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 القضنالكليخ و عي تبرخييخ ًجذح 
ٟ٘ إصذٜ و١ٍبد ربِؼخ طشاثٍظ ٚتمغ ضّٓ ٔطبق ثٍذ٠خ لظش ثٓ غش١ش ٚ ثبٌتضذ٠ذ خٍف ِظشف  و١ٍخ اٌتشث١خ

خ ِمبثً ِغزذ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت. ٚتغطٟ ٘زٖ اٌى١ٍخ صبرخ اٌجٍذ٠خ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِختٍف اٌتخظظبد اٌزّٙٛس٠

َ، تُ أٔشبء اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ  6991( ٌغٕخ   6831ٚرٌه ثّٛرت لشاس أ١ِٓ اٌٍزٕخ اٌشؼج١خ اٌؼبِخ عبثمب سلُ ) ،اٌؼ١ٍّخ 

اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ تضتبرُٙ ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ األعبعٟ إلػذاد اٌّؼ١ٍّٓ لظش ثٓ غش١ش، ٚ ٠ٙذف إٌٝ إػذاد اٌخش٠ز١ٓ ِٓ 

َ 4002( ٌغٕخ 663ٚاٌّتٛعظ ِٓ صٍّخ اٌشٙبدح اٌخب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ، ٚأطذسد اٌٍزٕخ اٌشؼج١خ اٌؼبِخ عبثمب لشاس٘ب سلُ )

١ٓ لظش ثشأْ ضُ اٌّؼب٘ذ اٌؼ١ٍب ٌٍزبِؼبد ٚتغ١ّتٙب ثى١ٍبد إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ ٚوبْ ِٓ ضّٕٙب اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ إلػذاد اٌّؼٍّ

ٚثٕبًء ػٍٝ لشاس اٌٍزٕخ اٌشؼج١خ ثبٌزبِؼخ عبثمب  ، ثٓ غش١ش ٚتُ أضّبِٗ ٌزبِؼخ طشاثٍظ ١ٌظجش و١ٍخ إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ

َ ثشأْ تغ١ّخ و١ٍبد إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ ثى١ٍبد اٌتشث١خ ِٕٚٙب و١ٍخ اٌتشث١خ لظش ثٓ غش١ش، وبْ فٟ 4009( ٌغٕخ 55سلُ )

ثٍذ٠خ لظش ثٓ ١ّٓ ػ١ٍّب ١ِٕٙٚب فٟ وبفخ اٌتخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌغذ صبرخ ِذاسط ِمذِخ أ٘ذافٙب اٌؼًّ ػٍٝ إػذاد اٌّؼٍ

 غش١ش ٚضٛاص١ٙب .

 

ٌى١ٍنخ اٌتشث١نخ / لظنش ثنٓ أصنذ األلغنبَ اٌؼ١ٍّنخ  اٌتبثؼنخ  ِنٓش ثٓ غش١ش / لظ ٠ؼتجش لغُ اٌى١ّ١بء ثى١ٍخ اٌتشث١خٚ 

ُ اٌى١ّ١نبء ٚونزٌه األلغنبَ اٌؼ١ٍّنخ ص١ج ٠مَٛ اٌمغُ ثتذس٠ظ ِمشساد اٌى١ّ١بء ثّختٍف فشٚػٙب ٌطٍجخ لغن غش١ش

فٝ اٌؼٍنَٛ ٚاٌتشث١نخ تخظنض ٠ّٕش لغُ اٌى١ّ١بء دسرخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚ .)لغُ األص١بء ٚاٌف١ض٠بء( األخشٜ ثبٌى١ٍخ

تذس٠ظ ِمشساد اٌى١ّ١بء فنٝ اٌّنذاسط ٌطن ة ٌو١ّ١بء ٚتؼتجش ٘زٖ اٌذسرخ اٌؼ١ٍّخ ِؤٍ٘خ ٌٍطبٌت اٌضبطً ػ١ٍٙب 

 ٚ٘ٝ: ب٠ٛٔخ ص١ج ٠ذسط اٌطبٌت ثبٌمغُ ر١ّغ فشٚع اٌى١ّ١بء األعبع١خاٌّشصٍت١ٓ اإلػذاد٠خ ٚاٌخ

 

 اٌى١ّ١بء اٌؼض٠ٛخ .1

 اٌى١ّ١بء غ١ش اٌؼض٠ٛخ .2

 اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ  .3

 اٌى١ّ١بء اٌتض١ٍ١ٍخ  .4

 اٌى١ّ١بء اٌض٠ٛ١خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚا٠ٌٕٚٛخ .5

   اٌى١ّ١بء اٌّؼ١ٍّخ ثفشٚػٙب اٌّختٍفخ .6
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 الزؤيخ
يبتيخ كبلواب  ّ الِاْا  ّ الاا،ا ي ّ دات تى تتابذ ارتاخ التعلاين الدابهعي ل ا  التعلين الدبهعي ضرّرح إًسبًيخ ّ ز

. اٌري اي الودتوع الدبهعي الجْتقاخ التاي  دات تى  ٌ اِر ايِاب هي  رغت ث،لك ثشرط االلتسام ثبلوعب ير الدبهعيخ

علاْم ّ الوعابرع رجار ّاي الودتوع الدبهعي تتالقر الثقبابد ّ تشس، الِوان ّ تٌقا  ال ك  ائبد ّ تيبراد الودتوع.

األخياااب  ّ تتقااابرة الوجقااابد ّ  تاااذرة الشاااجبة رلااام تسوااا  األرجاااب  ّ الوسااائْليبد رجااار  لسااالخ هٌ واااخ هاااي 

الوسبضااراد ّ الوٌاابُح الذرا اايخ الوٌِديااخي اعٌذ اا،  تشاا   العقاا  ّ تتتااتر الج اايرح ّ تت اار الر  ااخ ّ  ت ااْى 

 ال وير الدوعي للودتوع. 

 الزصبلخ
خ تعليويخ ترثْ خ إلخراج خي  ّاري ّ هثقف هي الشجبة قبدر رلم تسو  تهبًاخ الوسائْليخ ااي رلويإًسبًيخ ر بلتٌب 

ر اابلتٌب ُااي ًقاا  العلااْم ّ الوعاابرع ال يويب يااخ رجاار األخيااب  ث اا  تهبًااخ رلويااخ ّ ررب ااخ ّ تٌويااخ رّذ  الوسااتقج .

 اإلثذاع ّ االثت بر اي الشجبة.

 القين
 أل ب يخ ّ ُي: تجٌم قسن ال يويب  هدوْرخ هي القين ا

ّ ُااي الوساابّاح ثاايي خويااع الوااالة اااال ااارخ ثاايي طبلاات ّ تخاار اااي السقااْخ تّ الْاخجاابد تّ  اٌّغننبٚاح: (1)

 التعبهالد. 

 ّ ُي ًق  العلْم ّ الوعبرع ال يويب يخ رلم زقيقتِب دّى ز بدح تّ ًق بى. األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ: (2)

ويااخ ّ األدثيااخ ّ األخالقيااخ تداابٍ طالثٌااب ّ ّ ًعٌااي ثِااب الْاااب  التاابم ثدويااع االلتساهاابد العل اٌّظننذال١خ: (3)

 هدتوعٌب ّّطٌٌب.

تي ليس لذ ٌب هب ًختيَ ري طالثٌب تّ ري هدتوعٌب ا   هب ًقْم ثَ هي تروب  ثقسان ال يوياب  ُاي  اٌشفبف١خ: (4)

 لل بلر العبم ّ ليس ايَ هٌتعخ تّ ه لسخ شخ يخ.

 أهذاف القضن

  -إٌٝ : لظش ثٓ غش١ش/  ف لغُ اٌى١ّ١بء ثى١ٍخ اٌتشث١خ٠ٙذ 

 ٚاٌخبٔٛٞتخش٠ذ ِؼ١ٍّٓ ِتخظظ١ٓ فٟ تذس٠ظ ِبدح اٌى١ّ١بء ٌّشصٍتٟ اٌتؼ١ٍُ األعبعٟ  -

 ٚإرشاء اٌجضٛث اٌؼ١ٍّخ اٌّتخظظخ فٝ ِزبي اٌؼٍَٛ اٌى١ّ١بئ١خ تط٠ٛش اٌجضج اٌؼٍّٟ  -

 ؼ لخٌٍزٙبد راد اٌٚاٌج١ئ١خ فٝ ِزبي اٌؼٍَٛ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاألوبد١ّ٠خ تمذ٠ُ االعتشبساد اٌؼ١ٍّخ  -

 تذس٠ت ِذسعٝ اٌى١ّ١بء ثبٌّذاسط  -

ثّخننبطش ٚأضننشاس اٌّننٛاد اٌى١ّ١بئ١ننخ فننٝ اٌّزتّننغ ِننٓ خنن ي ٔشننش اٌننٛػٝ اٌؼٍّننٝ ٚاٌظننضٝ اٌّغننبّ٘خ فننٝ  -

 اٌّضبضشاد اٌؼبِخ ٚاٌتخم١ف١خ

اٌّغنبّ٘خ فننٝ تطنن٠ٛش ِٕنب٘ذ اٌى١ّ١ننبء اٌزبِؼ١ننخ ٚاٌّذسعن١خ تّشنن١بً ِننغ أعنٍٛة اٌتطنن٠ٛش اٌّشصٍننٟ ٌٍّٕننب٘ذ  -

