
دليل قسم الكيمياء
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د.ضيف الله بن محمد الضعيان
رئيــــس القســـــــم

مير التعليم في مملكتنا احلبيبة والتعليم العالي بصورة خاصة مبرحلة هي األهم في تاريخه، يسعى فيها 
ملواكبة احلراك العاملي في هذا املجال، وليضمن اجلودة في برامجه ومخرجاته. ولقد أخذت جامعة امللك 
أقسامها  ومختلف  وكلياتها  النوعية  ومراكزها  بإدارتها  احلــراك، ممثلة  لهذا  والقيادة  املبادرة  زمام  سعود 
األكادميية، ويأتي قسم الكيمياء في مقدمة أقسام اجلامعة، بكوادره املؤهلة تأهياًل عاملياً سواء من الناحية 
األكادميية أو البحثية وإجنازاته في خدمة اجلامعة واملجتمع ليساهم في هذا احلراك الفاعل ولينضم إلى 
ركب هذه العجلة التطويرية املباركة، فطور القسم خططه وبرامجه األكادميية واستقطب عدداً من الباحثني 
املميزين من مختلف دول العالم حتى صار من األقسام اخلمسة األوائــل على مستوى اجلامعة في النشر 
العلمي. كما أنه سعى- واليزال- إلى أن يكون جذاباً ومستقطباً للطالب والطالبات املتميزين الراغبني في 

مواصلة دراساتهم العليا.
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تعريف بالقسم:
املوافق  العلوم عام 1378هـــ  الكيمياء من أقدم األقسام في اجلامعة حيث واكب تأسيسه تأسيس كلية  يعد قسم 
1957م، وهو من أكبر أقسام اجلامعة حيث يقدم خدماته التعليمية لعدد من الكليات في اجلامعة )الهندسة - العلوم 
الصحية - علوم احلاسب واملعلومات - التربية - علوم األغذية والزراعة - املجتمع(. ويضم القسم  أكثر من سبعني 
والفنيني  البحاث  واملعيدين ومساعدي  إلى مثلهم من احملاضرين  واإلنــاث إضافًةً  الذكور  عضو هيئة تدريس من 
واإلداريني )رجاالً ونساَء(. يحتوي القسم على )35( مختبراً لتدريس الطالب والطالبات حيث تضم هذه املختبرات 

العديد من األجهزة البحثية الدقيقة، ويوجد في القسم 5 تخصصات هي كالتالي:

الكيمياء  غير العضوية.  .1
الكيمياء الفيزيائية.  .2
الكيمياء العضوية.  .3
الكيمياء التحليلية.  .4

علوم البوليمرات )ماجستير(.  .5

أما في مجال التأليف فقد أسهم أعضاء هيئة التدريس في القسم في تأليف وترجمة عشرات الكتب واملراجع في 
مجال التخصص وفي عام 2010م كان قسم الكيمياء من األقسام اخلمسة األوائل على مستوى اجلامعة في عدد 
االبحاث املنشورة في مجالت علمية  ُمحكمة، كما يشارك بعض أعضاء هيئة التدريس في االستشارات واخلدمات 

املتنوعة في مختلف قطاعات الدولة. 
عام  في  الدكتوراه  برنامج  بــدأ  املاجستير،  ببرنامج  1401/1400هـــــ  عــام  بالقسم  العليا  الــدراســات  برنامج  بــدأ 

1416/1415هـ ، والدرجات العلمية التي مينحها القسم هي :
البكالوريوس.  <

املاجستير - كيمياء.  <
املاجستير - بوليمرات.  <

الدكتوراه.  <

لذوي  املتخصصة  والـــدورات  الــنــدوات  من  العديد  تشمل  التي  العلمية  األنشطة  من  عــدداً  عــام  كل  القسم  ينظم 
االهتمامات الكيمائية التي توطد العالقة بني القسم والقطاعني الصناعي والتعليمي في اململكة، كما يساهم القسم 

مساهمة فعالة في أعمال اجلمعية الكيمائية السعودية، وله دور بارز في تأسيسها.
وللقسم فرع في أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات مت إنشاؤه عام 1403/1402هـ،  ويضم )24( عضو هيئة 
اضرات واملعيدات والفنيات واإلداريات، ويحتوي الفرع على العديد من املختبرات  تدريس )إناث(، و)18( من احملحِ

املجهزة الالزمة للدراسة والبحث العلمي.
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الرؤية:
القسم مؤسسة للتعليم العالي ال تهدف للربح، ومت إعداده لتسهيل وتوصيل مدى واسع من اخلدمات والتدريب على 

متطلبات التعليم العالي في مجال الكيمياء ملواطني اململكة العربية السعودية.

الرسالة:
تتمثل رسالة القسم في تيسير التعليم العالي واحلرص على توصيله بجودة عالية مع إتقان العملية التدريبية مما 
درجــات علمية  تقدمي  إلى  يطمح  القسم  إن  كما  العمل،  والوفاء مبتطلبات  الشخصية  املعارف  إلى منو في  يؤدي 

مختلفة، وبرامج علمية غنية باملعلومات واملهارات.

األهداف:
العلمية  والبحوث  التدريس  مجال  في  بالعمل  القيام  من  ميّكنهم  علمياً  تأهياًل  والطالبات  الطالب  تأهيل   .1

والصناعية بكفاءة عالية.
توفير كوادر بشرية مؤهلة لسد حاجة الوطن في مجاالت الكيمياء املختلفة.  .2

تطوير املوارد البشرية في اململكة العربية السعودية في مجاالت مختلفة في الكيمياء.  .3
إعداد قاعدة قوية يقوم عليها االقتصاد املبني على املعرفة .  .4

استقطاب الطالب املتميزين أكادميياً.  .5



1213 1213

Department

Chemistry



1415 1415

مجاالت العمل:

أ. للطالب:

1- العمل بوظيفة معيد باجلامعة أو بإحدى اجلامعات السعودية والكليات العسكرية  واملعاهد العليا، وذلك في حالة 
حصوله على التقدير املناسب، ومن ثم االبتعاث للدراسات العليا .

2- العمل بوظيفة مساعد باحث أو فني مبختبرات اجلامعة.
3- العمل باملصالح احلكومية ذات العالقة مثل مختبرات اجلودة النوعية ومختبرات املستشفيات... الخ.

4- العمل باملؤسسات والشركات املتخصصة بالصناعات الكيمائية.
5- العمل باملصانع احلربية.

6- التدريس في املراحل الثالث للتعليم العام.

ب. للطالبات :

1- التدريس في املراحل الثالث للتعليم العام.
2- العمل بوظيفة باحث في مختبرات األبحاث.

3- العمل في املختبرات الطبية.

منسق اإلرشاد األكاديمي منسق البرنامج 

أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله الورثان
غرفة رقم 2أ 151

تلفون  : 014676005
فاكس : 014675992

أ.د. عبدالعزيز بن ابراهيم الواصل 
غرفة رقم 2أ 106

تلفون  : 014675978
فاكس : 014675992
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برنامج البكالوريوس

شروط القبول:
1- أن يكون املتقدم حاصل على نسبة85%في شهادة الثانوية العامة ..

2- خالل دراسة السنة التحضيرية لكلية العلوم يخضع القبول بالقسم للشروط التالية:

الــشــــروط )السنة التحضيرية (الـمعــــدل )2.25(
شريطة احلصول على معدل )ج( في 103كيم ..2،2 - 2،5من 5

شريطة احلصول على معدل )د+( +.في 103كيم2،5 – 2،75 من 5
شريطة احلصول على معدل )د( في 103كيم ..2،75 – اقل من 3

في حالة عدم دراسة املقرر 103كيم يُشترط للقبول بالقسم معدل تراكمي ال يقل عن 3

برنامج الماجستير )بنين- بنات(

شروط القبول :
إجراءات القبول والتسجيل وفقاً ملا تقتضيه لوائح الدراسات العليا في جامعة امللك سعود. مقررات تكميلية وفقاً 
للطريقة التي يحددها القسم، واجتياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن )جيد(، وال يقل املعدل 
التراكمي في املقررات التكميلية عن )جيد جداً(. يتم اشتراط هذه املقررات على حاملي درجة البكالوريوس من 
املاجستير  للقبول مبرحلة  امللك سعود. يشترط  بها غير جامعة  أو جامعة أخرى معترف  كلية  أو  جامعة سعودية 
حصول الطالب على )جيد جداً( على األقل في املرحلة اجلامعية، وميكن قبول احلاصلني على تقدير )جيد مرتفع( 

وفقاً للمادة 15 من الئحة الدراسات العليا بجامعة امللك سعود.
التفّرغ للدراسة: التفرغ كلي، ويجوز السماح للطالب بعدم التفّرغ )تفرغ جزئي( خالل فترة املقررات وقبل تسجيل الرسالة.

برنامج الدكتوراه )بنين- بنات(

شروط القبول :
يرى القسم إضافة بعض الشروط والضوابط للقبول فيما ال يتعارض مع لوائح الدراسات العليا وذلك على النحو التالي:

املقابلة الشخصية: يجتاز املتقدم املقابلة الشخصية بالطريقة التي يحددها القسم. أواًل    : 
التفرغ للدراسة: يُقبل الطالب على أساس التفرغ الكلي، ويجوز السماح للطالب بعدم التفرغ خالل فترة  ثانيا : 

املقررات وقبل تسجيل الرسالة.
اللغة االجنليزية: اجتياز امتحان التوفل مبعدل )450( على األقل أو ما يعادلها ، وذلك بالتنسيق بني كلية  ثالثًا: 

العلوم وكلية اللغات والترجمة. 
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نظام الدراسة في كلية العلوم

تنتظم الدراسة في كلية العلوم طبقاً ملا يلي:

السنة الدراسية عبارة عن فصلني رئيسيني وفصل صيفي -إن وجد-.  .1
املستوى الدراسي هو املُسّمى الّدال على املرحلة الدراسية، ويكون عدد املستويات للتخرج ثمانية مستويات   .2

على األقل طبقا للخطة الدراسية املُعتمدة.
ُمدة املستوى الدراسي هي فصل دراسي كامل )ال تقل عن 15 أسبوعاً(، وال تشتمل هذه املُدة على فترتي   .3

التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الدراسي الصيفي ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع، وتُضاعف خاللها املدة املخصصة لتدريس كل مقرر.  .4

يتم تدريس عدد من املُقررات الدراسية )مادة دراسية( خالل املستوى الدراسي وفقاً لبرنامج كل تخصص في   .5
األقسام املختلفة.

على الطالب دراسة 136 وحدة دراسية )ساعة معتمدة(  لنيل درجة البكالوريوس على النحو التالي:  .6

>   يَدُرس الطالب 31 وحدة دراسية خالل السنة التحضيرية )فصلني دراسيني خالل عام أكادميي واحد(.
>  يَدُرس الطالب 97 وحدة دراسية )اختياري + إجباري( في برنامج التخصص بأقسام الكلية املختلفة على 

مدار الستة فصول الدراسية التالية للسنة التحضيرية )بدءاً من الفصل الدراسي الثالث(.
>  متطلبات اجلامعة: يقوم الطالب باختيار 8 وحدات دراسية من متطلبات اجلامعة )ثقافة إسالمية( من أصل 

22 وحدة دراسية اختيارية خالل فترة دراسته بالكلية.

يُحدد الطالب تخصصه قبل انتهائه من السنة التحضيرية بناًء على الشروط التي يُحددها كل قسم.  .7
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)e.Register النظام األكاديمي الجديد) التسجيل اإللكتروني

نظام التسجيل هو حجر األساس في املنظومة األكادميية، ومحور العملية التعليمية، واخلطوة األولى لبدء احلياة 
اجلامعية. يتيح النظام األكادميي اجلديد e.Register للطالب املميزات التالية:

إنشاء بريد االلكتروني من خالل موقع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت  .1
/http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Computer/Pages  

الدخول إلى النظام األكادميي عبر الرابط: http://edugate.ksu.edu.sa، ومن ثم إدخال اسم املستخدم   .2
وكلمة السر التي حصل عليها عند إنشاء بريده االلكتروني. 

التسجيل اإللكتروني )التسجيل واحلذف واإلضافة(: مُيكن للطالب أن يسجل بنفسه من أّي مكان يوجد فيه   .3
خالل فترة التسجيل واحلذف واإلضافة احملددة في التقومي اجلامعي دون احلاجة إلى مراجعة الكلية أو 

القسم: >

أ. التسجيل:  تسجيل املقررات الدراسية وحتديد عدد الساعات املطلوب دراستها.
ب. الـحذف واإلضـافة:  يجوز للطالب حذف وإضافة مقررات خالل األسبوع األول من الدراسة بحيث ال يقل 

أو يزيد العبء الدراسي عن العبء املسموح به.

االطالع على اجلدول الدراسي للكلية والشعب املُتاحة واملُغلقة.  .4
االطالع على اجلدول الدراسي للطالب وطباعته.  .5

االطالع على السجل األكادميي وطباعة نسخة )غير رسمية(.  .6
االطالع على نتائج االمتحانات النهائية فور رصدها.  .7

االطالع على اخلطة الدراسية واملقررات املُجتازة واملقررات املُتبقية.  .8
االطالع على العقوبات املسجلة على الطالب.  .9

استعراض املكافآت.  .10
تقدمي االقتراحات والشكاوى.  .11

تقييم األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس.  .12
تبادل الرسائل االلكترونية وتغيير كلمة السر.  .13

> عند وجود أّي مشكلة عند التسجيل، يُرجى مراجعة مكتب التسجيل بالكلية )غرفة 1أ7- مبنى 4(
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قواعد وآليات تسجيل المقررات الدراسية

كــل تخصص  فــي  املعتمدة  الــدراســة  تتبع مستوى محدد ضمن خطة  دراســيــة  مــادة  هــو  الــدراســي  املــقــرر   <
)برنامج(.

يكون للمقرر رقم، ورمز، واسم، وتوصيف طبقاً لألقسام املختلفة )أنظر دليل القسم(.  <
يُقسم املقرر إلى مجموعة من احملاضرات النظرية والدروس العملية )وحدة دراسية( تُعطى أسبوعياً خالل   <

املستوى الدراسي.
الوحدة الدراسية هي احملاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقّل مدتها عن خمسني دقيقة، أو الدرس العملي   <

الذي ال تقّل مدته عن مائة دقيقة.
يتم تسجيل املقررات الدراسية جلميع الطالب بطريقة آلية من خالل املوقع اإللكتروني:  <

http://edugate.ksu.edu.sa       
تتفاوت املستويات الدراسية في عدد وحداتها الدراسية من )12 – 20( وحدة دراسية لكل مستوى.  <

يتم تسجيل املقررات بطريقة آلية في بداية الفصل الدراسي التالي، وذلك تسهياًل على الطالب، ثم مُيكن بعد   <
ذلك للطالب تعديل اجلدول الدراسي اخلاص به باحلذف واإلضافة.

اجلدول التالي يوّضح العبء الدراسي للطالب مبا يتناسب ومعدله التراكمي:

22.533.544.55.0املُعدل التراكمي
14151617181920الساعات املسموح بتسجيلها

تتم عمليات احلذف واإلضافة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي بواسطة الطالب إلكترونياً، وذلك من خالل 
.)http://edugate.ksu.edu.sa( الولوج من بوابة النظام األكادميي للجامعة بعمادة شئون القبول والتسجيل

ال يحق للطالب التسجيل في مقرر دون النجاح في املتطلب السابق لهذا املقرر.

الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في املقررات يتم تسجيلهم في مقررات املستوى بالتدرج بدءاً باملستويات 
األقّل، وذلك وفق اخلطط الدراسية املعتمدة.

الطالب املتعثرون دراسياً يتم تسجيلهم في املقررات مبا يضمن لهم احلد األدنى من العبء الدراسي في كل فصل 
على أن تُراعى النقاط اآلتية:

> عدم التعارض في اجلدول الدراسي.
> استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املُراد تسجيلها.
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حساب الُمعدل الفصلي والتراكمي
حُتسب املعدالت الفصلية والتراكمية للطالب آليا عن طريق النظام.  وملعرفة كيفية حساب املعدالت يجب إتباع 

اخلطوات التالية: 

حساب الُمعدل الفصلي: 
يتم حساب املُعدل الفصلي مبعرفة النقاط التالية:

1. معرفة عدد ساعات املقررات. 
2. معرفة الدرجة احلاصل عليها في كل مقرر. 

3. معرفة التقدير املقابل للدرجة. 
4. معرفة قيمة التقدير. 

5. معرفة النقاط = عدد ساعات املقرر ×  قيمة التقدير.
6. حتديد مجموع النقاط احلاصل عليها في جميع مقررات الفصل. 

7. حتديد مجموع عدد الساعات املسجلة في الفصل.

 يُحسب املعدل الفصلي طبقاً للمعادلة التالية:

املُعدل الفصلي =
  مجموع النقاط )بند 6(

  عدد ساعات التسجيل في الفصل )بند 7(

واجلدول التالي يوّضح الدرجات املئوية، والتقدير، وقيمة التقدير، التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر، ويُستخدم 
اجلدول حلساب النقاط:

قيمة التقديررمز التقديرالتقديرالدرجة
5،00أ+ممتاز مرتفعمن 95 –  100

4،75أممتازمن 90 إلى اقل من   95
4،50ب+جيد جداً مرتفعمن 85إلى أقل من 90

4،00بجيد جداًمن 80 إلى أقل من 85
3،50ج+جيد مرتفعمن 75 إلى أقل من 80
3،00ججيدمن 70 إلى أقل من 75
2،5د+مقبول مرتفعمن 65 إلى أقل من 70
2.00دمقبولمن 60 إلى أقل من 65

1،00هـراسبأقل من 60
1،00حمحرومالغياب عن احملاضرات 25% أو أكثر
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حساب الُمعدل التراكمي: 

يتم حساب املُعدل التراكمي كما يلي:
1. مجموع النقاط اإلجمالي )جلميع الفصول التي مت دراستها(. 

2. مجموع الساعات املُعتمدة اإلجمالي )جلميع الفصول التي مت دراستها(.

