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 أواًل: التعريف بالكلّية 
 النشأة 1ـ1

 
فقة السامية الكرمية بإنشاء كلية للعلوم جبامعة احلدود الشمالية لتكون لبنة يف صرح صدرت ادلوا

التعليم العايل وجزًء من منظومة ادلدينة اجلامعية مبنطقة احلدود الشمالية وقد بدأت الدراسة يف كلية العلوم 
 ىـ .7247/7248يف العام اجلامعي 

قامت عليها جامعة احلدود الشمالية ، وقد بدأت الكلية وتعترب ىذه الكلية ىي النواة اليت          
بأقسام الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلم األحياء وعلوم احلاسب اآليل ، وتكون مدة الدراسة بكل 
قسم أربع سنوات ومينح كل منها درجة البكالوريوس يف التخصص . وقد شهدت الكلية كباقي كليات 

ى مجيع ادلستويات األكادميية وادلختربات ، وصاحب ذلك زيادة أعداد الطالب اجلامعة تطورا ملحوظا عل
. وتقوم الكلية بتدريس العديد من مقررات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واإلحصاء وعلم األحياء 

لة وعلوم للعديد من طالب كليات الطب والعلوم الطبية وكليات اذلندسة واآلداب وكلية الصيد
 .احلاسبات

ويوجد بالكلية عدد من ادلختربات العلمية اجملهزة بأحدث األجهزة واألدوات ادلعملية للتدريس         
للطالب والطالبات ، وهتدف الكلية إىل إعداد خرجيني مؤىلني يف العلوم األساسية تأىياًل عالياً للعمل يف 

 ية والبحثية ادلبتكرة للمجتمع. القطاعني احلكومي واخلاص ، كما تقدم االستشارات األكادميية والعلم

ويف ظل التوجهات ادلستقبلية جلامعة احلدود الشمالية يف تبوء مكاهنا الطبيعي يف رلال التعليم         
والبحث العلمي تقوم الكلية مبراجعة شاملة خلططها التعليمية والبحثية ، حيث دأبت األقسام يف مراجعة 

ستجدات احلديثة يف رلاالت العلوم بيية رخري  باحثني علميني شاملة دلخططها التعليمي دلواكبة ادل
 متخصصني قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل.
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إن تطلعاتنا ادلستقبلية تكمن يف أن تكون أقسام ووحدات الكلية مراكز متميزة للبحث العلمي الذي 
نشر العلم وادلعرفة من خالل تدريس  يساىم يف التقدم العلمي والتقين واالقتصادي للمملكة باإلضافة إىل

 العلوم األساسية ضمن رخصصات الكلية للمسامهة يف بناء رلتمع العلم وادلعرفة.

وبدأت كلية العلوم يف ترتيب أوضاعها إلستحداث أقسام جديدة لتؤدي دورىا يف خدمة اجملتمع وكذلك 
 تفعيل برام  الدراسات العليا مبختلف الشعب والتخصصات

    

 
ــــــــز يف التعلــــــــيم اجلــــــــامعي  ــــــــو اجلــــــــودة و التمي ــــــــذي تشــــــــهده النه ــــــــة  و حتقي ــــــــة التطــــــــور ال ضــــــــرورة مواكب

التعليميــــــة العليــــــا يف بالدنــــــا مــــــن خــــــالل إجيــــــاد أف ــــــل اخلــــــدمات والتجهيــــــزات للكــــــوادر األكادمييــــــة مــــــن 
ــــــني، وإشــــــراك الطــــــال ــــــني واإلداري ــــــدريب والتطــــــوير للفني ــــــرص الت ــــــوفل ف ــــــدريس، وت ــــــة الت ب يف  أع ــــــاء ىيد

 .هتم ويساعدىم على اإلبداع واالبتكاراكل ما من شأنو أن ينمي مهار 

 

 

 

من خالل تقدمي أف ل  ،تقدمي خمرجات وطنية مسلحة بعلوم ومعارف تساىم يف تطور وطننا اليايل
اجلامعي  يف مرحلة التعليم تطبو مبادئ اجلودة والتقنيات العلمية احلديثة للخدمات التعليمية للطالب 

والعايل، والعمل على تنمية ادلهارات اليت متكنهم من االندماج يف سوق العمل بشكل سريع. كما أن 
 .الكلية تسعى لالرتقاء مبستوى العمل اإلداري وادلايل بتقدمي أف ل األداء وسرعة ودقة اإلجناز

 

 األهداف 4ـ1
 

 

تعليم والتعلم ، وطرق التقييم و التقومي  يف حتديث وتطوير الربام  التعليمية وأساليب وأدوات ال  -1
 اجملاالت ادلختلفة  بالكلية واليت تتفو مع رسالتها.

حتديث وتطوير ادلهارات ادلهنية واإلدارية ألع اء ىيدة التدريس ومن يف حكمهم والعاملني بالكلية  -4
 من خالل الدورات التدريبية ادلختلفة.

 لرؤيةا 2ـ1

 الرسالة 3ـ1
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 ، اليت تؤىل ذلا الكلية . لعلوم األساسيةيف رلاالت ا إعداد الطالب للعمل -3
 العمل على توفل الكوادر ادلتخصصة . -2
ادلشاركة يف خدمة اجملتمع من خالل تقدمي برام  رلتمعية والتعاون معو قدر اإلمكان فيما يطلبو من  -5

 الكلية .
 .والفنية يف ذلك تقدمي االستشارات العلمية للقطاعني احلكومي واخلاص وتسخل اخلربات العلمية -6
 عمل دراسة ذاتية للكلية دلعاجلة نقاط ال عف و تعزيز نقاط القوة . -7
 نشر ثقافة اجلودة بني العاملني يف الكلية هبدف تطوير األداء. -8
 العمل للحصول على االعتماد األكادميي . -9

 

 أقسام الكلّية العلمّية والشعب والمسارات والمراكز 5ـ1
 

 :األتيةعلمّية، القسام األ علومضّم كلّية  الت
 الكيمياء.قسم  .7

 الفيزياء .قسم  .4

 الرياضيات.قسم  .3

 

 األحياء قسم علوم  .2

 قسم علوم احلاسب اآليل .5
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 الدرجات العلمّية التي تمنحها الكلّية ورموز البرامج : 6ـ1

حـدة دراسـية معتمـدة وفقـا و  (741ة )درجة البكالوريوس للطلبـة بعـد إكمـال دراسـ بعرعرنح كلّية  العلوم مت
للخطة الدراسية احملددة لكل قسـم بالكليـة  بتقـدير عـام ال يقـل عـن تقـدير مقبـول )مبعـدل تراكمـي ال يقـل 

 يف الربام  التالية:( 5.11من  4.11عن 
 

 رمز البرنامج البرنامج الدراسيّ  القسم العلميّ  م

 1101 الفيزياء الفيزياء 1

 1102  ءالكيميا الكيمياء 2

 1103 األحياء األحياء 3

 1104 الرياضيات الرياضيات 4

 1105 علوم احلاسب اآليل علوم احلاسب اآليل 5
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: التعريف بالقسمثانياً   

 النشأة 1ـ2
  .هـ 1428/1429في   بعرعر كلية العلومب كيمياءقسم ال أأنش

 الرؤية 2ـ2
  المجتمعية. تحقيق التميز العلمي في مجال الكيمياء والمشاركة

 الرسالة 3ـ2
من خالل بيئة تعليمية وبحثية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات سوق   يعمل قسم الكيمياء علي اعداد كوادر أكاديمية متميزة

 العمل.

 األهداف 4ـ2
 الصناعة فى المملكة.إعداد الكفاءات الوطنية العلمية المتخصصة الالزمة لخدمة المجتمع وبرامج وخطط التنمية و التعليم و  -1
 إجراء البحوث العلمية االكاديمية والتطبيقية. -2
 اإلسهام فى نشر الثقافة العلمية عن طريق عقد المؤتمرات والندوات العلمية. -3
 تقديم الخدمات الفنية فى مجال الكيمياء للقطاعين الحكومى والخاص. -4
 تشجيع تعريب العلوم بالتأليف والنشر والترجمة. -5

 الدرجات العلمّية التي يمنحها القسم 5ـ2
 درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء.
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 الهيكل العام لتوزيع الوحدات الدراسّية: ثالثاً 
 الدراسي برنامجال على

 
 

 عدد الوحدات المقّررات المتطلَّبات

 متطلَّبات الجامعة
  6 ةجباريّ اإل
 4 ةختياريّ اال

 ةمتطلَّبات الكليّ 
 24 ةجباريّ اإل
 --- ةختياريّ اال

 متطلَّبات التخّصص

 63 ةجباريّ اإل
  المساعدة

 )من خارج القسم(
7 

 8 ةختياريّ اال

 3 ج تخرّ المشروع 

 
 2 تدريب ميدانيّ 

 3 المقّررات الحّرة

 120 مجموع الوحدات المعتَمدة للبرنامج الدراسيّ 
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 الكيمياء بكالوريوس فيال برنامج
ويىصػخ طجمب نهًزطهجبد  حدساعُخ يؼزًذ حوزذ( 102) اخزُبص (كًُُبء)رخصص  زطهت انسصىل ػهٍ دسخخ ثكبنىسَىط انؼهىوَ

 انزبنُخ

 

 ػـــذد انًمشساد انذساعُخ انىزذاد انًزطهجبد

 انىزــذاد
 

 

 

 

 

 يزطهجبد اندبيؼخ

 

8.33% 

 

10 
 

 

6 

 

 وزذاد اخجبسَخ

 نغخ ػشثُخ 

 

 1ثمبفخ إعاليُخ 

 0اليُخ ثمبفخ إع

 

2 

 

2 

2 

 

 

4 

 

 وزذاد اخزُبسَخ

َخزبس انطبنت يمشسٍَ فمظ 

 :يٍ انًمشساد انزبنُخ

 

  3 ثمبفخ إعاليُخ

  4 ثمبفخ إعاليُخ

  5 ثمبفخ إعاليُخ

  6 ثمبفخ إعاليُخ

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 يزطهجبد انكهُخ

 

20.0% 

 

 

 

 

24 

 4 1 فُضَبء ػبيخ 1101101

زغبة انزفبضم وانزكبيم  1104101

1 

4 

 4    1 كًُُبء ػبيخ 1102101

 4 1 أزُبء ػبيخ 1103101

 3 يمذيخ ػهىو انسبعت 1105101

 3 زصبءيمذيخ اال 1102131

 2 يصطهسبد ػهًُخ 1100001

 

زخصص يزطهجبد ان

 االخجبسَخ
62.5% 

75 

63 

 

 داخم يزطهجبد اخجبسَخ يٍ

 انمغى

63 

 يزطهجبد اخجبسَخ يٍ 7

 انمغى خبسج 

7 

 3 يششوع انزخشج  3

 2 يُذاًَ رذسَت 2

 زخصصيزطهجبد ان

 االخزُبسَخ
6.67% 

8 

 

8 

 

 

 يزطهجبد اخزُبسَخ

 

 

8 

 يزطهجبد زشح

2.5% 

 

3 

 

 يٍ خبسج انزخصص

 

 

 يمشساد زّشح

 

3 

 120 انًدًىع
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 بات الجامعةمتطلَّ  1ـ3
 مقّررات الجامعة اإلجباريّة  1.1.3

Course Title 
Course 
Number 
& Code 

المتطلب 
السابق 
 المقّرر

المستوى 
 الدراسي

طبيعة 
الوحدات  الوحدات

رقم المقّرر  م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 م ورمزه

 نظريّ  عمليّ 

Arabic Language   --  -- 2 2  1 1602101 لغة عربية 

Islamic Culture 1    -- 2 2  3 1601101 1ثقافة اسالمية 
Islamic Culture 2  1601101  -- 2 2  4 1601201 2ثقافة اسالمية 

 مقّررات الجامعة اإلجباريّةمجموع وحدات  6 6  

 )( وحدات   4يختار الطالب من المقّررات االختياريّة مجموع )   (جامعة االختياريّةات القرَّر م 2.1.3

Course Title 
Course 

Number & 
Code 

المتطلب 
السابق 
 المقّرر

المستوى 
 دراسيّ ال

طبيعة 
الوحدات  الوحدات

رقم المقّرر  م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 م ورمزه

 ظريّ ن عمليّ 
Islamic Culture 3  

1601301 1601201 
  2 2 

 1 1601301 3ثقافة اسالمية 
Islamic Culture 4  1601302    2 2  2 1601302 4ثقافة اسالمية 
Islamic Culture 5  1601401    2 2  3 1601401 5ثقافة اسالمية 
Islamic Culture 6  1601402    2 2  4 1601402 6ثقافة اسالمية 

 مقّررات الجامعة االختياريّةمجموع وحدات  4 4  

 ُكلّيةال باتمتطلَّ  2ـ3
Course Title 

Course 
Number & 

Code 
المتطلب 

 السابق المقّرر
المستوى 
 الدراسيّ 

 الوحدات طبيعة الوحدات
 المقّرررقم  المقّررم ـاس دةالمعتمَ 

 م ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

General Physics 1 1111111 --  1 3 4  1 1111111 1فيزياء عامة 

Calculus 1 1114111   1 
حساب التفاضل  4 3 )تمارين(

 2 1114111 1والتكامل 

General Chemistry 1 1112111 --  1 3 4  3 1112111 1كيمياء عامة 
General Biology 1 1113111 --  1 3 4  4 1113111 1أحياء عامة 

Introductio To 

Computer Science 
 5 1105101 مقدمة علوم الحاسب 3 2 1   1105101

Introduction to 

Statistics 
 5 1104131 حصـــاءمقدمة اال 3 3 --  -- 1114131

Scientific 

Terminology 
 6 1100001 مصطلحات علمية 2 2 --   1100001

 رات الكلّية اإلجباريّةمقرّ  مجموع وحدات 24 19 5   
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 انزخّصصجبد طه  يز 3.3
 مقّررات التخّصص اإلجباريّة من القسم  1.3.3

Course Title المستوى  المتطلب السابق المقّرر
 الدراسي

طبيعة 
الوحدات  الوحدات

 دةالمعتمَ 
 م هرقم المقّرر ورمز  م المقّررـاس

 نظريّ  عمليّ 
General Chemistry  

II 
 1 1120220 (2)كًُُبء ػبيخ  4 3 1 3    1120121     

Inorganic 

Chemistry I 
      1120101      3 - 3 3 

كًُُبء غُشػضىَخ 

(1) 
1120201 2 

Principles of 

Organic Chemistry 

I 

1120121 3 1 3 4 
أعظ انكًُُبء 

 (1)انؼضىَخ 
1102231 3 

Chemistry of 

Volumetric and 

Gravimetric 

Analysis 

      1120220  4 1 3 4 
كًُُبء انزسهُم 

 انسدًً وانىصًَ
1120011 4 

Principles of 

Organic Chemistry 

II 

1120231 4 1 3 4 
أعظ انكًُُبء 

 (2)انؼضىَخ 
1120030 5 

Thermodynamic 

Chemistry 

     1120220& 

 1104202 
4 - 2 2 

انذَُبيُكب انسشاسَخ 

 انكًُُبئُخ
1120041 6 

Electrochemistry      1120220 4 - 0 0 7 1120042 انكًُُبء انكهشثُخ 
Instrumental 

Methods of 

Analysis 

 8 1120312 طشق انزسهُم اِنً 3 2 1 5   1120011

Spectra of Organic 

Compounds 
     1120030 5 1 2 3 

انًشكجبد يطُبفبد 

 انؼضىَخ
1120333 9 

Inorganic 

Chemistry II 
     1120201 5 - 3 3 

كًُُبء غُشػضىَخ 

(2) 
1120302 10 

Surface and Catalysis  

Chemistry 
1120041 5 - 3 3 

 انغطىذ و كًُُبء

 انسفض
1120344 11 

Chromatographic 

Methods of 

Separation 

     3302312 6 1 2 3 
   طشق انفصم 

 شافًخانكشويبرى
1120313 12 

Experimental 

Inorganic 

Chemistry 

     1120302 6 2 - 2 
كًُُبء غُشانؼضىَخ 

 انزدشَجُخ
1120303 13 

Quantum 

Chemistry 

1102241& 

      1104241 
 14 1120345 كًُُبء انكى 2 2 - 6

Kinetic Chemistry      1120041 6 - 2 2 15 1120346 انكًُُبء انسشكُخ 
Organic Reaction 

Mechanism 
1120333   6 - 2 2 

يُكبَُكُخ انزفبػالد 

 انؼضىَخ
1120334 16 

Biochemistry 1120030   6 1 1 2 17 1120361 انكًُُبء انسُىَخ 
Photochemistry      1120220 6 - 2 0 18 1120343 انكًُُبء انضىئُخ 
Experimental 

Physical Chemistry 
     1120041 7 2 - 2 

كًُُبء فُضَبئُخ 

 ردشَجُخ
1120447 19 
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Inorganic 

Chemistry III 
     1120302 7 - 2 2 

كًُُبء غُش ػضىَخ 

(3) 
1120404 21 

Heterocyclic 

Chemistry 
      1120334 7 - 0 2 

انسهمبد انغُش  كًُُبء

 يزدبَغخ
1120435 21 

Applied Organic 

Chemistry 
      1120334 7 1 2 3 

انكًُُبء انؼضىَخ  

 22 1120436 انزطجُمُخ
Chemistry of 

natural products 
1120334 7 1 1 2 

كًُُبء انًُزدبد 

 انطجُؼُخ
1120437 03 

Inorganic 

chemistry IV 

(Chemistry of 

lanthanides and 

actinides) 

 1120404 8 - 2 2 

انكًُُبء غُش انؼضىَخ 

IV 

كًُُبء انهُثبَُذاد 

 األكزبَُذادو

1120425 04 

 جباريةمجموع وحدات مقّررات التخّصص اال 63  50     13     
         اتصالساعة  3 المعتمـــدة =عملية وحدة الال  
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  من خارج القسمالمساعدة قّررات اإلجباريّة الم 2.3.3
Course Title 

Course 
Number & 

Code 
المتطلب 

 السابق المقّرر
المستوى 
 الدراسي

الوحدات  طبيعة الوحدات
رقم المقّرر  م المقّررـاس دةالمعتمَ 

 م ورمزه
 نظريّ  تمارين

 

Calculus 2 1124020 1124121  1 3 4 
حساب التفاضل 

 1 1114212 2والتكامل 

 

Differential 

Equations 
1124241 1104202  -- 3 3 

 
 معادالت تفاضلية

 
1114241 2 

  6        1 7  

     اتصالساعة  2 المعتمـــدة =تمارين وحدة الال  
     

 :  تدريب ميداني 3ـ3ـ3
وزذح يؼزًذح(  0وهً فزشح الرمم ػٍ ثًبَُخ أعبثُغ َمضُهب انطبنت خالل انفصم انذساعٍ ثًؼذل أسثؼخ وزذاد دساعُخ )

فً رسذ إششاف انمغى وهً يٍ ضًٍ يزطهجبد فً أزذ انًصبَغ انكًُُبئُخ ثبنًًهكخ أو يؼبيم انزسبنُم ثبنًغزش

 انزخصص االخجبسَخ وهً ػهً انُسى انزبنً:

Course Title 
Course 

Number & 
Code 

المتطلب 
السابق 
 المقّرر

المستوى 
 الدراسي

الوحدات  طبيعة الوحدات
 المقّرررقم  المقّررم ـاس دةالمعتمَ 

 م ورمزه
 ظريّ ن عمليّ 

Site Training 1101391  
 صيفى
6-7 

 

 1 1112391 تدريب ميدانى 2 -- 2

 التدريب الميداني  مجموع وحدات 2 2       -- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

 مقّررات التخّصص االختياريّة  3.3.4. 
 ( وزذاد :    8َخزبس انطبنت يٍ انًمّشساد االخزُبسَّخ يدًىع ) 

 

Course Title  المتطلب السابق
 المقّرر

المستوى 
 الدراسيّ 

الوحدات  طبيعة الوحدات
 نظريّ  عمليّ  م رقم المقّرر ورمزه م المقّررـاس دةالمعتمَ 

Analysis of Industrial 

Products 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102313

رسهُم انًُزدبد 

 انصُبػُخ
1102414 1 

Applications of Mass 

Spectrometry in 

Analytical Chemistry 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102313

رطجُمبد يطُبف 

انكزهخ فً انكًُُبء 

 انزسهُهُخ
1102415 0 

Special Topics in 

Analytical Chemistry 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102312

يىضىػبد خبصخ 

فً انكًُُبء 

 انزسهُهُخ
1102416 3 

Bioinorganic Chemistry 
1102424 

1102360 
 2 2 - اخزُبسٌ

 كًُُبءغُش ػضىَخ

 زُىَخ 
1102426 4 

Polymer Chemistry 1102334 ٌ2 2 - اخزُبس 
كًُُبء 

 انجىنًُشاد
1102438 5 

Special Topics in 

Inorganic Chemistry 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102424

يىضىػبد خبصخ 

فٍ انكًُُبءغُش 

 انؼضىَخ
1102427 6 

Special topics in Organic 

chemistry 

1102334, 

1102435 
 2 2 - اخزُبسٌ

يىضىػبد خبصخ 

ًُبء فٍ انكُ

 انؼضىَخ
1102439 7 

Principles of molecular 
spectroscopy 

 2 2 - اخزُبسٌ 1102345
مبادئ التحليل 
 الطيفي الجزيئي

1102448 8 

Nuclear and Radioactive 

Chemistry 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102345

انكًُُبء انُىوَخ 

 واألشؼبػُخ
1102449 9 

Solutions and Colloids 

Chemistry 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102346

كًُُبء انًسبنُم 

 وانغشوَبد
1102480 12 

Corrosion Chemistry 1102242 ٌ11 1102481 كًُُبء انزآكم 2 2 - اخزُبس 

Chemical Applications 

of Group Theory 
 2 2 - اخزُبسٌ 1102424

انزطجُمبد انكًُُبئُخ 

 نُظشَخ انًدًىػبد
1102428 12 

Chemical Industries 1102344 ٌ13 1102482 صُبػبد كًُُبئُخ 2 2 - اخزُبس 

Organometallic 

Chemistry (III) 
 14 1120409 كًُُبء فهض ػضىَخ 2 2 - اخزُبسٌ 1102424

 مقّررات التخّصص االختياريّةمجموع وحدات  28 

 
 مشروع التخرج  5ـ3ـ3

Course Title 
Course 
Number 
& Code 

المتطلب 
 السابق المقّرر

توى المس
 الدراسيّ 

الوحدات  طبيعة الوحدات
 المقّرررقم  المقّررم ـاس دةالمعتمَ 

 م ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

or Graduation Project 1101492 

1102312, 
1102323, 
1102334, 
1102447, 

 1 1102492 مشروع التخرج 3 - 3 الثامن

 مشروع التخرج مجموع وحدات 3   3       - 
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 اإلرشاديّة لتوزيع المقّررات ةالخطّ  4ـ3
 ةعلى المستويات الدراسيّ  

 برنامج السنة التحضيريةأوال: 
 

 

  Preparatory Semester  

 Course اسـم المقّرر

Requisite 

Contact 

Hours 

Credit 

Units 
Course Title 

Course 

Number 

& Code 

No 

 رياضياث
-- 
- 

3 3 Mathematics 1003101 1 

 هاراث حاشب آليم
-- 

3 3 Computer Skills 1004101 2 

ت   English 1 1001101 3 3 15 -- 1اللغت الاهجليًز

 مهاراث الاجصال
-- 2 2 

Communication 

Skills 
1002101 4 

 Thinking Skills 1002102 5 2 2 -- مهاراث التفكير

    25 13 
Total Units of the Preparatory 

Semester 
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 ثانيا: برنامج كلية العلوم
 )يشترط اجتياز الطالب لبرنامج السنة التحضيرية(

 السنة األولى
 

 

 

 

   First Semester  ولاأل انًغزىي

 Course اسـم المقّرر

Requisite 

Units Type Credit 

Units 
Course Title 

Course 

Number 

& Code 

No 

Pr./Tu. Th. 

