
 

1 
 

  الماجستیر في قسم الكیمیــاءلدرجة مساقات الوصف 
  
  

 Chem. 611 - ساعات معتمدة 3(    )التركیب وحركة التفاعالت( )1( كیمیاء عضویة متقدمة(  
  :أهداف المســاق  

ة .1 ة كیفی روابط الكیمیا معرف ون ال ةتك ة     ،ئی ى نظری ادًا عل ویة اعتم اعالت العض دوث التف ة ح ف آلی وص
ة   و رجیة االفالك الجزیئیة الخا ة والحركی ة الحراری  تحلیل نتائج التجارب العملیة وتحدید الحالة الدینامیكی

  0 للتفاعل
ع        معرفة كیفیة  .2 ع الشحنات والتوزی م وتوزی ى عوامل الحج اد عل تفسیر نتائج التفاعالت الكیمیائیة باالعتم

ات  ي للمركب د  و 0الفراغ تقرار تحدی ر اس ات االكث كال المركب م العالو  اش هفه ة  ق كال الفراغی ین االش ب
   0المختلفة للجزیئات 

ة  .3 ة     معرف ویة المختلف اعالت العض ة للتف ات الطاق ة منحنی ة     و معرف ة المختلف االت الطاق ین ح رق ب الف
  0للجزیئات 
  :وصف المســـاق  

ائط       عي ، وس ر الموض عي وغی ائي الموض ر الكیمی ا بالتآص ویة وعالقته اعالت العض ة التف ة میكانیكی دراس
ة الحرة ،     0ت ، أیونات الكاربینیوم ، أیونات الكاربون السالبة ، الجذورة الحرة والكاربینات التفاعال ة الطاق عالق

اعالت االضافة    التعویض النیوكلیوفیلي االروماتي وااللیفاتي ، التعویض االلیكتروفیلي االروماتي وااللیفاتي ، تف
  0لحلقانیة المرتبطة باالفالك وتماثلهــا على الروابط الثنائیة تفاعالت االنتزاع والتفاعالت ا

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

روابط الكیمیایتفس  01 ون ال ة ر تك الك   ئی ة االف ى نظری ادًا عل ویة اعتم اعالت العض دوث التف ة ح ف آلی وص
ة    ة الخارجی ائج التو الجزیئی ل نت ة تحلی ة والحركی ة الحراری ة الدینامیكی د الحال ة وتحدی ارب العملی  ج
  0 لـــللتفاع  

ي        02 ع الفراغ حنات والتوزی ع الش م وتوزی ل الحج ى عوام اد عل ة باالعتم اعالت الكیمیائی ائج التف یر نت تفس
ات    د  و، للمركب تقرار  تحدی ر اس ات االكث كال المركب م العالو  اش هفه ة المخت ق كال الفراغی ین االش ة ب لف
   0للجزیئات   

ة       03 ویة المختلف اعالت العض ة للتف ات الطاق م منحنی ةفه ة     و معرف ة المختلف االت الطاق ین ح رق ب الف
  0ات ــــللجزیئ  
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Chem. 612 - ساعات معتمدة 3( )اسة التفاعالت وتحضیر المركباتدر( )2( كیمیاء عضویة متقدمة(  
  :أهداف المســاق  

ط    و معرفة   المختلفة  عات الوظیفیة تحوالت المجمو  معرفة .1 ة لتشكیل رواب تفاعالت االینوالت والمؤدی
  0 كربون – كربون

   0میكانیكیات التفاعالت العضویة الرئیسیة   معرفة .2
   0 العضویة المعامالت والمحفزات المستخدمة في التفاعالت  معرفة .3

  :وصف المســاق  
ون     ر كرب ى أواص افة عل اعالت اإلض ون المت -تف ددةكرب ة  ع ون النیوكلیوفیلی ة الكرب ون   ، الكل وین كرب  –، تك

ون ات كرب والت واالنیامین رى  ، االین امیع األخ ل والمج امیع الكاربونی ع مج ة م ون النیوكلیوفیلی ل الكرب ،  ، تفاع
دة  ویة    األكس ة العض ل الفلزی ات    ، العوام من الكرابین ي تتض اعالت الت ة    ، التف اط الناقص ات واألوس ، النایترین

