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نبذة عن الكلية
ـزءا
صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بإنشــاء كليــة للعلــوم بفــرع جامعــة الملــك ســعود بالقصيــم بتاريــخ  12محــرم 1418هــــ ،لتكــون لبنــة أخــرى فــي صــرح التعليــم العالــي وجـ ً
مــن منظومــة المدينــة الجامعيــة بالقصيــم ،وقــد بــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم فــي العــام الجامعــي 1419 / 1418هــــ ،وتــم تخريــج اول دفعــة مــن طالبهــا فــي العــام الجامعــي
1423/1422هــــ وكانــت الكليــة تضــم مــن بيــن اقســامها قســم الحاســب اآللــي ،وقســم اإلحيــاء الدقيقــة ،حتــى صــدرت الموافقــة الســامية بإنشــاء جامعــة القصيــم ،فأصبــح
هــذان القســمان نــواة لكليتيــن مســتقلتين .وفــي نفــس الوقــت صــدرت الموافقــة الســامية لفتــح قســم للكيميــاء بكليــة العلــوم.
يبلــغ العــدد اإلجمالــي لطــاب وطالبــات الكليــة فــي حــدود  4000طالــب وطالبــة ،هــذا إلــى جانــب عــدد  130عضــو هيئــة تدريــس (ذكــور وإنــاث (مــن مــدارس بحثيــة متنوعــة،
موزعيــن علــى خمــس برامــج أكاديميــة هــي :الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،واألحيــاء ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاء وبحــوث العمليــات .كمــا يوجــد  10برامــج ماجســتير (برنامــج ماجســتير
الرياضيــات  4،ماجســتير كيميــاء  4،برامــج ماجســتير فيزيــاء وماجســتير العلــوم فــي األحيــاء) ومركزيــن بحثييــن ،هــذا إلــى جانــب مجلــة علميــة متخصصــة ومحكمــة فــي العلــوم
الطبيعيــة والرياضيــات والتــي صــدر منهــا حتــى اآلن  18عــدد .وتشــير بيانــات الكليــة أن نســبة الطالــب إلــى عضــو هيئــة التدريــس تقريبـ ًـا فــي حــدود1 31:
ولقــد حرصــت الكليــة علــى االرتقــاء فــي تقديــم تعليــم نوعــي لطالبهــا مــن خــال وضــع الخطــط الدراســية ،كمــا هــو متطلــب فــي هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الدولــي وقــد حصلــت
خمســة برامــج بالكليــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األلمانيــة  ASSINلمــدة خمســة ســنوات تنتهــي فــي 2018/9/30م ،والبرامــج المعتمــدة دوليــا هــي بكالوريــوس
الرياضيــات وبكالوريــوس الكيميــاء وبكالوريــوس الفيزيــاء وبكالوريــوس اإلحيــاء وماجســتير الرياضيــات البحتــة .كمــا أن لديهــا المختبــرات المجهــزة تجهيـ ً
ـزا عاليـ ًـا تضــم اخــر التقنيــات
الحديثــة ،التــي وفرتهــا حكومتنــا الرشــيدة ايدهــا اللــه ،وهــذا يحفزنــا للعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرقــي .وتتولــى الكليــة البحــث والنشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس العنايــة والرعايــة فعملــت علــى افتتــاح مركــز أبحــاث كليــة العلــوم فــي شــطري الطــاب والطالبــات يقــوم بدعــم المشــاريع البحثيــة خدمــة للجامعــة والمجتمــع والمعرفــة.
كمــا يوجــد فــي الكليــة وحــدة لضمــان الجــودة تهتــم بإجــراءات التطويــر المســتمر ،وإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ،وكذلــك وحــدة لشــؤون الطــاب تقــوم بمســاعدة الطلبــة فــي
عمليــة التســجيل والتوجيــه واإلرشــاد ،ووحــدة لتقنيــة المعلومــات ووحــدة للخريجيــن ووحــدة للعالقــات العامــة واإلعــام هــذا إضافــة إلــى وجــود لجــان ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة،
ونــادي طالبــي ومجلــس استشــاري طالبــي تســاهم فــي تدعيــم األنشــطة الالمنهجيــة لطــاب وطالبــات الكليــة والتطويــر الدائــم للكليــة.
والكليــة لــن تالــو جهـ ً
ـدا فــي العنايــة بطالبهــا وطالباتهــا فهــم الثــروة الحقيقيــة لألمــم وهــم العقــول المفكــرة المبتكــرة ،التــي تســتثمر ثــروات وخيــرات الوطــن ،لتقييــم قواعــد
متينــة لمســتقبل مشــرق ونهضــة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة.

رؤية الكلية:
ً
وطنيا في العلوم االساسية والبحث العلمي تُ سهم في بناء مجتمع المعرفة في ظل بيئة اكاديمية فعالة.
كلية متميزة
رسالة الكلية:
تهيئــة تعليــم جامعــي معتمـ ً
ـدا أكاديميـ ًـا للحصــول علــى مخرجــات ذات كفــاءة عاليــة فــي العلــوم االساســية والبحــث العلمــي تفــي باحتياجــات ســوق العمــل وتقديــم خدمــات
مجتمعيــة وأبحــاث تطبيقيــة متميــزة باإلضافــة الــى تنميــة مــوارد الكليــة ودعــم التمويــل الذاتــي بمــا يواكــب التغيــرات المحيطــة بالمجتمــع المحلــي وتفعيــل الشــراكة المحليــة
وذلــك باســتخدام أحــدث األســاليب اإلداريــة والعلميــة والتقنيــة والمعرفيــة.
أهداف الكلية:
تهدف كلية العلوم في االتي:
1 .تقديــم برامــج دراســية متطــورة فــي مجــات العلــوم األساســية المختلفــة قــادرة
علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات العلميــة والكــوادر المتخصصــة المدربــة علــى
التقنيــات العلميــة الحديثــة والمؤهلــة للمنافســة فــي ســوق العمــل.

5 .المســاهمة فــي دعــم عمليــة التعليــم الجامعي وإيجــاد الروابط العلميــة واألكاديمية
مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة وخارجهــا بمــا يخــدم اإلســتراتيجية
التنمويــة فــي القصيــم.

2 .إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة لبنــاء قاعــدة بحثيــة تكنولوجيــة تأخــذ متطلبــات
النهــوض بالمجتمــع وخدمتــه وحــل مشــاكله.

6 .تكريــس االســتخدام المثــل للتقــدم فــي اســتخدام تقنيــات المعلومــات فــي مجــال
التعليــم والتعلــم لتحســين مســتوى الخريــج.

3 .نشــر المعرفــة وتوفيرهــا فــي وســط الكليــة والمجتمــع والقيــام بأعمــال التأليــف
والترجمــة.

7 .المســاهمة فــي النمــو الذهنــي والنضــج الفكــري للكــوادر الســعودية المتخصصــة
وتأهيلهــا بالمهــارات التحليليــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قدراتهــم علــى المشــاركة
الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.

4 .تقديــم الخدمــة العلميــة والتجريبيــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وخدمــة
المجتمــع.
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نبذة عن قسم الكيمياء
قســم الكيميــاء أحــد األقســام الرئيســية فــي كليــة العلــوم وقــد تــم اســتقبال الطــاب بالقســم مــع بدايــة العــام الجامعــي 1419/1418هـــ بعــد صــدور الموافقــة الكريمــة بإنشــاء
كليــة العلــوم بتاريــخ  12محــرم 1418هـــ.
رؤية القسم
وداعما للتنمية المستدامة.
محليا في المجالين التعليمي والتدريبي متطور في المجال البحثي
قسم متميز
ً
ً
رسالة القسم
اإلســهام الفعــال فــي إعــداد أجيــال مــن الكــوادر العلميــة المؤهلــة فــي مجــاالت الكيميــاء المختلفــة ،والعمــل علــى حــل المشــكالت العلميــة والتنمويــة التــي تواجــه المجتمــع
المدنــي ،وتوفيــر خدمــات تعليميــة وبحثيــة وتدريبيــة متميــزة.
أهداف القسم
1 .إعــداد خريجيــن متخصصيــن فــي الكيميــاء علــى مســتوى متميــز مــن النواحــي
األكاديميــة إلمــداد ســوق العمــل فــي المملكــة بحاجاتــه مــن المتخصصيــن فــي
المجــاالت المختلفــة.
2 .المشــاركة فــي إيجــاد حلــول لمشــاكل البيئــة المحليــة والصناعــات الوطنيــة مــن
خــال البحــث والتطويــر.
3 .أن يكــون جهــة خبيــرة بتقديمــه االستشــارات العلميــة للجهــات المعنيــة ،وتنظيــم
نــدوات علميــة وحلقــات بحثيــة متقدمــة فــي مختلــف مجــاالت الكيميــاء.
4 .مواكبــة التطــورات الحديثــة فــي مجــال البحــث العلمــي ،مــن خــال عقــد جلســات
نقــاش دوريــة وورش عمــل لمواكبــة التطــورات الجديــدة فــي البحــث العلمــي.
5 .تعزيــز مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس ،والهيئــة المعاونــة ،والعامليــن ،عــن طريــق
عقــد جلســات نقــاش دوريــة وورش عمــل ،ودورات تدريبيــة والمشــاركة فــي
النــدوات والمؤتمــرات العلميــة المحليــة والدوليــة.

6 .إعــداد الطاقــات البشــرية المؤهلــة لإلســهام فــي التقــدم التعليمــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
7 .تلبيــة احتياجــات القســم مــن أعضــاء هيئــة تدريــس مــن خــال تعييــن المتميزيــن
فيــه كمعيديــن وابتعاثهــم لنيــل درجتــي الماجســتير والدكتــوراه مــن الجامعــات
وفقــا للخطــة الدراســية المســتقبلية للكليــة.
المتميــزة
ً
8 .إجراء البحوث العلمية المختلفة ،وربط القسم بالمجتمع ،والبيئة المحيطة به.

9 .تقديــم مقــررات الكيميــاء لخدمــة التخصصــات األخــرى فــي أقســام كليــة العلــوم،
وكليــات الطــب ،والهندســة ،والزراعــة ،والصيدلــة ،والتربيــة.
	10.تشجيع تعريب علوم الكيمياء بالترجمة والتأليف والنشر.

رؤية برنامج بكالوريوس الكيمياء
ً
ً
فعاال في الحفاظ على بيئة نظيفة
داعما للتنمية المستدامة ،ومساهما
محليا في المجال التعليمي ،متطور في المجال البحثي،
برنامج متميز
ً
رسالة برنامج بكالوريوس الكيمياء
اإلســهام الفعــال فــي إعــداد أجيــال مــن الكــوادر العلميــة المؤهلــة فــي مجــاالت الكيميــاء المختلفــة ،والعمــل علــى حــل المشــكالت العلميــة والتنمويــة التــي تواجــه المجتمــع
المدنــي ،وتوفيــر خدمــات تعليميــة وبحثيــة وتدريبيــة متميــزة.
أهداف برنامج بكالوريوس الكيمياء
1 .تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية للكيمياء.
2 .تمكيــن الطــاب مــن تطبيــق مهــارات التفكيــر العلمــي النقــدي وتنميــة قدرتهــم
علــى تطبيــق التقنيــات الحديثــة والكالســيكية لحــل المشــكالت المتعلقــة بالكيميــاء
3 .تنميــة قــدرة الطــاب علــى اكتســاب وتحليــل المعلومــات الكيميائيــة بشــكل
صحيــح وفعــال.

