
الدرجاتاحصاء حٌوى رأ241 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

MS241Biostatistics35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ر105

االنحدار– تحلٌل التباٌن – اختبارات الفروض – نظرٌة التقدٌر – بعض توزٌعات المعاٌنة الهامة – بعض المفاهٌم األساسٌة فً االحتماالت 

.اختبارات حسن المطابقة– االنحدار واالرتباط المتعدد – واالرتباط 

Some basic probability concepts – Some important sampling distributions – Estimation Hypothesis testing – 

Analysis of variance -  Regression and correlation – Multiple regression and correlation – Goodness of fit test.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1911األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4مدرج 25االحــد 10محاضرة



الدرجات(1)كٌمٌاء عضوٌة ك210 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C210Organic Chemistry(1)35010 2010 3/-4

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ك105

كٌمٌاء المركبات الكربونٌلٌة– مٌكانٌكٌة التفاعالت الكٌمٌائٌة 

.(مجموعة تجارب عملٌة ذات عالقة بالمقرر:  عملى)

Organic Reactions Mechanisms – Chemistry of Carbonyl Compounds

Practical : (Selected practical experiments )

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1411الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Aمدرج 912ِاالحــد 1محاضرة

معمل عضوٌة مبنً ب58االثنٌن 11عملً



الدرجات(2)كٌمٌاء عضوٌة  ك212 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C212Organic Chemistry(2)35010 2010 3/-4

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك210

المركبات غٌر متجانسة الحلقة– المركبات األروماتٌة 

(مجموعة تجارب عملٌة ذات عالقة بالمقرر : عملى)

Aromatic Compounds – Heterocyclic Compounds

(Practical : Selected practical experiments )

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/2011اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

6مدرج 811الثالثاء 10محاضرة

معمل عضوٌة   أ25االثنٌن 11عملً

معمل عضوٌة مبنً ب25الخمٌس 12عملً

8مدرج 25االثنٌن 20محاضرة

معمل عضوٌة   أ25الخمٌس 23عملً

معمل عضوٌة   أ58االثنٌن 24عملً



الدرجاتالكٌمٌاء العضوٌة البٌئٌة الخضراء ك214 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C214Environmental and Green Chemistry35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك212

.التفاعالت الغٌر ضارة بالبٌئة– كٌمٌاء عضوٌة بٌئٌة 

Agrochemistry – Environmental Organic Chemistry – Green Chemistry

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1611الخمٌس  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 811الثالثاء 10محاضرة



الدرجات(1)كٌمٌاء غٌر عضو ٌة  ك220 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C220Inorganic chemistry (1)25030 010 02

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك100

صناعة )استعماالت بعض العناصر فى الصناعة  – دراسة مفصلة المجموعة االولى إلى السابعة – الخواص العامة لعناصر المجموعات الرئٌسٌة 

(االسمدة– البوٌات – الموصالت واشباه الموصالت – الزجاج 

Chemistry of the main groups (S, P- block elements): General properties of the main group elements of the 

first group to the seven group element- use of main group elements in industry. (in a glasses, conductors, 

and semiconductors – fertilizers

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1111السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 810االحــد 10محاضرة



الدرجات(1)كٌمٌاء فٌزٌائٌة ك230 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C230Physical Chemistry (1)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك100

القانون– القانون األول للدٌنامٌكا الحرارٌة- مفهوم الدٌنامٌكا الحرارٌة: دٌنامٌكا حرارٌة كٌمٌائٌة. 

دالة جٌبس للطاقة  الحرة والجهود الكٌمٌائٌة- التغٌر فى االنثالبى و االنتروبى مع درجة  الحرارة- الثانى  للدٌنامٌكا الحرارٌة

مفهوم و تعري: كٌناتٌكا التفاعالت

Chemical thermodynamics: Thermodynamics concepts- First law of thermodynamics- second law- Entropy 

changes of enthalpy and entropy with temperature-Gibb's free energy function and chemical potentials.