 General Physics 1 1111111 1 4 3 1 -- 1فُضَبء ػبيخ 

 Calculus 1 1114111 2 4 3 1 -- 1زغبة انزفبضم وانزكبيم 

 3 2 1 -- يمذيخ ػهىو انسبعت
Introduction to 

Computer Science 
1115111 3 

 2 2 -- -- يصطهسبد ػهًُخ
Scientific 

Terminology 
1111111 4 

 Islamic Culture 1 1601101 5 2 2 -- -- 1ثمبفخ اعاليُخ 

   12           3 15 Total Units of the Second Semester 

 

 يشترط إجتياز الطالب لمقررات برنامج الدراسات التحضيرية
 ساعات اتصال 3دة = ـــوحدة العملى المعتم/  الــــــساعة اتص 2وحدة التمارين المعتمدة = 

 = ساعتان ونصف اتصال وحدة مقرر المصطلحات العلمية المعتمدة
 

           
 

   Second Semester ًَانًغزىي انثب

 Course المقّرراسـم 

Requisite 

Units Type Credit 

Units 
Course Title 

Course 

Number 

& Code 

No 

Pr./Tu. Th. 

 General Chemistry 1 1112111 1 4 3 1 -- 1كًُُبء ػبيخ 

 General Biology 1 1113111 2 4 3 1 -- 1أزُبء ػبيخ 

 Introduction To 3 3 0 -- زصـــبءيمذيخ اإل

Statistics 
1114131 3 

 Arabic Language  1602101 4 2 2 0 -- نغخ ػشثُخ 

 Islamic Culture 2 1601201 5 2 2 1 1611111 0ثمبفخ اعاليُخ 

13            1                                                                                 15 Total Units of the Second Semester   
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 السنة الثانية
Third Semester المستوى الثالث 

Course Title المتطلب السابق المقّرر 
الوحدات  الوحدات طبيعة

 م رقم المقّرر ورمزه م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

Principles of Organic 

Chemistry I 
1102101 1 3 4 

أعظ انكًُُبء 

 1انؼضىَخ 
1102231 1 

Calculus (2) 1104101 - 4 4 2 1104202 ) 0وركبيم ) رفبضم 
General Chemistry  II 1102101 1 3 4 3 1120220 2  ػبيخ كًُُبء 

Inorganic Chemistry I 1120101 - 3 3 ػضىَخ   غُش كًُُبء

(1) 
1102221 4 

 الثالثلمستوى امجموع وحدات  15 13          2                                                                              
 

 

 

Fourth Semester المستوى الرابع 

Course Title المتطلب السابق المقّرر 
الوحدات  الوحدات طبيعة

 م قّرر ورمزهرقم الم م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

Electrochemistry 1120202 - 2 2 1 1102242 انكًُُبء انكهشثُخ 
Chemistry of 

Volumetric and 

Gravimetric Analysis 

 انزسهُم كًُُبء 4 3 1 1120220

 انىصٍَ و انسدًٍ
1102211 2 

Principles of Organic 

Chemistry II 
 ًُُبءانك أعظ 4 3 1 1102231

 2 انؼضىَخ
1102232 3 

Differential Equations 1104202 - 3 3 4 1104241 رفبضهُخ يؼبدالد 
Thermodynamic 

Chemistry 

1120220 & 

1104202 
 انذَُبيُكب انسشاسَخ 2 2 -

 انكًُُبئُخ
1102241 5 

 الرابعلمستوى امجموع وحدات  15 13          2                                                                              
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 السنة الثالثة

 

Fifth Semester المستوى الخامس 

Course Title المتطلب السابق المقّرر 
الوحدات  الوحدات طبيعة

 م رقم المقّرر ورمزه م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

Inorganic Chemistry 

II 
 1 1102322  2) ػضىَخ) غُش كًُُبء 3 3 - 1102021

Instrumental 

Methods of Analysis 
 2 1102312 االنٍ انزسهُم طشق 3 2 1 1102211

Free Course  - - 3 3 زش يمشس  XXXXXXX 3 
Spectra of Organic 

Compounds 
 انًشكجبد يطُبفبد 3 2 1 1102232

 انؼضىَخ
1102333 4 

Surface and Catalysis  

Chemistry 
1102241 - 3 3 5 1102344 انسفض انغطىذ و كًُُبء 

 خامساللمستوى امجموع وحدات  15 13           2                                                                           
 

 

 

 

Sixth Semester المستوى السادس 

Course Title 
المتطلب السابق 

 المقّرر
الوحدات  الوحدات طبيعة

 م رقم المقّرر ورمزه م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

Chromatographic 

methods of 

separation 

 انفصم طشق 3 2 1 1102312

 انكشويبرىخشافٍ
1102313 1 

Elective Course 1601201 - 2 2  ٍيزطهت إخزُبسٌ ي

 يزطهجبد اندبيؼخ
16014XX 2 

Organic Reaction 

Mechanism 1102333 - 2 2  يُكبَُكُخ انزفبػالد

 انؼضىَخ
1102334 3 

Kinetic Chemistry 1102241 - 2 2 4 1102346 انسشكُخ انكًُُبء 
Photochemistry 1120202 1 1 2 5 1102343 انكًُُبء انضىئُخ 

Biochemistry 1102232 1 1 2 انكًُُبء انسُىَخ 

 
1120361 6 

Experimental 

Inorganic 

Chemistry 

1102322 2 - 2 غُشانؼضىَخ انكًُُبء 

 انزدشَجُخ
1102323 7 

 السادسلمستوى امجموع وحدات  15 10         5                                                              
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 السنة الرابعة
 

Seventh Semester المستوى السابع 

Course Title ق المقّررالمتطلب الساب 
الوحدات  الوحدات طبيعة

 م رقم المقّرر ورمزه م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

Inorganic 

Chemistry(III) 
كًُُبء غُش ػضىَخ  2 2 - 1102322

(3) 
1102424 1 

Experimental 

Physical Chemistry 
 فُضَبئُخ كًُُبء 2 - 2 1102241

 ردشَجُخ
1102447 2 

Heterocyclic 

Chemistry 
 انسهمبد كًُُبء 2 2 - 1102334

 غُشانًزدبَغخ
1102435 3 

Chemistry of 

natural products 
1102334 1 1 2 

كًُُبء انًُزدبد 

 انطجُؼُخ
1102437 4 

Elective Course (1) - - 2 2 
 يٍ إخزُبسٌ يمشس

 انكًُُبء لغى
11024XX 5 

Applied Organic 

Chemistry 

1102334 

 
1 2 3 

انكًُُبء انؼضىَخ  

 انزطجُمُخ
1102436 6 

Field Training 

 
 7 110391 يُذاٍَ رذسَت 2 - 2 يىافمخ انمغى

 السادسلمستوى امجموع وحدات  15 9           6                                                                             
 

 

Eighth Semester المستوى الثامن 

Course Title 
المتطلب السابق 

 المقّرر
الوحدات  الوحدات طبيعة

 م رقم المقّرر ورمزه م المقّررـاس دةالمعتمَ 
 نظريّ  عمليّ 

Research Project 

1102312, 

1102323, 

1102334& 

1102447 

 1 1102492 ثسث يششوع 3 - 3

Inorganic chemistry IV 

 
 IVىَخ انكًُُبء غُش انؼض 2 2 - 1102424

 
1102425 2 

Quantum Chemistry 
1102241 

1104241 
 3 1102345 انكى كًُُبء 2 2 -

Elective Course (2) - - 2 2 لغى يٍ اخزُبسٌ يمشس 

 انكًُُبء
11024XX 4 

Elective Course (3) - - 2 2 لغى يٍ اخزُبسٌ يمشس 

 انكًُُبء
11024XX 5 

Elective Course (4) - - 2 2 لغى يٍ سٌاخزُب يمشس 

 انكًُُبء
11024XX 6 

 Elective Course 1601201 - 2 2 
يزطهت إخزُبسٌ يٍ 

 يزطهجبد اندبيؼخ
16214XX 7 

 ثامناللمستوى امجموع وحدات  15 12          3                                                                           
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 القسم الثاني
 

 

 البرنامج توصيف
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 دامعة احلدّد الشنالٔة املؤضطة التعلٔنٔة 

 

 قطه الهٔنٔاء – نلٔة العلْو بعسعس الهلٔة/ الكطه 

 

 ّاملعلْمات العامة  ربىامر أ ( حتدٓد ال

 الهٔنٔاء: مصِ  )زقنُ(ّ ز ربىامر اضه ال – 1

 

 122: الالشمة إلننال الربىامر الطاعات املعتندةجمنْع   – 2

 

  : بهالْزْٓس علْو الهٔنٔاءالربىامراملؤٍل )الشَادة( اليت حيضل علَٔا الطالب عيد إننال   – 3

 

املطاقات أّ املطازات أّ التدضضات املتاسة يف الربىامر) مجال: ٍيدضة اليكل أّ اهليدضة   – 4

 اإلىشائٔة  ضنً  بسىامر اهليدضة املدىٔة ، الهٔنٔاء

 

والمؤىبلت )الشيادات( التي يحصؿ عمييا الطمبة  )إف وجدت(:  نقاط الخروج المتوسطة – 5
 )مثبل: درجة الدبمـو أو الشيادة الجامعية المتوسطة ضمف برنامج درجة البكالوريوس( : اليوجد

الميف / أو الوظائؼ التي يعد الطمبة ليا: )إذا كاف يوجد نقطة خروج مبكرة مف البرنامج،  – 6
تمؾ النقط( )مثبل: درجة الدبمـو أو الشيادة الجامعية المتوسطة( مع اكتب الميف في كؿ نقطة مف 

 : )اليوجد( ذكر الميف والوظائؼ التي يحوزىا الخريج عند كؿ نقطة خروج
 فنى مختبر – معمـ كيمياء –باحث فى مراكز البحوث  
 
7 –     

 1436-1435 ،   الموعد المحدد لبدء البرنامج   √ برنامج جديد    )أ ( 
 
     --- ،السنة التي تـ فييا آخر مراجعة لمبرنامج جديد    نعـ ب(  برنامج مستمر )
 

 المنشأة أو الجية المسئولة عف آخر مراجعة كبيرة ) مثبل: داخميا ضمف المؤسسة التعميمية(.
 جامعة الحدود الشمالية
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 ؟----------أسـ الجية التي نفذت االعتماد األكاديمي: اليوجد ؟  أخرى:  
   
 
اسـ ووظيفة ) مثبل: رئيس القسـ (عضو ىيئة التدريس الذي يدير أو ينسؽ أنشطة  البرنامج  – 8

 في الوقت الحالي: د. محمد حمدى ىبلؿ       رئيس القسـ د. محمد حمدى ىبلؿ
 
مكاف تقديـ البرنامج إذا لـ يكف في الحـر الجامعي الرئيسي،  أو إذا كاف البرنامج يقدـ في  – 9

 ف مكاف.أكثر م
 عرعربكمية العمـو  -

المديرية العامة لممياه  -2المديرية العامة لمدفاع المدنى بعرعر   -1: جية التدريب الميدانى -
 شكرة معادف الفوسفات -5شركة اسمنت الشماؿ   - 4مستشفى عرعر المركزى   -3بعرعر

 ب ( سياق البرنامج: 
 اشرح سبب الحاجة لمبرنامج.  – 1
االقتصادية، واألسباب االجتماعية أو الثقافية، أو المتعمقة بالتطورات لخص األسباب  –أ 

 التكنولوجية أو بالتطورات في السياسة الوطنية، أو غير ذلؾ مف األسباب األخرى:
 تمبية احتاجات سوؽ العمؿ ومواكبة متطمبات التنمية -

 اثراء البحث العممى فيما يخدـ تنمية المعارؼ وتحسيف اآلداء -

مجتمع لمتخصصيف فى مجاؿ الكيمياء خاصة فى المستشفيات والمعامؿ والوزارات احتياج ال -
 والييئات المختمفة ومرافؽ الخدمات

 أشرح عبلقة البرنامج برسالة المؤسسة التعميمية: –ب 
 تقديـ خدمات لممجتمع -

 المساىمو فى العممية التعميمية -
 
 دميا الكمية أو الجامعة أو القسم. اشرح العالقة )إن وجدت( مع البرامج األخرى التي تق – 2
 

 ىؿ يقدـ البرنامج مقررات تعد متطمبات لمطمبة في برامج أخرى: -أ 
 ........ ال                         .....√..... نعـ                    

 
 إذا كاف الجواب بنعـ، فما الذي يجب القياـ بو عمى مستوى القسـ لمتأكد مف أف ىذه المقررات 

 تمبي احتياجات الطمبة في البرامج األخرى : 
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ضافة أجزاء جديدة ضمف عناويف المقررات لمواكبة  مراجعة المقررات عمى فترات وتنقيحيا وا 
 التطورات العممية

 تدرس مف قبؿ أقساـ أخرى؟ بوىؿ يتضمف البرنامج متطمبات مف طبل -ب 
 .........        ال                   نعـ                           

 
إذا كاف الجواب بنعـ، فما الذي يجب القياـ بو عمى مستوى القسـ لمتأكد مف أف ىذه المقررات 

 التي تدرس مف قبؿ األقساـ األخرى تمبي احتياجات الطمبة في ىذا البرنامج؟
ضافة أجزاء جديدة ضمف عناويف المقررات لمواكب ة مراجعة المقررات عمى فترات وتنقيحيا وا 

 التطورات العممية
 
ىؿ لدى الطمبة المحتمؿ قبوليـ في البرنامج أية احتياجات خاصة أو خصائص معينة   – 3

ينبغي أخذىا بعيف االعتبار عند التخطيط لتقديـ البرنامج ) مثبل:  غالبية الطمبة مف فئة االنتظاـ 
مرتبطة بتقنية المعمومات لدييـ قصور في الميارات ال فالجزئي المسائي، أو مف فئة الطمبة الذي

 أو ميارات المغة( :
 ......... ال                          نعـ                    

  
 إذا كاف الجواب بنعـ ، أذكر ىذه االحتياجات الخاصة أو الخصائص :

 تنظيـ دورات تدريبية فى مجالى المغة اإلنجميزية والحاسب اآللى -

 فى مواقع مناسبة لمتخصصتدريب ميدانى عالى المستوى  -
 
 ما الذي  يجب القياـ بو في البرنامج لمتعامؿ مع ىذه االحتياجات والخصائص؟  -4
 تخصيص فترات أطوؿ لمتدريب الميدانى أو تنظيمو خبلؿ العطبلت الدراسية -

 رات الحاسوب أثناء تدريس المقرراتازيادة اإلىتماـ بالمغة اإلنجميزية ومي -
 نامج: ج ( رسالة وأىداف البر 

 بياف رسالة البرنامج :  – 1
إعداد وتأىيؿ الكوادر المتخصصو فى مجاؿ الكيمياء والقادرة عمى التنافس فى سوؽ العمؿ فى 

 ضوء احتياجات المجتمع طبقٍا لمعايير الجودة العالمية
 
بيا أذكر أية تغييرات جوىرية أو تطورات إستراتيجية جديدة في البرنامج يتـ التخطيط لمقياـ  – 2

خبلؿ السنوات الثبلث إلى الخمس القادمة مف أجؿ تحقيؽ رسالة البرنامج، مع تقديـ وصؼ 
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أو اآلليات الرئيسة التي يجب إتباعيا، وأذكر قائمة المؤشرات التي سوؼ تستخدـ  تلبلستراتيجيا
 لقياس االنجازات

 
 المؤشرات االستراتجيات  التغييرات أو التطورات الجوىرية 

 لمتناسب مع التطورات الحديثو تغيير الييكمو الدراسية تطوير الخطة
وضع ضوابظ لقبوؿ الطمبو فى  رفع كفاءة مخرجات القسـ

 القسـ
 تخريج كوادر متميزة

رفع مستوى القابمية لمتعمـ لدى 
 الطبلب

تنويع وسائؿ وطرؽ وأساليب 
 التدريس 

إعداد وسائؿ إيضاح متنوعة 
 ومجسمات توضيحية

رات المينية اإلرتقاء بالميا
 والعممية والبحثية 

اإلىتماـ بالجوانب العممية فى 
 التدريس

تحديث المعامؿ وتزويدىا 
 باألدوات والمواد الآلزمة

اإلرتقاء بقدرات أعضاء ىيئة 
 التدريس

اإلىتماـ بالبحث العممى  -
 ماديًا ومعنوياً 

تنظيـ دورات لتطوير  -
ميارات التدريس ألعضاء 

 ىيئة التدريس
 

دراسات وبحوث عممية تقديـ 
متخصصو لخدمة البيئة 

 والمجتمع

 د ( ىيكل وتنظيم البرنامج: 
 وصف البرنامج:  – 1
 

يجب أف يكوف ىناؾ دليؿ لمقسـ أو البرنامج ويكوف متاحا لمطمبة أو غيرىـ مف المستفيديف 
ع وأصحاب المصمحة، كما يجب أف ترفؽ نسخة مف المعمومات الخاصة بالبرنامج في الدليؿ م

نموذج توصيؼ البرنامج . وىذه المعمومات يجب أف تتضمف المقررات األساسية و االختيارية، 
وكذلؾ بياف بمتطمبات الساعات المعتمدة، والمتطمبات األخرى التي تخص القسـ/ الكمية أو 
الجامعة، باإلضافة إلى تفاصيؿ كاممة حوؿ المقررات التي ينبغي أف تدرس في كؿ فصؿ أو عاـ 

 . دراسي
 
 يوجد بالقسـ دليؿ لبرنامج الكيمياء يشمؿ جمبع المعمومات المذكورة عاليو -
 تنمية الخصائص أو المزايا لدى الطمبة  -2
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التي ييدؼ البرنامج   -خبلؼ المتوقع أو المعتاد  –أذكر أية الخصائص أو المزايا الخاصة
واحدة أو أثنتيف، عمى اال تزيد )القسـ ( أو الكمية أو الجامعة لتنميتيا لدى كؿ الطمبة، )أذكر 

القائمة عف أربع خصائص تعكس رسالة البرنامج وتميزه عف البرامج األخرى في نفس المجاؿ، 
وتجعؿ منو برنامجا مميزا أو استثنائيا. )مثبل: يكوف لدى خريجي البرنامج قدرات متميزة في إيجاد 

يادة، أو لدييـ التزاـ لمعمؿ في مجاالت الحموؿ اإلبداعية لممشكبلت، يمتمكوف قدرات جيدة عمى الق
 الخدمة العامة، أو يمتمكوف مستوى عاؿ مف الميارات في تكنولوجيا المعمومات(. 

 
أذكر استراتيجيات التعمـ واألنشطة الطبلبية التي ينبغي أف تستخدـ لتنمية كؿ خاصية أو ميزة 

 معينة مف ىذه الخصائص والمميزات:
 

الخصائص أو 
 اصةالمميزات الخ

اإلستراتيجية أو األنشطة الطالبية التي 
تستخدم من خالل البرنامج لتنمية هذه 

الخصائص أو المميزات، مع ذكر البراهين 
 لكل منها.  

البراهين على تحقق 
 الخصائص أو المهارات

أف يكتسب الطالب 
الدقة والحرص فى 
التعامؿ مع األجيزة 

 و األدوات المعممية

عداد  إعداد كتيبات عف كيفية تشغيؿ وا 
األجيزة العممية لمبحث والدراسة مع األخذ 

 فى اإلعتبار احتياطات األمف والسبلمة

مراجعة ماتحتويو الكتيبات 
بإستمرار والتدريب المستمر 
 عمى أمف وسبلمة المعامؿ

أف يتميز بميارات 
 كبيرة تعميمية

مشاركة الطبلب فى عممية التعمـ وذلؾ 
مختمؼ الفصوؿ  بتنوع األساليب والمياـ فى

 الدراسيو تتطور بما يناسب الظروؼ

مشاركة الطبلب فى 
 المسابقات البحثية

أف يكتسب الطالب 
القدرة عمى العمؿ فى 
مجموعات مما يشيع 

 التعاوف

تنظيـ ورش عمؿ عممية ومسابقات إلظيار 
 إبداعات وابتكارات الطبلب

المشاركة فى كؿ التظاىرات 
الطبلبية فى مجاؿ الكيمياء 

العموـ عمومًا والحرص و 
 عمى نيؿ جوائز

زيادة قدرة الطالب 
عمى الثقة بالنفس 
 وخمؽ فكر متميز لو

تشجيع مشاركة الطبلب فى األنشطة 
 الطبلبيو المختمفة

المشاركة الفعالو فى 
المسابقات المتنوعو 
والحرص عمى الحصوؿ 

 عمى مراكز متقدمو
دت( )مثال: الخبرة العممية او الميدانية لطمبة عناصر أو مكونات الخبرة الميدانية )إن وج – 3

 تخصصات الكيمياء ، أو التدريب التعاوني ...الخ(: 
 ممخص لعناصر التدريب العممي المطموبة في البرنامج. 
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مع مبلحظة أف ىناؾ نموذج خاص بتوصيؼ الخبرة الميدانية مشابو لنموذج توصيؼ المقرر 
 ( تكوف متطمبا مف متطمبات البرنامج.يجب إعداده ألية خبرة ميدانية )عممية

 
 
 وصؼ مختصر ألنشطة الخبرة الميدانية: –أ 

ضمف خطة البرنامج تحديد المستوى السابع بواقع ساعتيف أسبوعيَا لمتدريب الميدانى بإحدى 
الجيات المختصصو يشاىد فيو الطالب المعامؿ وطرؽ التحميؿ واإلختبارات المتنوعة كما يفحص 

 يتـ تقييـ الطبلب واإلشراؼ عمييـ مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ.بعض العينات و 
 
 

قائمة بنتائج التعمـ الرئيسة المقصودة في البرنامج التي ينبغي تطويرىا مف خبلؿ الخبرة  –ب 
 الميدانية:

 خمؽ كفاءات وكوادر متخصصو قادرة عمى العمؿ بنجاح بعد التخرج -

ى لمراكز الفحص والتحميؿ وربط ذلؾ بالمعمومات النظرية التعرؼ عمى الواقع الحقيقى والعمم -
 التى تـ تحصيميا لمتوافؽ بيف الجوانب النظرية والعممية

 
في أي مرحمة أو مراحؿ في البرنامج يتـ تقديـ الخبرة الميدانية؟ )مثبل: تذكر السنة أو  –ج 

 الفصؿ(:
 الفصؿ الدراسى السابع )السنة الرابعة(

 
خصص لمخبرة الميدانية وترتيبات الجدوؿ الزمني )مثبل: يوـ واحد لؤلسبوع أذكر الوقت الم –د 

 طيمة الفصؿ الدراسي( :
 
 
 عدد الساعات المعتمدة لمتجربة الميدانية: -ىػ 
 ساعتاف -
 
 متطمبات مشروع أو بحث التخرج )إن وجدت(   -4
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أو البحوث ممخص لمتطمبات أي مشروع أو بحث أو أطروحة في البرنامج ) عدا المشاريع 
 المطموبة في كؿ لمقرر( )يجب إرفاؽ نسخة مف متطمبات بحث أو مشروع التخرج(

 
 وصؼ مختصر لطبيعة بحث أو مشروع التخرج: –أ 

 يحدد لمطالب موضوعا عمميا في مجاؿ الكيمياء ليبحث فيو الطالب -1

وع يقوـ الطالب بتصفح المجبلت العممية والكتب بتجميع معممات كافيو حوؿ ىذا الموض -2
 عف طريؽ المكتبة واإلنترنت

 يمكف أف يقـو الطالب بإجراء بعض التجارب المعممية حوؿ ىذا الموضوع -3

يعد الطالب تقريرا عمميا وافيا يضـ إستعراضا لما قاـ بتجميعو وكذلؾ بنتائج التجارب  -4    
 التى أجراىا 

 بحث. قائمة بنتائج التعمـ الرئيسة المقصودة  مف المشروع أو ال  –ب 
 أف يكوف الطالب قادرا عمى فيـ أسس البحث العممى -1

 أف يستطيع الطالب البحث عف المراجع المناسبة لموضوع بحثو -2

 أف يتمكف الطالب مف التدريب عمى إجراء األبحاث العممية بالمعمؿ -3

 القدرة عمى العمؿ في مجموعات -4
و المشروع؟ )مثبل: السنة أو في أية مرحمة أو مراحؿ مف البرنامج يتـ تنفيذ ىذا البحث أ -ج 

 الفصؿ الدراسي (
 الفصؿ الدراسى الثامف )السنة الرابعة(

 عدد الساعات المعتمدة لمبحث أو مشروع التخرج : –د 
 ثبلث ساعات معتمدة

 وصؼ موجز لما يقدـ مف إشراؼ أكاديمي ودعـ لمطالب فيما يخط البحث العممي : -ىػ 
 عمى الطالبإشراؼ كامؿ مف عضو ىيئة التدريس  -1

 مساعدة الطالب في كيفية البحث عف المراجع -2

 حؿ المشكبلت التى تقابؿ الطالب -3
 وصؼ إجراءات التقييـ )بما في ذلؾ آلية التحقؽ مف المعايير( –و 

 مناقشة الطالب مف خبلؿ لقاء عممى بحضور زمبلئو وباقى أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ -1

 وضوع بحثوـ مف الطالب حوؿ مدتقييـ التقرير المق -2

 تقييـ الدراسات المعممية التى قاـ بيا الطالب  -3
 
 تطور نتائج التعميم في مجاالت التعمم –5
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 لكؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ الموضحة أدناه يجب توضيح: 
 

  وصؼ عاـ لممعرفة أو الميارة التي يطمب مف البرنامج تطويرىا ومستوى تمؾ المعرفة
وصاؼ العامة لممعرفة والميارة في إطار العمؿ والميارة. )كدليؿ يرجى مراجعة األ

 الوطني لممؤىبلت لمستوى مؤىؿ ىذا البرنامج. 