  0ترونیًا االخـــرىالك
  :مخرجات التعلم للمســاق  

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  
  0كربون -تفاعالت االینوالت والمؤدیة لتشكیل روابط كربونو فهم تحوالت المجموعات الوظیفیة فهم  .1
   0میكانیكیات التفاعالت العضویة الرئیسیة فهم  .2
   0حفزات المستخدمة في التفاعالت المعامالت والم .3

 
Chem. 613 - ساعات معتمدة 3(                           كیمیاء المركبات الحلقیة غیر المتجانســة(  

  :أهداف المســاق  
   0تسمیة المركبات الحلقیة غیر المتجانسة بأحجامها المختلفة معرفة كیفیة  .1
   0طرق تحضیر هذه المركبات معرفة كیفیة  .2
  0عرف على التفاعالت المختلفة ومیكانیكیتها لهذه المركبــات الت .3

  :وصف المســـاق  
میة   ات الخما   تس ة للحلق ر المتجانس ة غی ات الحلقی ة   المركب ات المندمج یة والحلق یة والسداس یر . س رق تحض  ط

ات المندمجة   المركبات الحلقیة غیر المتجانسة للحلقات الخما ا دراسة   ،  سیة والسداسیة والحلق ات   عالتتف المركب
  0المختلفــة  الحلقیة غیر المتجانسة

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

   0تسمیة المركبات الحلقیة غیر المتجانسة بأحجامها المختلفة  .1
   0المحتلفة الحلقیة غیر المتجانسة  تحضیر المركبات .2
  0المختلفة  لمركبات الحلقیة غیر المتجانسةل ةومیكانیكی اعالتالتف فهم اهم .3
  
  
  
  
  
  
  

Chem. 618 -  ساعات معتمدة 3(                                        كیمیاء المنتجات الطبیعیــــة(  
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  :أهداف المســاق  
  0ج الثانویة لنواتلجي ، والنشاط البیولوجودیکلیة، و الوتصنیف واألنواع الو  طرق عزل معرفة .1
ة    م .2 اعالت البیولوجی م التف ة أه ات الطبیعی      و عرف ن المنتج ة م واع التالی وي لألن یر الحی ة التحض : ةكیفی

  0الفینولیة قلویدات، تربینوید والمركبات 
  0 قلویدات ، تربینوید ومركبات فینولیة: ألنواع التالیة من المنتجات الطبیعیةلتشخیص و كیفیة تخلیق  معرفة .3

  :ـاق  وصف المســ
انوي  ض الث ن األی ة ع ة  مقدم ض الثانوی ات األی زل مركب ة ع ة ، كیفی واع الهیكلی نیف واألن ودوال،  ، التص ،  وج

ة   والنشاط البیولوجي، والتركیب الحیوي دات :  ، وتشخیص و تحضیر لألنواع التالیة من المنتجات الطبیعی ،  قلوی
  0ة تربینوید والمركبات الفینولی

  :اق  مخرجات التعلم للمســ
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

  0لنواتج الثانویة لجي ، والنشاط البیولوجودیکلیة، و الوتصنیف واألنواع الو  طرق عزل معرفة .1
م  .2 ة  فه اعالت البیولوجی م التف ات الطبیعی   و أه ن المنتج ة م واع التالی وي لألن یر الحی دات، : ةالتحض قلوی

  0الفینولیة د والمركبات تربینوی
م  .3 ق  فه ة تخلی ة    و كیفی ات الطبیعی ن المنتج ة م واع التالی خیص األن دات:  تش ات   قلوی د ومركب ، تربینوی

  0 ةـفینولی
  

Chem. 621 -  ساعات معتمدة 3(  الزمر                              التطبیقات الكیمیائیة لنظریة(  
  :أهداف المســاق  

   0 عضویةالغیر و  ظریة االفالك الجزیئیة للعدید من المركبات العضویةتطبیق نمعرفة كیفیة  .1
  0تحلیل طیف االشعة تحت الحمراء والطیف الجزئي للمركبات الكیمیائیة معرفة كیفیة  .2

  :وصف المســـاق  
ات  التعاریف الخاصة بنظریة الزمر ، التماثل الجزیئي ومجموعات التماثل ، تمثیل المجموعات بالجداول ، تطب یق

ي        : نظریة الزمر  ال االلكترون ة المتصالت ، االنتق ات ، نظری ة للمركب الك المهجن نظریة االفالك الجزیئیة ، االف
  0والطیف الجزئي ، طیف االشعة تحت الحمــراء 