Chemical  kinetics: Concept and terminologies of chem

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0711الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 811االربعاء 10محاضرة



الدرجات(2)كٌمٌاء فٌزٌائٌة ك232 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C232Physical Chemistry (2)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك230

(محدودة وعدٌمة االمتزاج )االنظمة احادٌة وثنائٌة وثالثٌة المكونات – معادلة قاعدة الصنف – مفهوم ومصطلحات قاعدة الصنف : قاعدة الصنف

وتطبٌقاتها

المستحلبات و الهالمٌات- ثبات المحالٌل الغروٌة المحبة و الكارهة للماء- التحضٌر و الخواص: الغروٌات

الكٌمٌاء الكهربً

Phase rule: Concept and terminologies of phase rule, phase rule equation, One , Two, Three component 

systems and their applications. Colloids: Preparation, properties- The stability of hydrophilic and 

hydrophobic sols. gels- Emulsions and Foams. Electroch

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1811السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 112الثالثاء 10محاضرة

3مدرج 123االربعاء 20محاضرة

8مدرج 25االحــد 30محاضرة



الدرجاتمقدمة فى التحلٌل الكٌمٌائى الكمى ك240 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C240Introductory Quantitative Analysis25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ك105

التحلٌل– األنواع المختلفة من معاٌرات التحلٌل الحجمى – الفعالٌة واإلتزانات الكٌمٌائٌة فى المحلول – المعالجة اإلحصائٌة للنتائج التحلٌلٌة 

أساسٌات القٌاسات الجهدٌة والطٌفٌة– الوزنى 

(مجموعة تجارب عملٌة ذات عالقة بالمقرر : عملى)

Statistical treatment of Analytical Data, Activity and Systematic Treatment of Equilibrium, Acid-Base 

equilibrium, Types of titration in volumetric analysis, Gravimetric analysis, Fundamentals of potentiometry & 

Principles of UV, Vis-Spectrophotometry

(P

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0911الخمٌس  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 810الخمٌس 10محاضرة

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة58االحــد 11عملً

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة58الثالثاء 12عملً



الدرجاتبلورات وبصرٌات المعادن ج234 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

G234Mineral Crystals and Optics25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ج100

األنظمة البلورٌة- رسم البلورات والمسقط اإلسترٌوجرافى- المعامالت واألشكال- عناصر التماثل - البلورة - التعرٌف بالعلم : - بلورات (

.الصفات الطبٌعٌة للبلورات-  وخصائصها 

نشأة المعادن ووجودها فى الطبٌعة-- االستقطاب والمٌكروسكوب المستقطب : - بصرٌات المعادن (2

Crystallography:

Introduction: (types-parts-habits and forms) - Axial cross - crystal axes- Systems with symmetry of C-axis - 

Intercepts- axial ratios – parameters – Miller indeces - stereographic projection - Complete symmetry formula 

with its stereogra

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/2011اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

10مدرج 911الثالثاء 10محاضرة

1معمل جٌولوجٌا 122االربعاء 11عملً

1معمل جٌولوجٌا 24االربعاء 12عملً

1معمل جٌولوجٌا 46االربعاء 13عملً



الدرجاتبٌولوجٌا جزٌئٌة ن212 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B212Molecular Biology25030 010 02

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن100

التنظٌم والضبط– إظهار الصفة الوراثٌة – تركٌب الجٌن – نظم الجٌنات واالستنساخ - تركٌب ووظائف األحماض النووٌة - أسس الوراثة الجزٌئٌة 

طرق التعرف على البروتٌن- التعبٌر وإظهار البروتٌنات الغرٌبة - األحماض األمٌنٌة وتركٌب البروتٌن - البروتٌنات – 

Introduction – structure and function of DNA & RNA – gene organization, cloning, structure, expression & 

regulation – amino acids and protein structure – expression of foreign proteins - methods for protein 

detection

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1611الخمٌس  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 122الثالثاء 10محاضرة

4مدرج 1012الخمٌس 20محاضرة



الدرجاتتصنٌف نباتات زهرٌة ن232 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B232Taxonomy of Flowering Plants25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن100

دراسة بعض الفصائل- نظم التصنٌف – أنواع الثمار – أنواع النورات - اإلخصاب – التلقٌح – تكوٌن األمشاج المذكرة والمؤنثة – تركٌب الزهره 

الممثلة لنباتات مغطاة البذور

Introduction – flower structure – inflorescences – fruits – systems of classification - study of representative 

families of angiosperms.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1511األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 810االثنٌن 10محاضرة