   وصؼ استراتيجيات التعميـ المطموب استخداميا في البرنامج لتطوير تمؾ المعرفة
والميارات. )يجب أف يكوف ىذا الوصؼ عاـ لمتوجيات المتخذة في البرنامج بصورة 

د مف تحديد مسئولية معينة في مقررات معينة، فيجب توضيح عامة ولكف إذا كاف ال ب
 ذلؾ(. 

   طرؽ تقييـ الطمبة المستخدمة في المقررات والبرنامج لتقييـ نتائج التعمـ في المجاؿ
 المعني. 

 
 المعرفة –أ 
 التعرف عمى مفاىيم الكيمياء ومجاالتو الرئيسيو -

 التعرف عمى نشأة عمم الكيمياء وتطوره -

 قسام عمم الكيمياء وطرق تقسيمو وأىميتوالتعرف عمى أ -
     

 وصؼ المعرفة التي سيتـ الحصوؿ عمييا:
 معرفة العبلقة بيف الكيمياء والعمـو األخرى -
 معرفة التطورات الحديثة فى مجاؿ الكيمياء -
 معرفة اآلداب واألخبلقيات المينيو المرتبط بآداء المتخصصيف فى مجاؿ الكيمياء -
 واألساليب البلزمو التى تستخدـ فى مجاؿ الكيمياء معرفة اآلليات -
 

 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير المعرفة:
 التدريب العممى المتميز -

 التدريب الميدانى الفعاؿ -

 المشاركات فى الندوات والمؤتمرات -

 المحاضرات -

 أسموب حؿ المشكبلت والتفكير الناقد -

 الواجبات والمشاركات الخارجية -
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 ييـ المعرفة المكتسبة:طرؽ تق 
 اإلختبارات التحريرية كأعماؿ فصؿ  ونيائيو -

 اإلختبارات العممية -

 المناقشات ومبلحظة آداء الطبلب -

 البحوث والدراسات -
 

 املَازات املعسفٔة )اإلدزانٔة( –ب 

 المطموب تطويرىا ومستوى األداء المتوقع:املَازات املعسفٔة )اإلدزانٔة(
قويـ المعمومات الجديدة وكذلؾ المفاىيـ والدالئؿ العممية مف القدرة عمى البحث وفيـ وت -

 مصادر مختمفة

 التعرؼ عمى المشكبلت العممية فى مجاؿ الكيمياء وتحميميا واقتراح الحموؿ المناسبة ليا -

 تبياف اإلستقبللية فى التفكير -

 القدره عمى تجميع البيانات مف مصادر متنوعو -
 

 : (املَازات املعسفٔة )اإلدزانٔةتطوير  استراتيجيات التعمـ المستخدمة في

 التدريبات المعممية والميدانية -

 تحميؿ وتفسير المادة العممية -

 مجموعات النقاش الصغيره -

 
 ( المكتسبة:املَازات املعسفٔة )اإلدزانٔةطرؽ تقييـ تطوير 

 اإلختبارات التحريرية والشفيية -

 المناقشات -

 المشاريع البحثية -
 

 ّاملطئْلٔة ( الشدضٔةالبٔئة )مَازات العالقات   –ز 

 

ّصف ملَازات العالقات الشدضٔة مع اآلخسًٓ، ّالكدزة على حتنل املطئْلٔة املطلْب   – 1

 الكدزة على:تطْٓسٍا:  

 ممازضة مَازات التْاصل الفعال مع اآلخسًٓ -

 العنل ضنً فسٓل ّقٔادة فسم العنل -
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 املعسفُٔ ّمَازاتُ املَئُالبشح عً معلْمات ّأضالٔب ّطسم ددٓدة لتينٔة قدزاتُ  -

 الكيمياءاإللتصاو باملعآري األخالقُٔ ّاملَئُ لتدضط  -

 

 

 اضرتاتٔذٔات التعلٔه املطتددمة يف تطْٓس ٍرِ املَازات ّالكدزات: - 2

 تشذٔع إضتدداو مضادز التعله احلدٓح )اإلىرتىت( - 

 تشذٔع املشازنُ فى ّزش العنل ّالدّزات التدزٓببُ ّاليدّات - 

 تشذٔع إعداد أحباخ فى جمال التدضط باملعآري العلنُٔ - 

 تهًْٓ فسم عنل إلجناش الْادبات املطلْبُ - 

 

 طسم تكٔٔه انتطاب الطلبة ملَازات العالقات الشدضٔة ّقدزتَه على حتنل املطئْلٔة: – 3

 تكْٓه آداء الطالب أثياء التدزٓب املٔداىى - 

 ّإعداد امللضكات التْعُْٓتكْٓه مشازنة الطالب فى املياقشات  - 

 تكازٓس دّزُٓ لهل طالب - 

 مالسظة تفاعل الطالب فى املْاقف املدتلفُ - 

 رشغ١غ اػذاد االثؾبس اٌّشزشوخ ِغ ا٢خش٠ٓ فٟ ِغبي اٌزخظض ثبٌّؼب١٠ش اٌؼ١ٍّخ - 

 

 مَازات االتضال ، ّتكئة املعلْمات، ّاملَازات احلطابٔة )العددٓة(: –د 

  

 ت العددٓة ّمَازات االتضال املطلْب تطْٓسٍا: ّصف املَازا – 1

 

 إضتدداو األضالٔب اإلسضائُٔ فى حتلٔل املعلْمات ّتفطريٍا للْصْل إىل سلْل مبدعُ -

 التْاصل مع اآلخسًٓ عً طسٓل اإلىرتىت -

 إضتدداو احلاضب اآلىل -

 إضتدداو التكئة فى إدساء العسّض التكدمئُ ألٍداف متيْعُ -

 

 : لٔه املطتددمة يف تطْٓس ٍرِ املَازاتاضرتاتٔذٔات التع - 2

 التدزٓبات املعنلٔة - 

 التعله عً طسٓل اإلىرتىت - 

 

 

 طسم تكٔٔه انتطاب الطلبة ملَازات االتضال ، ّتكئة املعلْمات، ّاملَازات احلطابٔة )العددٓة(:  – 3
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 اإلختبازات التشسٓسُٓ ّالعنلُٔ -

 تكئة احلدٓجةتهلٔف الطالب بإدساء حبْخ بإضتدداو ّضائل ال -

 تهلٔف الطالب بتكدٓه عسّض ّتصّٓدٍه بالتغرٓة السادعة التكْمئة  -

 تكازٓس دّزٓة لهل طالب  -

 

 ٍـ ( املَازات احلسنٔة  )إٌ ناىت مطلْبة( 

 

 ّصف للنَازات احلسنٔة )مَازات عضلٔة ذات ميشأ ىفطٕ( املطلْب تطْٓسٍا يف ٍرا اجملال: – 1

عنلٔة مجل دَاش قٔاس التْصٔل الهَسبى ّ اضتددامُ فى الكدزة على إضتدداو األدَصة امل -

 تكدٓس االمالح الرائبة فى املاء ّ دَاش قٔاس السقه اهلٔدزّدٔيى

 الكدزة على اإلضتدداو اجلٔد لألدّات املعنلٔة مً خالل التدزٓبات املتيْعُ -

 الكدزة على املالسظة ّتطذٔل املشاٍدات أثياء إدساء التذازب أّ الفشط املعنلى -

 

 اضرتاتٔذٔات التعله املطتددمة يف تطْٓس املَازات احلسنٔة: - 2

 الدزّس ّالتدزٓبات العنلُٔ - 

 التدزٓب على نٔفٔة تشغٔل األدَصة املتدضضُ ّاحملافظة علَٔا - 

 التدزٓب على اإلستٔاطات الْادب إتباعَا باملعنل - 

 

 طسم تكٔٔه انتطاب الطلبة للنَازات احلسنٔة: – 3

 ازات املعنلُٔاإلختب - 

 تهلٔف الطالب بإدساء جتازب إخالء معنل أثياء الطْازئ - 

 مالسظة الطالب أثياء الدزّس العنلُٔ ّنتابة تكسٓس - 

 تهلٔف الطالب بتكدٓه عسّض سْل إضتدداو األدَصة العنلٔة ّنٔفٔة صٔاىتَا - 

  

  ( متطمبات القبول لمبرنامج: 6
مبات القبوؿ عمى أف تتضمف أي متطمب مسبؽ ألي مقرر أرفؽ الدليؿ أو النشرة التي تصؼ متط

 أو خبرات ميدانية . 
 الحصوؿ عمى شيادة الثانويو العامو بنسب وفؽ ماتحدده عمادة القبوؿ والتسجيؿ بالجامعو -

 إجتياز إختبار القدرات واإلختبار التحصيمى وفؽ ماتحدده عمادة القبوؿ والتسجيؿ بالجامعو -

اليعانى مف أى مشاكؿ أو صعوبات تحد مف تواصمو وقدرتو عمى تمقى أف يكوف الئقَا طبيَا و  -
 الدروس العممية والمعممية

كمال البرنامج:  7  ( متطمبات الحضور وا 
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 أرفؽ دليؿ أو نشرة المتطمبات لما يمي: 
 الحضور –أ 

 النجاح مف سنة إلى سنة –ب 
 إكماؿ البرنامج –ج 
 اجتياز مقررات البرنامج -

 %75الحضور بنسبة  -
 ىـ( األنظمة والموائح الخاصة بتقييم الطمبة والتحقق من المعايير األكاديمية

 األنظمة أو السياسات الخاصة بتحديد وتوزيع الدرجات:  -1 
إذا كاف لدى الجامعة أو الكمية أو القسـ أو البرنامج سياسات أو أنظمة تتعامؿ مع تحديد وتوزيع 

 سخة مف ىذه الموائح واألنظمة. درجات الطمبة ، فينبغي ذكرىا أو إرفاؽ ن
 %44التقؿ درجة اإلختبار النيائى عف  -

 %24التقؿ درجة اإلختبارات الفصمية عف  -

 %24التقؿ درجة اإلختبار العممى عف  -

 %14التقؿ درجة األنشطة أو الواجبات عف  -

 %5التقؿ درجة الحضور أو المشاركة عف  -
 
ات اإلنجاز األكاديمي لدى الطمبة )مثبل ما ىي اإلجراءات المستخدمة لمتحقؽ مف مستوي - 2

مرجعة التصحيح لعينة مف االختبارات أو المياـ األخرى،  تقييـ مستقؿ بواسطة عضو ىيئة 
تدريس يدرس المادة في مؤسسة تعميمية أخرى(  مع مبلحظة أف إجراءات التحقؽ قد تختمؼ مف 

 مقرر إلى آخر  ومف نطاؽ إلى أخر مف نطاقات التعمـ.
 درجات الطآلب مف خبلؿ تشكيؿ لجاف لممراجعو مراجعة -

 و ( إدارة شؤون الطالب ومساندتيم
 اإلرشاد األكاديمي لمطالب   – 1 

صؼ الترتيبات التي ستتـ بالنسبة لئلرشاد األكاديمي وتقديـ النصح لمطمبة ، بما في ذلؾ جدولة 
واختيار التخصص، والتخطيط  الساعات المكتبية لؤلساتذة والمشورة المتعمقة بالتخطيط لمبرنامج،

 لمحصوؿ عمى عمؿ ) الذي يكوف في الغالب متوفرا عمى مستوى الكمية( 
 تعييف مرشد مف أعضاء ىيئة التدريس لكؿ مجموعة مف الطبلب لمتابعتيـ حتى التخرج -

 متابعة اآلداء األكاديمى لمطبلب  -

 رجتزويد الطالب بما يحتاجو فيما يتعمؽ بالتخصص والتوظيؼ بعد التخ -

 تقديـ اإلستشارات فيما يتعمؽ بالجوانب الشخصية واإلجتماعية والثقافية لمطالب -
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 تظمم وشكاوى الطمبة:       – 2
أرفؽ األنظمة التي تتعمؽ بتظمـ الطمبة في األمور األكاديمية، بما في ذلؾ العمميات التي تؤخذ 

الجية المعنية في المؤسسة بعيف االعتبار عند النظر في الشكوى التي يتقدـ بيا الطمبة إلى 
 التعميمية.

تخاذ مايمـز  - تنفيذ سياسة الباب المفتوح مف قبؿ رئيس القسـ لئلستماع لشكاوى الطبلب وا 
 حياليا

 طرح الدليؿ األكاديمى لتخصص الكيمياء لمطبلب لئلطبلع -

 تنفيذ بعض اإلستبيانات مثؿ إستبانة تقويـ المقرر عمى الطبلب بيدؼ التحسيف -

مف المقاءات ومؤتمرات األقساـ بيف الطبلب واألساتذة لمتعرؼ عمى المعوقات وحؿ تنفيذ عدد  -
 المشكبلت 

  
 
 الكتب والمراجع:  – 3
ما اإلجراءات المطموب إتباعيا مف قبؿ ىيئة التدريس في البرنامج لمتخطيط والحصوؿ عمى  –أ 

والمواد المعتمدة عمى مواقع  الكتب والمراجع والمواد األخرى،  بما في ذلؾ الموارد االلكترونية 
 االنترنت؟ 

 التنسيؽ مع المكتبة المركزية بالجامعة لتوفير الكتب والمراجع فى مجاؿ التخصص -

 التنسيؽ مع الجيات المختصة بالجامعة لتوفير مصادر المعمومات األلكترونية -

 تحديد لجنة مف أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ لمتابعة الكتب والمواد المسانده -
 
ما اإلجراءات المطموب إتباعيا مف قبؿ القائميف عمى البرنامج وىيئة التدريس في البرنامج  – ب

 لتقييـ مدى مناسبة وكفاية الكتب والمراجع والموارد األخرى؟ 
 إجراء إستبيانات لمعرفة آراء الطبلب حوؿ توافر الكتب والمراجع -

 الخاصة بالبرنامج عقد ورش عمؿ فى كافة المقررات لمراجعة الكتب والمراجع -

 إستحداث لجنو لمخطط والمقررات الدراسية بالقسـ لمتابعة البرنامج -
 ز ( أعضاء ىيئة التدريس : 

 التوظيف  -1
 



- 37 - 

 

وصؼ موجز عف اإلجراءات المتبعة في توظيؼ أعضاء ىيئة التدريس الجدد لمتحقؽ مف أف  
اـ بعممية التدريس المناطة عضو ىيئة التدريس مؤىؿ بصورة مناسبة ولدييـ الخبرات البلزمة لمقي

 بكؿ منيـ.
 اإلختيار مف ذوى اإلختصاص والكفاءة العممية العالية -

 المواءمة بيف تخصص العضو والمقررات التى يقدميا القسـ -

 األبحاث العممية المنشورة مف قبؿ العضو فى مجاؿ الكيمياء -

 والكبلميةالمقابمة الشخصية لتقويـ أىمية المتقدـ وخموه مف المواـز الحركية  -

 تعريؼ العضو المعيف باألنظمة والموائح بالقسـ والكميو والجامعو -
 المشاركة في التخطيط والمتابعة والمراجعة لمبرنامج -2

صؼ اإلجراءات المتبعة مف قبؿ القائميف عمى البرنامج في الحصوؿ عمى المشورة مف أعضاء 
ج، والمراجعة السنوية ، وعممية ىيئة التدريس ، وجعميـ ينخرطوف في متابعة جودة البرنام

 التخطيط لتحسيف البرنامج.
 سنوات 8-5إجراء مراجعة شاممة لمبرنامج بشكؿ دورى كؿ  -

 تنظيـ إجتماعات دورية لمتابعة تطبيؽ معايير الجودة ومراجعة تطبيؽ الخطط الدراسية -

 الحصوؿ عمى تغذية راجعة مف أعضاء ىيئة التدريس حوؿ سير البرنامج -

 لتحفيز وبث روح المنافسو والمبادرةالتشجيع وا -

 حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمؿ والدورات التدريبة  -
 
 

 

 

 التطوير الميني -3
 

 ما الترتيبات المتبعة لتحقيؽ التطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس  مف أجؿ:
 تحسيف الميارات المستخدمة في عممية التدريس؟ -أ 

 لمقرر الواحدتبادؿ الخبرات بيف أساتذة ا -

ية الحديثة فى التدريس كالمكتبة قنتنظيـ دورات تدريبة ألعضاء ىيئة التدريس فى إستخداـ الت -
 الرقمية

 التشجيع عمى إجراء األبحاث العممية -
برامج التطوير الميني األخرى بما في ذلؾ لمعرفة التطورات في مجاؿ البحث  - ب

 العممي في مجاالتيـ التدريسية؟
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 تمرات الوطنيو والعالميوالمشاركو فى المؤ  -

 المشاركو فى المجموعات البحثيو عمى المستوى الوطنى والدولى -

 المشاركو فى المشاريع الريادية والتنموية -
 
 برامج التييئة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد  -4
 

صؼ اإلجراءات التي تستخدـ مف قبؿ القسـ لتييئة وتحضير أعضاء ىيئة التدريس الجدد، أو 
الزائريف، أو األساتذة العامميف بدواـ جزئي لمتحقؽ مف معرفتيـ وفيميـ الكامؿ لمبرنامج  األساتذة

 وألىمية المقررات التي يدرسونيا  كعناصر ميمة في البرنامج ككؿ.
 التعريؼ برسالة وأىداؼ القسـ وفمسفة البرنامج والمقررات التى تقدـ فيو -

 فيوالتعريؼ بإنجازات القسـ وأعضاء ىيئة التدريس  -

 التعريؼ بالتجييزات والتسييبلت المتوافره -

 توزيع األدلة والنشرات التعريفيو بالبرنامج عمى أعضاء ىيئة التدريس -

 التعريؼ بحقوؽ وواجبات عضو ىيئة التدريس فى المؤسسو التعميميو  -
  
 أعضاء ىيئة التدريس من األساتذة العاممين بدوام جزئي واألساتذة الزائرين -5

وجز لمبرنامج/ القسـ/ الكمية / إجراءات المؤسسة التعميمية فيما يخص تعييف تقديـ وصؼ م
أعضاء ىيئة التدريس غير المتفرغيف واألساتذة الزائريف ) أي ىؿ الموافقة مطموبة، كيؼ تتـ 

 عممية االختيار،ونسبتيـ ىؤالء إلى العدد الكمي مف أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج(.
 جو إلى تخصص األستاذ الزائر أو الغير متفرغ أف يكوف القسـ فى حا -
جراءات تحسينو -ح  تقويم البرنامج وا 

 فاعمية التعميـ -1
ما اإلجراءات أو العمميات التي سوؼ تستخدـ لتقويـ وتحسيف االستراتيجيات التي  - أ

أعدت لتطوير التعميـ في كؿ نطاؽ أو مجاؿ مف مجاالت التعمـ ) مثبل: تقييـ التعمـ 
و، المشورة المقدمة والتي تتوافؽ مع نظريات التعمـ ألنماط متنوعة مف الذي تـ تحقيق

التعمـ،  تقويـ مدى معرفة أعضاء ىيئة التدريس ومياراتيـ في استخداـ استراتيجيات 
 متنوعة(.

 مراجعة تقويـ الطبلب المنتظميف لممقررات الدراسيو والبرنامج األكاديمى -
 مجمراجعة تقويـ أرباب العمؿ بالبرنا -
 المراجعو الداخميو )التقويـ الذاتى( -
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إلحاؽ أعضاء ىيئة التدريس بدورات تدريبية وورش عمؿ لتزويدىـ بالميارات التدريسية  -
 البلزمة

ما اإلجراءات المتبعة في تقويـ ميارات أعضاء ىيئة التدريس في استخداـ االستراتيجيات    - ب
 المخطط ليا.

 لممقررات الدراسيو والبرنامج األكاديمىمراجعة تقويـ الطبلب المنتظميف  - 
 المراجعو الداخميو )التقويـ الذاتى(  - 
 مراجعة تقويـ الطبلب المتخرجيف لممقررات الدراسيو والبرنامج األكاديمى  - 
  
 التقويم العام لمبرنامج -2

ما االستراتيجيات التي تستخدـ في البرنامج لمحصوؿ عمى تقويـ عاـ لمجودة في  - أ
ج، باإلضافة إلى معرفة مدى االنجاز الذي تحقؽ فيما يخص نتائج التعمـ البرنام

 المقصودة في البرنامج:

 
 مف قبؿ الطبلب المسجميف حاليا والذيف تخرجوا مف البرنامج؟

توزيع اإلستبيانات عمى الطبلب المحتمؿ تخرجيـ لمحصوؿ عمى تغذية راجعة عف المقررات  -
 الدراسية والبرنامج بشكؿ عاـ

ابمو الشخصيو لمجموعو مف الطبلب المتخرجيف لمتعرؼ عمى وجيات النظر حوؿ المق -
 المقررات الدراسية والبرنامج

المقابمو الشخصيو لمجموعو مف الطبلب المحتمؿ تخرجيـ لمتعرؼ عمى وجيات النظر حوؿ  -
 المقررات الدراسية والبرنامج بشكؿ عاـ

 مف قبؿ مشرفيف مستقميف و/ أو مقوميف مستقميف؟ 
 المراجعة الدورية لمبرنامج -
 اإللتزاـ بمعايير الييئات العالميو ذات العبلقة -
 توصيات األساتذة الزائريف حوؿ المقررات الدراسية والبرنامج -

 مف قبؿ أرباب العمؿ الذيف لدييـ خريجوف مف البرنامج وغيرىـ مف أصحاب المصمحة:
 ء الخريجيف مف البرنامجإستطبلع رأى أصحاب العمؿ حوؿ آرائيـ عف مستوى آدا -

 تنظيـ لقاءات دوريو مع أرباب العمؿ والمجتمع المستيدؼ مف البرنامج -
 ما اإلجراءات المتبعة لمراجعة ىذه العمميات التقويمية والخطط العممية لتحسيف البرنامج؟ -ب
ستخداـ مؤشرات الجودة فى البرنامج ومقرراتو -  تحديد وا 

 إعداد تقارير سنويو عف النتائج -
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 ويـ المقررات والبرنامج بصورة دوريةتق -

 رصد التغييرات التى أستحدثت واألسباب الداعيو ليا فى ممؼ البرنامج -

 تعديؿ الخطة الدراسية تبعَا لمتتطمبات المجتمع واحتياجات سوؽ العمؿ -

 اإلستعانو بالخبراء فى القطاعات المينيو فى عممية مراجعة البرنامج -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 41 - 

 

 الثقسم الثال
 

 

 

 توصيف المقّررات الدراسّية
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 : رٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ األٚي

 

 

 

 

 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 General Physics 1 1 فُضَبء ػبيخ

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1101101    4 3 3 6 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص               متطلب كليت              متطلب جامعت   مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي --- املتطلب الصابم الثاوي املصتىي الدراس ي

ٌّمشس:أ٘ذاف ا  

 To make the student acquainted with the general concepts of physics by introducing to him the 

fundamental principles of physics through simple mathematical description. 