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

   0 عضویةالغیر و ك الجزیئیة للعدید من المركبات العضویة تطبیق نظریة االفال .1
  0والطیف الجزئي للمركبات الكیمیائیة  وطیف رامان تحلیل طیف االشعة تحت الحمراء .2

  
  
  
  
  
  
  
  

Chem. 622- ساعات معتمدة 3(                                         كیمیاء الفلزات االنتقالیة المتقدمـــة(  
  :ــاق  أهداف المس
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  0 باستخدام مختلف الطرق الكیمیائیة والفیزیائیة للمركب والشكل الكیمیائیةكیفیة ایجاد الصیغة معرفة  .1
  0یة سواء رباعیة او سداسیة النظائر في الكیمیاء غیر العضویة وخاصة التي لها صفات ضوئمعرفة  .2
  0 لها ة التفاعالتمیكانیكی ودراسة االنظمة البیولوجیة التي تحتوي على عناصرانتقالیة  .3

  :وصف المســـاق  
ف الطرق     والشكل كیمیائیةكیفیة ایجاد الصیغة ال ة   للمركب باستخدام مختل ة والفیزیائی ي   متشكالت ال 0الكیمیائی ف

وئ  فات ض ا ص ي له ة الت ویة وخاص ر العض اء غی یة الكیمی ة او سداس واء رباعی الت یة س ة  0المتص االنظم
  0انتقال االلكترونات والتأكسد : میكانیكیة التفاعالت  0رانتقالیة البیولوجیة التي تحتوي على عناص

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

  0 باستخدام مختلف الطرق الكیمیائیة والفیزیائیةللمركب  والشكل كیمیائیةایجاد الصیغة ال .1
  0 لمتصالتیة سواء رباعیة او سداسیة الكیمیاء غیر العضویة وخاصة التي لها صفات ضوئفي ا متشكالتالمعرفة  .2
  0 تهامیكانیكیة تفاعال ودراسة االنظمة البیولوجیة التي تحتوي على عناصرانتقالیة  .3
  

Chem. 624 - معتمدة ساعات 3(                                               العناصر االنتقالیة والمحفـــزات(  
  :أهداف المســاق  

  0كیفیة عمل المحفــزات  معرفة .1
  0دور العناصر االنتقالیة الحفــزي  معرفة .2
  0العملیات المحفـزة بعض داینمیكیة وسرعة  معرفة .3

  :وصف المســـاق  
ر المتجانسة   الم ، المباديء األساسیة للمحفزات د     ،  حفزات المتجانسة وغی دول ال ي الج ة ف وري العناصر االنتقالی

ـن   ات البراكی زات   الخواص االلكترونی   ، ومنحنی ة والمحف طح    ،  ة للعناصر االنتقالی ى الس ة عل روابط الكیمیائی  ،ال
دراسة  ،  ضافة الالنثنایدات واالكتینایداتزیادة فاعلیة المحفزات بإ ، عناصر المجموعة الثامنة ودورهما المحفز

  0 حفزة المتجانسة وغیر المتجانســةلمسرعة التفاعالت وثیرمودینامیكیة بعض العملیات ا
  :مخرجات التعلم للمســاق  

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  
  0فهم كیفیة عمل المحفــزات  .1
  0فهم دور العناصر االنتقالیة الحفــزي  .2
  0العملیات المحفـزة بعض میكیة وسرعة اینفهم د .3

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 Chem. 631- ساعات معتمدة 3(                                                       ق الفصل التحلیلیـــةطر(  
  :أهداف المســاق  
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 0الكروماتوغرافیا المختلفة  و تصنیف طرق التعرف على نظریات .1
 0التعرف على طرق الفصل المختلفة وفهم آلیة عمل كل طریقة  .2
  0اسبة للفصل وآلیات تطویرهــا أسس اختیار الطریقة المنالتعرف على  .3

  :وصف المســـاق  
كروماتوغرافیا السائل ذات االداء ، نظریات الكروموتوغرافیا ، الفصل باالستخالص ، تصنیف طرق الفصل 

كروموتوغرافیا االستثناء ، كروموتوغرافیا التبادل األیوني ، خطوات تطویر طرق فصل المركبات ، العالي 
مبدأ عمل مطیاف الكتلة وانواعه ، ، الكروموتوغرافیا الغازیه ، فیا الطبقه الرقیقة كروموتوغرا، الحجمي 