يُحسب املعدل التراكمي طبقا للمعادلة التالية:

امُلعدل التراكمي =
مجموع النقاط اإلجمالي

مجموع الساعات املُعتمدة  اإلجمالي

وفيما يلي مثال حلساب املُعدالت السابقة:

حساب ُمعدل الفصل الدراسي األول: 

النقاطقيمة التقديرالتقديرالدرجةالساعات المعتمدةالمقرر

4  ×  2،5  = 2،510د+101467 فيز

4   ×    3  = 312ج101473 كيم

3  × 3،5  = 3،510.5ج+121377 جنم

2    ×    4  =  48ب101281 عرب

13  40،5

املُعدل الفصلي = مجموع النقاط ÷ ساعات التسجيل بالفصل = 40،5 ÷ 13 = 3،12



2021 2021

حساب ُمعدل الفصل الدراسي الثاني: 

النقاطقيمة التقديرالتقديرالدرجةالساعاتالمقرر
3   ×    2  = 26د101361 ريض
3    ×   3  = 39ج101373 إحص
3    ×   4  = 412ب206380 عال
3   ×  4،5 = 4،513،5ب+103388 عرب
2 ×  4،75 = 4،759،5أ101292 سلم
3   ×     5 = 515أ+122397 جنم

17 65
املعدل الفصلي = مجموع النقاط ÷ ساعات التسجيل بالفصل= 65 ÷ 17 = 3،82

حساب املعدل التراكمي: 
املعدل التراكمي = مجموع نقاط الفصلني ÷ مجموع ساعات الفصلني = 105،5 ÷ 30  =  3،52
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الحذف واإلضافة لُمقرر دراسي:

http://edugate.ksu.edu.sa :تتم عملية احلذف واإلضافة للمقررات الدراسية من خالل البوابة اإللكترونية  <
خالل األسبوع األول فقط من الفصل الدراسي على أاّل يقّل عدد الساعات املُعتمدة املسجلة عن 12 ساعة.

األقل، وذلك  أسابيع على  النهائية بخمسة  االختبارات  بداية  واحد قبل  للطالب حذف مقرر دراسي  يجوز   <
بتقدمي ُعذر مقبول لعميد الكلية بحد أقصى أربعة مقررات دراسية خالل فترة دراسته بالكلية.

المواظبة والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة:

الطالب املنتظم ال بّد له أن يحقق نسبة حضور ال تقّل عن 75% من احملاضرات والدروس العملية.  <
إذا حقق الطالب نسبة غياب 25% فأكثر في أّي مقرر، فإنه يُحرم من دخول االختبار النهائي لهذا املقرر   <

ويُعتبر راسباً فيه.
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي لعذر يقبله مجلس الكلية على أاّل تتجاوز مدة   <

التأجيل فصلني دراسيني متتاليني، أو ثالثة فصول دراسية متقطعة، كحد أقصى طوال فترة دراسته بالكلية.
يجوز ملجلس اجلامعة في حالة الضرورة استثناء البند السابق.  <

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من اجلامعة، وملجلس اجلامعة   <
طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقّل.

ال يُعتبر الطالب ُمنقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً بجامعة أخرى.  <
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الطالب الزائر:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع اجلامعة التي ينتمي 
إليها دون حتويله، وتُعادل له املواد التي درسها وفقاً للضوابط التالية:

بها قبل طلبه  التحق  التي  الكلية  تراكمي( لفصلني على األقل في  للطالب سجل دراســي )مبعدل  يكون  أن   <
الدراسة كطالب زائر.

يجب احلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع حتديد املقررات   <
للدراسة  الطالب  يُوّجه  املقرر.  ملعادلة  معني  معدل  على  احلصول  اشتراط  وللكلية  بدراستها،  سيقوم  التي 

بخطاب رسمي من عمادة شؤون القبول والتسجيل .
أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.  <

أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معادالً أو )مكافئاً( في مفرداته، وال تقل وحداته الدراسية   <
عن أحد املقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.

احلد األقصى ملجموع الوحدات الدراسية التي مُيكن احتسابها من خارج اجلامعة هو )20%( عشرون في املائة   <
من مجموع وحدات التخرج من جامعة امللك سعود.

ال حُتتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من ضمن معدله التراكمي، وتثبت املقررات في   <
سجله األكادميي.

يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أسبوعني من بدء   <
الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا لم يُقّدم نتائجه يُعتبر منقطعاً عن تلك الفصول.

الفصل من الجامعة:
يتم فصل الطالب من اجلامعة في احلاالت التالية:

إذا حصل على ثالث إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدلة التراكمي عن احلد األدنى )2(.  <
مُيكن إعطاء الطالب فرصة رابعة من قبل مجلس اجلامعة بناًء على توصية مجلس الكلية ملن مُيكنه رفع معدله   <

التراكمي بدراسته للمقررات املتاحة.
يجوز ملجلس اجلامعة إعطاء الطالب املفصولني بسبب اإلنذارات فرصة ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.  <

إذا لم يُنه الطالب متطلبات التخرج في الكلية خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخّرجه وذلك إضافًة   <
إلى مدة البرنامج.

يُعطى الطالب فرصة استثنائية من قبل مجلس اجلامعة إلنهاء متطلبات التخرج بالتمديد لفترة ال تتجاوز بحد   <
أقصى مدة تساوي ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج.

يجوز ملجلس اجلامعة إعطاء الطالب املفصولني بسبب استنفاد مدة الفرصة االستثنائية، وهي ضعف مدة   <
البرنامج، فرصة ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.
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االختبارات والتقديرات:

يحدد مجلس الكلية، بناًء على اقتراح مجلس القسم، درجة لألعمال الفصلية تتراوح بني )40%( إلى )%60(   <
من الدرجة النهائية للمقرر.

حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني التاليتني:  <
االختبارات الشفهية أو العملية، أو البحوث، أو أنواع النشاط الصفي األخرى، أو منها جميعاً، أو من   -1

بعضها، واختبار حتريري واحد على األقل.
اختباران حتريريان على األقل.  -2

املادة، السماح للطالب باستكمال  بناًء على توصية مدرس  يتولى تدريس املقرر،  الذي  القسم  يجوز ملجلس   <
متطلبات أّي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله األكادميي تقدير غير مكتمل )ل(، 
وال يُحتسب ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إاّل التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات 

ذلك املقرر.
إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتغير تقدير غير مكتمل )ل( في سجل الطالب لعدم استكماله، فإنه يُستبدل   <

به تقدير راسب )هـ(، ويُحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي.
للجدول املذكور سابقاً في كيفية حساب  حُتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر طبقاً   <

املعدالت.

ضوابط االختبار النهائي :
ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد.  .1

ال يُسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد ُمضّي نصف ساعة من بدايته، كما ال يُسمح له باخلروج من   .2
االختبار قبل ُمضّي نصف ساعة من بدايته.

يُحدد مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم املختص، مدة االختبار التحريري النهائي على أاّل تقل   .3
عن ساعة واحدة،  وال تزيد على ثالث ساعات.

الغش في االختبار، أو الشروع فيه، أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار، أمور يُعاقب عليها الطالب   .4
وفق الئحة تأديب الطالب التي يُصدرها مجلس اجلامعة.  

ملجلس الكلية التي تتولى تدريس املقرر في حاالت الضرورة املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل   .5
فترة ال تتجاوز بداية الفصل الثاني وفقاً للقواعد التالية:

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة مقرر واحد فقط في الفصل الدراسي.   <
يتقّدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق اإلجابة إلى القسم الذي يَُدّرس املقرر على أاّل يتجاوز تقدمي الطلب    <

شهراً من نهاية فترة االختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد مقرراته.
أاّل يكون الطالب قد سبق أن تقّدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة أحد االختبارات وثبت عدم صحة طلبه.   <
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التحـويل :

أّواًل: التحويل من كلية إلى أخرى داخل اجلامعة: 

يجوز مبوافقة عميدي الكليتني املعنيتني التحويل من كلية إلى أخرى وفقاً للشروط التي يُقّرها مجلس الكلية   <
التي يرغب الطالب التحويل إليها.

تُثبت في السجل األكادميي للطالب احمُلّول من كلية إلى أخرى جميع املواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك   <
التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية احمُلّول منها.

ثانيا: التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية:

يجوز للطالب، بعد موافقة عميد الكلية، التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط   <
يضعها مجلس الكلية.

تثبت في السجل األكادميي للطالب احملّول من تخصص إلى آخر جميع املواد التي سبق له دراستها، ويشمل   <
ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في اجلامعة.

التخــرج :
يتخّرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية على أاّل يقّل معدله التراكمي عن 2 )تقدير 

مقبول(. 
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برنامج البكالوريوس
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متطلبات الحصول على
درجة البكالوريوس في الكيمياء

للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء فإنه يجب على الطالب أن ينهي بنجاح 136 وحدة مقررة كما هو 
موضح في اجلدول التالي:

مالحظـــاتعدد الوحداتعدد المقرراتالمتطلبات
831السنة التحضيرية

48متطلبات اجلامعة

2658مواد تخصص إجبارية من داخل القسم

918مواد تخصص اختيارية من داخل القسم

28مواد إجبارية من خارج القسم

6 2مواد اختيارية من خارج القسم

47مواد اختيارية من خارج القسم )حرة(

55136املجموع
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أوال: متطلبات السنة التحضيرية

متطلب سابقعدد الوحداتاسم المقررالمقرر
بدون8لغة إجنليزية )1(140 جنم

بدون8لغة إجنليزية )2(150 جنم

بدون2الرياضيات )1(140 ريض

140 ريض3الرياضيات )2(150 ريض

بدون3مهارات احلاسب140 تقن

بدون3مهارات التعلم والتفكير والبحث140 نهج

بدون2الصحة واللياقة140 صحة

بدون2مهارات االتصال150 علم

31مجموع عدد الوحدات

ثانيا: متطلبات الجامعة

متطلب سابقعدد الوحداتاسم المقررالمقرر
بدون2املدخل إلى الثقافة اإلسالمية101 سلم

بدون2اإلسالم وبناء املجتمع102 سلم

بدون2النظام االقتصادي في اإلسالم103 سلم

بدون2أسس النظام السياسي في اإلسالم104 سلم

بدون2املهارات اللغوية101 عرب

بدون2التحرير العربي103 عرب

بدون2حقوق اإلنسان في اإلسالم

بدون2حقوق اإلنسان في اإلسالم في السياسات احمللية والدولية.

بدون2التاريخ الوطني

يختار الطالب أربع مقررات بواقع 8 وحدات
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ثالثا: متطلبات القسم اإلجبارية )58+8( وحدة معتمدة
متطلب سابق> عدد الوحداتاسم المقررالمقرر
ال يوجد3)3+0+0(كيمياء عامة )1(103 كيم
ال يوجد1)0+1+0(عملي كيمياء عامة104 كيم
ال يوجد3)3+0+0(كيمياء عامة )2(107 كيم
107 كيم3)3+0+1(كيمياء املجموعات الرئيسية222 كيم
107 كيم2)2+0+1(الثيرموديناميك الكيميائي231 كيم
107 كيم2)2+0+0(الكيمياء العضوية )1(240 كيم
107 كيم2)0+2+0(التعرف على املركبات العضوية247 كيم
107 كيم4)3+1+1(التحليل احلجمي والوزني250 كيم
222 كيم2)2+0+1(كيمياء العناصر االنتقالية321 كيم
107 كيم + 111 ريض2)2+0+1(كيمياء الكم )1(322 كيم
321 كيم2)2+0+0(أطياف املركبات غير العضوية329 كيم
231 كيم2)2+0+1(أطوار املواد واحملاليل331 كيم
231 كيم2)2+0+1(احلركية الكيميائية332 كيم
231 كيم2)0+2+0(عملي كيمياء فيزيائية )1(337 كيم
240 كيم2)2+0+0(الكيمياء العضوية )2(340 كيم
340 كيم 2)2+0+0(الكيمياء العضوية غير املتجانسة341 كيم
340 كيم2)2+0+0(البوليمرات والبتروكيماويات342 كيم
250 كيم2)1+1+1(طرق التحليل الطيفي351 كيم
250 كيم2)1+1+1(طرق التحليل الكهربي352 كيم
321 كيم3)2+1+0(كيمياء احلالة الصلبة422 كيم
321 كيم2)2+0+1(الكيمياء العضومعدنية424 كيم
231 كيم2)2+0+0(كيمياء السطوح البينية435 كيم
331 كيم2)0+2+0(عملي كيمياء فيزيائية )2(438 كيم
341 كيم2)2+0+0(أطياف املركبات العضوية441 كيم
351 كيم2)1+1+1(طرق الفصل الكيميائية الكروماتوجرافية451 كيم

3)1+2+0(مشروع بحث499 كيم >
58مجموع عدد الوحدات

4 )3+1+0(فيزياء عامة )1(101 فيز
150 ريض4 )3+1+0(حساب التكامل111 ريض

66مجموع عدد الوحدات
> يسجل بعد اجتياز الطالب لــ 100 وحدة معتمدة > عدد الوحدات )نظري + عملي + متارين(  
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رابعا: متطلبات القسم االختيارية )18+6( وحدة معتمدة

المستوىمتطلب سابق> عدد الوحداتاسم المقررالمقرر
السادس321 كيم1)1+0+0(الكيمياء الالمائية326 كيم
السادس321 كيم1)1+0+0(الالنثانيدات واألكتينيدات327 كيم
الثامن322 كيم2)2+0+1(كيمياء الكم )2(328 كيم
اخلامس231 كيم2)1+1+0(الكيمياء الفيزيائية للبوليمرات330 كيم
اخلامس231 كيم2)2+0+0(الكيمياء الصناعية333 كيم
اخلامس104 كيم2)2+0+0(الكيمياء النووية واإلشعاعية334 كيم
السابع322 كيم3)2+1+1(الكيمياء النظرية 338 كيم
السادس340 كيم2)2+0+1(ميكانيكية التفاعالت العضوية343 كيم
اخلامس247 كيم2)0+2+0(تطبيقات عملية في الكيمياء العضوية347 كيم
السادس321 كيم2)2+0+1(ميكانيكية التفاعالت غير العضوية423 كيم
السادس321 كيم2)2+0+1(الكيمياء غير العضوية احليوية426 كيم
السادس321 كيم3)2+1+1(الكيمياء غير العضوية الصناعية427 كيم
الثامن422 كيم2)0+2+0(عملي كيمياء غير عضوية )2(429 كيم
السابع331 كيم2)1+1+1(التآكل432 كيم
السابع332 كيم2)2+0+0(كيمياء احلفز والسطوح436 كيم
السابع341 كيم + 342 كيم2)1+1+1(الصناعات العضوية442 كيم
السابع341 كيم2)2+0+1(كيمياء املنتجات الطبيعية445 كيم
السادس347 كيم2)0+2+0(عملي كيمياء عضوية متقدم447 كيم
السابع351 كيم + 352 كيم2)1+1+1(املعاجلة اإلحصائية للبيانات الكيميائية452 كيم
السابع351 كيم + 352 كيم2)1+1+1(التحليل البيئي453 كيم
السابع351 كيم + 352 كيم2)1+1+1(التحليل الطبي والصناعي454 كيم

3)2+1+0(مقدمة في اإلحصاء100 إحص
3)2+1+0(مبادئ في علم احليوان101 حني
3)2+1+0(علم نبات102 نبت
3)2+1+0(علم األحياء الدقيقة140 حدق
4)3+1+0(جيولوجيا فيزيائية101 جيو
3)3+0+0(كيمياء حيوية عامة211 كيح

> عدد الوحدات )نظري + عملي + متارين(
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خامسا: مقررات تخدم األقسام األخرى

مالحظاتعدد الوحداتاسم المقررالمقرر
طالب احلاسب اآللي والعلوم3)3+0 +0(كيمياء عامة )1(103 كيم

طالب احلاسب اآللي والعلوم1)0+1 +0(عملي كيمياء عامة104 كيم

طالب غير التخصص4)3+1+0(مقدمة في الكيمياء العضوية108 كيم

طالب العلوم الصحية2)2+0 +0(كيمياء عضوية )العلوم الصحية(145 كيم

طالب كلية الهندسة3)3+0 +0(الكيمياء الفيزيائية238 كيم

طالب كلية الهندسة1)0+1 +0(عملي كيمياء فيزيائية )1(239 كيم

طالب كلية الهندسة2)2+0 +0(الكيمياء العضوية )1(240 كيم

طالب كلية الهندسة2)0+2 +0(التعرف على املركبات العضوية247 كيم

طالب غير التخصص3)2+1 +0(الكيمياء التحليلية251 كيم

طالب غير التخصص2)1+1 +0(مبادئ الكيمياء التحليلية253 كيم

طالب كلية الهندسة2)2+0 +0(الكيمياء العضوية )2(340 كيم

طالب غير التخصص2)2+0+0(الكيمياء العضوية غير املتجانسة341 كيم

طالب كلية الهندسة4)2+2 +0(التحليل اآللي350 كيم
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توزيع مقررات الخطة
للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء

المستوى الثانيالمستوى األول
وحدةاملتطلباسم املقرراملقرروحدةاملتطلباسم املقرراملقرر

3ال يوجدمهارات احلاسب140 تقن8ال يوجدلغة إجنليزية )1(140 جنم

8ال يوجدلغة إجنليزية )2(150 جنم2ال يوجدالرياضيات )1(140 ريض

مهارات التعلم والتفكير 140 نهج
والبحث

3ال يوجدالرياضيات )2(150 ريض3ال يوجد

2ال يوجدمهارات االتصال150 علم2ال يوجدالصحة واللياقة140 صحة

16مجموع عدد الوحدات 15مجموع عدد الوحدات 

المستوى الرابعالمستوى الثالث
وحدةاملتطلباسم املقرراملقرروحدةاملتطلباسم املقرراملقرر

2)2+0+0(ال يوجدمتطلب جامعة2)2+0+0(ال يوجدمتطلب جامعة

كيمياء املجموعات 222 كيم3)3+0+0(ال يوجدكيمياء عامة )1(103 كيم
الرئيسية

3)3+0+1(107 كيم

2)2+0+1(107 كيمالثيرموديناميك الكيميائي231 كيم1)0+1+0(ال يوجدعملي كيمياء عامة104 كيم

2)2+0+0(107 كيمالكيمياء العضوية )1(240 كيم3)3+0+0(ال يوجدكيمياء عامة )2(107 كيم

150 حساب التكامل111 ريض
ريض

التعرف على املركبات 247 كيم4)0+1+3(
العضوية

2)0+2+0(107 كيم

4)3+1+1(107 كيمالتحليل احلجمي والوزني250 كيم4)3+1+0(ال يوجد فيزياء عامة )1(101 فيز 

مقرر اختياري من خارج 
القسم

 3

18 مجموع عدد الوحدات 17مجموع عدد الوحدات
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المستوى السادسالمستوى الخامس
وحدةاملتطلباسم املقرراملقرروحدةاملتطلباسم املقرراملقرر