3معمل نبات 46الثالثاء 11عملً

5معمل نبات 24الثالثاء 12عملً

11مدرج 1012الثالثاء 20محاضرة

4معمل نبات 122االحــد 23عملً

3معمل نبات 1012االثنٌن 24عملً

5معمل نبات 1012االثنٌن 25عملً



الدرجات(1)تصنٌف فطرٌات ن262 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B262Systematic Mycology (1)25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن100

الفطرٌات– الفطرٌات المخاطٌة : دراسة األقسام الفطرٌة التالٌة– االتجاهات الحدٌثة فً تصنٌف الفطرٌات – الصفات العامة للفطرٌات 

األهمٌة– التصنٌف – التكاثر – التركٌب الخضري – التواجد - الصفات العامة: الفطرٌات الزٌجوتٌة وذلك من النواحى التالٌة– الماستٌجومٌكوتا 

General Characters of fungi – Fungal classifications – characteristics, occurrence, somatic structure, 

reproduction, classification, economic importance, representatives species and life cycles of Divisions: 

Myxomycota, Mastigomycota and Zygomycota

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1411الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 1012االثنٌن 10محاضرة

4معمل نبات 1012الخمٌس 11عملً

5معمل نبات 24االحــد 12عملً

5معمل نبات 1012الخمٌس 13عملً

3معمل نبات 1012الخمٌس 14عملً

8مدرج 122الخمٌس 20محاضرة

5معمل نبات 810االحــد 25عملً

4معمل نبات 1012االحــد 26عملً

4معمل نبات 810االحــد 27عملً



الدرجاتأساسٌات الوراثة ز215 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

A215Genetic Basis25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن100

اساسٌات الوراثة المندلٌة ، مجال وتطبٌق الوراثة المندلٌة ، وراثة الجنس ، االرتباط واالتحادات الجدٌدة ، الوراثة الجزٌئٌة ، نقل وتخزٌن

المعلومات الوراثٌة وتخلٌق البروتٌن ، الشفرة الوراثٌة ، الهندسة الوراثٌة ، الطفرات ، الوراثة فً العشائر وقوانٌن االتزان والع

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1211األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 24الخمٌس 10محاضرة

معامل كلٌة الزراعة57االحــد 11عملً

معامل كلٌة الزراعة57االثنٌن 12عملً

معامل كلٌة الزراعة46الخمٌس 13عملً



الدرجاتحزم البرامج الرٌاضٌة واالحصائٌة رك300  الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

MC300Mathematical and Statistical 

Packages
25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 رأ241

 رأ242 

استخدام حزم البرمجٌات الرٌاضٌة واالحصائٌة مثل

 (Matlab, Mathematica, Min Tab, SPSS, …etc)

.اإلحصاء التطبٌقً – توفٌق البٌانات – الرسم البٌانً – الدوال – فً المصفوفات 

Using the mathematical and statistical packages )Matlab, Mathematica, Min Tab, SPSS, …etc( for matrices – 

Functions – Graphics – Data Fitting – Applied Statistics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1911األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 46االحــد 10محاضرة

11عملً بالرٌاضٌات3معمل حاسب آلى 24الثالثاء

12عملً بالرٌاضٌات1معمل حاسب آلً 24الخمٌس

13عملً بالرٌاضٌات3معمل حاسب آلى 24االثنٌن

14عملً بالرٌاضٌات3معمل حاسب آلى 122االربعاء

2مدرج 35الثالثاء 20محاضرة

25عملً بالرٌاضٌات3معمل حاسب آلى 122الخمٌس

26عملً بالرٌاضٌات2معمل حاسب آلً 24االربعاء

27عملً بالرٌاضٌات1معمل حاسب آلً 1012االحــد

28عملً بالرٌاضٌات1معمل حاسب آلً 1012االثنٌن



الدرجات(1)معمل كٌمٌاء غٌر عضوٌة ك320 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C320Inorganic Chemistry Laboratory (1)1020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك321

.تحضٌر متراكبات فلزٌة وتوصٌفها بالطرق الطٌفٌة والتوصٌل الكهربى– تحضٌر مركبات غٌر عضوٌة بسٌطة وأمالح مزدوجة 

Preparation of simple and double salts – preparation of metal complexes – characterization by 

spectrophotometric and conductometric methods.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0111األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة25الثالثاء 11عملً

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة58االربعاء 22عملً



الدرجات(3)كٌمٌاء غٌر عضوٌة  ك324 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C324Inorganic Chemistry(3)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك321