4 .إكســاب الطــاب المهــارات األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل تطويــر
قدرتهــم علــى التحليــل العلمــي الــذي يســتهدف المشــاكل المتعلقــة بالحيــاة
.بشــكل صحيــح وواضــح.
5 .تطويــر قــدرة الطــاب علــى العمــل والتواصــل بشــكل فعــال بشــكل فــردي أو
ضمــن فريــق لحــل المشــكالت المتعلقــة بالكيميــاء.
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خصائص خريج برنامج بكالوريوس الكيمياء
ً
قادرا على:
يجب أن يكون الخريج
•يتمتع بمعرفة وفهم شاملين لمجال تخصصه.
•يتمتــع بالقــدرة علــى تطبيــق معارفــه فــي الممارســة بمــا فــي ذلــك فــي ســياقات
متعــددة التخصصــات أو متعــددة المهــن.
•حــل المشــكالت بشــكل فعــال ،وقــادر علــى تطبيــق التفكيــر النقــدي واإلبداعــي
والقائــم علــى األدلــة لتصــور اســتجابات مبتكــرة للتحديــات المســتقبلية
•قادر على جمع وتحليل البيانات.
•يســتطيع تطويــر اســتجابات إبداعيــة وفعالــة للتحديــات الفكريــة والمهنيــة
و ا ال جتما عيــة .
دائمــا قابــا لألفــكار الجديــدة ويبحــث بنشــاط عــن
•يتمتــع بمرونــة العقــل بحيــث يكــون ً
طــرق جديــدة للتعلــم أو فهــم المعلومــات والمفاهيــم واألدلــة الجديدة.

اللجان المشرفة على البرنامج
•رئيس القسم
•لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي.
ەلجنة المتابعة.
ەلجنة تقرير الدراسة الذاتية.
ەلجنة البيئة وخدمة المجتمع.
ەاللجنة الثقافية واالجتماعية.
ەلجنة األمن والسالمة.
ەلجنة المختبرات واألجهزة.
ەلجنة اإلرشاد األكاديمي.
ەلجنة الجداول الدراسية.
ەلجنة المعيدين والمبتعثين.
ەلجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
ەلجنة الخطط الدراسية.
شروط االلتحاق ببرنامج بكالوريوس الكيمياء
يخضع لشروط القبول في جامعة القصيم.

•قــادر علــى إيصــال األفــكار والمعلومــات بشــكل فعــال إلــى مختلــف الجماهيــر
ألغــراض مختلفــة كمــا يســاهم بشــكل إيجابــي وتعاونــي فــي تحقيــق األهــداف
المشــتركة.
•يستطيع تفسير المعلومات وتحليلها بشكل نقدي وتمثيلها في بيئات مختلفة.
•يفهم المتطلبات القانونية واألخالقية واألمنية حول استخدام وجمع البيانات.
•يســتطيع إنشــاء واســتخدام األدلــة الرقميــة لحــل المشــكالت واســتخدام التكنولوجيــا
الرقميــة لتطويــر أفــكار أو مشــاريع أو فــرص جديــدة.
•يتســم بالمرونــة عنــد مواجهــة التحديــات والقــدرة علــى التكيــف بشــكل إيجابــي مــع
التغييــر وقبولــه مــن خــال االســتعداد المســتمر للتعلــم والتطويــر.
•مســتعد للبــدء والعمــل علــى الفــرص المبنيــة علــى أســاس مــن الشــجاعة واإليمــان
بالــذات والتفكيــر المســتقل.
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متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس الكيمياء
يجب على الطالب إنهاء  138وحدة دراسية على أن ال يقل تقديره عن مقبول ( 2من .)5
الفرص الوظيفية للخريجين
يتمتع خريج القسم بفرص عمل في مجاالت عديدة منها:
•العمل في قطاع الصناعة والصحة والبنوك ومجاالت األعمال والتأمين.

•العمــل فــي تقنيــة المعلومــات كمحلليــن بيانــات ومســاهمين فــي إعــداد الخطــط
االســتراتيجية.

•العمل في القطاع العسكري.

•العمل كمعيد بالقسم أو في أحد أقسام الكيمياء بجامعات المملكة.

•العمل في مراكز البحوث.

آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية
تتم استحداث الخطة الدراسية لقسم الكيمياء بناء على عدة معايير :

قـســــــــم الكيـــمــــــيــــــــــــاء
Chemistry Department

7
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الكيمياء

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس
تحتــوي خطــة قســم الكيميــاء علــى  132وحــدة معتمــدة موزعــة كمقــررات إجباريــة ،اختياريــة ،وحــرة .المقــررات اإلجباريــة موزعــة كمتطلبــات جامعــة ،متطلبــات كليــة ،مقــررات
تخصــص داخــل قســم ،مقــررات تخصــص خــارج القســم ،أمــا المقــررات االختياريــة فموزعــة كمقــررات اختياريــة للكليــة ،واختياريــة للقســم .باإلضافــة إلــى  6وحــدات معتمــدة علــى
شــكل مقــررات حــرة.
مدلوالت رمز وأرقام المقررات في الخطة
•رمز المقرر :إن رمز مقررات الكيمياء في الجامعة هي «فيز».

•رقــم المقــرر :هــو مــا يشــير إلــى تسلســل المقــرر ضمــن مقــررات القســم ويتكــون
مــن ثالثــة أرقــام :خانــة المئــات و ترمــز إلــى الســنة الدراســية التــي ُيــدرس فيهــا
المقــرر ،خانــة العشــرات و ترمــز إلــى المجــال (التخصــص الدقيــق) داخــل القســم ،و
أخيـ ً
ـرا خانــة اآلحــاد و ترمــز إلــى تسلســل المقــرر فــي التخصــص الواحــد.

مدلوالت أرقام العشرات لمقررات قسم الكيمياء:
0 .مقررات مقدمة في الكيمياء واالحتماالت.

4 .نماذج المتغيرات غير المستقلة.

1 .مقررات حساب ونظرية االحتمال.

5 .مقررات اختيارية.

2 .مقررات طرق ونظريات إحصائية.

9 .المشروع

3 .مقررات نماذج المتغيرات المستقلة واستخدام الحزم اإلحصائية.
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تتوزع مقررات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس على ثمانية مستويات وفق الجداول التالية:

المستوى األول
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 101سلم

IC 101

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

-

 101عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

2

-

-

2

-

-

 101نفس

PSYCH 101

مهارات التفكير وأساليب التعليم

2

-

-

2

-

-

 101نجل

ENG 101

لغة إنجليزية ()1

3

-

-

3

-

-

 101ريض

MATH.101

حساب التفاضل والتكامل ()1

3

-

1

4

-

-

 101كيم

CHEM 101

كيمياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

15

1

1

17

المجموع

المستوى الثاني
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 102سلم

IC 102

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

-

2

IC 101

 103عرب

ARAB 103

التحرير العربي

2

-

-

2

-

-

 103نجل

ENG 103

لغة إنجليزية ()2

3

-

-

3

ENG 101

سابق

 101عال

CS 101

مقدمة في الحاسب

2

1

-

3

-

-

 101إحص

STAT 101

مقدمة في الكيمياء واالحتماالت

2

-

1

3

-

-

 100فيز

PHYS 100

فيزياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

14

2

1

17

المجموع

المستوى الثالث
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 103سلم

IC 103

النظام االقتصادي في اإلسالم

 103دار

MGMT 103

مهارات اإلتصال

2

 201ريض

MATH. 201

حساب التفاضل والتكامل للعلوم ()2

2

-

 202كيم

CHEM 202

كيمياء عامة ()2

3

1

-

 202فيز

PHYS 202

فيزياء عامة ()2

3

1

-

4

 230كيم

CHEM 230

الثرموديناميك الكيميائي

2

1

-

3

14

3

1

18

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

IC 101

-

-

2

-

-

1

3

MATH. 101

سابق

4

CHEM 101

سابق

PHYS 100

سابق

CHEM 101, MATH. 201

سابق ،متزامن
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المستوى الرابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 102حيا

BIOL 102

أحياء عامة

2

1

-

3

-

 220كيم

CHEM 220

كيمياء المجموعات الرئيسية

3

-

-

3

CHEM 202

سابق

 231كيم

CHEM 231

أطوار المادة والمحاليل

2

1

-

3

CHEM 230

سابق

 244كيم

CHEM 244

أسس الكيمياء العضوية ()1

2

1

-

3

CHEM 202

سابق

 250كيم

CHEM 250

التحليل الحجمي والوزني

2

2

-

4

CHEM 101

سابق

-

-

مقرر إختياري من متطلبات الكلية

-

-

-

2

-

-

11

5

0

18

المجموع

المستوى الخامس
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 104سلم

IC 104

النظام السياسي في اإلسالم

 320كيم

CHEM 320

كيمياء العناصر اإلنتقالية

2

 330كيم

CHEM 330

الحركية الكيميائية

1

2

 331كيم

CHEM 331

الكيمياء الكهربائية

2

1

-

 340كيم

CHEM 340

أسس الكيمياء العضوية ()2

2

1

-

3

 352كيم

CHEM 352

طرق التحليل الطيفي

2

1

-

3

CHEM 250

-

-

مقرر اختياري من متطلبات الفسم

-

-

-

2

-

11

5

0

18

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

IC 101

-

-

2

CHEM 220

سابق

-

3

CHEM 250

سابق

3

CHEM 231

سابق

CHEM 244

سابق
سابق
-

المستوى السادس
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 322كيم

CHEM 322

كيمياء المتراكبات

 332كيم

CHEM 332

كيمياء الكم

2

 345كيم

CHEM 345

الكيمياء العضوية الحلقية غير المتجانسة

2

1

 351كيم

CHEM 351

طرق التحليل الكهربي

2

1

-

 397كيم

CHEM 397

تدريب ميداني

-

-

2

2

-

-

مقرر إختياري من متطلبات القسم

-

-

-

2

-

-

-

مقرر حر

-

-

-

2

-

7

3

2

16

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

1

1

-

2

CHEM 320

-

-

2

CHEM 202, MATH. 201

سابق ،سابق

-

3

CHEM 340

سابق

3

CHEM 331

سابق

-

-
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المستوى السابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 406احص

STAT 406

المعالجة اإلحصائية للبيانات الكيميائية

2

-

1

3

STAT 101

 423كيم

CHEM 423

الكيمياء العضو معدنية

2

-

-

2

CHEM 322

سابق

 441كيم

CHEM 441

ميكانيكية التفاعالت العضوية

2

-

-

2

CHEM 345

سابق

 453كيم

CHEM 453

طرق الفصل والكروماتوجرافيا

2

1

-

3

CHEM 250

سابق

-

-

مقرر إختياري من متطلبات الكلية

-

-

-

3

-

-

-

-

مقرر حر

-

-

-

2

-

-

8

1

1

15

المجموع

المستوى الثامن
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 402كيح

BCH 402

أسس الكيمياء الحيوية

 421كيم

CHEM 421

ميكانيكية التفاعالت غير العضوية

2

 433كيم

CHEM 433

كيمياء السطوح والحفز

2

-

 442كيم

CHEM 442

أطياف المركبات العضوية

2

1

-

 449كيم

CHEM 449

كيمياء المنتجات الطبيعية

2

-

-

2

 499كيم

CHEM 499

مشروع بحث

-

1

-

1

-

-

-

مقرر اختياري ( من متطلبات القسم)

-

-

-

2

-

-

-

-

مقرر حر

-

-

-

2

-

-

10

3

0

17

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

مالحظات :
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة نظري بخمسين دقيقة.
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة عملي/تدريب بمائة دقيقة.