2)2+0(ال يوجدمتطلب جامعة2)2+0+0(ال يوجدمتطلب جامعة
107 كيم+ كيمياء الكم )1(322 كيم2)2+0+1(222 كيمكيمياء العناصر االنتقالية321 كيم

111 ريض
)1+0+2(2

أطياف املركبات غير 329 كيم2)2+0+1(231 كيمأطوار املواد واحملاليل331 كيم
العضوية

2)2+0+0(321 كيم

2)2+0+1(231 كيماحلركية الكيميائية332 كيم2)0+2+0(231 كيمعملي فيزيائية )1(337 كيم
الكيمياء العضوية غير 341 كيم2)2+0+0(240 كيمالكيمياء العضوية )2(340 كيم

املتجانسة
2)2+0+0(340 كيم

2)2+0+0(340 كيمالبوليمرات والبتروكيماويات342 كيم2)1+1+1(250 كيمطرق التحليل الطيفي351 كيم
2)1+1+1(250 كيمطرق التحليل الكهربي352 كيم2 مقرر اختياري كيمياء 
2 مقرر اختياري كيمياء 3 مقرر اختياري خارج القسم 
2 مقرر اختياري حر 1 مقرر اختياري حر 
18 مجموع عدد الوحدات 18 مجموع عدد الوحدات 

المستوى الثامنالمستوى السابع
وحدةاملتطلباسم املقرراملقرروحدةاملتطلباسم املقرراملقرر

2)2+0+1(321 كيمالكيمياء العضومعدنية424 كيم3)2+1+0(321 كيمكيمياء احلالة الصلبة422 كيم

طرق الفصل الكيميائية 451 كيم2)2+0+0(231 كيمكيمياء السطوح البينية435 كيم
والكروماتوجرافية

2)1+1+1(351 كيم

3)1+2+0( مشروع بحث وندوة499 كيم2)0+2+0(331 كيمعملي كيمياء فيزيائية )2(438 كيم

2 مقرر اختياري كيمياء2)2+0+0(341 كيمأطياف املركبات العضوية441 كيم

2 مقرر اختياري كيمياء 2 مقرر اختياري كيمياء 

2 مقرر اختياري كيمياء 2 مقرر اختياري كيمياء 

2مقرر اختياري كيمياء2مقرر اختياري كيمياء

2 مقرر اختياري حر 2 مقرر اختياري حر 

17 مجموع عدد الوحدات 17 مجموع عدد الوحدات 
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وصف مختصر
لمقررات درجة البكالوريوس 

103Chem 103Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

General Chemistry (1)Course Nameالكيمياء العامة )1(اسم املقرر

عدد الوحدات الدراسية 
املعتمدة

0 + 0 + 33 + 0 + 0No. of Credits

Prerequisitesمتطلب سابق

104Chem 104Co-requisite  Course كيممتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
اجلزء النظري : احلسابات الكيميائية: النظام الدولي للوحدات - الصيغ الكيميائية - املول وطرق التعبير عن التركيز 
- حسابات املعادالت الكيميائية . الغازات: قوانينها والنظرية احلركية للغازات - معادلة فاندرفالس. احلرارية: 
أنواع التغيرات في احملتوى احلراري - قانون هس وتطبيقاته - القانون األول للديناميكا احلرارية. احملاليل: أنواعها 
والقوانني املتعلقة بها - اخلواص التجميعية. احلركية: قانون سرعة التفاعل - رتبة التفاعل - العوامل املؤثرة على 
التفاعل. التوازن الكيميائي: العالقة بني Kc و Kp - مبدأ لوشاتلييه والعوامل املؤثرة على التوازن. التوازن األيوني: 

نظريات األحماض والقواعد - حساب الـ pH حملاليل األحماض والقواعد واحملاليل املنظمة - متيؤ األمالح.

104Chem 104Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Practical Generalعملي الكيمياء العامةاسم املقرر
ChemistryCourse Name

عدد الوحدات الدراسية 
املعتمدة

0 + 1 + 00 + 1 + 0No. of Credits

Prerequisitesمتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
إحدى عشرة جتربة عملية على خواص املادة، والتحليل احلجمي، وقياسات إنثالبي التفاعالت، وسرعة التفاعالت.
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107Chem 107Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

General Chemistry (2)Course Nameالكيمياء العامة )2(اسم املقرر

عدد الوحدات الدراسية 
املعتمدة

0 + 0 + 33 + 0 + 0No. of Credits

Prerequisitesمتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر :
أساسيات التركيب الذري – الضوء )األشعة الكهرومغناطيسية( – طيف االنبعاث لذرة الهيدروجني – نظرية الكم 
للضوء – نظرية بور – فرضية دي بروليه – أعداد الكم – املدارات الذرية – الترتيب اإللكتروني للعناصر – نتائج 
الترتيب الدوري للعناصر – رموز لويس – الرابطة التساهمية – التهجني – نظرية رابطة التكافؤ – أشكال اجلزيئات 

غير العضوية. أساسيات األكسدة واالختزال ووزن معادالت األكسدة واالختزال بطريقة نصف التفاعل.

222Chem 222Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Chemistry of Main GroupsCourse Nameكيمياء املجموعات الرئيسيةاسم املقرر

عدد الوحدات الدراسية 
املعتمدة

1 + 0 + 33 + 0+ 1No. of Credits

104Chem 104Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
ملخص النظرية الذرية احلديثة - اجلدول الدوري الطويل - نتائج الترتيب الدوري للعناصر - عناصر املجموعة 
األولى )الليثيوم – السيزيوم( – عناصر املجموعة الثانية )البريليوم – الباريوم – البورون( عناصر املجموعة الثالثة 
)األملنيوم – الثاليوم( – الكربون عناصر املجموعة الرابعة )السليكون – الرصاص( – النيتروجني عناصر املجموعة 
عناصر   – اليوالنيوم(   – )الكبريت  األكسجني  السادسة  املجموعة  عناصر   – البزموث(   – )الفوسفور  اخلامسة 
الرابطة  ذات  املركبات  النبيلة(.  )الغازات  الثامنة  املجموعة  عناصر   – األستياتني(   – )الفلور  السابعة  املجموعة 

األيونية – املركبات ذات الرابطة التساهمية – القوى الكيميائية.
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231Chem 231Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Chemical thermodynamicCourse Nameالثيرموديناميك الكيميائياسم املقرر
الدراسية  الوحدات  عدد 

1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

104Chem 104Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
األهمية واملصطلحات، الشغل واحلرارة، القانون الصفري، القانون األول، الكيمياء احلرارية، القانون الثاني، القانون 
الثالث، الطاقة احلرة، الكميات املولية اجلزيئية، اجلهد الكيميائي، املزج، التوازن الكيميائي والفيزيائي، اإلحصاء 

الثيرموديناميكي.

240Chem 240Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Organic Chemistry (1)Course Nameالكيمياء العضوية )1(اسم املقرر
الدراسية  الوحدات  عدد 

0No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 0املعتمدة

104Chem 104Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
الروابط  عن  إيجاز  أهميتها.   الكربون«(،  »مركبات  العضوية  بالكيمياء  )تعريف  العضوية  الكيمياء  في  مقدمة 
 sp،( نوع  من  التهجني  العضوية.  اجلزيئات  قطبية  اجلزيئية،  و  الذرية  املــدارات  تساهمية(،  )أيونية،  الكيميائية 
النظامية  التسمية  األلكيل،  مجموعة  الكربون،  ذرة  )أنــواع  احللقية  واأللكانات  األلكانات  الكربون(،  في   sp2، sp3

تفاعالت  الهلجنة،  )االحــتــراق،  التفاعالت  التحضير.  طرق  األلكانات،  مصادر  الفيزيائية،  اخلــواص   ،)»IUPAC«
كسر احللقة الثالثية والرباعية(. األوضاع الفراغية للهكسان احللقي، األلكينــات واأللكاينـات )التسمية النظامية 
)IUPAC(، اخلواص الفيزيائية، التشابه الهندسي )التشكل( في األلكينات، طرق التحضير )انتزاع HX من  R-X، من 
ثنائي الهاليد املتجاور )ألكينات و ألكاينات(، انتزاع املاء من الكحوالت(، حمضية األستيلينات الطرفية،  تفاعالت 
اإلضـافة في األلكينات واأللكاينـات )االختزال، إضافة X2، إضافة HX للرابطة الثنائية )قاعدة ماركونيكوف، أيونات 
األوزون(.  األكاسيد،  فوق  البرمنجنات،  )باستخدام  األلكينات  أكسدة  التفاعل(.  ميكانيكية  ثباتها،  الكربوكاتيون، 
وثبات  الطنني  اإللكترون،  بيوتادايئني-عدم متركز   -3 ،1 األليل،  كاتيون  وثباته،  األليل  املتناوبة )جذر  الدايئينـات 
الدايئينات املتناوبة، إضافة 1، 4- للدايئينات املتناوبة، إضافة 1،4- احللقية)تفاعل ديلز-ألدر(،  الكيمياء الفراغية 
 R، ونظام D، L األيزوميرات البنائية و التماكب الفراغي، الكيراليتي اإلنانتيوميرات والدياستريوميرات ، الهيئة(
S. فصل اإلنانتيوميرات. اجلزيئات التي لها أكثر من ذرة كربون كيرالية. تفاعالت اجلزيئات الكيرالية: االنقالب، 
الرسمزة(، املركبات األروماتية )العطرية( )تركيب حلقة البنزين، اخلاصية األروماتية، وقاعدة هوكل، تسمية مشتقات 
البنزين األحادية،  التوجيه في مشتقات  الهلجنة، األلكلة، األسيلة(،  السلفنة،  )النترنة،  البنزين  البنزين. تفاعالت 

هلجنة وأكسدة السلسلة اجلانبية في ألكيالت البنزين. املركبات العطرية عديدة حلقة البنزين(. 
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247Chem 247Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Identification ofالتعرف على املركبات العضويةاسم املقرر
Organic CompoundsCourse Name

عدد الوحدات الدراسية 
املعتمدة

0 + 2 + 00 + 2 + 0No. of Credits

104Chem 104Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر :
> مقدمة عن السالمة والعمل في املختبر، األجهزة واألدوات املستخدمة، التعريف باسطوانات الغاز املستخدمة.

> الذوبانية، االستخالص.
أ( السائلة بواسطة التقطير البسيط، التجزيئي، حتت ضغط منخفض > تنقية املركبات العضوية: 

ب( الصلبة بواسطة  البلورة.     
> دراسة الثوابت الفيزيائية:   أ( درجة االنصهار
ب( درجة الغليان.     

> الفصل اللوني: كروماتوجرافي الورق، كروماتوجرافي العمود، كروماتوجرافي الطبقة الرقيقة.
> املجموعات الوظيفية.

ألكان ، ألكني ، املركبات العطرية.
هاليدات عضوية – مركبات الهيدروكسيل – مركبات النيترو، األمني.

األلدهيدات و الكيتونات – الكربوهيدرات.
احلموض الكربوكسيلية ومشتقاتها.

الكشف الوصفي للعناصر. 

250Chem 250Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه
 Volumetric andالتحليل احلجمي والوزنياسم املقرر

Gravimetric AnalysisCourse Name
عدد الوحدات الدراسية 

املعتمدة
1 + 1 + 33 + 1 + 1No. of Credits

104Chem 104Prerequisites كيممتطلب سابق
Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
الـجـــزء النظـري :

الطرق املختلفة للتعبير عن التركيز – خطوات ومراحل التحليل الكيميائي – مبدأ التوازن الكيميائي والعوامل املؤثرة 
على سرعة التفاعل – تطبيق قانون االتزان الكيميائي في األحماض والقواعد - تطبيق قانون االتزان الكيميائي 
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على تفاعالت الترسيب – املركبات املعقدة واالتزان – أنواعها وتطبيقاتها في التحليل النوعي – االتزان في األكسدة 
واالختزال – مقدمة عن التحليل احلجمي – معايرات التعادل – حساب التغير في الرقم الهيدروجيني أثناء معايرات 
التعادل )منحنى املعايرة( – األدلة في معايرات التعادل – معايرات الترسيب – منحنى املعايرة والعوامل املؤثرة على 
شكله )طريقة موهر( و)طريقة فولهارد( و)طريقة فاجان( – املعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد – تطبيقات 
معايرات EDTA – معايرات األكسدة واالختزال – اشتقاق منحنى املعايرة – أدلة معايرات األكسدة واالختزال وكيفية 
اختيار الدليل املناسب – تطبيقات على معايرات األكسدة واالختزال – خطوات التحليل الوزني – متطلبات الصورة 
املترسبة والصورة املوزونة – شرح مختصر لألسس النظرية للترسيب – حاصل اإلذابة - إمتام أو اكتمال الترسيب.

الـجــزء العمـــلي: 
األكسدة  مــعــايــرات   - التعقيد  مــعــايــرات   - الترسيب  مــعــايــرات   - والــقــواعــد  األحــمــاض  مــعــايــرات  جتــارب على: 

واالختزال.

جتارب على التحليل الوزني.

321Chem 321Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Chemistry of Transitionكيمياء العناصر االنتقاليةاسم املقرر
ElementsCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

223Chem 223Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
العامة ملركباتها - نظرية  الدوري وبنيتها اإللكترونية - اخلواص  املعادن االنتقالية - مكانها في اجلدول  تعريف 
الربط الكيميائي ملعقدات املعادن االنتقالية  - نظرية فارنر - نظرية رابطة التكافؤ - نظرية املجال البلوري - نظرية 
املدارات اجلزيئية - نظرية مجال الليجاند - مستويات الطاقة للتواجدات اإللكترونية في مدارات )لأليونات احلرة( 
نظام راسل وساوندرز ونظام االقتران املغزلي املداري - للمعقدات ثمانية األوجه - منحنيات اورجال ومنحنيات 
تياب وسوجانو - معقدات رباعية األوجه - معقدات املربع املستوي - معقدات الهرم الثالثي املزدوج ومعقدات الهرم 

الرباعي - تشوه جان تيلر - الرابطة التساهمية.
اخلواص املغناطيسية )الدايا مغناطيسية - البارا مغناطيسية - الفرو مغناطيسية - االنتيفرو مغناطيسية( - دور 

املعادن االنتقالية في النظم احليوية .
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322Chem 322Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

1(Course Name( Quantum Chemistryكيمياء الكم )1(اسم املقرر
الدراسية  الوحدات  عدد 

1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

107Chem 107 ، Math 111Prerequisites كيم، 111 ريضمتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
مقدمة تاريخية: اإلشعاع املنبعث من جسم تام السواد، التأثير الكهرومغناطيسي، الطيف الذري، نظرية بوهر، مبدأ 

دي بروجيليه، مبدأ الشك لهايزنبرج.
مراجعة رياضية: التفاضل، التكامل، نظم اإلحداثيات، األعداد املركبة، املتجهات، املؤثرات، الدوال املتميزة، الدوال 

الفردية والدوال الزوجية، املعادالت التفاضلية.
جسيم في صندوق وفروض ميكانيكا الكم: تفسير الدالة املوجبة، جسيم في صندوق ذو بعد واحد، معايرة دالة 
تطبيقات على  الكم،  ميكانيكا  التطابق، فروض  مبدأ  املوجة جلسيم في صندوق،  ودالة  الطاقة  التعامد،  املوجة، 

فروض ميكانيكا الكم، جسيم في صندوق ثالثي األبعاد، التناظر.
احلركة التوافقية البسيطة: احلركة التوافقية البسيطة من واقع امليكانيكا الكالسيكية، احلركة التوافقية البسيطة 

من واقع ميكانيكا الكم، بعض العالقات الرياضية اخلاصة بدالة املوجة للحركة التوافقية البسيطة.
ذره الهيدروجني: حل معادلة شرودينجر للذرات الشبيهة لذرة الهيدروجني، معادلة شرودينجر والفصل بني املتغيرات، 

معادلة الدالة F، معادلة الدالة T، معادلة الدالة R، دالة املوجة للذرات الشبيهة لذرة الهيدروجني.
العزم الزاوي: نظرية الفيزياء الكالسيكية للعزم الزاوي، التبادل وقياس عدة خواص في نفس الوقت، التبادل والعزم 

الزاوي، الدوال املميزة وقيمة احملافظ للعزم الزاوي، متثيل العزم الزاوي املداري.

326Chem 326Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Non-aqueous ChemistryCourse Nameالكيمياء الالمائيةاسم املقرر
الدراسية  الوحدات  عدد 

0No. of Credits + 0 + 11 + 0 + 0املعتمدة

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
قوة  قياس  طرق  للمذيبات،  الكيميائية  التفاعالت  على  أثرها  للمذيبات،  والكيميائية  الفيزيائية  اخلواص  دراسة 
املذيبات، تصنيف املذيبات إلى: بروتوتية وأكسيدية، وهاليدية وهاليدية أكسيدية، ودراستها تفصيلياً. منصهرات 

األمالح واستخداماتها والتطبيقات الصناعية.
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327Chem 327Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Lanthanides and ActinidesCourse Nameالالنثانيدات واألكتينيداتاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 0 + 11 + 0 + 0املعتمدة

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
فصل  طرق  وتفاعالتها،  لالنثنيدات  العامة  اخلــواص  الالنثانيدات،  معقدات  االلكتروني،  الترتيب  الالنثانيدات، 

الالنثيدات، تطبيقات صناعية، العناصر األكتينيه، طرق حتضيرها، الفرض األكتيني، املعقدات األكتينية.

328Chem 328Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Quantum Chemistry (2)Course Nameكيمياء الكم )2(اسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 0املعتمدة

322Chem 322Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
طريقة التغيير:

مبدأ التغيير، توسيع طريقة التغيير لتشمل احلاالت املثارة، دوال التغيير اخلطية.

نظرية التشويش:
نظرية التشويش للحاالت غير املتحللة، معاجلة نظرية التشويش للحالة األرضية  لذرة الهيليوم، معاجلة طريقة 

التغيير للحالة األرضية لذرة الهيليوم.
العزم الزاوي للذرات متعددة اإللكترونات: املؤثر الهاملتوني للذرات متعددة اإللكترونات، العزم الزاوي اإللكتروني 
املتكافئة،  املتكافئة واإللكترونات غير  للذرات متعددة اإللكترونات، رمز احلالة، اإللكترونات  الزاوي  العزم  الكلي، 

التركيب الدقيق للطيف اإللكتروني لذرة الهيدروجني، الطيف اإللكتروني لذرة الهيليوم .