  To draw his attention to the importance of physics in studying and understanding the natural 

phenomena in order to set the laws that governing them. 

 Providing the student with the skills of thinking in the various events of the universe and to be able to 

interpret them in terms of the laws of physics. 

 Explaining to the student the different methods in solving the physical problems through solved 

examples, exercises and the practical sessions. 

 وصف امللرر :

General introduction to the fundamental concepts of physics – units , Dimensions and vectors – one and two 

dimension of motion – Newton's laws of motion – Work, Energy and Power – momentum, impulse and 

collisions – Rotation of rigid bodies1. The experience of free fall. Ballistics test , Experience friction,  

 Experiment table powers, Experiment Newton's law, Antenna test track, Experiment rotational motion,  

Experience simple pendulum, Experiment Hooke's law.  

 التلدًر 
 15 أختباراث كصيرة  - مشروع  40 ر اث دوريتاختبا 

 5 املشاركت  - معمل   40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 
 “Physics: Principles with Applications”, Douglas C. Giancoli, 6th Edition, Addison-Wesley; 2010. 

 

 انًشاخغ انًغبػذح : 
 “Fundamentals of Physics Extended”, David Halliday, Robert Resnick, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 

2013. 

 Fundamental of physics by Holliday and Resnick and walker 2008.  john wiley and sons. 
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 ًمشساعى ان
 ثبنهغخ االَدهُضَخ غخ انؼشثُخهثبن

 Calculus I 1زغبة انزفبضم وانزكبيم  

 يؼهىيبد انًمشس

سيض  و سلى 

 انًمشس
عبػبد  انىزذاد انًؼزًذح 

 االرصبل

 انًدًىع رًبسٍَ يسبضشح

1104101 4 3 2 5 

             يزطهت أخزُبسٌ         يزطهت رخصص         كهُخ يزطهت          يزطهت خبيؼخ يغبس انًمشس

 - انًزطهت األٍَ - انًزطهت انغبثك األول انًغزىي انذساعٍ

 

 أهذاف انًمشس: 

 

By the end of this course the student will be able to: 

1- graspthe centralidea oflimit andcontinuity, and its applications. 

2- understandthe maintheme ofcalculus and its applications . 

3-  differentiate standardfunctions by applyingthe fundamentalrules of differentiation. 

4- compute the optimal values of functions applytheconceptsofmonotonicityand concavityinsketchingthe 

plane curves. 

 

 وصف انًمشس : 

This courseis afirst calculus dealing mainly with differentialcalculus.After a discussionoffewmathematical 

preliminaries,weintroduce fundamentalfunctions (polynomials, power, trigonometric, logarithmic, 

exponential, hyperbolic functions),limits, continuity, derivatives, differentiation rules, and finally 

applications of differentiation (monotonicity, concavity, extrema, sketching the plane curves, Taylor and 

Maclaurin polynomials). 

  

 انزمذَش 
 10 أخزجبساد لصُشح   يششوع 40 اخزجبس اد دوسَخ

 10 انًشبسكخ  يؼًم 40 اخزجبس  َهبئٍ 

 كزبة انًمشس : 

 Calculus, Early Transcendental; H. Anton, I. Bivens and S. Davis, John Willy & Sons, 9
th

 ed., 2009. 

 اخغ انًغبػذح : انًش

 Calculus, Early Transcendental ; J. Stewart, International Metric Version, 6th ed. 2008 

 Calculus, A Complete Course; R. Adams, C. Essex, Pearson Canada, 7th ed. 2010. 
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 Introduction to Computer اعى انًمشس ثبنهغخ انؼشثُخ

Science 

Course 

Name يمذيخ ػهىو انسبعت 

Tot. Pr./Tu. Lect. 
Contact 

Hours 

Credit Units Course Code 
Course  

Information 5 3 2 3 1105101 

  University  Requirement    College Requirement      Core     Elective  Track 

Co-requisites (if any) Pre-requisite: 1004101 2 Level 

Course Objectives: 

By the end of this course the student will be able to: 

1. Appreciate the importance of the computer science field 

2. Understand the relevance between the courses of the computer science curriculum 

3. Broadly discuss the major topics included in the computer science field 

4.  Appreciate why computers are essential components in business and society  

5. Understand how the computer is used as a problem solver 

Course Description(brief): 

The course is an overview of computer science, from which students can appreciate the relevance 

of future courses in the field. This survey approach provides a theoretical, practical, and realistic 

understanding of the entire field. It begins with the fundamentals of data processing, data 

representation and storage, the processing inside the computer architecture to get information, 

investigating , the topics of algorithms, and the development of programming languages, and 

software, progresses to the study of operating systems  and computer networks and internet, major 

applications of computer technology via graphics  and artificial intelligence will be surveyed, and 

closes with an introduction to the abstract theory of computation. 

  Quizzes   Project   Periodic  tests Evaluation 

  Participation   Lab   Final-exam 

Textbook (only one): 

J. Glenn, David T. & Dennis B., Computer Science: an over view, 11th Ed, Addison-Wesley, 2013 

Reference Book (no more than 2) : 

David Evans, Int. to Computing: Explorations in Language, Logic, and Machines, CSIPP, 2011 

George Beekman, Introduction to Computing ,4th Ed., Pearson, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/David-Evans/e/B00IHWEEE6/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1393569191&sr=1-1
http://www.amazon.com/Introduction-Computing-Explorations-Language-Machines/dp/1463687478/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1393569191&sr=1-1&keywords=Introduction++to+Computing
http://www.amazon.com/Introduction-Computing-4th-George-Beekman/dp/1256727849/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1393569191&sr=1-10&keywords=Introduction++to+Computing
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 : رٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ

 

 اسم المقرر
ت لعربيتغت البال  باللغت الاهجليًز

General Chemistry 1ػبيخ  كًُُبء    1  

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

 املعتمدة
شاعاث 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1102101 4 3 3 6 

 متطلب أختياري                   متطلب جخصص                   متطلب            متطلب جامعت         مسار المقرر

  املتطلب ألاوي - املتطلب الصابم ألاول  المستوى الدراسي

 أهداف المقرر:
The objectives of this course can be summarized in the following points: 

 Units, molecules, atoms and formulae 

 Stoichiometry of the chemical reactions  

 Gases  

 Periodic table and its properties 

 Chemical equilibria 

 Basic principles of organic chemistry   

 Basic principles of Biochemistry 

 وصف المقرر : 
General introduction to the fundamental concepts of chemistry: units, molecules, atoms, formulas, 

stoichiometry, gases, periodic table, equilibrium, ionic equilibrium, organic and biochemistry. 

Practical section: 
Safety rules, Chemical nomenclature, Acid radicals; Dil. HCl group Acid radicals; Conc. H2SO4 group, 

General group, General scheme for testing acid radicals + unknown, Basic radicals (1-6), General scheme 

for testing base radicals + unknown. 
 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة  مشروع 02 اختبارات دورية

 12 املشاركت 32 معمل 40 نهائي اختبار 

      كتاب المقرر : 
 Chemistry: 9th edition by R. CHANG, McGraw-Hill 2008. 

 Chemistry principle & reactivity by Masterton & Hurly, 1989, Sanders College publishing 
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 اسم المقرر
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 General Biology  I 1أزُبء ػبيخ 

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

 املعتمدة
شاعاث 

 الاجصال

 معمل محاضرة
املج

 موع

1103101 4 3 3 6 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص        متطلب كليت             متطلب جامعت  مسار المقرر

  املتطلب ألاوي - املتطلب الصابم الثاوي المستوى الدراسي

  أهداف المقرر:
By the end of the this course the student will be able to: 

The course aims to introduce students to basic knowledge and principle in biology 

 Students should be familiar with Biology and its branches and evolution and its applications in life. 

 Provide students with new language skills and prepare them for specialized scientific reading. 

 Highlighting the role of biology in solving the problems and its role in the progress of mankind in life. 

 Introducing students to the principles of biology in terms of general concepts and importance. 

 Help students to develop their scientific and practical skills in general biology. 

 وصف المقرر : 
Getting Acquainted with Biology- What is Biology \ Branches of Biology-Historical Development of Biology-

Characteristics of Life-How Biological studies Are Conducted-Applications of Biology \ Relations with other 

Sciences-Careers for Biology Majors-Chemical Basis of Life-Inorganic Components of Living Organisms-

Organic Components of Living Organisms-Biological Reactions and Enzymes-Cells and Tissues: Structure 

and Functions -Prokaryotic Cells-Eukaryotic cells-Replication of cells: Mitosis and Meiosis-Plant and Animal 

Tissues-Biodiversity-Principles of Taxonomy and Classification-Viruses, Bacteria, Algae and Fungi-Plants-

Animals-Nutrition- Metabolism and Bioenergetics-Photosynthesis: Fixation of Sun Energy-Synthesis of 

Biological Macromolecules, Energy Storage-Breakdown of Biological Macromolecules, Energy Release- 

Excretion-Excretion in Simple Forms of Life-Excretion in Plants-Excretion in Animals-Respiration-

Circulatory System-Blood: Composition & Functions-Heart & Vessels-Lymph & Lymphatic System. 

Practical: Microscopes-Parts, how to use, maintenance, preparing samples for microscopic viewing- Cells-

Identifying parts of eukaryotic and prokaryotic cells, and deriving basic differences between them by viewing 

prepared animal, plant and microbial models as well as viewing by the students samples he prepared himself-

Tissue-Microscopic study of animal and plant tissues, identifying the differences between them and the 

adaptability of characteristics to functions-Diversity of organisms-Identification of categories of classifying 

organisms, studying the characteristics of the kingdoms and major phyla. Practicing to give scientific names to 

representatives of known organisms according to the binomial system- Nutrition -Study of representatives of 

autotrophs and heterotrophs.-Conduction of nutrients to cells by osmosis, diffusion and active transport as 

related to sections in root, stem and leaf in plants and digestive system in rat-Transport of nutrients and 

materials in plants and animals-Study of sections of root, stem and leaf to identify the parts of transport in 

plants. Study of circulatory system in rat and pointing out role of blood in nutrients and material transp 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 02 اختبارات دورية

 12 املشاركت 32 معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
 Sylvia S. Mader (Latest Edition): Biology. McGraw-Hill, USA. 

 المراجع المساعدة : 
 Gunstream, S.E (Latest Edition). Explorations in Basic Biology. Prentice Hall, USA. 

 Baeshen and other 2007General Chemistry (In Arabic) Dr. A. El-Awady and other, 4th. ed., 1998, Hafiz 

Pub. 
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 اعى انًمشس
 ثبنهغخ االَدهُضَخ غخ انؼشثُخهثبن

 Introduction To Statistics يمذيخ فٍ اإلزصبء

 يؼهىيبد انًمشس

سيض  و سلى 

 انًمشس
عبػبد  انىزذاد انًؼزًذح 

 االرصبل

 انًدًىع يؼًم يسبضشح

1104131 3 3 - 3 

         يزطهت أخزُبسٌ          يزطهت رخصص         يزطهت كهُخ           يزطهت خبيؼخ يغبس انًمشس

 - انًزطهت األٍَ - انًزطهت انغبثك انثبًَ انًغزىي انذساعٍ

 

 أهذاف انًمشس: 

 

By the end of this course the student will be able to: 

1. understand the basic concepts of statistics. 

2. present and describe data graphically and numerically. 

3. understand the basic concepts of probability and probability distribution 

4. comprehend the fundamentals of sampling distribution, estimation and hypotheses testing. 

5. quantify correlation between two variables and understand the basics of regression analysis using 

simple regression as an example. 

 وصف انًمشس : 

Collecting data, graphical presentation and tabulation. Measures of central tendency and measures of 

dispersion.  Basic concepts of probability of events. Random variables, probability distributions, variance 

and expected value, binomial distribution and normal distribution. Sampling and sampling distribution: 

Sampling distribution of sample mean, central limit theorem and sampling distribution of proportion. 

Introduction to estimation and hypothesis testing: Estimation of population mean and proportion. Tests of 

statistical hypotheses regarding one mean and difference between two means. Tests of statistical hypotheses 

regarding one proportion and difference between two proportions. 

 انزمذَش 
 10 أخزجبساد لصُشح   يششوع 40 اخزجبس اد دوسَخ

 10 انًشبسكخ  يؼًم 40 اخزجبس  َهبئٍ 

 كزبة انًمشس : 

 Elementary Statistics: A Step by Step Approach; A. G .Bluman, MacGraw-Hill, 8
th

 ed., 2011 

 :  انًشاخغ انًغبػذح

1- Introduction to Probability and Statistics; W. Mendenhall, R. J. Beaver, and B. M. Beaver,    

     Cengage Learning, 14
th

 ed., 2012. 

2-  Elementary Statistics Picturing the World ; R. Larson, B. Farber, Pearson, 5
th

 ed. 2011 
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 ٌش :رٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ اٌضب

 

 اسم المقرر
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Principles of Organic Chemistry I 1 انؼضىَخ انكًُُبء أعظ

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 ملجموعا معمل محاضرة

1102231 4 3 3 6 

 متطلب أختياري             متطلب جخصص          متطلب كليت              متطلب جامعت  مسار المقرر

  املتطلب ألاوي 1102101 املتطلب الصابم الثالث المستوى الدراسي

 ف المقرر:أهدا
 

This course aims to give a detailed discussion about the electronic structure of the elements, nomenclature of 

nonfunctional molecules, isomerism, common and important reactions of different classes of organic 

compounds. 

 وصف المقرر : 
Classification and nomenclature of organic compounds, bonding, isomerism, Stereochemistry, reactions and 

reactions of mono functional organic compounds (Aliphatic and Aromatic). 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة  مشروع 02 اختبار ات دورية

 10 املشاركت 32 معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
 Organic Chemistry, by Finar,2013. 

 Organic Chemistry, by L.G, Wade, Jr. 

 المراجع المساعدة : 
 Organic Chemistry, J.McMurry, 3rd ed., 2010, Brooks/Cole Publishing Company. 

 Organic Chemistry, Morrison and Boyd, 6th ed., 2011, Allyn and Bacon. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Calculus II 0زغبة انزفبضم وانزكبيم  

 معلىماث امللرر 
شاعاث   الىحداث املعتمدة رمز  و ركم امللرر 

 الاجصال

 املجمىع جمارين محاضرة

1104202 4 3 0 5 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص         متطلب كليت           متطلب جامعت مصار امللرر 

 - املتطلب ألاوي 1104101 املتطلب الصابم الثالث املصتىي الدراس ي

 

 أهذاف انًمشس: 

 
 Apply the concepts of inverse function in deriving equivalent formulas for certain inverse functions. 

 Apply the concepts of differentiation in graphing and other applications. 

 Understand the concepts of the fundamental theorem of calculus. 

 Integrate functions by applying the techniques of integrations. 

 Apply the concepts of definite integral to compute area between two curves, work, volumes, moments, 

centers of gravity, fluid pressure and force. 

 وصف انًمشس : 

This course is mainly dealing with integrations, including the following topics: Inverse functions, Inverse 

trigonometric and their derivatives, the derivative in graphing and applications. The indefinite integral, 

methods of integration (Substitutions, Parts, Trigonometric substitutions). The definite integral, the 

fundamental theorem of calculus. Applications of definite integral (Area between two curves, Volumes, 

Work, Moments, Centers of Gravity, Fluid Pressure and Force). 

 

  

 التلدًر 
 10 أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 10 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

 Calculus, EarlyTranscendental; H. Anton, I. Bivens and S. Davis, John Willy &Sons,9th ed.,2009. 

 انًشاخغ انًغبػذح : 

 Calculus, Early Transcendental ; J. Stewart, International Metric Version, 6th ed. 2008 

 Calculus, A Complete Course; R. Adams, C. Essex, Pearson Canada, 7th ed. 2010. 
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 قرراسم الم
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 General Chemistry 2 0 ػبيخ كًُُبء

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120220 4 3 3 6 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص        متطلب كليت          متطلب جامعت  مسار المقرر

المستوى 
 الدراسي

  املتطلب ألاوي 1120101 املتطلب الصابم الثالث

 أهداف المقرر:
 

The course aims to give students an introduction to liquids and solids,  chemical kinetics, thermo-, electro-

,and nuclear-chemistry. 
 

 وصف المقرر : 
Course Description: 
Thermo chemistry, gases, liquids, solutions, chemical kinetics, oxidation-reduction reactions, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, nuclear chemistry, environmental effects. 
 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة       مشروع 02 اختبارات دورية

 12 املشاركت 32 معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
       
 Chemistry: 9th edition by R. CHANG, McGraw-Hill 2008. 

 

 المراجع المساعدة : 
 Chemistry, by Mortimer, 6

th
 ed., Wadsworth Inc, 2013. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Inorganic Chemistry 1 1كيمياء غير عضىيت 

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل حاضرةم

1120221 3 3 - 3 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص          متطلب كليت        متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120101 املتطلب الصابم الثالث املصتىي الدراس ي

 داف امللرر: أه

 
 Introduction to the basic theories and principles of Inorganic Chemistry. Special emphasis on 

applications to the chemistry of Main Group Elements. 

 وصف امللرر : 
Systematic introduction to theories of electronic and molecular structure, including quantum chemistry, 

molecular orbital, valence bond and VSEPR approximations; molecular geometry; thermodynamics of 

inorganic chemistry including ionic bonding in solids; acid-base theories; redox reactions; chemical forces 

and finally applications to the chemistry of main group elements . 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر : 
   Basic Inorganic Chemistry, F. A. Cotton, g. Wilkinson and P. L. Gauss 3rd. ed., 2010, John Wiley & 

Sons. 

 املراجع املصاعدة : 
  Inorganic Chemistry A. G. Sharpe, 1992, Longman Scientific and Technical. 
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 : اٌشاثغرٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ 

 

 

 

 اسم المقرر
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Electrochemistry كيمياء كهربية

معلىماث 

 امللرر 

 رمز  و رقم املقرر 
الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

3320042 0 0 - 0 

 تطلب أختياري م            متطلب جخصص        متطلب كليت         متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 3320220 املتطلب الصابم الرابع املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:
 To give the students the basic of electrochemical reactions and processes 

 To learns the mechanism of electrode reactions and mass transport 

 To know Ohm's Law 

 لرر :وصف امل
Basics of electrochemical reactions and processes, Potentials and thermodynamics of cells, Electric double 

layer and adsorption on electrode surface, Mechanism of electrode reactions and mass transport, overview 

of its applications, Faraday's law, Transport Phenomena in Electrolytes, Ohm's Law, Electrolytic solution, 

an electrochemical cells, electrolytic conduction,  diffusion, migration and convection, Current efficiency of 

cells, reversible electrode potential, Nernst equation, cell emf , applications of equilibrium potentials - 

electrode kinetics, over potentials types of electrode, reference electrodes, Methods of electrolysis , 

potential ways: potential measurement - selective electrodes - direct potential ways – potential titrations, 

Methods of Electrolytic Analysis: Ohm's potential - polarization - current measurement , measuring the 

amount of electricity, electric gravimetric analysis .  

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Electrochemistry Principles, Methods and applications, C. M. A. Brett and A. M. O. Brett, 2012, New 

York. 

 املراجع املصاعدة :
 Analytical electrochemistry, J. Wang, 1st ed., 2000, John Wiley &Sons. 
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 اسم المقرر

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Chemistry of Volumetric and Gravimetric كيمياء التحليل الحجمي  والوزني

Analysis 

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم المقرر

الوحدات 
شاعاث  المعتمدة 

 الاجصال

 وعاملجم معمل محاضرة

1120211 4 3 3 6 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص       متطلب كليت         متطلب جامعت  مسار المقرر

  املتطلب ألاوي 1120220 املتطلب الصابم الرابع المستوى الدراسي

 أهداف المقرر:
 Understand the basic principles in analytical chemistry. 

 Define the fundamentals terms of volumetric titrimetry. 

 Understand and apply the titrimetric methods of analysis. 

 Understand and clarify the acid-base equilibrium. 

  Understand the concepts of: acids and bases; ion product of water ; pH of weak and strong acids and 
bases; buffer solutions. 

 Interpret and elucidate acid-base titration curves. 

  Understand and apply the theory of oxidation –reduction reactions and titrations  

 Understand  and apply the theory of precipitation reactions and titrations. 

 The students will understand the limitations of the analytical methods and how the precision and 
accuracy of each method can be assessed           

 وصف المقرر : 
Fundamentals of volumetric analysis, units of concentration, acid-base titrations, oxidation-reduction  

titrations, precipitation titrations, complex formation titrations. Gravimetric analysis which includes: 

solubility product constant and factors affecting the solubility of precipitates formation of precipitates and 

their classification, classification of impurities, processes of improving the precipitates. Inorganic and 

organic precipitating agents and calculation in gravimetric analysis. 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 20 اختبار ات دورية

 10 املشاركت 30 معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب المقرر : 
 Fundamentals of Analytical Chemistry, D.A.Skoog, D.M.West,F.J.Holler and S.R.Crouch, 9

th 
ed., 2014, 

Brooks/Cole.   

 المراجع المساعدة : 
 Fundamentals of Analytical Chemistry, S. R. Crouch, F. J. Holler, D. M. West and D. A. Skoog, 8th ed., 2003, 

Brooks Cole. 

 D.C. Harris, "Quantitative Chemical Analysis", 8th ed., W.H. Freeman and Co., 2007. 
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 اسم المقرر
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Principles of Organic Chemistry II  2 انؼضىَخ انكًُُبء أعظ

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120232 4 3 3 6 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص       متطلب كليت          متطلب جامعت  ار المقررمس

 املتطلب الصابم الرابع المستوى الدراسي
1102231 

  املتطلب ألاوي  

 أهداف المقرر:
 

   The aim of this course is to give the student a detailed study about the chemistry of organic compounds 

with poly-functional groups. 

 وصف المقرر : 
Polyunsaturated hydrocarbons and Dienes,  ,-unsaturated carbonyl compounds, dicarbonyl compounds,  

dicarboxylic acids and their esters,  halogen and hydroxyl acids –carbohydrates,  polynuclear aromatic 

hydrocarbons – alicyclic and stereochemistry 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 02 اختبار ات دورية

 10 املشاركت 32 معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
 Organic Chemistry, byI.L. Finar,  

 Organic Chemistry, by L.G, Wade, Jr. 

 المراجع المساعدة : 
 Organic Chemistry, Morrison and Boyd, 6

th
 ed., 1992, Allyn and Bacon. 

 Organic Chemistry, J. McMurry, 3
rd

 ed., 1992, Brooks/Cole Publishing Company. 

 Organic Chemistry, by T. W. Graham G. Solomons, 11
th

 2011, J. Wiley & Sons. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

  Differential Equations يؼبدالد رفبضهُه 

 معلىماث امللرر 
شاعاث  الوحداث املعتمدة  و رقم املقرر رمز  

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1124041 3 3 - 3 

 متطلب أختياري               متطلب جخصص          متطلب كليت           متطلب جامعت مصار امللرر 

 - املتطلب ألاوي 1104202 املتطلب الصابم الرابع دراس ياملصتىي ال

 أهذاف انًمشس: 

 
 Classify differential equations by order, and homogeneity. 

 Solve first order definitions of D.E.'s and I.V.P.'s of various types: especially separation of variables, 

Equations with homogeneous coefficients, exact equations, Linear equations of order one, and others 

reducible to them. 

 Setup to solve physical motion problems, orthogonal trajectories and mixture problems . 

 Solve second order linear differential equations with constant coefficients.  

 وصف المقرر : 

Basic definitions and construction of an ordinary differential equations, Methods of solving ordinary 

differential equations of first order, orthogonal trajectories, ordinary differential equations of higher orders 

with constant coefficients. 

 
 
  

 التلدًر 
 12 أختباراث كصيرة   مشروع 42 اختبار اث دوريت

 10 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

 Elementary differential equations and Boundary Value Problems, W.E. Boyce and R.C.Diprima, 
th10 Edition International Student Version, Wiley,2012. 

