذٍٔٚ، انؾغبثبد انكًٛٛبئٛخ، انظٛؾ انكًٛٛبئٛخ: انزشكٛت انزس٘ ٔانغذٔل 

ؾبنٛم انًبئٛيخ، األؽًيبع ٔانوٕاػيذ، اريضاٌ األؽًيبع ٔانوٕاػيذ كيٙ انذٔس٘، انشٔاثؾ انكًٛٛبئٛخ، انزلبػالد انكًٛٛبئٛخ كٙ انً

  انًؾبنٛم  انًبئٛخ.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) (2ؼبيخ )انانكيًيبء  0403102

 General Chemistry (2)  ( :0403101انًزطهت انسبثك)  

ح ٔانوييٕٖ انكًٛٛبئٛييخ ثييٍٛ انغضئٛييبد، انـييبصاد: هييٕاٍَٛ انـييبصاد، انوييبٌَٕ انًٕؽييذ نهـييبصاد، انُظشٚييخ انؾشكٛييخ، ؽييبالد انًييبد

خٕاص انًؾبنٛيم ٔػًهٛيبد اإلراثيخ، انيذُٚبيٛكب انؾشاسٚيخ انكًٛٛبئٛيخ، ؽشكٛيخ انزليبػالد انكًٛٛبئٛيخ، االريضاٌ انكًٛٛيبئٙ، صبثيذ 

ٔاالخزييضال،  االرييضاٌ، انزائجٛييخ ٔارييضاٌ األَٕٚييبد انًؼوييذح، انكًٛٛييبء انكٓشثبئٛييخ، انخالٚييب انغهلبَٛييخ: رهوبئٛييـخ رلييبػالد انزأكغييذ

  رطجٛوبد يؼبدنخ َٛشَغذ.

 

 (سبػخ يؼزًذح) (                  1ؼًهيخ )انؼبيخ انانكيًيبء  0403103

 Practical General Chemistry (1)  :أٔ  0403101انًزطهت انسبثك

 يزضايٍ

ٛييٍٛ انكضبكييخ ٔرؼٛييٍٛ انكزهييـخ ٚزؼييًٍ ْييزا انًغييبم إعييشاء انزغييبسة انزبنٛييخ ثٕاهييغ صييالس عييبػبد ػًهٛييخ يييشح كييٙ األعييجٕع:  رؼ

انغضٚئٛخ نغبئم يزطبٚش، رؼٛيٍٛ هيٕح األكغيذح نًيضٚالد األنيـٕاٌ، كظيـم ٔرؼٛيٍٛ انُغيت انًئٕٚيخ نًكَٕيبد يخهيٕؽ، انًزلبػيم 

انًؾييذد: إٚغييبد انزشكٛييض انًييٕالس٘ نٓٛذسٔكغييٛذ انظييٕدٕٚو ٔرؼٛييٍٛ انييٕصٌ انغضٚئييٙ نؾييبيغ أؽييبد٘ انوبػذٚييخ: رؼٛييٍٛ َغييجخ 

ػُٛبد خم رغبسٚخ، انظٛـخ انكًٛٛبئٛخ نًبدح يزًٛٓخ، انظـٛــخ األٔنٛيخ ألؽيذ األكبعيٛذ، األشيكبل انُٓذعيٛخ ؽبيغ انخهٛك كٙ 

  نهغضٚئبد، كظم ػُبطش انًغًٕػخ األٔنٗ، كظم ػُبطش انًغًٕػخ انضبَٛخ، كظم األَٕٚبد انغبنجخ.

 

 (سبػخ يؼزًذح) (2ؼًهيخ )انؼبيخ انانكيًيبء  0403104

 Practical General Chemistry (2)   

 

أٔ  0403102انًزطهت انسبثك:

 0403103يزضايٍ ٔ

ٚزؼييًٍ ْييزا انًغييبم إعييشاء انزغييبسة انزبنٛييخ ثٕاهييغ صييالس عييبػبد ػًهٛييخ يييشح كييٙ األعييجٕع : رؼٛييٍٛ انؾغييى انًؼٛييبس٘ 

كًٛٛبئٙ، يضبل ػهٗ نألٔكغغٍٛ، رؼٍٛٛ ؽشاسح انزؼبدل، انزؾهٛم انكٓشثبئٙ ٔاٚغبد ػذد أكٕعبدسٔ، رؾذٚذ هبٌَٕ عشػخ رلبػم 

رلبػم ر٘ عشػخ صبثزيخ، رؼٛيٍٛ صبثيذ ؽبطيـم انزائجٛيخ، رؼٛيٍٛ رشكٛيض أٚيٌٕ انكهيٕس ثطشٚويخ ييٕس، رؾؼيٛش األعيجشٍٚ، كظيم 

يـكَٕبد يخهٕؽ ثبعزخذاو انكشٔيبرٕؿشاكٛب انٕسهٛخ، اٚغيبد انكزهيخ انغضٚئٛيخ ثبعزخيـذاو االَخليبع كيٙ دسعيخ انزغًيذ، رؾذٚيذ 

ٛق االيزظبص، انطٛق انزس٘ نهٓٛذسٔعٍٛ، إَشبء يُؾُٗ يؼبٚشح ؽبيغ ٔهبػذح، دساعيخ هيبََٕٙ صبثذ االرضاٌ ثبعزخذاو ؽ

  ثٕٚم ٔشبسل نهـبصاد.
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 (سبػبد يؼزًذح 3) (1ؼضٕيخ )انانكيًيبء  0403211

 Organic Chemistry (1)  :0403102انًزطهت انسبثك 

، االنكبَبد ٔاالنكبَبد انؾهوٛخ، رلبػالد االنكبَبد ٔاالنكبَبد يشكجبد انكشثٌٕ ٔانشٔاثؾ انكًٛٛبئٛخ، ثؼغ يشكجبد انكشثٌٕ

انؾهوٛييخ، انٓبنٛييذاد، رلييبػالد االؽييالل ٔانؾييزف كييٙ ْبنٛييذاد االنكٛييم، االنكُٛييبد ثُبالْييب ٔرؾؼييٛشْب، رلييبػالد االنكُٛييبد، 

  انكًٛٛبء انًغغًخ، االنكبُٚبد، ؽشم انزؾؼٛش ٔانزلبػالد.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) (2ؼضٕيخ )انانكيًيبء  0403212

 Organic Chemistry (2)   :0403211انًزطهت انسبثك 

االنكبُٚبد، انذاُٚبد، انًشكجبد األسٔيبرٛخ ٔانظبْشح األسٔيبرٛخ، رلبػالد انًشكجبد األسٔيبرٛخ يغ األنكزيشٔكٛالد، انطيشم 

شيؼخ كيٕم انجُلغيغٛخ، ٔرؾيذ انؾًيشاء انلٛضٚبئٛخ نزشيخٛض انًشكجيبد انؼؼيٕٚخ، )يطٛبكٛيخ انيشٍَٛ انُئٕ٘ انًـُبؽٛغيٙ، األ

  ٔيطٛبكٛخ انكزهخ(، انكؾٕالد، انلُٕٛالد، األٚضشاد، األنذٚٓٛذاد ٔانكٛزَٕبد.

 

 (سبػخ يؼزًذح) (1ؼًهيخ )انؼضٕيخ انانكيًيبء  0403213

 Practical Organic Chemistry (1)  :أٔ 0403211انًزطهت انسبثك

 0403104يزضايٍ ٔ

 غبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صالس عبػبد ػًهٛخ كٙ األعجٕع، ْٔزا انًغبم ٚـطٗ انًٕػٕػٍٛ انزبنٍٛٛ:ٚزؼًٍ ْزا انًغبم انز

( األعٓييضح ٔانؼًهٛييبد : ٚييزؼهى انطبنييت كٛلٛييخ اعييزخذاو األعٓييضح انًخجشٚييخ ٔانؼًهٛييبد األعبعييٛخ كييٙ  انزؾؼييٛش نهزلييبػالد 1

جخيييبس٘، االعيييزخالص ٔييييٕاد انزغلٛيييق، انزجهيييٕس، انكًٛٛبئٛيييخ: دسعيييخ االَظيييٓبس، انزوطٛيييش انجغيييٛؾ ٔانزغضٚئيييٙ، انزوطٛيييش ان

 انكشٔيبرٕؿشاكٛب االديظبطٛخ.