طريقة هوكل للمدرات اجلزيئية:
طريقة هوكل للمدرات اجلزيئية، تطبيق طريقة هوكل للمدرات اجلزيئية على املركبات الهيدروكربونية ذات الروابط 

الثنائية املتوالية، طاقة عدم التمركز، كثافة الشحنة ورتبة الرابطة.
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329Chem 329Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Inorganic Compoundsأطياف املركبات غير العضويةاسم املقرر
SpectroscopyCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 0 + 22 + 0 + 0No. of Credits

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
أ( طيف االهتزاز:

)الزمرة(،  النقطية  مجاميعها  وإيجاد  املركبات  تصنيف  ومتثيلها،  الزمر  التماثل،  وعمليات  عناصر  الزمر،  نظرية 
استخدام جداول الصفة حلساب االهتزازات الرئيسة، قوانني االنتقاء، نشاط االهتزازات في منطقة األشعة حتت 

احلمراء والرامان، استخدامات الطيف في الكيمياء غير العضوية.
ب( الطيف اإللكتروني:

الضرب  حاصل  حساب  االلكترونية،  البنيات  متاثل  إيجاد  اجلزيئية،  املــدارات  لتشييد  الصفة  جــداول  استخدام 
املباشر، قوانني االنتقاء لالنتقاالت االلكترونية، استخدام الطيف االلكتروني في الكيمياء غير العضوية.

ج( طيف املسباور:
نبذه تاريخية، مصادر طاقة أشعه جاما، األنوية املستخدمة، طرق القياس، االنزياح الكيميائي، االنقسام الكوادروبولي، 

احلسابات، التطبيق.

330Chem 330Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Physical Chemistry ofالكيمياء الفيزيائية للبوليمراتاسم املقرر
PolymersCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 1 + 22 + 1 + 0No. of Credits

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
والبلمرة  البلمرة  طرق  للبوليمرات،  املختلفة  التصنيفات  والتعريفات،  املفاهيم  لبعض  مقدمة  النظري:  احملتوى 
املشتركة، تشخيص البوليمرات وحتديد األوزان اجلزيئية، تشكيلة السالسل البوليمرية )البُنية والبُنية الدقيقة(، 

ذوبانية البوليمرات وجتانسها، حتديد اخلواص احلرارية للبوليمرات.
التجارب العملية: ذوبانية وترسيب البوليمرات، تقنيات تنقية البوليمرات، بلمرة املونومرات املناسبة بالطريقة 
اجلذرية، بلمرة املونومرات املناسبة بالطريقة الكاتيونية أو األنيونية، البلمرة املشتركة عن طريق اجلذور وتشخيصها، 

حتديد األوزان اجلزيئية بطريقة حتديد اللزوجة اجلوهرية، التحليل احلراري للبوليمرات.
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331Chem 331Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Phases of Substancesأطوار املادة واحملاليلاسم املقرر
and SolutionsCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 0 + 22 + 0 + 1No. of Credits

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
النظرية احلركية، القوى بني الذرات واأليونات واجلزيئات، ضغط البخار وإنثالبي التبخر، الغليان والتجمد، املادة 
الصلبة وتركيبها، التوازن الطوري، احملاليل غير اإللكتروليتية املثالية واحلقيقية، اخلواص التجمعية، فعالية املذيب 
واملذاب، إماهة األيونات، منوذجي بورن وديباي - هوكل، معامل الفعالية، الذوبانية والتفكك، التوصيل اإللكتروليتي، 
الغرويات، جتمع  ثبات  التشتتات،  الغرويات،  تكوين  واحلمل،  واالنتقال  االنتشار  احلمل،  أعداد  األيونية،  احلركة 

الغرويات، اجلزيئات الكبرى كغرويات.

332Chem 332Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Chemical KineticsCourse Nameاحلركية الكيميائيةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 0 + 22 + 0 + 1No. of Credits

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
سرعة التفاعل، التركيز والزمن، قانون السرعة، رتبة التفاعل، عمر النصف، عالقة السرعة بالتركيز بيانياً، الطرق 
التجريبية في دراسة احلركية الكيميائية، حركية التفاعالت البسيطة، تفاعل الرتب املختلفة، حساب السرعة وتعيني 
الرتبة والثابت، درجة احلرارة وسرعة التفاعل، معادلة أرهينيوس، حساب طاقة التنشيط ومعامل التردد، نظريتا 

التصادم واحلالة االنتقالية، التفاعالت املعقدة وآلية التفاعل.
مقدمة في احلفز وأنواعه، احلفز املتجانس، احلفز غير املتجانس لصلب وغاز ولصلب وسائل، أنواع احلفازات 

وحتضيرها ودراسة خواصها، التفاعالت الصناعية الكبرى.
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333Chem 333Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Industrial ChemistryCourse Nameالكيمياء الصناعيةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 0 + 22 + 0 + 0No. of Credits

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
العمليات الفيزيائية في الصناعات الكيميائية، توازن الكتلة والطاقة في العمليات الصناعية، الصناعات احلرارية 
اخلاليا  الكيميائية،  الصناعات  في  املستخدمة  احلــفــازات  ــواع  أن أهــم  الكيميائي،  التحول  عمليات  الكيميائية، 

الكهروكيميائية وعمليات التحلل الكهربائي وتطبيقاتها في الصناعة، ظاهرة التآكل وحلولها الصناعية.

334Chem 334Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Nuclear and Radiationالكيمياء النووية واإلشعاعيةاسم املقرر
ChemistryCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 0 + 22 + 0 + 0No. of Credits

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
مقدمة عامة في الكيمياء النووية - الذرة  - التحليل اإلشعاعي - التفاعالت النووية ومعادالتها - التحلل والنماء 
- تالطم اإلشعاعات باملادة  - أجهزة قياس اإلشعاعات - االستخدامات املفيدة للنظائر - املصادر اإلشعاعية - 
الوقاية من اإلشعاع - مقدمة في الكيمياء اإلشعاعية - اجلرعات اإلشعاعية  - تأثير األشعة على املاء واحملاليل 

املائية  - تأثير اإلشعاع على املركبات العضوية  - تأثير اإلشعاع على الغازات  - تطبيقات على كيمياء اإلشعاع.
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337Chem 337Course Designation كيمقم املقرر ورمزه

 Practical Physicalعملي فيزيائية )1(اسم املقرر
Chemistry (1)Course Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 2 + 00 + 2 + 0No. of Credits

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
عشر جتارب في الكيمياء احلرارية والثيرموديناميك والتوصيل.

338Chem 338Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Theoretical ChemistryCourse Nameالكيمياء النظريةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 1 + 22 + 1 + 1No. of Credits

322Chem 322Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
باستخدام طرق  وذلك  البسيطة  الــذرات  متعددة  واجلزيئات  الذرة  ثنائية  تركيب اجلزيئات  النظرية في  اجلوانب 
التقريب، الطرق شبه التجريبية ممثلة في مدارات هوكل اجلزيئية وطريقة من البداية ممثلة في طريقة هارتري 
فوك للمجال ذاتي التناسق وطريقة التشويش ملولر وبليست وطريقة دالة الكثافة. تستخدم هذه الطرق حلساب 
بعض اخلواص الفيزيائية للجزيئات مثل الطاقة وثوابت القوة وأطوال الروابط وزوايا الربط والزوايا ثنائية األسطح 

واألمناط االهتزازية وأطياف األشعة حتت احلمراء ورامان والطنني النووي املغناطيسي.
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340Chem 340Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Organic Chemistry (2)Course Nameأسس الكيمياء العضوية )2(اسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 0 + 22 + 0 + 0No. of Credits

240Chem 240Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
الهاليدات العضوية )التسمية، اخلواص اجلزيئية، طرق التحضير، تكوين كاشف جرينارد، االستبدال النيكلوفيلي 
أحادي وثنائي اجلزيئة وامليكانيكية لكل من االستبدال واالنتزاع(. دراسة تصنيف وتسمية وخواص وطرق حتضير 
وتفاعالت كل من: الكحوالت والثيوالت، اإليثرات واإليبوكسيدات والسلفيدات، الفينوالت، األلدهيدات والكيتونات، 

احلموض الكربوكسيلية ومشتقاتها، األمينات.

341Chem 341Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

الكيمياء العضوية غير اسم املقرر
املتجانسة

Heterocyclic Organic 
ChemistryCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 0 + 22 + 0 + 0No. of Credits

340Chem 340Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
املركبات احللقية غير املتجانسة: )التسمية، مركبات حلقية خماسية احللقة بذرة غريبة: بيروالت، إندول، دايازوالت، 
اخلواص والتفاعالت وطرق التشييد، تفاعالت تقع على ذرة النتروجني، تفاعالت اإلضافة احللقية.  البيريدين، 
وللسرطان  وحيوية  ميكروبية،  كمضادات  احللقية  املركبات  والتفاعالت.  التشييد  القاعدية،  اخلواص  الكينولني، 
وللتورمات اخلبيثة. املركبات احللقية كصبغيات. مركبات يوراسيل وبيورين(.   الكربوهيدرات: )التعريف بالسكريات، 
األوزازون، حمض  تكوين  اإلختزال،  و  األكسدة  احللقية،  الصيغة  الفراغية،  الهيئة  األحادية:  التصنيف،  التسمية، 
أسكوربيك والسكريات األمينية. أمثلة على السكريات قليلة التسكر، اخلواص والصيغ احللقية. السكريات عديدة 
التسكر، تقنية السليلوز(.  احلموض األمينية: والبروتينات: )احلموض األمينية الطبيعية، تسميتها، خواصها وطرق 
والزيوت- الدهون  الشموع،  تقسيمها،  اللييبدات:  البروتينات(.  تقسيم  البيبتيدات،  تشييد  وتفاعالتها،  تشييدها 

اجلليسريدات- تشييد وخواص اجلليسريدات، اجلليكوليبيدات(.
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342Chem 342Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

البوليمرات والصناعات اسم املقرر
الكيميائية العضوية

Polymers and 
PetrochemicalsCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 0املعتمدة

340Chem 340Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
تصنيف البوليمرات وخواصها الكيميائية والفيزيائية العامة، الطرق العامة لتحضير البوليمرات،  بلمرة التكاثف، 
للبوليمر.   املثبتة  والعوامل  البوليمرات  حتلل  واستخدامها،  البوليمرات  تقنية  املشتركة،  البلمرة  اإلضافة،  بلمرة 

الصناعات البتروكيمياوية القائمة على الغاز الطبيعي والبنـزين والتولوين والزايلني .

343Chem 343Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

ميكانيكية التفاعالت اسم املقرر
العضوية

Organic Reaction 
MechanismCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

340Chem 340Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
تفاعل  ميكانيكية  ملعرفة  والكيميائية  الفيزيائية  الطرق  دراسة  التنشيط.  وطاقة  الثرموديناميك  وتعاريف،  مقدمة 
مـا )الترقيم بالنظائرتعيني املواد الوسيطة، الكيمياء الفراغية، وجتارب التصالب(، احلموض والقواعد. االستبدال 
النيكلوفيلي. تفاعالت االنتزاع. اإلضافة اإللكتروفيلية إلى الرابطة املضاعفة. اإلضافة النيكلوفيلية إلى مجموعة 

الكربونيل. التحوالت املوضعية وميكانيكية اجلذور احلرة.
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347Chem 347Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

تطبيقات عملية في الكيمياء اسم املقرر
العضوية

Practical Applications 
of Organic ChemistryCourse Name

عدد الوحدات الدراسية 
0No. of Credits + 2 + 00 + 2 + 0املعتمدة

247Chem 247Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
- مقدمة عن السالمة في املختبر، األجهزة واألدوات املستخدمة.

. IR الدراسات الطيفية للمركبات العضوية وخصوصا طيف -
- التعرف على مركب عضوي مجهول  وحتضير املشتقات ، وكتابة التقرير.

- مجاهيل 1 – 5 .
- التعرف على خليط وفصل املركبات عن بعضها بعضاً.

351Chem 351Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Spectroscopic MethodsCourse Nameطرق التحليل الطيفياسم املقرر
الدراسية  الوحدات  عدد 

1No. of Credits + 1 + 11 + 1 + 0املعتمدة

31+(Prerequisites( 250Chem 250 كيم )3+1(متطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب
 

وصف المقرر : 
اجلزء النظري: طرق التحليل الطيفي في املجال املرئي وفوق البنفسجي.

1( مقدمة عامة عن طرق التحليل الطيفي في املجال املرئي وفوق البنفسجي:
األشعة الكهرومغناطيسية – جتاذب املادة مع الطاقة - امتصاص وانبعاث األشعة بواسطة ذرات وجزيئات املادة – 
األطياف الذرية واجلزيئية – أجهزة قياس الطيف أحادية وثنائية احلزمة ومكوناتها )مصادر األشعة( – موحد طول 

رات ... إلخ. املوجة –املقدِّ
2( طرق التحليل الطيفي اجلزيئية:

االمتصاص اجلزيئي في املجال املرئي وفوق البنفسجي – العالقة بني مجال االمتصاص والتركيب اإللكتروني للمادة 
– قانون بيير وتطبيقاته العملية – منحنيات التعيير القياسي وطريقة اإلضافة القياسية – أهم الطرق املستخدمة 
التداخالت وطرق   – البنفسجية  املرئية وفوق  املنطقة  املعدنية في  واأليونات  املركبات  لتقدير  العملية  في احلياة 
الفلورة الضوئية والفسفرة  التحليل احلقني السرياني وتطبيقاته العملية –  املعايرات الطيفية –  التخلص منها – 

الضوئية وتطبيقاتها العملية التوهج الكيميائي وتطبيقاته العملية.
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3( طرق التحليل الطيفي الذرية:
 – املستخدمة  واملواقد  اللهب  أنــواع   – وتطبيقاته  اللهب  الــذري في  االنبعاث   – اللهب  باستخدام  واإلثــارة  التذرر 
التداخالت وطرق التخلص منها – االمتصاص الذري باستخدام اللهب – مصباح املهبط املجوف ملصدر اإلثارة– 
املذررات الكهروحرارية ملصدر التذرر – التداخالت وطرق التخلص منها – تطبيقات طريقة االمتصاص الذري– 
احلث  مزدوجة  البالزما  باستخدام  الــذري  االنبعاث   – الطريقة  هذه  وتطبيقات  اللهب  باستخدام  الذرية  الفلورة 
استخدام القوس الكهربائي كوسيلة للتذرير وتطبيقاته في التحلي  والتطبيقات املتعددة لهذه الطريقة الطيفية – 

الوصفي للعناصر. 

الـجــزء العملي: 
 جتارب عملية تشمل الطرق الطيفية اجلزيئية والطرق الطيفية الذرية.

352Chem 352Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Methods of Electricalطرق التحليل الكهربائياسم املقرر
AnalysisCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 1 + 11 + 1 + 1املعتمدة

31+(Prerequisites( 250Chem 250 كيم )3+1(متطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 

الـجــزء النظري: 
>   تصنيف الطرق التحليلية الكهربائية. 

.)ISE( األقطاب األيونية االنتقائية   <
.)MSE( األقطاب اجلزيئية االنتقائية   <

>   احلساسات الكهروكيميائية.
>   طرق التحليل الفولتامترية والبوالروجرافية.

>   طرق التحليل الفولتامتري النزعي.
>   طرق التحليل األمبيرومترية.

>   طرق التحليل الكولومترية.

 الـجــزء العملي: 
جتارب عملية متنوعة لتطبيقات الطرق التحليلية الكهربائية.
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422Chem 422Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Chemistry of Solid StateCourse Nameكيمياء احلالة الصلبةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 1 + 22 + 1 + 0املعتمدة

222Chem 222Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
أنواع املواد الصلبة، التركيب اخلارجي للمواد الصلبة، التناظر في املواد الصلبة، التركيب الداخلي للمواد املتبلورة، 
األنظمة البلورية وخلية الوحدة، أصناف الشبكات البلورية، املستويات واملتجهات البلورية، احلسابات الكريستالوجرافية 
األساسية، حيود األشعة السينية، التركيب البلوري للعناصر واملركبات غير العضوية، أنواع التشوه في املواد الصلبة 

وأهميته الصناعية، الصناعات غير العضوية )صناعة احلديد، صناعة األسمنت، صناعة الزجاج(.
الـجزء العملي: 

> دراسة التركيب البلوري باستخدام برامج احلاسب اآللي: املعادن والسبائك - املركبات غير العضوية - املركبات اجلزيئية.
 > التحليل احلراري وتطبيقاته.

> حيود األشعة السينية وتطبيقاتها.
> التعرف على املواد الصلبة من حيود أشعتها السينية:

باستخدام الطريقة اليدوية والفهارس - باستخدام برامج احلاسب اآللي.
> دراسة وحتضيرات جسيمات النانو للمواد التالية:

سبيكة - MgO and Mg OH(2( - بيروفسكيت SrTiO3 - BaTiO3 - سبينال MgAl2O4 - الزجاج

423Chem 423Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

ميكانيكية التفاعالت غير اسم املقرر
العضوية

Inorganic Reaction 
MechanismCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
مدخل مليكانيكيات التفاعالت غير العضوية، األحماض والقواعد القاسية واللينة، تفاعالت االستبدال النيكوفيلية 
ملعقدات املعدن رباعي السطوح، تفاعالت األكسدة واالختزال، كيمياء غير عضوية حيوية وتشمل: اإلنزميات الفلزية 
غير األكسدة واالختزال، حامالت األكسجني وبروتينات ثقل األكسجني، بروتينات الهيموجلوبني، تثبيت النتروجني 

وبروتينات الكبريت واحلديد، ثقل أيون الفلز والتخزين، الفلزات والالفلزات في الطب والبيولوجيا.
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424Chem 424Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Organometalic ChemistryCourse Nameالكيمياء العضومعدنيةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
مقدمة )تعريف وتقسيم وثبات املركبات العضو معدنية( - نبذه مختصرة عن طبيعة املركبات العضو معدنية للعناصر 
األساسية )تصنيفها وطرق حتضيرها( - دراسة مختصرة لبعض املشتقات املمثلة لعنصر واحد من كل مجموعة - 
دراسة املركبات العضو معدنية للعناصر االنتقالية - تصنيف املجموعات املرتبطة - قاعدة العدد الذري وتطبيقاتها 
الرابطة - تفاعالت  العناصر االنتقالية - معقدات سيجما وباي - تفاعالت كسر  الربط في معقدات  - طبيعة 

األكسدة واإلضافة - تفاعالت اإلدخال - تطبيقات على احلفز املتجانس وغير املتجانس. 