 ٌضمبئك اٌؼ١ٍّخ اٌّزشدح ٚاٌّؼبسف اٌتطج١م١خربِؼبً ث١ٓ ا
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 ثبلقضن عذد الطالة
( 31)  2021/2022ِنٓ اٌؼنبَ اٌزنبِؼٝ  شث١نغخ ي فظً اٌاٌّغز١ٍٓ ثمغُ اٌى١ّ١بء ٚ ٠جٍغ ػذد اٌط ة

 .ِٓ اإلٔبث دساع١خ ، ٚوٍُٙ فظٛي (8)طبٌجخ ِٛصػ١ٓ ػٍٝ 

 

 هيئخ التذريش ثبلقضن أعضبء 
أػضننبء ِؼ١ٕنن١ٓ  6لظننش ثننٓ غشنن١ش /   ثمغننُ اٌى١ّ١ننبء و١ٍننخ اٌتشث١ننخ ظ١٘ئننخ اٌتننذس٠ ٠جٍننغ ػننذد أػضننبء

 (ِٓ اٌزٕغ١خ اٌّظش٠ٓ ِٓ اٌؼشة ١ٌ1ج١١ٓ ،  5))لبس٠ٓ( 
 

 اٌزٕغ١خ اٌتخظض ـٍّٟؼؤً٘ اٌّاٌ /اٌذسرخاٌظفخ االعـــــــــُ َ

1 
 اٌظبدق رّؼخ ١ِ د 

 أعتبر ِغبػذ

 (سئ١ظ اٌمغُ)
 و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِبرغت١ش

 ١ٌجٝ

2 
 ػجذ اٌؼض٠ض ِب٘ش ِضّذ

 ِشبسنأعتبر 

 )اٌذساعخ ٚاالِتضبٔبد(
 دوتٛساٖ

 و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخ

 ٠ٚٛٔخٚ

 ِظشٜ

 ١خ١ٌج و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِبرغت١ش ِضبضش  ػض٠ضح عؼ١ذ ػبشٛس 3

4 
 عٕبء ِفتبس أثٛش١ٙٛح

 ِضبضش

 )ِٕغك اٌزٛدح(
 و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخ دوتٛساٖ

 ١خ١ٌج

 ١خ١ٌج ١ٍ١ٍخو١ّ١بء تض ِبرغت١ش ِضبضش ِغبػذ وش٠ّخ سِضبْ اٌغ٠ٛش  5

 ١ٌجٝ و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخ دوتٛساٖ ِضبضش طبٌش اٌٙبدٞ أٚص١ذٖ 6

 

 وىادلعيذ
 وشف ثأعّبء اٌّؼ١ذاد

 ِ صظبد االعـــــــــُ َ

 ِٛفذح ٌٍذساعخ ثبٌخبسد فبطّخ خ١ٍفخ  ثٓ  ٔظش  1

 ِٛفذح ٌٍذساعخ ثبٌخبسد أ١ِٕخ  رغّبْ  اٌزمٕذٞ  2

 خبسدِٛفذح ٌٍذساعخ ثبٌ أعّبء اٌظ١ذ سخبء 3

 ثبٌذاخًِٛفذح ٌٍذساعخ  طجش٠خ عبٌُ ِفتبس 4

 

 ثبلقضن الذراصيخاخلطخ 
ٚصنذح دساعن١خ ِمغنّخ ػٍنٝ  137شنش٠طخ أْ ٠غنتىًّ  اٌى١ّ١نبءتخظنض فنٟ  اٌتشث١نخ ثىنبٌٛس٠ٛطّٕش اٌطبٌنت دسرنخ ٠  

 إٌضٛ اٌتبٌٟ :

 ٚصذح دساع١خ )ِٛاد ػبِخ( 27أٚالً: ِتطٍجبد اٌزبِؼخ ٚتشًّ  -

 ٚصذح دساع١خ )ِٛاد ػبِخ ٚتشث٠ٛخ( ١ٍ34خ ٚتشًّ حب١ٔبً: ِتطٍجبد اٌى -

 ٚصذح دساع١خ )ِٛاد تخظظ١خ ٔظش٠خ( 62ِتطٍجبد اٌمغُ ٚتشًّ  -

 ٚصذح دساع١خ )ِٛاد تخظظ١خ ػ١ٍّخ( 14ِتطٍجبد اٌمغُ ٚتشًّ  -
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 قــضن الكيــــويبء لالربًبهج الذراصي 

 
 :ٌٟاٌتبأرضاء ٚ٘ٝ ػٍٝ إٌضٛ  4اٌىبًِ إٌٝ  اٌذساع٠ٟٕمغُ اٌجشٔبِذ 

 

 أٚالً: ِتطٍجبد اٌزبِؼخ
سِض  َ

 اٌّمشس

 ِتطٍجبد اٌّمشس ػذد اٌغبػبد ػذد اٌٛصذاد اعُ اٌّمشس

 ػٍّٟ ٔظشٞ

1 CS100  ٌٟصبعت أI 2 2 ------ ------ 

2 CS101  ٌٟصبعت أII 2 2 ------ CS100 

3 AR100  ٌغخ ػشث١خΙ 2 2 ------ ------ 

4 AR101  ٌغخ ػشث١خΙΙ 2 2 ------ AR100 

5 EL100  اٌٍغخ اإلٔز١ٍض٠خΙ 2 2 ------ ------ 

6 EL101  اٌٍغخ اإلٔز١ٍض٠خΙΙ 2 2 ------ EL100 

7 PH111  ف١ض٠بء ػبِخI 3 3 ------ ------ 

8 PH112  ف١ض٠بء ػبِخII 3 3 ------ PH111 

9 MM101  س٠بضخ ػبِخI 4 4 ------ ------ 

10 MM102  س٠بضخ ػبِخII 3 3 ------ MM101 

11 ST210  2 2 ِجبدئ اإلصظبء ٚ االصتّبالد ------ MM102 

 ------ ------ 27 27 اٌّــــزــّٛع

 
 حب١ٔبً: ِتطٍجبد اٌى١ٍخ

سِض  َ

 اٌّمشس

 ِتطٍجبد اٌّمشس  ػذد اٌغبػبد  ػذد اٌٛصذاد اعُ اٌّمشس

 ػٍّٟ ٔظشٞ 

1 AR213  ٌغخ ػشث١خIII 2 2 ------ AR101 

2 AR216 ٌغخ ػشث١خ IV 2 2 ------ AR213 

3 IS100  اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخΙ 2 2 ------ ------ 

4 IS101  اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخΙΙ 2 2 ------ IS100 

5 GS100  َ2 2 ػٍُ إٌفظ اٌؼب ------ ------ 

6 GS101 2 2 أطٛي تشث١خ ------ GS100 

7 GS203  ٞٛ2 2 ػٍُ إٌفظ اٌتشث ------ GS100 

8 GS201 2 2 س٠ظ ػبِخ طشق تذ ------ ------ 

9 GS202  2 2 أعظ ِٕب٘ذ ------ ------ 

11 GS200 ٝ2 2 ػٍُ إٌفظ استمبئ ------ GS100 

11 GS301  2 2 تشثٛٞطشق ثضج ------ GS203 

12 GS302 ُ2 2 اٌتشثٛٞاٌم١بط  ٚ اٌتم٠ٛ ------ GS301 

13 GS303  2 2 اٌٛعبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ ------ GS302 

14 GS400  2 2 اٌّذسع١خاإلداسح ------ GS303 

15 GS401 2 2 اٌظضخ إٌفغ١خ ------ GS400 

16 GS402 خ اٌتشث١خ اٌؼ١ٍّI 2 2 ------ GS401 

17 GS403 خ اٌتشث١خ اٌؼ١ٍّII 2 2 ------ GS402 

 ------ ------ 34 34 اٌّــــزــّٛع
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 "حبٌخبً: ِتطٍجبد لغُ اٌى١ّ١بء "اٌّمشساد إٌظش٠خ

 ِتطٍجبد اٌّمشس  ػذد اٌغبػبد  ػذد اٌٛصذاد اعُ اٌّمشس سلُ اٌّمشس َ

 ػٍّٟ ٔظشٞ 

1 CH101  و١ّ١بء ػبِخΙ ٞ4 4 ٔظش ------ - 

2 CH102  و١ّ١بء ػبِخΙΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH101  

3 CH231  و١ّ١بء ػض٠ٛخΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH101 ‚CH102 

4 CH232  و١ّ١بء ػض٠ٛخΙΙ  ٞ3 3 ٔظش ------ CH231 

5 CH331  و١ّ١بء ػض٠ٛخΙΙΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH231 – CH232 

6 CH332  و١ّ١بء ػض٠ٛخIV ٞ3 3 ٔظش ------ CH331 

7 CH221  و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH101 ‚CH102 

8 CH222  و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخΙΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH221 

9 CH321  و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخΙΙΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH221 – CH222 

11 CH322  و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخIV ٞ2 2 ٔظش ------ CH221 – CH222-CH321 

11 CH241   و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خΙ ٞ2 2 ٔظش ------ CH102‚MM101 ‚MM102 

12 CH242  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خΙΙ ٞ2 2 ٔظش ------ CH241 

13 CH341  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خΙΙΙ ٞ2 2 ٔظش ------ CH241 – CH242  

14 CH342  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خIV ٞ2 2 ٔظش ------ CH241 – CH242 – CH341 

15 CH343  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خV ٞ2 2 ٔظش ------ CH342 

16 CH211  و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخΙ ٞ3 3 ٔظش ------ CH101 ‚CH102 

17 CH212  و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخΙΙ ٞ2 2 ٔظش ------ CH211  

18 CH311  ّ١بء تض١ٍ١ٍخ و١ΙΙΙ ٞ2 2 ٔظش ------ CH211 – CH212  

19 CH312  و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخIV ٞ2 2 ٔظش ------ CH311 

21 CH436  2 2 و١ّ١بء ٠ٚٛٔخ ------ CH321- CH341- CH311 

21 CH441  2 2 و١ّ١بء طٕبػ١خ ------ CH321- CH341- CH311 

22 CH451  ٞ3 3 و١ّ١بء ص٠ٛ١خ ٔظش ------ CH231 – CH232-CH331 

23 CH310  2 2 طشق تذس٠ظ خبطخ ------ GS201 

24 CH499  4 4 ِششٚع اٌتخشد ------ CH321- CH341- -CH331 

 ------ ------ 62 62 اٌّــــزــّٛع

 