الخواص الطٌفٌة– حاالت التاكسد - طرق الفصل –  ( (f,dعناصر كتلة– العالقة بٌن الالنثنٌدات واالكتٌنٌدات : العناصر االنتقالٌة الداخلٌة 

.كٌمٌاء بعض العناصر المهمة– والمغناطٌسٌة 

نظرٌة المجال البلورى واللٌجند والمدارات الجزٌئٌة  للعناصر اال: المركبات التناسقٌة

Inner transition elements: Relation between lanthanides and actinides - f-block elements and d-block 

elements – chemistry of some important elements – method of separation – properties of the compounds – 

oxidation state – Spectral and magnetic properties

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1111السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3مدرج 811االثنٌن 10محاضرة



الدرجات(3)كٌمٌاء فٌزٌائٌة ك332 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 332Physical Chemistry (3)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك232

معادلة شرودنجر و تطبٌقاتها للحركة االنتقالٌة و االهتزازٌة و الدورانٌة لجسٌم- ما قبل معادلة شرودنجر: كٌمٌاء الكم

الكمٌات المتوسطة التصادم بٌن جزٌئات- القٌم العددٌة و  توزٌع السرعات فى اتجهات مختلفة-نموذج الحركة الجزٌئٌة لغاز: نظرٌة الحركة للغازات

الغاز و

Quantum chemistry: Pre-Schrödinger equation- Schrödinger equation and its application to translational, 

vibrational, and rotational motion of a particle.                                              Theory of gases: The kinetic 

molecular gas model- numeri

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/2011اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Bمدرج 25االربعاء 10محاضرة



الدرجات(2)تصنٌف فطرٌات  ن362 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B362Systematic Mycology (2)25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن262

–الصفات العامة : الفطرٌات الناقصة وذلك من النواحً التالٌة– الفطرٌات البازٌدٌة – الفطرٌات الزقٌة : دراسة تفصٌلٌة لألقسام الفطرٌة التالٌة

دراسة بعض األنواع الممثلة ودورات حٌاتها– األهمٌة االقتصادٌة – التصنٌف – التكاثر – التركٌب الخضري – التواجد 

General characteristics, occurrence, somatic structure, reproduction, economic importance, representative 

species & life cycles of Ascomycota, Basidiomycota and Deuteromycota

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1411الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3مدرج 1012الخمٌس 10محاضرة

1معمل نبات 24االربعاء 11عملً

4معمل نبات 24االثنٌن 12عملً

3مدرج 46االحــد 20محاضرة

2معمل نبات 1012الخمٌس 23عملً

4معمل نبات 46االثنٌن 24عملً

1معمل نبات 46االثنٌن 25عملً



الدرجاتفطرٌات ممرضة للنبات ن364 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B364Plant Pathoganic Fungi25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن262

–الفطرٌات المسببة لعفن الجذور - االعراض الظاهرٌة للمرض فً النبات، الفطرٌات كمسببات مرضٌة للنبات، الفطرٌات المسببة للفحة البادرات 

الفطرٌات المسببة ألمراض البٌاض الز– الفطرٌات المسببة ألمراض التبقعات ولفحات المجموع الخضري – الفطرٌات المسببة للذبول الوعائً 

Symptoms of plant diseases – blights of seedlings, rots of the roots, vascular wilt diseases, fungal spots and 

blights of foliage – Downy mildew, Powdery mildews, rusts diseases and smuts fungi and plant diseases they 

cause.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0511األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 122االثنٌن 10محاضرة

4معمل نبات 68الثالثاء 11عملً

2معمل نبات 810االحــد 12عملً

4معمل نبات 46الخمٌس 13عملً

7مدرج 810االربعاء 20محاضرة

4معمل نبات 1012االربعاء 24عملً

1معمل نبات 122االربعاء 25عملً



الدرجاتعالقة العائل بالطفٌلن366 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B366Host-parasite Relationships15030 010 01

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن262

مٌكانٌكٌات الدفاع فً– تأثٌر اإلصابة على العملٌات الفسٌولوجٌة الحٌوٌة فً العائل - دخول الطفٌل فً العائل– ظاهرة اإلصابة - دورة المرض

النبات

Disease cycle – phenomenon of infection – penetration of pathogen – effect of infection on physiology of the 

host - defence mechanisms in plants.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0811األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3مدرج 1011الثالثاء 10محاضرة