 ( ؽشم رؾؼٛش ٔدساعخ خٕاص انًشكجبد انؼؼٕٚخ يضم:2

انكًٛٛييبء انكؾييٕل، االنكُٛييبد ثٕاعييطخ اإلصاؽييخ أٔ االَزييضاع، رلييبػالد االعييزجذال كييٙ انًشكجييبد انؼؼييٕٚخ انًٓهغُييخ، كظييم 

 ٍٛ يٍ انشب٘ أٔ انوٕٓح، اعزخذاو انًُبرط انغضٚئٛخ.انًُزغبد انطجٛؼٛخ يضم يبدح انكبكٛ

 

 (سبػخ يؼزًذح) (2ؼًهيخ )انؼضٕيخ انانكيًيبء  0403214

 Practical Organic Chemistry (2) 

 

أٔ  0403212نًزطهت انسبثك: ا

 0403213يزضايٍ ٔ

انلُٛيٕل، رؾؼيٛش االعيٛزٕكٌُٕٛ ثٕاعيطخ ٚزؼًٍ ْزا انًغبم انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ أسثغ عبػبد ػًهٛخ كٙ األعيجٕع : انكهيّ 

كشاكييذ،  رؾؼيٛش صالصييٙ انلُٛٛيم يٛضييبَٕل )كيبسثُٕٛل( ثٕاعييطخ رلبػيم عشُٚييبسد ٔخيٕاص انكبسثٕكزَٕٛييبد،   -رلبػيم كشٚيذل 

رلبػالد األنذْبٚذاد ٔانكَُٕٛبد،  رؾؼٛش انجُضٍٔٚ،  رؾؼٛش انجُضٚيم ٔؽيبيغ انجُضنٛيك،  رؾؼيٛش كهيٕسٔثُضٍٚ ثٕاعيطخ 

بٚش،  رؾؼٛش األَٛهٍٛ ثٕعبؽخ اخزيضال انُٛزشٔثُضٚيـٍ، رؾؼيٛش ؽيبيغ انجُضٔٚيـك ييٍ انجُضَٔجزشٚيم،  رؾؼيٛش رلبػم عبَذي

ثشٔيٕاَٛهٍٛ، رؾؼٛش ؽبيغ األدثٛك، رؾؼيٛش عٛكهْٕكغيبٌَٕ،  رؾؼيٛش -4ثشٔيٕاعٛزبَٛهٛذ ٔ  -4طٛـبد االصٔ، رؾؼٛش

  يزؼذد انخطٕاد.انذس، رؾؼٛش -يشزوبد األؽًبع انؼؼٕٚخ يضم األعزشاد، رلبػم دٚهض

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) ؼضٕيخ نغيش طهجخ انكيًيبءانانكيًيبء  0403215

 Organic Chemistry for Non- Major Students 0403102انسبثك: انًزطهت  

ْييزا انًغييبم نطهجييخ ؿٛييش رخظييض انكًٛٛييبء ٚؼطييٙ نًؾييخ يييٕعضح يييٍ انًلييبْٛى ٔانًظييطهؾبد انشئٛغييٛخ انًزؼهوييخ ثبنًغييبيٛغ 

ٛييخ كييٙ انكًٛٛييبء انؼؼييٕٚخ، ثُييبء ٔسٔاثييؾ انًشكجييبد انٓٛذسٔكشثَٕٛييخ انؾهوٛييخ ٔاالنلبرٛخ.ْبنٛييذاد االنكٛييم، انكؾييٕالد، انٕظٛل

انلُٛيٕالد، يشكجييبد يغًٕػيخ انكبسَٕٚٛييم، االؽًيبع انكشثٕكغييٛهٛخ ٔيشيزوبرٓب، ٔااليُٛبد،كًييب ٚزؼيًٍ انًغييبم نًؾيخ ػييٍ 

  شٔرُٛبد.انهٛجٛذاد، انكشثْٕٛذساد، االؽًبع االيُٛٛخ ٔانج

 

 (سبػخ يؼزًذح)                                    انكيًيبءطهجخ نغيش  ؼًهيخانؼضٕيخ انانكيًيبء  0403216

 Practical Organic Chemistry for Non- Major 

Students 

أٔ  0403215: انسبثكانًزطهت 

 0403104يزضايٍ ٔ

 بػبد ػًهٛخ كٙ األعجٕع، ْٔزا انًغبم ٚـطٗ انًٕػٕػٍٛ انزبنٍٛٛ:ٚزؼًٍ ْزا انًغبم انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صالس ع

( األعٓييضح ٔانؼًهٛييبد : ٚييزؼهى انطبنييت كٛلٛييخ اعييزخذاو األعٓييضح انًخجشٚييخ ٔانؼًهٛييبد األعبعييٛخ كييٙ  انزؾؼييٛش نهزلييبػالد 1

زغلٛيييق، انزجهيييٕس، انكًٛٛبئٛيييخ: دسعيييخ االَظيييٓبس، انزوطٛيييش انجغيييٛؾ ٔانزغضٚئيييٙ، انزوطٛيييش انجخيييبس٘، االعيييزخالص ٔييييٕاد ان

 انكشٔيبرٕؿشاكٛب االديظبطٛخ، انكشق ػٍ االنذْٛذاد ٔانكٛزَٕبد.

 ( ؽشم رؾؼٛش ٔدساعخ خٕاص انًشكجبد انؼؼٕٚخ يضم:2

انكًٛٛبء انكؾٕل، االنكُٛبد ثٕاعطخ اإلصاؽخ أٔ االَزضاع، كظم انًُزغبد انطجٛؼٛخ يضم ييبدح انكليبٍٚٛ ييٍ انشيب٘ أٔ انوٓيٕح، 

  غضٚئٛخ.اعزخذاو انًُبرط ان
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 (سبػبد يؼزًذح 3) (1)   ؼضٕيخانانكيًيبء غيش  0403221

 Inorganic Chemistry (1)   :0403102انًزطهت انسبثك 

انزشكٛت انزس٘ ٔانزساد يزؼيذدح االنكزشَٔيبد، انغيذٔل انيذٔس٘ ٔانخيٕاص انذٔسٚيخ نهؼُبطيش، انًجيبدئ االعبعيٛخ نهزشكٛيت 

نكزشَٔيبد، هبػيـذح كٛغيجبس، َظشٚيخ ساثطيخ انزكيبكه )انزٓغيٍٛ(، َظشٚيخ األٔسثزيبالد انغضئٙ: َظشٚيخ نيٕٚظ، رُيبكش أصٔاط األ

انغضٚئٛخ،  انغضٚئبد صُبئٛخ انزساد انًزغبَغخ ٔؿٛش انًزغبَغخ، انشاثطخ األَٕٚٛيخ، ؽبهيخ انشيجكٛخ انجهٕسٚيخ، أَظيبف األهطيبس 

كًٛٛيييبء االََٕٛيييبد، انؾيييٕايغ ٔانوٕاػيييذ انزغيييبًْٛخ ٔاالَٕٚٛيييخ، دٔسح ثيييٕسٌ ْيييبثش، هيييبٌَٕ ثيييشاؽ، أَيييٕاع انجهيييٕساد، ان

(HASAB.انغذٔل انذٔس٘ ٔانكًٛٛبء انؼُبطش ،)  

  

 (سبػخ يؼزًذح)  (1) ؼضٕيخ انؼًهيخانانكيًيبء غيش  0403223

 Practical Inorganic Chemistry (1) 

 

أٔ  0403221انًزطهت انسبثك: 

 0403104يزضايٍ ٔ

 ثٕاهغ صالس عبػبد ػًهٛخ كٙ األعجٕع: ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة انزبنٛخ

يوذيخ كٙ رُوٛيخ انًغيبهبد ؿٛيش انؼؼيٕٚخ، انزجهيٕس ٔانزجهيٕس انزغضٚئيٙ كيٙ كظيم األييالػ ؿٛيش انؼؼيٕٚخ، انكشٔيبرٕؿشاكٛيب 

ٔكظم انًٕاد ؿٛش انؼؼٕٚخ، رُوٛخ يهؼ انطؼبو، كظم أيالػ انهٛضٕو ػٍ أيالػ انجٕربعيٕٛو، رؾؼيٛش ثؼيغ يشكجيبد انضييشح 

، انشت ٔإَٔاػّ ٔدساعخ خٕاص انضيشح انضبنضخ، رؾؼٛش ٔدساعخ ثؼغ يشكجبد انضييشح انشاثؼيخ ٔانخبيغيخ، رؾؼيٛش انضبَٛخ

  يشكجبد انكجشٚذ، يهؼ انضبٕٚكجشٚزبد، رؾؼٛش ٔدساعخ ثؼغ يشكجبد انضيشح انغبثؼخ: انٕٛد ٔانٕٛدٚذاد انجٛشٔإٔٚداد.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3)  (1) زحهيهيخانانكيًيبء  0403231

 Analytical Chemistry (1)   :0403102انًزطهت انسبثك 

يوذيـخ كٙ انكًٛٛبء انزؾهٛهٛيخ، األخطيبء ٔانزؼبييم اإلؽظيبئٙ ييغ انُزيبئظ كيٙ انكًٛٛيبء انزؾهٛهٛيخ، ؽيشم انزؼجٛيش ػيٍ انزشكٛيض، 

ٕاػيذ راد األَظًيخ ؽشم انزؾهٛم ثبنًؼبٚشح، انزشعٛت ٔؽشم انزؾهٛم انيٕصَٙ، يشاعؼيخ نألريضاٌ كيٙ يؾبنٛيم األؽًيبع ٔانو

انًؼوذح، ؽغبثبد االرضاٌ ثبعزخذاو انلؼبنٛخ، يؼبٚشاد ركٍٕٚ انًؼوذاد، األريضاٌ كيٙ يؾبنٛيم األييالػ ههٛهيخ انيزٔثبٌ، األريضاٌ 

  كٙ رلبػالد األكغذح ٔاألخزضال، رطجٛوبد ػهٗ يؼبٚشاد األكغذح ٔاالخزضال.

