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 آلية العلوم
 قسم الكيمياء

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الكيمياء 

 مسار الرسالة 
  

  
  -: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :أوال 

  
  .في الكيمياءأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس  ٠١
 .ات مجلس التعليم العالــي وفق قراراللغة االجنبيةاجتياز امتحان  ٠٢

  
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتيــة  – الرسالـةمسار /تمنح درجة الماجستير في الكيمياء: ثانيًا

  ٠ ٢٠١١لسنة ) ٣(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  ٠١
 ٠ نة الدراسات العليا في القسمالتي تقررها لجدراسة المساقات االستدراآية  ٠٢
 :ي  والنجاح فيها موزعة آما يأت) ٦٠٠(عة معتمدة من مستوى سا) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن  ٠٣

 
  :ساعة معتمدة وهــي  ) ١٥(مساقات إجبارية ويخصص لها   -أ 

  
رقم رمز و

  المساق
  عدد   المســــاق اســم

  ساعاتال
  الفصل الذي يطرح

  فيه المساق 
  )١(آيمياء عضوية متقدمة   ٦١١ك 

  )الترآيب وحرآة التفاعالت(
  -  األول  ٣

  -  األول  ٣  التطبيقات الكيميائية لنظرية المجموعات  ٦٢١ك 
  الثاني  -  ٣  طرق الفصل التحليليــة  ٦٣١ك 
  الثاني  -  ٣  دراسة الطيف والترآيب الجزيئي  ٦٤١ك 

  الثاني  األول  ٣  تحليل البيانات وتصميم التجارب  ٦٠٦حص 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
  
  



 ٢

  :تارها الطالب من المساقات التاليــة ساعات معتمدة يخ) ٩(ويخصص لها اختياريةمساقات    -ب 
  
رقم رمز و

  المساق
  ساعاتالعدد    المســــاق اســم

  آيمياء عضوية متقدمة   ٦١٢ك 
  )دراسة التفاعالت وتحضير المرآبات(

٣  

  ٣  آيمياء المرآبات الحلقية غير المتجانســة  ٦١٣ك 
  ) : ١(الوسائط الفعالة في التفاعالت الكيميائية   ٦١٤ك 

  الجذور الحرة والكاربينات
٣  

  ) : ٢(الوسائط الفعالة في التفاعالت الكيميائية   ٦١٥ك 
  االيونات الكاربونية الموجبة والسالبة

٣  

  ٣  الكيمياء العضوية الضوئيـــة  ٦١٦ك 
  ٣  الكيمياء الفراغيـــة  ٦١٧ك 
  ٣  آيمياء المنتجات الطبيعيـــــة  ٦١٨ك 
  ٣  ية المتقدمــةآيمياء الفلزات االنتقال  ٦٢٢ك 
  ٣  الكيمياء الفلزية العضوية المتقدمـة  ٦٢٣ك 
  ٣  العناصر االنتقالية و المحفــزات  ٦٢٤ك 
  ٣  آيمياء التحليل الكهربائي المتقدمــة  ٦٣٢ك 
  ٣  طرق التحليل بالمطيافية الذريـــة  ٦٣٣ك 
  ٣  بالجريان التحليل  ٦٣٤ك 
  ٣  حرآية التفاعالت الكيميائيــة  ٦٤٢ك 
  ٣  آيمياء آهربائية متقدمـة  ٦٤٣ك 
  ٣  آيمياء الحالة الصلبــة  ٦٤٤ك 
  ٣  آيمياء البيئـــة  ٦٥٢ك 
  ٣   خاصة في الكيمياء العضويـةمواضيع  ٦٩٢ك 
  ٣   خاصة في الكيمياء غير العضويـةمواضيع  ٦٩٣ك 
  ٣   خاصة في الكيمياء التحليليـــةمواضيع  ٦٩٤ك 
  ٣  زيائيــة خاصة في الكيمياء الفيمواضيع  ٦٩٥ك 

  
، ويظهر مساق ساعــات معتمدة) ٩(خصص لها اح بأمتحان مناقشتها ويــر والنجـــ رسالة الماجستيإعداد ٠٤

  :الرسالة الغراض التسجيل آما يلــي  
   

 
  
  

   
  
  
  
  

  
  

  

 الفصل الذي يطرح فيه المساق عدد الساعات اسم المســـاقرمز ورقم المساق
 جميع الفصول صفر الرسالة  أ٦٩٩ك 
 جميع الفصول  ٣ سالةالر  ب٦٩٩ك 
  جميع الفصول ٦ الرسالة  جـ٦٩٩ك 
  جميع الفصول ٩ الرسالة  د٦٩٩ك 


