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 كلمة رئيس الربنامج

 الرحيم  اهلل الرمحن بسم

وذعؾىذآلهذوذصحيهذفذاطردؾنيذدقدناذحمؿدذهللذربذالعاطنيذوذالصالةذوذالدالمذعؾىذأذرذوذاصؿد

ذأمجعني

إميانًاذباألهدافذالـيقؾةذاليتذوًطؾعذإلقفاذقدمذالؽقؿقاءذبإعًيارهذأحدذاالركانذالرئقدقةذلؽؾقةذالرتبقةذذ

ذباإلضافةذإىلذضرورةذمواكيةذالًؼدمذالعؾؿيحذوذاإلساهذحنوذاإلعًؿادذاألكادمييذذجبامعةذررابؾسجـزورذ

دوثذخطةذالؼدمذالدرادقةذمباذوًالءمذمعذمًطؾياتذجمًؿعـاذوذوداهمذيفذزؼققذزوذهذاذودًدعيذ

مذبأدادقاتذعؾمذالؽقؿقاءذمبخًؾفذإخًصاصاتفاذوذتطيقؼاتفاذالعؾؿقةذوذأنذَتُؾذبًخروجذكوادراألملذاطـوطذ

تذتًؿؽنذهذهذالؽوادرذمنذتدروسذمادةذالؽقؿقاءذيفذاطدارسذاإلعدادوةذوذالٌانووةذوذالعؿلذيفذجماال

ؾقاذيفذإخًصاصذالصـاعقةذوذاليحٌقةذوذوؽونذاضروجذمؤهاًلذإلكؿالذالدراداتذالُعالؽقؿقاءذاطخًؾػةذ

حذوذإنطالقًاذمنذأهؿقةذإرالعذالطالبذوذأعضاءذهقىةذالًدروسذعؾىذكلذماذخيصذقدمذالؽقؿقاءذذالؽقؿقاء

ذدخدمذالعؿؾقةذالًعؾقؿقةذذؤونهذاألكادميقةذوذالػـقةذاليتنضعذبنيذوديذالؼارئذدلقلذالؼدمحذالذيذووضحذ

ذوذاليحٌقةذفقه.

وذيفذاضًامذالذوػوتينذأنذأتؼدمذبالشؽرذوذالعرفانذهللذعزذوذجلذوذلؽلذأعضاءذهقىةذالًدروسذعؾىذ

ذجمفوداتفمذاطيذولةذشعلذالؼدمذيفذأحدنذصورة.

 وذأنذُوـػعذالؼارئذبفذاذالعؿل.وذأدألذاهللذأنذجيعلذهذاذالعؿلذخالصًاذلوجفهذالؽرومذ

 س قسم الكيمياءرئي

 الناجح الطيب عبد القادر /د.أ
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ىي إمتػاا  لكميػة التربيػة بجامعػة  جامعة طرابمس مع تأسيس الكمية التي أنذئ قدؼ الكيسياء بكمية التربية جشزور /
طػػرابمس العرة ػػػة التػػػي يرجػػػع تارةخيػػا إلػػػل أواسػػػض سػػػتتشات ال ػػرف السا ػػػي ك التػػػي تػػػؼ إنذػػا ىا تحػػػ  مدػػػسل  ميػػػة 

إلل ـ إنغس  الكمية  1967ـ ك و في عاـ  1965ؽ العميا باإلشتراؾ مع مشغسة التؾندكؾ و ذلػ في عاـ السعمست
ـ تغتػػر اسػػسيا ليرػػة   ميػػة التربيػػة ك و بسؾجػػة قػػرار المجشػػة الذػػعةية العامػػة 1970و فػػي عػػاـ الجامعػػة المتةيػػة ك 

       سعمسػػػتؽ بظػػػرابمس و قرػػػر بػػػؽ  ذػػػتر تػػػؼ إنذػػػاء السعاىػػػا العميػػػا إلعػػػاا  الـ 1996( لدػػػشة  1386سػػػاب اق رقػػػؼ   
( بذػػأف  ػػؼ السعاىػػا  118العامػػة سػػاب اق قرارىػػا رقػػؼ   ـ أصػػارت المجشػػة الذػػعةية 2004و جشػػزور ك و فػػي سػػشة 

العميا لمجامعات و  اف مؽ  سشيا معيا جشزور و مؽ ثؼ أصة  تةعتتو لجامعة طرابمسك و بشاء عمل قرار المجشة 
ػػست  بكميػػة التربيػػة جشػػزور2009( لدػػشة  55   رقػػؼ الذػػعةية العامػػة سػػاب اق  ك ـ حتػػت تػػؼ بسؾجةػػو إعػػا ة ليكمتتػػو و س 

وال دػؼ ك مؽ بتؽ اكةر اقداـ الكمية حتت تستا خاماتة الل قظاعات  ةتره  اخػ  الكميػة وخارجيػاقدؼ الكيسياء عا وة  
 اص بالةحؾث العمسية  .لمؾفاء باال راض التعميسية لمظمةة ومعس  خ فمجيزا افمزو  بثالث معام  مشيؼ اثش

%. 50( وحػاه  راسػية وبسعػاؿ (140الكيسيػاء انجػاز العمـؾ و التربيػة تخرػ  وةدتمـز الكساؿ الةكالؾرةؾس في 

( وحػاه لمصرػ  الؾاحػات وتتزػسؽ الؾحػاات الاراسػية ىيػو عمػل 12 – 22 عمل االق  بحتت يسكؽ لمظالة اختيػار  

ـ التربؾةة الحايثة الستةعة في  وؿ العالؼ الست اـ ت والاروس السعسميػو مختمف عمـؾ الكيسياء باإل افة لاراسة العمؾ 

 باجراء تجارب لسختمف االختراصات الكيسيائية والتعمؼ عمتيا .

 .طالة وطالةة متؾزعتؽ عمل السراح  الاراسية السختمصة   150وةزؼ قدؼ الكيسياء اكثر مؽ  
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 : البروامج  ترؤي

السؤىمػػة عمسيػػا وعسميػػا وبحثيػػا عمػػل  رجػػة عاليػػة مػػؽ السعرفػػة والسيػػارة فػػي مجػػاؿ  لكػػؾا را عػػاا إ  الػػل ال دػػؼ يتظمػػع
 .تارةس الكيسياء

 

 :      البروامج  ترسال

يدػػعل قدػػؼ الكيسيػػاء مػػؽ خػػالؿ رسػػالتو إلػػل تيتيػػة وكعػػاا  معمسػػتؽ متسكشػػتؽ عمسيػػا وتربؾةػػا فػػي مجػػاالت الكيسيػػاء 
 ة الستظؾرة التي تخاـ السجتسع.السختمصة وتظةي اتيا وت ايؼ الةحؾث العمسي

 

 : البروامج هذافأ

   اعػػاا  وتشسيػػة الكػػؾا ر الةذػػرةة الالزمػػة مػػؽ السعمسػػتؽ والتربػػؾةتؽ وف ػػا لمسعػػايتر الاوليػػة فػػي مجػػاؿ إعػػاا
 السعمؼ.

 .تشسية السيارات الالزمة الستخاامات التكشؾلؾجيا الحايثة في العسمية التعميسية 
 عميا تؾاكة السدتجاات العمسية في مجاؿ الكيسياء.تظؾةر مصر ات السشاىج مسا يج 
  تخاـ الةتية و السجتسع.و الةحؾث التي  االستذاراتالسداىسة الصعالة بالتؾعية و ت ايؼ 
 العس  الجا  عمل تظؾةر السختةرات الكيسيائية وتجيتزىا لرفع السدتؾى العسمي لمةاحثتؽ والظمةة. 

 

 : قيم البروامج

حدؽ السعاممة  –احتراـ العمؼ والةحت العمسي  –العاالة  –األمانة و اإلخالص  –لؾق احتراـ ا –ات اف العس 
 السحافغة عمل تعاليؼ الايؽ اإلسالمي –واحتراـ األخرةؽ 
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 جـــامـــــرنـيذلليــلذالًنظيمـــاهليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الربنبمج

اللجنة 
العلمية 
للبرنبم

 ج

المعيدين            
و الفنيين 
 ببلبرنبمج

المختبرات 

 ببلبرنبمج
القاعات 

 التدريسية 
منسقوا 
 الوحدات

يُغك انذساعخ . 1
 وااليزحبَبد

يُغك . 2
 انغىدح

يُغك . 3
 انشؤوٌ انطالثُخ

يُغك . 4
شؤوٌ 

انجحىس         
و يشبسَغ 

 انزخشط

يُغك . 5
شؤوٌ 

 انخشَغٍُ

يُغك . 6
انزشثُخ 
 انؼًهُخ
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 :وًؽونذاهلقؽلذالًـظقؿيذلؾربنامجذمن

 رئيس البروامج: 

 أهم مهامه ما يمي: و من

 الذؤون اإلدارية والسالية: :اولا 

وتشصتا قرارتو  وكرساؿ محا ر  جمداتورئاسة مجمس ال دؼ واإلشراؼ عمل تشغيؼ شؤونو والاعؾة لحزؾر  1-
 جمداتو إلل عستا الكمية. 

 ل دؼ.قرارات مجمس الكمية ىيسا يتعمق با تذتشص و ااؼ والدياسات العميا في الجامعةتح تق األى -2

 . تشصتذىاإعاا  الخظة االستراتيجية لم دؼ ومتابعة  و  ارةا -3

 تشدتق وتظؾةر عالقات ال دؼ  اخ  الجامعة وخارجيا. -4

 اإلشراؼ عمل تؾفتر    متظمةات ال دؼ التعميسية والةحثية واإل ارةة والسالية.  -5

 الكياـ بسا يصؾض إلية مؽ صالحيات مؽ قة  عستا الكمية. 6-

 الذؤون األكاديسية: :ثانياا 

 خظظيا وتظؾةر برامجيا األكا يسية في ال دؼ. ذشراؼ عمل ستر العسمية التعميسية وتشصتاإل -1

 و ةض الشغاـ  اخ  ال دؼ. االمتحاناتمراقةة أ اء  -2

ج تظةتق نغؼ ولؾائ  الجؾ ة والت ؾةؼ واالعتسا  األكا يسي واإلشراؼ عمل عسمية التظؾةر األكا يسي لةرام -3
 ال دؼ.

 :صالحياث رئيس البروامج 

 السرا قة عمل  ذؾؼ الارجات . -1
 حدؽ ستر العس  بال دؼ وف ا لألنغسة والمؾائ . ي تاييااصاار ال رارات الااخمية التي  – 2
 الاراسي عمل أعزاء ىتية التارةس . العةءتؾزةع  -3
 إعاا  ت ارةر األ اء الؾعيصي ألعزاء ىتية التارةس . -4
 عة السختةرات بال دؼ .متاب -5
 
 

يُغك . 1
انذساعخ 

 وااليزحبَبد

يُغك . 2
 انغىدح

يُغك . 3
انشؤوٌ 
يُغك . 4 انطالثُخ

شؤوٌ 
انجحىس         

و 
يشبسَغ 
يُغك . 5 انزخشط

شؤوٌ 
انخشَغُ

ٌ 
يُغك . 6

انزشثُخ 
 انؼًهُخ

وحذح . 7
 يُبهظ



 

 9 الصػحة إعدادذ:ذأذ.ذفًحقةذالطؾحي

 

 اللجىت العلميت بالبروامج : 

 :ما يمياهم مهامها من  المجشة العمسية وتزم جسيع أعزاء هيئة التدريس بالقدم و

 في ال دؼ. العاممتؽعمل أعزاء ىتية التارةس والسعتايؽ وسائر  الس رراتتؾزةع  1-

 ةرىا.إعاا  الخظض الاراسية ومصر ات الس ررات الاراسية وتظؾ 2- 

 إبااء الرأي في طمةات قةؾؿ أعزاء ىتية التارةس والسعتايؽ بال دؼ. 3-

باوف مرتة التي يت اـ بيا أعزاء ىتية التارةس  واإلجازاتإبااء الرأي في طمةات إجازات التصرغ العمسي  4-
 بال دؼ.