426Chem 426Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Bio-inorganic ChemistryCourse Nameالكيمياء غير العضوية احليويةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 1املعتمدة

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
املعادن القلوية والقلوية األرضية في النظم احليوية. • 

اإلنزميات املعدنية لتفاعالت غير األكسدة واالختزال. • 

عمليات انتقال اإللكترون والتمثيل الضوئي. ناقالت األكسجني والبروتينات ناقلة األكسجني –  •
.) الهيم بروتني والنحاس بروتني في عمليات األكسدة واالختزال والكوبلت بروتني )فيتامني ب12 •

تثبيت النيتروجني اجلوي نباتيا وإنزمي النيتروجيناز )بروتينات احلديد-موليبديوم-كبريت(. • 

نقل وتخزين األيونات املعدنية. • 

العناصر املعدنية والعناصر الالمعدنية في البيولوجي والطب. • 

قياسات فيزيائية. • 
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427Chem 427Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

الكيمياء غير العضوية اسم املقرر
الصناعية

Industrial-inorganic 
ChemistryCourse Name

1No. of Credits + 1 + 22 + 1 + 1عدد الوحدات الدراسية املعتمدة

321Chem 321Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
تلوث املياه. املاء: اجلودة النوعية للماء – معاجلة املياه غير املاحلة – معاجلة مياه الصرف – حتلية مياه البحر –  •

االستخالص  التعدين: تركيز اخلامات – االستخالص احلراري للمعادن – استخالص املعادن من احملاليل املائية –  •
الكهربي – االستخالص بتفاعل ترميت.

التقنية الكيميائية. التقنية الفائقة للمعادن: التقنية احلرارية – التقنية الكهربية –  •
السيراميك فائق التوصيل الكهربي. صناعة السيراميك –  •

صناعة الزجاج والبيركس والكيماكس. • 

صناعة األسمنت. • 

استخالص عناصر فائقة النقاء لتصنيع أشباه املوصالت. • 

استخدام املذيبات(. استخالص العناصر املشعة )التبادل األيوني –  •
الكبريتيك. صناعة األحماض: النيتريك – الهيدروكلوريك –  •

صناعة األسمدة غير العضوية. • 

ثاني أكسيد الكربون(. تصنيع الغازات )النشادر – الكلور – أول أكسيد الكربون –  •
صناعة املنظفات. • 

اجلزء العملي: زيارة ميدانية ملواقع املصانع.

429Chem 429Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

عملي كيمياء غير اسم املقرر
العضوية )2(

Practical Inorganic 
Chemistry (2)Course Name

1No. of Credits + 0 + 02 + 2 + 1عدد الوحدات الدراسية املعتمدة

422Chem 422Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
نبذة عن الطيف الكهرومغناطيسي – جتهيز العينات لقياس طيف األشعة حتت احلمراء – حتضير بعض املركبات 
العضومعدنية ودراسة أطيافها – املعايرة في األوساط الالمائية – دراسة املركبات املعقدة طيفياً – دراسة وحساب 
دراسة أثر البنية اإللكترونية على الطيف اإللكتروني –  سرعة التغير األيسوميري في املركبات غير العضوية – 

دراسة طيف األشعة فوق البنفسجية لبعض املركبات وحساب معامالت االمتصاص والتركيز.
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432Chem 432Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

CorrosionCourse Nameالتآكلاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 1 + 11 + 1 + 0املعتمدة

331Chem 331Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
طرق  تصنيفات التآكل )أنواع التآكل( –  كلفة التآكل املباشرة وغير املباشرة –  تعريفات أساسية ومصطلحات – 

قياس معدل التآكل – ثرموديناميكية وحركية التآكل – العوامل املؤثرة على التآكل – طرق التحكم بالتآكل.

التجارب العملية: 
مجموعة من التجارب العملية عن التآكل.

435Chem 435Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

كيمياء السطوح البينيةاسم املقرر
Chemistry of Interfacial 

Surfaces
Course Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 0املعتمدة

231Chem 231Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
جهد  نيرنست،  ومعادلة  الكهروكيميائية  التفاعالت  الكهروكيميائي،  اجلهد  والسوائل،  الصلبة  املواد  بني  احلدود 
الوصالت السائلة، حركية األقطاب، سرعة التفاعالت الكهروكيميائية ومعادلة بتلر وفوملر، االنتشار والتفاعالت 
الكهروكيميائية، الفولتامتري الدوري وآلية التفاعالت القطبية. السطوح البينية لنظام صلب- سائل: زاوية التالمس 
والبلل، قياس زاوية التالمس، العوامل املؤثرة على زاوية التالمس، تطبيقات زاوية التالمس، االمتزاز من احمللول 

ومعادلة فرودينليش.
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436Chem 436Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Surface Chemistry andكيمياء السطوح واحلفزاسم املقرر
CatalysisCourse Name

عدد الوحدات الدراسية 
0No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 0املعتمدة

332Chem 332Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
السطوح والسطوح البينية: أنواع السطوح البينية، الطاقة احلرة للسطح، التوتر السطحي. • 

السطح البيني لنظام من صلب وغاز: االمتزاز الفيزيائي، االمتزاز الكيميائي، طرق قياس االمتزاز، منحنيات  • 

االمتزاز، تطبيقات االمتزاز.
حفز  املتسلسلة،  التفاعالت  حفز  واالخــتــزال،  األكسدة  حفز  والقاعدي،  احلامضي  احلفز  املتجانس:  احلفز  • 

التنسيق.
احلفز غير املتجانس: احلفز غير املتجانس لصلب وغاز، احلفز غير املتجانس لصلب وسائل، حتضير املواد  • 

احلفازة للحفز غير املتجانس، دراسة خواص املواد احلفازة.

438Chem 438Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Practical Physicalعملي فيزيائية )2(اسم املقرر
Chemistry (2)Course Name

عدد الوحدات الدراسية 
0No. of Credits + 2 + 00 + 2 + 0املعتمدة

331Chem 331 , Chem 332Prerequisites كيم ، 332 كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
عدد من التجارب في احلركية الكيميائية إليجاد رتب التفاعل لتفاعالت مختلفة ودراسة أثر درجة احلرارة واحلفز. 

باإلضافة إلى عدد من التجارب في البوليمر والكيمياء الكهربية.
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441Chem 441Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Organic Compoundsأطياف املركبات العضويةاسم املقرر
SpectroscopyCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
0No. of Credits + 0 + 22 + 0 + 0املعتمدة

341Chem 341Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
املرئية   - البنفسجية  فوق  األشعة  أطياف  دراسة  العضوية،  املركبات  بنية  لتحديد  املختلفة  الطرق  مقدمة عامة: 
واألشعة حتت احلمراء،  الطنني النووي املغناطيسي لكل من 1H و 13C،  أطياف الكتلة.  تطبيقات تشمل األطياف 

املختلفة. 

442Chem 442Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Organic IndustriesCourse Nameالصناعات العضويةاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 1 + 11 + 1 + 1املعتمدة

341Chem 341 , Chem 342Prerequisites كيم ، 342 كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
الصناعات   ، العضوية  غير  والكيماويات  األساسية  والبتروكيماويات  البترول  واستخدامات  إنتاج  النظري:  اجلزء 

التحويلية، الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيميائية والتحويلية في اململكة العربية السعودية. 
اجلزء العملي: جتارب عملية تشمل حتضير وتشخيص املنتجات البتروكيماوية وغير البتروكيماوية.
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445Chem 445Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Chemistry of Naturalاملنتجات الطبيعيةاسم املقرر
ProductsCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 0 + 22 + 0 + 1No. of Credits

341Chem 341 Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
مقدمة: ما املقصود باملنتجات الطبيعية؟، طريقة االستخالص من مصادرها الطبيعية وفصلها والتعرف على بنائها. • 

وأهميتها.  الستيرويدات  والسيسكويتربينية.  األحادية  التربينات  على  األمثلة  و  كيميائياً  تصنيفها  التربينات:  • 

االصطناع احليوي للتربينات والستيرويدات )مسار األسيتات(.
أشباه القلويات: تصنيفها و بعض األمثلة على أشباه القلويات وخصوصاً ذات احللقات اخلماسية والسداسية غير  • 

املتجانسة ذات األهمية. أمثلة على االصطناع احليوي ألشباه القلويات من مسار احلموض األمينية الطبيعية.
األنثراكينونات،  )الفالفونويدات،  الطبيعية  املركبات  هــذه  على  األمثلة  بعض  الطبيعية:  الفينولية  املركبات  • 

الكومارينات، الزانثونات(.

447Chem 447Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Advanced Practicalعملي كيمياء عضوية متقدماسم املقرر
Organic ChemistryCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

0 + 2 + 00 + 2 + 0No. of Credits

347Chem 347 Prerequisites كيممتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
مقدمة عن السالمة في املختبر، األجهزة واألدوات. • 

حتضير ودراسة بعض املركبات العضوية ودراسة أطياف املركبات الناجتة وحساب الناجت و نسبته املئوية. ومن  • 

  ،E1 ، SN
2 ، SN

هذه التحضيرات والتفاعالت: تفاعل ديلز الدر ، تفاعألكسدة السلسلة اجلانبية ،تفاعالت 1
تفاعل نيترة املركبات العطرية، تفاعل احتزال مركبات النيترو، تفاعل جرينيارد، تفاعل بركن، تفاعل فريدل 
ستايرين،  البولي  حتضير  البوليمر،  تكوين  األسترة،  تفاعل  األلــدول،  تفاعل  العطرية،  احللقة  أللكلة  كرافت 

حتضير الباكاليت.
الفصل والتعرف على بعض املركبات العضوية املستخلصة من املنتجات الطبيعية. استخدام تقنية الكروماتوجرافي  • 

)TLC، CC( في تنقية املركبات العضوية.
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451Chem 451Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

طرق الفصل الكيميائية اسم املقرر
والكروماتوجرافية

Chemical separation and 
Chromatographic methodsCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 1 + 11 + 1 + 1No. of Credits

351 كيم )1+1(متطلب سابق
352 كيم )1+1(

Chem 351 (1 + 1)
Chem 352 (1 + 1) Prerequisites

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
 – العامة لطرق الفصل بني حالتني من حاالت املادة وتقسيم هذه الطرق  اجلزء النظري: طرق الفصل: األسس 
الفصل  طرق   – الكروماتوجرافية(  والطرق  باملذيبات  االستخالص   – الترسيب   – )التقطير  عن:  مختصر  شرح 
شرح مختصر للخواص الفيزيائية الكيميائية املستخدمة في  الكروماتوجرافية: شرح األسس العامة والتقسيم – 
طرق الفصل الكروماتوجرافية: )االدمصاص – الذوبان التجزيئي وتبادل األيونات( - شرح مختصر لبعض الطرق 
الطبقات   – الشعرية  األعمدة   – العالي  الضغط  ذات  األعمدة   – الكروماتوجرافية  )األعمدة  الكروماتوجرافية: 
الكروماتوجرافية الرقيقة – الورق الكروماتوجرافي واملواد اجليالتينية( – طرق الفصل الكروماتوجرافية الغازية: 
العمود   – العينة  حقن  أو  إدخــال   – الكروماتوجراف   – املستخدم  اجلهاز  أجــزاء   – الكروماتوجرام   – )مقدمة 
الكروماتوجرافي – احلبيبات الدعامية واحلالة الثابتة – أجهزة التقدير – احلبيبات الدعامية واحلالة الثابتة – 

أجهزة التقدير – التحليل الكيفي والكمي(. 
اجلاف  احلبر  فصل   – الكروماتوجرافي  بالورق  التجاري  احلبر  لفصل  املناسب  املذيب  اختيار  العملي:  اجلــزء 
بالورق الكروماتوجرافي – استخالص اليود – فصل مخلوط من HCl و KCl بواسطة املبادل األيوني باألعمدة 
الكروماتوجرافية – فصل املواد امللونة )K2Cr2O7 + KMnO4( باألعمدة الكروماتوجرافية – تقدير احلديد - 

فصل مخلوط من األصباغ بواسطة الطبقة الكروماتوجرافية الرقيقة – كروماتوجرافيا الغاز.

452Chem 452Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

املعاجلة اإلحصائية للبيانات اسم املقرر
الكيميائية

Statistical Treatment of 
Chemical DataCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 1 + 11 + 1 + 1No. of Credits

351 كيم )1+1(متطلب سابق
352 كيم )1+1(

Chem 351 (1 + 1)
Chem 352 (1 + 1) Prerequisites

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
اجلزء النظري: االختبارات اإلحصائية املختلفة، االنحراف املعياري، االنحراف املعياري املقارن، األخطاء العشوائية 



5859 5859

ومصادرها، حدود الثقة، الدقة واملصداقية، اختبار t وحتليل النتائج، اختبار f وحتليل النتائج، معادلة اخلط املستقيم 
واستخدامها في إيجاد تراكيز احملاليل والعينات املجهولة.

 اجلزء العملي: 
مجموعة من التجارب العملية التي تعكس استخدامات الكيمياء التحليلية اآللية في حتليل العينات ومعاجلتها 

إحصائياً.

453Chem 453Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Environmental AnalysisCourse Nameالتحليل البيئياسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
املعتمدة

1 + 1 + 11 + 1 + 1No. of Credits

351 كيم )1+1(متطلب سابق
352 كيم )1+1(

Chem 351 (1 + 1)
Chem 352 (1 + 1) Prerequisites

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
اجلزء النظري: مقدمة: اختيار الطريقة املعملية – الطرق املناسبة ألخذ العينة – الغالف اجلوي: تكوين الغالف 
وزن وحجم   – والغبار  الدخان  الغالف اجلوي:  العينات من  أخذ   – البيئية اجلوية ومصادرها  امللوثات   – اجلوي 
العوالق باجلو وأثرها – حتديد املعادن العالقة بالغالف اجلوي – التحليل الكيميائي للعينات املأخوذة من الغالف 
اجلوي – الغالف املائي: الدورة املائية والتلوث البيئي – اتزان األكسجني في املياه الطبيعية – نقاء املاء – حتليل 
األكسجني الذائب – األكسجني الالزم للحياة البيولوجية – األكسجني الكيميائي –  املاء – األس الهيدروجيني – 
املواد  املواد الكيميائية املضافة للطعام –  الطعام: مكونات الطعام –  الغالف احليواني: أهمية حتليل النباتات – 

امللوثة العالقة بالطعام – املبيدات احلشرية واحلشائشية. 

 اجلزء العملي: 
.Mg، Cr، K، P، N حتليل أجزاء النبات إليجاد تركيز

تقدير الرصاص والكادميوم في البويات.
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454Chem 454Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

 Medical and Industrialالتحليل الطبي والصناعياسم املقرر
AnalysisCourse Name

الدراسية  الوحدات  عدد 
1No. of Credits + 1 + 11 + 1 + 1املعتمدة

351 كيم )1+1(متطلب سابق
352 كيم )1+1(

Chem 351 (1 + 1)
Chem 352 (1 + 1) Prerequisites

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
اجلزء النظري:

األجهزة اآللية املستخدمة في التحكم في العمليات الصناعية والتي تستخدم فيها أجهزة الكيمياء التحليلية في هذه 
العمليات لتوفر العديد من املعلومات عن سير العمل في املنتجات وكذلك جودتها النوعية وتشمل هذه األجهزة جهاز 

التحليل املستمر غير املنقطع بالهواء وبعض أجهزة التحليل اآللي األخرى وأجهزة التحكم األخرى. 
الكيمياء الطبية: استخدامات الكيمياء التحليلية في حتليل عينات الدم والسوائل احليوية األخرى بطرق التحليل 

الكهربائي واحلفزي والطرق اإلنزميية لعينات الدم. التحاليل الكيميائية املتنوعة للعينات الطبية والصيدالنية. 

اجلزء العملي: 
الطبية  العينات  حتليل  في  اآللية  التحليلية  الكيمياء  استخدامات  تعكس  التي  العملية  التجارب  من  مجموعة 

والصناعية.

499Chem 499Course Designation كيمرقم املقرر ورمزه

Research ProjectCourse Nameمشروع بحثاسم املقرر

الدراسية  الوحدات  عدد 
3No. of Credits + 00 + 3املعتمدة

Prerequisitesمتطلب سابق

Co-requisite  Courseمتطلب مصاحب

وصف المقرر : 
يقوم الطالب في هذا املقرر بإجراء بحث علمي على موضوع معني، ويقدم في نهاية الفصل الدراسي تقريراً عنه، 

وتتبع في ذلك اإلجراءات املعتمدة في القسم.
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برنامج الماجستير - كيمياء
)بنين وبنات(
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أهداف البرنامج:

 1- تأهيل الطالب تأهياًل علمياً ميّكنهم من القيام بالعمل في مجال التدريس والبحوث األكادميية والصناعية بكفاءة و ثقة.

 2- تنمية قدرات الطالب وإعداده إعداداً علمياً كي يستمر في حتصيله العلمي ومواصلته في التحصيل العلمي األكادميـي.
3- توفير كوادر بشرية مؤهلة لسد حاجة الوطن في مجاالت علم الكيمياء.

شروط القبول:

إجراءات القبول والتسجيل وفقاً ملا تقضي به لوائح الدراسات العليا في جامعة امللك سعــود. • 

مقررات تكميلية وفقاً للطريقة التي يحددها القسم، واجتياز املقرر التكميلي في املرة األولى بتقدير ال يقل عن  • 

)جيد(، وال يقل املعدل التراكمي في املقررات التكميلية عن)جيد جدا(. يتم اشتراط هذه املقرات على حاملي 
درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو كلية أو جامعة أخرى معترف بها غير جامعة امللك سعود.

يشترط للقبول مبرحلة املاجستير حصول الطالب على)جيد جدا( على األقل في املرحلة اجلامعية، ويجوز قبول  • 

احلاصلني على تقدير جيد مرتفع وفقاً للمادة 15 من الئحة الدراسات العليا بجامعة امللك سعود.

التفــرغ للدراســة: التفرغ كلي؛ ويجوز السماح للطالب بعدم التفرغ )تفرغ جزئي( خالل فترة املقررات و قبل  • 

تسجيل الرسالة.

المتطلبـات الدراسـية:

1- نظام الدراسة باملقــررات و الرسالـة. وعدد ساعات املقررات )24وحدة( في ثالثة فصول دراسية، 8 وحدات 
دراسية في كل فصل بواقع وحدتني من كل تخصص من التخصصات التالية:

2- الكيمياء الفيزيائية 1- الكيمياء غير العضوية    
4- الكيمياء التحليلية 3-الكيمياء العضوية     

وال يُعتبر الطالب ناجحاً في املقرر الواحد إاّل إذا حصل فيه على تقدير)جيد( على األقل، ومبعدل تراكمي )جيد 
جدا( في فصلني متتاليني.

