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برنامج البكالوريوس في العلوم الحياتية

تأســس قســم األحيــاء عــام 1977 ويقــدم القســم لطلبــة التخصــص املعرفــة العلميــة والعمليــة للكائنــات الحيــة عــى اختــاف أنواعهــا 

ــة  ــات البحثي ــم واملؤسس ــلك التعلي ــاج يف س ــج اإلندم ــل الخري ــة تؤه ــية مختلف ــاقات أساس ــج مس ــرح الربنام ــا. ويط ــتويات تركيبه ومس

ــة. ــوم الحيوي ومؤسســات أخــرى ذات التطبيقــات املتعلقــة بالعل

ــا  ــات يف البيولوجي ــة إىل تقني ــرف الطلب ــث يتع ــة، حي ــات الحيوي ــال التقني ــاً يف مج ــاً فرعي ــم تخصص ــرح القس ــك يط ــة إىل ذل باإلضاف

الجزيئيــة، املعلوماتيــة الحيويــة، و الهندســة الوراثيــة تهــدف إىل زيــادة اإلنتــاج وخدمــة املجــاالت املتعلقــة يف العلــوم الطبيــة والزراعيــة 

ــة  ــإرشاف مجموع ــتري ب ــة املاجس ــى مســتوى درج ــا ع ــات العلي ــاً للدراس ــم برنامج ــرح القس ــك, يط ــة لذل ــة. باإلضاف ــات الدوائي والصناع

ــة التدريســية. متخصصــة مــن أعضــاء الهيئ

الرؤيــــة
تزويــد خريجــي القســم باملعلومــات األساســية والشــاملة لتؤهلهــم لإللتحــاق بربامــج الدراســات العليــا أو االندمــاج يف مجــال العمــل يف 

كل مــن القطاعــن الخــاص والحكومــي يف مجــال التخصــص.

الرسالة
 توفــري بيئــة تعليميــة متميــزة للطلبــة مبــا تســاعدهم يف اكتســاب املعــارف األساســية واملتقدمــة واملهــارات الازمــة للمنافســة كمهنيــن 

أو خريجــن يف ســوق العمــل ، كــا وتســاعدهم يف االنخــراط واملشــاركة بفعاليــة يف مجــال العلــوم البيولوجيــة وتنميتهــا

مخرجات التعليم للبرنامج
عى خريجي القسم أن يكونوا قادرين عى:-  

استيعاب األساسيات النظرية والعملية يف العلوم الحياتية.	 

القدرة عى اإلبداع وطرح األفكار العلمية.	 

القدرة عى التواصل العلمي يف مجال التخصص.	 

حل املشكات بطريقة علمية.	 

القدرة عى املشاركة والتفاعل بشكل شخيص أو العمل الجاعي.	 

االلتزام بأخاقيات املهنة.	 
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برنامج البكالوريوس في العلوم الحياتية

إجباري جامعة : عدد الساعات المطلوبة=18 
اسم املساق س.م رقم املساق 
انجليزي استدرايك100321000
ثقافة إسامية110001013
لغة عربية110001023
اللغة االنجليزية 1100010331
دراسات فلسطينية110001053
خدمة مجتمع110001081
مهارات قيادة واتصال110001171
مقدمة يف الحاسوب110001271
لغة انجليزيّة )2(110003223

متطلبات التخرج:-
للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الحياتيــة، عــى الطالــب إمتــام 126 ســاعة معتمــدة تشــمل:  مســاقات جامعــة إجباريــة 

ومســاقات تخصــص إجباريــة وأخــرى اختياريــة موزعــة عــى النحــو التــايل:

18 س.م.. 1 مساقات جامعة إجباريـــة  

90 س.م.. 2 مساقات تخصص إجبارية  

18 س.م.. 3 مساقات تخصص إختياريـــة  
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خطة برنامج العلوم الحياتية
إجبــاري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10201232 م.س.1  10201321 م.س.2  3البيولوجيا الجزيئية 10206392

 1كيمياء تحليلية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231216

10201311 م.س.1  10201311 أو متزامن 0الكيمياء الحيوية عميل 10201310

10231233 م.س.1  4الكيمياء الحيوية 10201311

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4علم النبات 10201254

10201102 م.س.1  4علم األحياء الدقيقة 10201341

10201362 م.س.1  10201362 أو متزامن 0فسيولوجيا الحيوان عميل 10201365

10201321 م.س.1  4أنسجة وترشيح مقارن 10201423

10201423 م.س.1  10201423 أو متزامن 0أنسجة وترشيح مقارن عميل 10201424

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم البيئة 10201372

10201372 م.س.1  10201372 أو متزامن 0علم البيئة عميل 10201373

10206255 م.س.1  3ترشيح وفسيولوجيا النبات 10201352

10201352 م.س.1  10201352 أو متزامن 0ترشيح وفسيولوجيا النبات عميل 10201353

 3كيمياء تحليلية احياء وبيوتكنولوجي 10231212

 3كيمياء عامه 1 10231101

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الوراثه 10201232

10206392 م.س.1  2املعلوماتية الحياتية 10206410

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

 3أحياء عامه 1 10201101

10201101 م.س.1  3أحياء عامه 2 10201102

10201101 م.س.1  10201101 أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107