المتطلب

النوع
سابق ،سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

1

-

3

CHEM 340, BIO 102

-

-

2

CHEM 322

سابق

-

2

CHEM 330

سابق

3

CHEM 345

سابق

CHEM 345

سابق
-
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متطلبات الكلية االختيارية ( 5وحدات معتمدة) من المقررات التالية
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 203نجل

ENG 203

مصطلحات علمية

2

-

-

2

 101نجل

 211إحص

STAT 211

تصميم تجارب

3

-

-

3

 101إحص

سابق

 211كيم

CHEM 211

الكيمياء الفيزيائية

2

1

-

3

 101كيم

سابق

 213كيم

CHEM 213

مقدمة في تقنية النانو

2

-

-

2

 101كيم

سابق

 234فيز

PHYS 234

فيزياء صحية

2

-

-

2

 202فيز

سابق

 275فيز

PHYS 275

فيزياء األرض

2

-

-

2

 231فيز

سابق

 213فيز

PHYS 213

مقدمة في الفلك

2

-

-

2

 211فيز

سابق

 201عال

CS 201

مهارات استخدام االنترنت

1

1

-

2

 101عال

سابق

 406ريض

MATH 406

رياضيات حيوية

3

-

-

3

 201ريض

سابق

19

2

-

21

المجموع

المقررات االختيارية من داخل القسم ( 6وحدات معتمدة من المقررات التالية)
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 361فيز

PHYS 361

الفيزياء الحيوية

 405فيز

PHYS 405

الفيزياء الحسابية

2

 435فيز

PHYS 435

فيزياء البالزما

-

-

 462فيز

PHYS 462

الفيزياء الطبية

2

-

-

 472فيز

PHYS 472

فيزياء الجوامد ()2

3

-

-

3

 473فيز

PHYS 473

أشباة موصالت

2

-

-

2

 471فيز

 482فيز

PHYS 482

الفيزياء النووية ()2

3

-

-

3

 481فيز

سابق

 485فيز

PHYS 485

الفيزياء اإلشعاعية

2

-

-

2

 481فيز

سابق

 487فيز

PHYS 487

فيزياء النيوترونات والمفاعالت

2

-

-

2

 481فيز

سابق

22

-

-

22

(العربية)

(اإلنجليزية)

المجموع

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

 202فيز

-

-

2

 203فيز

سابق

-

2

 221فيز

سابق

2

 481فيز

سابق

 471فيز

سابق
سابق

المقررات الحرة ( 6وحدات معتمدة)
هي مقررات يقوم الطالب بدراستها حسب ميوله و رغباته و يتم تحديدها و تسجيلها باالتفاق مع المرشد األكاديمي.
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وصف المقررات

قـســــــــم الكيـــمــــــيــــــــــــاء
Chemistry Department

13
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الكيمياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :كيم

اسم المقرر :كيمياء عامة ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :األول

المتطلب- :

أهداف المقرر:
دراسة أهم موضوعات الكيمياء وأكثرها عمومية وخاصة المواد وتركيبها وخواصها وما يطرأ عليها من تحوالت
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الحســابات الكيميائيــة ،الغــازات ،الحالــة الســائلة ،الكيميــاء الحراريــة ،المحاليــل،
الكيميــاء الحركيــة ،التــوازن الكيميائــي واأليونــي ،نظريــة بــور والترتيــب االلكترونــي
للــذرات والجــدول الدوري.مقدمــة عــن أنــواع الروابــط الكيميائيــة
وصف محتويات المقرر العملي:
•بعــض التجــارب العمليــة علــى خــواص المــادة مثــل الكثافــة واللزوجــة ،والتحليــل
الوصفــي ،التعــرف علــى الشــقوق الحامضيــة والقاعديــة لألمــاح غيــر العضويــة
مخرجات المقرر:
•التعــرف علــى أهــم األســس العامــة للكيميــاء ،التراكيــب الكيميائيــة للمــواد والخــواص
العامــة الفيزيائيــة و الكيميائيــة للمــواد
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Chemistry a Basic Introduction, G. Tyler Miller, Wadsworth, 1984, Inc
(2) General Chemistry: principles and modern applications, Ralph H. Petrucci, William S. Harwood,2002, Prentice –Hall
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :عال

اسم المقرر :مقدمة في الحاسب

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
أعطاء المفاهيم األساسية في الحاسبات والبرمجة لخدمة مقررات الكيمياء
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة علــى كيفيــة حــل المســائل باســتخدام الحاســب ،تعريــف الخوارزميــة ،خرائــط
ســير العمليــات ،لغــة البرمجــة  ،Cتعــرف التعليمــة ،المراحــل الالزمــة للحصــول علــى
برنامــج تنفيــذي ،مفاهيــم أساســية ( الثوابــت ،المتغيــرات ،المؤثــرات الحســابية،

اإلســناد) ،أنــواع البيانــات وكيفيــة تمثيلهــا ،دوال اإلخــراج واإلدخــال ،معالجــة البيانات
بمســاعدة المؤثــرات الحســابية (لإلســناد ،التزايــد والتناقــص ،العالقــات المنطقيــة،
تحويــل النــوع)

وصف محتويات المقرر العملي:
•تطبيقات على الجزء النظري
مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج المفاهيــم االساســية فــي الحاســبات واســتخدام برامــج الحاســبات
فــي الكيميــاء
الكتب المقررة والمراجع:
(1) How to Program, Deitel & Deitel, 4th edition, 2004, Prentice Hall
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 202 :كيم

اسم المقرر :كيمياء عامة ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :كيم

أهداف المقرر:
دراســة مقدمــة عامــة عــن الكيميــاء غيــر العضويــة و الفيزيائيــة و التحليليــة و الصناعيــة و العضويــة و تعويــد الطالــب علــى إرتيــاد المكتبــات و البحــث عــن المعلومــات وحلــول
للمشــاكل التــي تواجهــه فــي دراســته
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الروابــط الكيميائيــة ،كيميــاء العناصــر ،التفاعــات الكيميائيــة فــي المحاليــل المائيــة،
الكيميــاء الكهربيــة ،الكيميــاء النوويــة ،والكيميــاء العضويــة
وصف محتويات المقرر العملي:
•مجموعــة مــن التجــارب علــى كيميــاء العناصــر ،مبــادئ التحليــل الحجمــي ،معايــرات
التعــادل واألكســدة واالختــزال والترســيب.
مخرجات المقرر:
•إكتســاب معلومــات عامــة فــي جميــع فــروع الكيميــاء المختلفــة لتكــون ركيــزة
أساســية لدراســة متخصصــة فــي مجــاالت الكيميــاء المختلفــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Chemistry a Basic Introduction, G. Tyler Miller, 1984, Wadsworth, Inc
(2) General Chemistry, David K. Gosser, Victor S. Strozak, 2001
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 230 :كيم

اسم المقرر :الثيرموديناميك الكيميائي

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :كيم  201 -ريض ( مصاحب)

أهداف المقرر:
تطبيق قوانين الثرموديناميك في دراسة التفاعالت والتحوالت الكيميائية وتدريب الطالب على تطبيقاتها في المجاالت المختلفة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•األهميــة والمصطلحــات ،الشــغل والحــرارة ،القانــون الصفــرى ،القانــون األول
وتطبيقاتــه ،القانــون الثانــى وتطبيقاتــه ،القانــون الثالــث للديناميــكا الحراريــة ،الجهــد
الكيميائــي ،الطاقــة الحــرة ،التــوازن الكيميائــي والفيزيائــي ،اإلحصــاء الثيرموديناميكــى
وصف محتويات المقرر العملي:
•قيــاس الســعات الحراريــة وقيــاس تغيــر انثالبــي لعــدد مــن التغيــرات الكيميائيــة
والفيزيائيــة
مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج القــدرة علــى معرفــة إمكانيــة حــدوث التفاعــات الكيميائيــة،
والتحــوالت الفيزيائيــة فــي المصانــع وســبل التحكــم بهــا .
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Modern Thermodynamics, Dilip Kondepudi, Ilya Prigogine, 1998, John Wiely & Sons
(2) Chemical thermodynamics: Basic Concepts and Methods, I. R. M. KLOTZ and R. M. OSENBERG, 2008
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 220 :كيم

اسم المقرر :كيمياء المجموعات الرئيسية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3( 3

المستوى :الرابع

المتطلب 202 :كيم

أهداف المقرر:
التعرف على عناصر المجموعات األساسية وخواصها وتفاعالتها وطرق استخالصها وتحضيرها وتطبيقاتها في الحياة العملية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•النظريــات الحديثــة للرابطــة التســاهمية ،الجــدول الــدوري ،أســس الترتيــب الــدوري
للعناصــر ،عناصــر المجموعــة األولــى الفلــزات القلويــة( ،الليثيــوم – الســيزيوم)،
عناصــر المجموعــة الثانيــة – العناصــر األرضيــة القلويــة (البريليــوم – الباريــوم) عناصــر
المجموعــة الثالثــة ( البــورون – الثاليــوم) ،عناصــر المجموعــة الرابعــة (الكربــون –

الرصــاص) ،عناصــر المجموعــة الخامســة (النتروجيــن – البزمــوث) ،عناصــر المجموعــة
السادســة (األكســجين – الســلنيوم) ،عناصــر المجموعــة الســابعة (الفلــور– اليــود)،
عناصــر المجموعــة الثامنــة ( الغــازات الخاملــة) – مركبــات العناصــر الممثلــة.