 
 ساثؼبً: ِتطٍجبد لغُ اٌى١ّ١بء "اٌّمشساد اٌؼ١ٍّخ"

ػذد  اعُ اٌّمشس سلُ اٌّمشس َ

 اٌٛصذاد

 ّمشس ِتطٍجبد اٌ ػذد اٌغبػبد 

 ػٍّٟ ٔظشٞ 

1 CH102P  و١ّ١بء ػبِخΙΙ ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH101 

2 CH231P  و١ّ١بء ػض٠ٛخΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH231  

3 CH232P  و١ّ١بء ػض٠ٛخII ٍّٝ3 ------ 1 ػ CH231P 

4 CH331P  و١ّ١بء ػض٠ٛخΙΙΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH232P 

5 CH221P  و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH221  

6 CH222P   و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخΙΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH221P 

7 CH321P  و١ّ١بء غ١ش ػض٠ٛخIII ٍّٝ3 ------ 1 ػ CH222P  

8 CH241P  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خI ٍّٝ3 ------ 1 ػ CH241 

9 CH242P  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خΙΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH241P 

10 CH341P  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خIII ٍّٝ3 ------ 1 ػ CH242P 

11 CH211P  و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخΙ ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH211 

12 CH212P   و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخΙΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH211P 

13 CH311P   و١ّ١بء تض١ٍ١ٍخΙΙΙ  ٍّٟ3 ------ 1 ػ CH212P 

14 CH451P ٍّٟ3 ------ 1 و١ّ١بء ص٠ٛ١خ ػ CH232-CH331 

 ----------- 42 ------ 14 اٌّــــزــّٛع
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 عذد الىحذاد و عذد الضبعبد للوقزراد الذراصيخهلخص 
 

 ِ صظبد ػذد اٌغبػبد ػذد اٌٛصذاد اٌجٕذ َ

1 
 أٚالً: ِتطٍجبد اٌزبِؼخ

 
27 27 

 اٌّمشساد اٌذساع١خ

 اٌؼبِخ ٚاٌتشث٠ٛخ
2 

 حب١ٔبً: ِتطٍجبد اٌى١ٍخ

 
34 34 

3 

 حبٌخبً: ِتطٍجبد لغُ اٌى١ّ١بء

 اد إٌظش٠خ""اٌّمشس

 

62 62 
 اٌّمشساد

 اٌذساع١خ

 اٌتخظظ١خ
4 

 ساثؼبً: ِتطٍجبد لغُ اٌى١ّ١بء

 "اٌّمشساد اٌؼ١ٍّخ"

 

14 42 

 ----------- 165 137 اٌّزّٛع
 

 
 

 جذول تقيين االهتحبًبد و الذرجبد 

 
 
 

 
 
 
 

 هقزراد الكيويبءثعض األقضبم األخزي التي يذرس طالثهب 
 

 ف١ض٠بء ٠ٚذسط اٌط ة اٌّمشساد اٌتب١ٌخ:لغُ اٌ لغُ األص١بء ٠ٚذسط اٌط ة اٌّمشساد اٌتب١ٌخ:

 ً ري Iكيويب  ربهخ  -

 ً ري IIكيويب  ربهخ  -

 رولي IIكيويب  ربهخ  -

 كيويب  تسليليخ ً ري -

 كيويب  تسليليخ رولي -

 كيويب  ر ْ خ ً ري -

 كيويب  ر ْ خ رولي -

 كيويب  زيْ خ ً ري -

 كيويب  زيْ خ رولي -

 ً ري Iكيويب  ربهخ  -

 ً ري II  ربهخ كيويب -

 رولي IIكيويب  ربهخ  -

 

 

 الٌتيدخ الٌسجخ الوئْ خ التقذ ر

 را ت % 53إلي تق  هي  0هي  ضعيف خذا

 را ت % 30  هي إلم تق 53هي  ضعيف

 ًبخر % 53إلم تق  هي  30هي  هقجْ 

 ًبخر %53إلي تق  هي  53هي   خيذ

 ًبخر % 53إلم تق  هي  53هي  خيذ خًذا

 ًبخر % 000إلم  53هي  هوتبز
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 حضت الفصىل الذراصيخادلقزراد الذراصيخ 
 

 الفصل الدراسي األول 
 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ

 عدد الساعات
 عممي نظري

1. PH101  فيزياء عامةΙ 3 3 - 
2. AM101  رياضة عامةΙ 3 3 - 
3. CH101  كيمياء عامةΙ 4 4 - 
 - 2 2 عمـ النفس العاـ  100ت ف  .4
 - Ι 2 2دراسات قرآنية  101د س  .5
 - Ι 2 2لغة عربية  103ؿ ع  .6
  I 2 2حاسوب  100ح س  .7
8. E L 100  لغة إنجميزيةΙ 2 2 - 

 - 20 20 المػػػػجػػموع

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ
 عدد الساعات

 عممي ينظر 
1. CH102  كيمياء عامةΙΙ  3 3 - 
2. CH102  كيمياء عامةΙΙ  3 - 1 عممي 
3. E L 101  لغة إنجميزيةΙΙ 2 2 - 
 - 2 2 أصوؿ التربية   101ت ف  .4
 - ΙΙ 2 2دراسات قرآنية  102د س  .5
6. PH 102  فيزياء عامةII 3 3 - 
7. AM102   رياضة عامةΙΙ 3 3 - 
 - ΙΙ 2 2عربية  لغة 104ؿ ع  .8
 - II 2 2حاسوب  101ح س  .9

 3 19 20 المػػػػجػػموع
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 الفصل الدراسي الثالث
 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ

 عدد الساعات
 عممي نظري

1. CH231  كيمياء عضويةΙ 3 3 - 
2. CH221 كيمياء غير عضوية Ι  3 3 - 
3. CH241  كيمياء فيزيائيةΙ 2 2 - 
4. CH211  كيمياء تحميميةΙ 3 3 - 
 - ΙΙΙ 2 2لغة عربية  215ؿ ع  .5
 - 2 2 عمـ النفس التربوي   200ت ف  .6

 - 15 15 المػػػػجػػموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع
 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ

 عدد الساعات
 عممي نظري

1. CH222  كيمياء غير عضويةII  3 3 - 
2. CH232  كيمياء عضويةII 3 3 - 
3. CH242  كيمياء فيزيائيةΙΙ 2 2 - 
4. CH212  كيمياء تحميميةΙΙ  2 2 - 
5. CH211  كيمياء تحميميةΙ  3 - 1 عممي 
6. CH232   كيمياء عضويةI 3 - 1 عممي 
7. CH322  كيمياء غير عضويةΙ  3 - 1 عممي 
8. CH242  كيمياء فيزيائيةΙ  3 - 1 عممي 
 - 2 2 طرؽ تدريس عامة 201ف  ت .9

 - IV 2 2لغة عربية  216ؿ ع  .11

 12 14 18 المػػػػجػػموع
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 الفصل الدراسي الخامس 
 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ

 عدد الساعات
 عممي نظري

1. CH331  كيمياء عضويةΙΙI 3 3 - 
2. CH321  كيمياء غير عضويةΙΙΙ 3 3 - 
3. CH341 يمياء فيزيائية كΙΙI 2 2 - 
4. CH311  كيمياء تحميميةΙΙΙ 2 2 - 
5. CH322  كيمياء غير عضويةΙΙ  3 - 1 عممي 
6. CH232  كيمياء عضويةΙΙ 3 - 1 عممي 
7. CH341  كيمياء فيزيائيةΙΙ  3 - 1 عممي 
8. CH212  كيمياء تحميميةΙΙ  3 - 1 عممي 
 - 2 2 أسس مناىج 202ت ف  .9

 12 12 16 جػػموعالمػػػػ

 
 الفصل الدراسي السادس

 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ
 عدد الساعات

 عممي نظري
1. CH331 كيمياء عضويةIV 3 3 - 
2. CH322 كيمياء غير عضويةIV 2 2 - 
3. CH342 كيمياء فيزيائيةIV 2 2 - 
4. CH312  كيمياء تحميميةIV 2 2 - 
5. CH321  ية كيمياء عضوΙΙΙ  3 - 1 عممي 
6. CH342  كيمياء فيزيائيةIII 3 - 1 عممي 
7. CH311  كيمياء تحميميةΙΙΙ 3 - 1 عممي 
8. CH322  كيمياء غير عضويةΙΙΙ  3 - 1 عممي 
 - 2 2 عمـ النفس االرتقائي 203ت ف  .9

 12 11 15 المػػػجموع 
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 الفصل الدراسي السابع 
 د الوحداتعد اسـ المقرر رقـ المقرر ـ