10201107 م.س.1  10201102 م.س.2  10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

 3اساليب تدريس العلوم 10512182

 3فيزياء عامه للطب والعلوم الحياتية 10221104

 3الرياضيات العامه للعلوم الحياتية 10211106

 2االحصاء الحيوي للعلوم الحياتية 10216237

10221104 م.س.1  10221104 أو متزامن 1 فيزياء عامه عميل للطب والعلوم الحياتية 10221114

10206410 م.س.1  10206410 أو متزامن 0املعلوماتية الحياتية عميل 10206411

10201264 م.س.1  10201264 أو متزامن 0علم الحيوان عميل 10201260

10201405 م.س.1  10201405 أو متزامن 0بيولوجيا التطور عميل 10201400

 3كيمياء عضوية احياء وبيوتكنولوجي 10231233

 6التدريب العميل 10201448

10201254 م.س.1  10201254 أو متزامن 0علم النبات عميل 10201257

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4علم الحيوان 10201264

10206392 م.س.1  10201264 م.س.2  3بيولوجيا التطور 10201405

 موافقة القسم2مرشوع التخرج 10201496

 1كيمياء عضوية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231237

 موافقة القسم0الندوة 10201492

10201347 م.س.1  10201347 أو متزامن 0علم املناعة عميل 10201348

10201264 م.س.1  3فسيولوجيا الحيوان 10201362

10201341 م.س.1  10201341 أو متزامن 0علم األحياء الدقيقة عميل 10201340

10201341 م.س.1  3علم املناعة 10201347

10201311 م.س.1  3علم الخلية 10201321
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خطة برنامج العلوم الحياتية/ اختيـاري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10201341 م.س.1  3علم الفريوسات 10201444

10201256 م.س.1  10201256 أو متزامن 0تصنيف النبات عميل 10201258

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  3زراعة الخايا النباتية 10206323

10206324 م.س.1  10206324 أو متزامن 0زراعة الخايا الحيوانية عميل 10206326

10206490 DNA 10206393 م.س.1  3مبادىء وتطبيقات هجائن

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  2زراعة الخايا الحيوانية 10206324

10201311 م.س.1  2عزل وفصل الربوتينات 10206413

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3تحضري مجهري 10201222

10201442 م.س.1  10201442 أو متزامن 0علم الفطريات عميل 10201443

10206490 م.س.1  10206490 أو متزامن 0مبادىء وتطبيقات هجائن DNA عميل 10206488

10201341 م.س.1  3علم الفطريات 10201442

10201222 م.س.1  10201222 أو متزامن 0تحضري مجهري عميل 10201220

 3موضوعات خاصة 10201481

10201254 م.س.1  3تصنيف النبات 10201256

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الطفيليات 10201364

10201362 م.س.1  3علم الغدد الصاء 10201462

10201341 م.س.1  3أحياء دقيقة طبية 10201344

10201341 م.س.1  3التخمر والصناعة 10206346

10206323 م.س.1  10206323 أو متزامن 0زراعة الخايا النباتية عميل 10206325

10201364 م.س.1  10201364 أو متزامن 0علم الطفيليات عميل 10201366
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وصف المساقات

أحياء عامة 1    10201101
ــادل املــواد مــع  ــة لهــا، وتب ــات الكياوي ــة، بنيتهــا، واملكون يتضمــن هــذا املســاق دراســة النشــاط البيولوجــي عــى مســتوى الخلي

البيئــة املحيطــة بهــا، ودور الغشــاء الخلــوي، والطــرق البيوكيميائيــة الرئيســة إلنتــاج الطاقــة، والتنفــس الخلــوي، والبنــاء الضــويئ، 

ــة.  ــات الحيوي ــة و التقني ــم الوراث ــادئ األساســية يف عل ــة، واملب والتحكــم بالنشــاطات الخلوي

أحياء عامة 2    10201102
يتضمــن هــذا املســاق دراســة بنــاء النبــات، منــوه، نقــل الســوائل إليــه و آليــة تنظيــم النشــاطات املختلفــة فيــه. ويركــز الجــزء اآلخــر 

منــه عــى الحيــوان مــن حيــث بنيــة أجهزتــه و وظائفهــا، تغذيتــه، وتكاثــره، وآليــة تطــوره و آليــات تنظيــم النشــاطات باســتخدام 

جهــاز الغــدد الصــاء و الجهــاز العصبــي.