مخرجات المقرر:
•معرفــة عناصــر المجموعــات الرئيســية و خواصهــا العامــة و أهــم مركباتهــا و تراكيبهــا
الكيميائيــة و تواجدهــا فــي الطبيعــة و أهــم تطبيقاتهــا الصناعيــة وغيرهــا
الكتب المقررة والمراجع:
)(1الكيمياء غير العضوية .المجموعات الرئيسية .عبد المجيد أحمد البلخي ،الطبعة االولى 2001 ،مركز الترجمة والتأليف جامعة الملك فيصل
(2) Concise Inorganic Chemistry, J.D. Lee, 5th ed., 1999, Blackwell Publishing Limited
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 250 :كيم

اسم المقرر :التحليل الحجمى والوزنى

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+2( 4

المستوى :الرابع

المتطلب 101 :كيم

أهداف المقرر:
التعرف على طرق التحليل الحجمى والوزنى المختلفة واكتساب مهارات تطبيق هذه الطرق في الصناعات المختلفة ومعامل الصحة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن التحليــل الحجمــى ،طــرق التعبيــر عــن التركيــز ،الحســابات فــي الكيميــاء
التحليليــة ،تفاعــات التعــادل ،تفاعــات الترســيب ،معايــرات تكويــن المتراكبــات

المعقــدة ،تفاعــات األكســدة واالختــزال ،مبــادئ التحليــل الوزنــى ،حاصــل اإلذابــة،
ظــروف عمليــات الترســيب ،حســابات التحليــل الوزنــى.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تطبيقــات علــى التحليــل الحجمــى ،تفاعــات التعــادل ,تحليــل المخاليــط ، ،تطبيقــات
علــى تفاعــات األكســدة واالختــزال (  ،)KMnO4, K2Cr2O7, I2تفاعالت الترســيب
بعــض تجــارب مختــارة للتحليــل الوزنــى.
مخرجات المقرر:
•يربــط المقــرر بشــكل تكاملــي بيــن الــدروس النظريــة و المعمليــة التطبيقيــة ويتعلــم
الطالــب كيفيــة اإللمــام باألســس النظريــة لطــرق التحليــل الحجمــي والوزنــي

واســتنباط القوانيــن الالزمــة للحســابات النهائيــة والتطبيقــات العمليــة الخاصــة بــكل
طريقــة فــي المجــاالت التحليليــة المختلفــة

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الكيميــاء التحليليــة ( التحليــل الحجمــي والوزنــي)  ،إبراهيــم زامــل الزامــل ،محمــد عبــد العزيــز الحجاجــي ،ســعد عبــد العزيــز الطمــرة ،محمــد محمــود بانــة – 1418هـــ -.دار
الخريجــي للنشــر والتوزيــع.
(2) Fundamental of Analytical Chemistry, D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, 8th ed. 2007, Brooks Cole
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 240 :كيم

اسم المقرر :أسس الكيمياء العضوية ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب 202 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة أسس الكيمياء العضوية وتصنيفها وتسميتها وخواص المركبات العضوية الفيزيائية والكيميائية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الهيدروكربونــات األليفاتيــة (األلكانــات واأللكينــات الحلقية،األلكاينــات)،
الهيدروكربونــات األروماتيــة (تفاعــات االســتبدال االلكتروفيلــى ،الفاعليــة والتوجيــه،

الهيدروكربونــات األروماتيــة عديــدة الحلقــة) ,هاليــدات األلكيــل و األريــل (التســمية،
الخــواص الفيزيائيــة ،طــرق التحضيــر ،تفاعــات االســتبدال النيوكلوفيلــى) .

وصف محتويات المقرر العملي:
•بعــض التجــارب علــى درجــة االنصهــار ،إعــادة البلــورة ،التقطيــر ،االســتخالص ،طــرق
التعــرف علــى المركبــات العضويــة البســيطة.
مخرجات المقرر:
•اإللمــام بخــواص المــواد العضويــة وتراكيبهــا المختلفــة وتحضيراتهــا وأهــم تطبيقاتها
الصناعيــة والحيوية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Organic Chemistry, J. Cayden, S. Warren, N. Greeves and P. Wothers, 2000
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 102 :حيا

اسم المقرر :أحياء عامة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
التعرف على الخلية النباتية وتصنيف المملكة النباتية وتركيب الخلية ،الفيروسات ،البكتريا ،الفطريات الطحالب والفقاريات والالفقاريات.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تركيــب الخليــة النباتيــة ،الخصائــص العامــة وتصنيــف المملكــة النباتيــة ،األيــض،
التشــريح ،التمثيــل الضوئــي ،تركيــب الخليــة الميكروبيــة ،الخصائــص العامــة لألحيــاء
الدقيقــة وأهميتهــا لإلنســان والبيئــة ،الفيروســات ،البكتيريــا ،الفطريــات ،الطحالــب،

األشــنات ،تركيــب الخليــة الحيوانيــة ،الخصائــص العامــة وتصنيــف المملكــة
الحيوانيــة ،األوليــات ،الفقاريــات ،الالفقاريــات

وصف محتويات المقرر العملي:
•الشــكل الظاهــري للنبــات ،التحــورات ،الشــكل التشــريحي للنباتــات ،االنقســام فــي
الخليــة النباتية.عــزل الكائنــات الحيــة الدقيقــة ،نمــاذج مــن ( البكتيريــا ،الفطريــات،

الطحالــب ،األشــنات ) تصنيــف المملكــة الحيوانيــة ( األوليــات ،الفقاريــات،
الالفقاريــات).

مخرجات المقرر:
•إكســاب الطالــب معرفــة تركيــب الخليــة الحيوانيــة والنباتيــة والتعــرف علــى الكائنــات
الدقيقــة وتراكيبهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Biology, Johnson, G. B. and Raven, P. H., Holt, Rinehrt and Winston, , 2005, Harcourt Education Company, U. S. A.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 232 :كيم

اسم المقرر :أطوار المادة والمحاليل

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب 230 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة أنواع األطوار ومخططاتها والعالقة بين خواص المحاليل وتركيزها وتطبيقاتها.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الكميــات الموليــة الجزيئيــة ،ضغــط التبخر ،الغليان والتجمد ،المــادة الصلبة وتركيبها،
التــوازن الطــورى ،التــوازن فــي الحالــة الغازيــة ،المــزج ،ثيرموديناميــك المحاليــل غيــر
اإللكتروليتيــة المثاليــة والحقيقيــة ،الخــواص التجميعيــة ،فعاليــة المذيــب والمــذاب،
إماهــة األيونــات ،معامــل الفعاليــة ،الذوبانيــة والتفــكك ،التوصيــل اإللكتروليتــى،

الحركــة اآليونيــة ،أعــداد الحمــل ،االنتشــار واالنتقــال والحمــل ،معادلــة كالبيــرون
وكالوزيــوس ،قاعــدة األطــوار ،األنظمــة وحيــدة المكــون ،األنظمــة ثنائيــة المكــون،
األنظمــة ثالثيــة المكــون

وصف محتويات المقرر العملي:
•حســاب ثوابــت التــوازن لعــدد مــن التفاعــات ودراســة بعــض األنظمــة ثنائيــة وثالثيــة
المكــون ،قيــاس معامــات التوزيــع ،قيــاس قــوة الرابطــة الهيدروجينية.
مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج القــدرة علــى تحضيــر الســبائك المعدنيــة وتحديــد خواصهــا ،ومجاالت
اســتخدامها وتطبيقاتهــا العلمية .
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Physical Chemistry, P. W. Atkins, 2006, Oxford, U. K.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 351 :كيم

اسم المقرر :طرق التحليل الطيفي

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الخامس

المتطلب 250 :كيم

أهداف المقرر:
التعرف على طرق التحليل الطيفي المختلفة الذرية والجزيئية وتطبيقاتها في التحاليل اآللية المختلفة في المعمل والصناعة والمعامل الصحية وغيرها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•طــرق التحليــل الطيفــي الــذرى والجزيئــى فــي المجــال المرئــي وفــوق البنفســجي،
أجهــزة قيــاس الطيــف أحاديــة وثنائيــة الحزمــة ،مكونــات األجهــزة (مصــادر األشــعة،
موحــدة طــول الموجــة ،المقدرات....الــخ) .مفاهيــم عــن طــرق التحليــل الطيفــي
الوصفيــة والكميــة ،قانــون بييــر وتطبيقاتــة ،المعايــرات الطيفيــة ،التداخــات،

الفلــورة – الفســفرة .جهــاز االمتصــاص الــذرى باللهــب ،التداخــات وطــرق التخلــص
منهــا ،تطبيقــات طريقــة االمتصــاص الــذرى باللهــب ،أطيــاف الفلــورة الذريــة
واالنبعــاث الــذرى فــي التحليــل الوصفــي.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تجارب عملية مختارة تشمل الطرق الطيفية الجزيئية والطرق الطيفية الذرية
مخرجات المقرر:
•يتعلــم الطالــب المفاهيــم األساســية للتحليــل الطيفــي والتعريــف بمكونــات أجهــزة
التحليــل ووظيفــة كل مكــون وطريقــة العمــل علــى جهــاز التحليــل و اســتخداماته فــي
المجــاالت المختلفــة خاصــة فــي مــدى التركيــزات االقتفائيــة
الكتب المقررة والمراجع:
)(1الكيميــاء التحليليــة ( بعــض األســس النظريــة لطــرق التحليــل االلــي)  ،عبــد الغنــي حمــزة ،محمــد أحمــد آشــي ،عبــد الفتــاح بســطاوي ،عبــد العزيــز حميــرة -الطبعــة الثالثــة
.1992
(2) Principle of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog, Stanley Gouch, F. J. Holler, Cengage Learning, Dec. 2006
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 320 :كيم

اسم المقرر :كيمياء العناصر االنتقالية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :الخامس

المتطلب 220 :كيم

أهداف المقرر:
التعرف على العناصر االنتقالية و مركباتها ومتراكباتها ومعرفة خواصها وطرق تحضيرها واستخالصها وتطبيقاتها.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف العناصــر االنتقاليــة ،الخــواص العامــة للعناصــر االنتقالية ودراســة مجموعات
العناصــر اإلنتقاليــة قطــاع  , dدراســة عناصــر المجموعــة الرابعــة ( التيتانيــوم و
الزركونيــوم و الهافنيــوم) و عناصــر المجموعــة الخامســة ( الفاناديــوم و النيوبيــوم
و التنتاليــوم) و عناصــر المجموعــة السادســة ( الكــروم و الموليبدنيــوم و التنجســتن
) وعناصــر المجموعــة الســابعة ( المنجنيــز و التكنيتيــوم والرنيــوم ) وعناصــر
المجموعــة الثامنــة ( الحديــد والكوبلــت و النيــكل وهــذه عناصــر الثالثيــة األولــى

للمجموعــة الثامنــة ) و عناصــر المجموعــة األولــى ( النحــاس والفضــة و الذهــب )
وعناصــر المجموعــة الثانيــة ( الزنــك و الكادميــوم و الزنــك )  .تعريــف عناصــر القطــاع
(  ( fالالنثانيــدات و األكتينيــدات )  ,الخــواص العامــة لالنثانيــدات واألكتينيــدات
 ,الخــواص المغناطيســية و أطيــاف عناصــر الالنثانيــدات و األكتينيــدات  .فصــل
الالنثانيــدات و اإلســتخدامات الصناعيــة لالنثانيــدات  .متراكبــات الالنثانيــدات و
األكتنيــدات و النشــاط اإلشــعاعي لالكتنيــدات.