 المرشذ األكاديمي: 

د معين من الطالب وتهجيههم ومتابعتهم حد أعزاء هيئة التدريس السكمف بإرشاد عدأالسرشد األكاديسي هه 
 :ما يميأثشاء دراسته بالكمية وأهم مهامه 

بالظالة خالؿ  ما يتعمقاعاا  ممف لك  طالة يحتؾي عمل استسارة بيانات الظالة وسجمو الاراسي و    1-
  راستو بالكمية مؽ الدج  األكا يسي.

و تعرةصو بالخظض الاراسية  اصة بك  الشغؼ في الكميةالخ مداعاة الظالب عمل تصيؼ واستيعاب  افة المؾائ  2-
 بالةرنامج.

مع الستابعة السدتسرة  واالمتحاناتأو اإل افة وارساليا الل مشدق الاراسة  والحذؼاعتسا  استسارة التدجت   3-
 .لإلجراءات

 مع الشغاـ. ما يتؾافقبإ افة م رر أخر بحدة  السحذوؼيؾجو الظالة لتعؾةض الس رر  4-

لمظالة في  الذاتيةمتابعة تدجت  الظالب الستؾقع تخرجيؼ بالتأكا مؽ سالمة بياناتيؼ مؽ خالؿ الخامة  5-
 مشغؾمة ال دؼ.

أو وا الساة ال انؾنية وفق الالئحة ذاستشص حالةمتابعة الظالب الستعثرةؽ و راسة أسةاب التعثر وابالغ ال دؼ في  6-
 لإلنذارات.الحا االقرل  جاوزواأو تؽ عمل ت اير  عيف جاا لصرمتؽ متتالتت تحرمؾا

 مىسق الذراست واالمتحاواث بالبروامج: 

 و من أهم مهامه ما يمي :
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ي ـؾ بالتشدتق مع قدؼ الاراسة واالمتحانات بالكمية عمل متابعة ستر االمتحانات بال دؼك حتت يعس  عمل تشدتق 
 مؾاعتا االمتحانات وو ع الجااوؿ وتخري  ال اعات لالمتحانات.

 مىسق الجودة بالبروامج: 

 و من أهم مهامه ما يمي :

 .بال دؼ متابعة ومراجعة جؾ ة تؾصيف وت ارةر الس ررات والةرامج األكا يسية 1-

وتةؾةةيػػا وتحمتػػػ  الةيانػػات وتصدػػػتر الخاصػػػة بأنذػػظة  ػػػساف الجػػؾ ة بال دػػػؼ  االسػػتةياناتإعػػاا  وتؾزةػػع وجسػػػع  2-
 الشتائج وت ايؼ التؾصيات.

 ترح بمجاف الجؾ ة بال دؼ وتحايا السياـ السؾ مة لك  لجشة.إعاا  م   3-

 حزؾر الشاوات والم اءات الستعم ة بالجؾ ة.  4-

 الستابعة والتشدتق مع مراكز الجؾ ة بالكمية ىيسا يتعمق بأنذظة الجؾ ة بال دؼ.5-

 عرض مؾ ؾعات وشؤوف الجؾ ة عمل مجمس ال دؼ لمسشاقذة. 6-

 مةرنامج.ل الذاتيت رةر الت ؾةؼ  7-

 و ع خظة لتحدتؽ الجؾ ة بال دؼ.  8-

 : بالبروامج مىسق الىشاط والشؤون الطالبيت 

 و من أهم مهامه ما يمي :

   .تشغيؼ حصالت في ال دؼ لمظالب وتكرةؼ الستستزةؽ 

 .تشغيؼ ل اء مع الظالب السدتجايؽ    فر   راسي 

 .إعاا   لت  عؽ األنذظة الظالبية بال دؼ 

  ذؤوف الظالبية بالكميةألنذظة الظالبية السختمصة مع إ ارة الا لتشصتذالتشدتق. 

 مىسق الخريجيه بالبروامج: 

 و من أهم مهامه ما يمي :

ي ـؾ بسراجعة ومتابعة الشتائج لمظمةة الستؾقع تخرجيؼ ك و الػ ي ـؾ بإبالغ الجيات السعشية بأسساء الخرةجتؽ 
 بال دؼ .
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 مىسق مشاريع التخرج بالبروامج: 

ه هيئة تدريس بالقدم السكمف بتشديق شؤون مذاريع التخرج لكافة الطالب وهه السحرك األساسي عز هه و

 :هلسذاريع التخرج ومن أهم مهام

 تشدتق برنامج تيتية في بااية الصر  الاراسي لظمةة مذارةع التخرج. 1-

 التشدتق واالعالف عؽ مؾاعتا االجتساعات والسشاقذات والةروفات والعروض. 2-

 لعس   حمصة وص  بتؽ الظالب والسذرؼ ورئاسة ال دؼ.ا 3-

 تؾزةع السذارةع وممح اتيا عمل لجشة التحكيؼ قة  السشاقذة بأسةؾع لسراجعتيا وت تيسيا. 4-

 :بعا تحرةرىا وترشيصيا الل    مؽ ي ـؾ السشدق بإستالـ وتدميؼ الشدخ الشيائية مؽ السذارةع الشغرةة والعسمية 5-

 ندخة لسكتةة ال دؼ ندخة لمسذرؼ التحكيؼندخ ألعزاء لجشة 

 

 مىسق التربيت العمليت بالبروامج: 

 و من أهم مهامه ما يمي :
 تؾزةع الظالب عمل ماارس التربية العسمية. 1-
 ولتؽ في التربية العسمية.ؤ تحايا م ترح بااية ونياية التربية العسمية ك بالتشدتق مع السد 2-
 ر عسميات التربية العسمية لمعرض عمل مجمس ال دؼ.الدياسات الخاصة بدت اقتراح 3-
 و ع م ترح الختيار السذرفتؽ وماارس التربية العسمية  4-
يعتر و مؽ  ك وفعالياتوك و صاءاتو ك والعس  عمل ح  ما ءاتوأ امتابعة ستر التربية العسمية ك لمتأكا مؽ  5-

 ا. مذكالت وطرح األفكار السشاسةة لحميا ك والعس  عمل تظؾةرى
 

ذبالربنامج:ذوذاألعضاءذاطعقدونذوذالػـقنيذأعضــــــــــاءذهقىةذالًدروس ֍

عضوووول  ٌدووووف توووواجٌم تووووً تنههوووو غ  نتالووووف      وووو       وووو  ب نام ووووٌج    14ٌتكوووولب نامج وووو     ووووب 

 عٌووواٌب  ووو  ن ن  ووو ب  3  عووو  ج  لتووواي م  اٌ ٌووو  اتك اوووف ناتنهووور ناوووالٌي ناووواكتلجنئ توووً ناكٌ ٌووو   نالٌ ٌ دٌوووف 

  س عاي مح ث تً نا ع  ل ك    ل  لضح م اجانلل نات اٌف: 7ٌب م ااننل   لتا
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 أعضاءذهيىةذالًدروسذبالربنامج:

 : الفيسيائيت الكيوياء شعبت

 الربٌد االلكرتوًً الدرجت العلوٍت االســـــــــــــن ث

 E.Abdalgader@uot.edu.ly أشتاذ دراعبدالق احمد الطيب الىاجح د.أ 1-

 R.Jallah@uot.edu.ly مصاعد أشتاذ    جله هصر دمحم الربعي. د             2-

 

 edu.lya.alhaji@uot. مصاعد أشتاذ الحاجي ابىبكر ابراهيم أبىبكر.د 3-

 

 . غزالن البشير دمحم عامرأ            -4
 ) إًفاد خارجي (

  مصاعد محاضر
 Hegh165@gmail.com 

 m.alhosh@uot.edu.ly مصاعد محاضر أ.مروة شاس ي الهىش هصر -5

 
 الغري عضويت: شعبت الكيوياء

 الربٌد االلكرتوًً الدرجت العلوٍت االســـــــــــــن ث

 I.bensulaiman@uot.edu.ly محاضر شليمان بن الشارف اشماعيل. د 1-

 ghariani@uot.edu.lyr. محاضر الغرياوي احمد الهادي ربيع.أ 2-

 

 شعبت الكيوياء العضويت:
 الربٌد االلكرتوًً الدرجت العلوٍت االســـــــــــــن ث

 a.hamid@uot.edu.ly أشتاذ حامد املبروك ميلىد عبدالكريم.د.أ 1-

 a.megrahi@uot.edu.ly أشتاذ مشارك املقرحي دمحم دمحم عبدالىاصر.د 2-

 f.altalhi@uot.edu.ly مصاعد أشتاذ الطلحي حصين مىس ى فتحيت.أ 3-

 

 شعبت الكيوياء التحليليت:
 الربٌد االلكرتوًً الدرجت العلوٍت االســـــــــــــن ث

 fat.alfituri@uot.edu.ly مصاعد ذاشتا الفيتىري الحراري  ميالد فتحي .د 1-

ت. أ 2-  h.rahuma@uot.edu.lyk محاضر رحىمت حمدون  الخير خيًر
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mailto:a.alhaji@uot.edu.ly
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 شعبت الكيوياء احليويت:

 

 شعبت املواد الرتبويت:

 
 

 ـــــالربنـــــــــــامــــــــــــــج:نذوالفنييــــــــنذبـــــــــءذاملعيـــــــــــــدوـــــأمســـــــــــــــــــــــــا

 لربٌد االلكرتوًًا الدرجت العلوٍت االســـــــــــــن ث

 محاضر حبيل خليفت عمرو  فاطمت .أ 1-

 

f.hebail@uot.edu.ly 

 

 الربٌد االلكرتوًً الدرجت العلوٍت االســـــــــــــن ث

 n.alshanta@uot.edu.ly محاضر الشىطت محمىد احميد هادًت .أ 1-

 رقن التلفىى التخصص االســـــــــــــن ث

 0924082890 معيدة/  كيمياء ) إًفاد داخلي ( بكالىريىس الصىيعي مىصىر  ابراهيم هجالء 1-

 0926298244 معيدة/  ياءكيم ) إًفاد داخلي ( بكالىريىس الصىيعي مىصىر  ابراهيم شلطاهت 2-

 0915953853 معيدة/  كيمياء بكالىريىس صالح خليفت علي اًمان 3-

 0926814945 بكالىريىس كيمياء /مصاعد باحث شىاء عياد شالم ابىدابر 4-

 0928127258 بكالىريىس كيمياء /مصاعد باحث عفاف املبروك دمحم الفائز 5-
 0923920647 يىس كيمياء /مصاعد باحثبكالىر  هىال الهادي رمضان القحىاش 6-

 0926552283 بكالىريىس كيمياء /مصاعد باحث رمزي خليفت صالح خير 7-

 0927642182 بكالىريىس كيمياء /مصاعد باحث شاميت جمعت صالح كريم 8-

 0927131819 بكالىريىس احياء /مصاعد باحث شادًت مصعىد ادمحم الشتيىي  9-

 0926673327 بكالىريىس احياء /مصاعد باحث روك عبدالرحمنليلى ابىالقاشم املب 10-

mailto:f.hebail@uot.edu.ly
mailto:f.hebail@uot.edu.ly
mailto:n.alshanta@uot.edu.ly
mailto:n.alshanta@uot.edu.ly
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ذررقذوودائلذوتؼـقاتذالًدروسذاطدًخدمةذبالربنامج: ֍

