
الدرجات(1)معادالت تفاضلٌة  ر212 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

M212Differential Equations (1)25030 010 -/23

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ر211

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

معادالت افاضلٌة خطٌة  من الرتب العلٌا وذوات– معادالت تفاضلٌة خطٌة من الرتب العلٌا وذوات المعامالت الثابتة وتطبٌقاتها 

Formation of ordinary Differential Equations )ODE's( - ODE's of first Order and first Degree – ODE's of first 

Order and higher Degrees - Applications – Linear ODE's of higher Orders with constant Coefficients and its 

applications - Linear ODE's of higher 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

9مدرج 810االثنٌن 10محاضرة

1فصل122االثنٌن 11تمارٌن

6فصل 1012االثنٌن 12تمارٌن

4مدرج 810الخمٌس 20محاضرة

1فصل122االربعاء 23تمارٌن

4فصل 810االثنٌن 24تمارٌن



الدرجاتفٌزٌاء االهتزازات والموجات ف212 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P212Vibrations and Waves35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ر105

ف105 

الحركة التوافقٌة البسٌطة فً األنظمة المٌكانٌكٌة والكهربٌة، الحركة المخمدة فً األنظمة المٌكانٌكٌة والكهربٌة، الحركة القسرٌة فً األنظمة

المٌكانٌكٌة والكهربٌة، محصلة الحركات التوافقٌة فً بعدٌن، أنواع الموجات ، انعكاس وانتقال الموجات ، الموجات فوق السمعٌة ، ت

The simple harmonic motion in mechanical and electrical systems - The damped oscillation in mechanical 

and electrical systems - The forced damped oscillation in mechanical and electrical systems - Summation of 

the simple harmonic motions in two dimensions

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

9مدرج 811الثالثاء 10محاضرة



الدرجاتفٌزٌاء حدٌثة ف215 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P215Modern Physics35030 010 03

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، النظرٌة النسبٌة الخا

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

9-2021/06/2611السبت  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

11مدرج 811االحــد 10محاضرة



الدرجاتفٌزٌاء الفلزات والسبائك ف256 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P256Atomic and Molecular Physics35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

ف105 

أنواع المواد ومخططات الطور، فٌزٌاء الفلزات والسبائك، مقدمة عن النظم البلورٌة للفلزات، تخمد فلز منصهر، انصهار فلز متجمد، حجم الحبٌبات

وقوة الفلز، إعادة التبلور ونمو الحبٌبات، ذوبان الفلزات بعضها فً اآلخر، السبائك والمحالٌل الصلبة، أشكال االتزان والتحوالت ا

Types of materials, Phase diagrams - Physics of metals and alloys

Crystal structure of metals- Melting of metals, grain size- Re-crystallization and grain growth - Solid 

solutions - Alloys phase diagrams. Examination by electron microscopy- Processing of

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

قسم الفٌزٌاء25الثالثاء 10محاضرة



الدرجاتمعمل كهربٌة  ومغناطٌسٌة وتٌار متردد ف265 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P265Electricity and AC Laboratory0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف261

 تجربة عملٌة متوافقة مع التخصص12

12 Experiments in related topics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل كهرباء وحرارة58االربعاء 11عملً



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



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 الفٌزٌاء الحدٌثة ف315 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P315Modern Physics Laboratory0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف215

. تجربة عملٌة متوافقة مع التخصص12

12 Experiments in related topics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل ثانٌة علوم وتربٌة58الثالثاء 11عملً



الدرجات(1)الفٌزٌاء النووٌة ف342 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P342Nuclear Physics (1)35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف215

نظرٌة رازرفورد لتشتت جسٌمات ألفا، الخواص الكالسٌكٌة للنواة ،  مكونات النواة ونظرٌة الكوارك، طاقة الربط النووي ، االنشطار واالندماج

 ، القوى النووٌة، معادلة شروparityالنووي ، النشاط اإلشعاعً الطبٌعً، الخواص الكهربٌة والمغناطٌسٌة للنواة ، الربط المتهجى والـ

Rutherford theory of alpha scattering- The classical properties of the nucleus - The constituents of the 

nucleus, Quark theory - The nuclear binding energy - Nuclear fission and fusion reactions - The natural 

radioactivity.