مخرجات المقرر:
•معرفــة العناصــر االنتقاليــة قطــاع  dو قطــاع  ( fالالنثانيــدات و االكتانيــدات) و
موقعهــا فــي الجــدول الــدوري و أهــم خصائصهــا الكيميائيــة و الفيزيائيــة و أهــم

مركباتهــا و خاماتهــا و تواجدهــا فــي الطبيعــة و تطبيقاتهــا المختلفــة الصناعيــة و
الطبيــة و غيرهــا

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Concise Inorganic Chemistry, J.D. Lee, 5th ed., 1999, Blackwell Publishing Limited.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 330 :كيم

اسم المقرر :الحركية الكيميائية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+1( 3

المستوى :الخامس

المتطلب 250 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة سرعة التفاعالت الكيميائية والعوامل المؤثرة عليها وتطبيقاتها المختلفة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•معــدل التفاعــل الكيميائــي ،العوامــل المؤثــرة علــى معــدل التفاعــل ،رتبــة التفاعــل
وعمــر النصــف ،تعييــن معــدل ورتبــة وثوابــت الســرعة ،معادلــة أرهينيــوس وحســاب

طاقــة التنشــيط ونظريــة التصــادم والحالــة االنتقاليــة ،التفاعــات المتسلســلة واليــة
التفاعــل.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تعييــن معــدل ورتبــة بعــض التفاعــات الكيميائيــة ،تاثيــر درجــة الحــرارة علــى معــدل
التفاعــل ،التأثيــر الحفــزى علــى معــدل التفاعــل ،حســاب طاقــة التفاعــل
مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج القــدرة علــى تصنيــف التفاعــات والتحكــم فــي ســير التفاعــات
الكيميائيــة ونواتجهــا مــن خــال دراســة حركيتهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Reaction Kinetics, M.J. Pilling, M. J. and Seaking P. W., 1996, Oxford Univ. Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 331 :كيم

اسم المقرر :الكيمياء الكهربية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الخامس

المتطلب 232 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة التفاعالت الكيميائية الكهربية ونظريتها وقوانينها وتطبيقاتها في المجاالت المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•القياســات الجهديــة ،التفاعــات الكهروكيميائيــة ومعادلــة نيرنســت ،األقطــاب
المرجعيــة ،الجهــود القياســية ،ثيرموديناميــك التفاعــات الكهروكيميائيــة ،االنتشــار

والتفاعــات الكهروكيميائيــة ،الفولتامتــرى ،آليــة التفاعــات القطبيــة .المفهــوم
الفيزيائــي والكيميائــي للتــآكل ،دراســة تأثيــر األوســاط علــى درجــة التــآكل.

وصف محتويات المقرر العملي:
•قيــاس جهــود األقطــاب ،المعايــرات الجهديــة ،قيــاس التوصيــل الكهربــي  ،قيــاس
جهــد التفــكك ،طــرق الترســيب الكهربــي ،العوامــل المؤثــرة علــى تــآكل الفلــزات.
مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج القــدرة علــى تصميــم بطاريــات ومراكمــات ذات أداء عالــي وطــرق
االســتفادة القصــوى منهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Principles and Applications of Electrochemistry, Crow D.R., 1994, Btakie Acadimics and Professional, U.K
(2) Introduction to instrumental analysis, Robert Braun, 2006, Pharma Book Syndicate
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 340 :كيم

اسم المقرر :أسس الكيمياء العضوية ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الخامس

المتطلب 240 :كيم

أهداف المقرر:
ً
ً
وعمليا.
نظريا
التعرف على طرق تحضير وتفاعالت المركبات العضوية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي الكيميــاء الفراغيــة ،تصنيــف ،خــواص ،طــرق تحضيــر وتفاعــات كل
مــن ( الكحــوالت  ،اإلثيــرات واأللدهيــدات  ،الكيتونــات ،األحمــاض الكربوكســيلية
ومشــتقاتها ،األمينــات و الفينــوالت) .
وصف محتويات المقرر العملي:
•التحليــل الكيفــي للعناصــر فــي المركبــات العضويــة وكيفيــة التعــرف علــى
المجموعــات الوظيفيــة فــي المركــب العضوي.طــرق الفصــل والتعــرف علــى
مكونــات مخلــوط مــن مركبــات عضويــة.
مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعلومــات والخبــرة بالكيميــاء الفرغيــة وطــرق تحضيــر وتفاعــات وخــواص
ً
وعمليا
المركبــات العضويــة نظريـ ًـا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Organic Chemistry, Thomas N. Sorrell, 1999, University Science Books
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 345 :كيم

اسم المقرر :الكيمياء العضوية الحلقية غير المتجانسة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 340 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركبات العضوية الحلقية غير المتجانسة والتي لها تطبيقات صناعية وبيولوجية هامة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التســمية ،طــرق التحضيــر ،دراســة الخــواص الكيميائيــة والفيزيائيــة للمركبــات
الحلقيــة غيــر المتجانســة خماســية وسداســية الحلقــات والتــى تحتــوى علــى ذرة او

أكثــر غيــر متجانســة ،دراســة المركبــات غيــر متجانســة الحلقــة والتــى تحتــوى علــى
اكثــر مــن حلقــة ملتحمــة .دراســة التطبيقــات المختلفــة لهــذه المركبــات

وصف محتويات المقرر العملي:
•تحضير بعض المركبات العضوية الصناعية الهامة
مخرجات المقرر:
•إلمــام الخريــج بالمركبــات الحلقيــة غيــر المتجانســة والتعــرف علــى اهــم تطبيقاتهــا
الصناعيــة والبيولوجيــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Heterocyclic Chemistry, J. Joule, G. F. Smith, K. Mills, and Keith, 4th edition, 2000, Blackwell
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 352 :كيم

اسم المقرر :طرق التحليل الكهربي

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 331 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة الطرق التحليلية الكهربائية المختلفة والتدريب على تطبيقات هذه الطرق في المعمل والصناعة والمعامل الصحية وغيرها.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تصنيــف الطــرق التحليليــة الكهربائيــة ،الطــرق الجهديــة ،األقطــاب األيونيــة االنتقائية
( ،)ISEاألقطــاب الجزيئيــة االنتقائيــة ( ،)MSEالحساســات الكهروكيميائيــة ،طــرق
التحليــل الفولتامتريــة والبوالروجرافــي ،طــرق التحليــل الفولتامتــرى النزعــى ،طــرق

التحليــل االمبيرومتريــة ،الطــرق الكولومتريــة ،طــرق التوصيــل الكهربائــي ،التحليــل
الوزنــى الكهربائــي.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تطبيقــات الطــرق التحليليــة الكيميائيــة الكهربائيــة ،التوصيــل االلكتروليتــى ،أثــر
التركيــز علــى جهــد الخليــة ،ثيرموديناميــك الخاليــا ،معادلــة تافــل ،الفولتامتــرى
الــدوري.
مخرجات المقرر:
•يتعلــم الطالــب المفاهيــم األساســية للتحليــل الكهربــي والتطبيقــات العمليــة
لألقطــاب االنتقائيــة فــي المجــاالت التحليليــة وكذلــك دراســة ميكانيكيــة التفاعــات

الكيميائيــة الكهربيــة والتطبيــق فــي مجــاالت تحضيــر العناصــر والمركبــات عاليــة ال
نقــاوة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Vogel`s Quantitative Chemical Analysis, J. Mendham, 6th., 1999, Prentice Hall
(2) Principles of Instrumental Analysis, Duglas A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Niema, 5th ed., 1997, Thomson Books / Cole
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 397 :كيم

اسم المقرر :تدريب ميداني

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+0( 2

المستوى :السادس

المتطلب- :

أهداف المقرر:
التدريب على الصناعات المختلفة التى تعتمد على المتجات الكيميائية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•يقــوم الطــاب بتدريــب ميدانــي فــي إحــدى المنشــات الصناعيــة المناســبة  ،أو فــي
المختبــرات الموجــودة بالجامعــة أو فــي مختبــر أحــد المستشــفيات ،أو محطــات
مخرجات المقرر:
•التعــرف علــى الصناعــات المختلفــة التــى تقــوم علــى علــم الكيميــاء والتقنيــات
المختلفــة فــي هــذه الصناعــات
الكتب المقررة والمراجع:

المياه.ويقــدم تقريــر عــن فتــرة التدريــب الميدانــي ويكــون تحــت إشــراف احــد
ً
تبعــا لإلجــراءات المعتمــدة فــي القســم
األســاتذة بالقســم  ،ويقيــم الطالــب
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 406 :إحص

اسم المقرر :المعالجة اإلحصائية للبيانات الكيميائية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 101 :إحص

أهداف المقرر:
دراسة ومعرفة وتطبيقات المعالجات اإلحصائية في الكيمياء وكذلك إكساب الطالب مهارات تطبيقات اإلحصاء في معالجة نتائج التحاليل الكيميائية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•االنحــراف المعيــاري ،االنحــراف المعيــاري المقــارن ،الخطــأ العشــوائي ومصــادره،
حــدود الثقــة ،الدقــة والمصداقيــة ،اختبــار ( ،)tاختبــار ( ،)fمنحنــى التدريج واســتخدامه
فــي إيجــاد تراكيــز المحاليــل ،تطبيقــات برامــج الحاســبات الشــخصية المتوفــرة لحــل

المســائل الرقميــة فــي مجــاالت الكيميــاء المتعــددة ولمعالجــة بيانــات التجــارب
المعمليــة ،تطبيقــات برامــج الحاســب االلــى المجهــزة فــي مجــال الكيميــاء.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تطبيقــات اإلحصــاء فــي معالجــة نتائــج التحاليــل الكيميائيــة واســتنتاج المعامــات
اإلحصائيــة المختلفــة
مخرجات المقرر:
•يتعلــم الطالــب القيــام ببعــض المعالجــات االحصائيــة للنتائــج المتحصــل عليهــا
والتحقــق مــن تلــك النتائــج واســتخراج نســبة الخطــأ ومــدى مصداقيــة النتائــج

•تطبــق تكنولوجيــا المعلومــات فــى التعامــل مــع البيانــات الكيميائيــة .يفســر البيانــات
الكيميائيــة مــع تحليلهــا بإســتخدام النظريــات و األســس العلميــة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Statistical Treatment of Analytical Data, Alfassi, Zeev, Zvi Boger andYigal Ronen; 2005. Blackwell Science Ltd
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 322 :كيم

اسم المقرر :كيمياء المتراكبات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +1 1 (2

المستوى :السادس

المتطلب 320 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة متراكبات الفلزات وطرق التعرف على تركيبها الكيميائي وأستخداماتها في مجاالت الحياه المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف المتراكــب .أنــواع المترابطــات ( الليجانــدات ) .أرقــام التناســق وتركيــب
المتراكبــات  .المتراكبــات متعــددة األنويــة  .التشــابه فــي المتراكبــات .تســمية
المتراكبــات .نظريــات الترابــط فــي المتراكبــات  ,الخــواص المغناطيســية للمتراكبــات,
نظريــة الرابطــة التســاهمية ,نظريــة المــدارات الجزيئيــة  ,نظريــة مجــال البلــورة.