الظػػػػػرؽ والؾسػػػػػائ  واإلجػػػػػراءات التػػػػػي يدػػػػػتخاميا األسػػػػػتاذ والتػػػػػي  يسكػػػػػؽ  يعتةػػػػػر مصيػػػػػـؾ التػػػػػارةس مجسؾعػػػػػة مػػػػػؽ
مػػػػػػؽ خالليػػػػػػا تسكػػػػػػتؽ األخػػػػػػرةؽ مػػػػػػؽ تعمػػػػػػؼ ميػػػػػػارات جايػػػػػػاة ومختمصػػػػػػة وشػػػػػػاممة لكافػػػػػػة السجػػػػػػاالت سػػػػػػؾاء   انػػػػػػ  

 :ال دؼ أساتذةالعمسية أو اإلندانية ك وسشذ ر أىؼ الظرؽ السدتخامة مؽ قة  

 ةؾرة و الخظاط.باستخااـ الد التدريس ببلطريقة النمطية: .1

 يتؼ فتيا استخااـ الؾسائض الستعا ة لمتؾ ي . :التدريس بتقديم عروض توضيحية تفبعلية .2

 بحؾث مرغرة  أو بؾسترات و يتؼ مشاقذتيا. اسرتاتيجية املنبقشة: .3

 تجارب متشؾعة تخ  السشاىج العسمية و تتؼ في السختةرات الكيسيائية بأنؾاعيا.  التببين العملي: .4

ـــــييتؼ استخااـ الةعض مشيا في الةرنامج  لكرتوني:التعليم اإل .5  :كـــــــــــــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــــــــــالــــ

 حزػػػػؾر فعمػػػػي فػػػػي الصرػػػػ  الاراسػػػػي مػػػػع اسػػػػتخااـ أ وات ونغػػػػؼ الػػػػتعمؼ . الػػػػتعمؼ اإللكترونػػػػي الػػػػااعؼ           أ
 ميا(اإللكتروني لاعؼ عسمية التعمؼ وتديت

وةكؾف فتيا الحزؾر مؾزعا بتؽ الحزؾر الصعمي في ال اعات الاراسية     التعمؼ اإللكتروني السامج          . ب
 وبتؽ الحزؾر الكترونيا عةر شةكة اإلنترن (

 

 نظامذالدرادةذبالربنامجذ: ֍

ذ

ذ:ذذروطذالؼيول 

و يجري امتحاف قةؾؿ مؽ قة  ال دؼ تحرةري  % فسا فؾؽ 65ر أف يكؾف الظالة متحر  عمل الذيا ة الثانؾةة العامة  قدؼ عمسي( بت اي
 و شصؾي.

ذ:ذلغةذالدرادةذبالربنامج 

و مع  تابة السر ةات والسعا الت الكيسيائية بالمغة االنجمتزةة و االمتحانات بال دؼ  تعتةر المغة العربية ىي لغة الاراسة
 .جانة نريا العربيإلل السدتعسمة بالمغة االنجمتزةة كتابة السرظمحات العمسية 

ذ:ذمدةذالدرادةذبالربنامج 

م دسة الل فر  الخرةف و فر  الربيع في    سشة  راسية تيسش   عمل األق  تكؾف ماة الاراسة بال دؼ ثسانية فرؾؿ  راسية
الكيسياء ( إذا استؾفل متظمةات  العمـؾ و التربية تخر  الظالة بعاىا  رجة اإلجازة الستخررة   الةكالؾرةؾس في

 التخرج.
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ذ:ذذآلقةذتؼققمذالطالب 

تو تحدة الارجة الشيائية لمس ررات الشغرةة عمل أساس أعساؿ الصر  بشدةة  ةؼ ت تيؼ الظالب في    م رر  راسي عمل حات. ي1
           % 60شدةةبأما بالشدةة لمس ررات العسمية فتكؾف  رجة أعساؿ الصر  ك % 60% و  رجة اإلمتحاف الشيائي بشدةة 40
 .% 40 رجة اإلمتحاف الشيائي بشدةة و 

         % فسػػا فػػؾؽ فػػي  رجػػات أعسػػاؿ الصرػػ 50. يعػػا الظالػػة ناجحػػا فػػي الس ػػرر الاراسػػي إذا تحرػػ  عمػػل ندػػةة 2
ك أما الس ررات العسميػة فػال يعػا الظالػة ناجحػا فتيػا مػا لػؼ يػاخ  االمتحػاف الشيػائي حتػل وكف و الشيائي في الس رر
 فؾؽ في اعساؿ الصر  . % فسا50تحر  عمل  رجة 

:يتؼ تدجت  الس ررات وتحايا عػا  الدػاعات السظمؾبػة  راسػتيا الكترونيػا مػؽ قةػ  الظالػة عػؽ التدجيل  
 .  طرةق الاخؾؿ لمسشغؾمة بةرةا الكتروني جامعي خاص لك  طالة

 ميػةالكترونيػا عػؽ طرةػق مشغؾمػة الك الاراسػية س ػرراتالك ػافة و  حػذؼ: يجؾز لمظالػة والضافة الحذف 
 يجؾز حتل بااية الشرصي األوؿ.  والحذؼتتجاوز اسةؾع مؽ باء الاراسةك  حتت يتؼ اال افة في ماه ال

الكترونيػػػػا عػػػؽ طرةػػػػق مشغؾمػػػة الكميػػػة كوةػػػػتؼ قةػػػ   خػػػػؾؿ  ال تػػػا  بإي ػػػاؼي ػػػـؾ الظالػػػػة  :ايقااااف القيااااد  
 الشيائية. االمتحانات

في اي م ػرر  راسػي  رسؾبوعية في حالة يجؾز لمظالة بظمة السراجعة السؾ ؾ : السراجعة السهضهعية 
 وتدتسر لساة اسةؾع. مةاشرة  بعا اعالف الشتيجة بال دؼ نسؾذجبتعةية  وةتؼ  لػ 

 تؼدورذزصقلذالطالبذيفذكلذمؼررذدرادي 

   تتتتتتتتتتتتتن  لتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتت  ة تتتتتتتتتتتتتق  ل     ة   تتتتتتتتتتتتت   ة     تتتتتتتتتتتتت   ة يلتتتتتتتتتتتتتقيرة  
 
يتتتتتتتتتتتتتيل  التتتتتتتتتتتتتقير افقتتتتتتتتتتتتتلن  ة ال تتتتتتتتتتتتتا  

 نهلئلتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ةب  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتق   تتتتتتتتتتتتتتتتتتف      ل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ةب ة يل لتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتت     التتتتتتتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ة ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ة

  عتتتتتتتتتتتتتتتتق   ٌبجٌع ووووووووووووووووة  عتتتتتتتتتتتتتتتتق  ة اقتتتتتتتتتتتتتتتت    ة  عتتتتتتتتتتتتتتتتق  ة عتتتتتتتتتتتتتتتتل   يلتتتتتتتتتتتتتتتتر  ة ق  تتتتتتتتتتتتتتتت   ب  نتتتتتتتتتتتتتتتتر   ن تتتتتتتتتتتتتتتت    

   ل   ق  ن  ج  ع    ل  ة  لر .  50%ة ال ا نل فل   ة افقن د  ن    

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير الدرجة أو النسبة املئوية ر.ت

 ممتاز %100% إىل 85من  1

 جيد ًجدا %85ن % إىل أقل م75من  2

 جيد %75% إىل أقل من 65من  3

 مقبول %65% إىل أقل من 50من  4

 %50% إىل أقل من 35من  5
 ضعيف

 

 ضعيف جدًا %35% إىل أقل من 0من  6
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ذكقػقةذحدابذاطعدلذالػصؾيذوذالرتاكؿيذلؾطالب: 

 قانهن حداب السعدل الفرمي:

الخرةف و فر  الربيع و لذلػ يجة حداب معاؿ    فر  عمل الدشة الاراسية بيا فرمتؽ  راستتؽ فر  
 حاى  سا يمي:

ذجمؿوعذالوحداتذ÷جمؿوعذالـؼاطذذ=معدلذالػصلذاألولذ

ذجمؿوعذالوحدات÷ذجمؿوعذالـؼاطذذ=معدلذالػصلذالٌانيذ

 :  طريقة حداب السعدل التراكسي

ذ=ذقانونذحدابذاطعدلذالرتاكؿيذ

+ذذذ)ذذجمؿوعذوحداتذالػصلذاألولذ÷نؼاطذالػصلذالٌانيذ(ذذجمؿوع+ذذذ)ذجمؿوعذنؼاطذالػصلذاألول

ذجمؿوعذوحداتذالػصلذالٌانيذ(

 

ذ:ذالوحداتذاططؾوبةذلًخرجذالطالبذمنذالؼدم 

ـ مؾ وحاة  حا أ نل لشت   رجة الةكالؾرةؾس في الع 140لمتخرج عؽ  السظمؾبةيجة أال ي   مجسؾع عا  الؾحاات 
 و التربية في الكيسياء.

ذواالمًحاناتذبالربنامج:ذنظامذالًؼققم ֍

 يتم التقييم كسا يمي:

 السقررات الشظرية لمبرنامج: 
     و تظةي ات أو بحؾث  امتحانات نرفية تحرةرةة%( مؾزعة بتؽ 40يتؼ الت تيؼ بالشدةة ألعساؿ الصر

 مرغرة أو واجةات.
    60 100%( اإلمتحاف الشيائي تحرةري و اإلجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ىؾ).)% 

 السقررات العسمية لمبرنامج: 
 ( و يتم تهزيعها كسا يمي:06يتم التقييم بالشدبة ألعسال الفرل )% 
 10.ت ارةر التجارب العسمية % 
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 10. رجات الحزؾر و الشذاط  اخ  السعس  % 
 40.امتحانات نرفية نغرةة و عسمية % 
    امتحان نظري و عسمي(40اما المتحان الشهائي )%. 

 

ذلؾربنامج:اضطةذالدرادقةذ ֍

 (4)( وحاة  راسية عمل األق  ك مؾزعػة عمػل 140يتظمة الحرؾؿ عمل  رجة  الةكالؾرةؾس إنياء الظالة لعا   
ولمحرػؾؿ عمػل  ك  فر  خرةػف وفرػ  ربيػع ( ( فرمتؽ  راستتؽ2سشؾات  راسية ك    سشة  راسية مكؾنة مؽ  

 عمل الظالة أف يجتاز ما يمي:  رجة الةكالؾرةؾس 

 راسية وىي الؾحاات الاراسية السظمؾبة مؽ جسيع طمةة جامعة  اةوح ( 16 عة  )ـامـجات الـمتطلب 
 طرابمس في مختمف الكميات.

 راسية وىي الؾحاات الاراسية السظمؾبة مؽ جسيػع طمةػة الكميػة فػي  ةوحا ( 26ة )ـات الكليــمتطلب 
 مختمف األقداـ.