  0 مل كل منها ومجاالتها التطبیقیة اجهزة الكروموتوغرافیا ومبدأ ع، الترحیل الكهربائي 
  :مخرجات التعلم للمســاق  

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  
 0الكروماتوغرافیا المختلفة  تصنیف طرقس أس فهم .1
 0 شرح طرق الكروماتوغرافیا المختلفة وفهم آلیة عمل كل طریقة .2
 0أسس اختیار الطریقة المناسبة للفصل وآلیات تطویرها فهم  .3
  0تحدید التقنیات المتعلفة بطرق الكروماتوغرافیا المختلفة ومجاالت استخدام كل منها  .4

  
Chem. 633-  ساعات معتمدة 3(                                             بالمطیافیة الذریـــةطرق التحلیل(  

  :أهداف المســاق  
 0لیة عمل كل طریقه آالتحلیل بالمطیافیة الذریة وفهم التعرف على طرق  .1
 0التعرف على الطرق الخاصة التي یمكن وصلها بأجهزة الطیف الذري  .2
  0 لطیف الذري وعلى اسس اختیار الجهاز المناسب للتحلیلخصائص اداء اجهزة االتعرف على  .3

  :وصف المســـاق  
طیف االنبعاث ، طیف االمتصاص الذري ، التذریة باستخدام اللهب والحرارة الكهربائیة ، نظریة الطیف الذري 

الومیض  طیف، مصادر القوس الكهربائي والشرارة الكهربائیة ، طیف االنبعاث باستخدام البالزما ، الذري 
تقنیات خاصة في زیادة حساسیة طرق الطیف ، التذریة من خالل تولید الهیدریدات ، ) طیف اشعة اكس(الذري 
، ...) الكروموتوغرافیا ، الحقن الجاري ، مطیاف الكتله (وصل اجهزة الطیف الذري باألجهزة االخرى ، الذري 

  0ناسب للتحلیل اسس اختیار الجهاز الم، خصائص اداء اجهزة الطیف الذري 
  :مخرجات التعلم للمســاق  

 :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  
 0لیة عمل كل طریقه آالتحلیل بالمطیافیة الذریة وفهم طرق   شرح .1
 0إدراك أهمیة الطرق الخاصة في التحلیل ومعرفة الجهزة التي یمكن وصلها بأجهزة الطیف الذري  .2
 0ى أسس أختیار الجهاز المناسب للتحلیل لعائص أداء أجهزة الطیف الذري والتعرف على خص .3

  
  
  
  
 

Chem. 636–    ساعات معتمدة 3(          كیمیاء تحلیلیة متقدمة(  
  :أهداف المســاق  

 0مبدأ عمل بعض طرق التحلیل الكیمیائي المتقدم  معرفة .1
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 0اسس اختیار الطریقة المناسبة للتحلیل  معرفة .2
  التعرف على التقنیات المتعلقة بأتمتة طرق التحلیل اآللي  .3

  :وصف المســـاق  
طیف االشعة تحت الحمراء ، طیف رامان ، طیف الرنین ، معایرة طرق التحلیل اّاللي ، الحسابات الكیمیائیة 

وطرق ) الجاريالتحلیل بالحقن (المغناطیسي ، التحلیل الحراري ، تحلیل السطوح ، اتمتة طرق التحلیل اآللي 
  0التحلیل الكهربائي 

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

 0فهم مبدأ عمل بعض طرق التحلیل الكیمیائي المتقدم  .1
 0فهم اسس اختیار الطریقة المناسبة للتحلیل  .2
  0تصمیم طرق التحلیل المناسبــة و  اآللي  التقنیات المتعلقة بأتمتة طرق التحلیل فهم اهم .3

  
Chem. 641 – ساعات معتمدة 3(                                        اسة الطیف والتركیب الجزیئيدر(  

  :أهداف المســاق  
 0المبادئ األساسیة لكیمیاء الكم وعلم األطیاف معرفة  .1
 0اسات الطیفیة الطرق النظریة والتجریبیة المستخدمة في الدر معرفة .2
  0ذا المجال التعرف على آخر ما وصل إلیه البحث العلمي في ه .3

  :وصف المســـاق  
األشعة (، أطیاف االهتزاز  )المایكروویف(، اللیزر، أطیاف الدوران  ، الطیف الذري ألطیافلساسیة األ مفاهیمال