تطبيقــات نظريــة مجــال المترابــط  .طاقــات تنشــط مجــال البلــورة .تأثيــر جان-تيلــر.
تفاعــات المتراكبــات .إتزانــات التناســق فــي المحاليــل و حســاب ثوابــت التكويــن
وثوابــت التفكك.األطيــاف اإللكترونيــة للمتراكبــات.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تحضيــر عــدد مــن متراكبــات الفلــزات .دراســة التركيــب الكيميائــي للمتراكبــات
المحضــرة بالطــرق الطيفيــة والتحليليــة والمغناطيســية والحراريــة .تعيــن الصيغــة
ً
عمليــا.
الجزيئيــة لمتراكــب
مخرجات المقرر:
•معرفــة المتراكبــات وطــرق تحضيراتهــا و طــرق دراســة التراكيــب الكيميائيــة
للمتراكبــات ودراســة نظرياتهــا المختلفــة و دراســة خواصهــا و أهــم إســتخداماتها
الصناعيــة و غيرهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Comprehensive Coordination Chemistry II from Biology to Nanotechnology, 2003, Elsevier Prgamon, Volume 1
(2) Synthetic Coordination and Organometallic Chemistry, Alexander D. Garnovskii and Boris I.Kharisov ; 2003, MARCEL DEKKER, Inc.
New York, BASE.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 332 :كيم

اسم المقرر :كيمياء الكم

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :السادس

المتطلب 202 :كيم  201 -ريض

أهداف المقرر:
دراسة نظرية ميكانيكا الكم وتدريب الطالب على تطبيقاتها في الكيمياء
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•االشــعة الكهرومغناطيســية ونظريــة الكــم ،النظريــة الذريــة لبــور ،أساســيات
ميكانيــكا الكــم ،معادلــة شــرودنجر ،ميكانيــكا الموجــة ،فــروض نظريــة ميكانيــكا
الكــم ،ميكانيــكا الكــم لبعــض األنظمــة البســيطة ،ميكانيــكا الكــم للــذرات الشــبيهة

بالهيدروجيــن ،العــزم الــزاوي والعــزم المغناطيســي ،عــزم القصــور الــزاوي ،أرقــام
الكــم المغزليــة ،ذرات عديــدة االلكترونــات ،طــرق تقريبيــة فــي ميكانيــكا الكــم.

مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج القــدرة علــى الفهــم الصحيــح لألســس النظريــة لكيميــاء الكــم والبنيــة
الذريــة والجزيئيــة للمــادة وســبل تطبيــق وحــل المعــاالت الموجيــة.
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Quantum Mechanic’s with Applications to Chemistry, L. Pauling, E. Bright Wilson, Dover Publication, 1985
(2) Modern quantum chemistry, Attila Szabo, and Neil S. Ostlund, 1996, Dover Publications, INC. Mineola, New Yoric
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 423 :كيم

اسم المقرر :الكيمياء العضو معدنية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :السابع

المتطلب 322 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية للمركبات العضو معدنية وتصنيفها وتطبيقاتها في المجاالت الصناعية المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف وتقســيم وثبــات المركبــات العضــو معدنيــة ،طبيعــة المركبــات العضــو
معدنيــة للعناصــر األساســية ( تصنيفهــا وطــرق تحضيرهــا) ،المشــتقات الممثلــة
لعنصــر واحــد مــن كل مجموعــة ،دراســة المركبــات العضومعدنيــة للعناصــر

االنتقاليــة ،طبيعــة الربــط فــي معقــدات العناصــر االنتقاليــة ،تفاعــات كســر
الرابطــة ،تفاعــات األكســدة واإلضافــة ،تطبيقــات علــى الحفــز.

مخرجات المقرر:
•التعــرف علــى المركبــات العضــو معدنيــة و خواصهــا وطــرق فحــص التراكيــب
الكيميائيــة لهــذه المركبــات .و معرفــة أهــم تطبيقاتهــا الحياتيــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Organometallics: A Concise Introduction, Christoph Elschenbroich and Albrecht Salzer, 2nd ed.,1992, Wiley- VCH
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 441 :كيم

اسم المقرر :ميكانيكية التفاعالت العضوية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :السابع

المتطلب 345 :كيم

أهداف المقرر:
إلمام الطالب بمعرفة ميكانيكية التفاعالت الكيميائية العضوية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة الطــرق الفيزيائيــة والكيميائيــة لتتبــع ميكانيكيــة تفاعــل ،تفاعــات االســتبدال
النيكلوفيلــى وااللكتروفيلــى ،تفاعــات االنتــزاع ،اإلضافــة االلكتروفيليــة إلــى

الرابطــة الثنائيــة ،اإلضافــة إلــى مجموعــة الكربونيــل ،إعــادة الترتيــب فــي المركبــات
العضويــة.

مخرجات المقرر:
•إلمــام الطالــب بمعرفــة واكتســاب الخبــرة بميكانيكيــة التفاعالت الكيميائيــة العضوية
بغــرض حــل المشــاكل والتــي قــد تنشــئ فــي مجــاالت الكيميائيــة الصناعية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Organic Reaction Mechanism, R. K. Bansal, Tata Mcgraw, 2005
(2) Guide Book to Mechanism in Organic Chemistry, P. Sykes, 2004, Pea / Son, India

قـســــــــم الكيـــمــــــيــــــــــــاء
Chemistry Department

35
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الكيمياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 452 :كيم

اسم المقرر :طرق الفصل والكروماتوجرافيا

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع

المتطلب 250 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة الطرق العامة المختلفة لفصل المركبات وكذلك طرق الفصل الكروماتوجرافية والتدريب على تطبيقات هذه الطرق في الصناعة والمعامل الصحية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•األســس العامــة لطــرق الفصــل باســتخدام :التقطيــر ،الترســيب ،االســتخالص
بالمذيبــات ،طــرق الفصــل الكروماتوجرافيــة :األعمــدة الكروماتوجرافيــة ،األعمــدة
ذات الضغــط العالــي ،األعمــدة الشــعرية ،الطبقــات الكروماتوجرافيــة الرقيقــة،

الــورق الكروماتوجرافــي كروماتوجرافيــا المــواد الجيالتينيــة ،الكروماتوجرافيــة الغازيــة
والســائلة ،الكروماتوجــرام ،أجــزاء الجهــاز ،التحليــل الكيفــي والكمــي الكروماتوجرافــي.

وصف محتويات المقرر العملي:
•فصــل الحبــر التجــاري بالــورق الكروماتوجرافــي ،اســتخالص اليــود ،فصــل مخلــوط
بواســطة المبــادل االيونــى باألعمــدة الكروماتوجرافيــة ،فصــل مخلــوط مــن األصبــاغ
بواســطة الطبقــة الكروماتوجرافيــة الرقيقــة ،كروماتوجرافيــا الغــاز.
مخرجات المقرر:
•يتعلــم الطالــب المفاهيــم األساســية للفصــل الكيميائــي وتقســيم طــرق الفصــل
حســب األطــوار الثابتــة والمتحركــة والتعريــف بمكونــات أجهــزة الفصــل المختلفــة
والتطبيقــات الخاصــة بــكل طريقــة فــي المجــاالت المختلفــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Chromatography and Separation Science, Satinder Ahnja, 2002, Academic Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 442 :كيم

اسم المقرر :أطياف المركبات العضوية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثامن

المتطلب 345 :كيم

أهداف المقرر:
استخدام الطرق الطيفية المختلفة للتعرف على التركيب الدقيق للمركبات العضوية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الطــرق الطيفيــة المختلفــة لتحديــد بنيــة المركبــات العضويــة ،دراســة أطيــاف
(األشــعة فــوق البنفســجية ،المرئيــة وتحــت الحمــراء والطنيــن النــووي المغناطيســي

لــكل مــن  ،1H ، 13Cوطيــف الكتلــة) ،تطبيقــات تشــمل أنــواع مختلفــة مــن
األطيــاف.

وصف محتويات المقرر العملي:
•التعــرف علــى مركبــات عضويــه مجهولــة وكتابــة تقاريــر عنهــا باســتخدام أجهــزة
األطيــاف المختلفــة
مخرجات المقرر:
•اكتســاب مهــارة اســتخدام الطــرق الطبيعيــة المختلفــة للتعــرف علــى التركيــب
الدقيــق للمركبــات العضويــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Spectrometric Identification of Organic Compounds, R. M. Silverstein, G. C. Morrill, C. Bassler, 1991, Tohn Wiley and Sons Ltd
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 449 :كيم

اسم المقرر :كيمياء المنتجات الطبيعية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :الثامن

المتطلب 345 :كيم

أهداف المقرر:
أهمية التعرف على المنتجات الطبيعية وطرق استخالصها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي المنتجــات الطبيعيــة ،طــرق اســتخالصها مــن مصادرهــا وفصلهــا
والتعــرف علــى بنائهــا .التربينــات (تصنيفهــا ،أمثلــة عليهــا وأهميتهــا .القلويــدات

(تصنيفهــا وأمثلــة علــى الحلقــات الخماســية والسداســية غيــر المتجانســة) .التعــرف
علــى المركبــات الفينوليــة الطبيعيــة.

مخرجات المقرر:
•أكتســاب مهــارة اســتخالص والتعــرف علــى التركيــب البنائــي للمنتجــات الطبيعيــة
وذلــك بغــرض اســتخدامها فــي الصناعــات المختلفــة وخاصــة االدويــة والعقاقيــر
ومســتحضرات التجميــل .
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Studies in Natural Product Chemistry, Atta – Ur- Rahman, 1995, Elsevier Science
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 402 :كيح

اسم المقرر :أسس الكيمياء الحيوية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثامن

المتطلب 102 :حيا  340 -كيم

أهداف المقرر:
التعرف على المحاليل البيولوجية المنظمة ،السكاكر ،الدهون ،اإلنزيمات واألحماض النووية والعناصر النادر بالدم
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المحاليــل البيولوجيــة المنظمــة ،الســكاكر ،األحمــاض االمينيــة ،البيبتيــدات ،عديــدات
البيبتيــدات والبروتينــات ،الدهــون ،االنزيمــات ،الهرمونــات ،األحمــاض النوويــة،
الكاتيونــات ،العناصــر النــادرة بالــدم.
وصف محتويات المقرر العملي:
•تقديــر الجلوكــوز ،الكوليســترول ,الجليســريدات الثالثيــة ،البروتيــن الكلــى،
االلبيوميــن ،اليوريــا ،الكرياتينيــن ،اإلنزيمــات ،الهيموجلوبيــن ،وبعــض العناصــر مثــل
.Cu, Zn, Pb, Ca, Fe
مخرجات المقرر:
•التعــرف علــى المحاليــل البيولوجيــة المنظمــة ،الســكاكر ،الدهــون ،اإلنزيمــات
واألحمــاض النوويــة والعناصــر النــادر بالــدم
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Principle of Biochemistry, Robert Horton, Lasurence A. Moran, Gray Scrimge, 2005, Prentic Hall, 4th edition.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 420 :كيم

اسم المقرر :ميكانيكية التفاعالت غير العضوية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :الثامن

المتطلب 322 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة كيفية وميكانيكية تفاعالت المركبات غير العضوية ببعضها البعض وإعطاء نتائج للتفاعل
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المركبــات التناســقية وأرقــام التناســق والتماثــل  .تفاعــات االســتبدال للمعقــدات
ثمانيــة األوجــه .تفاعــات االســتبدال للمعقــدات ذات الشــكل المربــع المســطح.