 عدد الساعات
 عممي نظري

1. CH343 كيمياء فيزيائيةV 2 2 - 
2. CH436 2 2 نووية كيمياء - 

3. CH 441  2 2 ؾ صناعية - 
 - 2 2 طرؽ البحث التربوي  301ت ف  .4
 - 2 2 القياس والتقويـ   302ت ف  .5
 - 2 2 وسائؿ تعميمية 303ت ف  .6
7. CH311 2 2 طرؽ تدريس خاصة - 
 - I 2 2التربية العممية  402ت ف  .8
9. CH 499  مشروع تخرجI 2 2 - 

 - 18 18 المػػػػجػػموع

 
 
 

 الفصل الدراسي الثامن 
 عدد الوحدات اسـ المقرر رقـ المقرر ـ

 عدد الساعات
 عممي نظري

1. CH451  3 3 كيمياء حيوية - 
2. CH451  3 - 1 كيمياء حيوية عممي 
 - 2 2 الصحة النفسية  401 ت ف .3
 - 2 2 اإلدارة المدرسية  400ت ف  .4
 II 2 - 2التربية العممي  402ت ف  .6
7. CH 499  مشروع تخرجII 2 2 - 

 5 9 12 المػػػػجػػموع
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 Ι  CH 101هقزر كيويبء عبهخ 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 I CH101 4 4كيمياء عامة 

  -ادلفزداد :
  -الباب األوؿ :

 (SI - Unit System)وحدات القياس الدولية  -

 -  K . F . Cقياس درجات الحرارة  –وحدات الضغط  –الوحدات المشتقة  –الوحدات األساسية السبعة 
 الكثافة ، الوزف النوعي.  

 وقسمة األرقاـ المعنوية (. ضرب –األرقاـ المعنوية لمكميات المقاسة ) جمع وطرح األرقاـ المعنوية  -
 المخاليط( . –خصائصيا ، العناصر ، المركبات  –المادة ) تعريفيا  -

 الرموز ، الصيغ ووزف المعادالت الكيميائية. –التغيرات الكيميائية والفيزيائية   -

 األوزاف المكافئة.  –األوزاف الجزيئية  –األوزاف الذرية  -

  -الباب الثاني :
  -ة :الحسابات الكيميائي

 ––النسبة المئوية لمتركيب  –الصيغ الكيمائية  –حساب األوزاف الجزيئية  –الموؿ لمعنصر والمركب  -
 حسابات مبنية عمي المعادالت الكيميائية. –الصيغ األولية 

التركيز  –اإلنتاجية النظرية والنسبة المئوية لإلنتاجية  –حسابات المادة المتفاعمة المحددة لمتفاعؿ  -
 .M الموالري

  -الباب الثالث :
 –نيوترونات  –الكترونات  –التركيب الذري والجدوؿ الدوري: فكرة مبسطة عف تركيب الذرة ) بروتونات  -

 شحناتيا وكتمتيا( 

خصائص  –وصؼ الجدوؿ مع توضيح الدورات والمجموعات  –الجدوؿ الدوري الحديث )العدد الذري -
األلفة االلكترونية وطاقة التأيف والحجـ والفمزات  الجدوؿ وتطورىا خالؿ الدورات والمجموعات مثؿ

 والالفمزات وأشباه الفمزات(

 قاعدة ىوند (. –أعداد الكـ والتوزيع االلكتروني ) مبدأ باولي  -

 أنواع الروابط الكيميائية -

 -الباب الرابع:
التفرع  – IUPACاألستيمينات )التسمية حسب نظاـ  –األوليفينات  –كيمياء الييدروكربونات: البرافينات  -

 الييدروكربونات الحمقية )البروباف والبيوتاف والبنتاف واليكساف الحمقى( –التشكؿ(  –
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 CH 102  ٔظشٜ ΙΙهقزر هبدح كيويبء عبهخ 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 II CH102 4 4كيمياء عامة 

 
 الباب األوؿ: الغازات

يؿ ، شارؿ ، جاي لوساؾ ، القانوف الموحد لمغازات ، دالتوف لمضغوط الجزيئية ، قوانيف الغازات ) بو  -
 جراىاـ لالنتشار ، قانوف الغاز المثالي ( .

 النظرية الجزيئية لمغازات ، الغازات الحقيقية . -
 

 الباب الثاني: االتزاف الكيميائي 
االتزاف غير  -  ¸ Kp Kcالعالقة بيف -ميائي الثرمودينمؾ واالتزاف الكي -ثابت االتزاف   –قانوف فعؿ الكتمة 

 حسابات االتزاف . –مبدأ لوشاتيمة واالتزاف الكيميائي  –المتجانس 
 

 المحاليؿالباب الثالث: 
 فوؽ المشبعة ( . –الغير مشبعة  –مصطمحات المحاليؿ ) المحاليؿ المشبعة  -
 ات التحويؿ بينيماالعيارية( وعالق –)الموالرية   طرؽ التعبير عف تركيز المحاليؿ -

 -النسبة المئوية:  -

 ( . W / W%) وزنية / وزنية   -

 ( .  % V / Wحجمية / وزنية (  -

 ( . % V / V) حجميو / حجمية   -

 جزء لكؿ مميوف ، جزء لكؿ الؼ جزء ، جزء لكؿ بميوف جزء ، وحدة الممي موؿ لكؿ لتر . -
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 CH 102P  ػٍّٝ ΙΙهقزر هبدح كيويبء عبهخ 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر رر ورمزهاسـ المق

 CH102P 3 1 عممى IIكيمياء عامة 

 
 تضض١ش اٌّضب١ًٌ اٌّٛالس٠خ (1

 تضض١ش اٌّضب١ًٌ اٌؼ١بس٠خ (2

 اٌىشف ػٓ اٌشمٛق اٌضّض١خ (3

 اٌىشف ػٓ اٌشمٛق اٌمبػذ٠خ (4
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 CH 241 ًظزي Ιهقزر كيويبء فيزيبئيخ 
 عدد الوحدات دد الساعاتع رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 I CH241 2 2كيمياء فيزيائية 

 

 
 الكيمياء الفيزيائية والوحدات  :المقدمة

 
 الغازات: الباب األوؿ

قانوف  –معادلة الغاز المثالي  –أفوجادرو  –شارؿ  –قوانيف الغازات ) بويؿ  –الصفات العامة لمغازات  -
 قانوف جراىاـ   –دالتوف لمضغوط الجزيئية 

 النظرية الحركية ودرجة الحرارة . –ضغط الغاز  –ية الحركية لمغازات النظر  -

مبدأ  –لزوجة الغازات  –التصادـ الجزيئي ومتوسط المسار الحر  -توزيع ماكسويؿ  –السرعة الجزيئية  -
 التوزيع المتساوي لمطاقة .

 . السعة الحرارية لمغازات تحت ضغط ثابت –السعة الحرارية لمغازات تحت حجـ ثابت  -

 أسباب أنحرافيا  عف السموؾ المثالي .  –الغازات الحقيقية  -

 تكثيؼ الغازات والحالة الحرجة . –معادلة  فاندرفالز  -

 مسائؿ .  -المعادلة الفيريالية   –قانوف الحاالت المتناظرة  -

 
 الديناميكا الحرارية : الباب الثاني

 قانوف الصفر لمثرمودينمؾ . –ولية والمركزة الخواص الشم –النظاـ والمحيط  –مقدمة في الثرمودينيمؾ  -
 الطاقة وأشكاليا . –الشغؿ  –مقدمة في القانوف األوؿ لمثرمودينمؾ  -

التمدد في  –العممية العكسية  –عمميات التمدد واألنكماش  –أنواع العمميات  –القانوف األوؿ لمثرمودينمؾ  -
 الفراغ .

 ثابت .التفاعالت تحت حجـ  –التفاعالت تحت ضغط ثابت  -

 . Cp    ،  Cvالعالقة بيف  –وجوؿ وتومسوف  –تجربة جوؿ  –السعة الحرارية  –الطاقة واألنثالبيا  -

العالقة بيف الحجـ ودرجة الحرارة ، والضغط والحجـ والضغط ودرجة الحرارة لنظاـ  –العمميات األديباتية  -
 أديباتي .
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 ΙΙ CH242هقزر كيويبء فيزيبئيخ 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 II CH242 2 2فيزيائية  كيمياء
 

 اتزاف الطور: الفصؿ األوؿ
مقدمة ، اتزاف الطور ، قاعدة الطور ، درجات الحرية أو المتغيرات ، استعماالت قاعدة الطور ، اتزاف الطور 

 ثالثية المكونات .في نظاـ أحادي المكوف اتزانات الطور لنظاـ ثنائي المكوف ، األنظمة 
 

 المحاليؿ: الفصؿ الثاني
مقدمة ، التعبير عف تراكيز  المحاليؿ ، الصفات الثرمودنيمكية  لممحاليؿ ، المحموؿ المثالي ، الحيود عف 

السموؾ المثالي لممحاليؿ العالقة بيف تركيب المحموؿ وتركيب بخاره ، درجات الغمياف لمزيج ثنائي ، السوائؿ 
 محاليؿ الغازات في السوائؿ ، محاليؿ المواد الصمبة في السوائؿ ، الخواص الجامعة لممحاليؿ.  غير الممتزجة ،

 
 : الخواص الفيزيائية المختمفةالفصؿ الثالث

المزوجة وطاقة التنشيط  –التوثر السطحي ، التوثر السطحي والضغط البخاري لمقطرات الصغيرة  –مقدمة 
 تطبيقات االمتزاز . –لة النكميد لالمتزاز معاد–أنواعو  –االمتزاز  –لمزوجة 

 
 الكيمياء الحرارية : الباب الثالث

 القياسات الحرارية . -
 حساب حرارة التفاعؿ تحت ضغط ثابت في حرارة التفاعؿ تحت حجـ ثابت . -

 القانوف الثاني في الكيمياء الحرارية .  –القانوف األوؿ في الكيمياء الحرارية  –الطرؽ القياسية  -

 قات القانوف األوؿ في الكيمياء الحرارية .تطبي -

 –حرارة طاقات الروابط  –حرارة )إإنثالبيا ( انتقاؿ الطور  –حرارة التعادؿ  –حرارة األحتراؽ  –حرارة التكويف 
 تغير حرارة التفاعؿ مع درجة الحرارة .