 

 (ػخ يؼزًذحسب)          (1) ؼًهيخانزحهيهيخ انانكيًيبء  0403233

 Practical  Analytical Chemistry (1)  :أٔ  0403231انًزطهت انسبثك

 0403104يزضايٍ ٔ

 ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صالس عبػبد ػًهٛخ كٙ األعجٕع :

خ، رؼٛيٍٛ انُٛكيم ثبنطشٚويخ رُظٛق ٔيؼبٚشح األٔاَٙ انؾغًٛخ، رؼٛيٍٛ انخطيأ كيٙ أخيز انؼُٛيخ، رؼٛيٍٛ انكهٕسٚيذ ثبنطشٚويخ انٕصَٛي

انٕصَٛخ، رؼٍٛٛ انكبنغٕٛو ثًؼبٚشاد ٔركيٍٕٚ انًؼويذاد، رؼٛيٍٛ انكهٕسٚيـذ ثًؼيبٚشاد انزشعيٛت، يؼيبٚشح انؾيٕايغ ٔانوٕاػيذ، 

رؼٛييٍٛ انؾذٚييذ كييٙ خييبو انلٕعييلبد ثًؼييبٚشاد انزأكغييذ ٔاالخزييضال، انًؼييبٚشاد انٕٛدٚييخ. رؼٛييٍٛ انلهييضاد ثطشٚوييخ األيزظييبص 

  دسعخ انؾًٕػخ. انطٛلٙ، يؼبٚشاد

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) (1) انفيضيبئيخانكيًيبء  0403241

 Physical Chemistry (1)  :0403102انًزطهت انسبثك 

هٕاٍَٛ انـبصاد ٔانُظشٚخ انؾشكٛخ نهـبصاد، انًلبْٛى انزٙ ٚشركض ػهٛٓيب انويبٌَٕ األٔل نهيذُٚبيٛكب انؾشاسٚيخ : انشيـم ٔانطبهيخ 

و األَضبنجٙ ٔػالهزّ ثبنكًٛٛبء انؾشاسٚخ، رأصٛش دسعخ انؾشاسح ػهيٗ األَضيبنجٙ، انًليبْٛى انزيٙ ٚشركيض انًظبؽت نزـٛش يب، يلٕٓ

ػهٛٓييب انوييبٌَٕ انضييبَٙ نهييذُٚبيٛكب انؾشاسٚييخ: رـٛييشاد األَزشٔثييٙ، كلييبءح انؼًهٛييبد انؾشاسٚييخ، ؽهوييخ كييبسَٕد، انوييبٌَٕ انضبنييش 

ص انطبهخ انكهٛيخ ٔؽبهيخ عيجظ، انغٓيذ انكًٛٛيبئٙ، انؾيبالد انوٛبعيٛخ، نهذُٚبيٛكب انؾشاسٚخ، ؽبهخ ْهًٕٓنزض، ؽبهخ عجظ، خٕا

رؾٕالد انؾبنخ ٔسعٕيبرٓب، انٕطق انذُٚبيٛكٙ انؾشاس٘ نهغٕائم ٔانًؾبنٛم، هبٌَٕ انؾبنخ، سعٕيبد رأصٛش انؼـؾ ٔدسعخ 

  انؾشاسح ػهٗ ركٍٕٚ انًخبنٛؾ، سعٕو انؾبنخ نًخبنٛؾ صُبئٛخ ٔصالصٛخ انزكٍٕٚ.

 

 (سبػخ يؼزًذح) (1) ؼًهيخانفيضيبئيخ انيًيبء انك 0403242

 Practical Physical Chemistry (1) 

 

أٔ  0403241انًزطهت انسبثك: 

  0403104ٔ يزضايٍ

ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صيالس عيبػبد ػًهٛيخ كيٙ األعيجٕع: ؽيشاسح انًؾهيٕل ثبنطشٚويخ انًغيؼشٚخ، 

ؿٛش ػؼٕ٘، رأصٛش انًزاة ػهٗ دسعخ ؿهٛبٌ يزٚت، ريأصٛش انؼيـؾ ػهيٗ دسعيخ ؿهٛيبٌ عيبئم،  إٚغبد ؽشاسح انزٔثبٌ نًشكت

إٚغبد صبثذ انزلكك نؾبيغ انًٛضٛم األؽًش، انهضٔعخ كذانخ نذسعخ انؾشاسح، ؽيشاسح انًؾهيٕل ييٍ انزٔثبَٛيخ، ؽغيبة انؾغيٕو 

خ عيٕائم، ريأصٛش انويٕح األَٕٚٛيخ ػهيٗ انزائجٛيخ، انغضئٛخ نًؾهٕل كهٕسٚذ انظٕدٕٚو ٔانًبء، دساعخ شيكم انؾبنيخ نُظيبو ييٍ صالصي

إٚغبد صبثذ األرضاٌ نزلبػم إٌٔٚ انٛيٕد ييغ انٛيٕد كيٙ ٔعيؾ ييبئٙ، روطٛيش عيبئم ػؼيٕ٘ ثٕعيبؽخ ثخيبس انًيبء، دساعيخ شيكم 

  انؾبنخ نُظبو ٚزكٌٕ يٍ عبئهٍٛ.
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 (سبػبد يؼزًذح3) (3)ؼضٕيخ انانكيًيبء  0403311

 Organic Chemistry (3) 0403212هت انسبثك: انًزط 

ألسٔيبرٛييخ يزؼييذد األؽًييبع انكشثٕكغييٛهٛخ ٔيشييزوبرٓب، األيُٛييبد األنٛلبرٛييخ ٔاألسٔيبرٛييخ، انٓبنٛييذاد األسٔيبرٛييخ،  انًشكجييبد ا

انؾهوييخ ٔرلبػالرٓييب، انًشكجييبد انؾهوٛييخ ؿٛييش انًزغبَغييخ، انكًٛٛييبء إََٔٛييبد األَٛييٕالد، انكشثْٕٛييذساد، األؽًييبع األيُٛٛييخ، 

  انجشٔرُٛبد ٔانذُْٛبد.

 

 (سبػبد يؼزًذح3) (2)انكيًيبء غيش انؼضٕيخ 0403321

 Inorganic Chemistry(2)  :0403221انًزطهت انسبثك 

كٙ انكًٛٛبء انؼُبطش االَزوبنٛخ، انًشكجبد انزُبعوٛخ كٙ ػٕء انُظشٚبد انوذًٚخ: َظشٚخ انغيهك، َظشٚيخ كٛشَيش، رغيًٛخ يوذيخ 

انًشكجبد انزُبعوٛخ، انًشكجبد انزُبعوٛخ كيٙ ػيٕء انُظشٚيبد انؾذٚضيخ: َظشٚيخ نيٕٚظ، َظشٚيخ انزؼيبدل األنكزشَٔيٙ، َٔظشٚيخ 

كه، َظشٚيخ انًغيبل انجهيٕس٘ ٔانهٛكبَيذ٘، َظشٚيخ األٔسثزيبالد انغضٚئٛيخ،  رؾؼيٛش انؼذد انزس٘ انًهصش، َظشٚـخ ساثطـخ انزكيب

 انًشكجبد انزُبعوٛخ، األٚضٔيشاد انُٓذعٛخ ٔانؼٕئٛخ، عشػخ انزلبػالد ٔيٛكبَٛكٛخ انزلبػالد نهًشكجبد ؿٛش انؼؼٕٚخ.

 

 (سبػخ يؼزًذح) (2)ؼضٕيخ انؼًهيخانانكيًيبء غيش  0403323

 Practical Inorganic Chemistry (2) 

 

أٔ  0403321انًزطهت انسبثك: 

 0403223يزضايٍ ٔ

 ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صالس عبػبد يخجشٚخ أعجٕػٛبً:

ؽييبالد انزأكغييذ نهلُييبدٕٚو،  رؾؼييٛش أٔكغييٕصُبئٙ أٔكضالرييٕ انلُييبدٕٚو األيَٕٛييٕو،  رؾؼييٛش يؼوييذاد انكييشٔو،  أيييالػ سَٛكييب،  

بد انجٕربعٕٛو،  رؾؼٛش ثؼغ يشكجبد انؾذٚذ، صبٕٚكبسثبيبد انؾذٚيـذ انُٛزشٔصٚهٛيخ، يؼويذ أكيضاالد انؾذٚيذ رؾؼٛش ثشيُكُ

(III يؼوذاد انكٕٚهذ، إَٔاع األٚضٔيشاد ٔانؼٕايم انًغبػذح، رؾؼٛش يؼوذاد انُٛكم ٔؽشم رؾهٛم ٔرشخٛض انًؼويذاد ،)

 انًشكجبد انؼؼٕٚخ انلهضٚخ انلهضٚخ ٔرشخٛظٓب،  رؾؼٛش ثؼغ يؼوذاد انُؾبط، رؾؼٛش ثؼغ

 

 (سبػبد يؼزًذح 3)   األسبسيخكيًيبء انؼُبصش  0403324

 Chemistry of Main Group Elements  :0403321انًزطهت انسبثك 

انزٕاعذ، االعزخشاط، االعيزخذايبد، انخظيبئض انلٛضٚبئٛيخ،انخٕاص انذٔسٚيخ، كٛلٛيخ ريشاثؾ ٔرليبػالد انؼُبطيش االعبعيٛخ. 