أحياء عامة عملي 1  10201107
يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201101.

أحياء عامة عملي 2  10201108
 يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201102

تحضير مجهري   10201222
دراسة طرق عمل التحضريات املختلفة من األنسجة النباتية والحيوانية.

علم الوراثة  10201232
ــب  ــث الرتكي ــن حي ــات م ــوارث الصف ــة ت ــي لعملي ــاس الجزيئ ــة واألس ــم الوراث ــيكية لعل ــادئ الكاس ــاق يف املب ــذا املس ــث ه يبح

ــري  ــة والتعب ــادة الوراثي ــال امل ــة النتق ــة إضاف ــات الراقي ــا والكائن ــات والبكتريي ــة يف الفريوس ــادة الوراثي ــريات يف امل ــة والتغ والوظيف

.DNA ــن الـــ ــة وهجائ ــي والهندســة الجيني الجين

علم النبات   10201254
هــذا املســاق يســتعرض النباتــات الســائدة عــى األرض. ويقــدم معلومــات عــن خايــا وأنســجة النبــات وأجــزاءه املختلفــة؛ الجــذر 

والســاق واألوراق والزهــرة و املجمــع الزهــري والثمــرة والبــذرة. إضافــة لذلــك ســيقدم معلومــات عــن تطــور و تشــكل النبــات و 

أهميــة النبــات لانســان )اقتصاديــا و دوائيــا و غذائيــا ... الــخ( واألقاليم النباتية املختلفــة يف فلســطن.

10201264 علم الحيوان
دراســة للمملكــة الحيوانيــة مــع الرتكيــز عــى مراحــل تطــور تراكيــب وآليــات عمــل مختلفــة يتــم اســتخدامها مــن قبــل الكائنــات 

الحيــة املختلفــة لحــل املشــكات التــي تواجههــا هــذه الكائنــات للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

10201311  الكيمياء الحيوية 
مقدمــة لدراســة املركبــات الحيويــة يف الخليــة، وكيفيــة حصــول الجســم عــى الطاقــة، وغشــاء الخليــة؛ مكوناتــه ووظائفــه، إضافــة 

إىل نبــذة مركــزة عــن األنزميــات، ومســاعدات األنزيــم، وطــرق التحكــم يف التفاعــات األنزمييــة.
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10201321  علم الخلية
دراســة تركيــب الخايــا ووظائفهــا وعضيــات الخايــا؛ وهــذا يشــمل تركيــب الغشــاء البازمــي وعمليــات النقــل، وظائــف امليتوكندريــا 

ــرف إىل  ــة إىل التع ــة، باإلضاف ــام املختلف ــرق االنقس ــات، ط ــع الربوتين ــة ال DNA، تصني ــا، مضاعف ــة الخاي ــت، حرك والكلوروباس

التقنيــات املختلفــة التــي تســتخدم لدراســة الخايــا.

10206323  زراعة الخاليا النباتية
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ والتقنيــات األساســية املتبعــة يف زراعــة الخايــا واألنســجة النباتيــة وطــرق استنســاخ النبــات مخربيــاً، 

إضافــة إىل تطبيقاتهــا العمليــة.

١0206324 زراعة الخاليا الحيوانية
يهــدف  هــذا املســاق إيل  تدريــب الطالــب عــى كيفيــة زراعــة الخايــا واألنســجة الحيوانيــة بالطــرق الحديثــة وإمكانيــة تطبيقهــا 

يف النواحــي العلميــة و العمليــة.  كــا يتنــاول مقدمــة عــن تطــور علــم زراعــة الخايــا واألنســجة، وســلوك الخايــا املزروعــة، والنمــو 

ــا و األنســجة، وعوامــل النمــو املختلفــة و  ــري العوامــل املحيطــة عــى زراعــة الخاي ــا، وتأث ــة للخاي ــات الحيوي ــن و العملي والتكوي

احتياجــات الخايــا، وتكثــري الخايــا و املحافظــة عليهــا، إضافــة إىل اســتخدام الخايــا الحيوانيــة واألنســجة يف الدراســات الحيويــة.

10201341  علم األحياء الدقيقة
دراســة لرتكيــب الكائنــات الدقيقــة؛ ومنوهــا، ووراثتهــا واألمــراض الناتجــة عنهــا، إضافــة لدراســة املضــادات الحيويــة، وطــرق مقاومــة 

الكائنــات الدقيقــة لهــا.

10201344  أحياء دقيقة طبية
دراســة بيولوجيــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة املمرضــة وطــرق إحداثهــا للمــرض. كــا يتنــاول مواضيــع يف علــم الوبائيــات، ومقاومــة 

العائــل، وطــرق التشــخيص، والوقايــة ومنــع حــدوث العــدوى.