إعداد رسالة تتسـم باألصالة و االبتكـــار.
3- املدة املقررة للحصول على درجة املاجستير ال تقل عن 4 فصول دراسية، وال تزيد عن ثمانية فصول دراسية.
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الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

مقررات المستوى األول:
عدد الوحـــــداتمســــمى الـمقـــــــرررقم الـمقـــــرر  ورمــــزهم
1
2
3
4

524 كيم
530 كيم
540 كيم
550 كيم

كيمياء عضومعدنية متقدمة
الكيمياء احلركية املتقدمة

الكيمياء الفراغية
طرق التحليل الطيفي والتحليل الذاتي

0 + 2
0 + 2
0 + 2
0 + 2

 8 وحدات

مقررات المستوى الثاني:
عدد الوحـــــداتمســــمى الـمقـــــــرررقم الـمقـــــرر  ورمــــزهم
1
2
3
4

520 كيم
531 كيم
541 كيم
551 كيم

كيمياء الكم وتطبيقاتها
الثيرموديناميك الكيميائي املتقدم

أطياف املركبات العضوية
طرق الفصل

0 + 2
0 + 2
0 + 2
0 + 2

8 وحدات

مقررات المستوى الثالث:

عدد الوحـــــداتمســــمى الـمقـــــــرررقم الـمقـــــرر  ورمــــزهم
1
2
3
4

523 كيم
532 كيم
542 كيم
552 كيم

طرق فيزيائية في الكيمياء غير العضوية
كيمياء فيزيائية متقدمة

مواضيع مختارة في الكيمياء العضوية
طرق التحليل الكهروكيميائي

 

0 + 2
0 + 2
0 + 2
0 + 2

 8 وحدات

مقررات المستوى الرابع:

عدد الوحـــــداتمســــمى الـمقـــــــرررقم الـمقـــــرر  ورمــــزهم

6 + 0رسالة ماجستير600 كيم1
 8 وحدات
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وصف مقررات درجة الماجستير

 رقم الـمقــرر  ورمزه :   520 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي( :  )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   كيمياء الكم وتطبيقاتها
الـمســــــــــتـــوى :  الثاني )ماجستير(

مراجعة ألساسيات كيمياء الكم، التركيب اإللكتروني للجزيئات ثنائية الذرات )نظرية املدارات اجلزيئية – نظرية 
رابطة التكافؤ – احلاالت املثارة – احتمالية الكثافة اإللكترونية – العزوم القطبية – طريقة هارتري-فوك – 
تداخالت البنيات اإللكترونية(، معاجلات طرق من البداية للجزيئات متعددة الذرات )طرق من البداية والطرق 
نظرية دالة الكثافة(،  طريقة التجمعات املتزاوجة –  طريقة االضطراب –  دوال األساس –  شبه التجريبية – 

تطبيقات.

 رقم الـمقــرر  ورمزه :  523 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :  طرق فيزيائية في الكيمياء غير العضوية
الـمســــــــــتـــوى :  الثالث )ماجستير(

املغناطيسي  العزم  )قياسات  االنتقالية  العناصر  ملعقدات  اإللكتروني  الطيف  وقياسات  املغناطيسية  القياسات 
واملساهمة املدارية في قيمة العزم املغناطيسي للمعقدات واستنباط العالقة الفراغية بني مدارات d، والعالقة 
الفراغية بني املدارات f بناًء على املساهمة املدارية، قياسات الطيف اإللكتروني حلزم كمجال الليجاند وحزم 
اإللكتروني،  التنافر  التساهمية،  تيلر،  جان  الليجاند،  )مجال  الــدوال،  كافة  قيم  واستنباط  الشحنة،  انتقال 
املغناطيسي،  النووي  الطنني  اإللكتروني(،  التزاوج  طاقة  الطيفية،  الكهروسالبية  املــداري،  املغزلي  اإللكتروني 
الطنني اإللكتروني البارا مغناطيسي، الطنني النووي رباعي األقطاب طيف املوسبور كشواهد على التساهمية، 

حتديد البناء الفراغي لقياسات طيف أشعة أكس.

 رقم الـمقــرر  ورمزه :  524 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   كيمياء عضو معدنية متقدمة
الـمســــــــــتـــوى :  األول )ماجستير(

الظواهر التركيبية والطيفية )األشعة حتت احلمراء، الطنني النووي املغناطيسي( ملعقدات الكربونيل ومعقدات 
باي للعناصر االنتقالية، معقدات الفوسفني )خواصها اإللكترونية والفراغية(، احلفز املتجانس، مركبات الكربني 

والكارباين، املركبات العنقودية )التكوين وحتديد البنية التركيبية(، املركبات التناسقية غير الثابتة فراغياً.
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 رقم الـمقــرر  ورمزه : 530 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   الكيمياء احلركية املتقدمة 
الـمســــــــــتـــوى :  األول )ماجستير(

حركية التفاعالت السلسلية في الطور الغازي )التفاعالت اخلطية واملتفجرة(، حركية التفاعالت املعقدة في 
احملاليل )احلفز املتجانس، اإلنزميي، ميكانيكية التفاعل في احملاليل(، التفاعالت غير املتجانسة )امتزاز غاز 
– صلب(، حركية التفاعالت غير املتجانسة، تطبيق نظرية احلالة االنتقالية على تفاعالت السطح، احلفز غير 

املتجانس.

 رقم الـمقــرر  ورمزه :  531 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   الثرموديناميك الكيميائي املتقدم
الـمســــــــــتـــوى :  الثاني )ماجستير(

الديناميكا  تطبيقات  املجهرية،  واحلالة  اجلهرية  احلالة  الثيرموديناميك،  احلرارية(  )الديناميكا  في  مراجعة 
اإلحصائية على الدوال الثرموديناميكية، بعض احلسابات اإلحصائية.

 رقم الـمقــرر  ورمزه :  532 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   الكيمياء الفيزيائية املتقدمة
الـمســــــــــتـــوى :  الثالث )ماجستير(

 موضوعات متقدمة في الكيمياء الفيزيائية مثل:                        
 - الكيمياء الفيزيائية للبلمرات. 

 - كيمياء السطوح.
 - الكيمياء النووية واإلشعاعية.

 - الكيمياء الضوئية والليزر.
 - التآكل. 
- احلفز.
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 رقم الـمقــرر  ورمزه :  540 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   الكيمياء الفراغية
الـمســــــــــتـــوى :  األول )ماجستير(

أوالً: الكيمياء الفراغية الساكنة: التماكب، التناظر أو التماثل، النموذجات اجلزيئية، الفاعلية الضوئية والتماكب الضوئي 
)الفراغي(، اليدوية وقواعد التسلسل، متثيل اجلزيئات العضوية فراغياً على الورق، األلكانات احللقية والكيمياء الفراغية.

 

التحول  تفاعالت  االستبدال،  تفاعالت  االنتزاع،  تفاعالت  الضم،  تفاعالت  املركبة:  الفراغية  الكيمياء  ثانياً: 
املوضعي وأثر الكيمياء الفراغية عليها، تفاعالت التحلق.

 رقم الـمقــرر  ورمزه :  541 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   أطياف املركبات العضوية
الـمســــــــــتـــوى :  الثاني )ماجستير(

استخدام األطياف املختلفة UV ، MS ، NMR ، IR في التعرف على املركبات العضوية مع إعطاء أمثلة متنوعة 
للتحضيرات العضوية متعددة اخلطوات واستخدام األطياف في التعرف على نواجتها.

 رقم الـمقــرر  ورمزه : 542 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية
الـمســــــــــتـــوى :  الثالث )ماجستير(

دراسة شاملة ملوضوعات مختارة في مجال الكيمياء العضوية.

 رقم الـمقــرر  ورمزه : 550 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   طرق التحليل الطيفي والذاتي
الـمســــــــــتـــوى :  األول )ماجستير(

الـــــذري الـــتـــألـــق  ج-  الــــــــذري          االمــــتــــصــــاص  الــــــــذري   ب-  االنــــبــــعــــاث  أ-  ــــــــــذرات:      ال ــــاف   أطــــي
املرئي. والضوء  البنفسجية  فوق  األشعة  منطقة  في  اجلزيئي  واالمتصاص  االنبعاث  اجلزيئات:  أطياف   علم 

التحليل الذاتي في الكيمياء التحليلية.
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 رقم الـمقــرر  ورمزه : 551 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )1+1(

 اسم الـمقـــــرر :   طرق الفصل
الـمســــــــــتـــوى :  الثاني )ماجستير(

الطرق الكروماتوجرافية: النظرية، األجهزة املستخدمة.

 رقم الـمقــرر  ورمزه : 552 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   طرق التحليل الكهروكيميائية
الـمســــــــــتـــوى :  الثالث )ماجستير(

الفولتاميترات، املعايرات األمبيروميترية، الكولومترية، الوزنية الكهربيائية، الطرق اجلهدية املباشرة واملعايرات 
اجلهدية، املعايرات التوصيلية ومعاجلة النتائج إحصائياً.

 رقم الـمقــرر  ورمزه : 560 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   )0+2(

 اسم الـمقـــــرر :   الكيمياء واحلياة
الـمســــــــــتـــوى :  )ماجستير(

مقدمة عن دور الكيمياء غير العضوية في النظم احليوية، التلوث البيئي وبالتركيز على تلوث الهواء، التطبيقات 
التلوث  الطبية،  املجاالت  في  السلمية  االستخدامات  على  التركيز  مع  النووية  للطاقة  السلمية  وغير  السلمية 

اإلشعاعي البيئي وأضراره وكيفية الوقاية منه.

 رقم الـمقــرر  ورمزه : 600 كيم
الوحدات الدراسية )نظري + عملي(:   6

 اسم الـمقـــــرر :   رسالة ماجستير
الـمســــــــــتـــوى :  الرابع )ماجستير(

يختار الطالب موضوعاً معيناً في أحد فروع الكيمياء املختلفة ويحدد له مشرفني، ويقوم بإجراء البحث، ثم تناقش 
رسالة املاجستير التي يكتبها الطالب من قبل جلنة محكمة متخصصة.
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برنامج الماجستير - علم البوليمرات
)بنين فقط(
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أهمية البرنامج:

إدراكاً من جامعة امللك سعود ممثلة بقسم الكيمياء بكلية العلوم ألهمية تخصص البوليمر ومتاشياً مع معطيات 
احلاضر والقيام برسالة القسم في املساهمة في نهضة البالد التي تعتبر من أهم دول العالم في إنتاج البتروكيماويات، 
ومواكبًة لكل جديد يقدم قسم الكيمياء برنامج ماجستير العلوم في علم البوليمرات والذي يعتبر من التخصصات 

النادرة في منطقة اخلليج العربي بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام .

مسمى الدرجة :
ماجستير العلوم في علم البوليمرات

أهداف البرنامج :

في  البتروكيماويات  إنتاج  من  العالية  النسبة  تشكل  والتي  البوليمرات  علم  مجال  في  العلمي  البحث  إثــراء   -1
اململكة.

2 - دعم عالقة الشراكة بني اجلامعة والقطاع اخلاص واجلهات احلكومية ذات العالقة.
3- تأهيل الدارسني للمساهمة في حتقيق متطلبات التنمية الصناعية واالنخراط في سوق العمل.
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شروط القبول :

في  للقبول  يشترط  السعودية،  للجامعات  املوحدة  الالئحة  حسب  املاجستير  لدرجة  القبول  شــروط  إلى  إضافة 
البرنامج ما يأتي :

احلصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء ويجوز قبول طالب من تخصصات أخرى وفقاً لالئحة الدراسات  • 

العليا في اجلامعات السعودية.
اجتياز اختبار القبول واملقابلة الشخصية في القسم. • 

متطلبات الحصول على الدرجة :

تقوم الدراسة باملاجستير على أسلوب املقررات الدراسية باإلضافة إلى الرسالة، املقررات الدراسية موزعة على  • 

ثالثة فصول دراسية بواقع أربع مقررات دراسية في كل فصل.
يعد الطالب رسالة في علم البوليمر. • 

الهيكل العام للبرنامج :

عدد الوحدات املطلوبة 24 وحدة دراسية إضافة إلى الرسالة

عدد الوحداتنوع املقررات
1224 مقرراً أساسيا

6رسالة
30املجموع
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المقررات :

المستوى األول :
عدد الوحداتمسمى املقرررقم املقرر ورمزه

2أساسيات علم البوليمرات561 كيم
2علم املواد 562 كيم
2البوليمرات احليوية563 كيم
2حتضير البوليمرات564 كيم
8املجموع

المستوى الثاني :
عدد الوحداتمسمى املقرررقم املقرر ورمزه

2حتلل البوليمرات وثباتها571 كيم
2متييز املواد املتبلمرة 572 كيم
2موضوعات مختارة573 كيم
2حتضير ومتييز البوليمرات574 كيم
8املجموع

المستوى الثالث :
عدد الوحداتمسمى املقرررقم املقرر ورمزه

2محاليل البوليمرات581 كيم
1حتوالت الطور للمواد املتبلمرة 582 كيم
3تشكيل البوليمر583 كيم
2حلقة نقاش584 كيم
8املجموع

المستوى الرابع :
عدد الوحداتمسمى املقرررقم املقرر ورمزه

6رسالة600 كيم
6املجموع
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وصف المقررات:

الفصل األول:

 )0+2(2 أساسيات علم البوليمرات    561 كيم 
> املفاهيم األساسية عن البوليمرات وطرق تصنيفها وخواصها العامة وتركيبها. 

واألهمية  املنتظمة  للحالة  املميزة  والسمات  الطورية  للتحوالت  األساسية  واملفاهيم  الطور  حاالت  عن  مقدمة   <
العلمية لنظرية الطور و حتوالته .

> مقدمة عن احملاليل احلقيقية للبوليمرات والتداخالت في هذه احملاليل.

 )0+2( 2 علم املواد      562  كيم 
سلوك املواد وتشمل العالقة بني التراكيب  واخلواص للمواد املتبلمرة والسيراميك واملتراكبات. الربط بني التركيب 

الدقيق للمواد وخواصها الفيزيائية وامليكانيكية.

)0+2( 2 البوليمرات احليوية    563 كيم 
البوليمرات احليوية ذات الفائدة الصناعية  وطرق حتضيرها ومعاجلتها وحتللها وخواصها الفيزيائية والكيميائية . 

تطبيقات البوليمرات احليوية في الصناعة و مساهمتها في التحلل احليوي.

)0+2( 2 حتضير البوليمرات    564 كيم 
طرق البلمرة املختلفة وتقنيتها والعوامل املؤثرة عليها وكذلك حتضير البوليمرات املشتركة ووسائل التحكم في هيئة 
وتركيب البوليمرات  املشتركة مع التركيز على أنواع احملفزات وطرق حتضيرها ودورها وتطبيقاتها الصناعية الهامة 

في مجال حتضير املواد املتبلمرة ، التفاعالت اخلاصة باملجاميع الفعالة املرتبطة بسالسل البوليمر.

الفصل الثاني:

)0+2( 2 حتلل وثبات البوليمرات     571 كيم 
العوامل الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على ثباتية البوليمرات، وكذلك آليات mechanisms  حتلل البوليمر . 
الطرق الكيميائية والفيزيائية املستخدمة لتحسني ثباتية املواد املتبلمرة ضد العوامل املختلفة وعلى وجه اخلصوص 

العوامل املناخية وعوامل القدم.

 )0+2( 2 متييز املواد املتبلمرة     572 كيم 
التقنيات املستخدمة في التمييز الكيميائي والفيزيائي للمواد املتبلمرة. مثل تقنية التحليل احلراري والطرق الطيفية 

املختلفة و طرق تقدير الوزن اجلزيئي.
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)0+2( 2 موضوعات مختارة     573 كيم 
دراسة اخلواص االنسيابية  للبوليمرات أو أي موضوعات أخرى في مجال البوليمر.

)2+0( 2 حتضير ومتييز البوليمرات   574كيم  
حتضير بعض البوليمرات والتدريب العملي على وسائل متييز البوليمرات .

الفصل الثالث 

  )0+2( 2 محاليل البوليمرات     581 كيم 
، الديناميكا احلرارية Thermo dynamics حملاليلها كالضغط البخاري والضغط  البوليمرات  دراسة محاليل 
 . الداخلية  والطاقة  املزج  وأنتروبي  الذوبان  لقابلية  احلرارية  الديناميكية  واملعايير  االنتفاخ  األسموزي   وضغط 
الديناميكا احلرارية حملاليل البوليمرات عالية املرونة والزجاجية ، الديناميكا احلرارية حملاليل البوليمرات املشتركة 

مع اإلشارة إلى التطبيقات املختلفة في هذا املجال.

 )0+1( 1 حتوالت الطور للمواد املتبلمرة   582  كيم 
ميكانيكية التبلور والعوامل املؤثرة عليها ، ميكانيكية االنتقال الزجاجي وعالقته بالتركيب الكيميائي للبوليمر والطرق 

املستخدمة في تعيني هذه االنتقاالت ، األهمية العملية للطرق امليكانيكية احلرارية في هذا املجال.

  )1+2( 3 تشكيل البوليمر     583 كيم 
اخلواص االنسيابية وامليكانيكية ، الطرق املختلفة املستخدمة في تشكيل املواد املتبلمرة مثل البثق والنفخ وتشكيل 
األلواح ، تأثير عوامل التشغيل على خواص املنتج النهائي،  الطرق القياسية مثل ASTM وغيرها املستخدمة في 
اختبار اخلواص للمنتج النهائي، جتارب لتشكيل املواد املتبلمرة وقياس بعض خواصها امليكانيكية، ترتيب عدد من 

الزيارات امليدانية إلى مواقع إنتاج وتشكيل البوليمرات باملناطق الصناعية.

)0+2 ( 2 حلقة نقاش      584 كيم 
تطبيقات مختلفة للبوليمرات في العديد من املجاالت وخاصة احلديثة منها ،مثل تطبيقات املواد املتبلمرة في مجال 
االلكترونيات، املواد الذكية ، التطبيقات الطبية احليوية ، التطبيقات في مجال الزراعة واأللياف الضوئية واألغشية 

واحلساسات احليوية، ....... الخ. 