ٔيضٛالد انجٕساصٍٚ. ْبٚذسٚذاد، اكبعٛذ، ايالػ اؽًبع االكبعٛذ، يؼوذ انٓبنٛذاد ٔ انزشيخٛض انطٛليٙ نؼُبطيش انجٕساصٍٚ 

ثبعزؼًبل ؽشم يخزهلخ.اكبعٛذ ٔ اؽًبع االكبعٛذ نؼُبطيش انُٛزيشٔعٍٛ، انلغيلٕس، األسعيٍٛ، األَزًٛيَٕٙ  13ٔ14يغًٕػخ 

د، يزؼيذد انكجشٚزٛيذاد، انغيٛهُٛٛذاد ٔ انزٛهٛشٚيذاد. يشكجيبد ، يؼذٌ انكجشٚزٛيذا16ٔانجضيٕس. ْبٚذسٚذاد ػُبطش يغًٕػخ 

انكجشٚييذ ٔ انغييٛهُٕٛٛو يييغ انُٛزييشٔعٍٛ. كٛلٛييخ رييشاثؾ، يؼييذٌ انٓبنٛييذاد، انزشكٛييت انغضٚئييٙ، اكبعييٛذ ٔ اؽًييبع االكبعييٛذ 

  . ْبنٛذاد ٔ اكبعٛذ انضٌَٕ ٔ انكشثزٌٕ.17ٔايالؽٓب نؼُبطش يغًٕػخ 

 

 (بد يؼزًذحسبػ 3) نياآلزحهيم ان 0403332

 Instrumental Analysis  :0403231انًزطهت انسبثك 

رؼشٚييق ثطييشم انزؾهٛييم اٜنٛييخ ٔرظييُٛلٓب، خييٕاص األشييؼخ انكٓشٔيـُبؽٛغييٛخ، يكَٕييبد أعٓييضح انزؾهٛييم اٜنييٙ، أعٓييضح 

ٓييت األيزظييبص انطٛلٛييخ انغضٚئٛييخ )انًشئٛييخ، كييٕم انجُلغييغٛخ ٔرؾييذ انؾًييشاء(، أعٓييضح األيزظييبص انطٛلييٙ انييزس٘ ثبنه

ٔانلييشٌ انغشاكٛزييٙ،  أؽٛييبف األَجؼييبس ثبنهٓييت ٔانجالصيييب، انطييشم انكٓشٔكًٛٛبئٛييخ كييٙ انزؾهٛييم: عٓييذ انوطييت ٔاألهطييبة 

  األَٕٚٛخ األَزوبئٛخ، انطشم انكشٔيبرٕؿشاكٛخ انـبصٚخ، انطشم انكشٔيبرٕؿشاكٛخ انغبئهخ، يطٛبكٛخ كهٕسح األشؼخ انغُٛٛخ.

 

 (بػخ يؼزًذحس) ؼًهي  انني اآلزحهيم ان 0403333

 Practical Instrumental Analysis 

 

أٔ  0403332انًزطهت انسبثك: 

 0403233يزضايٍ ٔ

إعشاء رغبسة يُٕػخ ػهٗ اعزخذاو األعٓضح كٙ انزؾبنٛم انكًٛٛبئٛخ ثٕاهغ صالس عبػبد يخجشٚبً اعجٕػٛبً، ؽشٚوخ َظيق آنٛيخ 

ٍٛ انلهييٕس كييٙ انظييخٕس انلٕعييلبرٛخ ثٕاعييطخ انوطييت االٚييَٕٙ نزؾهٛييم انكهٕسٚييذ كييٙ انًٛييبِ ٔيغزخهظييبد انًييٕاد انظييهجخ، رؼٛيي

األَزوبئٙ، رؼٍٛٛ انُؾبط ثبنزؾهٛم انكٓشثبئيـٙ، دساعيخ انزيذاخالد ثًطٛبكٛيخ االيزظيبص انيزس٘، رؼٛيٍٛ انؾذٚيذ ٔانُؾيبط كيٙ 

ظيم ثؼيغ األؿزٚخ ثٕاعطخ عٓبص األيزظيبص انيزس٘ انطٛليٙ، رؼٛيٍٛ انكيشٔو ٔانًُـُٛيض ثًطٛبكٛيخ االيزظيبص انغضٚئيٙ، ك

انًشكجبد انؼؼٕٚخ ٔرؼٍٛٛ َغيجٓب ثٕاعيطخ أعٓيضح كشٔيبرٕؿشاكٛيب انـيبص، كشٔيبرٕؿشاكٛيب انزجيبدل األٚيَٕٙ، كشٔيبرٕؿشاكٛيب 

  انغبئم راد انكلبءح انؼبنٛخ، انًؼبٚشاد انغٓذٚخ ٔانزٕطٛهٛخ نهؾٕايغ كٙ انؼظبئش، رؼٍٛٛ انؾذٚذ كٙ انًٛبِ ثبنؾوٍ انزذكوٙ.
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 (سبػبد يؼزًذح 3) (2) نفيضيبئيخاانكيًيبء  0403341

 Physical Chemistry (2) 0403241نًزطهت انسبثك: ا 

انكًٛٛبء انكٓشثبئٛخ: االَٕٚبد كٙ انًؾبنٛم، َظشٚبد نزٕطٛم انكٓشثبئٙ كٙ انًؾبنٛم، اَزوبل األَٕٚبد كٙ انًؾبنٛم، رطجٛوبد 

كٙ انكًٛٛبء انكٓشثبئٛخ، انخيٕاص انذُٚبيٛكٛيخ انؾشاسٚيخ نألَٕٚيبد يلبْٛى انذُٚبيٛكب انؾشاسٚخ ػهٗ االرضاٌ انكًٛٛبئٙ: االرضاٌ 

كييٙ انًؾبنٛييم، انخالٚييب انكٓشٔكًٛٛبئٛييخ: رلييبػالد األهطييبة، رطجٛوييـبد انغٓييٕد انوٛبعييٛخ نهؾظييٕل ػهييٗ انييذٔال انذُٚبيٛكٛييخ 

ٙ انغٕائم، االَزشبس،  هيٕاٍَٛ انؾشاسٚخ، انكًٛٛبء انؾشكٛخ: ؽشكخ انغضٚئبد كٙ انؾبنخ انـبصٚخ، ؽشكخ انغضٚئبد ٔاألَٕٚبد ك

عييشػخ انزلييبػالد انكًٛٛبئٛييخ رطجٛوبرٓييب ػهييٗ األَظًييخ انجغييٛطخ، َظشٚييبد ؽشكٛييخ انزلييبػالد، ؽشكٛييخ رلييبػالد انغهغييهخ 

  ٔانزلبػالد انًؾلضح كٙ انغٕائم، انزلبػالد انًؾلضح ثبنًٕاد انظهجخ ٔاألَضًٚبد.

 

 (يؼزًذح سبػخ) (2)ؼًهيخ انفيضيبئيخ انانكيًيبء  0403342

 Practical Physical Chemistry (2)  :أٔ  0403341انًزطهت انسبثك

 0403242يزضايٍ ٔ

 ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صالس عبػبد ػًهٛخ ٔيؾبػشح ٔاؽذح يشح كٙ األعجٕع.

ح ثؾيبيغ انٓٛيذسٔكهٕسٚك، انزؾهيم اعزخذاو ؽشٚوخ انزٕطٛم انكٓشثبئٙ نذساعخ ؽشكٛخ رلبػم خالد انًضٛيم )أعيزش( انًؾليض

انًبئٙ نخالد االصٛم ثٕعيٕد ؽيبيغ انٓٛيذسٔكهٕسٚك، انزؾهيم انًيبئٙ نخيالد االصٛيم ثٕعيٕد هبػيذح ْٛذسٔكغيٛذ انظيٕدٕٚو، 

هٛبط صبثذ يؼذل انغشػخ نهزؾهم انًبئٙ نهجُضٚهٛذٍٚ اَٛهيٍٛ ثطشٚويخ انطٛيق، دساعيخ ػالهيخ عيشػخ انزلبػيم ثيبنزشكٛض ٔدسعيخ 

عخ ؽشكٛخ رلبػالد انًشرجخ انضبَٛخ ثطشٚوخ انزٕطٛم انكٓشثبئٙ، صبثذ انغشع ثٕعبؽخ  كشم انغٓذ، إٚغبد صبثيذ انؾشاسح، دسا

رييأٍٚ ؽييبيغ ػييؼٛق يييٍ هٛبعييبد انزٕطييٛهٛخ، ؽغييبة انزٕطييٛهٛخ انؼٛبسٚييخ نًؾهييٕل أنكزشٔنٛضييٙ، إػييذاد االَزوييبل ثطشٚوييخ 

هًهيؼ األٔنيٙ، انًؼيبٚشح انًغٓبدٚيخ، هطيت انٓٛيذسٔكٍُٛٛ ، ريأصٛش ثشَٔغيزذ نpHْٛزٕسف، يُؾُٗ االيزظيبص نهكبشيق كذانيخ 

 .انًشعغ

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) زطجيميخانانكيًيبء  0403351

 Applied Chemistry  :0403 221انًزطهت انسبثك 

ٔ0403212 

نظيُبػخ، يوذيخ كٙ ػهى انًٕاد، انًٛيبِ انظيُبػٛخ، انظيُبػبد ؿٛيش انؼؼيٕٚخ، طيُبػخ انؾيٕايغ، انؼٕاييـم انًغيبػذح كيٙ ا

انغٛشايٛك، األعًُذ ٔانًٕاد انغجغٛخ، طُبػخ انضعـبط، األعًذح انُٛزشٔعُٛٛخ ٔانلٕعيلبرٛخ ٔانجٕارغيٛخ، انكًٛٛيبء انًزلغيشاد 