 
 
 
 
 

 
 



16 

 

  III CH341هقزر كيويبء فيزيبئيخ 
 عدد الوحدات ساعاتعدد ال رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 III CH341 2 2كيمياء فيزيائية 

 
 معدؿ سرعة التفاعالت وقياساتياالفصؿ األوؿ: 

قوانيف معدؿ السرعة ، وثابت السرعة ، حركيات التفاعالت البسيطة ، تفاعالت رتبة أولى ، تفاعالت رتبة 
نيكية التفاعالت البسيطة ، وحركيات ثانية ، تفاعالت رتب أعمي ، التفاعالت السريعة وطريقة التراخي ، ميكا

التفاعالت المعقدة ، التفاعالت المتعاكسة ، التفاعالت المتتابعة ، التفاعالت المتوازية ، التفاعالت المتسمسمة 
. 
 

 الفصؿ الثانى: نظريات معدؿ السرعة
نشيط ، نظرية التصادـ اعتماد معدؿ سرعة التفاعؿ عمي درجة الحرارة ، دواؿ جبس ، االنثاليات وانتروبيات لمت

وميكانيكية لبندماف ، مبدأ دالة التجزئة الجزيئي ونظرية المعقد المنشط ، مقارنة نظرية التصادـ مع نظرية 
 المعقد المنشط ، بعض التطبيقات لمحركيات الكيميائية تفاعالت في المحاليؿ وتأثير الممح .

 
 التفاعالت غير المتجانسة الفصؿ الثالث: 

تزاز ، ايسوثيـر  االمتزاز ، خطوات في ميكانيكية تفاعالت السطح ، التفكؾ البسيط عمي السطوح ، أنواع االم
الكفاءة الكمية لمتحمؿ الضوئي الوميضي ،  –دور السطح عمي التحفيز ، التفاعالت الكيميائية الضوئية 

 قاعدة . –حفازات حمض 
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  IV CH342هقزر كيويبء فيزيبئيخ 

 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر المقرر ورمزه اسـ
 IV CH342 2 2كيمياء فيزيائية 

 

 الفصؿ األوؿ: مخطط األطوار لنظاـ ثالثي المكوف

 
 الكيمياء الكيربيةالفصؿ الثانى: 

ونية نظرية أرىينيوس األي –المواصمة المولية  –قياسات التوصيؿ  –قوانيف فاراداي والمكافئات الكيركيميائية 
حاصؿ تأيف الماء حاصؿ تأيف  –تطبيقات مبسطة عمي حسابات المواصمة  –اعداد النقؿ وحركية االيونات  –

 –الفاعمية وعامؿ الفاعمية  –قانوف ستوكس  –توصيؿ أيونات الييدروجيف وأيونات الييدروكسيد  –الذوبانية 
 نظرية انسوجر –وىوكؿ  نظرية دباي –تطبيؽ نظرية المواصمة  –الشدة أو القوة االيونية 

 
 الفصؿ الثالث: الخاليا الجمفانية
القوة  –أنواع الخاليا بوصمة أو بدوف وصمة سائؿ  -أنواع االقطاب   –تعريؼ الجيود والخمية الجمفانية 

إعتماد القوة الدافعة الكيربائية عمي التركيز ) معادلة نرنست (  –الكيربية والجيود القطبية تدوينيا وقياساتيا 
بعض التطبيقات لقياسات القوة الدافعة الكيربائية  –نتائج ديناموحرارية مف القوة الدافعة الكيربائية لمخاليا  –
 –معادلة تافؿ  –فوؽ الجيد والتيارات القطبية والتفاعالت الكيميائية  –األس الييدروجيني  –ثوابت التوازف  –

 فولمر –معادلة بتمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



18 

 

  V CH343هقزر كيويبء فيزيبئيخ 

 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 V CH343 2 2كيمياء فيزيائية 

 

 

 الكـ ميكانيكاعمـ تطور الفصؿ األوؿ: 

وضوئي ، األطياؼ الذرية ونظرية بوىر لذرة تركيب المادة ، إشعاع الجسـ األسود ، التأثير الكير     
،  يكانيكا الموجية ، معادلة شرودنجرالييدروجيف ، السموؾ المزدوج لمضوء والمادة ، مبدأ عدـ التأكد ، الم

الصياغة العامة لميكانيكا الكـ ، مسممات كيمياء الكـ وتابعاتيا ، نظرية التمدد ، الدواؿ المميزة والقيـ المميزة 
 ت الخاضعة لقاعدة التبادؿ ، مؤشر ىاممتف .لممؤتمرا

 
 العـز الزاوي في ميكانيكا الكـمعالجة الفصؿ الثانى: 

 مؤثرات العـز الزاوي ، قوانيف التبادؿ ، القيمة المميزة والدواؿ المميزة لمؤثرات العـز الزاوي .
 

 ميكانيكا الكـ ألنظمة بسيطةالفصؿ الثالث: 
دوؽ جيد ، الدوار الصمد وتطبيقاتو ، المتذبذب المتوافؽ وتطبيقاتو ، ذرة الجسيمات الحرة ، جسـ داخؿ صن

 الييدروجيف واأليونات أشباه الييدروجيف ، الطرؽ التقريبية ، نظريات الترابط .
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 Ι CH221هقزر كيويبء غري عضىيخ  

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 I CH221 3 3وية كيمياء غير عض

  -الفصؿ األوؿ :
ثمانيات نيوالندز  –تقسيـ وبناء الجدوؿ الدورى الحديث )ثالثيات دوبرنير  -التركيب الذري والجدوؿ الدوري -

التعديالت عمى نظرية  –نظرية بور  –أطياؼ ذرة الييدروجيف  –الجدوؿ الدورى الحديث(  –جدوؿ مندليؼ 
قاعدة  -تداخؿ األمواج  –Wave Function (Ψ)ا الموجية ودالة الموجة الميكانيك –قاعدة باولي  –بور 

أرقاـ الكـ   -الخاصية المزدوجة لإللكترونات  –المعادلة الموجية لشرودنجر  –ىيزنبيرج ) مبدأ الشؾ والريب( 
 –ري ترتيبات العناصر في مجموعات في الجدوؿ الدو  –التوزيع اإللكتروني لذرات العناصر وقاعدة ىوند  –

اإليجابية والسالبية  –األلفة اإللكترونية  –طاقة التأيف  –مجموع الذرات واأليونات  –الخواص العامة لمعناصر 
 الكيربية لمعناصر الكيميائية.

 
   -الفصؿ الثاني  :

 –أليونية الرابطة ا -الرابطة المعدنية )الفمزية(  –النظرية اإللكترونية لمتكافؤ  –الروابط الكيميائية والتركيب 
الخواص العامة لمروابط األيونية  –الروابط الثنائية والثالثية  –الرابطة التناسقية  –الرابطة التساىمية 

التراكيب في المواد الصمبة األيونية ، الرص المتقارب ، المركبات األيونية مف نوع  –والتساىمية في المركبات 
MX  -  ونية مف نوع المركبات األي –طاقة الشبكية البموريةMX2 –  عيوب  –عيوب التركيب المحدد

 االتحاد الخطي لألفالؾ الذرية. –التيجيف ، روابط سيجما وباي  –التركيب غير المحدد 
 

 -الفصؿ الثالث:
موقع الييدروجيف فى الجدوؿ الدورى )أوجو التشابو واالختالؼ بيف الييدروجيف وعناصر المجموعة  -

 األولى والرابعة والسابعة(

 (Occurrence)واجد عناصر المجموعة األولى والثانية فى الطبيعة ت -

 كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة األولى مف الجدوؿ الدورى الحديث -

(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 

 كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة الثانية مف الجدوؿ الدورى الحديث -

- (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 

 الصوديـو )خمية داوف(تحضير فمز  -

 استخدامات فمزات المجموعة األولى والثانية -

 كيمياء الجير والجبس -
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 ΙΙ CH222هقزر كيويبء غري عضىيخ  
 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 II CH222 3 3كيمياء غير عضوية 

 
  -الفصؿ األوؿ :

 (B, Al, Ga, In, Tl)ثالثة مف الجدوؿ الدورى الحديث كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة ال -

 طاقة التأيف –التدرج فى الخواص الفمزية والالفمزية  –درجات االنصيار والغمياف  –التواجد فى الطبيعة  -
 الخواص الشاذة والغريبة لمبوروف  -

 تحضير وتفاعالت واستخدامات بورات الصوديـو  -

 يؾ تحضير وتفاعالت واستخدامات حمض البور  -
 

   -الفصؿ الثاني  :
 (C, Si, Ge, Sn, Pb)كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة الرابعة مف الجدوؿ الدورى الحديث  -

 طاقة التأيف –التدرج فى الخواص الفمزية والالفمزية  –درجات االنصيار والغمياف  –التواجد فى الطبيعة  -

 كيمياء الكربوف والسميكوف -

 الزجاج ومعادف التربة  -

 كيمياء وتحضير واستخدامات السميكونات -
 

 -الفصؿ الثالث:
 (N, P, As, Sb, Bi)كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة الخامسة مف الجدوؿ الدورى الحديث  -