3مدرج 1112االربعاء 20محاضرة



الدرجاتاٌض مٌكروبى ن392 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B392Microbial Metabolism25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن262

 ن271

تدفق- سلسلة تنقل اإللكترون - دورة حمض السترٌك - التنفس – التخمر – الجلٌكولٌسس – أٌض الكربون وإنتاج الطاقة  )األٌض الفطري 

أٌض الكبرٌت- تخلٌق النٌوكلوتٌدات - تخلٌق األحماض األمٌنٌة - بناء النتروجٌن - هدم النتروجٌن - أٌض النتروجٌن – وانتقال النواتج اإلٌضٌة 

Fungl metabolism )carbon, nitrogen & sulfur metabolism – macromolecular synthesis( – Bacterial 

metabolism )energy-generating metabolism – respiration – autotrophic metabolism – energy-yielding 

pathways and biosynthesis – Procaryotic metabolism – macromole

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/2211األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

2مدرج 810الخمٌس 10محاضرة

4معمل نبات 24الخمٌس 11عملً

5معمل نبات 24الخمٌس 12عملً



الدرجاتمٌكروبٌولوجٌا صناعٌة ن396 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B396Industrial Microbiology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن363

إنتاج الكحول- إنتاج خمٌرة الخبز - عملٌات التخمر - تقنٌات المسح الشامل الختٌار الكائنات الصناعٌة الهامة - تنظٌم نمو الكائنات الدقٌقة 

المضادات الحٌوٌة- التحوالت البٌولوجٌة لألستٌروٌدات - إنتاج األحماض العضوٌة بٌولوجٌا - والجلسرول بٌولوجٌا 

Regulation of microbial growth – screening techniques – fermentation –yeast, alcohols, glycerol & organic 

acids bioproduction – steroids biotransformations – antibiotics .

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1011الجمعة  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

1مدرج 1012االثنٌن 10محاضرة

5معمل نبات 810الثالثاء 11عملً

5معمل نبات 1012االربعاء 12عملً

7مدرج 122االربعاء 20محاضرة

4معمل نبات 122الثالثاء 23عملً

4معمل نبات 122الخمٌس 24عملً



الدرجاتعلم األولٌات والطفٌلٌات ح324 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z324Protozoa & Parasities25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح100

–عالقة العائل بالطفٌل –أنواع التطفل – تارٌخ وتطور التطفل – أساسٌات علم الطفٌلٌات – األولٌات حرة المعٌشة – خصائص وتصنٌف األولٌات 

.الطفٌلٌات الخارجٌة – أمثلة طفٌلٌة من الدٌدان المفلطحة والخٌطٌة والشرٌطٌة – الطفٌلٌات األولٌة 

Characters and classification of free-living and parasitic Protozoa. Principles of parasitology. Introduction to 

parasitism history and evolution of parasitism, types of parasitism; hostparasite relationships. Parasitic 

Protozoa, trematodes, cestodes, nem

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1211األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

1مدرج 1012االحــد 10محاضرة

1معمل حٌوان 122االحــد 11عملً

4معمل حٌوان 24االثنٌن 12عملً

5معمل حٌوان 24االثنٌن 13عملً



الدرجاتتصمٌم تجاربز316 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

A316Design of Experiments5010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن100

مقدمة وتشمل تعرٌف علم االحصاء وتصمٌم التجارب ودور االحصاء فً البحث العلمً النظرٌة الفرضٌة والطرٌقة العلمٌة فً البحث وبعض-  

.المصطلحات االحصائٌة 

المدى والتباٌن واالنحراف القٌاسً والخطأ القٌاسً ومعامل االختالف- مقاٌٌس التشتت - 

اخ: اختبارات المعنوٌة - 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1711الجمعة  :االختبار النهائً :مـــــن 

:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

6مدرج 46الخمٌس 10محاضرة

معامل كلٌة الزراعة46االربعاء 11عملً

معامل كلٌة الزراعة24االحــد 12عملً

معامل كلٌة الزراعة46االحــد 13عملً



الدرجاتمناعةط318 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

MED31

8

Immunology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن271

–الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة – األجسام المكملة – األجسام المضادة – حواجز اإلصابة البكتٌرٌة – التحصٌنات – المناعة المكتسبة – المناعة الطبٌعٌة 