ٔانًٕاد  انكًٛبٔٚخ انغبيخ، انظيُبػبد انلٕرٕؿشاكٛيخ، انظيُبػبد انضساػٛيخ انكًٛبٔٚيخ ) انًجٛيذاد(، انظُبػيـبد انغيههٕسصٚخ 

ٙ(، طُبػخ انظبثٌٕ ٔانًُظلبد، طُبػخ انجزشٔكًٛبٔٚبد، انًطيبؽ ٔانًيٕاد انجالعيزٛكٛخ، طيُبػخ )انٕسم ٔانؾشٚش انظُبػ

األطيييجبؽ ٔانظيييجـبد، انظيييُبػبد  انـزائٛيييخ، انظيييُبػبد انذٔائٛيييخ، دساعيييبد كيييٙ انزظيييًٛى انظيييُبػٙ ٔانكهليييخ انظيييُبػٛخ 

  ٔانًٕاطلبد ٔانغٛطشح انُٕػٛخ.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) انحبسٕة في انكيًيبء رطجيمبد                         0403361

 Computer Applications in Chemistry   :101131انًزطهت انسبثك 

االَزشَذ ٔانكًٛٛبء، هٕاػذ انجٛبَبد، انشعى انكًٛٛبئٙ، انكًجٕٛرش ٔاعزخذايبرّ كٙ انًخزجش )رًضم انجٛبَيبد ٔيؼبنغزٓيب( انزًضيم 

نكًٛٛبئٛيييخ، رطجٛويييبد انكًجٛيييٕرش كيييٙ انكًٛٛيييبء انزؾهٛهٛيييخ ٔانلٛضٚبئٛيييخ ٔيوذييييخ كيييٙ انكًٛٛيييبئٙ ٔانًُزعيييخ، أعبعيييٛبد انًُزعيييخ ا

 انكًٕٛيزشٚخ

 

 (سبػخ يؼزًذح) نًشكجبد انؼضٕيخارشخيص  0403410

 Diagnosis and Identification of Organic 

Compounds 

 0403311انًزطهت انسبثك: 

ٛبء انؼؼٕٚخ نًغزٕٖ انجكبنٕسٕٚط ؽٛش ٚغزطٛغ انطبنيت ييٍ خالنيّ ْزا انًغبم شبيم ؽٛش ٚـطٙ يؼظى انًؼشكخ كٙ  انكًٛ

يشاعؼخ يؼشكزّ كٙ انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ ٔاعيزـالنٓب كيٙ رشيخٛض انًشكجيبد انؼؼيٕٚخ ثذساعيبد يُظًيخ نهخيٕاص األٔنٛيخ صيى 

شم انلظيم ثبنخٕاص انلٛضٚبئٛخ ٔثؼغ انذساعيبد انطجٛؼٛيخ ٔييٍ صيى انًشيزوبد انكًٛٛبئٛيخ، كًيب ٚزؼيشع انًغيبم نذساعيخ ؽي

 ٔروُٛخ انًشكجبد.ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة ثٕاهغ خًظ عبػبد يخجشّٚ كٙ األعجٕع 
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 )سبػزبٌ يؼزًذربٌ( رشخيص انًشكجبد انؼضٕيخ انؼًهي 0403412

 Practical Identification of Organic 

Compounds 

أٔ  0403410انًزطهت انسبثك: 

 يزضايٍ

نييّ انزغييبسة انؼًهٛييخ انزييٙ رًٛييض كييم يييٍ انًغًٕػييبد انٕظٛلٛييخ انؼؼييٕٚخ ٔخظبئظييٓب انلٛضٚبئٛييخ ْييزا انًغييبم ُٚلييز يييٍ خال

ٔانكًٛٛبئٛخ ٔانطٛلٛخ ثطشٚوخ يُزظًخ ٔيٍ صى ٚزذسة ػهيٗ ؽيشم انلظيم انًزوذييخ ٔانؾذٚضيخ ييٍ خيالل كظيم يكَٕيبد خهيٛؾ 

انزييٙ رؼهًٓييب ػييًٍ انًييٕاد انذساعييٛخ  يغٓيٕل ٔيييٍ صييى انزؼييشف ػهييٗ كييم يُٓييب يغييزخذيب عًٛيغ انطشائيين ٔاألعييبنٛت انؾذٚضييخ

انًخزهلخ كٙ ؽوم انكًٛٛبء انؼؼيٕٚخ، ٔثيزنك ٚكيٌٕ انطبنيت هيذ أعيشٖ يشاعؼيخ ػبييخ نغًٛيغ انًليبْٛى األعبعيٛخ كيٙ انكًٛٛيبء 

  انؼؼٕٚخ.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) انزشخيص انطيفي انؼضٕي 0403415

 Organic Spectroscopic Identification  :0403311انًزطهت انسبثك 

انظٛـخ انغضٚئٛخ ٔدسعخ انُوض انٓٛذسٔعُٛٙ، ؽٛق انًشكجبد انؼؼٕٚخ، دساعخ ؽٛق األشؼخ رؾذ انؾًشاء، ؽٛق انشٍَٛ 

انُئٕ٘ انًـُبؽٛغييٙ ييٍ انًغييزٕٖ انجغييٛؾ ٔانًغيزٕٖ انًؼوييذ: دساعييخ ؽٛيق األشييؼخ كييٕم انجُلغيغٛخ نهًغًٕػييبد انٕظٛلٛييخ 

نهًيٕاد انؼؼيٕٚخ ييٍ ؽٛيش يظيذسِ ٔرلغيٛش أعيهٕة انزكغيٛش نلظيبئم انًيٕاد  انًخزهلخ كٙ انًشكجبد انؼؼٕٚـخ، ؽٛق انكزهخ

  انؼؼٕٚخ انًخزهلخ، ؽم أيضهخ يُٕػخ.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) كيًيبء انًشكجبد انحهميخ األنيفبريخ 0403416

 

 

The Chemistry of Homogeneous Cyclic 

Compounds 

أٔ  0403311انًزطهت انسبثك: 

 يزضايٍ

نغٓذ كٙ انًشكجبد انؾهوٛخ، انكًٛٛيبء انًشكجيبد انؾهوٛيخ انظيـٛشح، انكًٛٛيبء انلشاؿٛيخ ٔانكًٛٛيبء انًشكجيبد انؾهوٛيخ انزغًٛـخ، ا

  انؼبدٚخ ٔانًزٕعطخ، ػالهخ انلؼبنٛخ ثؾغى انؾهوخ، انًشكجبد انؾهوٛخ انغغشٚخ، رؾؼٛشْب ٔرلبػالرٓب.

 

 (سبػبد يؼزًذح 3) فيضيبئيخانؼضٕيخ انانكيًيبء  0403410

 Physical Organic Chemistry 

 

 0403311انًزطهت انسبثك: 

ٔ0403341 

انيشٔاثؾ انكًٛٛبئٛييخ، انزلبػييم انكًٛٛييبئٙ، انٕعيطٛبد، انًؼوييذاد انًُشييطخ، عييشػخ انزلبػييم، رٕصٚيغ انطبهييخ ثييٍٛ انغضٚئييبد، ؽبهييخ 

َٛكٛيخ انزلبػيم، انزيأصٛشاد اإلنكزشَٔٛيخ انزُشٛؾ، ؽشم رؼٍٛٛ يٛكبَٛكٛخ انزلبػم انؼؼيٕ٘، يٛكبَٛكٛيخ انزلبػيم، رطجٛويبد ػهيٗ يٛكب

 ٔػالهخ انطبهخ انؾشح، انًذاساد انكًٛٛبئٛخ ٔانًذاساد انغضٚئٛخ كٙ انًشكجبد انؼؼٕٚخ.

 

 (سبػبد يؼزًذح3) ًزجبَسخانكيًيبء انًشكجبد انحهميخ غيش  0403410

 The Chemistry of Heterogeneous Cyclic 

Compounds 

أٔ   0403311انًزطهت انسبثك: 

 يزضايٍ

رغًٛخ انًشكجبد انؾهوٛخ ؿٛش انًزغبَغخ. انؾهوبد انضالصٛخ ؿٛش انًزغبَغخ )أكغيٛشاٌ، صٛيشاٌ، اصٚيشٍٚ...انخ(. انؾهويبد انشثبػٛيخ 

كٕٛساٌ، صٕٛكٍٛ، ثُيضٔ  [b]ؿٛش انًزغبَغخ ) أكغٛزبٌ، صٛزبٌ، اصٚزذٍٚ....انخ(، انؾهوبد انخًبعٛخ ؿٛش انًزغبَغخ )كٕٛساٌ، ثُضٔ

[b] أٚييٌٕ انجٛشٚهٛييٕو، ثييبٚشاٌ، سثييبػٙ ْٛييذسٔعٍٛ انجييبٚشاٌ...انخ( انؾهوييبد  (، انؾهوييبد انغذاعييٛخ ؿٛييش انًزغبَغييخٕكٍٛ...انخصٛيي(

  انغجبػٛخ ؿٛش انًزغبَغخ، انؾهوبد انكجٛشح ؿٛش انًزغبَغخ.

 

 (ذحسبػبد يؼز3ً)                   يٕاضيغ خبصخ في انكيًيبء انؼضٕيخ                    0403411

 Special Topics in Organic Chemistry ) انًزطهت انسبثك: ) يٕافمخ انمسى 

ٚذسط ْزا انًغبم يٍ هجيم ػيذد ييٍ أػؼيبء انٓٛئيخ انزذسٚغيٛخ كيٙ يغيبل انكًٛٛيبء انؼؼيٕٚخ ٔرؾيذ يٕاػيٛغ يخزهليخ كيم ؽغيت 

 رخظظّ.