10206346  التخمر والصناعة 
يدرس هذا املساق االستخدامات الصناعية للكائنات الدقيقة، وطرق تحسن إنتاجها باستخدام طرق البيولوجيا الجزيئية.

10201347  علم المناعة
مقدمــة يف علــم املناعــة الحديــث و تطبيقاتــه املهمــة. وتتنــاول املحــارضات الخصائــص العامــة لجهــاز املناعــة؛ خايــا جهــاز املناعــة 

ــا املناعيــة، وتركيــب األجســام املضــادة و  وأنســجته واالســتجابة املناعيــة املعتمــدة عــى األجســام املضــادة واملعتمــدة عــى الخاي

صناعتهــا يف جســم الكائنــات الحيــة، والتفاعــل بــن األجســام املضــادة و مولــدات الضــد، و األورام واملناعــة، و مهاجمــة جهــاز املناعــة 

للجســم نفســه الــذي قــام بإنتاجــه.

10201352  تشريح وفسيولوجيا النبات 
يهــدف إىل دراســة وظائــف أعضــاء النباتــات املختلفــة وعاقــة هــذه الوظائــف بترشيــح النبــات وخصائصــه.  كــا يهــدف إىل تعلــم 

ــات  ــون يف بيئتهــم. وبحــث العملي ــرد كــا يفعل ــات ال ــة التــي تســبب النبات ــة والفيزيائي ــات، والعوامــل الكيميائي ــه النبات مــا تفعل

املهمــة التــي تســمح للنباتــات البقــاء يف بيئتهــا. ويبحــث املســاق يف بنــاء عاقــات وظيفيــة ترشيحيــة، واآلثــار البيئيــة للعمليــات 

الفســيولوجية. إضافــة للعوامــل التــي تســاعد النباتــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف بيئــة متغــرية باســتمرار، والصفــات الترشيحيــة و 

الفســيولوجية خاصــة التــي تهــدف إىل التنافــس مــع غريهــا مــن النباتــات يف موطــن معــن.

10201256  تصنيف النبات
ــز  ــع الرتكي ــة م ــة النباتي ــق باململك ــة تتعل ــو دراس ــريه. وه ــي وتفس ــوع البيولوج ــف التن ــى وص ــب ع ــاعد الطال ــاق يس ــذا املس ه

ــة  ــة الخرضي ــم األساســية للمصطلحــات النباتي ــاول هــذا املســاق للمفاهي ــة وتحديدهــا. ويتن ــات غــري املعروف ــف العين عــى تصني
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والتكاثريــة املســتخدمة يف تعريــف هويــة النبــات مــن النباتــات املزهــرة. ويتنــاول إدراج  لتوزيــع النباتــات، والصفــات املورفولوجيــة 

وتصنيــف النباتــات املزهــرة. ويســعى للتعــرف إىل عائــات النباتــات املزهــرة األكــر شــيوعا  يف فلســطن واملناطــق املجــاورة لهــا. 

وعــاوة عــى ذلــك، فهــو يهــدف لتطويــر القــدرة عــى تحديــد والتحقــق مــن نــوع نبــايت غــري معــروف باســتخدام مفاتيــح ثنائيــة 

التفــرع. ويف نهايــة هــذه املســاق ســوف يتمكــن الطــاب  مــن اكتســاب الخــربة لتمكينهــم مــن تقديــم مفتــاح للتعــرف إىل النباتــات 

التــي تنتمــي لعائلــة محــددة. وســيتم عــرض العائــات النباتيــة األكــر شــيوعا يف فلســطن. 

١0201362 فسيولوجيا الحيوان 
دراســة الوظائــف املختلفــة لألنســجة األساســية واألعضــاء واألنظمــة للكائنــات عديــدة الخايــا، مــع الرتكيــز عى فســيولوجية اإلنســان 

يف كل مــن الحالــة الطبيعيــة واملرضيــة. باإلضافــة الســتخدام الكائنــات الحيــة الفقاريــة والافقاريــة بوصفهــا أمناطــاً تعليميــة لفهــم 

التكيفــات الوظيفيــة لألنظمــة واألعضــاء يف هــذه الكائنــات.

10201372  علم البيئة
يتنــاول العوامــل البيئــة املختلفــة ) حيويــة وغــري حيويــة( وخــواص املجتمعــن وتذبذباتهــا تحــت الظــروف الصعبــة وأســباب هــذه 

التذبذبــات، واألنظمــة البيئيــة املختلفــة ومجــرى الطاقــة منهــا، وكذلــك دراســة التطــور والتأقلــم ودراســة تطبيقــات علــم البيئــة 

املختلفــة وعاقاتهــا بالحفــاظ عــى الطبيعــة وبيئــة اإلنســان.