 مى الشحه التالي:عكوحاات  راسية مؾزعة  (98م )ـســــات القـــــمتطلب 

 وحاة  راسية يمـز الظالة باراستيا . (85السقررات اإلجبارية ) 1- 

 ي اميا ال دؼ. ة راسية ي ـؾ الظالة باختيارىا  مؽ مجسؾعة م ررات  راسي اتوحا (4السقررات الختيارية )2- 

 وحاات  راسية. (9) السقررات الداعسة -3

 متطلبات اجلامعة :

 هتطلباث املقرر عدد الوحداث قرر اسن امل رهس املقرر ث
ذ-ذ2ذ1الدراداتذاالدالمقةذ AR101ذ1

 AR101ذ2ذ2الدراداتذاالدالمقةذ AR102ذ2
ذ-ذ2ذ1الؾغةذالعربقةذ AR103ذ3

 AR103ذ2ذ2الؾغةذالعربقةذذAR104ذ4
ذ-ذ2ذ1حادبذآليذ CS100ذ5

 CS100ذ2ذ2حادبذآليذ CS101ذ6
ذ-ذ2ذ1الؾغةذاإلرؾقزوةذ EN100ذ7

ذEN100ذ2ذ2الؾغةذاإلرؾقزوةذ EN101ذ8

 ذوحدةذ16ذجمؿوعذالوحداتذ:
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 متطلبات الكلية :

عدد  اسن املقرر  رهس املقرر ث
 الوحداث

 هتطلباث املقرر

 AR104ذ2ذ3الؾغةذالعربقةذ AR105ذ1
ذAR105ذ2ذ4الؾغةذالعربقةذ AR106ذ2

ذ-ذ2ذميادئذاالحصاءذST100ذ3

ذ-ذ2ذعؾمذالـػسذالعام EPSY100ذ4

ذ-ذ2ذلذالرتبقةأصو EPSY101ذ5

 EPSY100ذ2ذعؾمذالـػسذاالرتؼائي EPSY200ذ6
ذEPSY101ذ2ذررقذتدروسذعامة EPSY201ذ7

ذ-ذ2ذأدسذاطـاهج EPSY202ذ8

 EPSY200ذ2ذعؾمذالـػسذالرتبوي EPSY203ذ9
ذ-ذ2ذررقذاليحثذالرتبوي EPSY301ذ10

 ST100ذ2ذالؼقاسذوذالًؼووم EPSY302ذ11
 EPSY201ذ2ذتعؾقؿقةذ)ذودائلذتعؾقؿقةذ(ذتؼـقات EPSY303ذ12
 EPSY203ذ2ذصحةذنػدقة EPSY401ذ13

ذذوحدةذ26ذجمؿوعذالوحداتذ:
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 املقررات الدراسية التخصصية

 انمغى 3انًزطهت  2انًزطهت  1انًزطهت  ػذد انىحذاد االعى االعُجٍ االعى انؼشثٍ سلى انًمشس و.س

1 CH110  1كًُُبء ػبيخ GENERAL CHEMISTRY 1 3 -------   انكًُُبء 

2 CH120  2كًُُبء ػبيخ GENERAL CHEMISTRY 2 3 CH110   انكًُُبء 

3 CH120P  ٍكًُُبء ػبيخ ػًه PRACTICAL GENERAL CHEMISTRY 1 1 CH110   انكًُُبء 

4 CH231  1كًُُبء رحهُهُخ ANALYTICAL CHEMISTRY 1 3 CH120   انكًُُبء 

5 CH241 2ُخ كًُُبء رحهُه  ANALYTICAL CHEMISTRY 2 3 CH231   انكًُُبء 

6 CH351  3كًُُبء رحهُهُخ ANALYTICAL CHEMISTRY 3 3 CH241   انكًُُبء 

7 CH361  4كًُُبء رحهُهُخ ANALYTICAL CHEMISTRY 4 3 CH351   انكًُُبء 

8 CH233  1كًُُبء ػضىَخ ORGANIC CHEMISTRY 1 3 CH120   انكًُُبء 

9 CH243  2كًُُبء ػضىَخ ORGANIC CHEMISTRY 2 3 CH233   انكًُُبء 

10 CH353  3كًُُبء ػضىَخ ORGANIC CHEMISTRY 3 3 CH243   انكًُُبء 

11 CH363  4كًُُبء ػضىَخ ORGANIC CHEMISTRY 4 3 CH353   انكًُُبء 

12 CH232  1كًُُبء غُش ػضىَخ  INORGANIC CHEMISTRY 1 3 CH120   انكًُُبء 

13 CH242  2كًُُبء غُش ػضىَخ INORGANIC CHEMISTRY 2 3 CH232   انكًُُبء 

14 CH352  3كًُُبء غُش ػضىَخ INORGANIC CHEMISTRY 3 3 CH242   انكًُُبء 

15 CH362  4كًُُبء غُش ػضىَخ INORGANIC CHEMISTRY 4 3 CH352   انكًُُبء 

16 CH234  1كًُُبء فُضَبئُخ PHYSICAL CHEMISTRY 1 3 CH120   انكًُُبء 

17 CH244   2كًُُبء فُضَبئُخ PHYSICAL CHEMISTRY 2 3 CH234 CH111S  انكًُُبء 

81 CH354 3 كًُُبء فُضَبئُخ PHYSICAL CHEMISTRY 3 3 CH244   انكًُُبء 

81 CH364  4كًُُبء فُضَبئُخ PHYSICAL CHEMISTRY 4 3 CH354   انكًُُبء 
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02 CH474  5كًُُبء فُضَبئُخ PHYSICAL CHEMISTRY 5 3 CH354   انكًُُبء 

21 CH352P  ًكًُُبء غُش ػضىَخ ػًه 
1 

PRACTICAL INORGANIC CHEMISTRY 1 1 CH120P  CH232  انكًُُبء 

00 CH362P  ًكًُُبء غُش ػضىَخ ػًه 
2 

PRACTICAL INORGANIC CHEMISTRY 2 1 CH352P  CH352  انكًُُبء 

02 CH244P  ُ1 خ ػًهًكًُُبء فُضَبئ PRACTICAL PHYSICAL CHEMISTRY 1 1 CH120P  CH244  انكًُُبء 

02 CH364P  ً2 كًُُبء فُضَبئُخ ػًه PRACTICAL PHYSICAL CHEMISTRY 2 1 CH244P  CH364  انكًُُبء 

02 CH474P  ً3 كًُُبء فُضَبئُخ ػًه PRACTICAL PHYSICAL CHEMISTRY 3 1 CH364P  CH474  انكًُُبء 

02 CH241P  ً1 كًُُبء رحهُهُخ ػًه PRACTICAL ANALYTICAL CHEMISTRY 1 1 CH120P  CH231  انكًُُبء 

02 CH351P  ً2 كًُُبء رحهُهُخ ػًه PRACTICAL ANALYTICAL CHEMISTRY 2 1 CH241P  CH241  انكًُُبء 

01 CH471P  ً3 كًُُبء رحهُهُخ ػًه PRACTICAL ANALYTICAL CHEMISTRY 3 1 CH351P  CH351  انكًُُبء 

29 CH233P ً1 كًُُبء ػضىَخ ػًه PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY 1 1 CH120P  CH120  انكًُُبء 

22 CH353P ً2 كًُُبء ػضىَخ ػًه PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY 2 1 CH233P  CH243  انكًُُبء 

28 CH363P ً3 كًُُبء ػضىَخ ػًه PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY 3 1 CH353P  CH353  انكًُُبء 

32 CH365 كًُُبء حُىَخ BIOCHEMISTRY 3 CH353   انكًُُبء 

33 CH475P ٍكًُُبء حُىَخ ػًه PRACTICAL BIOCHEMISTRY 1 CH365   انكًُُبء 

34 CH358 طشق رذسَظ خبصخ SPECIAL  TEACHING METHODOLOGY 2 EPSY201   انكًُُبء 

35 CH476  كًُُبء َىوَخ NUCLEAR CHEMISTRY 2 CH351 CH352  انكًُُبء 

36 CH478  1انزشثُخ انؼًهُخ TEACHING PRACTICE 1 2 CH358   انكًُُبء 

37 CH488  2انزشثُخ انؼًهُخ TEACHING PRACTICE 2 4 CH478   انكًُُبء 

38 CH489  يششوع انزخشط  GRADUATION PROJECT  2 EPSY301   انكًُُبء 

  ذحوح 85 :مجموع الوحدات 
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 املقررات الدراسية اإلختيارية

 

 انمغى 3انًزطهت  2انًزطهت  1انًزطهت  ػذد انىحذاد االعى االعُجٍ االعى انؼشثٍ سلى انًمشس س.و

8 CH357E َىارظ طجُؼُخ NATURAL PRODUCTS 2 CH353   انكًُُبء 

0 CH67E3  كًُُبء صُبػُخ INDUSTRIAL CHEMISTRY 2 CH353 CH352  انكًُُبء 

2 CH477E كًُُبء ثُئُخ ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2 CH353 CH352  انكًُُبء 

2 CH487E كًُُبء طُفُخ SPECTROSCOPY 2 CH353   انكًُُبء 

  وحذاد 8 :مجموع الوحدات 
 

 

 املقررات الدراسية الداعمة

 

 انمغى 3نًزطهت ا 2انًزطهت  1انًزطهت  ػذد انىحذاد االعى االعُجٍ االعى انؼشثٍ سلى انًمشس و.س

8 CH111S  1انشَبضخ انؼبيخ GENERAL MATHEMATICS 1 3 -------    

0 CH121S  2انشَبضخ انؼبيخ GENERAL MATHEMATICS 2 3 CH111S    

2 CH114S انفُضَبء انؼبيخ GENERAL PHYSICS 3 -------    

  وحذاد 9 :مجموع الوحدات 
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تذتـنـزوـلذالـمـوادذالـًـخـصـصـيـةذموزعةذعلىذمثانيذفصولذـًـطـلـيـاةذومـيـدراسـةذالـطـخـال

 كيمياءالعلومذوذالرتبيةذختصصذذيفذسدراسيةذللحصولذعلىذدرجةذاليكالوروو

 

 ل نألللــــــــــــــــناله

 ــــ غـــــــنا تطامـــ الساعات الوحدات ـــررــــــالمقـــــ رمزال ج ن

8 CH 110  كٌ ٌ   ع  فI 3 4 --------------- 

0 CH114S 3 3 تٌ ٌ   ع  ف --------------- 

2 CH111S  جٌ ضف ع  فI 3 3 --------------- 

2 EPSY100 2 2 عان نا لم ناع ن --------------- 

2 EN100  اغف ن جاٌ ٌفI 2 2 --------------- 

2 103  AR  اغف عجمٌفI 2 2 --------------- 

2 100  CS  ح سلبI 2 2 --------------- 

8 AR101  اجنس غ لجآ ٌفI 2 2 --------------- 

   81  ج ــــــلع نالحـــــــانغ

 

 نا ــــــ  ـــــــــــــًل ــــــــــــــناله

 ــ غــــــــــنا تطامـــ الساعات الوحدات ــــــررـــــــالمقــ رمزال ج ن

8 120  CH  كٌ ٌ   ع  فII 3 4 CH 110 

0 CH  120 P ٌ ٌ3 1    ع  ف ع اىك CH 110 

2 CH121S  جٌ ضف ع  فII 3 3 CH111S 

2 EPSY203 2 2 عان نا لم ناتجملى EPSY200 

2 EN101  اغف ن جاٌ ٌفII 2 2 EN100 

2 104  AR  اغف عجمٌفII 2 2 AR 103 

2 CS101  ح سلبII 2 2 CS100 

8 AR102  اجنس غ لجآ ٌفII 2 2 AR101 

1 EPSY101 2 2  هلل ناتجمٌف -------------- 

   81  ج ــــــلع نالحـــــــانغ
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  ــــــــــــ اـثل ناـــــــــــــــناله

 ـ غـــــــنا تطامــــــ الساعات الوحدات ــــررـــــــــالمقــــ رمزال ج ن

8 CH231  كٌ ٌ   تحاٌاٌفI 3 3 CH 120 

0 CH234  كٌ ٌ   تٌ ٌ دٌفI 3 3 CH 120 

2 CH232 كٌ ٌ    ٌج عضلٌف I 3 3 CH 120 

2 CH233  كٌ ٌ   عضلٌفI 3 3 CH 120 

2 AR105  اغف عجمٌفIII 2 2 AR 104 

2 ST100   2 2  م ائ نحه -------------- 

8 CH233P    ٌ ٌع اى  عضلٌفكI 1 3 CH120        , CH120P 

1 EPSY200 ً2 2 عان نا لم ن جتق د EPSY100 

   81 ــــلع نالحـــــــانغ ج ــ

 

 