 

 (سبػبد يؼزًذح3) اإلشؼبػيخانكيًيبء  0403421

 Radiation Chemistry 0403321ٔ  0403341ًزطهت انسبثك: ان 

رشكٛيت انُييٕاح، انييذهبئن انُٕٔٚييخ، انكزييم انزسٚييخ ٔانطٛييق انكزهييٙ، أَييٕاع اإلشييؼبػبد، ؽبهييخ االسرجييبؽ انُيئٕ٘ ٔاعييزوشاسٚخ االَٕٚييخ، 

ػيٍ  األطُبف انُٕٔٚخ، انزلبػالد انُٕٔٚخ، انًؼغالد االػًؾالل اإلشؼبػٙ، عالعم االػًؾالل اإلشؼبػٙ انًلبػالد، انكشيق

انُشيبؽ اإلشيؼبػٙ، انؼيذاداد انزُبعييجٛخ ٔانٕيٛؼيٛخ، االعيزخذايبد انًخزهلييخ نهُظيبئش كيٙ انًغييبالد انظيُبػٛخ ٔانطجٛيخ ٔانضساػٛييخ 

  ٔدساعخ يٛكبَٛكٛخ انزلبػالد.
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 (سبػبد يؼزًذح3)  (3)ؼضٕيخ انانكيًيبء غيش  0403422

 Inorganic Chemistry (3)   :0403321انًزطهت انسبثك 

انلهضٚيخ، ؽجٛؼيخ انزيشاثؾ ثيٍٛ انلهيض ٔانكيبسثٌٕ، أييالػ صاٚيض، ٔانًشكجيبد األٔنلُٛيخ ٔاإلنٛهٛيخ،  -ذيخ كٙ انكًٛٛبء انؼؼيٕٚخ يو

انًشكجييبد انغبَذٔٚشيييٛخ، كيييبسثَٕٛالد انلهيييضاد، انًشكجيييبد انُٛزشٔصٚهٛيييخ، يوذيييخ كيييٙ رضجٛيييذ انُٛزيييشٔعٍٛ ٔيؼويييذاد صُيييبئٙ 

  ًشكجبد انؼؼٕٚخ انلهضٚخ، انكًٛٛبء ؿٛش انؼؼٕٚخ انؾٕٛٚخ.انُٛزشٔعٍٛ، انؼٕايم انًغبػذح، رؾؼٛش ان

 

 (سبػبد يؼزًذح3) انالَثيُيذاد ٔاالكزُيذاد      0403425

 Lanthanides and actinides :04030321انًزطهت انسبثك  

-fانطبهخ، اَزويبالد  انالَضُٛذاد: االكزشبف،انزغًٛبد، انزٕاعذ ٔانزؼذٍٚ، انخظبئض انشئٛغٛخ، انخظبئض انطٛلٛخ،يغزٕٚبد

f    ٔاَزوبالدd-f ،اَزوبالد انشؾُخ، انكًٛٛبء انزُبعوٛخ،انًؼوذاد انؾهوٛخ انكجٛشح، انًؼوذاد انلهضٚخ: انالكٛم، عيبٚكهٕثُزبدَٛم ،

االسُٚبد، رؾؼٛش انلهيضاد ٔاعيزخذايبرٓب، انخيٕاص انًـُبؽٛغيٛخ، انزطجٛويبد كؼٕاييم يبػيذح كيٙ انزليبػالد ٔانزؾؼيٛشاد 

 .انؼؼٕٚخ

االكزبَٛيذاد: االكزشيبف، انزغيًٛخ،انضٕسٕٚو، انزٕاعيذ ٔانزؼيذٍٚ، انخيٕاص انكًٛٛبئٛيخ، انًؼويذاد انزُبعيوٛخ، انًؼويذاد انلهضٚييخ، 

انزطجٛوييبد.انٕٛسإَٛو: انزٕاعييذ ٔانزؼييذٍٚ، انزشكٛييت االنكزشَٔييٙ، انخييٕاص انكًٛٛبئٛييخ، انخييٕاص انطٛلٛخ،انًؼوييذاد انزُبعييوٛخ 

اَٛييٕو، ػُبطييشيب كييٕم انٕٛساَٛييٕو: انزؾؼييٛش ٔانخييٕاص انكًٛٛبئٛييخ، يوبسَييخ ثييٍٛ انالَضُٛييذاد نهٕٛساَٛييٕو، رطجٛوييبد انٕٛس

 ٔاالكزُٛذاد.

 

 (سبػبد يؼزًذح3) ًشادهانكيًيبء انًج 0403420

 Polymer Chemistry 

 

ٔ  0403311انًزطهت انسبثك: 

0403321 

كٙ انٕصٌ نهغضٚئ نهجٕنًٛش، رؾذٚذ انٕصٌ انغضٚئٙ نهًجهًٕٚش، إَٔاع انجٕنًٛش، انجٕنًٛشح، ؽشكٛبد رلبػالد انجٕنًٛشح، انزؾكى 

  انشكم انضبَٙ نهًجٕنًٛش، انظلبد انلٛضٚبئٛخ ٔانًٛكبَٛكٛخ نهًجٕنًٛشاد، أشكبل يٍ انجٕنًٛش.

 

 (سبػبد يؼزًذح3)                خبصخ في انكيًيبء غيش انؼضٕيخ                يٕاضيغ 0403421

 Special Topics in Inorganic Chemistry )انًزطهت انسبثك: )يٕافمخ انمسى 

ٚذسط ْزا انًغبم يٍ هجم ػذد يٍ أػؼبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ كٙ يغيبل انكًٛٛيبء ؿٛيش انؼؼيٕٚخ ٔرؾيذ يٕاػيٛغ يخزهليخ كيم 

 ؽغت رخظظّ.

 

 (سبػبد يؼزًذح3) (2انكيًيبء انزحهيهيخ ) 0403431

 Analytical Chemistry (2)  0403332بثك: انًزطهت انس 

ؽشم أخز انؼُٛبد ٔيؼبنغزٓب ْٔؼًٓب، رشكٛضانؼُٛبد،  ؽيشم انلظيم انكًٛٛيبئٙ، االعيزخالص ثبنًيزٚجبد، انزجيبدل األٚيَٕٙ، 

انزشعٛت، األخطبء كيٙ انزؾبنٛيم انكًٛٛبئٛيخ، رليبػالد انزأكغيذ ٔاالخزيضال ٔانًؼيبٚشاد، يطٛبكٛيخ االَجؼيبس ثبنجالصييب ٔانويٕط 

طٛبكٛخ انيشٍَٛ انُئٕ٘ انًـُبؽٛغيٙ، يطٛبكٛيخ انكزهيخ: يظيبدس انزيأٍٚ ٔانزطجٛويبد، انطيشم انؾشاسٚيخ، انكٓشثبئٙ ٔانششاسح، ي

 ؽشم انزؾهٛم انًهرًزّ: انؾوٍ انزذكوٙ، انًجذأ، ٔاألعٓضح ٔانؼًهٛبد ٔانزطجٛوبد.  

 

 (سبػبد يؼزًذح3)                                                                    انكيًيبء انكٓشرحهيهيخ 0403432

 Electroanalytical Methods  :0403332انًزطهت انسبثك           

، انًؼبٚشح انغٓذٚخ، إَاع االهطبة انكٓشثبئٛخ ٔ رطجٛوبرٓب، ؽشم اَزوبل اإلنكزشٌٔانطشم انلشم انغٓذٚخ ٔ انزطجٛن انًجبشش، 

، رطجٛويبد رليبػالد االكغيذح ٔ االخزيضال، ؽيشم نُبههٛيخ ٔ رطجٛوبرٓيباكٓشٔصَٛخ، ؽشم رؾهٛم انًوٛبط انشيؾُٙ،   انزؾهٛم ال

 انجٕالسٔؿشاكٙ. ؽشم انزؾهٛم ،انزؾلٛض انكٓشثبئٙ

 

 (سبػبد يؼزًذح3) خيجيئانزحهيهيخ ٔانانكيًيبء  0403434

 Analytical and Environmental Chemistry  :أٔ  0403332انًزطهيييييييت انغيييييييبثن

  يزضايٍ.

ٔانلٛضٚبئٛخ نهًٛبِ ٔانًٛبِ انؼبديخ، رهٕس انٕٓاء، يؼبنغخ انًٛبِ، انًٛبِ انؼبديخ ٔانزهيٕس، ؽيشم أخيز ػُٛيبد  انظلبد انكًٛٛبئٛخ

  انًٛبِ ٔانٕٓاء، ؽشم انزؾهٛم انلٛضٚبئٙ ٔانجٕٛنٕعٙ نهًٛبِ ٔنهٕٓاء ٔانًٛبِ انؼبديخ، انطشم اٜنٛخ كٙ رؾهٛم انًٛبِ ٔانٕٓاء.