10206392 البيولوجيا الجزيئية
ــة العمــل، وتطبيقاتهــا  ــة عــى املســتوى الجينــي مــن حيــث الوظيفــة وآلي ــا الجزيئي ــة يف البيولوجي يبحــث يف املوضوعــات الحديث

ــات. ــوع عــى مســتوى الربوتين ــة، إضافــة لدراســة النشــاط والتن ــل املــادة الوراثي ــة لتحلي ــات الجزيئي ــة، باســتخدام التقني العملي

10201405  بيولوجيا التطور
ــة التــي تشــمل التلقيــح، واالنقســام، ومراحــل تطــور األجنــة وتشــكيل األعضــاء  ــة الشــكلية والبنيوي دراســة تطــور الكائنــات الحي

ــة للبيوتكنولوجــي. ــك باســتخدام تطبيقــات مختلف وذل

10206410  المعلوماتية الحياتية 
معالجــة املعلومــات الحيويــة املتوفــرة وتحليلهــا يف قواعــد البيانــات الحيويــة باســتخدام برامــج حاســوب خاصــة لتحليــل تسلســات 

ــة  ــة املختلف ــل الحيوي ــن الساس ــة ب ــة العاق ــدف معرف ــث )BLAST( به ــرك البح ــتخدام مح ــات و اس ــة والربوتين ــادة الوراثي امل

ــة.  ــاء شــجرة التطــور لدراســة العاقــة بــن الكائنــات الحي ــات، إضافــة لتطبيــق بن ومقارنتهــا بالساســل املوجــودة يف قواعــد البيان

10206413  عزل وفصل البروتينات
دراسة لتقنيات مختلفة تستخدم يف عزل الربوتينات وتنقيتها.

10201423  أنسجة وتشريح مقارن 
ــز عــى العاقــة بــن الوظيفــة والرتكيــب  دراســة الرتكيــب املجهــري والدقيــق ألنــواع مختلفــة مــن األنســجة واألعضــاء، مــع الرتكي

ــات األساســية الخاصــة باألنســجة وتعلمهــا. ــام بالتقني ــة فرصــة للقي ــواع املختلفــة مــن األنســجة. هــذا املســاق مينــح الطلب لألن

10201442 علم الفطريات
دراســة الفطريــات مــن حيــث تكوينهــا البيولوجــي وصفاتهــا العامــة والخاصــة التــي تحــدد تصنيفهــا وعلــم وظائــف الفطريــات 

وأجزائهــا وتغذيتهــا وتكاثرهــا، باإلضافــة إىل العاقــات التعايشــية بــن الفطريــات وغريهــا مــن الكائنــات الحيــة. إضافــة إلعطــاء نبــذة 

عــن كيفيــة اســتخدام الفطريــات يف تطبيقــات البيوتكنولوجــي كإنتــاج املضــادات الحيويــة، واإلنزميــات والربوتينــات، ومجموعــة مــن 

املنتجــات الكيميائيــة مثــل، حمــض الســرتيك.
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10201444  علم الفيروسات 
دراســة لرتكيــب الفريوســات، تصنيفهــا، وراثتهــا، واألمــراض التــي تســببها، وتطورهــا مــع الرتكيــز عــى الفريوســات املســببة لألمــراض 

عنــد اإلنســان.

10201462  علم الغدد الصماء
دراســة الغــدد الصــاء يف الجســم ومــا تنتجــه مــن هرمونــات و يشــمل ذلــك كيفيــة تصنيــع الهرمونــات و تعديلهــا و إفرازهــا ونقلهــا 

يف الجســم و املســتقبات الخاصــة بهــا. باإلضافــة اىل آليــة عمــل هــذه الهرمونــات ومــدى تاثريهــا وفعاليتهــا عــى وظائــف الجســم 

املختلفــة واألمــراض الناتجــة عــن الخلــل يف عملهــا. 

10201481  موضوعات خاصة 
دراسة ملوضوعات متخصصه يف العلوم الحياتية بإرشاف أعضاء من الهيئة التدريسية يف القسم.

DNA  10206490  مبادئ وتطبيقات هجائن
دراســة للتقنيــات األساســية املســتخدمة يف إعــادة تركيــب قطــع معينــه مــن الحمــض النــووي )DNA( لغايــة االستنســاخ والتعبــري 

الجينــي يف الخايــا املضيفــة.  ويبحــث يف صفــات نواقــل الحمــض النــووي بأنواعهــا، وإنزميــات قطــع ولصــق قطــع الحمــض النــووي، 

وعــزل الجينــات وتحديــد خصائصهــا الرتكيبيــة.

10201492  الندوة
عمل الطلبة لتقرير ومحارضة عن جوانب حديثة يف العلوم البيولوجية .

