
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

2021/2020 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

9-2021/07/0311السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3مدرج 810االحــد 10محاضرة

3فصل24الخمٌس 11تمارٌن

3فصل24الثالثاء 12تمارٌن

2مدرج 57الثالثاء 20محاضرة

1فصل57الخمٌس 23تمارٌن

3فصل57الخمٌس 24تمارٌن

2فصل 24االثنٌن 25عملً



الدرجاتمبادىء الفٌزٌاء الحدٌثة ف225 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P225Principles of Modern Physics25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/07/0511اإلثنٌن  :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



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

C210Organic Chemistry(1)35010 2010 3/-4

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/07/0611الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4مدرج 25االحــد 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

2021/2020 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

9-2021/07/1211اإلثنٌن  :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

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك212

.التفاعالت الغٌر ضارة بالبٌئة– كٌمٌاء عضوٌة بٌئٌة 

Agrochemistry – Environmental Organic Chemistry – Green Chemistry

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0811الخمٌس  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 811الثالثاء 10محاضرة

Aمدرج 101ِاالربعاء 20محاضرة



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

C220Inorganic chemistry (1)25030 010 02

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/07/0311السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

9مدرج 122االحــد 10محاضرة



الدرجات)1(كٌمٌاء فٌزٌائٌة ك3230 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C230Physical Chemistry (1)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/06/2911الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 811االربعاء 10محاضرة

6مدرج 112الثالثاء 20محاضرة



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

C232Physical Chemistry (2)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك3230

)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

9-2021/07/1011السبت  :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

2021/2020 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

9-2021/07/0111الخمٌس  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

8مدرج 810الخمٌس 10محاضرة

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة58االحــد 11عملً

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة58الثالثاء 12عملً



الدرجاتعلم الخلٌة ح210 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z210Cytology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح100

RNA, DNAنظرٌة  الخلٌة ـ العضٌات الغشائٌة ـ العضٌات غٌر الغشائٌة ـ المكونات غٌر الحٌة فً الخلٌة ـ النواة ـ اإلنقسام الخلوي ـ تخلٌق 

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

division. The phases of mitosis. Meiosis. DNA & RNA synthesis.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0911الجمعة  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

6فصل 810االثنٌن 10محاضرة

3معمل حٌوان 122الخمٌس 11عملً



الدرجاتعلم االنسجة ح212 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z212Histology25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح210

دراسة- التدمٌر الخلوى ومسبباته واإلستجابة له- دراسة أنواع األنسجةالحٌوانٌة المختلفةـ دراسة هستولوجٌة لألجهزة المختلفة فً الحٌوان 

.التغٌرات النسٌجٌة المرضٌة فً أعضاء الجسم المختلفة

Detailed study of different types of animal tissues. Histological study of different types of animal systems. 

Macroscopical and microscopical views of a lesion. Cellular damage.  Causes of cellular damage. Responses 

to cellular damage. Diseases of organ s

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0211الجمعة  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

1مدرج 810الثالثاء 10محاضرة

1معمل حٌوان 58االحــد 11عملً

2معمل حٌوان 58االحــد 12عملً

3معمل حٌوان 58االحــد 13عملً



الدرجات)1(الفقارٌات  ح220 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z220Invertebrates (I)25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح100

.تقسٌم المملكة الحٌوانٌة إلً شعبها الرئٌسٌة ـ وصف للصفات الخاصة بالشعب الرئٌسٌة للمملكة الحٌوانٌة إلً الحلقٌات

Explanation of the classification of animal kingdom into the major Phyla. Characters of the major phyla: 

Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida and their classes.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/06/3011األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

9مدرج 810االحــد 10محاضرة

2معمل حٌوان 24االربعاء 11عملً

3معمل حٌوان 24االربعاء 12عملً



الدرجات)2(الفقارٌات  ح222 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z222Invertebrates (II)25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح220

الجلد شوكٌات- وصف تفصٌلً للشعب الرئٌسٌة مفصلٌات األرجل ـ الرخوٌات 

Classification of the major Phyla into Classes and the characters of each Class. Explanation of the characters 

of the major phyla: Arthropoda, Mollusca, and Echinodermata.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/06/3011األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

6فصل 810االحــد 10محاضرة

4معمل حٌوان 24االربعاء 11عملً



الدرجات)1(فقارٌات ح232 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z232Vertebrates (I)25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح100