 

 (سبػبد يؼزًذح3)                       بء انزحهيهيخ            يٕاضيغ خبصخ في انكيًي   0403431

 Special Topics in Analytical Chemistry  )انًزطهت انسبثك: )يٕافمخ انمسى 

ٚذسط ْزا انًغبم يٍ هجم ػذد يٍ أػؼبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ كٙ يغبل انكًٛٛبء انزؾهٛهٛيخ ٔرؾيذ يٕاػيٛغ يخزهليخ كيم ؽغيت 

 رخظظّ.
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 (سبػبد يؼزًذح3) (3) انفيضيبئيخانكيًيبء  0403441

 Physical Chemistry (3)   :0403341انًزطهت انسبثك 

انكًٛٛبء انكيى: يوذييخ سٚبػيٛخ، انًٛكبَٛيك انزوهٛيذ٘، يُشيأ َظشٚيخ انكيى، األعيظ انُظشٚيخ: يؼبدنيخ شيشٔدَغش، رطجٛويبد ػهيٗ 

ٔساَٛيخ، يغيزٕٚبد انطبهيخ نهؾشكيخ انغضٚئٛيخ انزثزثٛيخ، رؾهٛيم انطٛيق األَظًخ انجغٛطخ، يغزٕٚبد انطبهخ نهؾشكخ انغضٚئٛيخ انذ

  انذٔساَٙ نهغضٚئبد صُبئٛخ انزساد. -انزثزثٙ 

 

 (سبػبد يؼزًذح3) كيًيبء انكى ٔاألطيبف 0403445

 Quantum Chemistry and Spectroscopy  :0403441انًزطهت انسبثك 

الػطشاة، انطٛق انزس٘، َظشٚبد انزشكٛيت انغضٚئيٙ، أعبعيٛبد انزًبصيم ؽم يؼبدنخ ششٔدَغش نزسح انٓٛذسٔعٍٛ، َظشٚخ ا

  كٙ انغضٚئبد ٔرطجٛوبرٓب ػهٗ األؽٛبف، أعبعٛبد ؽٛق انشٍَٛ انُٕٔ٘ انًـُبؽٛغٙ.

 

 (سبػبد يؼزًذح3) انثيشيٕديُبييكب اإلحصبئي 0403446

 Statistical Thermodynamics  :0403341انًزطهت انسبثك  
ٛييخ نهـييبصاد، هييبٌَٕ انؼييـؾ ٔهييبٌَٕ انزٕصٚييغ انجييبسٔيزش٘ اإلؽظييبئٙ، هييبٌَٕ رٕصٚييغ يبكغييٕٚم نغييشػخ انُظشٚييخ انؾشك

انغضٚئبد،  انذٔال انغضئٛخ، انذانخ  انغضئٛيخ نهؾشكيخ االَزوبنٛيخ،  انذانيخ  انغضئٛيخ نهؾشكيخ انذٔساَٛيخ، انذانيخ  انغضئٛيخ نهؾشكيخ 

، (A)، دانيخ ْهًٓيٕنزض (P)انؼيـؾ،   (U)ؾشاسٚخ يضم: انطبهيخ انذاخهٛيخ االْزضاصٚخ، انذٔال انغضئٛخ ٔدٔال ػهى انذُٚبيٛكب ان

، انذانخ انغضئٛخ (H)، دانخ انًؾزٕٖ انؾشاس٘ (µ)،  دانخ انغٓذ انكًٛٛبئٙ (S)نغجظ، دانخ اإلَزشٔثٛب   (G)دانخ انطبهخ انؾشح 

ٕسح أؽبدٚيخ انيزسح، َظشٚيخ دٚجيب٘ ٔانغيؼخ نجهي Cp  ٔCvٔاالرضاٌ انكًٛٛبئٙ، صبثذ اإلريضاٌ، ًَيٕرط اُٚشيزٍٛ نهغيؼخ انؾشاسٚيخ 

 انؾشاسٚخ نجهٕسح أؽبدٚخ انزسح.

 

 (سبػبد يؼزًذح3)                       يٕاضيغ خبصخ في انكيًيبء انفيضيبئيخ                0403441

 Special Topics in Physical Chemistry )انًزطهت انسبثك:  )يٕافمخ انمسى 

ٛخ ٔرؾذ يٕاػيٛغ يخزهليخ كيم ؽغيت ئهجم ػذد يٍ أػؼبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ كٙ يغبل انكًٛٛبء انلٛضٚبٚذسط ْزا انًغبم يٍ 

 رخظظّ.

 

 (سبػخ يؼزًذح)  ثحث يكزجي َٔذٔح    0403498

 Search of Chemical Literature and Seminar )انًزطهت انسبثك:  )يحذدِ انمسى 

 

 .ّٛك ٚوذو انطبنت َذٔح ؽٕل انًٕػٕع انز٘ ٚجؾش

 

 (سبػبد يؼزًذح3) َذٔح يششٔع رخشج              0403411

 Graduation Projects and Seminars )انًزطهت انسبثك: )يٕافمخ انمسى  
 يغ انوغى. ثبالرلبمرُلٛز يششٔع ػًهٙ 

 

 (سبػبد يؼزًذح3) رطجيمبد انهيضس في انكيًيبء 403345

 Laser in chemistry  :0403341انًزطهت انسبثك  
 

For students working with lasers and optics; stimulated adsorption and emission based on 
the classical electron oscillator model; population inversion, laser amplification; laser 
pumping; oscillation and cavity modes; laser beam characterization; linear propagation; 
design of laser resonators, ray and wave optics; nonlinear optics. 

نهطالة انذزيٍ يؼًهذٌٕ يذغ انهيذضس ٔانجصذشيبد  حفذض االيزذضاص ٔاالَجؼبثذبد ػهذو أسذبط ًَذٕرج يزثذزة اإلنكزذشٌٔ انكالسذيكي. 

شذذؼبع انهيذذضس رٕصذذيف. االَزشذذبس انخطذذي  رصذذًيى  اَمذذالة انسذذكبٌ، رضذذخيى انهيذذضس. ضذذا انهيذذضس  انززثذذزة ٔ رجٕيذذف ٔسذذبئظ.

 .انشَبَبد انهيضس، األشؼخ ٔ انًٕجخ انجصشيبد. انجصشيبد غيش انخطيخ

 

 (سبػبد يؼزًذح3) انكيًبء انضٕئيّ 403346

 Photochemistry  :0403341انًزطهت انسبثك  
the Fundamental Principles of Photochemistry,  the fundamental paradigms of how light is 

absorbed by molecules and the photochemical and photophysical mechanisms by which 

molecules dispose of the excess energy acquired by light absorption will be reviewed. Some 

quantitative examples of the photophysical radiative and radiationless processes  will be 

reviewed. electronic energy transfer  and the two basic mechanisms of energy transfer 
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(electron exchange and dipole-dipole mechanisms); (2) the paradigms for determining 

photochemical mechanisms ; (3) theory of the fundamental photochemical primary processes 

; (4) examples of each of the important photochemical primary processes and synthetic 

applications of photochemical reactions  .  

بد انؼيٕئٛخ ٔانًجبدئ األعبعيٛخ نهكًٛٛيبء انؼيٕئٛخ، ٔانًُيبرط األعبعيٛخ نكٛلٛيخ ايزظيبص انؼيٕء ييٍ هجيم انغضٚئيبد ٔاٜنٛي

ٔانؼييٕئٛخ انؼييٕئٛخ انزييٙ يييٍ خالنٓييب انغضٚئييبد انييزخهض يييٍ انطبهييخ انضائييذح انزييٙ ؽظييم ػهٛٓييب ايزظييبص انؼييٕء عييٛزى 

اعزؼشاػٓب. ٔعٛزى اعزؼشاع ثؼغ األيضهخ انكًٛيخ نهؼًهٛيبد اإلشيؼبػٛخ انؼيٕئٛخ ٔاإلشيؼبػٛخ. ٔانُويم اإلنكزشَٔيٙ نهطبهيخ، 

( ًَبرط نزؾذٚذ اٜنٛيبد انؼيٕئٛخ؛ 2بد رجبدل اإلنكزشٌٔ ٔصُبئٙ انوطت صُبئٙ انوطت(؛ )ٔاٜنٛزبٌ األعبعٛزبٌ نُوم انطبهخ )آنٛ

( أيضهييخ ػهييٗ كييم يييٍ انؼًهٛييبد األٔنٛييخ انؼييٕئٛخ انٓبيييخ ٔانزطجٛوييبد 4( َظشٚييخ انؼًهٛييبد األٔنٛييخ انؼييٕئٛخ األعبعييٛخ. )3)

 .االططُبػٛخ يٍ انزلبػالد انؼٕئٛخ
 (سبػبد يؼزًذح3) يبءانشيبضيبد في انكيًرطجيمبد  0403264

 Application of Mathematics in chemistry  :0401102انًزطهت انسبثك 

Complex numbers. Trigonometry. Vectors. Matrices and determinants. Differentiation. 