 انًشاخغ انًغبػذح : 

 Fundamentals of differential Equations& Boundary Value Problems, R.K.Nagle, E.B. Satt and A.D. 

Snider, Addison Wesley, Longman, 2000. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Thermodynamic Chemistry انذَُبيُكب انسشاسَخ انكًُُبئُخ

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120241 0 0 - 0 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص       متطلب كليت        متطلب جامعت  مصار امللرر 

 املتطلب الصابم 4 املصتىي الدراس ي
1120220, 

  املتطلب ألاوي 1104202

 أهداف امللرر: 

1- To introduce students to the first, second and third law of thermodynamic systems 

2- The students learns to properties of chemical equilibrium systems 

3- Give the student profile about phase equilibrium 

4- Give students an information about electrochemical cells 

5- To introduce students to the standard electro rode potentials and general applications 

6- To learns the statistical thermodynamics 

 وصف امللرر :
Thermodynamic systems the first, second and third laws of thermodynamics and their applications; Free 

energy functions and criteria for the equilibrium state; Maxwell's equations; chemical equilibria, phase 

equilibria, electrochemical cells, activity functions and the standard electrode potentials and general 

applications, the chemical potential, partial molar quantities, free energy and chemical equilibrium, free 

energy of formation ,effect of temperature on equilibrium constant, applications, introduction to statistical 

thermodynamics. 

 

 

 التلدًر 
 10 أختباراث كصيرة   مشروع 30 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  عملم 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Physical Chemistry, R. Alberty, 3rd ed., 2000, John Wiley & Sons. 

 املراجع املصاعدة : 
 Physical Chemistry, G. Barrow, 6th ed., 2011, McGraw-Hill Com. 
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 : اٌخبِظرٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ 

 

 

 اسم المقرر

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 (II)كًُُبء غُشػضىَخ 

 )انكًُُبء انزُبعمُخ(
Inorganic Chemistry II 

(Coordination chemistry) 

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120320 3 3 - 3 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص       متطلب كليت        متطلب جامعت  مسار المقرر

 املتطلب الصابم الخامض المستوى الدراسي
1120001 

  املتطلب ألاوي 

 أهداف المقرر:
By the end of this course the student will be able to: 
A systematic presentation of theoretical aspects of Inorganic Chemistry as applied to transition metal 

chemistry. Also discussing the stereochemistry, kinetics, thermodynamics and spectroscopy of coordination 

compounds and their reactions 

 وصف المقرر : 
Types of ligands, Nomenclature of coordination complexes and IUPAC rules, Symmetry point groups and 

structure, Coordination numbers and geometry, Isomerism, Factors affecting the stability of complexes, 

Stability of complex metal ion in aqueous solution, chelate–effect, magnetic properties of a chemical 

substances, magnetic susceptibility and magnetic moments,  electronic structure of transition metals, Theory 

of coordination chemistry bonding, valence bond theory(VBT), crystal field theory(CFT), molecular orbital 

theory(MOT) of Oh and Td complexes, Angular overlap model(AOM). 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار ات دورية

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
 Advanced Inorganic Chemistry, F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murill, M. Bochmann, 6th ed., 1999, 

J. Wiley & Sons. 

 Inorganic Chemistry; Principles of structure and Reactivity, J. E. Huheey, E. A. Keiter, R. L. Keiter, 4th 

ed., 1993, Harper Collins. 

 المراجع المساعدة : 

 Concepts and Models of Inorganic Chemistry, B. Douglas, D. McDaniel, J. Alexander, 3rd ed., 2010, 

John Wiley & Sons. 
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 اشم امللرر 

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 طرق التحليل ألالى

 

Methods of Instrumental Analysis 

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120312     3 2 3 5 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص              متطلب كليت             متطلب جام  مصار امللرر 

  طلب ألاوياملت 1120211 املتطلب الصابم الخامض املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:
 Descriptive instrumental analytical chemistry focuses on the different methods of instrumental analysis. 
 Know the meaning of the spectroscopy and the properties of the electromagnetic radiation.   
 Know the laws of the absorption radiation 
 Difference between absorption, fluorescence and phosphorescence spectroscopy. 

 وصف امللرر :

The course aims to give students an introduction to the basic theoretical and practical of instrumental 

methods of analysis. By the end of this course the students will demonstrate the ability to assimilate and 

integrate information from lectures, practical sessions, tutorial, and independent activities on the different 

methods of instrumental analysis like spectroscopic methods which includes introduction in spectroscopy, 

laws of radiation, theoretical basis and applications of molecular absorption in infrared, visible and 

ultraviolet ranges, molecular fluorescence and phosphorescence, atomic absorption and emission. 

Electrochemical methods which includes introduction to electrochemistry, basis of electric methods in 

chemical analysis, voltametric and polarographic methods, amperometric titrayions. By the end this course 

the student will demonstrate the ability to apply his basic knowledge and cognitive skills to solve problems 

and understand some related areas beyond the analytical methods of instrumental analysis course and 

appreciate the major supporting evidence based on text-books reviews and electronic learning materials 

 التلدًر 
 - أختباراث كصيرة  - مشروع  20 اختبار اث دوريت 

 10 املشاركت  30 معمل   40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

Principles of Instrumental analysis, D. S. Skoog, F. J.Holler and T. A. Nieman, 5
th

 ed. 1998, Brook/cole. 

 

 انًشاخغ انًغبػذح : 

 Instrumental analysis, D. S.  Skoog and J. Leary, 4
th

 edition 1992, Saurders. 

 Ewing s Analytical instrumentation Hand book, J. Cazes. 3
rd

 edition, 2004. CRC 
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 المقرراسم 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Spectra of Organic Compounds يطُبفبد انًشكجبد انؼضىَخ

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120333 3 2 3 5 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص       متطلب كليت         متطلب جامعت  مسار المقرر

11 املتطلب الصابم الخامض المستوى الدراسي   املتطلب ألاوي 232 20

 أهداف المقرر:
 

 The major aim of this course is to develop skills in elucidation of molecular structure using modern 

spectroscopic instrumentations. 

 وصف المقرر : 
UV and visible spectroscopy, IR spectroscopy, NMR spectroscopy(proton NMR and C-13 NMR), Mass 

spectroscopy.  Using the techniques to the elucidate the molecular structures. 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 02 اختبار ات دورية

 10 املشاركت 32 معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
       
 Organic Structural Spectroscopy Joseph B. Lambert, Scott Gronert. Herbert F, Shurvell ,  David  A. 

Lightner 2009.  

 المراجع المساعدة : 
 Introduction to Spectroscopy, D. M. Pavia & others, 1997, Sounders Co. Pub. 

 Interpreting Organic spectroscopy, D. Whittaker, Royal Soc. Chem., 2000. 
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 مللرر اشم ا
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Surface and Catalysis chemistry كيمياء الصطىح والحفز 

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 معمل محاضرة
املج

 موع

1120344 3 3 - 3 

 متطلب أختياري        متطلب جخصص         متطلب كليت          متطلب جامعت  مصار امللرر 

املصتىي 

 الدراس ي
  املتطلب ألاوي 1120041 املتطلب الصابم الخامض

 أهداف امللرر:

- The course aims to give the students the principles in solid state, surface chemistry, colloids and 

Catalysis. 

 وصف امللرر :
Crystal system- unit cell- X-ray diffraction- cubic crystals- Types of semiconductors- Adsorption 

of gases- Surface Area- Adsorption from solutions- Homogeneous and heterogeneous Catalysis- 

Metal Catalysis and trends in the periodic table- Taylor’s theory of active centers - Multiplet 

theory of catalysis - Methods of studying catalysis - Catalysis for industrial processes - Enzyme 

Catalysis- Introduction in Colloids: their types, methods of preparations and properties. 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Physical Chemistry, J. de Paula & P. Atkins, 7

th
 ed., 2001, W. H. Freeman. 

 Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, G.A. Somorjai, 1994, Wiley-Inter Science. 

 املراجع املصاعدة :
 Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice; C. N. Satterfield, 2005, McGraw-Hill. 

 Physical Chemistry, W. Moore and Lands. 
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 : اٌغبدطرٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ 

 

 

 اشم امللرر 

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 طرق الفصل الكروماجىجرافي

 
Chromatographic Methods of 

Separation 

 معلىماث امللرر 
 الوحداث املعتمدة رمز  و رقم املقرر 

 شاعاث الاجصال
 املجموع معمل محاضرة

1120313 3 2 3 5 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص        متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

 الخامض املصتىي الدراس ي
املتطلب 

 الصابم
  املتطلب ألاوي 1120312

 أهذاف انًمشس:  

 
 understand and clarify principles and applications of solvent extraction. 
 define fundamentals of chromatographic methods and describe  they in the context with other separation analytical 

methods; 

  understand and clarify principles of individual types of chromatography and functional layout of chromatographic 
instrumentation, their individual parts and detecting elements; 

  explain theoretical aspects and mechanisms of chromatographic separation and principles of choice of 
chromatographic systems; 

  asses and interpret results of chromatographic analyses; 

  evaluate significance of connection of chromatographic methods with various analytical techniques, especially 
with spectral methods; take advantage of chromatography in quantitative and qualitative analyses of various types 
of samples. 

 رىصُف انًمشس:     
 Principles and applications of solvent extraction. Ion exchange chromatography ,Theoretical principles of 

chromatography, thin layer and paper chromatography, ion exchange, liquid chromatography, gas chromatography. 

 Practical: Selected experiments on paper chromatography. Thin layer chromatography. Column chromatography. 

High performance liquid chromatography and gas liquid chromatography. 

 التلدًر 
 - أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت - معمل 40 اختبار  نهائي 

Main text books:  
 Fundamentals of Analytical Chemistry, D.A.Skoog, D.M.West,F.J.Holler and S.R.Crouch,  

 9
th 

ed., 2014, Brooks/Cole.   

Subsidiary books  :  
 Ion Chromatography “Modern analytical Chemistry”, H.Small, 1st ed., 2001,Springer. 

 Principals of Instrumental analysis, D. S. Skoog, F. J. Holler and T. A. Nieman, 5th ed., 1998, 

Brook/Cole. 
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 اشم امللرر 
 ًتباللغت الاهجليز  غت العربيتلبال

 Quantum Chemistry كًُُبء انكى

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120345 0 0 - 0 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص       متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

 املتطلب الصابم الصادس املصتىي الدراس ي

1120241 

1104204 
  املتطلب ألاوي

 أهداف امللرر: 
 To give the students the basic principals in quantum chemistry 

 To know the hydrogen Atom 

 To know the applications in quantum chemistry 

 وصف امللرر :
Quantum theory, Quantum mechanics of simple systems, the hydrogen Atom, Schrödinger equation and 

wavefunction, Describe the electrons in atomic energy levels, Describe the electrons in molecular energy 

levels (symmetrical diatomic molecules- A symmetrical diatomic molecules - A symmetrical function- 

waveform for molecule - the theory of valence bond - Huckl theory) - Applications: particle motion in a one-

dimensional box and three-dimensional - a serious movement on the surface of the sphere - Oppenheimer - 

the Pauli exclusion principle - Atomic and molecular electronic spectra- vibrational spectra - rotational 

spectra - electronic spin resonance spectra. 

 

 التلدًر 
  تباراث كصيرةأخ   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Quantum Chemistry, by McQuarrie, 2009, University science Books. 

 Quantum Chemistry: A Unified Approach by David B. Cook, 2008. 

 صاعدة :املراجع امل
 Physical Chemistry, J. de Paula & P. Atkins, 7th ed., 2001, W. H. Freeman. 

 Physical Chemistry, R. Alberty, 3rd ed., 2000, John Wiley & Sons 

 

 



- 63 - 

 

 

 اسم المقرر
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Organic Reaction Mechanism يُكبَُكُخ انزفبػالد انؼضىَخ

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120334 2 2 - 2 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص        متطلب كليت        متطلب جامعت مسار المقرر

مستوى ال
 الدراسي

  املتطلب ألاوي 1120333 املتطلب الصابم الصادس

 أهداف المقرر:
 

 The course aims to give the students an introduction to understand the techniques used to in reaction 

mechanisms. To be able to correlate the stereo chemical structures of the reactants and products. 

 وصف المقرر : 
Methods of determining a reaction mechanism, recognize and interpret the mechanisms of some common 

organic reactions from kinetic data, stereo chemical data, isotope labeling, kinetic isotope, and salt effects, 

and effects resulting from changes in substituents (electronic effects), reagents or solvents, nucleophilic 

and electrophonic substitution reaction, elimination and addition reactions , Molecular Rearrangements, 

Free Radicals: Their properties and Reactions. 

  التقدير
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار ات دورية

 40 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
    Modern Physical Organic chemistry Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty, University Science Books. 

2003 

 المراجع المساعدة : 
 Physical Organic Chemistry, N. S. Isaacs, 2

nd
 ed., 1995, Longman group limited. 

 J. McMurry, Organic Chemistry, 3
rd

 ed., Brooks Cole. 2001 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Kinetic Chemistry انكًُُبء انسشكُخ

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120346 2 2 - 2 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص          متطلب كليت            متطلب جامعت مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120241 املتطلب الصابم الصادس املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:
 To introduce students to kinetic chemistry 

 The students learns to properties of chemical reactions 

 Give the student profile about equilibrium 

 Learn about Spectrophotometry 

 وصف امللرر :
Introduction in kinetic chemistry - Elements of the kinetics of chemical reactions - Determining Reaction 

Order - Measuring Reaction Rates - zero-Order Reactions - First-Order Reactions -Second Order Reactions - 

third Order Reactions - Half-life's - SN2 reactions -Bimolecular Reactions -  the laws of speed of reactions - 

reverse reactions – sequence reactions - Side reactions - the heterogeneous chemical reactions - Kinetic Salt 

Effect - Collision Theory - Collision Frequency - Maxwell-Boltzmann - Reaction Intermediates – 

Equilibrium - Reaction Equilibration -Steady State Approximation - mass transfer and heat – mechanism of 

more probability of reactions - the effect temperature - Arrhenius equation - collision theory of reaction rate - 

the theory of the transitional phase of the reaction rate - Kinetic Salt Effect - Spectrophotometry -Relaxation 

Methods. 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  ملمع 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :

 Physical Chemistry, R. Alberty& R. J. Silby, 2nd ed., 1992, John Wiley &Sons. 

 املراجع املصاعدة :

 Introduction to electrochemistry, D. Bryn Hibbert, 1993. 

 Physical Chemistry, J. de Paula & P. Atkins, 7th ed., 2001, W. H. Freeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Experimental_Determination_of_Kinetcs/Spectrophotometry
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Reaction_Order/Determining_Reaction_Order
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Reaction_Order/Determining_Reaction_Order
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Measuring_Reaction_Rates
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/First-Order_Reactions
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/First-Order_Reactions
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Second_Order_Reactions
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Second_Order_Reactions
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Half-lives_and_Pharmacokinetics
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Gas_Phase_Kinetics/Bimolecular_SN2_Reactions/SN2_reactions
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Gas_Phase_Kinetics/Bimolecular_SN2_Reactions
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Solution_Phase_Kinetics/Kinetic_Salt_Effect
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Solution_Phase_Kinetics/Kinetic_Salt_Effect
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Gas_Phase_Kinetics/Collision_Theory/Collision_Frequency
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Reactions/Reaction_Intermediates
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Reactions/Reaction_Equilibration
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Reactions/Steady_State_Approximation
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Rate_Laws/Solution_Phase_Kinetics/Kinetic_Salt_Effect
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Experimental_Determination_of_Kinetcs/Spectrophotometry
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Experimental_Determination_of_Kinetcs/Relaxation_Methods
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Kinetics/Reaction_Rates/Experimental_Determination_of_Kinetcs/Relaxation_Methods
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Photochemistry الكيمياء الضىئيت

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120343 0 2 - 0 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص          متطلب كليت        متطلب جامعت مصار امللرر 

املصتىي 

 الدراس ي
  املتطلب ألاوي 1120202 املتطلب الصابم الصادس

 أهداف امللرر:

 
 The students learns to basic principles of photochemistry  

 That recognizes the modern trends and important applications in photochemistry 

 That determines the importance of solar energy as a renewable source of energy for the Kingdom 

 وصف امللرر :
Basic principles of photochemistry, The Laws of photochemistry, Lambert Beer's Law, Quantum yields, 

and photochemical Reaction. Experimental methods in photochemistry. Photochemical Reactions and 

Their Kinetics. Techniques and applications of photochemistry, Light and electromagnetic radiation - a 

photon – spin pluralism - types of Electronic transitions –curves of potential energy and the principle of 

Frank Condon - light absorption - the dissolution of the excited states - spontaneous emission Florescence 

and Phosphorescence - analysis scales of absorption spectrum - laser - types of laser and risks - 

photochemical reactions - Solar radiation and its applications. Biological applications in photochemistry. 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 ختبار  نهائيا 

 كتاب امللرر :
 Photochemistry, R. Wayne Oxford Univ. Press 1996. 

 املراجع املصاعدة :
 Principles and Applications of Photochemistry, R. P. Wayne, 2006, Oxford. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

  Biochemistry الكيمياء الحيىيت

 معلىماث امللرر 
شاعاث  الوحداث املعتمدة  رمز  و رقم املقرر 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120361 2 1 3 4 

 متطلب أختياري             متطلب جخصص        متطلب كليت        متطلب جامعت  مصار امللرر 

 - املتطلب ألاوي  1120232 املتطلب الصابم الصادس املصتىي الدراس ي

 أهذاف انًمشس: 

 
Study the structure, properties and functions of biomolecules and introduction to carbohydrate metabolism  

 

 وصف المقرر : 

Chemistry of biomolecules; amino acids, proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, nucleotides, nucleic 

acids, vitamins and coenzymes. 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 20 اختبار اث دوريت

 10 املشاركت 30 معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

 Principe of Biochemistry by D. Veot and J. Voet (2005), 3rd edition, J. Wiley (USA) 

 انًشاخغ انًغبػذح : 

 Biochemistry by L. Stryer (2006), 6
th

 edition. Freeman (USA) 

 Principles of Biochemistry by G. Zubay and others (1995) WCB. (USA) 
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 اشم امللرر 

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 كيمياء غير عضىيت ججريبيت
Experimental Inorganic Chemistry 

 

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  تمدة املع

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120323     2 - 6 6 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص                 متطلب كليت           متطلب جامعت   مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120322 تطلب الصابمامل الصادس املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:

This laboratory course is designed to give the students a background in syntheses and 

characterization of transition metal complexes and their reactions 

 وصف امللرر :

Selected experiments in inorganic chemistry including; syntheses and characterization of transition metal 

complexes (use of i.r., u.v.-vis. and nmr spectroscopy); physico- chemical experiments including; kinetics, 

thermodynamics, magnetic, conductometric and optical methods 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة  - مشروع  40 اختبار اث دوريت 

 02 املشاركت  42 معمل    اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

 Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual, G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss 

and R. J. Angelici, 3
rd

 ed., 2008, University Science Books. 

 

 

 انًشاخغ انًغبػذح : 

 Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, W. L. Jolly, 1
st
 ed., 2001, Waveland press. 
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 : اٌغبثغرٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ 

 

 

 اسم المقرر

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 IIIكًُُبء غُش ػضىَخ 

 )كًُُبء انؼُبصش األَزمبنُخ(
Inorganic chemistry III 

(Chemistry of transition elements) 

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120424 2 2 - 2 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص       متطلب كليت         متطلب جامعت  مسار المقرر

  املتطلب ألاوي 1120322 املتطلب الصابم الصابع المستوى الدراسي

 أهداف المقرر:
By the end of this course the student will be able to: 
The course aims to know the chemical and physical properties of transition elements and principles of 

Inorganic Chemistry. Special emphasis on applications to the chemistry of d-Element block elements. 

 : وصف المقرر 
A brief introduction in the transition elements (elements in d, f) its position in the periodic table - oxidation 

states – properties. Study the physical, chemical properties and  methods for the preparation of the:  Titanium 

sub-group (Titanium, Zirconium and Hafnium); Vanadium Sub- group (Vanadium, Niobium and Tantalum); 

Cromium Sub-group (Chromium, Molybdenum, Tungsten);  Manganese sub-group (Manganese, 

Technetium, Rhenium) Family of iron (Iron, Cobalt, Nickel); Copper sub-group( cupper, Silver, Gold); and 

finally  study the applications to the chemistry of the transition elements. 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار ات دورية

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

   كتاب المقرر :
  Concepts in Transition Metal Chemistry Eleanor Crabb, Elaine Moore, Lesley Smart, Royal Society of 

Chemistry, 2009. 

 المراجع المساعدة : 

 Scerri,E.R. (2011), "A Very Short Introduction to the Periodic Table, Oxford University Press. 

 Transition Metal Organometallic Chemistry, Francois Mathey, SpringerBriefs in Molecular Science, 

2013 

 
 

 

 

 

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eleanor+Crabb%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elaine+Moore%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lesley+Smart%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Francois+Mathey%22
http://link.springer.com/bookseries/8898
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 اسم المقرر

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Experimental Physical Chemistry كيمياء فيزيائية تجريبية

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120447 2 - 6 6 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص       متطلب كليت         متطلب جامعت  ار امللرر مص

  املتطلب ألاوي 1102241 املتطلب الصابم الصابع املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:

 
ries of experiments designed to illustrate some common techniques of physical The course aims to cover a se

chemistry.  

 وصف امللرر :
This course is a series of experiments in physical chemistry including some selected experiments and 

changeable according to laboratory equipment: Application Frendilch equation for the adsorption of the 

solution (adsorption of acetic acid on coal animal) - the application of Langmuir equation for adsorption from 

solution (adsorption of oxalic acid on coal animal) - phase rule : Two-component system - Three-Component 

system – determine the equilibrium constant from the calculations of set partition coefficient between two 

layers – determine the strength of hydrogen bonding through the distribution coefficient between the two 

layers - Experiments include pH and coductometric measurements by using pH meter. 

                                                                                            

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت 40 معمل  اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Physical Organic Chemistry, N. S. Isaacs, 2nd ed., 1995, Longman group limited. 

 املراجع املصاعدة :
 J. McMurry, Organic Chemistry, 3rd ed., 2009 Brooks Cole.  
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Heterocyclic Chemistry كيمياء الحللاث غير املتجاوصت 

 معلىماث امللرر 

 رمز  و رقم املقرر 
الوحداث 

 املعتمدة 

 شاعاث الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120435 
  2 

 
0 - 2 

 متطلب أختياري            متطلب جخصص                   متطلب كليت          جامعت  متطلب  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120334 املتطلب الصابم الصابع املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:

 
 This course gives the student a detailed study of the chemistry of heterocyclic compounds, containing 

one or two heteroatom in five and six membered ring compounds.  

Course Description: 

                  
The first part of the course includes the classification, structure and nomenclature of aromatic five and six 

membered heterocyclic compounds with one heteroatom and their biologically and pharmacologically 

active derivatives - saturated and partially saturated heteroacyclic compounds with one heteroatom. 

 التلدًر 
 10 أخزجبساد لصُشح  - مشروع    30 اختبار اث دوريت 

 20 املشاركت  - معمل   40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر : )ال ًزيد عن واحد(
 Handbook of Heterocyclic Chemistry, Alan R. Katritzky, Alexander F. Pozharskii, 2000. 

 املراجع املصاعدة : )ال ًزيد عن إثىين(
 Heterocyclic Chemistry, J.A. Joule, K. Mills,G. F. Smith, 1995. 

 Heterocyclic Chemistry, J.A. Joule & G.F. Smith, 1986, Van Nost Reinhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Alan+R.+Katritzky%2C+Alexander+F.+Pozharskii%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22K.+Mills%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22G.+F.+Smith%22
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 اشم امللرر 
تباللغت  غت العربيتلبال  الاهجليًز

 Chemistry of Natural Products كيمياء املىتجاث الطبيعيه

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120437 2 1 3 4 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص                متطلب كليت          متطلب جامعت   مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120334 املتطلب الصابم الصابع املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر: 

 
 The course aims to give students basic principles of extraction, elucidation structure of the natural 

products from the natural sources. 