تفاعــات األكســدة و اإلختــزال وعمليــات المحيــط الداخلــي والخارجــي .تعيــن
ً
عمليــا.
معــدالت التفاعــات غيــر العضويــة

مخرجات المقرر:
•اإللمام و معرفة الميكانيكيات المختلفة لتفاعالت المركبات غير العضوية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, Robert B. Jordon, 1991, Oxford University Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 433 :كيم

اسم المقرر :كيمياء السطوح والحفز

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :الثامن

المتطلب 330 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة الخواص السطحية لألجسام الصلبة والسائلة وظواهر الحفز وتطبيقاتها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الســطح البينــى لنظــام مــن صلــب وغــاز والســطح البينــى لنظــام مــن صلــب وســائل
والســطح البينــي بيــن ســائل وســائل و الســطح البينــي المتغيــر ،مقدمــة فــي الحفــز
وانواعــة ،الحفــز غيــر المتجانــس لصلــب وغــاز ولصلــب وســائل ،الحفــز المتجانــس،

الحركيــة الكيميائيــة فــي الحفــز غيــر المتجانــس ،انــواع الحفــازات وتحضيرهــا ودراســة
خواصهــا ،التفاعــات الصناعيــة المحفــزة

مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج القــدرة علــى تحضيــر حفــازات إنتقائيــة وطــرق اســتخدامها المثلــى
فــي تحضيــر مكبــات محــددة ،خصوصـ ًـا فــي الصناعــات البتروليــة وصناعــة البوليــم
يرات.
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, Gabor A. Somorjai, 1994,Wiley-Interscience
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 498 :كيم

اسم المقرر :مشروع بحث

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+0( 1

المستوى :الثامن

المتطلب- :

أهداف المقرر:
اكتساب مهارة البحث العلمي وكتابة التقارير
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•يقــوم الطالــب بإجــراء بحــث علمــي علــى موضــوع علمــي معيــن ويقــدم تقريـ ً
ـرا عنــه
 ،ويكــون تحــت إشــراف احــد األســاتذة بالقســم  ،ويقيــم الطالــب تبعـ ًـا لإلجــراءات
المعتمــدة فــي القســم
مخرجات المقرر:
•اكتســاب مهــارة البحــث العلمــي وتجميــع المعلومــات الخاصــة بموضــوع معيــن
وكتابــة االنتائــج ومناقشــتها
الكتب المقررة والمراجع:
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 431 :كيم

اسم المقرر :الكيمياء الضوئية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 352 :كيم

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بالكيمياء الضوئية وقوانينها وتطبيقاتها في المجاالت المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اإلثــارة اإللكترونيــة للــذرات والجزيئــات ،الحــاالت المثــارة للجزيئــات متعــددة الــذرات،
حركيــة الحــاالت المثــارة الكترونيـ ًـا ،انتقــال الطاقــة االلكترونيــة ،النشــاط الكيميائــي

ً
الكترونيــا ،أطيــاف التأيــن الضوئــى والكهروضوئــى ،التحلــل
للجزيئــات المثــارة
الضوئــي فــي المختبــر وخــارج المختبــر ( فــي البيئــة).

مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج المعرفــة باإلثــارة االلكترونيــة للــذرات والجزيئــات ،وتحليــل األطيــاف
الذريــة ومعرفــة الفاعليــة الكيميائيــة وتطبيقاتهــا فــي المجــاالت البيئيــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Photochemistry, Carol E. Wayne and Richard P. Wayne, 1996, Oxford Univ. Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 434 :كيم

اسم المقرر :التـآكل

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 230 :كيم  331 -كيم

أهداف المقرر:
دراسة التاكل وانواعة وكيفية الحماية منه
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن التــآكل  -انــواع التــآكل  -االوســاط التــي يتــم فيهــا التــآكل  -اشــكال
التــآكل – التــآكل الموضعــي – التــآكل المتجانــس – التــآكل الجــوي  -الديناميــكا
الحراريــة للتــآكل  -أشــكال بوربــاي  -التــآكل مــن منظــور الكيميــاء الكهربيــة  – -نظريــة

الجهــد المختلــط  -تــآكل الحديــد  -الحمايــة مــن التــآكل  -الحمايــة الكاثوديــة – الحمايــة
االنوديــة  -تــآكل الحديــد فــي الخرســانة – تــآكل انابيــب البتــرول  -مثبطــات التــآكل.

مخرجات المقرر:
•إكســاب الخريــج المهــارات المختلفــة التــي تســاعده علــى حــل المشــاكل الصناعيــة
مثــل الحمايــة الكاثوديــة لخطــوط أنابيــب البتــرول والغــاز
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Corrosion, 3rd edition, edited by L. L. Shreir, R. A. Jarman and G. T. Burstein, Butter Worth – Heinemann, 2000, Oxford
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه443 :كيم

اسم المقرر :كيمياء البوليمرات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+1( 2

المستوى :اختياري

المتطلب340 :كيم

أهداف المقرر:
ً
ً
وعمليا
نظريا
التعرف على الخواص الفيزيائية والكيميائية للبوليمرات الصناعية الهامة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المفاهيــم األساســية لكيميــاء البوليمــرات ،البلمــرة بالتكاثــف وباإلضافــة ،البلمــرة
المشــتركة ،تركيــب البوليمــرات وخصائصهــا ،قيــاس الــوزن الجزيئــى للبوليمــرات،

تحليــل واختبــار البوليمــرات ،البوليمــرات الصناعيــة الهامــة وتقنيــة البوليمــرات
المشــتركة والبالســتيك

وصف محتويات المقرر العملي:
•بعــض التجــارب الخاصــة بالبلمــرة الكاتيونيــة واالنيونيــة والمحفــزة والمشــتركة،
تعييــن الــوزن الجزيئــي لبعــض البوليميــرات.
مخرجات المقرر:
•اكتســاب مهــارة تحضيــر وتحليــل والتعــرف علــى الخــوص الكيميائيــة والفيزيائيــة
ً
ً
وعمليــا.
نظريــا
للبلوميــرات الصناعيــة الهامــة وتقنياتهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Polymer Chemistry: an introduction, Malcolm P. Stevens, 3rd ed. QD381.S73, 1999
(2) The Chemistry of Polymers, John W. Nicholson, 2006
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 445 :كيم

اسم المقرر :الكيمياء العضوية الضوئية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 345 :كيم

أهداف المقرر:
اكتساب المعلومات والخبرة بأسس الكيمياء العضوية الضوئية واستخدامها في دراسة سلوك المركبات العضوية المختلفة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن الكيميــاء الضوئيــة – الحــاالت المثــارة – العمليــات الكيميائيــة والفيزيائية
الضوئيــة – التفاعــات الضوئيــة الكيميائيــة – التحــول االيزوميــرى فــي االلكينــات
وااللكاينــات – المركبــات االروماتيــة وإعــادة الترتيــب الضوئــي – اإلضافــة الحلقيــة
الضوئيــة وتفاعــات االســتبدال الضوئــي – المركبــات االكســجينية – االختــزال

الضوئــي – تفاعــات نــورش  Iو نــورش  – IIالمركبــات النتروجينيــة – التحــول
االيزوميــرى – التكســير الضوئــي – إعــادة الترتيــب – االختــزال الضوئــي  -تفاعــات
التحلــق االلكترونــي – تفاعــات اإلضافــة الحلقيــة  -تصنيــف اإلضافــات الحلقيــة.

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعلومــات والخبــرة وأســس الكيميــاء العضويــة الضوئيــة واســتخدامها
فــي مجــال الصناعــة مثــل الخاليــا الضويــة واســتخداماتها المختلفــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Organic Photochemistry, J. D. Coyle, Wiley 1991.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 307 :كيم

اسم المقرر :إدارة المختبرات والسالمة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب- :

أهداف المقرر:
التعرف على كيفية إدارة المختبرات المختلفة وكيفية إجراء اختبارات الجودة ومعرفة طرق األمان والسالمة بالمختبرات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•وصــف تفصيلــى إلدارة وتخطيــط عمــل المختبــرات المختلفــة تشــمل جمــع ونقــل
وتخزيــن العينــات ،إجــراء اختبــارات الجــودة ،دراســة وســائل االتصــال وتحليــل النتائــج
األوليــة وتســجيلها ،إتبــاع طــرق األمــان والســامة بالمختبــرات
وصف محتويات المقرر العملي:
•تدريــب الطالــب علــى إدارة وتخطيــط المخبــرات المختلفــة وتشــمل طــرق الســامة
لجمــع ونقــل وتخزيــن العينــات .والتدريــب علــى طــرق ألمــان والســامة بالمختبــرات.
مخرجات المقرر:
•تقييــم مخاطــر التعامــل مــع الكيمياويــات والخطــوات الســليمة الواجــب اتباعهــا
لمعالجــة اإلصابــات والحــروق واستنشــاق الغــازات الضــارة وكيفيــة اســتخدام
األدوات واألجهــزة الكيميائيــة بطريقــة آمنــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Clinical Laboratory Management, Lynne S. Garcia, Vicke, S. Baseleski, 2004, ASM Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 447 :كيم

اسم المقرر :كيمياء البترول

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 345 :كيم

أهداف المقرر:
ً
مهيئا للعمل في هذا المجال بعد التخرج
إعطاء أساسيات علوم البترول والصناعات البتر وكيميائية حتى يكون الخريج
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن البتــرول ،نظريــات تكويــن البتــرول و انواعــة ،الخــواص الفيزيائيــة
و الكيميائيــة ،قياســات الجــودة و طــرق التحليــل البتــرول الخــام ،التحــوالت و
العمليــات الكيميائيــة( التكســير الحرارى-التكســير الحفــزى -األلكلــة الحفزيــة) الغــاز
الطبيعــى( اســتخداماتة-تصنيفة -طــرق التنقيــة) زيــوت التشــحيمو التزيــت،

تقطيــر البترول(التنقية-طــرق زيــادة الجــودة) البتــرول الصناعــى و طــرق تحضيــرة،
الهيدروكربونــات المشــبعة و الغيــر مشــبعة كمــواد اوليــة للصناعــات البتروكيماويــة،
البوليمــرات المشــتقة مــن البتــرول .

مخرجات المقرر:
•اكتســاب مهــارة فصــل مكونــات البتــرول والتعــرف عليهــا وتحســين جودتهــا
واستخدماتها في المجاالت الصناعية المختلفة مثل البلوميرات
والبالســتيكات والدهانــات والمــواد الالصقــة والمطــاط
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Petrochemicals in Nontechnical Language, Donald L.Burdick, Willam L. Leffler, 2001, Penn Well Corporation
(2) Petrochemicals: The Rise of an Industry, Peter H. Spitz, 1st edition, 1988, Wiley
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 334 :كيم

اسم المقرر :كيمياء الجوامد

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 202 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة الخواص الفيزيائية و الكيميائية للجوامد و طرق تحضيرها وتطبيقاتها الصناعية و التقنية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي التركيــب البللــوري .الطــرق الفيزيائيــة لفحــص الجوامــد .طــرق
التحضيــر .الروابــط فــي الجوامــد و الخصائــص اإللكترونيــة .الشــوائب والقيــاس غيــر
الكمــي تشــوه األشــكال البلوريــة .اإللكترونيــات القائمــة علــى الكربــون .الزيوليــت و

التركيبــات المشــابهة .الخصائــص الضوئيــة للجوامــد .الخصائــص المغناطيســية و
العزليــة الكهربائيــة .التوصيليــة الفائقــة .علــم النانــو

مخرجات المقرر:
•اإللمــام باألشــكال البللوريــة المختلفــة للمــواد الصلبــة وخصائصهــا و طــرق
التعــرف عليهــا و معرفــة الروابــط المختلفــة فــي الجوامــد .و معرفــة الخصائــص
االلكترونيــة للجوامــد و تطبيقاتهــا المختلفــة فــي األجهــزة اإللكترونيــة .و معرفــة

وفهــم الخصائــص الضوئيــة للجوامــد و تطبيقاتهــا كمــواد عازلــة للكهربــاء و توصيلهــا
ً
أخيــرا تطبيقاتهــا فــي علــم النانــو.
الفائــق للكربــاء و

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Solid State Chemistry: An Introduction, Lesley E.Smart and Elaine A.Moore, 2005, Taylor & Francis, New York
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 448 :كيم

اسم المقرر :كيمياء عضوية تطبيقية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 345 :كيم

أهداف المقرر:
المام الطالب بصناعة الدهون والزيوت والصابون وكذلك الصباغة والمنسوجات وتطبيقاتها المختلفة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الزيــوت ،الدهــون والصابــون – المحتــوى الكيميائــي – التمييــز بيــن الدهــون
والزيــوت .التصبــن وتعييــن قيمــة اليــود .التحليــل الكيميائــي للدهــون والزيــوت.
األصبــاغ :نظريــة اللــون والمحتويــات – كروموفــور وأكســوكروم ،تصنيــف االصبــاغ

طبقـ ًـا للتطبيقــات الصناعيــة – تحضيــر بعــض االصبــاغ مثــل :أحمــر كونجــو – أخضــر
ماالكيــت – اليزاريــن – بنــي بســمارك – إنديجــو – ســيليتون ب – فثالوســيانين
النحــاس – أســود الكبريــت – أصفــر االنيليــن.