Integration. Some mathematical examples applied to chemistry 

د. صالصييخ أثؼييبد. انًظييلٕكبد ٔانًؾييذداد. انزلبػييم. ديييظ. ثؼييغ األيضهييخ انشٚبػييٛخ رطجيين ػهييٗ اسهييبو يشكجييخ. ػهييى انًضهضييب

.انكًٛٛبء  

 

 (سبػبد يؼزًذح3) انخصبئص انفيضيبئيّ نهجٕنيًشاد 0403442

 Physical properties of polymers  :0403341انًزطهت انسبثك  

شاد طُبػٛب؛ خيٕاص انجيٕنًٛشاد انًٛكبَٛكٛيخ؛ خيٕاص رشكٛت انكًٛٛبئٙ ٔخٕاص انجٕنًٛش؛ ؽشم رظُٛغ انجٕنًٛ

انًٕائغ؛ ًَيٕرط )يبكغيٕٚم ٔكٛويذ( نهًيٕاد انظيهجخ ٔانًٕائيغ؛ انخيٕاص انؾشاسٚيخ نهجيٕنًٛشاد؛ خيٕاص انًًبَؼيخ 

ٔانضجبد انكًٛٛبئٛخ؛ انزلكك ٔ انزؾهم ٔانضجبد نهجٕنًٛشاد ؛ انخٕاص انكٓشثبئٛيخ ٔانجظيشٚخ نهجيٕنًٛشاد؛ يوذييّ كيٙ 

 .ضط ألكضش يٍ َٕع يٍ انجٕنًٛشاد ٔانًٕاد انًؾغُخػهٕو انً

 

 (سبػبد يؼزًذح3) يشالجّ انجٕدِ في انكيًيبء انزحهيهيّ 0403435

 Quality control in analytical chemistry  :0403332انًزطهت انسبثك 

application of quality control and quality assurance principle in analytical chemistry 

رطجيذذذك يجذذذذأ يشالجذذذخ انجذذذٕدح ٔضذذذًبٌ انجذذذٕدح فذذذي انكيًيذذذبء 

 انزحهيهيخ

 

 (سبػبد يؼزًذح3) كيًيبء انحبنّ انصهجّ 0403423

 Solid state chemistry  :0403321انًزطهت انسبثك 
Structural principles, synthetic strategies, analytical methods, and chemical bonding 

range order, -range vs. long-issues applied to solids. Atomic packings and networks, short
spectroscopy;  defects; phase diagrams, reactive fluxes, chemical transport; diffraction,

energy bands and their bonding interpretations. 
انًجبدئ انٓٛكهٛخ، ٔاالعزشارٛغٛبد انزشكٛجٛخ، ٔاألعبنٛت انزؾهٛهٛخ، ٔهؼبٚب انزشاثؾ انكًٛٛبئٙ انًطجوخ ػهٗ انًٕاد انظهجخ. 

طبد انًشؽهخ، ٔانزذكوبد انزلبػهٛخ، انؼجٕاد انزسٚخ ٔانشجكبد، هظٛشح انًذٖ يوبثم انُظبو ثؼٛذح انًذٖ، انؼٕٛة. انًخط

 ٔانُوم انكًٛٛبئٙ. االَؼشاط، انطٛلٙ. َٔطبهبد انطبهخ ٔرلغٛشاد انزشاثؾ.

 

 

 (سبػبد يؼزًذح3) كيًيبء انسطٕح انحذيث 0403423

 Modern surface chemistry 

  

 0403321انًزطهت انسبثك: 

Gas-surface interactions and techniques of characterization. Idealized surface lattices, 
surface tension, Wulff plots, work function, adsorbate-adsorbate interactions, 2D phase 
diagrams, diffusion, thin film growth, adsorption and desorption 
mechanisms/energetics/kinetics, adsorption isotherms, vacuum techniques, electron- and 
ion-based spectroscopies for surface analysis (including AES, FIM, XPS, UPS, EXAFS, 
EELS, SIMS, LEED and STM). 

رليبػالد عيطؼ انـيبص ٔروُٛييبد انزٕطيٛق. شيجكبد انغييطٕػ انًضبنٛيخ، انزيٕرش انغيطؾٙ، انًييهايشاد ٔٔنيق، ٔظٛليخ انؼًييم، 

2يزضاص، انشعٕو انجٛبَٛخ انًشؽهخ اال -رلبػالد االيزظبص  D / َشش، ًَٕ األؿشٛخ انشهٛوخ، آنٛبد االيزظبص ٔ االيزضاص ،

انطبهخ انؾٕٛٚخ / ؽشكٛخ، اٚضٔصشو االيزضاص، روُٛبد انلشاؽ، )ثًب كيٙ رنيك إط، كيٛى، صط، أٔثيظ، إكغيبكظ، إٚهيظ، عيًٛظ، 
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 .(نٛذ ٔ عزى

 (حسبػبد يؼزًذ3) ؼبيخ انؼًهيخان انكيًيبء 0403106

 Practical General Chemistry  :0403101انًزطهت انسبثك 

 

 

 (سبػبد يؼزًذح3) ؼضٕيخ انؼًهيخانانكيًيبء غيش  0403225

 Practical inorganic chemistry  :0403321انًزطهت انسبثك 

 ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة انزبنٛخ ثٕاهغ صالس عبػبد ػًهٛخ كٙ األعجٕع:

يوذيخ كٙ رُوٛخ انًغبهبد ؿٛش انؼؼٕٚخ، انزجهٕس ٔانزجهٕس انزغضٚئٙ كٙ كظم األيالػ ؿٛش انؼؼٕٚخ، انكشٔيبرٕؿشاكٛب 

ػٍ أيالػ انجٕربعٕٛو، رؾؼٛش ثؼغ يشكجبد انضيشح ٔكظم انًٕاد ؿٛش انؼؼٕٚخ، رُوٛخ يهؼ انطؼبو، كظم أيالػ انهٛضٕو 

انضبَٛخ، انشت ٔإَٔاػّ ٔدساعخ خٕاص انضيشح انضبنضخ، رؾؼٛش ٔدساعخ ثؼغ يشكجبد انضيشح انشاثؼخ ٔانخبيغخ، رؾؼٛش 

 يشكجبد انكجشٚذ، يهؼ انضبٕٚكجشٚزبد، رؾؼٛش ٔدساعخ ثؼغ يشكجبد انضيشح انغبثؼخ: انٕٛد ٔانٕٛدٚذاد انجٛشٔإٔٚداد

بالد انزأكغذ نهلُبدٕٚو،  رؾؼٛش أٔكغٕصُبئٙ أٔكضالرٕ انلُبدٕٚو األيَٕٕٛو،  رؾؼٛش يؼوذاد انكشٔو،  أيالػ سَٛكب،  ؽ

رؾؼٛش ثشيُكُبد انجٕربعٕٛو،  رؾؼٛش ثؼغ يشكجبد انؾذٚذ، صبٕٚكبسثبيبد انؾذٚـذ انُٛزشٔصٚهٛخ، يؼوذ أكضاالد انؾذٚذ 

(IIIيؼوذاد انكٕٚهذ، إَٔاع األٚضٔيشا ،) د ٔانؼٕايم انًغبػذح، رؾؼٛش يؼوذاد انُٛكم ٔؽشم رؾهٛم ٔرشخٛض انًؼوذاد

 انلهضٚخ ٔرشخٛظٓب،  رؾؼٛش ثؼغ يؼوذاد انُؾبط، رؾؼٛش ثؼغ انًشكجبد انؼؼٕٚخ انلهضٚخ
. 

 (سبػبد يؼزًذح3) رشخيص انًشكجبد انؼضٕيخ 0403410

 Systematic identification of organic 

compound 

 0403321بثك: انًزطهت انس

ْزا انًغبم شبيم ؽٛش ٚـطٙ يؼظى انًؼشكخ كٙ  انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ نًغزٕٖ انجكبنٕسٕٚط ؽٛش ٚغزطٛغ انطبنت يٍ خالنّ 

ـالنٓب كٙ رشخٛض انًشكجبد انؼؼٕٚخ ثذساعبد يُظًخ نهخٕاص األٔنٛخ صى يشاعؼخ يؼشكزّ كٙ انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ ٔاعز

ثبنخٕاص انلٛضٚبئٛخ ٔثؼغ انذساعبد انطجٛؼٛخ ٔيٍ صى انًشزوبد انكًٛٛبئٛخ، كًب ٚزؼشع انًغبم نذساعخ ؽشم انلظم 

 ٔروُٛخ انًشكجبد.ٚزؼًٍ ْزا انًغبم إعشاء انزغبسة ثٕاهغ خًظ عبػبد يخجشّٚ كٙ األعجٕع 

نًغبم ُٚلز يٍ خالنّ انزغبسة انؼًهٛخ انزٙ رًٛض كم يٍ انًغًٕػبد انٕظٛلٛخ انؼؼٕٚخ ٔخظبئظٓب انلٛضٚبئٛخ ْزا ا

ٔانكًٛٛبئٛخ ٔانطٛلٛخ ثطشٚوخ يُزظًخ ٔيٍ صى ٚزذسة ػهٗ ؽشم انلظم انًزوذيخ ٔانؾذٚضخ يٍ خالل كظم يكَٕبد خهٛؾ 

ٔاألعبنٛت انؾذٚضخ انزٙ رؼهًٓب ػًٍ انًٕاد انذساعٛخ يغٕٓل ٔيٍ صى انزؼشف ػهٗ كم يُٓب يغزخذيب عًٛغ انطشائن 

انًخزهلخ كٙ ؽوم انكًٛٛبء انؼؼٕٚخ، ٔثزنك ٚكٌٕ انطبنت هذ أعشٖ يشاعؼخ ػبيخ نغًٛغ انًلبْٛى األعبعٛخ كٙ انكًٛٛبء 

 انؼؼٕٚخ.

 
. 

 (سبػبد يؼزًذح3) انكيًيبء انؼضٕيخ انؼًهيخ 0403217

 Practical organic chemistry 0403321ت انسبثك: انًزطه 

 

 