Introduction to organization of chordates and the main groups of vertebrates. Emphasis also will 

be on the following: classification from class through species taxa, morphology, structure and 

function of organs, systems, developmental pathways, and fundam

Introduction to organization of chordates and the main groups of vertebrates. Emphasis also will be on the 

following: classification from class through species taxa, morphology, structure and function of organs, 

systems, developmental pathways, and fundam

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/06/2811اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4مدرج 1012االثنٌن 10محاضرة

4معمل حٌوان 122الثالثاء 11عملً

4معمل حٌوان 122االثنٌن 12عملً

3معمل حٌوان 122االثنٌن 13عملً



الدرجاتبٌولوجٌا االسماك ح280 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z280Fish Biology25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح232

Definition of fields in Fish Biology. Fish external features, internal anatomy, endoskeleton and 

musculature. Methods of fish identification, concepts of systematic of fishes and the major groups 

of fishes (relationship and diversification). Fish habitats

Definition of fields in Fish Biology. Fish external features, internal anatomy, endoskeleton and musculature. 

Methods of fish identification, concepts of systematic of fishes and the major groups of fishes (relationship 

and diversification). Fish habitats

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0711األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

5فصل 1012االحــد 10محاضرة

1معمل حٌوان 112االربعاء 11عملً



الدرجاتاستزراع سمكىح295 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z295Fish Farming25010 2010 2/-2

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح280

أسس بناء وصٌانة وتحسٌن التربٌة. مقدمة لألستزراع المائً ونقاط أساسٌة عن تطور المزرعة السمكٌة ومتطلبات وشروط السمكة المستزرعة

.واإلستزراع ـ إدارة المزرعة السمكٌة ـ إعداء وأمراض األسماك بالمزارع ـ استزراع البلطً أو القرموط األفرٌقً كمثال ـ اإلستزراع فً مصر

Introduction to aquaculture. Preliminary notes on evolution of fish culture and requisite conditions for fish 

suitable for fish culture. Construction, layout, maintenance and improvement of ponds. Natural food and 

growth of cultivated fish. Techniques and

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0811الخمٌس  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

المكتب1011الثالثاء 10محاضرة

2معمل حٌوان 24الثالثاء 11عملً



الدرجاتأساسٌات الوراثة ز215 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

A215Genetic Basis25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/07/0411األحد  :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

2021/2020 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

9-2021/07/1111األحد  :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

2021/2020 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

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة25الثالثاء 11عملً

معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة58االربعاء 12عملً



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

C324Inorganic Chemistry(3)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/07/0311السبت  :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

2021/2020 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

9-2021/06/2911الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

Bمدرج 25االربعاء 10محاضرة



الدرجات2فسٌولوجٌا الحٌوان  ح310 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 310Animal Physiology25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح217

.والخلل اإلفرازى، التحكم فً اإلفراز الهرمونً، كٌفٌة عمل الهرمون، التركٌب الكٌمٌائً للهرمونات والمستقبالت: الغدد الصماء وتشمل

أنواع المؤثرات الحسٌة  وكٌقٌة إنت: الجهاز الحسً وٌشمل. الجهاز العصبً وٌشمل الحهاز العصبً المركزي والطرفً والذاتً والنواقل العصبٌة

Endocrinology (hormones biochemistry, hormone receptors, hormone action mechanism, control of 

hormone secretion, dysfunction of endocrine gland). Nervous system (Central and peripheral nervous 

system, sympathetic and parasympathetic system, neurotransmitt

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/1211اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4فصل 1012الخمٌس 10محاضرة

2معمل حٌوان 811االربعاء 11عملً

2معمل حٌوان 112االربعاء 12عملً



الدرجاتهندسة وراثٌة ح314 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 314Genetic Engineering35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح311

تتابع الحمض النووى وتفاعل- إنزٌمات قص الحمض النووى واستنساخ الحمض النووى- التكنولوجٌا الحٌوٌة والحمض النووى المعاد تشكٌله

اإل- اإلختبارات الجٌنٌة لألمراض- األخالقٌات والتشرٌعات التنظٌمٌة- مشروع الجٌنوم البشرى- الهندسة الوراثٌة فى الحٌوان. البلمرة المتسلسل

Biotechnology and recombinant DNA- Restriction enzymes and basic cloning- DNA sequencing and PCR- 

Animal genetic engineering -Human genome project- regulations and ethics- Genetic testing for diseases- 

DNA technology in criminal cases - Gene therapy to tr

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/06/2911الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