ات الصغیرة والكب   )، رامان تحت الحمراء ووي المغناطیسي      ، األطیاف االلكترونیة للجزیئ رنین الن ف ال رة، طی ی
  0وظواهر الحالة المثـــارة 

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

 0المستخدمة في الدراسات الطیفیة  شرح الطرق النظریة والتجریبیة .1
ادئ التم  وصف وشرح ظهور قواعد االختیار .2 ات واشتقاق خواص       وتطبیق مب اف الجزیئ ل لتفسیر أطی اث

ا  ات أطیافه ن بیان ات م اف    الجزیئ ي األطی اص ف زم االمتص ن ح ؤولة ع ات المس د المجموع وتحدی
ات   وجود وغیاب مجال مغناطیسي خارجي و   التنبؤ باألطیاف الذریة في اإللكترونیة وكذلك استخدام تقنی

 0 ا حول بعضهاالرنین المغناطیسي لفهم دینامیة الجزیئات وتجمعه
 0حددة مشكلة علمیة م/اختیار تقنیة الطیف المناسبة لحّل مسألة .3

  
  
  
  
 
  

 Chem. 642-  ساعات معتمدة 3(                                              حركیة التفاعالت الكیمیائیــــة(  
  :أهداف المســاق  

ي      عرفة وملتفاعالت الكیمیائیة ا لحركیة األساسیة المبادئمعرفة  .1 ة الت ة والكیمیائی أثیر الخواص الفیزیائی ت
 0تحدد سرعة التفاعل 
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 0تحدید ووصف الطرق النظریة والتجریبیة المستخدمة في الدراسات الحركیة  .2
 0إلیه البحث العلمي في هذا المجال التعرف على آخر ما وصل  .3

  :وصف المســـاق  

اعالت  اعالت الب  المبادئ األساسیة لحركیة التف أثیر درجة الحرارة    سیطة ، التف اعالت    ، ت ة التف ،  ، قیاسات حركی
ز   ع التركی ا م ب طردی ي تتناس ریعة  الخصائص الت اعالت الس ة التف اس حركی ات قی ة ، تقنی اعالت المركب ،  ، التف

ات  (، المحفزات  ، التفاعالت في المحالیل ، نظریة التصادمات البسیطة النظریة الحركیة للغازات ) یشمل اإلنزیم
طوح   االد اعالت الس اص وتف لة  مص اعالت المتسلس وئیة   ، التف اعالت الض ة    ، التف ة االنتقالی ة الحال ، نظری

  0ا ـــوتطبیقاته
  :مخرجات التعلم للمســاق  

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  
ة     تحدید ووصف الطرق النظریة والتجریبیة المستخدمة في الدراسات الحرك  .1 أثیر الخواص الفیزیائی ة وت ی

درة       والكیمیائیة التي تحدد سرعة التفاعل  ات المجال والق ى أدبی ائج المنشورة     والرجوع إل یم النت ى تقی عل
 0فیهـــا 

ة   .2 تحدید سرعات التفاعل وتراكیز المواد المختلفة في التفاعالت المركبة باستخدام تقنیات الحساب التحلیلی
ول التقریب  ة والحل ابات          والعددی راء الحس ة و إج ة الظاهری ب الرتب ة وتقری ة الثابت ب الحال ل تقری ة مث ی
رعة  وانین الس تخدام ق ة الت    و باس ابات نظری ى حس اء عل ة بن اعالت أولی رعة تف ت س دیر ثاب ادمات تق ص
 0ونظریة الحالة االنتقالیـــة 

  0عالیة في معالجة البیانات ورسمها امتالك مهارة  .3
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Chem. 652- ساعات معتمدة 3(                                                              كیمیاء البیئــــة(  
  :أهداف المســاق  

 0التعرف على القضایا البیئیة المعاصره وشرح كیفیة حدوثها  .1
 0التعرف على مصادر التلوث المختلفة وكیفیة انتقال الملوثات الغازیه والسائلة والصلبة  .2
 0التعرف على االثار السلبیه التي یسببها التلوث البیئي  .3
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  0التعرف على بعض طرق التحلیل وأسس اختیار الطریقة المناسبة  .4
  :وصف المســـاق  