 طاقة التأيف –التدرج فى الخواص الفمزية والالفمزية  –درجات االنصيار والغمياف  –التواجد فى الطبيعة  -

 والفوسفوركيمياء النيتروجيف  -

 أكاسيد النيتروجيف والفوسفور )الخواص والتحضير والتفاعالت( -
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 ΙΙΙ CH321هقزر كيويبء غري عضىيخ  
 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 III CH321 3 3كيمياء غير عضوية 

 
  -الفصؿ األوؿ :

 (O, S, Se, Te, Po)ة مف الجدوؿ الدورى الحديث كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة السادس -

 طاقة التأيف –التدرج فى الخواص الفمزية والالفمزية  –درجات االنصيار والغمياف  –التواجد فى الطبيعة  -
 مقارنة بيف األكسوجيف والكبريت -

 تحضير وتفاعالت واستخدامات حمض الكبريتيؾ  -

 
   -الفصؿ الثاني  :

 (F, Cl, Br, I, At)ناصر المجموعة السابعة مف الجدوؿ الدورى الحديث كيمياء وخواص وتفاعالت ع -

 طاقة التأيف –التدرج فى الخواص الفمزية والالفمزية  –درجات االنصيار والغمياف  –التواجد فى الطبيعة  -

 الخواص الشاذة والغريبة لمفمور -

 خواص األكسدة لميالوجينات -

 ىيدريدات اليالوجينات -

 واألحماض األكسوجينية أكاسيد اليالوجينات -

 استخدامات اليالوجينات -

 )غير الحقيقية(  Pseudo- halogensمقارنة بيف اليالوجينات الحقيقية واليالوجينات الكاذبة  -

 كيمياء وخواص األستاتيف -
 

 -الفصؿ الثالث:
و كيمياء وخواص وتفاعالت عناصر المجموعة الثامنة مف الجدوؿ الدورى الحديث )الغازات النبيمة أ -

 (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)النادرة( 

 طاقة التأيف –الذوباف فى الماء  –درجات االنصيار والغمياف  –التواجد فى الطبيعة والتحضير  -

 مركبات الزينوف -

 تطبيقات واستخدامات الغازات النبيمة -
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 IV CH322هقزر كيويبء غري عضىيخ  
 

 وحداتعدد ال عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 III CH322 2 2كيمياء غير عضوية 

 

  -الفصؿ األوؿ :
  (d-block element)كيمياء العناصر االنتقالية  -
أنصاؼ األقطار  –التركيب االلكتروني وحاالت التأكسد  –موقع العناصر االنتقالية فى الجدوؿ الدورى  -

 الخواص المونية. –الخواص المغناطيسية  –الذرية واأليونية 
 مجموعة الحديد -مجموعة المنجنيز -مجموعة الكرـو  -مجموعة التيتانيـو  -السكانديـو  مجموعة -

 
   -الفصؿ الثاني  :

 كيمياء المركبات التناسقية -

 Werner’s Theoryنظرية فرنر  -

 Effective Atomic Number Theory (EAN)قاعدة العدد الذري الفعاؿ  -

 Valance Bond Theory (VBT)نظرية رابطة التكافؤ  -
 Crystal Field Theory (CFT)نظرية المجاؿ البمورى  -

 حساب طاقة المجاؿ البمورى لرباعى وثمانى السطوح  -

 التشوه فى رباعى وثمانى السطوح -
 

 -الفصؿ الثالث:
 كيمياء المعقدات  -

 أنواع الميجاندات -

 لتسمية المعقدات IUPACنظاـ  -

 تحضير بعض المعقدات -

 ئى فى المعقداتالتشكؿ الفراغى واليندسى والضو  -

 ML4, ML6مركبات  -
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 CH221Pعولً  Ι هقزر كيويبء غري عضىيخ
 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH221P 3 1 عممى Iكيمياء غير عضوية 

 
 ِضت٠ٛبد ِؼًّ اٌى١ّ١بء (1

 –اٌتشش١ش  –اٌتمط١ش  –ػ١ٍّبد و١ّ١بئ١خ ثغ١طخ: "إػبدح اٌجٍٛسح اٌتذس٠ت ػٍٝ  (2

 اٌتزف١ف"

 تشع١ت إٌضبط  (3

 تشع١ت اٌضذ٠ذ (4

 تشع١ت األ١ٌَّٕٛ (5

 تضض١ش ساعت ٠ٛد٠ذ اٌشطبص األطفش (6

 Cu(I)Clتضض١ش  (7

 اعتخذاَ اٌتشع١ت اٌى١ّ١بئٟ فٝ إصاٌخ تٍٛث ا١ٌّبٖ ثبٌؼٕبطش اٌخم١ٍخ (8

 تضض١ش غبص ا١ٌٙذسٚر١ٓ (9

 (اٌظٛد٠َٛ ِغ اٌّبءثؼض فٍضاد اٌّزّٛػخ األٌٚٝ )تفبػً  (10

 ّزّٛػخ األٌٚٝ ٚاٌخب١ٔخاختجبس اٌٍٙت ٌؼٕبطش اٌ (11
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 CH222P ػٍّٝ  ΙΙهقزر كيويبء غري عضىيخ 
 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH222P 3 1 عممى IIكيمياء غير عضوية 

 
 

 Chromium Alum Cr2(SO4)3. .(NH4)2SO4 تضض١ش .1

 Aluminum  Alum Al2(SO4)3. .(NH4)2SO4تضض١ش  .2

 Copper Alum CuSO4.(NH4)2SO4.6H2Oتضض١ش  .3

 Nickel Alum  NiSO4. .(NH4)2SO4تضض١ش  .4

 تضض١ش غبص وٍٛس٠ذ ا١ٌٙذسٚر١ٓ .5

 2NaCl (NH4Cl) + H2SO4→ Na2SO4 + 2HCl 

 تضض١ش غبص األوغٛر١ٓ فٝ اٌّؼًّ .6

 

 

 Gravimetric Analysisاٌتض١ًٍ اٌٛصٔٝ  .7

a) ػٍٝ ١٘ئخ أوغ١ذتشع١ت اٌىبٌغ١َٛ ػٍٝ ١٘ئخ أٚوغبالد ٚتض١ٍ ٍٗ 

b) تشع١ت اٌجبس٠َٛ ٚتض١ٍٍٗ ػٍٝ ١٘ئخ وشِٚبد أٚ وجش٠تبد 

c) تشع١ت األ١ٌَّٕٛ ػٍٝ ١٘ئخ ١٘ذسٚوغ١ذ ٚتض١ٍٍٗ ػٍٝ ١٘ئخ األوغ١ذ 

d) تشع١ت اٌضذ٠ذ ػٍٝ ١٘ئخ ١٘ذسٚوغ١ذ ٚتض١ٍٍٗ ػٍٝ ١٘ئخ األوغ١ذ 

e) تشع١ت اٌشطبص ٚتض١ٍٍٗ ػٍٝ ١٘ئخ وجش٠تبد 

f) ٝٔتذس٠جبد ِٚغبئً ػٍٝ اٌتض١ًٍ اٌٛص 
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 CH321Pعولً  ΙΙΙهقزر كيويبء غري عضىيخ  
 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH321P 3 1 عممى IIIكيمياء غير عضوية 

 

 

 ٌؼ١ٕبد ِٓ اٌتشثخ pHتمذ٠ش اٌىخبفخ ٚ اٌشطٛثخ ٚ  .1

 تمذ٠ش اٌّٛاد اٌؼض٠ٛخ ٚاألِ س غ١ش اٌؼض٠ٛخ اٌزائجخ فٝ اٌتشثخ  .2

 لبْٔٛ ث١ش الِج١شد"تضم١ك ٌؼٕبطش االٔتمب١ٌخ "جؼض االِتظبص ٌتض١ًٍ ط١ف ا .3

 ػًّ ِٕضٕٝ اٌّؼب٠شح ٌٍٕضبط ثبٌتض١ًٍ اٌط١فٝ "اٌضٛئٝ" .4

 تمذ٠ش اٌتشو١ض اٌّزٙٛي ٌٍٕضبط فٝ ػ١ٕخ ِٓ ا١ٌّبٖ ، تمذ٠ش االِتظبط١خ إٌٛػ١خ ٌٍٕضبط .5

 اٌتض١ًٍ اٌىٙشٚو١ّ١بئٝ ٌٍّبء .6

 :تضض١ش اٌّؼمذاد اٌّختٍفخ .7

a) Preparation of Potassium Tris (oxalato) chromate(III) Trihydrate 

b) Preparation of Hexakis (urea) chromium (III) Chloride 

c) Preparation of hexamine Cobalt (III) Chloride 

d) Preparation of Potassium Hexa (thiocyanato) chromate (III) 

e) Preparation of Potassium Tris (oxalato) aluminate (III)  
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 CH451هقزر كيويبء حيىيخ ًظزي 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH451 3 3 كيمياء حيوية نظرى

 

 تعريؼ الكيمياء الحيوية وأىميتيا في الحياة العامة . -1
 األحماض األمينية والببتيدات والبروتينات . -2

 ية .الصيغة العامة لألحماض االمين - أ
 بعض األحماض األمينية غير الشائعة . –تصنيؼ األحماض االمينية  -ب 

 –الصيغ اليونية لألحماض األمينية  –كيمياء األحماض األمينية  –خواصيا الفيزيائية والكيميائية  –ج 
 بعض تفاعالتيا اليامة  -حساب نقطة التعادؿ الكيربي لألحماض األمينية –معايرة األحماض األمينية 

تكويف الرابطة الببتيدية وأىميتيا بالنسبة لمشكؿ النيائي لجزئي البروتيف وعالقة ذلؾ بالوظيفة  –د 
 الحيوية .