 جنمـــــــــــعل ناـــــــــــــناله

 ـــ غـــــــنا تطامــــ الساعات الوحدات ــــــررـــــــالمقــ رمزال ج ن

8 CH241  كٌ ٌ   تحاٌاٌفII 3 3 CH231 

0 CH244  كٌ ٌ   تٌ ٌ دٌفII 3 3 CH234 ,CH111S 

2 CH242 كٌ ٌ    ٌج عضلٌف II 3 3 CH232 

2 CH243  كٌ ٌ   عضلٌفII 3 3 CH233 

2 106  AR اغف عجمٌف IV 2 2 AR 105 

2 EPSY201 2 2 طجق تاجٌم ع  ف EPSY101 

7 CH244P  كٌ ٌ   تٌ ٌ دٌف ع اىI 1 3 CH244    , CH120P 

1 CH241P    ٌ ٌع اى  تحاٌاٌفكI 1 3 CH231     , CH120P 

   81  ج ــــــلع نالحـــــــانغ
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 نــــــــــــ  مل ناـــــــــــــــناله

 ـــــ غـــــنا تطامــ الساعات الوحدات ــررـــــــالمقــــــ رمزال ج ن

8 CH351  كٌ ٌ   تحاٌاٌفIII 3 3 CH241 

0 CH354  كٌ ٌ   تٌ ٌ دٌفIII 3 3 CH244 

2 CH352 كٌ ٌ    ٌج عضلٌف III 3 3 CH242 

2 CH353  كٌ ٌ   عضلٌفIII 3 3 CH243 

2 CH357E  CH67E3 

CH477E  CH487E 

كٌ ٌ   نا لنت  ناطمٌعٌف  ل كٌ ٌ   ه  عٌف 

  ل كٌ ٌ   مٌدٌف  ل كٌ ٌ   طٌلٌف

2 2 CH353, CH352 

2 CH358 2 2 ق تاجٌم ن هفطج EPSY201 

2 CH352P  كٌ ٌ    ٌج عضلٌف ع اىI 1 3 CH232, CH120P 

8 CH353P    ٌ ٌع اى  عضلٌفكII 1 3 CH353P  ,CH243 

1 CH351P  كٌ ٌ   تحاٌاٌف ع اىII 1 3 CH241P   ,CH241 

   81  ج ــــــلع نالحـــــــانغ

 

 

 ســــــــــــ امل ناـــــــــــــــناله

 ـــــ غـــــنا تطامــ الساعات الوحدات ــررـــــــالمقــــــ رمزال ج ن

8 CH361  كٌ ٌ   تحاٌاٌفIV 3 3 CH351 

0 CH364  كٌ ٌ   تٌ ٌ دٌفIV 3 3 CH354 

2 CH363  كٌ ٌ   عضلٌفIV 3 3 CH353 

2 CH365    ٌ ٌ3 3 حٌلٌفك CH353 

2 EPSY303 )2 2 نالس دل ناتعاٌ ٌف) تق ٌ غ تعاٌ ٌف EPSY201 

2 EPSY302 2 2 ناقٌ م لناتقلٌن ST100 

2 CH362P  كٌ ٌ    ٌج عضلٌف ع اىII 1 3 CH352P    ,CH352 

1 CH364P    ٌ ٌع اى  تٌ ٌ دٌفكII 1 3 CH244P ,CH364 

1 CH363P  كٌ ٌ   عضلٌف ع اىIII 1 3 CH353P    ,CH353 

   81  ج ــــــلع نالحـــــــانغ
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 ســــــــــــ معل ناـــــــــــــــناله

 ـــــ غـــــنا تطامــ الساعات الوحدات ــررـــــــالمقــــــ رمزال ج ن

8 CH474  كٌ ٌ   تٌ ٌ دٌفV 3 3 CH354 

0 CH362 كٌ ٌ    ٌج عضلٌف IV 3 3 CH352 

2 CH476 2 2 كٌ ٌ    للٌف CH351       ,CH352 

2 CH471P  كٌ ٌ   تحاٌاٌف ع اىIII 1 3 CH351P    ,CH351 

2 CH474P    ٌ ٌتٌ ٌ دٌف ع اى كIII 1 3 CH364P  ,CH474 

2 CH475P    ٌ ٌ2 1 حٌلٌف ع اىك CH365 

2 EPSY301 2 2 ق نامحث ناتجمليطج                     

1 EPSY401 3 2 ناهحف نا لسٌف EPSY203 

1 EPSY202       2 2  سم                  

82 CH478  4 2 (1) ناتجمٌف ناع اٌف  فتاجٌسٌتطمٌق غ CH358 

   81  ج ــــــلع نالحـــــــانغ

 

 

  ــــــــــــ  بل ناـــــــــــــــناله

 ـــــ غـــــنا تطامــ الساعات الوحدات ــررـــــــالمقــــــ رمزال ج ن

8 CH489 2 2   جلع تنجج EPSY301 

0 CH488 4 4 2ناتجمٌف ناع اٌف CH478 

2 CH357E  CH67E3 

CH477E  CH487E 

كٌ ٌ   نا لنت  ناطمٌعٌف  ل كٌ ٌ   

 طٌلٌفه  عٌف  ل كٌ ٌ   مٌدٌف  ل كٌ ٌ   

2 2 CH353, CH352 

   1  ج ــــــلع نالحـــــــانغ

 

 وحدةذ822عددذالوحداتذالكلىذ 

ذ
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ذبالربنامج:ذتوصقفذاطؼررات ֍

ذ:توصقفذاطؼرراتذالًخصصقةذيفذالؽقؿقاء

 السقررات الجبارية : اول: 

ذGeneral Chemistry )ذ-1)ذ(I)ذالعامةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 ((CH110 1العامة  الكيسياء 3 4

لحانغ باراسة شاممة لك  مؽ  ((1العامة الكيسياء رم ر مؽ الس ررات اإلجةارةة لمظمةة في برنامج الكيسياء وةيتؼ 

   اكٌ ٌ دٌفناحس م غ ن ل نا ع ا غ ناكٌ ٌ دٌف  نألل نب ناذجٌف    ناع  هج لنا جكم غ لنا ن اٌطلنا  اي   ناقٌ م

لنألتالك  (VBT ) ظجٌف ناجمط ناتك تؤي   نألكساي لن نت نل   ناتجنمط ناكٌ ٌ دً  نام ٌف ناذجٌف لناجالل ناالجي

  ( MOT ) ظجٌف نألتالك ناج ٌدٌف   (VSEPR) ظجٌف ت  تج   لنج إاكتجل  غ  الف ناتك تؤ  -نا  ج ه 

  ناغ  نغ

ذGeneral Chemistry )ذ-2)ذ(II)ذالعامةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 ((CH120 2العامة  الكيسياء 3 4

نلنر  باراسة شاممة لك  مؽ ((2العامة الكيسياء رم ر الس ررات اإلجةارةة لمظمةة في برنامج الكيسياء وةيتؼ مؽ 

ناكٌ ٌ   ناحجنجٌف   ناذندٌمٌف   نألح  ض لناقلنعا حجكٌف ناتل عالغ ناكٌ ٌ دٌف   ن ت نب ناكٌ ٌ دً  نا ح اٌل

  ناكٌ ٌ   ناك جمٌف 

 Practical G eneral Chemistry)العؿؾىذ)ذذالؽقؿقاءذالعامةتوصقفذمؼررذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 ((CH120Pالعامة العسمية  الكيسياء 1 3

ن  ب لناسال ف  باراسة العسميالعامة الكيسياء رم ر الكيسياء وةيتؼ  مؽ الس ررات اإلجةارةة لمظمةة في برنامج

اننل نا ع ل لناتعجف عاى نا لنا ناكٌ ٌ دٌف ماجنسف نلنه   نالٌ ٌ دٌف لتهل  ن اٌط ن  الح  نا ع ٌجي  

 لنا ن ت نب ناكٌ ٌ دً )ل عاي ال  تٌاٌه(  ناتعجف عاى معض نا قلق ناق عاٌف لناح  ضمف   ق ج ف  ح اٌل 

  نتالف  ب حٌغ طمٌعت    تل عالغ ن كساي لن نت نل 
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ذAnalytical Chemistry) ذ-1)ذ(I)ذالًحؾقؾقةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
  CH231(I) التحميمية الكيسياء   3 3

أساسيات  باراسة  (1)م رر الكيسياء التحمتمية مؽ الس ررات اإلجةارةة لمظمةة في برنامج الكيسياء وةيتؼ   
 الكيسيائية التحالت  أنؾاعك و وأىستتيا  ورىا - الكيسياء فروع مؽ كصرع التحمتمية بالكيسياء تعرةف الكيسياء التحمتمية

 والؾزنية السؾلية العالقات – السؾؿ مصيـؾ  عامة مصاليؼو  ..(حجسي تحمت  – وزني كسي تحمت  – وصصي تحمت  
 معايرات كالؾزني التحمت  طرؽ  كالكيسيائي التحمت  أسس كالسحالت  ك(لؾزنيا السعام  – الكيسيائية مسعا التل

 .وال ؾاعا األحساض

 Analytical Chemistry) ذ2-)(II)ذالًحؾقؾقةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
  CH241(II) التحميمية الكيسياء 3 3

أعبعُبد انزحهُم ث ثذساعخ  2يمشس انكًُُبء انزحهُهُخ يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى    

انزؼبدل, االكغذح  زضًٍ )يؼبَشادزٍ روانأَىاع انًؼبَشاد  ويؼشفخانًىاد وانًحبنُم انمُبعُخ. و ,انحغًٍ

 انًخزهفخكم يُهب, ورطجُمبرهب  األدنخ انًغزخذيخ فٍ, وواالخزضال, انزشعُت, ويؼبَشاد ركىٍَ انًؼمذاد(

   .بنزحهُم انحغًٍوانحغبثبد راد انؼاللخ ث

 Analytical Chemistry) ذ3-)(III)ذالًحؾقؾةذالؽقؿقاءذمؼررتوصقفذذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
  CH351(III) تحميمةال الكيسياء  3 3

انزحهُهٍ ثذساعخ طشق انفصم  3يمشس انكًُُبء انزحهُهُخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ 

وطشق انفصم انكشويبرىعشافٍ وَظشَخ انزشعُت وحغبثبد انزحهُم انىصٍَ, وانزمطُش, بد, بنًزَجثبالعزخالص ث

 ويمذيخ فٍ انزحهُم انضىئٍ )االيزصبص انطُفٍ(.

 Analytical Chemistry) ذ(4- (IV)ذالًحؾقؾقةذالؽقؿقاءمؼررذذتوصقف

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH361(IV) التحميمية الكيسياء 3 3

) ناتحاٌل ن اً ( ماجنسف  4يمشس انكًُُبء انزحهُهُخ يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى    

 ً طجق ناتحاٌل ناطٌلً  طجق ناتحاٌل ناك جم   ٌ دٌفطجق ناتحاٌل ناك جلكٌ   اف ل لهاف  عب 
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ذPractical Analytical Chemistry) ذ 1ذ ((I)عؿؾقةالذةالًحؾقؾقذؽقؿقاءالذررتوصقفذمؼ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH241P (I)عسميةال ةبتحميمال كيسياءال  1 3

ثذساعخ ششوط  ػًهٍ ((1يمشس انكًُُبء انزحهُهُخ يظ انكًُُبء وَهزى يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَب

انغاليخ انىاعت إرجبػهب داخم يؼًم انكًُُبء, وانزؼشف ػهً ػاليبد انخطش, وأدواد ويؼذاد انًؼًم. وطشق 

 رحضُش انًحبنُم انمُبعُخ وانًحبنُم انًُظًخ, وكزبثخ انزمبسَش انًؼًهُخ.

ذPractical Analytical Chemistry) ذ 2ذ ((2)عؿؾقةالذةالًحؾقؾقذؽقؿقاءالذرتوصقفذمؼر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH351P (II)عسميةال ةيتحميمال كيسياءال  1 3

وإعشاء ثذساعخ  ػًهٍ 2يمشس انكًُُبء انزحهُهُخ يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى 

شعُت, انزؼبدل, االكغذح واالخزضال, انزلخ ثًؼبَشاد انزحهُم انحغًٍ وانًزضًُخ )يؼبَشاد انزغبسة راد انؼال

 ويؼبَشاد ركىٍَ انًؼمذاد(.