10201364  علم الطفيليات 
يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل األنــواع املختلفــة للطفيليــات. ويبحــث يف دورات حيــاة الكائنــات الطفيليــة التــي تهاجــم اإلنســان 

والحيــوان.  وال يتعــرض املســاق إىل مســببات األمــراض البكترييــة والفريوســية كــا تتعامــل معهــا مســاقات أخــرى.

10201496- مشروع التخرج 
إجراء بحث يف مجال العلوم الحياتية تحت إرشاف القسم.

10201448- التدريب عملي
تأهيل الطلبة للتدريس من خال تدريبهم يف املدارس للمراحل التعليمية املختلفة. 
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مشاركد. غالب عدوان

الرشق األوسط – تركياأستاذ مشاركد. كامل عدوان

باري – ايطالياأستاذ مشاركد. رائد الكوين

جنت - بلجيكاأستاذ مساعدد. صربي محمود نارص

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. نائل أبوالحسن

الرشق األوسط – تركياأستاذ مساعدد. عوين أبوحجله

معهد وايزمن للعلوم – ارسائيلأستاذ مساعدد. هاين األحمد

درهام – بريطانياأستاذ مساعدد. سامي يعيش

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. سلوى خلف

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مساعدد. معتصم املرصي

األردنية – األردنأستاذ مساعدد. غدير عمر

باريس 6 )ماري كوري( فرنساأستاذ مساعدد. أرشف صوافطه

الريموك – األردنمدرسأ. سامي بدير

الريموك – األردنمحارضأ. نارص جرار

األردنية – األردنمدرسأ. فاتنة الحنبيل

الريموك – األردنمدرسأ. لبنى عبدالله

بون - املانيامدرسأ. رشوق إساعيل
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برنامج البكالوريوس في احياء - بيوتكنولوجي

تأســس قســم األحيــاء عــام 1977 ويقــدم القســم لطلبــة التخصــص املعرفــة العلميــة والعمليــة للكائنــات الحيــة عــى اختــاف أنواعهــا 

ــة  ــات البحثي ــم واملؤسس ــلك التعلي ــاج يف س ــج اإلندم ــل الخري ــة تؤه ــية مختلف ــاقات أساس ــج مس ــرح الربنام ــا. ويط ــتويات تركيبه ومس

ــة. ــوم الحيوي ومؤسســات أخــرى ذات التطبيقــات املتعلقــة بالعل

ــا  ــات يف البيولوجي ــة إىل تقني ــرف الطلب ــث يتع ــة، حي ــات الحيوي ــال التقني ــاً يف مج ــاً فرعي ــم تخصص ــرح القس ــك يط ــة إىل ذل باإلضاف

الجزيئيــة، املعلوماتيــة الحيويــة، و الهندســة الوراثيــة تهــدف إىل زيــادة اإلنتــاج وخدمــة املجــاالت املتعلقــة يف العلــوم الطبيــة والزراعيــة 

ــة  ــإرشاف مجموع ــتري ب ــة املاجس ــى مســتوى درج ــا ع ــات العلي ــاً للدراس ــم برنامج ــرح القس ــك, يط ــة لذل ــة. باإلضاف ــات الدوائي والصناع

ــة التدريســية. متخصصــة مــن أعضــاء الهيئ

الرؤيــــة
يف هــذا الربنامــج يتمكــن الطــاب مــن دراســة العديــد مــن مســاقات العلــوم الحياتيــة باالضافــة إىل العديــد مــن املســاقات يف مجــال 

التكنولوجيــا الحيويــة، والــذي ســوف يعــرف الطــاب ملفاهيــم عديــدة يف التقنيــات الحيويــة، تكنولوجيــا الربوتــن، وزراعــة األنســجة، وعلــم 

الوراثــة الجزيئــي، مــن خــال هــذا الربنامــج يتــم إعــداد الطــاب ليكونــوا فنيــن مــن ذوي املهــارات العاليــة يف مجــال األبحــاث الطبيــة، 

العلــوم البيولوجيــة والزراعة،والصناعــات الدوائيــة واالنتــاج.

الرسالة
مهمــة هــذا الربنامــج هــي  توفــري بيئــة تعليميــة مميــزة تدمــج التعليــم والبحــث العلمــي والتــي تؤهــل الطلبــة يف االنخــراط بربامــج 

البحــث والتدريــب يف مجــاالت البيولوجيــا الجزيئيــة والتكنولوجيــا الحيويــة، الزراعيــة، الصناعيــة، املســتحرضات الدوائيــة، الطــب وغريهــا 

مــن التطبيقــات.

مخرجات التعليم للبرنامج
عى خريجي القسم أن يكونوا قادرين عى:-

اإلملام باملعلومات العلمية والتحليلية والتقنيات الازمة لحل املشاكل املتعلقة بالتقنيات الحيوية.	 

توفري الدعم واملساعدة التطبيقية لتطوير الخدمات اإلنتاجية.	 