 Give the student a comprehensive study about the new methods of elucidation structure with 

spectroscopic methods. 

Course Description: 

 
Classification of natural products, study examples from terpenoids, steroids, alkaloids, fatty acids and 

amino acids for how to extract, identification, elucidate structure, Biological activity of different classes. 

 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة  - مشروع      20 اختبار اث دوريت 

 10 املشاركت  30 معمل   40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر : 
 Chemistry of Natural Products, A. M. Dawidar, M. Abdel-Mogib, M. A. Metwally, S. N. Ayyad, 1

st
 

ed., 1998. 

 املراجع املصاعدة : 
 Chemistry of natural products, Sujata V. Bhat, Bhimsen A. Nagasampaji, S. Minakshi, Narosa 

publishing House PVt.Ltd. Reprint 2005. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Applied Organic Chemistry الكيمياء العضىيت التطبيليت

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

 الوحداث

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120436 3 2 3 5 

 متطلب أختياري             متطلب جخصص                متطلب كليت           متطلب جامعت   مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120334 ملتطلب الصابما الصابع املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر: 

 
 The course aims to give the student a comprehensive study about the industrial methods of production 

of many applied organic compounds with industrial, agricultural and medicinal importance. 

 Give the student a comprehensive study about the industrial methods of some organic compounds that 

used in the previous fields.  

Course Description: 
The course comprises these chapters, natural gas, petroleum products, and petrochemicals from ethylene, 

hydrogenation process, alkylation's process, soap and detergents, oxidation of hydrocarbons, nitrogen 

compounds, chemistry of additives and flavors, perfumes, pesticides. 

 التلدًر 
  راث كصيرةأختبا  - مشروع    20 اختبار اث دوريت 

 10 املشاركت  30 معمل   40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر : 
 From Hydrocarbons to Petrochemicals, L. F. Hatch & S. Matar, 1982, Gulf Publishing Company. 

 املراجع املصاعدة :
 Applied organic chemistry, Kilner E. Samnel D. M. joint, 1962 London, Macdonald and evans.  
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 شم امللرر ا
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Site Training جدريب ميداوي

 معلىماث امللرر 
شاعاث  الوحداث املعتمدة  رمز  و رقم املقرر 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120391 2 - 6 6 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص          متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي مىافلت اللصم املتطلب الصابم الصابع املصتىي الدراس ي

-   

 أهذاف انًمشس: 

 
This course aims to utilize the scientific skills gained by the student throughout this program. He trained 

in one of the applied fields of chemistry in both governmental and private sectors. 

 وصف المقرر : 

The student should conduct training in one of the specific fields of chemistry in laboratory of 

governmental or private sectors. Experimental reports and lab activities should be written and presented 

in a seminar. Student work will be evaluated by a certain committee. 

 التلدًر 
 20 أختباراث كصيرة  20 مشروع  اختبار اث دوريت

 02 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

 

 انًشاخغ انًغبػذح : 
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 : اٌضبِٓرٛط١ف ِمّشساد اٌّغزٜٛ 

 

 

 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Research Project مشروع بحث

 معلىماث امللرر 
 الوحداث املعتمدة  رمز  و رقم املقرر 

 شاعاث الاجصال
 املجموع معمل محاضرة

1120492 3 - 9 9 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص         متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

  ,1102323 ,1102312 املتطلب الصابم الثامن املصتىي الدراس ي

1102334& 1102447 
املتطلب 

 ألاوي
- 

 
This course aims to the training of the student on the principles of scientific research, collecting the data, 

presenting and concluding the results. The student carry some practical experiments in one of the selected 

subject by the chemistry department then write a report about the selected issue, contains the principles and 

results obtained 

 
 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة  30 مشروع  اختبار اث دوريت

 30 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 

 انًشاخغ اإلنكزشوَُخ:

  www. Bytocon.com             ث١ذ ِؼٍّٟ اٌى١ّ١بء .                 -

 www. Olom.com/mgzشؼجخ اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ                                      -

 www. Scems.org-saاٌغّؼ١خ اٌى١ّ١بئ١خ اٌغؼٛد٠خ                                  -

 www. Khayma.com/dibaschool/chemist.htmlاٌى١ّ١بء             -

http://www.ovid.com/site/catalog/Book/838.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsection=11http://university.ar

absbook.com/forum35/thread25487.html 

p?ref=9781841270395 

http://www.blackwellpublishing.com/book.as5 

http://www.arabchemistry.net/modules.php 

http://www.bytocom.com 

http://chemistry.org 

 

 يىالغ اإلَزشَذ...انخانًشاخغ انًغبػذح : 
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 اسم المقرر

ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 IVانكًُُبء غُش انؼضىَخ 

 كًُُبء انهُثبَُذاد واألكزبَُذاد
Inorganic Chemistry II 

(Coordination chemistry) 

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

وحداث ال

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120425 0 2 - 2 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص        متطلب كليت          متطلب جامعت  مسار المقرر

 ابماملتطلب الص الثامن المستوى الدراسي
1120424 

  املتطلب ألاوي 

 أهداف المقرر:
By the end of this course the student will be able to: 

 The course aims to introduce students to basic knowledge and principle in Lanthanides and Actinides 

 وصف المقرر : 
Lanthanides: lanthanide series, abundance and natural isotopes, lanthanide contraction, similarity in 

properties, occurrence, oxidation states, chemical properties of Ln(III) cations, magnetic properties. Color 

and electronic spectra of lanthanide compounds. Separation of lanthanides: solvent extraction, ion exchange, 

chemical properties of Ln(III) metal ions. Actinides: actinide series, abundance and natural isotopes, 

occurrence, preparation of actinides, oxidation states, general properties, the later actinide elements. 

Uranium-occurrence, metallurgy; chemical properties of hydrides, oxides, and halides. Complexes of 

lanthanides and actinides. 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار ات دورية

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر : 
 Basic Inorganic Chemistry, F.A. Cotton, G. Wilkinson and P.L. Gauss 3

rd
. ed., 1995, Wiley & Sons. 

 Transition Metal Organometallic Chemistry, Francois Mathey, SpringerBriefs in Molecular Science, 

2013 

 المراجع المساعدة : 

 Inorganic Chemistry, A.G. Sharpe, 1992, Longman Scientific and Technical 

 Housecroft, C. E. and Sharpe, A. G. (2005) “Inorganic Chemistry”, 2nd , Pearson Prentice-Hall. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Francois+Mathey%22
http://link.springer.com/bookseries/8898


- 76 - 

 

 األخز١بس٠خ : اٌزخظض درٛط١ف ِمّشسا

 

 

 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Analysis of Industrial Products جحليل املىتجاث الصىاعيت

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1102414 2 0 - 2 

 متطلب أختياري            متطلب جخصص           متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1102313 صابماملتطلب ال اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

 أهذاف انًمشس:

The course deals with the chemical analysis of organic and inorganic  industrial products such as food, 

water, medicines and perfumes. 

 

 رىصُف انًمشس:

The course provides background on: (1) Integration of aspects of analytical chemistry (2) Explanation of 

how classical and modern instrumental methods of analysis can be used to solve problems of industrial 

importance (3) Understanding the nature of matrix before attempting the analysis of analyte(s) of interest 

within this matrix, (4) To be aware of the possibilities of problems associated with the analysis of industrial 

samples, (5) minimization/elimination of errors in analysis. 

 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 42 اختبار اث دوريت

 02 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 وزبة اٌّمشس : 
 Statistics for Analytical Chemistry, J.C. Miller and J. N. Miller, 4

th
 ed., 2000, Prentice Hall. 

 اٌّشاعغ اٌّغبػذح : 
 Quantitative Chemical Analysis, Daniel C. Harris, 5

th
 ed., 2002, W. H. Freeman. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Applications of Mass Spectrometry جطبيلاث مطياف الكتلت فى الكيمياء التحليليت

in Analytical Chemistry 

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

ث الوحدا

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120415 2 0 - 2 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص          متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120313 ابماملتطلب الص اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

 أهذاف انًمشس:

The aim of the course is to give the student recent information regarding mass spectrometer. Its applications 

in chemical analysis for organic and inorganic compounds. 

 

 رىصُف انًمشس:

Introduction to mass spectrometer- Instrument description- types of information- Instruments for organic and 

inorganic analyses- interferences-Result interpretation- Application of mass spectrometer. 
 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 42 اختبار اث دوريت

 02 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب المقرر : 

 Inductively Coupled Plasma Spectrometry and Its applications, S.J.Hill, 2
nd

ed., 2007, Blackwell 

Publishing Ltd. 

 Spectrometric Identification of Organic Compounds,” R. M. Silverstein, G. C. Bassler, T. C. Morrill, 

John Wiley & Sons, New York, 5th Ed.,1991 

 المراجع المساعدة : 

 Gas Chromatography and Mass Spectrometry, F.G.Kingston, B.S.Larsen and C.N.MeEwen, 

1996, Academic Press. 

 Liquid Chromatography-Mass Spectrometry: an introduction, R.E.Ardrey, 2003, John Wiley&Sons. ed., 

1992, John. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Special Topics in Analytical مىضىعاث خاصت في الكيمياء التحليليت

Chemistry 

 معلىماث امللرر 
 رقم املقرر رمز  و 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120416 0 0 2 0 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص        متطلب كليت         متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120312 املتطلب الصابم ُبسٌاخز املصتىي الدراس ي

 أهداف المقرر:

The aim of this course is to give a theoretical aspect for some special analytical methods was not included in 

one of the courses. 

 توصيف المقرر:

 Amplification reactions and their uses in chemical analysis methods of elemental analysis- thermal analysis 

– atomic absorption spectroscopy- flow injection analysis evaluation and comparing the different chemical 

analysis methods. 

 التلدًر 
 10 أختباراث كصيرة   مشروع 30 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر : 

 Statistics for Analytical Chemistry, J.C.Miller and J.N.Miller, 4th ed., 2000, 

          Prentice Hall. 
 

 دة : املراجع املصاع

 Quantitative Chemical Analysis, Daniel c.Harris, 5th ed., 2002, w.H.Freeman. 

  Survey of Analytical Chemistry, S. Sigaia, 1968, McGraw-Hill. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

  Bioinorganic Chemistry كيمياء غير عضىيت حيىيت

 علىماث امللرر م
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120426 2 2 - 2 

 لب أختياري متط            متطلب جخصص         متطلب كليت               متطلب جامعت   مصار امللرر 

 1120424 املتطلب الصابم اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

1102361 
  املتطلب ألاوي

 أهداف امللرر:
This course is aimed to give the students a chemical background in the role of the elements and their 

complexes in living organisms. Role of enzymes and coenzymes, macrocyclic chelating ligands. Importance 

of microelements to living system, medicinal chemistry. 

 

 وصف امللرر :

This course includes an introduction to bioinorganic chemistry and its relation with other branches of 

chemistry as well as of other sciences. Role and function of inorganic elements in biological system. 

Macrocyclic chelate ligands. Nucleobases, neucleotides, and nucleic acid as ligands, dealing with models, 

corrin, porphyrin, cobalamines, cytochromes, haemoglobin, oxygen carriers, ferrodoxins, redox reactions, 

blue copper proteins, photosynthesis, vitamin B, inhibition and poisoning, essential biological 

microelements, and medicinal chemistry. 

 التلدًر 
 10 ث كصيرةأختبارا  - مشروع  30 اختبار اث دوريت 

 20 املشاركت  - معمل   40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس :

 Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life: an introduction, W. Kaim and B. 

Schwederski, 1994 John Wiley.  

 

 شاخغ انًغبػذح :انً

 Bioinorganic Chemistry, I. Bertini, H. B. Gray, S. J. Lippard and J. S. Valentine,1994, Mill Valley. 

 Principles of Bioinorganic Chemistry, S. J. Lippard & J. M. Berg, 1994, Mill Valley. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

  Polymer Chemistry ياء البىليمراثكيم

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120438 2 2 - 2 

 متطلب أختياري         لب جخصصمتط                 متطلب كليت          متطلب جامعت   مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120334 املتطلب الصابم الصابع أو الثامن املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:
 This course is aiming to give the student a background on the industrial organic polymers, their 

structure, properties and the different techniques used for preparation and characterization.  

 give knowledge on the dependence of the physical and chemical properties of polymers on their 

chemical structure in addition to some application directions in which the polymer play an important 

role. 

 

Course Description: 
Introduction – Definitions - Polymerization processes – Free radical polymerization and their 

mechanisms – Polymerization initiators – Chain transfer reactions – Polymerization Regulators –

Polymerization of  Dienes – Copolymerization – Cationic polymerization – Anionic polymerization – 

Anionic initiators – Ring Opening Polymerization – Polymerization techniques – Molecular weight 

determination – Chemical reactions on polymers – Chemical structure and polymer properties. 

 

 التلدًر 
 - أختباراث كصيرة  - مشروع        40 اختبار اث دوريت 

 20 املشاركت  - معمل   40 اختبار  نهائي 

 :كتاب امللرر 
 Textbook of Polymer Science, Billmeye, 1990, John Wiley & Sons.  
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 اعى انًمشس
 ثبنهغخ االَدهُضَخ غخ انؼشثُخهثبن

 Special Topics in Inorganic Chemistry يىضىػبد خبصخ فٍ انكًُُبء غُش انؼضىَخ

 يؼهىيبد انًمشس
 سِض  ٚ سلُ اٌّمشس

اٌٛؽذاد 

 اٌّؼزّذح
 عبػبد االرصبل

 اٌّغّٛع ِؼًّ ِؾبػشح

1120427 2 2 -  2 

 ِزطٍت أخز١بسٞ        ِزطٍت رخظض     ِزطٍت و١ٍخ        ِزطٍت عبِؼخ  يغبس انًمشس

 - انًزطهت األٍَ 1120424 انًزطهت انغبثك اخزُبسٌ انًغزىي انذساعٍ

 أهذاف انًمشس: 

 Know the difference between crystalline and amorphous solid 

 Apply the VSEPR theory, draw any molecules and determine their symmetry elements 

 Know the symmetry elements of  the crystal ( cubic system as example)  

 Determine the miller indices (hkl) and the reticular distances dhkl  

 Use the XRD informations to determine the type of crystal (Bragg’s Law) 

 وصف انًمشس : 

The course provides an introduction to the principles of structure of materials, theory and applications of 

diffraction for materials characterization using X-ray diffraction 

Major topics of the course include: crystallography – symmetry, point group, space group, lattice and 

crystal systems; Principles of x-ray diffraction – x-ray sources, x-ray scattering by matters and Bragg’s law 

 انزمذَش 

 10 أخزجبساد لصُشح   يششوع 30 اخزجبس اد دوسَخ

 20 انًشبسكخ  يؼًم 40 اخزجبس  َهبئٍ 

 كزبة انًمشس : 

 David B. Williams and C. Barry Carter, Transmission Electron Microscopy: A Textbook for  

            Materials Science, Plenum Press, NY (2007).      

 انًشاخغ انًغبػذح : 

 Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, 

by Vitalij K. Pecharsky and Peter Y. Zavalij, Springer 2003. ISBN-10: 0-387-24147-7 

 Worked Examples in the Geometry of Crystals by H. K. D. H. Bhadeshia - Institute of 

Metals , 2006  

  

http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=1486
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 اسم المقرر
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Special Topics in Organic Chemistry ى الكيمياء العضىيتمىضىعاث خاصت ف

 معلومات المقرر
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

3320439 2 2 - 2 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص        متطلب كليت        متطلب جامعت  مسار المقرر

 1102334 املتطلب الصابم اخزُبسٌ المستوى الدراسي

3320435 
  املتطلب ألاوي

 أهداف المقرر:
- To gain an understanding of the principles and concepts concerning the chemical and physical properties of 

petrochemicals, synthetic dyes, natural fats and oils 

 ٚطف اٌّمشس : 
1- Chemotherapy or drug biotransformation 

2- Synthetic dyes:  

      Introduction, Classification, Synthesis, Uses. 

3- Fats and oils  

   Introduction, Types, Chemical Structure, Uses.  

 

 التقدير 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار ات دورية

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

      كتاب المقرر :  
 J. N. BeMiller, Carbohydrate Chemistry for Food Scientists, 2nd edition, AACC International, St. Paul, 

Minnesota, 2007. 

 المراجع المساعدة :  
 An Introduction to Biotransformation in Organic Chemistry, J. Hanson, 1995, W. H. Freeman. 

  Organic Synthesis with Oxidative Enzymes, H. L. Holland, 1992, VCH Publication. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 مبادئ التحليل الطيفي الجزيئي
 

Principles of molecular 
spectroscopy 

 معلىماث امللرر 
 الوحداث املعتمدة رمز  و رقم املقرر 

 شاعاث الاجصال
 املجموع معمل محاضرة

1120448 2 2 - 2 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص        متطلب كليت        متطلب جامعت  مصار امللرر 

 اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي
املتطلب 

 الصابم
  املتطلب ألاوي 1120345

 هذاف انًمشس: 

 
The course aims to give the students the principles of molecular spectroscopy. 

 وصف المقرر : 

Characterization of electromagnetic radiation- The quantization of energy- regions of spectra- 

representation of spectra- Signal-to-Noise- The width and Intensity of spectral transition- Rotational spectra 

of diatomic molecule- Rotational spectra of polyatomic molecules- The vibration spectra of diatomic 

molecules- The diatomic vibrating-rotator- The vibration of polyatomic molecules- Electronic spectra of 

diatomic molecules- electronic spectra of polyatomic molecules 

 التلدًر 
 12 أختباراث كصيرة   مشروع 30 اختبار اث دوريت

 02 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 
 Fundamental of Molecular Spectroscopy, C. N. Banwell, 4

th
 ed., 1995, McGraw-Hill. 

 

  انًشاخغ انًغبػذح :

 Quantum Chemistry, by McQuarrie & Donald, 1997, University Science Books. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Nuclear and Radioactive chemistry الكيمياء الىىويت والاشعاعيت

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1102449 0 2 - 0 

 تطلب أختياري م          متطلب جخصص         متطلب كليت         متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1102345 املتطلب الصابم اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:

 
1- To give the students the aim of  nuclear chemistry 

2- The students must be learn applications in nuclear and radiochemistry 

 وصف امللرر :
Historical background, forces in nature, nuclides, Types of radioactive decay, natural decay series, nuclear 

models, nuclear properties, Mass energy relationships, nuclear reactions, rates of radioactive decay, 

interaction of radiation with matter, Instrumentation, Introduction to health - physical applications in nuclear 

and radiochemistry. 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Jan Rydberg, Jan-OlovLiljenzin,Gregory Choppin, 3rd ed., 

2001. 

 املراجع املصاعدة :
 Radiochemistry and Nuclear methods of analysis, W.Ehmann& D.Vance, 1993. 

 Nuclear and radiochemistry, Friedlander et al. 1981. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Solutions and colloids Chemistry كيمياء املحاليل والغروياث

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120482 0 2 - 0 

 متطلب أختياري         متطلب جخصص       متطلب كليت        متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120346 املتطلب الصابم اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:
 The course aims to give the students the principles of  Debye - Huichael theory 

 The students must be learn applications of colloidal chemistry in our daily life 

 To differentiate between different ways for preparation of colloidal solutions  

 وصف امللرر :
Introduction, Debye - Huicheal theory, electrical conductivity, ion-assembly, conductive properties of 

electrolytes, diffusion theory, pregnancy numbers, theories of  ion-assembly, Bjriom theory, Brønsted theory, 

the theory of  Fox,  Applications of colloidal chemistry in our daily life, real and colloidal solutions, different 

types of colloids, photo properties of colloidal solutions, Light scattering (Tyndall effect), Molecular motion 

of colloidal systems,  preparation of colloidal solutions by different ways, The stability of colloidal systems. 

 

  التلدًر
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Applied surface and colloid chemistry, Volume 1, Krister Holmberg, Dinesh O. Shah, Milan J. 

Schwuger, John Wiley& Sons, 2001. 

 Physical Chemistry, Solutions Manual by Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, and Moungi G. Bawendi, 

2004 

 املراجع املصاعدة :
 Instructor's Solutions Manual to Accompany “Atkins’ Physical Chemistry “by Peter Atkins, Charles 

Trapp, Marshall Cady, and Carmen Giunta, 2006. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Corrosion Chemistry كيمياء التآكل

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120842 0 0 - 0 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص        متطلب كليت         متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1102242 املتطلب الصابم اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

 أهداف امللرر:
 The course aims to give the students the principles of Corrosion. 

 To know different types of the Corrosion  

 The students must be learn applications in nuclear and radiochemistry 

 وصف امللرر :
Introduction, Relation between thermodynamics and electrode potential, polarization, Design cell 

polarization, Pyrex curves, Theory of common potentials, Tafel equation, Kinetic behavior of electrodes, 

current density, corrosion, types of corrosion, corrosion at high temperatures in environmental industries, 

corrosion light metals in aircraft, galvanic corrosion, inertness, inertness layers, dissociation of inertness 

layer, Coating technology protection of metals at high temperature, corrosion inhibitors, Protection by paints. 

 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 40 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كتاب امللرر :
 Electrochemistry Principles, Methods and applications, C. M. A. Brett and A. M. O. Brett, 1993, New 

York. 

 املراجع املصاعدة :
 Electrochemical methods: Fundamentals and Applications, Alien J. Bord, 2001, John Wiley. 

 Other Books covering the subject. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Chemical Application of Group التطبيلاث الكيميائيت لىظريت املجمىعاث

Theory 

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1120428 0 0 - 0 

 متطلب أختياري          متطلب جخصص        متطلب كليت          متطلب جامعت  مصار امللرر 

  املتطلب ألاوي 1120424 املتطلب الصابم اخزُبسٌ املصتىي الدراس ي

 أهذاف انًمشس:

A course is designed to give qualitative and semi quantitative treatment of group theory and its applications 

in chemistry. Particular emphasis will be devoted to vibrational and electronic spectroscopy of inorganic 

complexes. 

 رىصُف انًمشس:

Definition and theorems of group theory, molecular symmetry and the symmetry point groups, 

representations of groups, matrices as representation of symmetry operations, "The great orthogonality 

theorems", reduction of reducible representations, the direct product, construction of hybrid orbitals for  

sigma and pi-bonding in ABN molecules and their molecular orbitals, molecular vibrations, normal mode 

analysis and determination of Г3N , infrared and raman spectroscopy, assignments of vibrational spectra, 

ligand field theory, splitting of levels and terms in a chemical environment, transition from weak to strong 

crystal field, selection rules for electric-dipole transition, centrosymmetric and non-centrosymmetric 

complexes. 

 التلدًر 
 10 أختباراث كصيرة   مشروع 30 اختبار اث دوريت

 20 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 س :كزبة انًمش
 Group Theory for Chemists, G. Davidson, 1991, McMillan Press.Hall. 

 انًشاخغ انًغبػذح :

 
 Chemical Application of Group Theory, F. A. Cotton, 3

rd
 ed., 1990 John Wiley and Sons. 
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 اشم امللرر 
ت غت العربيتلبال  باللغت الاهجليًز

 Chemical Industry الصىاعاث الكيميائيت

 معلىماث امللرر 
 رمز  و رقم املقرر 

الوحداث 

شاعاث  املعتمدة 

 الاجصال

 املجموع معمل محاضرة

1102482 2 0 - 2 

 متطلب أختياري           متطلب جخصص          متطلب كليت          متطلب جامعت مصار امللرر 

املصتىي 

 الدراس ي
  املتطلب ألاوي 1102344 املتطلب الصابم اخزُبسٌ

 أهذاف انًمشس:

The course aims to provides the students with a contemporary overview of the chemical industry 

worldwide, describing the development and operation of industrial processes – the what, why, where and 

how of the conversion of raw materials into useful chemicals and products. 

 رىصُف انًمشس:

 Industrial processes:Catalysis, reactors, Cracking, isomerization, reforming, Distillation, Green 

chemistry, Recycling. 

 Materials and applications: colorants, crop protection chemicals, fertilizers, paints,surfactants and 

nanomaterials. 