تفاعل الحساسٌة– البلعمة وإلتهام البكترٌا فى الدم – تكوٌن األجسام المضادة – المكمالت فى الدم 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0411السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

2مدرج 46االثنٌن 10محاضرة

معامل كلٌة الطب810االثنٌن 11عملً

معامل كلٌة الطب1012االثنٌن 12عملً



الدرجاتمعمل كٌمٌاء عضوٌة متقدمة ك415 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C415Advanced organic chemistry 

laboratory
0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك313

.تقدٌر المجموعات الفعالة– تخلٌقات عضوٌة 

Advanced organic synthesis – Estimation of functional group.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0111األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل عضوٌة مبنً ب25الثالثاء 11عملً

معمل عضوٌة مبنً ب25االثنٌن 22عملً



الدرجاتموضوعات مختارة فى الكٌمٌاء التحلٌلٌةك444 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C444Special topics  in Analytical 

Chemistry
35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

موضوعات تحدد بمعرفة القسم العلمى

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1211األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 112االربعاء 10محاضرة



الدرجاتطرق التحلٌل اآللًك445 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C445Instrumental Method of Analysis25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك240

طٌف األشعة تحت الحمراء، طٌف اإلمتصاص المرئى الفوق بنفسجى . (اإلنبعاث الطٌفى ، فلورٌسنس ، االمتصاص  )مقدمة فى األمتصاص الذرى 

البوال روجرافً ، والمعاٌرات التوصٌل والكلولومترٌة ، وطرق الفولتامٌترٌة الحدٌثة ، طرق الفصل، المعاٌرات االمبٌرومترٌة ، 

مج: عملى)

Introduction To Atomic Spectrometry (Absorption, Florescence and Emission Spectrometry. 

Ultraviolet/Visible Spectrophotometry and Infrared Spectrometry, Polarography & Amperometry, 

Conductometry & Coulometer and Modern Voltammetric Techniques, Analytical 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1411الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 1012االحــد 10محاضرة

معمل القٌاسات811االربعاء 11عملً

معمل القٌاسات123الخمٌس 12عملً



الدرجاتبٌئة مٌكروبٌة ن494 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B494Microbial Ecology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن100

العوامل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة التً تؤثر– التفاعل بٌن المٌكروبات والبٌئات المتنوعة - طبٌعة البٌئات المٌكروبٌة - أنظمة المجتمعات المٌكروبٌة 

تحلل الملوثات بواسطة ا- التأقلم المورفولوجى والفسٌولوجً والوراثً للكائنات الدقٌقة مع البٌئة– على التوزٌع المٌكروبً 

Microbial communities and ecosystems – microbial habitats – microbes-environments interactions – 

microbial distribution – adaptations of microorganisms to their environments – microbial  degradation of 

pollutants – biodegradation of Xenobiotic compounds –

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/0711الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

9مدرج 810االربعاء 10محاضرة

1معمل نبات 122الخمٌس 11عملً

2معمل نبات 46الخمٌس 12عملً

7مدرج 810الثالثاء 20محاضرة

5معمل نبات 1012الثالثاء 23عملً

5معمل نبات 810االربعاء 24عملً

3معمل نبات 810االربعاء 25عملً



الدرجاتمٌكروبٌولوجٌا الغذاء ن498 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B498Food Microbiology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن271

 ن362

تصنٌف الفطرٌات ذات- طرق عزل وتعرٌف الفطرٌات فً الغذاء - العوامل الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة والبٌئٌة التً تؤثر على فساد الغذاء بالفطرٌات 

الخم–  (المحبة لنشاط المٌاه المنخفض)الفطرٌات الجفافٌة - األهمٌة فً فساد الغذاء مع إشارة خاصة إلى سمومها والتسمم الغذائً بها 

Environmental parameters governing food spoilage by fungi – isolation, enumeration and identification of 

food fungi – mycotoxins and mycotoxicosis – xerophiles – Yeasts – spoilage of  foods – isolation, 

enumeration and characterization of food bacteria – 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1411الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

12مدرج 122االثنٌن 10محاضرة

2معمل نبات 24االربعاء 11عملً

2معمل نبات 24الثالثاء 12عملً



الدرجاتمٌكروبٌولوجٌا الغذاء ن498 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

B498Food Microbiology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ن271

 ن362