رسالة    ثانيَا : 600 كيم  
يتم حتديد املشرف على الرسالة بناًء على موضوع الرسالة وفي حالة كون املشرف الرئيس من خارج القسم يكون 

املشرف املساعد من قسم الكيمياء تخصص بوليمر. 
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برنامج الدكتوراه
)بنين وبنات(
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أهـداف البرنامج
تأهيل الكوادر الوطنية في مجاالت التدريس اجلامعــي و مراكز البحــوث و الصناعـة. • 

توفــر مواصلة الدراسات العليا للطالب والطالبات الذين ال متّكنهم ظروفهم من مواصلة الدراسة خارج اململكة. • 

إثراء البحث العلمي، واستقطاب املتميزين من العالم العربي و اإلسالمــي . • 

احلد من االبتعاث قدر اإلمكان، وحصره في تخصصات معينـة. • 

شــروط القبول
احلصول على درجة ماجستير من جامعة امللك سعود أو من كلية أو جامعة أخرى معترف بها.  -1

مقابلـــة شخصية: يتم اجتيازها بالطريقة التي يحددها القسم.  -2
امتحـــان توفل TOEFL واجتيازه مبعدل )450( على األقل أو ما يعادلها.  -3

التفــرغ للدراســة: التفرغ كلي؛ ويجوز السماح للطالب بعدم التفرغ )تفرغ جزئي( خالل فترة املقررات و قبل   -4
تسجيل الرسالة.

المتطلبات الدراسية
باملقــررات و الرسالـة. عدد ساعات املقررات )18وحــدة( في فصلني دراسييـن؛ )9 وحدات  نظام الدراسة   -1

دراسية مشتركة جلميع طالب البرنامج، والباقي وفقا لكل مسار ومن تخصص واحد(.
اجتياز امتحــان شـامل وفقاً ملا تقضي به لوائح الدراسات العليا بجامعة امللك سعود.  -2

الـجــزء التحـريري: يشتمل على 3 ورقات :
ورقتان في التخصص الرئيس العام )مختلف تخصصات الكيمياء( يغطي جميع الفروع الرئيسية على  أ- 

أن  تكون مدة االمتحــان 3 ساعات لكل ورقة.
الورقة الثالثة في التخصص الذي يختاره الطالب موضوعاً للرسالة، ومدته 3 ساعات. ب- 

الـجـزء الشـفــوي: في جميع موضوعات االمتحــان التحريري، في جلسة واحدة تتراوح مدتها من 2-3 ساعة.
يعّد الطالب مرشحاً للشروع في الرسالة إذا اجتاز االختبار من املرة األولى، أما إن أخفق فيه، أو في جزء 

منه، فيُمنح الطالب فرصة واحدة خالل فصلني دراسيني، فإن أخفق يلغى قيده.
إعداد رسالة تتسـم باألصالة و االبتكـــار، وذلك بعد اجتياز الطالب لالمتحان الشامل.  -3

اخلطة الدراسية: تتضمن اخلطة الدراسية للبرنامج أربعة مسارات هــي :  -4
2- الكيمياء الفيزيائيـة. 1- الكيمياء غير العضوية . 
4- الكيمياء التحليليــة. 3- الكيمياء العضوية.  

>  املدة املقررة للحصول على درجة الدكتوراه ال تقل عن 6 فصول دراسية، وال تزيد عن عشرة فصول دراسية.
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الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه

الفصل األول- جميع الطالب والطالبات

عدد الوحــــــداتمســـــمى الـمقــــــــــرررقم الـمقــــرر  ورمـزهم
1 
2 
3 
4 
5

 620 كيم
 630 كيم
 640 كيم
 650 كيم
660 كيم

كيمياء غير عضوية متقدمة.
الكيمياء الفيزيائية التطبيقية.

حتضيرات عضوية متقدمة.
موضوعات متنوعة في الكيمياء التحليلية.

ندوة في موضوع محدد في الكيمياء.

0 + 2 
0 + 2 
0 + 2 
0 + 2 
0 + 1

 9 وحدات

 الفصل الثاني – حسب اختيار التخصص

1- مسار الكيمياء غير العضوية

عدد الوحــــــداتمســـــمى الـمقــــــــــرررقم الـمقــــرر  ورمـزهم
1 
2 
3

 621 كيم
 622 كيم
623 كيم

الكيمياء غير العضوية - النظرية والتطبيق.
استنتاج البُنية الفراغية بالطرق الفيزيائية.

موضوعات مختارة في الكيمياء غير العضوية.

0 + 3 
0 + 3 
0 + 3

9 وحدات

2- مسار الكيمياء الفيزيائية

عدد الوحــــــداتمســـــمى الـمقــــــــــرررقم الـمقــــرر  ورمـزهم
1 
2 
3

 631 كيم
 632 كيم
633 كيم

الفيزيائية الكيميائية.
طرق فيزيائية في حتليل املواد.

موضوعات مختارة في الكيمياء الفيزيائية.

0 + 3 
0 + 3 
0 + 3

 9 وحدات
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 3- مسار الكيمياء العضوية

عدد الوحداتمســـــمى الـمقــــــــــرررقم الـمقــــرر  ورمـزهم
1 
2 
3

 641 كيم
 642 كيم
643 كيم

منتجات طبيعية متقدمة.
الكيمياء العضوية الفيزيائية.

موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية.

0 + 3 
0 + 3 
0 + 3

 9 وحدات

 4- مسار الكيمياء التحليلية

عدد الوحداتمســـــمى الـمقــــــــــرررقم الـمقــــرر  ورمـزهم
1 
2 
3

 651 كيم
 652 كيم
653 كيم

دراسات متقدمة في التحليل اآللي.
كيمياء حتليلية تطبيقية.

موضوعات مختارة في الكيمياء التحليلية.

0 + 3 
0 + 3 
0 + 3

9 وحدات

 الفصل الثالث )لجميع الطالب(

عدد الوحداتمســـــمى الـمقــــــــــرررقم الـمقــــرر  ورمـزهم
12 رســـالة دكتـــــوراه700 كيم1

12 وحدة
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وصف مختصر لمقررات الدكتوراه

 رقم املقرر ورمزه:  620 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+2(

 اسم املقرر:  كيمياء غير عضوية متقدمة
املستوى:  األول )دكتوراه(

الروابط املفردة واملضاعفة بني ذرات املعادن، تفاعالت املركبات العنقودية، التشابه الفصي وتطبيقاته، تنشيط 
بعض اجلزيئات الصغيرة باستخدام املعقدات، املركبات ناقصة اإللكترونات، )دراسة هيدرات البورون بالتفصيل( 

الالنثانيدات واألكتينيدات.

 رقم املقرر ورمزه:  621 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+2(

 اسم املقرر:  كيمياء غير عضوية - النظرية والتطبيق
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

تطبيقات طيفية لنظريات كيمياء الكم ونظرية املجموعات، نظريات في كيمياء احلالة الصلبة وتطبيقات على 
أشباه املوصالت واملواد عالية التوصيل والصناعات الكيماوية.

 رقم املقرر ورمزه:  622 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+2(

 اسم املقرر: استنتاج البنية الفراغية بالطرق الفيزيائية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

احلمراء  طيف حتت  متقدمة،  طيفية  دراســات  البلورات،  بواسطة  السينية  األشعة  لتشتيت  متقدمة  تطبيقات 
والرامان، الطنني النووي املغناطيسي، الطنني البارا مغناطيسي لإللكترون، طيف املوسبور، الطنني النووي رباعي 

األقطاب، طيف الكتلة.

 رقم املقرر ورمزه:  623 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر:  موضوعات مختارة في الكيمياء غير العضوية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

موضوعات مختارة في الكيمياء غير العضوية تشمل: 
> كيمياء غير عضوية حيوية.

> التطورات احلديثة في الكيمياء العضو معدنية.
> حركية وميكانيكة التفاعالت غير العضوية.

وميكن تغييرها من فصل آلخر.

 رقم املقرر ورمزه:  630 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+2(

 اسم املقرر: الكيمياء الفيزيائية التطبيقية
املستوى:  األول )دكتوراه(

يتضمن هذا املقرر موضوعات تطبيقية في أحد فروع الكيمياء مثل: الثرموديناميك الكيميائي، احلركية الكيميائية، 
الكيمياء النووية واإلشعاعية، الكروماتوجرافي، الكيمياء الضوئية، كيمياء السطوح والغرويات.



8283 8283

 رقم املقرر ورمزه:  631 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: الفيزياء الكيميائية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

يتضمن هذا املقرر األسس الفيزيائية للتقنيات املستخدمة في تفسير بعض الظواهر الكيميائية مثل:
- علم الطيف.

- علم الطيف الكتلي.
- احلزم اجلزيئية.

- امليكانيكا اإلحصائية.

 رقم املقرر ورمزه:  632 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: طرق فيزيائية في حتليل املواد
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

 يتضمن هذا املقرر طرق التحليل الفيزيائي للمواد وكيفية تفسير نتائجها مثل:
 - التحليل احلراري.

.)Particulate Characterization(  توصيف احلبيبات - 
 - األشعة السينية.

- املجاهر اإللكترونية.

 رقم املقرر ورمزه:  633 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: موضوعات مختارة في الكيمياء الفيزيائية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

 يقوم الطالب بدراسة شاملة للموضوع الذي سوف يتخصص فيه بأحد فروع الكيمياء الفيزيائية مثل:
الكيمياء الفيزيائية للبلمرات – الليزر - الكيمياء الكهربائية - كيمياء احلفز.

 رقم املقرر ورمزه:  640 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+2(

 اسم املقرر: حتضيرات عضوية متقدمة
املستوى:  األول )دكتوراه(

تفاعالت األكسدة واالختزال، تطبيقات تفاعالت التحضيرات احلديثة لتكوين الرابطة بني ذرتي كربون 
والتحضيرات ذات اخلطوات العديدة.
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 رقم املقرر ورمزه:  641 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: منتجات طبيعية متقدمة
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

تتعلق مفردات هذا املقرر بتحضير املنتجات الطبيعية وفصلها ودراستها.

 رقم املقرر ورمزه:  642 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: الكيمياء العضوية الفيزيائية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

الكيمياء الفراغية، عالقة جيبس اخلطية للطاقة، الكيمياء احلرارية، احملاليل، احلركية وامليكانيكية، تفسير 
ثابت سرعة التفاعل، تأثير النظائر، تفاعالت الشقوق، نظرية تفاعالت التحلق )برسيكلك(، تطبيق قواعد 

تفاعالت البريسيكليك، الكيمياء الضوئية.

 رقم املقرر ورمزه:  643 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: موضوعات مختارة في  الكيمياء العضوية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

دراسة شاملة في أحد فروع الكيمياء العضوية مثل تقنية الصناعات العضوية والطنني النووي 
املغناطيسي متعدد النوى أو غيرها.

 رقم املقرر ورمزه:  650 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+2(

 اسم املقرر: موضوعات متنوعة في الكيمياء التحليلية 
املستوى:  األول )دكتوراه(

دراسات متقدمة في االتزان الكيميائي، دراسات حديثة في طرق التحليل الكيميائي، استخدامات 
اإلحصاء في طرق التحليل.

 رقم املقرر ورمزه:  651 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: دراسات متقدمة في التحليل اآللي
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

دراسات في املفاهيم احلديثة لكل من طرق التحليل الكهربائي وطرق التحليل الطيفي وطرق الفصل 
الكروماتوجرافية.
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 رقم املقرر ورمزه:  652 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: كيمياء حتليلية تطبيقية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

استخدامات احلاسب اآللي في الكيمياء التحليلية، دراسات حول تطبيقات الكيمياء التحليلية عامة.

 رقم املقرر ورمزه:  653 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+3(

 اسم املقرر: موضوعات مختارة في الكيمياء التحليلية
املستوى:  الثاني )دكتوراه(

يقوم الطالب بدراسة عميقة وشاملة في البحوث اجلارية في املوضوع الذي سوف يتخصص فيه وهو إما التحليل 
الكهربائي أو التحليل الطيفي أو الطرق الكروماتوجرافية.

 رقم املقرر ورمزه:  660 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(:  )0+1(

 اسم املقرر: ندوة في موضوع محدد في الكيمياء
املستوى:  األول )دكتوراه(

يطرح أعضاء هيئة التدريس مواضيع مختلفة في الكيمياء للبحث املكتبي، ويقوم الطالب باختيار أحد هذه 
املواضيع، وإعداد مقالة عنها، وإلقائها على شكل محاضرة عامة بالقسم، ويقوم عضو هيئة التدريس املشرف 

بإعطاء الطالب درجة هذا املقرر بناًء على التقرير املكتوب وطريقة اإللقاء.

 رقم املقرر ورمزه:  700 كيم
الوحدات الدراسية )نظري+عملي(: 12

 اسم املقرر: رسالة دكتوراه
املستوى:  الثالث )دكتوراه(

يختار الطالب موضوعاً معيناً في أحد فروع الكيمياء املختلفة، ويقوم بإجراء بحث جديد، ويحدد القسم أسماء 
املشرفني على البحث، ومن ثم ينشر البحث في أحد املجالت العلمية املتخصصة، وتناقش جلنة مكلفة رسالة 

الطالب إلجازتها.



األجهزة البحثية
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المجموعات البحثية:

يوجد في القسم مجموعات بحثية مختلفة في الكيمياء، مثل: 

1. احلفز. 
2. املنتجات الطبيعية.

3. البتروكيماويات. 
4. الكروماتوجرافيا.

5. البوليمرات.
6. حتضير املواد السيراميكية واستخدامها في تقنية النانو في املجال الطبي.

7. وصف وحتضير اجلسيمات النانوية وتطبيقاتها في مجال احلفز.
8. دراسة معقدات العضو معدنية اجلديدة بواسطة أشعة x- الصلبة.

األجهزة البحثية المتوفرة في القسم 

معظم املختبرات البحثية مجهزة بأجهزة بحثية متطورة تساعد أعضاء هيئة التدريس على إجراء التحاليل للدراسات 
العليا واملشاريع البحثية ، وتشمل هذه األجهزة البحثية  ما يلي:

.)NMR 400 MHz( جهاز الطنني النووي املغناطيسي <
 .)FT-IR( احملول الرباعي – حتت احلمراء <

.)GC/MS( الكروماتوجرافي الغازي- الكتلة الطيفية <
هيئة  على  أو   ،crystal بلورية  حالة  في  العينات  لتحاليل   )X-ray diffractometer( احليود  ذات  أكس  أشعة   <

 .powder مسحوق
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UPLC جهاز

GC جهاز الكروماتوقرافي الغازي 
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)NMR( جهاز الطنني النووي املغناطيسي 

HPLC جهاز 
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)Crystal x - ray diffractometer( جهاز اشعة اكس ذات احليود

)Powder x - ray diffractometer( جهاز اشعة اكس ذات احليود
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الجمعية الكيميائية السعودية:

يستضيف قسم الكيمياء اجلمعية الكيميائية السعودية منذ أن تأسست عام 1409هـ. ويرأس مجلس إدارتها أحد 
اعضاء هيئة التدريس في القسم هو سعادة الدكتور ضيف الله بن محمد الضعيان ويضم مجلس اإلدارة أربعة 

أعضاء آخرين من القسم هم:
> أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله الورثان

> أ.د. أحمد بن حامد الغامدي
> د. عبدالله بن محمد املاجد

> د. زيد بن عبدالله العثمان

وتنشر اجلمعية مجلتني علميتني محكمتني يشرف عليهما اثنان من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وهما :

مجلة اجلمعية الكيميائية السعودية 
رئيس التحرير : 

أ.د. حســــن بن محمد احلــــــــــــازمي 

الـمجـــــلة الــعــــــربية للكيميــــــــــــــــــاء 
رئيس التحرير :

 أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله الورثان 

كما تصدر اجلمعية ثالث مجالت تثقيفية آخرى هي :
> مجلة الكيمياء

> مجلة تعليم الكيمياء
> مجلة كيميائي العربي )بالتعاون مع احتاد الكيميائيني العرب(



9091 9091

كرسي البيتروكيماويات:
يشرف على الكرسي سعادة األستاذ الدكتور سالم بن سليم الذياب ويضم الكرسي أربع وحدات هي:

> وحدة البتروكيماويات ومشتقاتها.
> وحدة البوليمرات واألليف النانومترية.

> وحدة احلفازات الصناعية.
> وحدة التحاليل الدقيقة.

واستقطب الكرسي عدداً من الباحثني وطالب الدراسات العليا ويشترك مبشاريع بحثية مع عدد من مراكز األبحاث 
املرموقة حول العالم، وحتتوي مختبرات الكرسي على أحدث األجهزة العلمية .

اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي )لوتيك(:
يستضيف القسم اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي باجلامعة ويرأسها أحد اعضاء هيئة التدريس في 

القسم هو سعادة  األستاذ الدكتور محمود بن أحمد منشي.

النادي الكيميائي:
يستضيف القسم النادي الكيميائي ويشرف عليه سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد الدريس.
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أعضاء هيئة التدريس
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الــــغــــامــــدي حــــامــــد  بـــــن  أحــــمــــد  أ.د. 
حتليلية ، كهربية

رقم املكتب : 2أ 147 هاتف : 4676001 
ahalgamdy@hotmail.com

الطمره الــعــزيــز  عــبــد  بـــن  ســعــد  أ.د. 
حتليلة،طرق التحليل الطيفي بواسطة اللهب.