 Practical Analytical Chemistry) ذ 3ذ ((3)عؿؾقةالذةالًحؾقؾقذؽقؿقاءالذرتوصقفذمؼر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH471P (III)ةعسميال  ةيتحميمال الكيسياء 1 3

وإعشاء ثذساعخ  ػًهٍ 3يمشس انكًُُبء انزحهُهُخ يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى 

بد, وطشق انفصم انكشويبرىعشافٍ وانًؼبَشاد بنًزَجثطشق انفصم ثبالعزخالص ثانزغبسة راد انؼاللخ 

 انًؼًهُخ.انًىصهُخ, وانزحهُم انطُفٍ, وكزبثخ انزمبسَش 

ذ((Biochemistryاصقووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 (CH365 )الحيهية الكيسياء 3 3

   ٌف تجكٌب ناناٌف ناحٌف ل  ٌت  لل  ذن نا قجج  قا ف عبيٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء 

  - ناا لب - ناكجمل ٌاجنغ -نأل  ٌ  غ  -لنامجلتٌ  غ نأل ٌ ٌف نألح  ض -  ت  عان ناكٌ ٌ   ناحٌلٌف تى حٌ

  نا ع اب نالٌت  ٌ  غ ل – نا للٌف نألح  ض

 (ذPractical Biochemistryالعؿؾقةذ)ذاصقووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH475P) ية)عسمال الحيهية الكيسياء 1 3

 إلل لمتعرؼ( الؾصفية  الكيفية الظرؽ  اجنسفٌ تن م  يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ نهطهجخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء
 اليامة السكؾنات بعض ت اير,  السختمصة الدكرةات بتؽ لمتستتز( الؾصفية  الكيفية الظرؽ  ك األمتشية األحساض

 ناتقاٌج ناك ً  الٌ   ٌب ج تً عٌ ف   الاـ في
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ذ(Organic Chemistry 1)ذ(I)ذالعضووةذالؽقؿقاءذرتوصقفذمؼر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 ((I CH233 عزهيةال كيسياءال 3 3

أعبعُبد انكًُُبء انؼضىَخ ثذساعخ  1 ػضىَخيمشس انكًُُبء يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى 

وأَىاع انزفبػالد انؼضىَخ ورصُُف انًشكجبد انؼضىَخ  ولىاػذ رغًُزهب يضم انزهغٍُ وانشواثظ انكًُُبئُخ 

 )االنكبَبد واالنكُُبد واالنكبَُبد (.  ليصاتيةالا اليتارو ربؾناتودساعخ شبيهخ ػٍ 

 (Organic Chemistry 2)ذ(II)ذالعضووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH243 (II)عزهيةال اءكيسيال 3 3

انًشكجبد انحهمُخ االنُفبرُخ ثذساعخ  2 ػضىَخيمشس انكًُُبء يٍ انًمشساد اإلعجبسَخ فٍ ثشَبيظ انكًُُبء وَهزى 

وانًشكجبد االسويبرُخ وانهُذسوكشثىَبد ػذَذح انُىاح وانكحىالد وانفُُىالد واالَضشاد واالَجىكغُذاد كههب يٍ 

 ُبئُخ وانفُضَبئُخ وانزحضُش وانزفبػالد.َبحُخ انزغًُخ وانخىاص انكًُ

 (Organic Chemistry 3)ذ(III)ذالعضووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH353 (III)عزهيةال كيسياءال 3 3

غ ن اكٌل ِ ل   اٌانغ   اٌان)اا  اٌانغ ناعضلٌف لٌ تن ماجنسف     اف  ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

 ب حٌث تلع نا ج لعف نالظٌلٌف ل  لع ناجنمطف ) ن اا ٌانغ ناكٌتل  غ  جكم غ ناكجمل ٌل ن جٌل(   

لناح  ضٌف لناتس ٌف لنانلنر نالٌ ٌ دٌف لناكٌ ٌ دٌف لطجق ناتحضٌج تً كل  ج لعف لاجنسف ناكٌ ٌ   

 . نالجن ٌف  م اتلهٌل

ذ(Organic Chemistry 4)ذ(IV)ذالعضووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH363 (IV)عزهيةال كيسياءال 3 3

 ب  االح  ض ناكجملكسٌاٌف ل  تق ت    لنأل ٌ  غ لٌ تن ماجنسف     اف  ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

اا جكم غ  لاجنسف     اف اكٌ ٌ دٌف لطجق تحضٌج ن حٌث ناهٌغف ناع  ف لناتس ٌف لنلنه ن نالٌ ٌ ىٌف لن

 نان  سٌف لناسانسٌف ناحاقٌف ناغٌج  تج  سف 

ذ(PracticalذOrganic Chemistry 1)ذ(I)العؿؾقةذالعضووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH233P (I) يةعسمال عزهيةال كيسياءال 1 3
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لٌتعان  نغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   لٌ تن ماجنسف  إججن نغ ناسال ف لن   ب اننل نا ع ل ناكٌ ٌ دً ب نا قجج

اا لنمغ نالٌ ٌ دٌف نا   ف تً ناتعجف عاى  اى  ق لئ لٌتن اجنسف  ظجٌف لع اٌف  ،طجٌقف كت مف ناتقجٌج ناع اً 

  اعضلٌفٌتن اجنسف طجق تهل لت قٌف نا جكم غ نلكااك نا جكم غ ناعضلٌف 

 (PracticalذOrganic Chemistry 2)ذ(II)العؿؾقةذالعضووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH353P (II) يةعسمال عزهيةال كيسياءال 1 3
نا لعى  ناتحاٌل ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   لٌحتلي نا قجج عاى  لنضٌع    ف حٌث ٌتن اجنسف 

  اع  هج نا جكم غ ناعضلٌف ناتحاٌل نا لعى اا ج لع غ نالظٌلٌف نا  دعف

ذ(PracticalذOrganic Chemistry 3)ذ(III)العؿؾقةذالعضووةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

  السقرر اسم  الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH363P (III)يةعسمال عزهيةال كيسياءال  1 3

إججن  معض ناالم  ٌف اا جكم غ ناعضلٌف   جٌف اطامف ناكٌ ٌ   حٌث ٌتن تٌف  اجنسف  ب نا قججنغ نألجم

 ناتحضٌجنغ نا   ف  

ذ(Inorganic Chemistry 1)ذ(I)ذعضووةالغريذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH232 (I)عزهية الغير كيسياءال 3 3

ناتجكٌب ناذجى لناجالل ناالجى ، ناجلنمط ناكٌ ٌ دٌف ، لٌ تن ماجنسف ف اطامف ناكٌ ٌ    ب نا قججنغ نألجم جٌ

 ناجلنمط ناتس   ٌف لم ٌف ناج ئ  ناجلنمط تً نا جكم غ ن ٌل ٌف نامالجٌف ، ناجلنمط تً نالا نغ 

ذ(Inorganic Chemistry 2)ذ(II)ذعضووةالغريذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات ددع السبهعية الداعات عدد
 CH242 (II)عزهية الغير كيسياءال 3 3

م اجالل ناالجى لت  ل نا ج لعف  Sع  هج نا قطع  لٌ تن ماجنسف ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

م اجالل ناالجى لت  ل نا ج لعف نا  ا ف حتى  ج لعف ع  هج  Pنأللاى لنا   ٌف  اجنسف ع  هج نا قطع 

 ان  اف ناغ  نغ ن

ذ(Inorganic Chemistry3)ذ(III)ذعضووةذالغريذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH352 (III)عزهية الغير كيسياءال 3 3
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نانلنر ناع  ف ااع  هج ن  تق اٌف ن ح  ض لناقلنعا   لٌ تن ماجنسف ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

  سٌف لنااٌ ف   ظجٌ غ ناكٌ ٌ   نات  سقٌف  ناتجكٌب تً ناكٌ ٌ   نات  سقٌف )ناتجنكٌب( ناتطمٌق غ ناق

ذ(Inorganic Chemistry4)ذ(IV)ذعضووةالغريذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH362 (IV)عزهية الغير كيسياءال 3 3

الجٌف ع  هج نا ق طع )نان   غ( ناتجكٌب ن اكتجل ى ،   لٌ تن ماجنسفاطامف ناكٌ ٌ    ب نا قججنغ نألجم جٌف 

ح  غ ن كساي ، ناتل عالغ ناكٌ ٌ دٌف ، تكلٌب نا تجنكم غ )نا عقانغ( نانلنر ناطٌلٌف لنا غ  طٌسٌف ااجنمطف 

 تا   –تا  

ذ(PracticalذInorganic Chemistry 1)ذ(I)العؿؾقةذعضووةالغريذذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH352P (I) العسمية ةعزهيالغير  كيسياءال 1 3

ملهل معض  ن اٌط نا قلق م ا جكم غ  ٌج ناعضلٌف   لٌ تن ماجنسف ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

لمعض  Pل  Sنان   غ( 1ا ق طع نامسٌطف تحضٌج معض نا جكم غ  ٌج ناعضلٌف نامسٌطف اع  هج ن

نااجنس غ ن سم نا ظجٌف لتج جب تعٌٌب نا حاا ااتل عل تعٌٌب ناهٌغف ن لاٌف اا جكم غ تعٌٌب عاا نا    

 م ا جكم غ )م   تٌ   نا تجنكم غ( 

ذ(PracticalذInorganic Chemistry 2)ذ(II)العؿؾقةذعضووةالغريذذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد ةالسبهعي الداعات عدد
 CH362P (II) العسمية ةعزهيالغير  كيسياءال 1 3

 متحضٌج لاجنسف نا جكم غ  ٌج ناعضلٌف نات اٌف:  لٌ تن ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

اغ ( ، مجل ٌا ن  سً   ٌب ناكلمII( ، كالجٌا ن  سً   ٌب ناكلماغ )II تجنغ كجمل  تل جم عى   ٌب ناكلماغ )

(II( نا ٌكل)( ،كالجٌا    دً )   دً   ٌب ن ٌاٌبII( نا ٌكل )( ، كالجٌا  ال ى )   دً   ٌب ن ٌاٌبII ، دً نات ٌؤ    )

( ، مج  ج   غ ناملت سٌلن ، IV(    دً نات ٌؤ ، نالغ ناكجلن )IIكالجٌا  ال ى )   دً   ٌب مجلمٌاٌب( نا ٌكل )

 سٌتٌل ن سٌتلب ناتٌت  ٌلن ،  ال ً كس  تل كجل  غ ناملت سٌلن ، سٌ   جم عى سٌ  ل  ٌكالغ ناملت سٌلن ،    دً

( ، IIل تجن م  ال ً نكس  تل    دً     كجل  غ ناملت سٌلن ،  تجنغ    دً )    ي   ٌب ن ٌاٌب( نا ح م )

ً   ٌب ن ٌاٌب( (  ح اٌف نات ٌؤ ، سٌ  لتجن م كالجٌا    دً كالجل )   دIIكمجٌت غ جم عى   ٌب ن ٌاٌب نا ح م )

 ( ، حاٌال  كس  غ ناهلاٌلن IIناكلماغ )

 تجارب على االقل حسب االمكانيات المتوفرة بالمعمل. 82يتم انجاز  
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ذ(Physical Chemistry1)ذ(I)ذػقزوائقةالذؽقؿقاءالذمؼررتوصقفذ

 

نا  اي  قا ف عاى ناكٌ ٌ   نالٌ ٌ دٌف ،   ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   حٌث ٌتن تٌف  اجنسف

(The Mather) ( ح  غ نا  اي ،States of Mather تق ل نا  اي  ب ح اف إاى  نجى   ، ) 

ذ(Physical Chemistry 2)ذ(II)ذػقزوائقةالذؽقؿقاءالذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد هعيةالسب الداعات عدد
 CH244( II) فيزيائيةال كيسياءال 3 3

يمذيخ فٍ  اعبعُبد انكًُُبء انحشاسَخ   كفشع يٍ فشوع  ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   ٌ تن ماجنسف 

انخبسعُخ يٍ ألَظًخ ، انؼًهُبد  انغبسَخ  حغت انظشوف اَىاع ا انكًُُبء انفضَبئُخ ,انخىاص انًشكضح وانشبيهخ 

رطجُمبد انمبَىٌ اأالول نذَُبيُكب   حغى وضغظ  و دسعخ حشاسح  و كًُخ انحشاسح  فٍ األَظًخ انكًُُبئُخ ،

حغبة رغُش انزبصُشاد انحشاسَخ  ،      و    انؼاللخ ثٍُ انًحزىي انحشاسي ،انحشاسَخ  ػهً انغبصاد انًضبنُخ 

حغبة رغُش  ، (لبَىٌ كُششىف)د انحشاسَخ ثزغُش دسعخ انحشاسح مبَىٌ ، ػاللخ انزبصُشاانَزبئظ و،لبَىٌ هُظ 

دانخ  –انضبٍَ نهذَُبيُكب انحشاسَخ وانُزشوثُب رغُشاد يغ دسعخ انحشاسح انمبَىٌ  ، دوال انحبنخ ، انزبصُشاد انحشاسَخ

 .خ. لبػذح انطىسنهذَُبيُكب انحشاسَخ ، انمبَىٌ انضبنش نهذَُبيُكب انحشاسَ ٌانصفش انمبَىٌ –طبلخ عُجظ انحشح.