12مدرج 112االحــد 10محاضرة



الدرجاتكٌمٌاء االنسجة ح316 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 316Histochemistry25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح212

دراسة المكونات الكٌمٌائٌة من بروتٌنات ودهون وكربوهٌدرات وأحماض نووٌة وإنزٌمات فً الخالٌا واألنسجة واألسس النظرٌة لطرق الكشف عن

.هذه المكونات

Study of chemical components of carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, etc. in the cells and tissues 

including methods for their detection. Detecting methods of some enzymes in animal tissues.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/06/2711األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

12مدرج 1012الثالثاء 10محاضرة

2معمل حٌوان 810الخمٌس 11عملً

2معمل حٌوان 24الخمٌس 12عملً

3معمل حٌوان 24الخمٌس 13عملً



الدرجاتاساسٌات علم االجنة ح334 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 334Fundamentals of Embryology25010 2010 3/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح232

النمو الجنٌنً المبكر للسهٌم ـ الضفدعة ـ الكتكوت ـ-  تكوٌن البالستولة ـ التبطٌن ـ تكوٌن المحاور– تكوٌن األمشاج ـ اإلخصاب ـ التفلج -  مقدمه 

.الثدٌٌات

Introduction – Gametogenesis – Fertilization – Cleavage – Blastulation – Gastrulation - Axis formation- Early 

embryonic development of Amphioxus, Amphibians, Chick and Mammals.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0711األربعاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

11مدرج 122االثنٌن 10محاضرة

2معمل حٌوان 25االثنٌن 11عملً

3معمل حٌوان 25االثنٌن 12عملً



الدرجاتمقال او بحث ك400 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C400Research projector article21000 00 02

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

.إعداد مقال أو بحث فى إحدى مجاالت الكٌمٌاء المختلفة

An essay or  research article in one of the different fields of chemistry

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

:منسق المقرر 



الدرجاتمعمل كٌمٌاء عضوٌة متقدمة ك415 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C415Advanced organic chemistry 

laboratory
0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ك313

.تقدٌر المجموعات الفعالة– تخلٌقات عضوٌة 

Advanced organic synthesis – Estimation of functional group.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل عضوٌة مبنً ب25الثالثاء 11عملً

معمل عضوٌة مبنً ب25االثنٌن 12عملً



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

C 431Physical chemistry Lab(2)2020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة36الخمٌس 11عملً

معمل الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة25الثالثاء 12عملً



الدرجاتموضوعات مختارة فى الكٌمٌاء التحلٌلٌةك444 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

C444Special topics  in Analytical 

Chemistry
35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

موضوعات تحدد بمعرفة القسم العلمى

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0411األحد  :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

2021/2020 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

9-2021/07/0611الثالثاء  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

7مدرج 1012االحــد 10محاضرة

معمل القٌاسات811االربعاء 11عملً

معمل القٌاسات123الخمٌس 12عملً



الدرجاتمقال او بحث ح400 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 400Research Projector Article21000 00 02

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

.مقال أو مشروع بحثى ٌجرٌه الطالب

A short research or an essay project must be prepared as a year-extended course.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

:منسق المقرر 



الدرجاتعلم المناعة ح412 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 412Immunology35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ح310

المناعة الخلوٌة و– المناعة الطبٌعٌة والمكتسبة - اإلستجابة المناعٌة ومنظماتها- جزٌئات التفاعل المناعً_  أعضاء وخالٌا الجهاز المناعً

أمثلة علً الخلل المناعً مثل  نقص المناعة والحساسٌة– طرق دراسة المناعة - السائلة

-Functional organization of the immune system -Organs and cells of the immune system -Molecules in 

immune reaction -The immune response -Regulation of the immune processes -The Immunological methods.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/1211اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

11مدرج 112الخمٌس 10محاضرة



الدرجاتوراثة عشائرز402 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Population Genetics25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ز215

إختالقات العشائر ، التكرارات اإللٌلٌة ، اتزان العشائر ، االرتباط بالجنس واالتزان ، الجنوح الوراثً ، العوامل المؤثرة على االتزان، االنتخاب

.الطبٌعً ، التربٌة الداخلٌة واثر زواج األقارب على تكرارات األمراض الوراثٌة

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0411األحد  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معامل كلٌة الزراعة1012الثالثاء 10محاضرة

معامل كلٌة الزراعة122الثالثاء 11عملً



الدرجاتوراثة عشائرز402 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Population Genetics25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ز215