رقم املكتب : 2أ 157 هاتف : 4676011 
altamrah@ksu.edu.sa

الـــــزامـــــل زامـــــــــل  بـــــن  إبـــــراهـــــيـــــم  أ.د. 
حتليلية ، طرق التحليل الطيفي

رقم املكتب : 2أ 156 هاتف : 4676003 
Ialzamil@ksu.edu.sa

الـــســـويـــدان مـــحـــمـــد  بــــن  حـــســـن  أ.د. 
حتليلية ، صناعية وحتليل آلي

رقم املكتب : 2أ 154 هاتف : 4676008 
hswaidan@ksu.edu.sa

علي أحـــمـــد  الـــــزهـــــراء  فـــاطـــمـــة  أ.د. 
حتليلية ، حتليل أدوية

 4785447 : :         هاتف  رقــم املكتب 
elzahraa@ksu.edu.sa

الورثان عبدالله  بن  عبدالرحمن  أ.د 
حتليلية - حتليل طيفي

رقم املكتب : 2أ 154 هاتف : 4676005 
awarthan@ksu.edu.sa

تخصص التحليلية
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الرحمن عزيز  محمد  بن  الله  عبد  د. 
الطيفي،  الـــتـــحـــلـــيـــل  طــــــرق   ، حتــلــيــلــيــة 
للطيف الـــــــــــذري  ـــــصـــــاص  االمـــــت طـــــــرق 
رقم املكتب : 2أ 158 هاتف : 4676012

amaziz@ksu.edu.sa

الوهيد مــحــمــد  بـــن  الـــعـــزيـــز  عــبــد  د. 
حتليلية ، التحليل احلقني السرياني

4675990 : 135 هاتف  2أ   : رقم املكتب 
ksu.edu.sa@

الـــلـــه أبــــــو احلــــســــن عـــبـــد  مـــحـــمـــد  د. 
حتليلية ، كهربية

رقم املكتب : 2أ 149 هاتف : 4676009 
maabdall@ksu.edu.sa

الـــعـــثـــمـــان الـــــلـــــه  عــــبــــد  بــــــن  زيـــــــد  د. 
حتليلية ، كروماتوجرافي

رقم املكتب : 2أ 146 هاتف : 4675999 
zaothman@ksu.edu.sa

ــــعــــرفــــج ال أحــــــمــــــد  بـــــنـــــت  نــــــــــــوال  د. 
حتليلية ، حتليل أدوية وتقنية التوهج

 785447 : هــاتــف         : املــكــتــب  رقــــم 
nalarfaj@hotmail.com

الـــتـــمـــيـــمـــي  عــــلــــي  بــــنــــت  ســــلــــمــــى  د. 
حتليلية ، حتليل أدوية

املــكــتــب :       هــاتــف : 4785447  رقـــم 
satamimi@ksu.edu.sa
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الــــــــكــــــــرمي  الــــــــعــــــــبــــــــد  إميـــــــــــــــــــان  د. 
حتليلية ، 

املــكــتــب :       هــاتــف : 4785447  رقـــم 

عــــمــــار  عـــــلـــــي  عـــــبـــــدالـــــلـــــه  رضـــــــــا  د. 
حتليلية ، 

املــكــتــب :       هــاتــف : 4785447  رقـــم 
dr_reda06@yahoo.com

ـــــجـــــاح ب مــــــحــــــمــــــد  يـــــــــاســـــــــن  أ.د. 
 حتليلية ، 

رقم املكتب : 2 ب 103 هاتف : 4677126
ybadjah@ksu.edu.sa
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خـــلـــيـــل إبــــــراهــــــيــــــم  مــــعــــتــــصــــم  أ.د. 
غير عضوية ، كيمياء المائية: أطياف موسبور

رقم املكتب : 2 أ 101 هاتف : 4675973 
mkhalil@ksu.edu.sa

مــــحــــفــــوظ مـــــحـــــمـــــد  رفـــــــعـــــــت  أ.د. 
غير عضوية ، غير عضوية إشعاعية

رقم املكتب : 2 أ 112 هاتف : 4675981
rmhfouz@ksu.edu.sa

منشي أحـــــمـــــد  بــــــن  مــــحــــمــــود  أ.د. 
غير عضوية ، دراسات نظرية في التركيب 

اإللكتروني للعناصر االنتقالية
رقم املكتب : 2 أ 104 هاتف :4675976

mmonshi@ksu.edu.sa

الواصل إبراهيم  بــن  العزيز  عبد  أ.د. 
غير عضوية ، عضومعدنية

رقم املكتب : 2 أ 106 هاتف :4675978
awassil@ksu.edu.sa

الــــشــــهــــري مــــحــــمــــد  بــــــن  ســــعــــد  أ.د. 
غير عضوية ، التفاعالت غير العضوية

4675971: هاتف   99 أ   2  : املكتب  رقــم 
alshehri@ksu.edu.sa

الفرحان الرحمن  عبد  بــن  خالد  أ.د. 
غير عضوية ، دراسة التركيب الدقيق للمواد
رقم املكتب : 2 أ 107 هاتف :4675979

farhank@ksu.edu.sa

تخصص غير العضوية
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الشرقاوي احلليم  عبد  بــن  جــمــال  د. 
غير عضوية ، الطيف اإللكتروني ملركبات 

العناصر االنتقالية
467597: هاتف   100 أ   2  : املكتب  رقــم 

األزهـــــــــــــري عـــــــبـــــــاس  عـــــــــــــادل  أ.د. 
غير عضوية ، كيمياء الكم والطيف

4674367: هاتف   98 أ   2  : املكتب  رقــم 
azhary@ksu.edu.sa

د. عبد الرزاق بن عبدالوهاب العوهلي
غير عضوية ، دراسة بعض الظواهر للمركبات 

الفوسفورية لعناصر مجموعة البالتني
رقم املكتب : 2 أ 102 هاتف :4675974

وراد خــــــلــــــيــــــل  إســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل  د. 
غير عضوية ، احلفز الهيدروجيني 

للمركبات العضومعدنية
رقم املكتب : 2 أ 103 هاتف :4675975

warad@ksu.edu.sa

الرصيص إبـــراهـــيـــم  بــــن  ســـعـــود  أ.د. 
غير عضوية ، عضومعدنية

رقم املكتب : 2 أ 105 هاتف :4675977
sresayes@ksu.edu.sa

صـــــديـــــقـــــي رفـــــــــيـــــــــق  مــــــحــــــمــــــد  د. 
غير عضوية ، احلفز 

4676082: هــاتــف           : املــكــتــب  رقـــم 
rafiqs@ksu.edu.sa
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الـــقـــنـــيـــبـــط حـــــمـــــد  بـــــنـــــت  مـــــهـــــى  د. 
غير عضوية ، دراسة األباتيت

 4785447 الهاتف:             : املكتب  رقم 
maha@ksu.edu.sa

ــــــعــــــنــــــزي ال صـــــــــالـــــــــح  حـــــــــمـــــــــدة  د. 
غير عضوية

رقم املكتب: 877ج      الهاتف: 4785447 
hsenzi@ksu.edu.sa

ــــــي ــــــكــــــيــــــال ال زهــــــــــيــــــــــر  وعــــــــــــــــد  د. 
غير عضوية ، الوسائط الزيوليتية في 

حتوالت الفحوم الهيدروجينية
رقــم املــكــتــب:         الــهــاتــف: 4785447

wwaed1956@yahoo.com

الـــــــفـــــــواز بــــنــــت مــــحــــمــــد  آمـــــــــــــال  د. 
غير عضوية

 4785447 :      الــهــاتــف:  املــكــتــب  رقـــم 
amalf@ksu.edu.sa

الكرمي العبد  الله  عبد  بنت  حصة  د. 
غير عضوية

 4785447 ـــهـــاتـــف:  ال    : املــكــتــب  رقــــم 
hessah@ksu.edu.sa

د. منيرة بنت مقرن عبدالعزيز املقرن
غير عضوية

رقـــم املـــكـــتـــب:      الـــهـــاتـــف: 4785447 
mmogren@ksu.edu.sa
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احلـــقـــبـــانـــي ســــعــــد  بــــنــــت  نــــــــــورة  د. 
غير عضوية

رقم املكتب : 877ج          الهاتف: 478544
nhokbany@ksu.edu.sa

الـــعـــبـــيـــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن  عـــبـــيـــر  د. 
غير عضوية

رقــم املكتب :         الهاتف: 4785447

الــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــي عــــــــــــــــلــــــــــــــــي  د. 
غير عضوية، احلفز

رقم املــكــتــب:           الهاتف: 4785447
nhokbany@ksu.edu.sa
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احلـــــازمـــــي  مــــحــــمــــد  بــــــن  حــــســــن  أ.د 
عضوية ، أطياف املركبات العضوية

رقم املكتب : 2 ب 98 الهاتف: 4675905
hhazimi@ksu.edu.sa

الـــشـــوميـــان شـــــوميـــــان  بـــــن  ســــالــــم  أ.د 
عضوية ، أطياف املركبات العضوية

رقم املكتب : 2 ب 88 الهاتف: 4675895
showiman@ksu.edu.sa

اللحيدان الـــلـــه  عـــبـــد  بــــن  حـــمـــد  أ.د 
عضوية، تأثير السرفاكتانت

رقم املكتب : 2 ب 97 الهاتف: 4675904
hlohedan@ksu.edu.sa

أمــــــــن بــــــــكــــــــر  بـــــــــــن  حـــــــــســـــــــان  أ.د 
عضوية ، دراسة ميكانيكية تفاعالت 

االستبدال اإللكتروفيلية العطرية
رقم املكتب : 2 ب 94 الهاتف: 4675901

hbamin@ksu.edu.sa

املنصور إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  أ.د 
عضوية ، عضومعدنية

رقم املكتب : 2 ب 96 الهاتف: 4675903
almansor@ksu.edu.sa

اخلــــــثــــــان زيــــــــــــد  بـــــــــن  حــــــمــــــد  أ.د 
عضوية ، املنتجات الطبيعية وحتضير 

املركبات احللقية غير املتجانسة
رقم املكتب : 2 ب 100  الهاتف: 4675896

khathlan@ksu.edu.sa

تخصص العضوية
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أمــانــي شــفــيــق عــبــدالــهــادي عــواد أ.د. 
عضوية ،عقاقير

رقم املكتب :   886      الهاتف: 4785447 
alazab@ksu.edu.sa

الــــــذيــــــاب ســــلــــيــــم  بـــــــن  ســــــالــــــم  أ.د. 
عضوية صناعية ، بلمرات

رقم املكتب : 2 ب 92  الهاتف: 4675899
ssdeyab@ksu.edu.sa

كـــــــرامـــــــة ســـــــيـــــــد  أســـــــــــامـــــــــــة  أ.د. 
عضوية ، حتضير املركبات العضوية

رقم املكتب : 2 ب 87 الهاتف: 4675894
karama@ksu.edu.sa

البيه مـــنـــيـــر  الــــــزهــــــراء  فـــاطـــمـــة  د. 
عضوية ، كيمياء عضوية غير متجانسة

 4785447 الــهــاتــف:          : املكتب  رقــم 
fatmaz@ksu.edu.sa

ــــتــــركــــي ال مــــحــــمــــد  بـــــــن  تــــــركــــــي  د. 
عضوية ، بلمرات

رقم املكتب : 2 ب 95 الهاتف: 4675902
tm635alt@ksu.edu.sa

املــــاجــــد مـــحـــمـــد  بـــــن  الــــلــــه  عــــبــــد  د. 
عضوية ،املركبات العضوية الالمتاثلية 

رقم املكتب : 2 ب 90 الهاتف: 4675889
amajid@ksu.edu.sa
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مـــــبـــــخـــــوت ـــــــــاصـــــــــر  ن يــــــحــــــيــــــى  د. 
عضوية ، بناء مركبات حلقية غير متجانسه
رقم املكتب : 2 أ 109 الهاتف: 4673734

yahia@ksu.edu.sa

الشيخ آل  الرحمن  عبد  بنت  منيرة  د. 
عضوية ، كيمياء عضوية

رقم املكتب :            الهاتف: 4785447 
mshaikh@ksu.edu.sa

الــــنــــجــــدي مــــحــــمــــد  بـــــنـــــت  نـــــهـــــى  د. 
عضوية ، حتضيرات 

األول  الـــــــدور   17 : مبنى  املـــكـــتـــب  رقـــــم 
 4785447 الــــهــــاتــــف:    1263 رقــــــم 

nelnagdi@ksu.edu.sa

اجلابر الـــعـــزيـــز  عــبــد  بــنــت  نــبــيــلــة  د. 
عضوية ، منتجات طبيعية

 4785447 الهاتف:            : املكتب  رقــم 
dr_naj1423@mail.com

حلساسني الـــرحـــمـــن  عــبــد  ســـهـــام  د. 
عضوية ، حتضيرات 

األول 10الدور  : مبنى  املـــكـــتـــب  رقـــــم 
رقم 886  الهاتف: 4785447 حتويله 1258 

slahsasni@ksu.edu.sa
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عـــــــــــواق عــــــــلــــــــي  الــــــــطــــــــيــــــــب  أ.د. 
فيزيائية ، بوليمرات.

رقم املكتب : 2أ 122     هاتف : 4675986
taouak@ksu.edu.sa

أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله السحيباني
فيزيائية ، كيمياء اشعاعية.

رقم املكتب : 2أ 20    هاتف : 4675955
suhaib@ksu.edu.sa

املعيوف مــحــمــد  بــــن  عـــبـــدالـــلـــه  أ.د. 
فيزيائية ، كهربية.

رقم املكتب : 2أ 42     هاتف : 4675959
amayouf@ksu.edu.sa

تــــــيــــــغــــــزه مـــــــحـــــــمـــــــد  عــــــــــمــــــــــار  د. 
فيزيائية ، كيمياء حركية.

رقم املكتب : 2أ 19     هاتف : 4675954
ammar@ksu.edu.sa

العويس عــبــدالــعــزيــز  بـــن  أحـــمـــد  د. 
فيزيائية ، عوامل مساعدة.

رقم املكتب : 2أ 15     هاتف : 4675950
aowais21@yahoo.com

عـــويـــســـي الـــــلـــــه  عــــطــــا  أحـــــمـــــد  أ.د. 
فيزيائية ، احلفز.

رقم املكتب : 2أ 33     هاتف : 4675958
aouissed@ksu.edu.sa

تخصص الفيزيائية
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العريفي ســـعـــد  بــــن  عـــبـــدالـــلـــه  أ.د. 
فيزيائية ، البلمرات احملفزة بعوامل زيغلر
رقم املكتب : 2أ 16     هاتف : 4675951

arifi@ksu.edu.sa

القحطاني عـــلـــي  بــــن  عـــبـــدالـــلـــه  د. 
فيزيائية ، أطياف.

رقم املكتب : 2أ 96     هاتف : 4675968
akahtani@ksu.edu.sa

د. عـــبـــداإللـــه بـــن ابـــراهـــيـــم احلـــيـــزان
فيزيائية ، ضوئية.

رقم املكتب : 2أ 97     هاتف : 4675969
hiz090@gmail.com

الـــــدريـــــس ســــعــــد  بــــــن  إبـــــراهـــــيـــــم  د. 
فيزيائية ، تأكل.

رقم املكتب : 2أ 132     هاتف : 4676010
isaldrees@yahoo.com

الضعيان مــحــمــد  بـــن  الـــلـــه  ضــيــف  د. 
فيزيائية ، مركبات سليكات األلومنيوم

رقم املكتب : 2أ 148     هاتف : 4678969
aldhayan@ksu.edu.sa

اجلهيمان عــبــدالــكــرمي  بــنــت  لــيــلــى  د. 
فيزيائية ، احلفز.

:         هــاتــف : 4784470 رقــم املكتب 
ljuhiman@ksu.edu.sa
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مـــــخـــــيـــــمـــــر قـــــــــطـــــــــب  وفــــــــــــــــــــــاء  د. 
فيزيائية ، كيمياء الغرويات.

رقم املكتب :             هاتف : 4784470
nourallha333@ksu.edu.sa

الــــعــــنــــدس مــــحــــمــــد  بـــــــن  نــــــاصــــــر  د. 
فيزيائية ، عضوية، جزيئية.

رقم املكتب : 3أ 133     هاتف : 4675988
nandis@ksu.edu.sa

إسماعيل مــحــمــد  مــصــطــفــى  أمــــل  د. 
 فيزيائية.

رقم املكتب :             هاتف : 4784470
amelmostafa@yahoo.com

بـــنـــت عـــبـــدالـــعـــزيـــز اجلــــال ـــــدى  ن د. 
 فيزيائية.

رقم املكتب :             هاتف : 4785447
najallal@ksu.edu.sa

احلميضي عــبــدالــعــزيــز  بـــن  خــالــد  د. 
فيزيائية ، كيمياء الليزر.

رقم املكتب : 2أ 122     هاتف : 4675989
khomaidy@ksu.edu.sa

الـــــزبـــــن إبــــــراهــــــيــــــم  بـــــنـــــت  مـــــهـــــا  د. 
 فيزيائية.

رقم املكتب :             هاتف : 4785447
mzaben@ksu.edu.sa
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المحاضرون :
االسم

إبراهيم سليمان العاصم
إبراهيم محمد العريفي

أحمد أمني جمعة
عبدالله بن مسعد العنزي

المعيدون :
االسم

حتسني عمر نبيه خلف
حسن علي حافظ ضبان
كمال الدين عمر أحمد

نبيل محمد السهلي
سلطان سعد املضحي

عبداملجيد عبدالله العياف
راجح ذيب العتيبي

 المبتعثون :
االسم

عبد العزيز علي الغامدي
عبد الله محمد الصويلح
فهد أحمد علي احلارثي

خالد محمد ناصر العتيبي
سعد بن محمد القحطاني

أحمد بن عبدالكرمي الصالح
أحمد بن إبراهيم عواجي
رياض بن حمدان الشمري
أسامة بن محمد الدهيش
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الباحثون ومساعدو الباحثين :

االســــــــــــم
منذر عبد الكرمي أحمد محمد

محمد حسن صغير جعفر
محمد سعادة املراشده

عبد الله محمد مثعي العتيبي
إبراهيم مبارك عبد الله الدوسري

محمد  سعد العتيبي

الفنيون :

االســــــــــــم
سامي أبو بكر عبد املجيد خطاب

محمد سالم محمد بكار

أحمد سليمان صالح العبيد

ناصر إبراهيم عبد العزيز الشيبان

عبد الرحمن سعد عبد الله الطليحي
إبراهيم عبد الله محمد الشريف

محمد عبد الله عبد العزيز اخلثران

سلمان حمد عبد الرحمن املسيفر

منصور عبد الله الهوميل

أحمد راشد عبد الوهاب العبد الوهاب

ماجد عبدالله القحطاني

مطر نايف مطر الشلوي

سعد غضوي الشمري

حسني حسن محمد يحيى

زهير عبد الرحيم إبراهيم عيسى

حافظ نسيم احلق
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المحاضرات :
االســــــــــــم

حصة حمد الطالسي
وداد التهامي زيد العنزي

رئيسة احمد الشهري
أمل محمد احمليميد

تهاني إبراهيم احمليميد

المعيدات :
االســــــــــــم

تهاني سعد القرني
سلوى بدر الرشيدان

هدى عائض القحطاني
عبير محمد بن بعيجان

نوير الدوسري
سهام العنزي

خلود أحمد دهلوس
زينب املرهون

عبير عبد الرحمن العبيد
شذى إبراهيم العقيل

المبتعثات :
االســــــــــــم

نوف حزام العتيبي
أديبة مخلد املطيري

فاطمة علي األسمري
منيرة دوخي البقمي

إميان ناصر الدوسري
تهاني املطيري
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باحثون مستقطبون :

االســــــــــــم
أ.د. جابر الدسوقي األتربي

د. عمادالدين بن العربي النهدي
د. محمد حسن النويهي

د. محمد عبدالرحيم
د. محمد رمضان

د. عصام عبداحلليم
د. روشان علي

د. سيد فاروق علي
د. محمد إبراهيم غزالي
د. محمد أحمد بوشعاله

د. نصرالله دراز
د. محمد تنصير

د. محمد ساجد علي
د. محمد نوشاد
د. محمد فوزي
د. رضوان خان