 البروتينات وتصنيفيا . -ز
 المستوي الثالثي . –المستوي الثانوي  –المستوي األولي  –المستويات المختمفة لتركيب البروتيف  – ىػ
 –الروابط التناسقية  –الروابط الييدروجينية  –ف في شكمو النيائي قوى التداخؿ التي تثبت البروتي –و

 الروابط الكبريتية   
 المسخ العكسي .  -المسخ غير العكسي  –مسخ البروتينات  –ف
حسب شكؿ الجزئي لمبروتيف :  -تصنيؼ البروتينات : حسب مكوناتيا الكيميائية بسيطة ومقترنة   –ـ 

 ا الحيوية .حسب وظائفي –كروية أو ليفية 
 دورة اليوريا .  –ي 
 الببتيدات غير البروتينية . -3
 ىرموف االوكسيتوسيف والقازوبرسيف ( ووظائفيا . –أمثمة عمي ىذه الببتيدات ) الجموتاثيوف  –أ 

 المضادات الحيوية الببتيدية ) البنسميف ( و ) الببتيدات الميدئة ( . –ب 
 بوىيدرات والدىوفالعالقة بيف أيض البروتينات والكر  -4
دورة  –دورة كربس  –التحمؿ الجميكولى  -نظرة عامة عمى أيض الكربوىيدرات )التحمؿ الجاليكوجينى  -5

 (Cori Cycleكورى 
( وعالقتيا باأليض العاـ β-Oxidationنظرة عامة عمى أيض األحماض الدىنية )األكسدة بيتا  -6

 ينات والدىوفوحساب الطاقة المنتجة مف الكربوىيدات والبروت
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 CH451هقزر الكيويبء احليىيخ العولي 

  
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH451P 3 1 كيمياء حيوية عممى

 
 الكشؼ عف األحماض األمينية . -1

 اختبار ساكاجوشى. –أختبار النيترو برسيد  –كاشؼ ىوبكنزكوؿ  –كاشؼ ميموف  –تفاعؿ الننييدريف 
 تقدير تركيز البروتيف الكمي في بالزما الدـ وتجربة فصؿ بروتينات البالزما إلي البوميف وجموبيوليف . -2
 الترسيب بواسطة محاليؿ األمالح . -
 كروماتوجرافيا )تقنية الطبقة الرقيقة( -3
 فصؿ األحماض األمينية  بواسطة الرحالف كروماتوجرافيا  الورؽ -4

(تقدير لبعض المؤشرات الحيوي -5  ة فى عيناتيا )الدـ / البالزما / السيـر

 (BUN)اليوريا فى الدـ وحساب كمية نيتروجيف اليوريا  ( أ)

 الجموكوز فى الدـ أو المصؿ ( ب)

 الكولستيروؿ فى البالزما ( ت)

 فيتاميف "ج" فى عينات الموالح ( ث)

 تقدير نشاط إنزيمات مختارة فى عيناتيا -6

 إنزيـ األمايميز فى المعاب ( أ)

 إنزيـ التربسيف ( ب)

 (RNAse)لمحمؿ لمحمض النووى الريبوزى اإلنزيـ ا ( ت)
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 Ι  CH211 هقزر الكيويبء التحليليخ

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 I CH211 3 3كيمياء تحميمية 

 

 مقدمة في الكيمياء التحميمية . -
 أىمية التحميؿ الكيميائي . -

 التحميؿ النوعي والكمي . -

 كمي الوزني .التحميؿ ال -

 طرؽ التحميؿ الكمي الحجمي ) المعايرة ( . -

 دقة وصحة القياس . -

 الموؿ . -

 التركيز الموالري والعياري . -

 العالقة بيف التركيز الموالري والعياري .  -

 (   التعبير عف التركيز بالنسبة المئوية ) وزنية  / وزنية  ، حجمية / حجمية ، وزنية / حجمية -

 الكسر المولي . -

 كيز المواللي التر  -

 حسابات تحضير المحاليؿ مف محاليؿ مركزة . -

  -التحميؿ الحجمي : -

 المحاليؿ وطرؽ تحضيرىا ) تحضير المحاليؿ القياسية األولية والثانوية ( . -

 مواصفات المادة القياسية . -

- PH . ) األحماض ، القواعد ، األمالح ( 

 األحماض القوية والقواعد القوية . -

 حجمي .حسابات التحميؿ ال -

 التوازف في األحماض والقواعد . -

 المعايرات وأنواعيا . -

 منحنيات المعايرة . -

 األدلة . -

 المحاليؿ المنظمة . -

 في تفاعالت الترسيب . االتزاف -

 الترسيب عمي مراحؿ . -

 معايرات الترسيب . -
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 CH211العولي Ιهقزر الكيويبء التحليليخ 

 لوحداتعدد ا عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH211P 3 1 عممى Iكيمياء تحميمية 

 
  -التجربة األولي :

باستعماؿ محموؿ قياسي مف  HClوالعيارية لحمض الييدروكموريؾ   g/Lإيجاد قوة المحموؿ  -
Na2B4O7.10H2O . ) البوراكس ( 

 

  -التجربة الثانية : 
 سي مف ىيدروكسيد الصوديوـ .والعيارية لحمض الخميؾ باستعماؿ محموؿ قيا  g/Lإيجاد قوة المحموؿ  -

 

   -التجربة الثالثة :
g/250Cmإيجاد قوة المحموؿ  - 

  لمحموؿ ىيدروكسيد الصوديـو باستعماؿ محموؿ قياسي مف   والعيارية  3

                 Potassium Hydrogen Phathalate . 
 
 

   -التجربة الرابعة :
3إيجاد قوة المحموؿ  -

mg / 100Cm خميط مف كربونات وبيكربونات الصوديـو باستعماؿ         والعيارية ل
 ) محموؿ قياسي مف حمض الييدروكموريؾ (.

 

  -التجربة الخامسة :
3إيجاد قوة المحموؿ  -

g / 150Cm  والعيارية لمخموط مف كربونات الصوديـو وىيدروكسيد الصوديـو
 .  0.1N HClباستعماؿ محموؿ قياسي مف 
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 ΙΙ  CH212التحليليخهقزر الكيويبء 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 II CH212 2 2كيمياء تحميمية 
 

 

 االكسدة واالختزاؿ . -
 العوامؿ المؤكسدة والعوامؿ المختزلة  -

 تفاعالت االكسدة واالختزاؿ . -

 الجيد القطبي الفردي . -

 األقطاب المثالية . -

 األقطاب الخاممة . -

 ألكسدة واألختزاؿ .معايرات ا -
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 CH212Pالعولي ΙΙهقزر الكيويبء التحليليخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 CH212P 3 1 عممى IIكيمياء تحميمية 

 

  -التجربة األولي :
 معايرة نترات الفضة باستعماؿ كموريد الصوديـو . -

  -التجربة الثانية : 
 Amonium Ferrous Sulphate hexaايرة برمنجنات البوتاسيـو باستعماؿ محموؿمع -

hudrate . 
   -التجربة الثالثة :

 Amonium Ferrous Sulphate hexaمعايرة كرومات البوتاسيـو باستعماؿ محموؿ   -

hudrate . 
 

   -التجربة الرابعة :
معايرتيا بمحموؿ أوكساالت لبرمنجنات البوتاسيـو وذلؾ ب g / Lإيجاد قوة المحموؿ  -

 البوتاسيـو .
  -التجربة الخامسة :

 .  Potassium Iodateمعايرة ثايوكبريتات الصوديـو باستعماؿ  -
 -النجربة السادسة : 
 إيجاد نسبة النحاس .
 -:   complex titrationالتجربة السابعة 

 .  EDTAإيجاد العيارية وكمية  -
 -التجربة الثامنة : 

 الكمي لمماء .إيجاد العسر   -
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 ΙΙΙ  CH311الكيويبء التحليليخ  

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه

 III CH311 2 2كيمياء تحميمية 
 

 تقنيات الفصل وطرق التحميل الكهروكيميائي . -
 االستخالص بالمذيبات . -

 مقدمة . -

 معامل التوزيع . -

 نسبة التوزيع . -

 نسبة االستخالص . -

 ستخالص المعادن بالمذيبات .ا -

 التحميل الكيميائي باالستخالص . -

 االستخالص األحادي والمتعدد ) المتابع ( . -

 الفصل المذيب بطريقة التحميل بالحقن المستمر . -

 تطبيقات عمي االستخالص بالمذيبات . -

 الطرق الكروماتوغرافية . -

 مقدمة . -

 أساسيات الكروماتوغرافيا . -

 يا .تقنيات الكروماتوغراف -

 كروماتوغرافيا االدمصاص . -

 كروماتوغرافيا التقسيم فيما بين وسطين . -

 كرومتتوغرافيا التبادل األيوني . -

 تقنيات العمود . -

 كفاءة العمود الكروماتوغرافي . -

 الصفائح النظرية . -
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 CH231ًظزي  Ιهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر 

 CH231 3 3 نظرى Iء عضوية كيميا

 
 مقدمة   -
المتشكالت  –الروابط الكيميائية وأنواعها  –الصيغ الكيميائية والنظرية البنائية  –تطور عمم الكيمياء العضوية  –

المجموعات  –التهجين  –الطنين والقطبية  –الحموضة والقاعدية  –والذرية  ةاألفالك الجزيئي –البنائية وأنواعها 
 -التسمية  –االلكانات وااللكانات الحمقية  – الوظيفية

 -االلكانات :
 الخواص الطبيعية . -1
 تصنيف ذرات الكربون والهيدروجين . -2

 مجموعات الكيل . -3

 تسمية االلكانات . -4

 الخ (. ..............المتشكالت البنائية ) هيكمية ، موضوعية ، وظيفية ،  -5

المتشكالت  –ن ( : حرية الدوران حول رابطة سيجما هيئات االلكانات والسكموالكانات ) سايكموهكسا -6
 –سايكمو هكسان وأنواع  الهيدروجينات المحورية واالستوائية  –هيئات  –اإلجهاد الحمقي  –الهيئية 

 سايكموهكسان ثنائي االستبدال .