مخرجات المقرر:
•المــام الطالــب بتطبيقــات الكميــاء العضويــة فــي مجــاالت الصناعــة المختلفــة مثــل
صناعــة الدهــون والزيــوت والصابــون وكذلــك الصباغــة والمنســوجات
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Atext book of organic chemistry”, Soni P. L. and Chawla H. M., 28th edition, 2002, Sulton Chound and Sons, New Delhi
(2) industrial chemistry”, Sharma B. K., Meerut, 12th edition, 2001, Goel Publishing House
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 421 :كيم

اسم المقرر :أطياف المركبات غير العضوية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 322 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة األطياف المختلفة للمركبات غير العضوية واستخدام األطياف المختلفة لدراسة التراكيب الكيميائية للمركبات غير العضوية المختلفة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•أطيــاف االهتــزاز  ،نظريــة الزمــر ،عناصــر التماثــل ،الزمــر وتمثيلهــا ،تصنيــف المركبات
وايجــاد مجامعهــا النقطيــة (الزمــرة) ،اســتخدام جــداول الصفــة لحســاب االهتــزازات
الرئيســية ،قوانيــن االنتقــاء ،نشــاط االهتــزازات فــي منطقــة االشــعة تحــت الحمــراء
والرامــان ،اســتخدام الطيــف فــي الكيميــاء غيــر العضويــة ،الطيــف االلكترونــي

تشــييد المــدارات الجزيئيــة ،قوانيــن االنتقــاء لالنتقــاالت االلكترونيــة ،اســتخدامات
الطيــف االلكترونــي فــي الكيميــاء غيــر العضويــة ،طيــف المســبور مصــادر طاقــة
أشــعة جامــا ،التطبيقــات

مخرجات المقرر:
•المعرفــة و االلمــام باألطيــاف المختلفــة لمتراكبــات الفلــزات و أســتخداماتها
لتوصيــف المتراكبــات و فــي الكيميــاء التحليليــة لتقديــر تركيــزات الفلــزات فــي

الخامــات و أيضـ ًـا تركيــزات بعــض المركبــات العضويــة فــي المعمــل وفــي الصناعــات
المختلفــة.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Inorganic Chemistry, 4th ed., Peter Atkines, T. Overlan, Rourke, M. Weller and F. Armstrong, 2006, Oxford Univ. Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 451 :كيم

اسم المقرر :كيمياء البيئة والتلوث

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+1( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 250 :كيم

أهداف المقرر:
التعرف على البيئة وأنواع الملوثات المختلفة للبيئة والتدريب العملي على تحليل الملوثات ومعرفة نسبة الملوثات المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن البيئــة ،أنــواع الملوثــات فــي الهــواء والمــاء والتربــة والمنتجــات الزراعيــة.
تلــوث الميــاه الســطحية والجوفيــة ،العوامــل الــازم تحديدهــا لمطابقــة مواصفــات

الميــاه لالســتخدامات المختلفــة .التربــة :تحليــل التربــة وتقديــر الملوثــات البيئــة مــن
مبيــدات وأســمدة وهيدروكربونــات عديــدة الحلقــة ،تحليــل المنتجــات الزراعيــة

وصف محتويات المقرر العملي:
•تحليــل أجــزاء النبــات إليجــاد تركيــز  ،Mg, Cr, K, P, Nتقديــر الرصــاص والكادميــوم
فــي البويــات ،تحليــل الميــاه وتقديــر نســبة الملوثــات المختلفــة.
مخرجات المقرر:
•التعرف على ملوثات البيئة وطرق معالجتها
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Trace Environmental Quantitative Analysis, Paul R. Loconto, Marcel Dekker, 2001, Inc
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 425 :كيم

اسم المقرر :الكيمياء النووية و اإلشعاعية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )+0 2 (2

المستوى :اختياري

المتطلب 202 :كيم

أهداف المقرر:
دراســة أســس الكيميــاء النوويــة متضمنــة الثبــات والتفــكك اإلشــعاعي و تأثيــرات اإلشــعاعات النوويــة علــى المــادة و المفاعــات النوويــة .وميكانيكيــة و نمــاذج التفاعــات النوويــة
و دورة الوقــود النــووي.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مدخــل العلــوم النوويــة ,األنويــة و النظائــر وفصــل النظائــر  ,الكتلــة النوويــة والثبــات,
األنويــة غيــر الثابتــة و التفــكك اإلشــعاعي  ,إمتصــاص اإلشــعاع النــووي ,تأثيــرات
اإلشــعاعات النوويــة علــى المــادة  ,إســتخدامات األشــعاعات االقتفائيــة  ,وقــود

المفاعــات النوويــة  ,الجســيمات المعجلــة  ,ميكانيكيــة ونمــاذج التفاعــات النوويــة
 ,عناصــر اليورانيــوم االنتقاليــة  ,التفاعــات النوويــة الحراريــة  ,اإلشــعاع البيولوجــي
والحمايــة  ,أســس القــوة النوويــة  ,قــوة المفاعــات النوويــة  .دورة الوقــود النــووي.

مخرجات المقرر:
•اكتســاب خبــرات ومهــارات فــي الكيميــاء النوويــة واألشــعاعية وتفاعالتهــا
واســتخدامتها وطــرق الحمايــه مــن أضرارهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Radiochemistry and Nuclear Chemistry, G.R. Choppin, J.O. Liljenzin and J. Rydberg, , 3rd edition 2002, Butterworth-Heinema
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 458 :كيم

اسم المقرر :تحليل خامات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+1( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 351 :كيم  352 -كيم

أهداف المقرر:
يتعلم الطالب تطبيق الدراسات السابقة في التعامل مع الخامات وتحديد تركيزات المكونات الموجودة بها والجدوى االقتصادية لها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•ارتبــاط الخامــات المعدنيــة بالمــواد االخــرى ،تصنيــف الخامــات وطــرق فصــل
مكونــات الخــام – الحصــول علــى عينــة ممثلــة مــن الخــام – طــرق أخــذ العينــات
– تجهيــز العينــات باســتخدام األاحمــاض والقواعــد والعوامــل المؤكســدة والصهــر –
المعالجــة األوليــة لعينــة مــن الخــام -تركيــز الخــام ،معامــل االختياريــة ،كفــاءة فصــل

المكونــات االساســية للخــام – تقديــر مكونــات الخــام الرئيســية والفرعيــة – طــرق
التحليــل المختلفــة وارتباطهــا بتركيــزات مكونــات الخــام – الدقــة فــي التحليــل وتقديــر
االخطــاء العشــوائية والنظاميــة المحتملــة  – -أمثلــة علــى تحليــل خامــات مختلفــة

وصف محتويات المقرر العملي:
•إجــراء بعــض التجــارب لتحليــل أنــواع مــن الســبائك مثــل البرونــز ،وخامــات مثــل
االســمنت ،وتحليــل عــدد كبيــر مــن العناصــر المتواجــدة فيهــا بالطــرق التقليديــة
واالليــة
مخرجات المقرر:
•تحليــل الخامــات و الســبائك كيفيــة التعامــل مــع الخــام وتجهيــزه إلجــراء االختبــارات
والتحاليــل للخامــات والمــواد والمنتجــات الصناعيــة بأنواعهــا
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Vogel’s quantitative chemical analysis, Albert Howard low, 6ed. 2000, ISBN -10: 0582226287,Prentice –Hall
(2) Technical methods of ore analysis, 2001, ISBN 0543985741,Adamant Media Corporation
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 428 :كيم

اسم المقرر :كيمياء غير عضوية حيوية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 322 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة كيمياء غير عضوية حيوية مثل اإلنزيمات الفلزيةغير المؤكسدة و المختزلة.و تثبيت النيتروجين و حوامل لألكسجين.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•كيميــاء غيــر عضويــة حيويــة وتشــمل :االنزيمــات الفلزيــة غيــر المؤكســدة والمختزلــة،
تثبيــت النيتروجيــن ،حوامــل األكســجين ،تطبيقــات مركبــات ومتراكبــات الفلــزات
والالفلــزات فــي الطــب والبيولوجيــا.
مخرجات المقرر:
•معرفةالنشــاطات الحيويــة لبعــض المركبــات غيــر العضويــة مثــل اإلنزيمــات الفزيــة
و تطبيقاتهــا المختلفــة فــي الطــب و البيولوجيــا.
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Bioinorganic Chemistry, R.M.Roat-Malon, 2nd. Edition 2007, Wiley-Interscience.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 429 :كيم

اسم المقرر :كيمياء غير عضوية تطبيقية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 0 + 2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 322 :كيم

أهداف المقرر:
دراسة التطبيقات المختلفة للمواد غير العضوية و هي متعددة و نخص منها الصناعية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•يهتــم هــذا المقــرر بالتطبيقــات المختلفــة للمــواد غيــر العضويــة ومنهــا  :صناعــة
األســمدة  – 1األســمدة الفســفورية  2-األســمدة النيتروجنيــة مثــل كبريتــات
األمونيــوم و نتــرات األمونيــوم و اليوريــا  3- .األســمدة التــي تحتــوي علــى
البوتاســيوم  .صناعــة األلمونيــوم  .صناعــات منتجــات الســيليكون مثــل زيــوت
الســيليكون و مطــاط الســيليكون و راتنجــات الســيليكون  .صناعــات منتجــات

الســيليكات مثــل صناعــة الزجــاج  .صناعــة األليــاف غيــر العضويــة مثــل األليــاف
الحراريــة و األليــاف الزجاجيــة النســجية و األليــاف الضوئيــة و أليــاف الكربــون و
األليــاف المعدنيــة وأليــاف البــورون و األليــاف األكســجينية وغيــر األكســجنية.
صناعــات مــواد البنــاء مثــل صناعــة األســمنت و صناعــة الجبــس وصناعــة اإلناميــات
و صناعــة الســيراميك  .صناعــة الصبغــات غيــر العضويــة

مخرجات المقرر:
•اكتساب خبرات عن الصناعات التطبيقية المختلفة للمواد غير العضوية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Industrial Inorganic Chemistry, Karl Heinz Buchel, Hans- Heinrich Moretto and Peter Woditsch Willey-Vch 2nd Edition, 2003