 Chemicals: units on all the major organic and inorganic building blocks such as ethene, propene, 

butadiene and benzene and chlorine, sodium hydroxide, sulfuric acid and titanium dioxide. Units 

explore the sources, manufacture and applications for each chemical. 

 Polymers: including the techniques employed in the design of materials with the necessary properties 

for specific uses. All the major polymer groups are included such as the polyalkenes, polyurethanes, 

acrylics, polycarbonates and silicones. 

 Metals: including aluminium, copper, iron and steel, lead, titanium, zinc and their important alloys. 

 التلدًر 
  أختباراث كصيرة   مشروع 42 اختبار اث دوريت

 02 املشاركت  معمل 40 اختبار  نهائي 

 كزبة انًمشس : 
 The Essential Chemical Industry, A. Clements, M. Dunn, V. Firth, L. Hubbard, J. Lazonby and D. 

Waddington, Fifth edition 2010, Chemical Industry Education Centre at The University of York. 

 انًشاخغ انًغبػذح : 
 Advanced Inorganic Chemistry, F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murill, M. Bochmann, 6th ed., 

1999, J. Wiley & Sons. 
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 انؼشثُخ اعى انًمشس ثبنهغخ
Organometallic Chemistry 

Course 

Name فٍضػؼ٠ٛخ و١ّ١بء 

Tot. Lab. Lect. 
Contact 

Hours 

Credit Units Course Code 
Course  

Information 2 - 2 2 1102429 

     University  Requirement       College Requirement        Core      

Elective  
Track 

Co-requisites:  Pre-requisites: 1102424  Level    8 

Course Objectives: 

By the end of this course the student will be able to: 
A course  intended  to give an overall view of organometallic compounds, their syntheses, structure, 

bonding, and major uses in homogeneous and heterogeneous catalysis. 

Course Description(brief) : 

Introduction of Organometallic Chemistry, Characterization of CO complexes and determination of 

the π-bonds, unsaturated carbon chains and rings and the formation of metal-carbon bonds, IUPAC 

nomenclature, the concept of back-bonding, electro neutrality and the 18-e- rule, --bonded 

complexes  (carbonyls, alkyls, hydrides etc...), --bonded complexes (ferrocines, alkenes, alkynes, 

allyles, etc...), stereochemistry and simple MO-bonding, syntheses and reactions of Organometallic 

compounds, metal nitrosyls  and  dinitrogen complexes, Organometallic compounds of group IA, IIA, 

IIA, IIIA, VIA, VA metals.   Homogeneous and heterogeneous catalysis, applications in organic 

syntheses. 

10  Quizzes   40  Periodic  tests Evaluation 

100 10  Participation   Lab 40  Final-exam 

Main text books: 

 Sigel, A.; Sigel, H; Sigel, R.K.O . Organometallics in environment and toxicology. Metal ions 

in life sciences 7. Cambridge: RSC Publishing.  (2010) 

 Crabtree, R. H. The Organometallic Chemistry of the Transition Metals. John Wiley and Sons. 

p. 2.  (2009) 

Reference Book (no more than 2) : 

 Gupta, B. D.; Anil J. Elias. Basic Organometallic Chemistry: Concepts, Syntheses and 

applications Publisher Universities Press, CRC (2013). 

 Crabtree, R. H. The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 3rd ed., 2000, John  

Wiley & Sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Crabtree
http://books.google.com.au/books?id=WLb962AKlSEC&pg=PA2&dq=crabtree+organometallic+chemistry+transition+metals+Ludwig+Mond+nickel+1880s&hl=en&ei=9o8kTZaiI8SlcL2XpIYB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_and_Sons
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 ( 1هرفق ) 

 ادلرجعيات األكادميية للربناهج

 
 

مقررات 
 حرة

متطلبات 
 التخصص

 متطلبات
الكلية   

متطلبات 
 الجامعة

مج وحدات 
 البرنامج

 م اسم الجامعة

 2 طيـــبة 206 28 00 48 6
 0 القصيم 235 20 88 57 6
 3 جازان 232 27 08 12 --
 8 الملك فيصل 204 26 05 47 --
لك سعودالم 236 31 15 --  7 

 6 الباحة 230   

 5 الجوف 238   

 8 أم القرى 278   

 9 القصيم 144 – 128 % 50 – 30 % 65- 45 % 3-5

 10 الملك قابوس 200 20 86 68 
االمريكية  200 88 63 27

 بالشارقة
11 

 المتوسط 130 14 32 80 8
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 ( 5هرفق ) 
 ناهجادلىاصفات العاهة خلريج الرب

 

 َُجغً أٌ َزًُض انخشَح ثبنًىاصفبد انزبنُخ: –وكًب هى يؤيىل  –ثؼذ اَزهبء انطبنت نهجشَبيح 

  

  خ ِٓ اٌّؼبسف فٟ ِغبي  اٌى١ّ١بء.اٌّؼشفخ ثّغّٛػخ شبٍِخ ِٚزٕبعمخ ِٕٚظـَّّ

  ٓاٌمذسح ػٍىٝ اٌجؾىش فىٟ اٌّشىىلد اٌّؼمىذح ٚئ٠غىبد ؽٍىٛي اثزىبس٠ىخ رؾىذ لىذس ِؾىذٚد ِى

 .ٛء ِب دسعٗ اٌخش٠ظ فٝ ِغبالد اٌى١ّ١بء اٌّخزٍفخٚفٝ ػاٌزٛع١ٗ , 

  اٌمىىذسح ػٍىىٝ اٌم١ىىبدح ٚاالعىىزؼذاد ٌٍزؼىىبْٚ اٌىبِىىً ِىىغ ا٢خىىش٠ٓ فىىٟ اٌّشىىبس٠غ ٚاٌّجىىبدساد

 اٌّشزشوخ. 

  ٟاإلٌّبَ ثّغبي ٚاعىغ ٚ ِزىبِىً ِىٓ اٌّؼىبسف ٚاٌّٙىبساد اٌّطٍٛثىخ ٌٍّّبسعىخ اٌفؼبٌىخ فى

 اٌى١ّ١بئٟ.اٌّغبي إٌّٟٙ 

 مىخ ٚفٙىىُ شىبًِ ألدث١ىىبد األثؾىىبس فىٟ ِغىىبي اٌزخظىض, ئػىىبفخ ئٌىىٝ اوزغىبة ِؼشفىىخ ػ١ّ

اٌمىىذسح ػٍىىٝ رفغىى١ش ٚرؾ١ٍىىً ٚرمىى٠ُٛ أ١ّ٘ىىخ رٍىىه األثؾىىبس فىىٟ ص٠ىىبدح اٌّؼشفىىخ فىىٟ ِغىىبي 

 .اٌى١ّ١بء

  ٌٙىىىب فىىىٟ اٌّٛالىىىف اٌفشد٠ىىىخ  إٌّبعىىىجخ فىىىٟ رؾذ٠ىىىذ اٌّشىىىىلد ٚ ئ٠غىىىبد اٌؾٍىىىٛياٌّجىىىبدسح

 ١خ ِٚجزىشح.اٌم١بدح إل٠غبد ؽٍٍٛي ػٍِّّبسعخ ٚاٌغّبػ١خ, ٚ

  ُّذسوبد إٌظش٠خ ٚأعب١ٌت االعزمظبء اٌّىزغجخ ِٓ ِغبٌُٙ اٌذساعىٟ فىٟ ِؼبٌغىخ رطج١ك اٌ

 اٌمؼب٠ب ٚاٌّشىلد ػّٓ ع١بلبد ِخزٍفخ.

  ػٍٝ ِشاػبح رٌه اٌى١ّ١بء  , ٚاٌمذسح ؽج١ؼخ اٌزغ١ش اٌغش٠غ فٟ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِغبي ادسان

 ػ اٌؾٍٛي ٌٙب. ػٕذ دساعخ اٌمؼب٠ب األوبد١ّ٠خ أٚ ا١ٌّٕٙخ ٚالزشا

  اٌى١ّ١بء أوبد١ّ٠ب ١ِٕٙٚب فٟ األٔشطخ ثٙذف ِٛاوجخ أؽذس اٌزطٛساد فٟ ِغبياٌّشبسوخ. 

 ١ِٕٙب ٚأوبد١ّ٠ب ٚاعزّبػ١ب.  ػبٍي ِٓ األخلل١بد ٚ أؼجبؽ اٌغٍٛنٜٛ ّغزاٌظٙٛس ث 

  رؼىىظ ِغىز٠ٛبٍد ػب١ٌىخ ِىٓ اٌزىٝ  ثطشق رزٛافك ِغ اٌم١ُ ٚ اٌّؼزمذاد اإلعل١ِخاٌزظشف

 ص ٚ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ ٚ االٌزضاَ رغبٖ خذِخ اٌّغزّغ.اإلخل
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  ٠مَٛ اٌمغُ ثبػذاد خش٠ظ لبدس ػٍٝ اٌؼًّ ثىفبءح فٝ أؽذ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ:  

 

 

 ١ٍُاٌزؼاٌزشث١خ ٚٚصاسح 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 

 ِشاوض األثؾبس

 

 ِذ٠ٕخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزم١ٕخ

 

 ٚصاسح اٌظٕبػخ

 

 ٌّؼبًِ اٌزؾب١ًٌــ اٌّغزشف١بد   ظؾخٚصاسح اٌ

 

 ٚصاسح اٌىٙشثبء

 

 ١٘ئخ اٌٍّه ػجذهللا ٌٍطبلخ اٌزس٠خ ٚاٌّزغذدح
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 ( 4هرفق ) 
 اللىائح التنظيوية اخلاصة بىضع الدرجات وتىزيعها

 ٚاٌؼششْٚ : االخزجبساد إٌٙبئ١خ  اٌضب١ٔخ اٌّبدح 

دسعخ ٌألػّبي  –ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  –٠ؾذد ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّمّشس 

 %( ِٓ اٌذسعخ إٌٙبئ١خ ٌٍّمشس.31اٌفظ١ٍخ ال رمً ػٓ )

 

 انمبػذح انزُفُزَخ ندبيؼخ انسذود انشًبنُخ :

٠ؾذد ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّمشس ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ دسعخ األػّبي 

 ٕٙبئ١خ ٌٍّمشس%( ِٓ اٌذسعخ ا61ٌ%( ئٌٝ )41اٌفظ١ٍخ ِب ث١ٓ )

 

 ٚاٌؼششْٚ: اٌضبٌضخ اٌّبدح 

 رؾزغت دسعخ األػّبي اٌفظ١ٍخ ٌٍّمشس ثاؽذٜ اٌطش٠مز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ:

االخزجبساد اٌشف١ٙخ أٚ اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌجؾٛس أٚ أٔٛاع إٌشبؽ اٌظفٟ األخشٜ أٚ ِٕٙب  - أ

 ع١ّؼبً أٚ ِٓ ثؼؼٙب ٚاخزجبس رؾش٠شٞ ٚاؽذ ػٍٝ األلً.

 اخزجبس٠ٓ رؾش٠ش١٠ٓ ػٍٝ األلً. - ة

 

 :ْٚاٌّبدح اٌشاثؼخ ٚاٌؼشش 

ٓ  –ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ  –٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّمشس  ّّ أْ ٠ُؼ

االخزجبس إٌٙبئٟ فٟ أٞ ِمشس اخزجبساد ػ١ٍّخ أٚ شف٠ٛخ, ٠ٚؾذد اٌذسعبد اٌزٟ 

 رخظض ٌٙب ِٓ دسعبد االخزجبس إٌٙبئٟ.

 

 

 ٚاٌؼششْٚ: اٌخبِغخ اٌّبدح 
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ٌزٞ ٠زٌٛٝ رذس٠ظ اٌّمشس ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ِذسط اٌّبدح اٌغّبػ ٠غٛص ٌّغٍظ اٌمغُ ا

ٌٍطبٌت ثبعزىّبي ِزطٍجبد أٞ ِمشس فٟ اٌفظً اٌذساعٟ اٌزبٌٟ ٚ ٠شطذ ٌٍطبٌت فٟ 

( ٚ ال ٠ؾغت ػّٓ اٌّؼذي اٌفظٍٟ أٚ ICعغٍٗ األوبد٠ّٟ رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ )ي( أٚ )

بي ِزطٍجبد رٌه اٌّمشس, ٚ ئرا اٌزشاوّٟ ئال اٌزمذ٠ش اٌزٞ ٠ؾظً ػ١ٍٗ اٌطبٌت ثؼذ اعزىّ

( ف١غغً اٌطبٌت ٌؼذَ ICِؼٝ فظً دساعٟ ٚاؽذ ٌُٚ ٠ُغ١ش رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ )ي( أٚ )

( ٠ٚؾغت ػّٓ اٌّؼذي اٌفظٍٟ ٚ Fاعزىّبٌٗ ف١زجذي ثٗ رمذ٠ش ساعت )٘ـ( أٚ )

 اٌزشاوّٟ.

 

 ٚاٌؼششْٚ: اٌغبدعخ اٌّبدح 

اد اٌظجغخ اٌؼ١ٍّخ أٚ ا١ٌّذا١ٔخ ٠غٛص اعزضٕبء ِمشساد إٌذٚاد ٚاألثؾبس ٚاٌّمشساد ر

( أٚ ثؼؼٙب, ٚرٌه ثمشاس ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ 24, 23, 22ِٓ أؽىبَ اٌّٛاد )

رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌزٞ ٠زٌٛٝ رذس٠ظ اٌّمشس, ٠ٚؾذد ِغٍظ اٌى١ٍخ ل١بط رؾظ١ً 

 اٌطبٌت فٟ ٘زٖ اٌّمشساد.

 ٚاٌؼششْٚ: اٌغبثؼخ اٌّبدح 

زطٍت أوضش ِٓ فظً دساعٟ ف١شطذ ٌٍطبٌت رمذ٠ش ئرا وبٔذ دساعخ ِمشساد األثؾبس ر

(, ٚثؼذ أزٙبء اٌطبٌت ِٓ دساعخ اٌّمشس ٠ّٕؼ اٌزمذ٠ش اٌزٞ ؽظً IPِغزّش )َ( أٚ )

ػ١ٍٗ, ٚئرا ٌُ ٠غزىًّ اٌّمشس فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ف١غٛص ٌّغٍظ اٌمغُ اٌزٞ ٠زٌٛٝ رذس٠غٗ 

 ( ف١غغً اٌطبٌت.ICاٌّٛافمخ ػٍٝ سطذ رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ )ي( أٚ )

 

 ٚاٌؼششْٚ: اٌضبِٕخ اٌّبدح 

 رؾغت اٌزمذ٠شاد اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت فٟ وً ِمشس وّب ٠ٍٟ:

سِض  اٌزمذ٠ش اٌذسعخ اٌّئ٠ٛخ

اٌزمذ

 ٠ش

ٚصْ 

اٌزمذ٠

 س

( ِٓ5) 

ٚصْ 

اٌزمذ٠

 س

( ِٓ4) 

ِّزبص  111 – 95

 ِشرفغ

 4011 5011 أ +

ئٌٝ ألً  91

 ِٓ95 

 3075 4075 أ ِّزبص

ئٌٝ ألً  85

 ِٓ91 

 ع١ذ عذاً 

 ِشرفغ

 3051 4051 ة +

ئٌٝ ألً  81

 ِٓ85 

 3011 4011 ة ع١ذ عذاً 

ئٌٝ ألً  75

 ِٓ81 

ع١ذ 

 ِشرفغ

 2051 3051 ط +
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ئٌٝ ألً  71

 ِٓ75 

 2011 3011 ط ع١ذ

ئٌٝ ألً  65

 ِٓ71 

ِمجٛي 

 ِشرفغ

 1051 2051 د +

ئٌٝ ألً  61

 ِٓ65 

 1011 2011 د ِمجٛي

 1 1011 ٘ـ ساعت 61ألً ِٓ 

 

 

 ُفُزَخ ندبيؼخ انسذود انشًبنُخ :انمبػذح انز

 رؾغت اٌزمذ٠شاد اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت فٟ وً ِمشس وّب ٠ٍٟ:

سِض  اٌزمذ٠ش اٌذسعخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌزمذ٠ش

ٚصْ 

 اٌزمذ٠ش

( ِٓ5) 

ِّزبص  111 – 95

 ِشرفغ

 5011 أ +

 4075 أ ِّزبص 95ئٌٝ ألً ِٓ  91

ع١ذ عذاً  91ئٌٝ ألً ِٓ  85

 ِشرفغ

 4051 ة +

 4011 ة ع١ذ عذاً  85ألً ِٓ ئٌٝ  81

ع١ذ  81ئٌٝ ألً ِٓ  75

 ِشرفغ

 3051 ط +

 3011 ط ع١ذ 75ئٌٝ ألً ِٓ  71

ِمجٛي  71ئٌٝ ألً ِٓ  65

 ِشرفغ

 2051 د +

 2011 د ِمجٛي 65ئٌٝ ألً ِٓ  61

 1011 ٘ـ ساعت 61ألً ِٓ 

 

 ٚاٌؼششْٚ: اٌزبعؼخ اٌّبدح 

 اٌطبٌت ثٕبء ػٍٝ ِؼذٌٗ اٌزشاوّٟ وب٢رٟ: ٠ىْٛ اٌزمذ٠ش اٌؼبَ ٌٍّؼذي اٌزشاوّٟ ػٕذ رخشط

 .4011ِٓ  3051أٚ  5011ِٓ  4051)ِّزـبص(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ال ٠مً ػٓ  -1

أٚ ِٓ  5011ِٓ  4051ئٌٝ ألً ِٓ  3075)ع١ذ عذاً(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ِٓ  -2

 .4011ِٓ  3051ئٌٝ ألً ِٓ  2075

أٚ ِٓ  5011ِٓ  3075ئٌٝ ألً ِٓ  2075)عــ١ذ(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ِٓ   -3

 .4011ِٓ  2075ئٌٝ ألً ِٓ  1075

أٚ ِٓ  5011ِٓ  2075ئٌٝ ألً ِٓ  2011)ِمجـٛي(:ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ِٓ  -4

 .4011ِٓ  1075ئٌٝ ألً ِٓ  1011

 اٌمبػذح اٌزٕف١ز٠خ ٌغبِؼخ اٌؾذٚد اٌشّب١ٌخ : -
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شط اٌطبٌت ثٕبًء ػٍٝ ِؼذٌٗ اٌزشاوّٟ ٠ىْٛ اٌزمذ٠ش اٌؼبَ ٌٍّؼذي اٌزشاوّٟ ػٕذ رخ       

 وب٢رٟ:

 .4051)ِّزـبص(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ال ٠مً ػٓ  -1

 .4051ئٌٝ ألً ِٓ  3075)ع١ذ عذاً(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ِٓ  -2

 .3075ئٌٝ ألً ِٓ  2075)ع١ــذ(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ِٓ  -3

 .2075ٝ ألً ِٓ ئٌ 2011)ِمجـٛي(: ئرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ِٓ  -4

 

 اٌضلصْٛ: اٌّبدح 

( 5011( ئٌٝ )4075رّٕؼ ِشرجخ اٌششف األٌٚٝ ٌٍطبٌت اٌؾبطً ػٍٝ ِؼذي رشاوّٟ ِٓ )

( ػٕذ اٌزخشط, ٚرّٕؼ ِشرجخ 4011( ِٓ )4011( ئٌٝ )3075( أٚ ِٓ )5011ِٓ )

( 4075( ئٌٝ ألً ِٓ )4025اٌششف اٌضب١ٔخ ٌٍطبٌت اٌؾبطً ػٍٝ ِؼذي رشاوّٟ ِٓ )

 ( ػٕذ اٌزخشط.4011( ِٓ )3075( ئٌٝ ألً ِٓ )3025( أٚ ِٓ )5011ِٓ )

 

 ٠ٚشزشؽ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِشرجخ اٌششف األٌٚٝ أٚ اٌضب١ٔخ ِب ٠ٍٟ:

 أال ٠ىْٛ اٌطبٌت لذ سعت فٟ أٞ ِمشس دسعٗ فٟ اٌغبِؼخ أٚ فٟ عبِؼخ أخشٜ. -1

أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لذ أوًّ ِزطٍجبد اٌزخشط فٟ ِذح ألظب٘ب ِزٛعؾ اٌّذح ث١ٓ اٌؾذ  -2

 دٔٝ ٚ اٌؾذ األلظٝ ٌٍجمبء فٟ و١ٍزٗ.األ

%( ِٓ 61أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لذ دسط فٟ اٌغبِؼخ اٌزٟ ع١زخشط ِٕٙب ِب ال ٠مً ػٓ ) -3

 ِزطٍجبد اٌزخشط.

 

 اٌمبػذح اٌزٕف١ز٠خ ٌغبِؼخ اٌؾذٚد اٌشّب١ٌخ : -

( 5011( ئٌٝ )4075رّٕؼ ِشرجخ اٌششف األٌٚٝ ٌٍطبٌت اٌؾبطً ػٍٝ ِؼذي رشاوّٟ ِٓ )

ّٕؼ ِشرجخ اٌششف اٌضب١ٔخ ٌٍطبٌت اٌؾبطً ػٍٝ ِؼذي رشاوّٟ ِٓ ػٕذ اٌزخشط, ٚر

 ( ػٕذ اٌزخشط ِغ اعز١فبء ششٚؽ اٌلئؾخ . 4075( ئٌٝ ألً ِٓ )4025)

 :ْٛاٌّبدح اٌؾبد٠خ ٚاٌضلص- 

 

٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ رى٠ٛٓ ٌغٕخ رزؼبْٚ ِغ األلغبَ فٟ رٕظ١ُ أػّبي االخزجبس إٌٙبئٟ, 

اٌذسعبد ٚرغ١ٍّٙب ٌٍغٕخ اٌّخزظخ خلي ِذح  ال ٚرىْٛ ِٙبِٙب ِشاعؼخ وشف سطذ 

 رض٠ذ ػٓ صلصخ أ٠بَ ِٓ ربس٠خ اخزجبس أٞ ِمشس.

 

 :ْٛاٌّبدح اٌضب١ٔخ ٚاٌضلص- 

 

 ٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ أْ ٠مشس رطج١ك اٌغش٠خ فٟ ئعشاءاد االخزجبساد إٌٙبئ١خ.
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  ْٛاٌّبدح اٌضبٌضخ ٚ اٌضلص 

ػٕذ االلزؼبء ثٕبء ػٍٝ الزشاػ سئ١ظ اٌمغُ  ٠ؼغ ِذسط اٌّمشس أعئٍخ االخزجبس , ٚ ٠غٛص

 أْ ٠ؼؼٙب ِٓ ٠خزبسٖ ِغٍظ اٌى١ٍخ. 

 

  ْٛاٌّبدح اٌشاثؼخ ٚ اٌضلص 

٠ظؾؼ ِذسط اٌّمشس أٚساق االخزجبس إٌٙبئٟ ٌّمشسٖ, ٚ ٠غٛص ٌشئ١ظ اٌمغُ )ػٕذ 

اٌؾبعخ( أْ ٠ششن ِؼٗ ِزخظظبً أٚ أوضش فٟ اٌزظؾ١ؼ, ٚ ٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ػٕذ 

 ٠غٕذ اٌزظؾ١ؼ ئٌٝ ِٓ ٠شاٖ.  اٌؼشٚسح أْ

 

  ْٛاٌّبدح اٌخبِغخ ٚ اٌضلص 

٠شطذ ِٓ ٠مَٛ ثزظؾ١ؼ االخزجبس إٌٙبئٟ اٌذسعبد اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب اٌطلة ٞ وشٛف 

 سطذ اٌذسعبد اٌّؼذح ٌزٌه, ٠ٚٛلغ ػ١ٍٙب , صُ ٠ظبدق ػ١ٍٙب سئ١ظ اٌمغُ. 

 

 ْٛاٌّبدح اٌغبدعخ ٚ اٌضلص 

ٓ ِمشس٠ٓ فٟ ٠َٛ ٚاؽذ , ٚ ٌّغٍظ اٌغبِؼخ االعزضٕبء  ال ٠غٛص اخزجبس اٌطبٌت فٟ أوضش ِ

 ِٓ رٌه. 