 المتشكالت الهندسية . -7

 مصادر االلكانات . -8

 -تف اعالت االلكانات :
 الت ، االلكترفيالت ، الجذور الحرة ( .أنواع الكواشف ) النيوكميوني -1
 طاقة تفكك الرابطة . -2

 انشطار الروابط التساهمية . -3

 االحتراق . -4

 االحالل بالجذور الحرة . -5

 الهمجنة . -6

 ميكانيكية الجذور الحرة المتسمسمة . -7

 تغيرات الطاقة . -8

 سرعة التفاعل . -9

 نظرية التصادم . -11
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 CH232ًظزي  ΙIهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر
 CH232 3 3 نظرى IIكيمياء عضوية 

  
 التفاعالت –التحضير  -التسمية  –أنواع الكحوالت  –الخواص الطبيعية الكحوالت: 

 
تفاعالت  –التفاعالت : االختزال واألكسدة  –التسمية التحضير  –: الخواص الطبيعية  االلدىيدات والكيتونات

التفاعالت  –لنيوكميوفيمية " إضافة الماء والكحوالت وسيانيد الهيدروجين واإليميدات ومشتقات األمونيا " اإلضافة ا
اإلضافة لأللدهيد والكيتونات غير المشبعة             عند الفا  –تكاثف ألدول  –التي تشمل هيدروجين الفا 

( . ) 
 

 –تحضير مشتقات األحماض وتسميتها  –التسمية  –واص الفيزيائية والحمضية الخاالحماض الكربوكسيمية : 
 زيمنسكي . –فولهارد  –تفاعل هل  –هالو  –(  أحماض الفا ) –اإلحالل النيوكميوفيمي عمي كربون االسيل 

 
اإلحالل في أمالح الديازونيوم  –الت التفاع –التحضير  –التسمية  –الخواص الفيزيائية والقاعدية  األمينات : 

حذف هوفمان  –عقاقير السمفا  –التفاعل مع كمورد السمفونيل  –تفاعالت أمالح الديازونيوم باألزدواج  –االرينية 
. 
 

اصطناع اسيتر  –أسيتات \اصطناع استر استوا –التفاعالت تكاثف كميزن  –التحضير مركبات ثنائي كربونيؿ : 
 الباربنتبورات . –تحضير األمينات  –تفاعل مانيخ  –إضافة مايكل  –نوفيناجل تكاثف  –مالونيك 
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 CH331ًظزي  ΙIIهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر

 CH331 3 3 نظرى IIIكيمياء عضوية 

  
 مواضيع خاصة : 

 والتفاعالت( ةالخواص الكيميائي –ئية السكريات الخواص الفيزيا –)تقسيـ السكريات  الكربوىيدرات: (1

 السكريات األحادية: السكريات الثالثية والرباعية والخماسية والسداسية -

 الجموكوز: التشكؿ الفراغى والضوئى -

 المكتوز –الفراكتوز  –السكروز  –السكريات الثنائية: المالتوز  -

 والنشا -السكريات العديدة: جميكوجيف  -

الخماسية  –الرباعية  –)الثالثية  ة غير المتجانسة بالنيتروجيف والكبريت واألكسوجيفالمركبات الحمقي (2

 التحضير -التفاعالت  -السداسية(: الخواص  –

 التفاعالت -التحضير  –الخواص  –التركيب  األحماض األمينية: (3

 –الخواص  –كيب الفيننثريف(: التر  –األنثراسيف  –)النفثاليف  المركبات األروماتية عديدة الحمقات (4

 التفاعالت -التحضير 
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 CH332ًظزي  IVهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر

 CH332 3 3 نظرى IVكيمياء عضوية 

  
 المطيافية:

 IR- Spectraطيؼ األشعة تحت الحمراء لممركبات العضوية المختمفة  -

 UV- Spectraة لممركبات العضوية المختمفة طيؼ األشعة فوؼ البنفسجي -

 HNMRطيؼ الرنيف المغناطيسى  -

 MSطيؼ الكتمة  -
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 CH231Pعولً  Ιهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر 

 CH231P 3 1 عممى Iكيمياء عضوية 

 

 
 ثناء الشغؿ في المعمؿقواعد السالمة واالحتياطات الالـز اتخاذىا أ 

  التعرؼ والتدريب عمى األجيزة واألدوات المستخدمة 

 تعييف بعض الثوابت الفيزيائية اليامة لممركبات العضوية 

 (M. P)  تعييف نقطة االنصيار -

 (B.P)  تعييف نقطة الغمياف  -

  :فصؿ وتنقية المركبات العضوية 

 إعادة البمورة لحمض البنزويؾ وحمض األكزاليؾ -

 ي لممركبات الحمقية األروماتية )النفثاليف(التسام -

 رابع كموريد الكربوف( –البنزيف  -االستخالص بالمذيبات العضوية )الكموروفوـر   -

 التقطير التجزيئى( –استخداـ جياز التقطير لفصؿ المواد الفعالة لبعض النباتات )التقطير البسيط  -

 ة الرقيقة(الطبق –الورؽ  –طرؽ الفصؿ الكروماتوجرافى )العمود  -

  :التحميؿ النوعي لمعناصر في المركبات العضوية 

 Nالكشؼ عف النتروجيف  -

 Sالكشؼ عف الكبريت  -

 X  الكشؼ عف اليالوجينات -
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 CH232Pعولً  ΙIهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر

 CH232P 3 1 عممى IIكيمياء عضوية 

  
 

لعضوي لممجموعات الوظيفية الشائعة والتمييز بيف أصنافيا لممركبات التحميؿ النوعي ا -
 –األحماض الكربوكسيمية واألسترت  –االلدىيدات والكيتونات  –األليفاتية )الكحوالت 

 األمينات( –اإليثيرات 

 

التحميؿ النوعي العضوي لممجموعات الوظيفية الشائعة والتمييز بيف أصنافيا لممركبات  -
 –األحماض الكربوكسيمية واألسترت  –االلدىيدات والكيتونات  –الكحوالت األروماتية )

 األمينات( –اإليثيرات 

 

 التعرؼ عمي المجاىيؿ لبعض المركبات العضوية:  -
يتـ التعرؼ عمي المركبات العضوية كمجاىيؿ باستخداـ التقنيات التي درست في المقررات 

الغمياف واختبار الذوباف واختبارات التصنيؼ المعممية السابقة مثؿ تعييف درجة االنصيار و 
 وتحضير المشتقات والمجموعات الوظيفية
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 CH331Pعولً  ΙIIهقزر كيويبء عضىيخ 

 
 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر

 CH331P 3 1 عممى IIIكيمياء عضوية 

  
 تحضير بعض المركبات العضوية:

 تحضير األسبيريف .1

 ؼ ألدوؿتكاث .2

 تحضير بارا نيترو أنيميف .3

 تحضير النيتروبنزيف .4

 تحضير االسيتانيميد .5

 تحضير السيكموىكسانوؿ مف السيكموىكسانوف .6

 تحضير السيكموىكسيف مف السيكموىكسانوؿ .7
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 CH436الكيويبء الٌىويخ 

 عدد الوحدات عدد الساعات رمز المقرر اسـ المقرر ورمزه
 CH436 2 2 كيمياء نووية

 
 مبادئ وأساسيات  الباب األوؿ:

 اكتشاؼ ظاىرة النشاط اإلشعاعى -
- )  سالسؿ اإلشعاع الطبيعى )سالسؿ اليورانيوـ والثوريـو
 ة والكتمة وطاقة الترابط النوويبيف الطاق العالقة -
 حساب عمر النصؼ لمنظائر المختمفة -
 اإللكترونىاالنبعاثات النووية: إشعاعات ألفا وبيتا وجاما والقنص  -
 

 وحدات قياس اإلشعاعات النووية –: الفيزياء اإلشعاعية الباب الثاني
 أنواع األشعة المؤينة -

 قوانيف اإلشعاع -

 وحدات النشاط اإلشعاعى والجرعة اإلشعاعية -

 أجيزة رصد وقياس النشاط اإلشعاعى -

 
 اإلشعاع والوقاية مف : مخاطر وأضرار الباب الثالث

 األضرار الجينية  -

 ر الجسيمية األضرا -

 أساليب الوقاية مف اإلشعاع  -

 
 الباب الرابع: استخدامات اإلشعاع فى المجاالت المختمفة

 استخداـ الكوبمت المشع فى التشخيص والعالج -

 استخداـ اإليريديـو فى أبراج النفط والمياه -

 استخداـ التكنسيـو فى التشخيص والعالج -

 اليوـ فى العالج استخداـ  -
 

 ياء المواد النوويةالباب الخامس: كيم
 كيمياء اليوؤانيوـ -

 كيمياء البموتونيوـ -

 كيمياء الثوريـو -
 