ذ(Physical Chemistry 3)ذ(III)ذػقزوائقةالذؽقؿقاءالذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
  ) IIICH354) فيزيائيةال كيسياءال 3 3

 Chemical   اف عب ن ت نب ناكٌ ٌ دى ) اجنسفجٌف اطامف ناكٌ ٌ   حٌث ٌتن تٌه  ب نا قججنغ نألجم 

Equilibrium( ن طلنج )Phases( نا ح اٌل )Solutions ) 

ذ(Physical Chemistry 4)ذ(II)ذػقزوائقةالذؽقؿقاءالذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH364( II) فيزيائيةال كيسياءال 3 3

 جم دى لنا ح اٌل ن اكتجلاٌتٌف ، ناتلهٌل ناك  ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   حٌث ٌتن تٌف  اجنسف

( ، ن لنع ن لط ب ، Debye-Huckel Theory لكل ) –تع اٌ غ ن ٌل  غ تً نا حالل ،  ظجٌف اٌم ى 

نانالٌ  ناك جلكٌ ٌ دٌف ، ج ا ناقطب ، ج ا ناناٌف ، ناقلي ناانتعف ناك جم دٌف لج لا ن لط ب ، نعت  ا ناقلي 

 لا ناقطب ناقٌ سً  لٌ م  ع  الغ نالع اٌف ، تعٌٌب ناالنل ناتج لانٌ   ٌكٌف تً ناانتعف ناك جم دٌف عاى تجكٌ  ج

 ناقلي ناانتعف ناك جم دٌف ااناٌف ، معض تطمٌق غ لٌ س غ ناقلي ناانتعف ناك جم دٌف ااناٌف 

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
  ) ICH234) فيزيائيةال كيسياءال 3 3
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 (Physical Chemistry 5)ذ(V)ذػقزوائقةالذؽقؿقاءالذمؼررتوصقفذذ

 السقرر سما الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH474( I) فيزيائيةال كيسياءال 3 3

عشػخ انزفبػم انكًُُبئٍ  و انؼىايم انًؤصشح ػهُه وحغبة  وَهزى ثذساعخ ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

عشػخ انزفبػالد انكًُُبئُخ ودساعخ دسعبد انزفبػالد انكًُُبئُخ انًخزهفخ  ورؼٍُُ سرجخ انزفبػم وانطشق انؼًهُخ 

ُبط عشػخ انزفبػم، رأصُش دسعخ انحشاسح ػهً عشػخ انزفبػم وطشق رؼٍُُ طبلخ انزُشُظ وَظشَبد انًزشاكت نم

 انُشظ وانزصبدو ، انزفبػالد انًؼمذح وانزفبػالد فٍ انًحبنُم وانزفبػالد انًزىاصَخ واعبعُبد انحفض وااليزضاص.

ذ(PracticalذPhysical Chemistry 1)ذ(I)العؿؾقةذالػقزوائقةذذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼررذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH244P( I) يةعسمال الفيزيائية الكيسياء 1 3

ناتلتج ناسطحى اا ح اٌل ك  تف ناسلندل ، تعٌٌب ك  تف س دل  وَهزى ثذساعخ ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

س ج تعٌٌب نال ب ناج دٌى ااملاٌ ج مطجٌقف ناا لجف تً  ذٌب كاناف  ب اججف ناحجنجي تعٌٌب  ع  ل ن  ك

عضلى    سب لٌ م ناا لجف ع ا اجج غ حجنجي  نتالف تعٌٌب حجنجي نا حالل تعٌٌب حجنجي ن حتجنق اا لنا 

 ناعضلٌف تعٌٌب حجنجي ناتمنج تعٌٌب حجنجي ناذلم ب 

ذ(PracticalذPhysical Chemistry 2)ذ(II)العؿؾقةذالػقزوائقةذذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 CH364P( II) يةعسمال الفيزيائية الكيسياء 1 3

تعتتؽ السؾصمية لمسحالت  االلكترولتتية وحداب ثاب   - وةيتؼ باراسةمؽ الس ررات األجةارةة لظمةة الكيسياء 
تعتتؽ السؾصمية السؾالرةة  كمؽ قياسات السؾصمية C° 25جة تعتتؽ ذائةية مم  شحي  الذوباف عشا  ر  كالتصكػ

تعٌٌب نا لهاٌف نا ل جٌف االاكتجلاٌت غ ناضعٌلف  تعٌٌب تجكٌ  ح  ض  ل ل عاي  ب كلاللكترولتتات ال ؾةة

ٌف لٌ س غ نا لهاٌف تعٌٌب  ع  ل نال عاٌف ا ح اٌل مطجٌقف ناقلي ناانتعف ناك جم دٌف  حس ب ناالنل ناتج لانٌ   ٌك

 ب ناعاللف مٌب ناقلي ناانتعف ناك جم دٌف لاججف ناحجنجي  لٌ م تجق ناج ا مٌب لطمٌب  غ لجٌب تً  حالل 

)ناٌف ك جلكٌ ٌ دٌف( تعٌٌب   مغ ن ت نب لحجنجي ناتل عل تعٌٌب   مغ ن ت نب مطجٌقف تل ٌع ناٌلا مٌب  ذٌمٌب 

 من ج لس دل ( اجنسف ن ت نب ا ظ ن  جكب  ب CCl4 – H2O ٌج   ت جٌب )

 تج جب عاى ن لل حسب ن  ك  ٌ غ نا تلتجي م ا ع ل  6ن ج   

ذ(PracticalذPhysical Chemistry 3)ذ(III)العؿؾقةذالػقزوائقةذذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 III CH474P)) يةعسمال الفيزيائية الكيسياء 1 3



 

 34 الصػحة إعدادذ:ذأذ.ذفًحقةذالطؾحي

 

عشػخ انزفبػم انكًُُبئٍ  و رؼٍُُ سرجخ انزفبػم وربثذ رؼٍُُ  وةيتؼ باراسةارةة لظمةة الكيسياء مؽ الس ررات األجة

يؼذل انزفبػم وفزشح َصف انؼًش نزفبػالد انذسعخ األونً وانضبَُخ، كًب َذسط انطبنت انزفكك انحفضٌ  نجؼض 

ذل انزفبػم وطبلخ انزُشُظ  ويؼبيم انًشكجبد انكًُُبئُخ فٍ وعىد ػبيم حفبص وَؼًم انطبنت ػهً رؼٍُُ ربثذ يؼ

انزشدد نجؼض انزفبػالد انكًُُبئُخ  ورنك ثذساعخ رأصُش دسعخ انحشاسح ػهً ربثذ عشػخ انزفبػم وَذسط انطالة 

  ايزضاص حًض انخهُك ثىاعطخ انفحى انًُشظ

ذ(Nuclear and Radiochemistry)واإلذعاعقةذالـوووةذؽقؿقاءالذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد هعيةالسب الداعات عدد
 (CH476)واإلشعاعية الشهوية كيسياءال 2 2

.  ذلػ التصاعالت الشؾوةة ومعا التياالشذاط األشعاعي و  وَهزى ثذساعخ ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   
 .شعةؾقاية مؽ األالو االستخاامات السصتاة لمشغائر و  سياأجيزة قياعمي السؾا  السختمصة و  األشعة بتأثترييتؼ 

ذ((Special teaching methodsذررقذالًدروسذاضاصةذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 (CH358) طرق التدريس الخبصة 2 2

 اتعجف عاى طمٌعف ناعان ) ناكٌ ٌ  ( ل ل لن ناعان  ذن نا قجج م  وَهزى ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

ناتعجف عاى  ل ك  اي لطجٌقف ناتعجف عاى  مج   اننل ل طجندي تاجٌم ناعالن ع  ف ل ناكٌ ٌ   ملجه ن ر

لناتعجف عاى طجق تاجٌم ناعالن ف تلكٌج ناعا ً لن تج   غ ناعا ٌ  انف تاجٌم ناعالن لكٌلٌف ت  ٌت    ك ا

  ناحاٌ ف لناقاٌ ف  ك إلاق   لحل نا  كالغ لنا   ل ف

ذ((Scientific research methods ذررقذاليحثذالعؾؿيذمؼررتوصقفذذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 (EC364) طرق البحث العلمي 2 2

 زؼشف ػهً أعبعُبد انًُهظ انؼهًٍ فٍ انجحشانإنً   ذن نا قجج َهذفو ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

 زؼشف ػهً يصبدس انًؼهىيبد وكُفُخ رىصُمهب وانزؼبيم يؼهب.و َ ش انؼهًٍَغزطُغ انطبنت إػذاد خطخ نهجحواٌ 

كزبثخ انزمشَش انُهبئٍ يغ َصىؽ أعئهخ انجحش انؼهًٍ وفشوضه و َصًى انطبنت انخطظ وانًشبسَغ انجحضُخواٌ 

 ًكٍ يٍ إػذاد خطخ ثحضُخ نًىضىع يب فٍ يغبل رخصصه انؼهًٍيغ انز نهجحش

ذ(Teaching applications(ذ)1)ذالرتبقةذالعؿؾقةذودقةالًطيقؼاتذالًدرذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد

 (( CH478  التطبيقبت التدريسية 2 4

نا عان  كتس ب معض  \نب ٌؤ ل ناط ابناى   ذن نا قجج َهذفو ب نا قججنغ نألجم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

حضٌج نااجلم، لكٌلٌف عجض نا لضلع غ نااج نسٌف، لكٌلٌف إججن  س سٌف ااتاجٌم،   ل: تنألنا   جنغ 
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ع اٌف ناتقلٌن، لعاٍا  ب نا   جنغ ناال  ف لتس ن ناتطمٌق غ ناتاجٌسٌف إاى حا كمٌج تً إكس ب ناط اب ـ 

 ىنا اجم    جنغ لنمجنغ لنتج   غ إٌج مٌف تً    ف ناتاجٌم، ل ب نالا   ٌتعجف ناط اب ـ نا اجم عا

تلضٌح نا م ائ، نا ظجٌف :  نا نتالف تً جلن ب ناع اٌف ناتاجٌسٌف ج ٌع  ، ل ً ت اف إاى    ٌأتًنا   ط غ 

نا اجم تً  قججنغ  تعااي لتع ٌ  تاك نا م ائ لٌتن ذاك عب طجٌي نا    انغ  ل  \ناتً ٌاجس   ناط اب