استخدام التقنيات والطرق العلمية السليمة لجمع املعلومات وتوثيقها بشكل صحيح.	 

االلتزام باملعايري الوطنية والعاملية املتعلقة بالتقنيات الحياتية.	 

القدرة عى التواصل العلمي يف مجال التخصص.	 

االلتزام بأخاقيات املهنة.	 
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متطلبات التخرج:-
للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الحياتيــة والتقنيــات الحيويــة، عــى الطالــب إمتــام 125 ســاعة معتمــدة تشــمل مســاقات 

جامعــة إجباريــة ومســاقات تخصــص إجباريــة وأخــرى اختياريــة موزعــة عــى النحــو التــايل:

18 س.م.. 1 مساقات جامعة إجباريـــة  

89 س.م.. 2 مساقات تخصص إجبارية  

18 س.م.. 3 مساقات تخصص إختياريـــة 

إجباري جامعة : عدد الساعات المطلوبة = 18 
اسم املساق س.م رقم املساق 
انجليزي استدرايك100321000
ثقافة إسامية110001013
لغة عربية110001023
اللغة االنجليزية 1100010331
دراسات فلسطينية110001053
خدمة مجتمع110001081
مهارات قيادة واتصال110001171
مقدمة يف الحاسوب110001271
لغة انجليزيّة )2(110003223
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خطة برنامج رئيسي أحياء – فرعي بيوتكنولوجي
اجباري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 1كيمياء عضوية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231237

 1كيمياء تحليلية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231216

10206255 م.س.1  10206255 أو متزامن 0التنوع النبايت عميل 10206250

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4علم الحيوان 10201264

 3كيمياء عضوية احياء وبيوتكنولوجي 10231233

10206324 م.س.1  10206324 أو متزامن 0زراعة الخايا الحيوانية عميل 10206326

10201311 م.س.1  2عزل وفصل الربوتينات 10206413

10201101 م.س.1  3أحياء عامه 2 10201102

10201311 م.س.1  3علم الخلية 10201321

10201107 م.س.1  10201102 م.س.2  10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108

10206323 م.س.1  10206323 أو متزامن 0زراعة الخايا النباتية عميل 10206325

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4التنوع النبايت 10206255

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الوراثه 10201232

10201101 م.س.1  10201101 أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107

10201341 م.س.1  10201341 أو متزامن 0علم األحياء الدقيقة عميل 10201340

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم البيئة 10201372

10201372 م.س.1  10201372 أو متزامن 0علم البيئة عميل 10201373

 3أحياء عامه 1 10201101

10206392 م.س.1  2املعلوماتية الحياتية 10206410

10206410 م.س.1  10206410 أو متزامن 0املعلوماتية الحياتية عميل 10206411

10201232 م.س.1  10201321 م.س.2  3البيولوجيا الجزيئية 10206392

 3فيزياء عامه للطب والعلوم الحياتية 10221104

10221104 م.س.1  10221104 أو متزامن 1 فيزياء عامه عميل للطب والعلوم الحياتية 10221114

 3الرياضيات العامه للعلوم الحياتية 10211106

 2االحصاء الحيوي للعلوم الحياتية 10216237

10201264 م.س.1  10201264 أو متزامن 0علم الحيوان عميل 10201260

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

10231233 م.س.1  4الكيمياء الحيوية 10201311

10206490 م.س.1  10206490 أو متزامن 0مبادىء وتطبيقات هجائن DNA عميل 10206488

 موافقة القسم2مرشوع التخرج 10201496

10201341 م.س.1  3علم املناعة 10201347

10206392 م.س.1  10206392 أو متزامن 2تقنيات يف البيولوجيا الجزيئية 10206393

10201311 م.س.1  10201311 أو متزامن 0الكيمياء الحيوية عميل 10201310

10201347 م.س.1  10201347 أو متزامن 0علم املناعة عميل 10201348

10206393 م.س.1  3تطبيقات يف التقنيات الحيوية 10206495

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  3زراعة الخايا النباتية 10206323

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  2زراعة الخايا الحيوانية 10206324

10206490 DNA 10206393 م.س.1  3مبادىء وتطبيقات هجائن

 موافقة القسم0الندوة 10201492

10201102 م.س.1  4علم األحياء الدقيقة 10201341

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

 6التدريب العميل 10206446

 3كيمياء تحليلية احياء وبيوتكنولوجي 10231212

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

 3كيمياء عامه 1 10231101
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خطة برنامج رئيسي أحياء – فرعي بيوتكنولوجي
اختياري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10206393 م.س.1  10206393 أو متزامن 3التقنيات الحيوية يف املقاومة البيولوجية 10206497