 

  ْٛاٌّبدح اٌغبثؼخ ٚ اٌضلص 

ال ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثذخٛي االخزجبس إٌٙبئٟ ثؼذ ِؼٟ ٔظف عبػخ ِٓ ثذا٠زٗ, وّب ال ٠غّؼ 

 ٌٗ ثبٌخشٚط ِٓ االخزجبس  لجً ِؼٟ ٔظف عبػخ ِٓ ثذا٠زٗ. 

 

  ْٛاٌّبدح اٌضبِٕخ ٚ اٌضلص 

خزجبس أٚ اٌششٚع ف١ٗ أٚ ِخبٌفخ اٌزؼ١ٍّبد ٚ لٛاػذ ئعشاء االخزجبس أِٛس اٌغش فٟ اال

 ٠ؼبلت ػ١ٍٙب اٌطبٌت ٚفك الئؾخ رأد٠ت اٌطلة اٌزٟ ٠ظذس٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ. 

 

  ْٛاٌّبدح اٌزبعؼخ ٚ اٌضلص 

مخ ػٍٝ ئػبدح فٌّغٍظ اٌى١ٍخ اٌزٟ رزٌٛٝ رذس٠ظ اٌّمشس, فٟ ؽبالد اٌؼشٚسح, اٌّٛا

 شح ال رزؼذٜ ثذا٠خ اخزجبساد اٌفظً اٌزبٌٟ. زعبثخ خلي فرظؾ١ؼ أٚساق اإل

 ضىاثظ رؼذَم انذسخبد و إػبدح رصسُر أوساق إخبثبد االخزجبساد : 
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٠غٛص ٌؼّبدح اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً رؼذ٠ً اٌذسعبد ألٞ ؽبٌت ثٕبء ػٍٝ خطبة ِٓ ػ١ّذ  -1

اٌى١ٍخ  اٌى١ٍخ اٌزٟ رذسط اٌّمشس ِجٕٟ ػٍٝ لشاس  ٌغٕخ صلص١خ ِشىٍخ ثشئبعخ ٚو١ً

اٌّبدح راد اٌؼللخ ِٛػؾبً ثٗ أعجبة  أعزبرٚػؼ٠ٛخ وً ِٓ سئ١ظ اٌمغُ اٌّخزض ٚ 

 ؽٍت رؼذ٠ً اٌذسعبد. 

٠زُ رؼذ٠ً دسعبد اٌطلة ػٓ اٌفظً اٌذساعٟ خلي فزشح ال رزغبٚص اٌشٙش األٚي  -2

 ِٓ ثذا٠خ اٌفظً اٌذساعٟ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ. 

 جبع ِب ٠ٍٟ : فٟ ؽبٌخ شه اٌطبٌت ثظؾخ اٌذسعخ إٌّّٛؽخ ٌٗ ٠غت ر -3

اٌّبدح ثّشاعؼخ ٚسلخ  أعزبراٌّبدح ٌٍزأوذ ِٓ دسعزٗ , ٚ ٠مَٛ  أعزبر٠شاعغ اٌطبٌت  - أ

اٌطبٌت , فارا ارؼؼ أْ ٕ٘بن ؽبعخ ئٌٝ رؼذ٠ً اٌذسعخ ٠مَٛ ثشفغ رٌه ئٌٝ سئ١ظ اٌمغُ 

أِب ئرا فٟ  2ٚ  1اٌّخزض ٌٍؼشع ػٍٝ اٌٍغٕخ اٌضلص١خ اٌّخزظخ فٟ ئؽبس اٌخطٛر١ٓ 

 بعخ ئٌٝ رؼذ٠ً اٌذسعخ ف١زُ ئفبدح اٌطبٌت ثؼذَ طؾخ شىٗ. ؽبٌخ ػذَ اٌؾ

ئرا ٌُ ٠مزٕغ اٌطبٌت فؼ١ٍٗ أْ ٠مَٛ ثزمذ٠ُ ؽٍت ثزٌه ئٌٝ سئ١ظ اٌمغُ اٌّخزض ٠ٚمَٛ  - ة

اٌّبدح ػٍٝ ِٛلفٗ ٠غٛص ٌشئ١ظ اٌمغُ رؾ٠ًٛ  أعزبرسئ١ظ اٌمغُ ثذساعخ اٌطٍت فارا أطش 

ش ثٕفظ اٌزخظض ثبٌمغُ ٚ ِٓ ٚسلخ اٌطبٌت ٌزظؾ١ؾٙب ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ آخ

صُ ٠ؼشع اٌّٛػٛع ػٍٝ اٌٍغٕخ اٌضلص١خ اٌّخزظخ الرخبر اٌمشاس إٌّبعت ٚفمبً 

 . 1ٚ2ٌٍخطٛر١ٓ 

 

  ْٛاٌّبدح األسثؼ 

٠ؾذد ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبًء ػٍٝ رٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ِذح االخزجبس اٌزؾش٠شٞ 

  إٌٙبئٟ ػٍٝ أالرمً ػٓ عبػخ ٚ ال رض٠ذ ػٍٝ صلس عبػبد.

 

  ْٛاٌّبدح اٌؾبد٠خ ٚ األسثؼ 

( ٠ؼغ ِغٍظ اٌغبِؼخ 41-31ِٓ ) دِغ ػذَ اإلخلي ثبألؽىبَ اٌٛاسدح فٟ اٌّٛا

 اٌزٕظ١ّبد اٌخبطخ ثاعشاءاد االخزجبساد إٌٙبئ١خ. 
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 ( 3هرفق ) 

 الئحة اإلرشاد األكادميي 

 

ش أٔٗ ٠ٙذف ئٌٝ ٠ؼزجش اإلسشبد األوبد٠ّٟ سو١ضح ِٓ سوبئض اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ فٟ اٌٍّّىخ , ؽ١

رٛع١ٗ اٌطٍجخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ أفؼً إٌزبئظ ٚاٌزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ٚاغزٕبَ اٌفشص اٌّزبؽخ ٌُٙ 

,ػٓ ؽش٠ك رض٠ٚذُ٘ ثبٌّٙبساد األوبد١ّ٠خ اٌزٟ رشفغ ِٓ ِغزٜٛ رؾظ١ٍُٙ اٌؼٍّٟ. ٚٔظشاً أل١ّ٘خ 

رىْٛ ِزخظظخ ثبٌذػُ ٚ  اإلسشبد األوبد٠ّٟ فٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ فأٗ ٠زؼ١ٓ رشى١ً ٚؽذح أٚ ٌغٕخ

 اإلسشبد األوبد٠ّٟ.

  

 يهبو انًششذ األكبدًٍَ:
 اإلٌّبَ ثّٛاػ١ذ اٌزغغ١ً ٚاٌؾزف ٚاإلػبفخ اٌّؼٍٕخ ِٓ لجً ػّبدح اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً.     •

ِؼشفخ اٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍى١ٍخ ِٚزطٍجبد اٌزخشط ٌٍطٍجخ .ٚاٌزأوذ ِٓ ِٛافمخ عذٚي     •

 اٌذساع١خ ٌٍى١ٍخ .اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ِغ اٌخطخ 

ئػذاد ٚرؾذ٠ش ٍِف عغً اإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌىً ؽبٌت أٚ ؽبٌجخ ؽ١ش ٠مَٛ اٌّششذ       •

٠شًّ اٌّٛاد اٌّغغٍخ ٚ ِغزٜٛ   ثبٌّغّٛػخ  ثفزؼ ٍِف خبص ٌىً ؽبٌت أٚ ؽبٌجخ

دسعبد اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ف١ٙب, ِٚشزّلً ػٍٝ اٌّؼذي اٌزشاوّٟ ٚوزٌه ِؾبػش 

أٞ رمبس٠ش أٚ   اٌّششذ ٚ اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ثبإلػبفخ ئٌٝ  ٠خ ث١ٓاالعزّبػبد اٌذٚس

 ئٔزاساد ِٛعٙٗ ِٓ ِمشس اٌّبدح ٚاٌزٟ ِٓ خلٌٙب ٠ّىٓ رم١١ُ ِغزٜٛ اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ.

رٕظ١ُ ِمبثلد دٚس٠خ )ِشح ػٍٝ األلً ػٕذ ثذا٠خ وً فظً دساعٟ( ِغ وً ؽبٌت أٚ     •

 ذف:ؽبٌجخ ِٓ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٠ششف ػ١ٍُٙ ثٙ

 اٌزؼشف ػٍٝ أداء اٌطٍجخ فٟ اٌفظً إٌّظشَ. -

ؽش اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ٚرشغ١ؼٗ ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ االعزٙبد ٚاٌضٕبء ػ١ٍٗ ئرا وبْ ِز١ّضاً  -

 فٟ ثؼغ اٌّمشساد.

 ِٕبلشخ اٌظؼبة ئْ ٚعذد ٚاٌجؾش ػٓ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ. -

دَ )رغغ١ً أٚ ؽزف أٚ اٌطبٌجخ فٟ اٌفظً اٌمب ِٕبلشخ اٌخ١بساد إٌّبعجخ ٌٍطبٌت -

 ِمشساد, سفغ ِؼذي, اخز١بس رخظض اٌخ ..(.

أٚ رؼبسع ثؼغ   رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍطبٌت أٚ اٌطبٌجخ فٟ ؽبٌخ ٚعٛد طؼٛثخ فٟ رغغ١ً    •

 اٌّٛاد .

اٌّزبثؼخ اٌذل١مخ ٌزؾظ١ً اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ اٌؼٍّٟ فٟ اٌّٛاد اٌّغغً ف١ٙب ٚوزبثخ     •

 اٌخبص ثبٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ.رمبس٠ش دٚس٠خ ٚئسفبلٙب فٟ اٌٍّف 

 ِخبؽجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ئرا وبْ ِغزٜٛ اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ِزذ١ٔبً.    •

فٟ ؽبٌخ ػذَ ِٛاظجخ اٌطبٌت أٚ ػؼف ِغزٛاٖ اٌزؾظ١ٍٟ , ٠مَٛ اٌّششذ ثزىض١ف     •

اٌٍمبءاد اٌذٚس٠خ ِٕٚبلشخ اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ثشىً دل١ك ػٓ األعجبة ِٚؾبٌٚخ ؽٍٙب أٚ 

 فغ ثٙب ئٌٝ ٌغٕخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ.اٌش

 اوزشبف اٌّٛا٘ت ٌذٜ اٌطٍجخ ٚر١ّٕزٙب.     •

 ِغبػذح اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌى١ٍخ.    •

 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ األوبد١ّ٠خ ٚاألٔشطخ اٌلطف١خ .    •

 ذ ٌٍطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ِٕز اٌزؾبلٗ ؽزٝ رخشع٠ٗفؼً ػذَ رغ١١ش اٌّشش    •

٠مَٛ ػ١ّذ اٌى١ٍخ أٚ ِٓ ١ٕ٠جٗ ثبإلِؼبء ػٍٝ شٙبدح ؽغٓ اٌغ١شح ٚاٌغٍٛن ئال ثؼذ  ال    •

أٚ أٔٙذ وبفخ أٔٙٝ خطبة ٠ظٍٗ ِٓ اٌّششذ األوبد٠ّٟ ثبْ ٘زا اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ لذ 

 اٌّزطٍجبد.

اٌّششذ ٚاٌطبٌت أٚ اٌّششذح ٚاٌطبٌجخ ٌزز٠ٚت الثذ ِٓ ثٕبء ػللخ طذالخ أوبد١ّ٠خ ث١ٓ     •
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 اٌفٛاسق ث١ّٕٙب.

٠فؼً أْ ٠ىْٛ دٚس اٌّششذ وّغزشبس اعزّبػٟ ٚٚظ١فٟ ٌٍطبٌت أٚ اٌطبٌجخ ٌّؼشفخ     •

ظشٚفٗ أٚ ظشٚفٙب االعزّبػ١خ ٚاٌّغبػذح ػٍٝ اعزمشاس٘ب أٚ ِغزمجً اٌطبٌت أٚ اٌطبٌجخ 

أٚ ٌٙب أٚ اٌزذس٠ت أٚ ِٛاطٍخ اٌذساعخ  اٌٛظ١فٟ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ فزؼ آفبق فشص اٌؼًّ ٌٗ

 اٌؼ١ٍب.

رخظ١ض عبػبد ِىزج١خ ٌّمبثٍخ اٌطٍجخ فٟ ِىزجٗ ٌّٕبلشخ اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعُٙٙ أصٕبء     •

 اٌذساعخ.

 

 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثأ٘ذاف اٌى١ٍخ ٚسعبٌزٙب, ٚثشاِغٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ , ٚألغبِٙب اٌؼ١ٍّخ,     •

 اٌخذِبد اٌزٟ رٛفش٘ب ٌطٍجزٙب, وّب ٠زُِٚغبالد ػًّ خش٠غ١ٙب, ٚأٚعٗ اٌشػب٠خ ٚ

 رجظ١شُ٘ ٚرٛع١ُٙٙ الخز١بس اٌزخظظبد إٌّبعجخ اٌزٟ رلءَ لذسارُٙ ٚئِىبٔبرُٙ.

سفغ رمش٠ش دٚسٞ ػٓ أداء اٌطٍجخ ٌٛؽذح اٌذػُ ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ )لج١ً ٔٙب٠خ     •

ٓ أَ أعٛأ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ(. ٠شًّ اٌزمش٠ش األداء األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت أٚ اٌطبٌجخ)أؽغ

 اٌغبثك( ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رّذ ٌّؼبٌغخ األداء األعٛأ.

 سفغ رمش٠ش ػٓ اٌّشبوً اٌزٟ رؾزبط ئٌٟ رذخً اٌٛؽذح أٚ ئداسح اٌى١ٍخ.    •

 ؽش اٌطٍجخ ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ االعزفبدح ِٓ اٌّىزجخ ٚئداسح اٌٛلذ ثفؼب١ٌخ.    •

 ِٓ ألشأُٙ. رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّزاوشح وّغّٛػبد ٚ االعزفبدح    •

  

 يغؤونُخ ودوس انطبنت أو انطبنجخ:
٠زؾًّ وبًِ اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ أدائٗ األوبد٠ّٟ ؽ١ش أْ اإلسشبد األوبد٠ّٟ ٘ٛ آ١ٌخ   -

 ٌٍّغبػذح.

 ٠ؾزبعٗ ِب وً ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌى١ٍخ ِٚٛلغ ػٍٝ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ د١ًٌ االػطلع ػٍٝ  -

 ِزطٍجبد. ِٓ ٚاٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ

َ ثزفبط١ً اٌزم٠ُٛ اٌذساعٟ ٚاٌّٛاػ١ذ اٌؾشعخ اٌزٟ رخزض ثبٌزغغ١ً ٚاالٔغؾبة اإلٌّب  -

 ٚاالػززاس اٌخ..

 ِٚٛاػ١ذ عبػبرٗ اٌّىزج١خ. ِؼشفخ ِششذٖ األوبد٠ّٟ  -

ِمبثٍخ اٌّششذ ٌٍزشبٚس ؽٛي األ٘ذاف اٌذساع١خ ٚا١ٌّٕٙخ, ٚاٌجشٔبِظ ٚاٌغذٚي اٌذساعٟ,   -

 ١ٙب غّٛػبً.ٚاالعزفغبس ػٓ وً اٌغٛأت اٌزٟ ٠شٜ ف

 رٕف١ز رٛط١بد اٌّششذ ٚاٌّٛاظجخ ػٍٝ ِمبثٍخ اٌّششذ ؽغت اٌّٛاػ١ذ اٌّزفك ػ١ٍٙب.  -

 ئخطبس اٌّششذ ثأٞ ِزغ١شاد لذ رإصش فٟ ثشٔبِغٗ أٚ أدائٗ اٌذساعٟ.  -
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 ( 2هرفق ) 
 وينظلتااللىائح 

ّ
 ي

ّ
ة بالشؤوى  الطلبة اتوة بتظل

ّ
ةاخلاص

ّ
 األكادميي

 ؾخ اٌذسعخ إٌّّٛؽخ فٟ ِبدح ِب: فٟ ؽبٌخ اٌشىٜٛ فٟ ط 

 اٌّبدح ٌٍزأوذ ِٓ دسعزٗ. أعزبر٠شاعغ اٌطبٌت  -

 ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ اٌّبدح. اإلعبثخِشاعؼخ ٚسلخ  -

ِششف  اٌمغُ  أٚسئ١ظ اٌمغُ  ئٌٝئرا ارؼؼ أْ ٕ٘بن ؽبعخ ٌزؼذ٠ً اٌذسعخ ٠مَٛ ثشفغ رٌه  -

اٌى١ٍخ ٚػؼ٠ٛخ وً ِٓ سئ١ظ اٌمغُ ٌٍؼشع ػٍٝ اٌٍغٕخ اٌّخزظخ ثبٌى١ٍخ ثشئبعخ ٚو١ً 

 رؼذ٠ً اٌذسعخ . ئعشاءاداٌّبدح ِٓ أعً  أْ رغزىًّ  ٚأعزبراٌّخزض 

ِٓ ثذا٠خ  األٚي٠زُ رؼذ٠ً دسعبد اٌطلة ػٓ اٌفظً اٌذساعٟ خلي فزشح ال رزغبٚص اٌشٙش  -

 اٌفظً اٌزٞ ١ٍ٠ٗ.

 ؼذَ طؾخ اٌشىٜٛ. فٟ ؽبي ػذَ اٌؾبعخ ئٌٝ رؼذ٠ً اٌذسعخ ٠زُ ئفبدح اٌطبٌت/اٌطبٌجخ ث -

سئ١ظ اٌمغُ اٌّخزض ٠ٚمَٛ سئ١ظ  ئٌٌُٝ ٠مزٕغ اٌطبٌت/اٌطبٌجخ  ٠مَٛ ثزمذ٠ُ ؽٍت ثزٌه  ئرا -

ػٍٝ ِٛلفٗ ٠غٛص ٌشئ١ظ اٌمغُ رؾ٠ًٛ  األعزبر أطش فارااٌّبدح ,  أعزبراٌمغُ ثذساعخ اٌطٍت ِغ 

ٚ ِٓ صُ  ٚسلخ االخزجبس ٌزظؾ١ؾٙب ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ آخش ثٕفظ اٌزخظض ثبٌمغُ

 رؼشع  ػٍٝ اٌٍغٕخ اٌّخزظخ الرخبر اٌمشاس إٌّبعت.

 

  ٜٚاألخشٜفٟ ؽبٌخ اٌشىب: 

٠زُ رشى١ً ٌغٕخ ٌزٍمٟ ٚفؾض شىبٜٚ اٌطلة ثشئبعخ ئؽذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚػؼٛ  -

١٘ئخ رذس٠ظ آخش ِٓ وً لغُ ػٍّٟ ػٍٝ أْ رؼشع اٌؾبالد اٌزٟ رشد ئ١ٌٙب ٌإلؽبؽخ أٚ ارخبر 

ػٍٝ ٌغٕخ اٌزؼبًِ ِغ شىبٚٞ اٌطلة )فشع اٌطلة ٚفشع اٌطبٌجبد ( ثظفخ  اإلعشاء إٌّبعت

 دائّخ ٚشٙش٠ب , أٚ ٚػؼٙب فٟ أؽذ طٕبد٠ك اٌشىبٜٚ اٌّٛعٛدح فٟ وً و١ٍخ.

 .٠زُ فزؼ طٕبد٠ك اٌشىبٜٚ ٚرغ١ّغ اٌشىبٜٚ أعجٛػ١ب -

 .٠زُ ئسعبي اٌشىٜٛ ئٌٝ ِٓ ٠ؼ١ٕٗ األِش ثّغشد ٚسٚد٘ب ِٓ اٌطلة -

ٚاٌجذ فٟ وً اٌّشبوً اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثظٛسح ٚد٠خ أٚ سع١ّخ ِغ  ٠زُ اٌفؾض -

 .ِشاػبح اٌغش٠خ اٌىبٍِخ ٌٍشىٜٛ ٚعشػخ اٌجذ فٟ اٌشىٜٛ

اٌشىبٜٚ اٌزٟ رؾزبط اٌشد ِٓ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ رُشفغ ئٌٝ سؤعبء األلغبَ ٠ٚىْٛ اٌشد ػٓ  -

زفع ثبعُ اٌطبٌت ٚث١بٔبرٗ ٌذٜ ؽش٠ك ٌغٕخ ِؼزّذح ِٓ لجً اٌمغُ ٚرىْٛ اٌشىٜٛ عش٠خ , أٞ ٠ؾ

ٌغٕخ اٌشىبٜٚ فٟ ٍِفبد خبطخ ِغ ِشاػبح أال رض٠ذ ِذح اٌشد ػٍٝ اٌشىٜٛ أوضش ِٓ خّغخ 

 .ػشش ٠ِٛب

 .فٟ ؽبٌخ رؼزس ؽً اٌشىٜٛ ػٓ ؽش٠ك األلغبَ رُشفغ ئٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

طبؽت رغّغ اٌٍغٕخ سدٚد اٌشىبٜٚ ٚرشعً ثٙب ئٌٝ أطؾبثٙب ) ٌزا ٠ٕجغٟ وزبثخ ث١بٔبد  -

اٌشؼجخ, ٚوزٌه ٚع١ٍخ االرظبي ثٗ  -اٌّغزٜٛ  –اٌفشلخ  –اٌشىٜٛ ٚرشًّ االعُ )اخز١بسٞ(

اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ , أٚ االرفبق ِؼٗ ػٍٝ ِٛػذ ٌٍشد ػٍٝ اٌشىٜٛ( ٚرٌه  –ِضً: سلُ اٌز١ٍفْٛ 

 ٌؼّبْ عشػخ اٌزٛاطً ث١ٓ أػؼبء اٌٍغٕخ ٚطبؽت اٌشىٜٛ.
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 ( 1هرفق ) 
 شرية وادلعولية احلاليةالب قسنالإهكانات 

 أوال: أػضبء هُئخ انزذسَظ

 
انذسخخ 

 انؼهًُّخ

أعزبر  أعزبر

 يشبسن

أعزبر 

 يغبػذ

 اداسي فًُ يؼُذ يسبضش 

 - 4 6 5 65 4 6 اٌؼذد
 

 ثبَُب: انًؼبيم وانزدهُضاد

 

 ِؼًّ اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ   -1

 

 ِؼًّ اٌى١ّ١بء اٌغ١ش ػؼ٠ٛخ -2

 

 اٌف١ض٠بئ١خ  ِؼًّ اٌى١ّ١بء -3

 

 

 ثب: انًكزجخ وانمبػبد انزذسَغُخثبن     

 ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ِىزجخ ٚػذد ٚف١ش ِٓ اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ اٌّضٚدح ثبٌغجٛساد           
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 ( 7هرفق ) 
 

   طَىسنجكبنىا يشزهخ ءنكًُُبا ثمغى نخبصخا سادنًمشا ولبأس رفغُش

 

 

  

 دألزبا ولبأس و
 ولبأس

 ادنؼششا

   ولبأس

 دنًئبا
 نزفغُشا

1 - - 1 
يزطهجبد اندبيؼخ نً ) وألا نغُخا

 االخجبسَخ ويزطهجبد انكهُخ(

0 - - 0 
&  نثبنثا ينًغزىا) نثبَُخا نغُخا

 ثغ(انشا ينًغزىا

3 - - 3 
 نخبيظا ينًغزىا) نثبنثخا نغُخا

 (دطنغبا ينًغزى& ا

4 - - 4 
 نغبثغا ينًغزىا) ثؼخانشا نغُخا

 نثبيٍ(ا ينًغزى& ا

 يىاد ػبيخ - صفش - 5

 ء رسهُهخكًُُب - 1 - 6

 كًُُبء غُش ػضىَخ - 0 - 7

8 - 3  &6  كًُُبء ػضىَخ - 

9 - 4 &8  كًُُبء فُضَبئُخ - 

 يششوع ثسثً ورذسَت يُذاًَ - 9 - 12

11 1-9 - - 
َذل ػهً رشرُت انًمشس فً 

 انزخصص

 