Electric and magnetic properti

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

11مدرج 811الخمٌس 10محاضرة



الدرجاتمعمل الفٌزٌاء النووٌة ف345 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P345Nuclear Physics Laboratory (1)0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف342

. تجربة عملٌة متوافقة مع التخصص12

12 Experiments in related topics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل نووٌة واشعاعٌة112االربعاء 11عملً



الدرجات(1)معمل فٌزٌاء الجوامد ف355 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P355Condensed Matter Physics

Laboratory (1)
0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف353

. تجربة عملٌة متوافقة مع التخصص12

12 Experiments in related topics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

(الفرقة الثالثة)معمل جوامد 25الخمٌس 11عملً



الدرجاتمعمل الكتر ونٌات ف365 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P365Electronics laboratory (1)0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف361

. تجربة عملٌة متوافقة مع التخصص12

12 Experiments in related topics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

معمل كهرباء وحرارة25االحــد 12عملً



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



الدرجاتبٌولوجٌا جزٌئٌة وخلٌة ح318 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

Z 318Cell and Molecular Biology25010 2010 2/-3

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 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

9-2021/07/0611الثالثاء  :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



الدرجاتمقال او بحث ف400 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P400 Research projector Article21000 00 02

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

.تحدد الموضوعات بمعرفة قسم الفٌزٌاء

Research Project/Article

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

:منسق المقرر 



الدرجاتفٌزٌاء اشعاعٌة وتلوث اشعاعى ووقاٌة من االشعاع ف444 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P444Radiation physics , Radiation 

pollution and safety
35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف342

مصادر اإلشعاع ، تفاعل اإلشعاع مع المادة ، الكواشف والكشف عن اإلشعاع ، التأثٌرات البٌولوجٌة لإلشعاع المؤٌن ، مقاٌٌس الجرعة والمسح

.اإلشعاعً، مخاطر اإلشعاع ، تخزٌن المواد المشعة والوقاٌة من اإلشعاع

Radiation sources - Interaction of radiation with matter - Radiation detection and detectors - Biological 

effects of ionizing radiations - Dose meters and survey meters - External and internal hazards of radiation - 

Storage of radioactive materials.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

4فصل 112االثنٌن 10محاضرة



الدرجاتمعمل فٌزٌاء اشباه الموصالت ف455 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P455Physics of semiconductors 

laboratory
0020 5020 3/-1

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف451

. تجربة عملٌة متوافقة مع التخصص12

12 Experiments in related topics

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-11:االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

(الفرقة الرابعة)معمل جوامد 112الثالثاء 11عملً



الدرجاتعلوم المواد النانوٌة وتطبٌقاتها ف458 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P458Nanomaterial science and its 

applications
35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف256

طرق تحضٌر المواد النانوٌة، طرق توصٌف المواد النانوٌة ، الخواص الكهربٌة والمغناطٌسٌة والضوئٌة ، تطبٌقات المواد النانونٌة  فً المواد

.البٌولوجٌة واألنسجة

Fabrication methods - Factors affect the particle shape - Characterization techniques - Electrical, magnetic 

and optical properties - Nanotechnology for Bio-materials and tissues - Nanoparticulates applications.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

5فصل 811الخمٌس 10محاضرة



الدرجاتفٌزٌاء اللٌزر وتطبٌقاته ف472 الساعات
LP/TCHWr.PracMid_TACT

P472Laser physics and its applications35030 010 03

محتــوٌات وجــدول مقـــــــرر برنامج

كلــٌة العـــــلوم

2021/2020 الفصل الثانً   

متزامنالمتطلب

 ف271

.مقدمة لفٌزٌاء اللٌزر وخصائصها، نظرٌة اللٌزر، أنواع اللٌزر،  تطبٌقات اللٌزر فً المجاالت المتعددة

Introduction to laser physics and its characteristics - Theory of laser - Types of lasers - Applications of 

Lasers in different fields.

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

9-2021/07/0511اإلثنٌن  :االختبار النهائً :مـــــن 

أساتذة المقرر:منسق المقرر 

من القاعةالٌوم الًالدروس القائم بالتدرٌس سكشنمجموعة

3فصل811الثالثاء 10محاضرة



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



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



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