 ل ااط اب / نا اجم كً ٌ مغ إتس ح نا ج -تعجٌف ناط اب / نا اجم م ا للف ناتعاٌ ً كً ٌعت ا عاٌه -ناتاجٌب

تكلٌب نتج   غ إٌج مٌف ااى ناط اب / نا اجم  -لاجته عاى ناتعاٌن، ل ً م ات اً تعجته م اى هالحٌته ااتعاٌن

  إكس ب ناط اب / نا اجم ناقاجي عاى تقلٌن ناع اٌف ناتعاٌ ٌف تقلٌ  ً الٌق  - حل    ف ناتاجٌم

ذ(Teaching Practice2 )ذIIتوصقفذمؼررذالرتبقةذالعؿؾقةذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 II) )   ( CH488)التربية العسمية  4 4

 )ناتطمٌق غ ناتاجٌسٌف  لاٌتن اجنست   عاى ناط اب نجتٌ    قجج ب نا قججنغ ن جم جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

(CH478نعانا تً س  ن تحٌث لتاجٌم ن  نا عا ٌبناتجمٌف ناع اٌف جك   نس سٌ   ب نجك ب مج     نعانا تعا  ل

نا عان ت  ٌانً ا   جسته    ف ناتاجٌم ل ت لٌائ م ا عال  غ لنا   جنغ لناقٌن لن تج   غ ناال  ف اه تً \ناط اب

 انده ك عان كٌ ٌ    ستقماً  لٌ ت ل عاى عاا  ب نأل  طف ناتً ٌججي معض   تً ناكاٌف لمعض   نَنج تً 

حٌث ٌ نجط تً نا للف ناهلً ناحقٌقً اٌاعب الجئ ك عان  تاجب ٌ لذ  ج لعف  ب   تع ل فنا اجسف نا

 نالع اٌ غ تحغ إ جنف تع ل ً مٌب ناكاٌف لإانجي اندجي ناتجمٌف لناتعاٌن 

ذ(Graduation Project)ذتوصقفذمشروعذالًخرج

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد

 CH489)مشروع التخرج 2 2

لٌعا  ب  ج   جلع ناتنجج  ب  تطام غ ناحهلل عاى نامك الجٌلم ل ل  ب نا قججنغ ن جم جٌفٌعتم

نا قججنغ نا   ف حٌث ٌس  ن تً ت  ٌف    جنغ ناط اب نامح ٌف تً  ج ل ناكٌ ٌ   ناى ج  ب نا   جنغ 

ٌجب نجتٌ    قجج طجق  ناتاجٌسٌف ناتً نكتسم   ن     تاجٌمف تً ناتجمٌف ناع اٌف لاتسجٌل ناط اب تً نا  جلع 

للا ٌكلب نا  جلع  ظجي نل  ب نا قججنغ نااجنسٌف  %90( ل   ج    EPSY301نامحث ناتجملي  )  

 م  جي  نحا لٌ  لش    ٌف نالهل نااي ٌاٌهلٌمان ناتسجٌل ملهل اجنسً لنا لجلاي  ع اً حسب ن  ك  ٌ غ 

 ل اج ف  حك ف  ب نعض    ٌدف ناتاجٌم م اقسن ب لم    ل تهلتتن  تحغ ن جنف  عضل  ٌدف تاجٌم  ب ناقسن

 السقررات الختيارية: : ثانيا 

ذ(Spectroscopy Chemistry)ذالطقػقةذالؽقؿقاءذتوصقفذمؼرر

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد

 ( (CH487Eالطيفية الكيسياء 2 2
 السر ةػػػات عمػػل التعػػرؼ فػػػي السظياىيػػة سووف ووب نا قوووججنغ نألنتٌ جٌووف اطاموووف ناكٌ ٌوو   حٌوووث ٌووتن تٌوووف  اجن

 الػػػػػرنتؽ مظياىيػػػػػةكIR الحسػػػػػراء تحػػػػػ  األشػػػػػعة مظياىيػػػػػةك UV الةشصدػػػػػجية فػػػػػؾؽ  األشػػػػػعة مظياىيػػػػػةك العزػػػػػؾةة
  .MS الكتمة مظياىيةكNMR السغشاطيدي
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ذ(Industrial chemistryالؽقؿقاءذالصـاعقةذ)ذمؼررتوصقفذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد

 ((CH367Eالكيميبء الصنبعية  2 2

َهذف انًمشس إنً رًكٍُ انطبنت يٍ فهى انزفبػالد انكًُُبئُخ  ب نا قججنغ نألنتٌ جٌف اطامف ناكٌ ٌ   حٌث 

انًخزهفخ انزٍ رحذس فٍ انؼًهُبد انصُبػُخ ورغطُخ يؼظى انصُبػبد انؼضىَخ وغُش انؼضىَخ وكم يب َزؼهك 

  ناملاٌ جنغ لكٌ ٌ   م ا لط ناط اب جٌفتعيغ  ُخ و اعبنُت صُبػُخ ورمُُخثبنكًُُبء انصُبػُخ يٍ يىاد اون

Polymers and plastic industries نامتجلكٌ ٌ دٌف ناه  ع غ ل عجتف  Petrochemical Industries 

 .نامتجلكٌ ٌ دٌف ناه  ع غ تً ن لاٌف نا لنا ته ٌع لكٌلٌف م   نا تعاقف

ذ((Chemistry of natural productsطيقعقةذكقؿقاءذالـواتجذالذمؼررتوصقفذذ

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 (CH357Eانطجُؼُخ ) كيميبء النواتج 2 2

م لعٌ     اطبٍعٍفن غامنتج كٌ ٌ   ن ٌ اف   ذن نا قجج ناى تلضٌح  ب نا قججنغ نألنتٌ جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

 ل ٌ  ل  ذن نا قجج ل هل  تلهٌاٌ  عب  لنت  ن ٌض نا   لٌف نا   لي(   ) لنت  ن ٌض ن لاً ل  لنت  ن ٌض

 ل تها  ، ستخاله  ن قطرل ع  ن ون ستجلٌانغ (  –ناقالٌانغ  -نا جكم غ نالٌ لاٌف ناطمٌعٌف –) ناتجمٌ  غ 

     ت  نستخدن مل ئ ناتعجٌف نام  دً ا   ل ن هط  ع ناحٌلي ا   لت عاٌت   ناحٌلٌف  ل عاللت   متجكٌم   ناكٌ ٌ دً

ذEnvironmental Chemistry)يقىةذ)ؽقؿقاءذالتوصقفذمؼررال

 السقرر اسم الهحدات عدد السبهعية الداعات عدد
 (CH477E) بيئةكيميبء الال 2 2

 نا لنا ناكٌ ٌ دٌف  الث نا لن   الث نا ٌ ئ ٌ تن ماجنسفناتعجٌف م امٌدف   ب نا قججنغ نألنتٌ جٌف اطامف ناكٌ ٌ   

 Pollution from Ionizationنا الث نا  جن عب ن  ع ع غ نا ؤٌ ف ) ( Hazardous Chemicalsنانطجي )

Radiation(  ٌنا الث ناس عى  ل ناضج  )Noise Pollution )  

 

ذمواصػاتذاضروجذبالربنامج: ֍

الكيسياء متسكؽ  تخر  العمـؾ و التربية حام  بكالؾرةؾس ونأب جشزور بيةيؾصف خرةج قدؼ الكيسياء بكمية التر 
والعس  في مجاالت الكيسياء  والثانؾةة الستؾسظة  عمسيا لمعس  في مجاؿ تارةس ما ة الكيسياء في الساارس

السختمصة الرشاعية والةحثية وةكؾف الخرةج مؤىال إلكساؿ الاراسات العميا في اختراص الكيسياء وةذترط اف 
 :السؾاصصات التالية وتتؾفر ىي

يؼ األساسية في يستمػ السيارة والصيؼ العستق  لمسحتؾى السعرفي والةشية والسصال ؼ وأخالقيات السيشة ويمتـز بكي 1-
 مجاؿ الكيسياء.
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 يستمػ ميارات الةحت العمسي وةصيؼ محتؾى الةحؾث والاراسات الحايثة . 2-

  بيا في مجاؿ الكيسياء يكؾف قا را عمل استخااـ االسالتة الحايثة والستشؾعة في التعميؼ والتعمؼ والعس 3-
 وةؾعف الت شية وةامجيا في مسارساتو السيشية .

وزمالء السيشة والكيا ات العميا وأولياء األمؾر  التالمتذيستمػ ميارات التؾاص  المصغي والغتر المصغي مع  4-
 والسجتسع .

 وت اميؼ. التالمتذجسيع جؾانة نسؾ  ؼالس ششة لت تيال ارة عمل استخااـ استراتيجيات الت تيؼ الس ششة والغتر  ولاي 5-

 الجدسي والع مي واالنصعالي . عفي مختمف جؾانة الشؾ  التالمتذيصيؼ الصروؽ الصر ية بتؽ  6-
 

ذجماالتذالعؿلذاطًاحةذأمامذاضروجذبالربنامج: ֍

عمػػػػػػػػؼ الكيسيػػػػػػػػاء معتسػػػػػػػػػا بذػػػػػػػػك  اساسػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػل تحمتػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػؾا  والسر ةػػػػػػػػػات واسػػػػػػػػتشتاج تصاعػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  مشيسػػػػػػػػػا 

فػػػػػػػػػػإف ميشػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػرةج الكيسيػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػؽ السيػػػػػػػػػػؽ السظمؾبػػػػػػػػػػػة بكثػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي السجػػػػػػػػػػػاالت الظةيػػػػػػػػػػػة  لػذمعػػػػػػػػػػات ولػػػػػػػػػػػ

ي ىػػػػػػػػػؾ السيشػػػػػػػػػة الرئيدػػػػػػػػػية لخػػػػػػػػػرةج  ميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػة فانػػػػػػػػػة ذوالرػػػػػػػػػشاعية والزراعيػػػػػػػػػة ت ىةجانػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػارةس الػػػػػػػػػ

يؾجػػػػػػػػا ميػػػػػػػػؽ متعػػػػػػػػا ة لخػػػػػػػػرةج قدػػػػػػػػؼ الكيسيػػػػػػػػاء مشيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ االبحػػػػػػػػاث العمسيػػػػػػػػة وايزػػػػػػػػا فػػػػػػػػي معامػػػػػػػػ  

 و وايزػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ التحالتػػػػػػػػػػػ  الكيسيائيػػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػشاعة اال وةػػػػػػػػػػػة التحالتػػػػػػػػػػ  والصحؾصػػػػػػػػػػػات الظةيػػػػػػػػػػػة

ػ فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الرػػػػػػػػػشاعات الةتروليػػػػػػػػػة والةترو يساوةػػػػػػػػػات وايزػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػػػػة والجػػػػػػػػػؾ ة وفػػػػػػػػػي ذلكػػػػػػػػػ

وصػػػػػػػػػػشاعة العظػػػػػػػػػػؾر و ترىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػؽ  السيػػػػػػػػػػاهمجػػػػػػػػػػاؿ الدػػػػػػػػػػالمة واالمػػػػػػػػػػؽ الرػػػػػػػػػػشاعي والعسػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػي معالجػػػػػػػػػػة 

    مجاؿ.بعا إجراء  ورات تخررية في  السجاالت الكثترة
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 ــةــــــــــامتـــــــاخل

 

اًب اهلل والصالة والسالم احلود هلل تعبىل الذي هداًب ذلذا وهب كنب لنهتدي لىال اى هد

 ه وصحبه وسلنـــعلى سٍدًب زلود وعلى آل

عي قسن الكٍوٍبء للقبرئ  الكبفٍتهي اهلل اى ٌقدم هذا الدلٍل ادلعلىهبث  ًتونى

 لىجه اهلل تعبىل. ىى هذا العول وكل هب ًقدم ابتغبءًكاى ٌ وًتونى

ذ

 

 

 

 

 

 