ة    اء البیئ ي كیمی ة ف واء  ، مقدم وث اله ة     ، تل ا البیئی واء وأثاره وث اله ة بتل ة المتعلق واهر البیئی ة  (الظ ل طبق تّاك
اس الحراري     ،مضیة  االمطار الح ، االوزون  دخاني     ،ظاهرة االحتب ي    ال، ظاهرة الضباب ال ة ف ات العالق حبیب

ي الغالف الجوي          ، ) ...،  الهواء  ر العضویة ف ات العضویة وغی ال ومصیر الملوث اء   ، انتق وث الم مصادر  ، تل
اء   وث الم ویة   ، تل ر العض ویة وغی ات العض ل(الملوث امة :  مث ادن الس دات المع و، الفی ، المبی الت  التن ، الفض

اء    ،  )...الصناعیة   وث الم اییس تل ة   ، ) … ,BOD, COD(مق وث الترب اء     ، تل واء والم ات اله ذ عین طرق أخ
  0 لیل عینات الماء والهواء والتربةطرق تح ، والتربة 

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

 0كیفیة حدوثها  وتفسیرالبیئیة المعاصره  القضایا شرح .1
 0مصادر التلوث المختلفة وكیفیة انتقال الملوثات الغازیه والسائلة والصلبة  تحدید .2
 0االثار السلبیه التي یسببها التلوث البیئي  ادراك .3
 0وأسس اختیار الطریقه المناسبة   طرق التحلیل معرفة .4

  
Chem. 691- ساعات معتمدة 3(                                ضویـــةخاصة في الكیمیاء الع مواضیع(  

  :أهداف المســاق  
  0التعرف على البنیة الجزیئیة والحسابات النظریة للروابـــط  .1
  0الكیمیاء الفراغیــــــة  معرفة .2
  0بعض انواع الحاالت الوسطیة في الكیمیاء العضویــة  معرفة .3

  :وصف المســـاق  
ة الجز   روابط والبنی ال        ال ات ، درجة الرابطة ، مع ة االلكترون ة وطاق دارات الجزیئی ة للم ابات النظری ة ، الحس یئی

حنات    ع الش ر ، توزی افيء الح یة      0التك ابهات الهندس تلزماته ، المتش وئي ومس اط الض ة ، النش اء الفراغی الكیمی
ة   میكانیكیة التفاعالت العضویة وطرق تحدیدها باستعمال ادلة غیر الح 0والدورانیة  ركیة وكذلك باستعمال حركی
ة العضویة     0التفاعالت  مختارات من تفاعالت الكربون الحاملة للشحنة السالبة جزیئًا او كلیًا من المجالت العلمی

  0الحدیثة وخصوصًا االینولیت لمركبات الكاربونین ومشتقاتهــا 
  :مخرجات التعلم للمســاق  

  :ان یكون قادرًا على  بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب 
  0البنیة الجزیئیة والحسابات النظریة للروابـــط  فهم .1
  0فهم الكیمیاء الفراغیــــــة  .2
  0فهم بعض انواع الحاالت الوسطیة في الكیمیاء العضویــة  .3

  
 

Chem. 692- ساعات معتمدة 3(                              خاصة في الكیمیاء غیر العضویـــة مواضیع(  
  :هداف المســاق  أ

  0 الت متعددة االوجهتي على روابط فیما بینها وتكون تكمركبات العناصر االنتقالیة التي تحتومعرفة  .1
  0 مركبات البورون مع الهیدروجین وتكتالتهامعرفة  .2
  0 مركبات العناصر االنتقالیة ذات حالة التأكسد المنخفضةمعرفة  .3

  :وصف المســـاق  
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ورون   0الت متعددة االوجه تي على روابط فیما بینها وتكون تكلیة التي تحتومركبات العناصر االنتقا مركبات الب
ة     0مركبات العناصر االنتقالیة ذات حالة التأكسد المنخفضة   0مع الهیدروجین وتكتالتها  ا الطلب محاضرات یلقیه

  0حول موضوعات حدیثة تعطى لهم 
  :مخرجات التعلم للمســاق  

  :ساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  بعد االنتهاء من الم
  0 الت متعددة االوجهتتك مركبات العناصر االنتقالیة التي تحتوي على روابط فیما بینها وتكونفهم  .1
  0 مركبات البورون مع الهیدروجین وتكتالتهافهم  .2
  0 مركبات العناصر االنتقالیة ذات حالة التأكسد المنخفضةفهم  .3
  0تقریــر  اعطاء محاضرة وكتابة .4

