
الدرجاتمعادالت تفاضلٌة لغٌر طالب الرٌاضٌات ر214 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

M214Differential Equations for non-

Mathematics students
25030 010 -/23

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ر105

–تطبٌقات – معادالت تفاضلٌة من الرتبة األولً والدرجات العلٌا - معادالت تفاضلٌة من الرتبة األولً والدرجة األولً – تكوٌن المعادلة التفاضلٌة 

المعادالت التفاضلٌة الخطٌة التً من الرتب العلٌا ذوا– الحل العددي للمعادالت التفاضلٌة من الرتبة األولى والدرجة األولً 

Formation of ordinary differential equations (ODE's) - ODE's of first order and first Degree – ODE's of first 

order and higher degrees – Applications – Numerical solution of ODE's of the first order and the first Degre – 

Linear ODE's of higher Orders with

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3مدرج 810االحــد 10محاضرة

3فصل24الخمٌس 11تمارٌن

3فصل24الثالثاء 12تمارٌن

1مدرج 810االثنٌن 20محاضرة

1فصل57الخمٌس 23تمارٌن

3فصل57الخمٌس 24تمارٌن

2فصل 24االثنٌن 25عملً



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



الدرجاتمبادىء الفٌزٌاء الحدٌثة ف225 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P225Principles of Modern Physics25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ف105 

اسس الفٌزٌاء الحدٌثة، إشعاع الجسم األسود، قانون بالنك والتأثٌر الكهروضوئى، ذرة الهٌدروجٌن، نموذج رازرفورد للذرة، نظرٌة بوهر ونظرٌة

سومرفٌلد، تأثٌر كومبتون، الخاصٌة الثنائٌة للجسٌمات المادٌة،  موجات دى برولى وقاعدة عدم التحدٌد لهٌزنبرج، مبادئ النظرٌة النسب

Principles  modern physics - Black-body radiation - Planck’s law of radiation, photo-electric effect  - The 

Hydrogen atom, Rutherford model of the atom - Bohr’s theory,  Sommerfeld’s theory - Compton effect  - Dual 

nature of matter, De Broglie waves, the 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/06/1311اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 122االثنٌن 10محاضرة

معمل ثانٌة علوم وتربٌة122االربعاء 11عملً

معمل ثانٌة علوم وتربٌة24الثالثاء 12عملً

معمل ثانٌة علوم وتربٌة24االربعاء 13عملً

معمل ثانٌة علوم وتربٌة46الخمٌس 14عملً

معمل ثانٌة علوم وتربٌة810االثنٌن 15عملً

Bمدرج 24االثنٌن 20محاضرة

معمل ثانٌة علوم وتربٌة57االثنٌن 26عملً



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



الدرجاتكٌمٌاء حاسوبٌةك234 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C234Computational Chemistry35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك232

طرق حاسوبٌة مختلفة- طرق تقرٌبٌة- معادلة شرودنجر

Schrödinger equation- approximated methods- different computational methods.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Bمدرج 112الثالثاء 10محاضرة



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



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



الدرجاتمبادىء فٌزٌاء الجوامد ف350 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P350Introduction to Solid State Physics25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف225

مبادئ التركٌب البلوري، الشبكٌة المقلوبة ، حٌود األشعة السٌنٌة على البلورات ، اهتزاز الشبكٌة البلورٌة، الخواص الحرارٌة ، العٌوب البلورٌة

.نموذج اإللكترون الحر والخواص الكهربٌة ، نظرٌة العوازل. فً بعد واحد وبعدٌن وثالثة أبعاد

Crystal structure - Reciprocal lattice, X-ray diffraction in crystals - Lattice vibrations and thermal properties -

 Defects in crystals (point defects and 1-d,  2-d and 3-dimensional defects) - Free electron mode and electric 

properties – Theory of dielec

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3فصل122االحــد 10محاضرة

)الفرقة الثالثة(معمل جوامد 58الثالثاء 11عملً



الدرجاتكٌمٌاء حٌوٌة ومنتجات طبٌعٌة ك312 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 312Biochemistry and Natural Products35010 2010 3/-4

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك311

.األنزٌمات– األحماض النووٌة – اللٌبٌدات – األحماض األمٌنٌة  والبروتٌنات - كٌمٌاء الكربوهٌدرات: كٌمٌاء حٌوٌة

األٌض– مضادات البكترٌا -  الهرمونات – الفٌتامٌنات – القلوٌدات –  ستٌرودات – التربٌنات : النواتج الطبٌعٌة

)كٌمٌاء حٌوٌة: عملى(

Biochemistry (I): Chemistry of carbohydrates – Amino acids & Proteins 

Natural Products (I):– Lipids Terpenes - Steroids.