  
 Chem. 693- ساعات معتمدة 3(                              في الكیمیاء التحلیلیــة خاصة مواضیع(  

  :أهداف المســاق  
  0التعرف على احدث طرق التحلیل التي لم یتعرض لها الطالب سابقًا   01
  0تعمیق ادراك الطالب لتطبیقات طرق التحلیل المتخصصة   02
  0 الطالب على اكمال الدراسات العلیا تعزیز مقدرة  03

  :وصف المســـاق  
یهدف المساق الى تعمیق معلومات الطالب بموضوعات متخصصة في مجاالت الكیمیاء التحلیلیة وطرق التحلیل 

 0اآللي المتقدمة ، ومواضیع هذا المساق مرتبطة بأختیار مدرس المساق مراعیًا احتیاجات واهتمامات الطلبة 
  0ا المساق قد یتكرر تحت موضوعات مختلفــة كما ان هذ

  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على  

  0عمل طرق التحلیل اآللي الحدیثــة شرحة آلیة   01
  0معرفة مجاالت استخدام طرق التحلیل المتخصصــة   02
  0في اتمام الدراسات العلیــا كتابة مشاریع بحثیة قد تساعد   03
 
 
 
 
 
 
 
 

Chem. 694- ساعات معتمدة 3(                              خاصة في الكیمیاء الفیزیائیــة مواضیع( 
  :أهداف المســاق  

  0 معرفة مكونات المصادر الضوئیة و تشمل مصادر الطیف المتصل و مصادر الطیف الخطي .1
 0 وحدات الكشف عن اإلشعاعات ،  معرفة مكونات أجهزة فصل األطوال .2
معرفة المكونات األساسیة ألجهزة إنتاج األطیاف الضوئیة المختلفة و األساسیات المطلوبة إلنتاج  .3

 0أطیاف و التأكد من دقتها 
 :وصف المســـاق  
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زر لأشعة أل  لطیف المتصل و مصادر الطیف الخطي ،مكونات المصادر الضوئیة و تشمل مصادر ا أساسیات  (  ی
وا   زر و أن زر   اللی ة ألشعة اللی واد المنتج ن      أن، ) ع الم دات الكشف ع وال ، وح ات أجهزة فصل األط واع و مكون
ة و     ،  (Oscilloscope)مقدمة عن جهاز رسم اإلشارة الكهربائیة اإلشعاعات ،  ة المتكامل ف المختلف أجهزة الطی

  0 أنواعها
  :مخرجات التعلم للمســاق  
  :وجب على الطالب ان یكون قادرًا على  بعد االنتهاء من المساق یت

الممانعة ،  الممانعة الحثیة ،  الممانعة السعویة، التمییز بین وحدات القیاس الكهربائیة خاصة المقاومة  .1
  0الكلیة 

 ، وفهم مبدأ عملها ث الشدة والزمنیاستخدام أجهزة إنتاج و قیاس اإلشارات الكهربائیة المختلفة من ح .2
زة بشكل آمن و كیفیة تنظیفها واستخدام أجهزة الطیف للكشف عن نقاوة العینات والتعامل مع األجه

 0 ومتابعة التحوالت في بنیتها نتیجة تعرضها للظروف المختلفة من حرارة و ضوء ومدة تخزین
 0إجراء حسابات ریاضیة على األنواع المختلفة من الطیف باستخدام برامج حاسوبیة خاصة  .3
 0سیة للیزر وأنواعــه معرفة المباديء األسا .4
فهم وشرح مبدأ عمل جمیع العناصر البصریة في األجهزة المطیافیة من مصادر ضوئیة وفصل األمواج  .5

 0حسب أطوالها والكواشف المستخدمة فیها ، والقدرة على تعییر األجهزة والمحافظة علیهـا 
  0تحلیل ومعالجة البیانات في القیاسات الطیفیــة  .6

  
  

Chem. 699A -  معتمدة ةساعصفر (                                                               رسالةال(  
  

Chem. 699B -  معتمدة ـاتساع 3(                                                               رسالةال(  
  

 Chem. 699C-  معتمدة ـاتساع 6(                                                                 رسالةال(  
  

Chem. 699D -  معتمدة ـاتساع 9(                                                              رسالةال (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  