(Practical: Biochemistry)

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3مدرج 811االربعاء 10محاضرة

معمل عضوٌة   أ25االحــد 11عملً



الدرجاتالكٌمٌاء العضوٌة التخلٌقٌة المتقدمة ك314 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 314Advanced Organic Synthesis35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك311

تفاعالت األكسدة واألختزال–  تفاعالت األٌنوالت – حماٌة المجموعات العضوٌة – اإلنتقائٌة فى الكٌمٌاء التخلٌقٌة 

Selectivity in Organic Synthesis – Protecting groups in Organic Synthesis – Enolate Reactions – Oxidation 

and reduction Reactions

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Aمدرج 112ِاالثنٌن 10محاضرة



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)1(كٌمٌاء تحلٌلٌةك342 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 342Analytical Chemistry (1)25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك240

الطٌف الذرى وأطٌاف األشعة فوق البنفسجٌة والمرئٌة وأطٌاف األشعة تحت الحمراء والطرق البوالروجرافٌة واألمبٌرومترٌة والطرق التوصٌلٌة

الحاجة إلى توكٌد الجودة فى القٌاسات التحلٌلٌة– مقدمة عن طرق الفصل التحلٌلٌة – والكولومترٌة والتقنٌات الفولتامترٌة الحدٌثة 

)

Atomic Spectroscopy, Ultraviolet/Visible spectrophotometry and Infrared Spectrometry, Polarography & 

Amperometry, Conductometry & Coulometry and Modern Voltametric Techniques, Introduction to Analytical 

Separation and the Need for Quality Assurance .

(Pr

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4مدرج 122الثالثاء 10محاضرة

معمل الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة58االحــد 11عملً

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة25االثنٌن 12عملً



الدرجاتبٌولوجٌا جزٌئٌة وخلٌة ح318 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 318Cell and Molecular Biology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح100

نظرٌة  الخلٌة ـ العضٌات الغشائٌة ـ العضٌات غٌر الغشائٌة ـ المكونات غٌر الحٌة فً الخلٌة ـ النواة ـ اإلنقسام الخلوي ـ تركٌب و تخلٌق األحماض

تقنٌات ال. التعبٌر الجٌنى. ترجمة الحمض النووى. تضاعف وإصالح الحمض النووى. الجٌنوم فى بدائٌات وحقٌقٌات النواة. النووٌة

The cell theory. Membranous organelles. Non-membranous organelles. The cell inclusions. The nucleus. Cell 

division. DNA & RNA synthesis and structure. DNA structure- Genome organization in prokaryotic and 

eukaryotic cell- DNA replication and repair - Tran

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4مدرج 122الخمٌس 10محاضرة

3معمل حٌوان 810الخمٌس 11عملً

2معمل حٌوان 122االثنٌن 12عملً

4معمل حٌوان 810الخمٌس 13عملً

5معمل حٌوان 122االثنٌن 14عملً



الدرجاتكٌمٌاء عضوٌة تطبٌقٌة ك412 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 412Applied Organic Chemistry25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك212

علوم المواد– بولٌمرات – نسٌج – أصباغ 

)تخلٌق البولٌمرات– نسٌج – أصباغ : عملى (

Dyes and Textiles – Material Science and Polymers

(Practical: Dyes and Textile, Polymers)

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Aمدرج 810ِاالربعاء 10محاضرة

معمل عضوٌة مبنً ب112االثنٌن 11عملً



الدرجاتموضوعات مختارة فى الكٌمٌاء العضوٌة ك414 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 414Selected Topics in Organic 

Chemistry
35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

.أى موضوعات أخرى ٌقترحها مجلس القسم+ الروائح والعطور ومواد التجمٌل – المواد الحافظة لالغذٌة (: مثل

Topics Suggested by the Department.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Aمدرج 912ِالخمٌس 10محاضرة



الدرجات)4(كٌمٌاء غٌر عضوٌة  ك422 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 422Inorganic Chemistry (4)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك321

–االٌزوسٌانٌد – السٌكلوبنتادٌنٌل – االللٌل - الكربونٌالت (متراكبات – المركبات العضوفلزٌة للعناصر االنتقالٌة : كٌمٌاء المركبات العضوفلزٌة

.)النٌتروزٌل

خطوات تكوٌن– ثبات أٌونات المتراكبات فى المحالٌل المائٌة : كٌمٌاء المحالٌل للمركبات التناسقٌة

     المت

Organometallic compounds of transition element – carbonyl and their type of bonding – aryl and 

cyclopentadienyl azo cyanide and nitrasol complexes.

Solution chemistry of coordination compounds:  Stability of complex ions in aqueous solution - step wise

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Aمدرج 25ِاالثنٌن 10محاضرة



الدرجات)2(معمل كٌمٌاء فٌزٌائٌة ك431 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 431Physical chemistry Lab(2)0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك232

 ك331

)2(تجارب على كٌمٌاء السطوح و الحفز و الكٌمٌاء الكهربٌة 

Experiments based on: surface  chemistry, catalysis and electrochemistry (ІІ)

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2022/05/2811السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة36الخمٌس 11عملً

معمل الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة25الثالثاء 12عملً



الدرجاتكٌمٌاءالسطوح والكٌمٌاء الكهربٌة ك432 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C 432Surface Chemistry and 

Electrochemistry
35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2022/2021 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك232

المركبات غٌر منتظمة- تطعٌم أشباه الموصالت- أشباه  الموصالت: كٌمٌاء الحالة الصلبة

التركٌب و العٌوب البللورٌة

التحلٌل المسامى باالمتزاز  مقدمة و أساسٌات الحفز و العوامل الحفازة- نظرٌات النجمٌرو بروناور و اٌمت و تٌلر-امتزاز الغاز:كٌمٌاء السطوح

كٌمٌاء ك

Solid state: Semiconductors, doping of semiconductors, non-stoichiometric compounds, point defects.

Surface& Catalysis: Gas adsorption- Langmuir and BET theories- pore analysis by adsorption. Introduction 

and basic concepts of catalysis and catalysts.   

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Aمدرج 811ِاالثنٌن 10محاضرة



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



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   