10201264 م.س.1  3فسيولوجيا الحيوان 10201362

10206393 م.س.1  3النانوبيولوجي 10206412

10201442 م.س.1  10201442 أو متزامن 0علم الفطريات عميل 10201443

10201341 م.س.1  3علم الفطريات 10201442

10206497 م.س.1  10206497 أو متزامن 0التقنيات الحيوية يف املقاومة البيولوجية عميل 10206496

10201222 م.س.1  10201222 أو متزامن 0تحضري مجهري عميل 10201220

 3موضوعات خاصة 10201481

10206255 م.س.1  3ترشيح وفسيولوجيا النبات 10201352

10201405 م.س.1  10201405 أو متزامن 0بيولوجيا التطور عميل 10201400

10206392 م.س.1  10201264 م.س.2  3بيولوجيا التطور 10201405

10201364 م.س.1  10201364 أو متزامن 0علم الطفيليات عميل 10201366

10201341 م.س.1  3التخمر والصناعة 10206346

10201341 م.س.1  3علم الفريوسات 10201444

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3تحضري مجهري 10201222

10206421 م.س.1  10206421 أو متزامن 0علم األنسجة عميل 10206420

10201321 م.س.1  3علم األنسجة 10206421

10201362 م.س.1  10201362 أو متزامن 0فسيولوجيا الحيوان عميل 10201365

10201352 م.س.1  10201352 أو متزامن 0ترشيح وفسيولوجيا النبات عميل 10201353

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الطفيليات 10201364



48  دليل جامعة النجاح الوطنية

وصف المساقات 

10201101  أحياء عامة 1 
ــادل املــواد مــع  ــة لهــا، وتب ــات الكياوي ــة، بنيتهــا، واملكون يتضمــن هــذا املســاق دراســة النشــاط البيولوجــي عــى مســتوى الخلي

البيئــة املحيطــة بهــا، ودور الغشــاء الخلــوي، والطــرق البيوكيميائيــة الرئيســة إلنتــاج الطاقــة، والتنفــس الخلــوي، والبنــاء الضــويئ، 

ــة.  ــات الحيوي ــة و التقني ــم الوراث ــادئ األساســية يف عل ــة، واملب والتحكــم بالنشــاطات الخلوي

10201102  أحياء عامة 2  
يتضمــن هــذا املســاق دراســة بنــاء النبــات، منــوه، نقــل الســوائل إليــه و آليــة تنظيــم النشــاطات املختلفــة فيــه. ويركــز الجــزء اآلخــر 

منــه عــى الحيــوان مــن حيــث بنيــة أجهزتــه و وظائفهــا، تغذيتــه، وتكاثــره، وآليــة تطــوره و آليــات تنظيــم النشــاطات باســتخدام 

جهــاز الغــدد الصــاء و الجهــاز العصبــي.

10201107   أحياء عامة عملي 1
يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201101.

10201108   أحياء عامة عملي 2
 يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201102

10201222   تحضير مجهري 
دراسة طرق عمل التحضريات املختلفة من األنسجة النباتية والحيوانية.

10201232   علم الوراثة
ــب  ــث الرتكي ــن حي ــات م ــوارث الصف ــة ت ــي لعملي ــاس الجزيئ ــة واألس ــم الوراث ــيكية لعل ــادئ الكاس ــاق يف املب ــذا املس ــث ه يبح

ــري  ــة والتعب ــادة الوراثي ــال امل ــة النتق ــة إضاف ــات الراقي ــا والكائن ــات والبكتريي ــة يف الفريوس ــادة الوراثي ــريات يف امل ــة والتغ والوظيف

.DNA ــن الـــ ــة وهجائ ــي والهندســة الجيني الجين

10201255   التنوع النباتي
يتنــاول هــذا املســاق التنــوع النبــايت بوصفــه تنوعــاً للحيــاة النباتيــة.  ثــم يســتعرض نظــام تصنيــف املالــك الخمــس وأساســيات 

هــذا التصنيــف. ويقــدم أساســا لجميــع الكائنــات التــي تقــوم بالتمثيــل الضــويئ.  ومنهــا أوال ،البكترييــا التــي تقــوم بالتمثيــل الضــويئ 

التــي تنتمــي إىل مملكــة البدائيــات. ثانيــا، دراســة الطحالــب التــي هــي الطائعيــات التــي تقــوم بالتمثيــل الضــويئ و تشــابه يف ذلــك 

النباتــات. باإلضافــة إىل أنــه ســيتم تقديــم فكــرة عامــة عــن الفطريــات وفقــا للتقليــد يف دراســة تنــوع الحيــاة النباتيــة، عــى الرغــم 

مــن كــون الفطريــات كائنــات حيــة ال تقــوم بعمليــة التمثيــل الضــويئ. ثــم دراســة اململكــة النباتيــة مبــا يف ذلــك مجموعــات النباتــات 

املختلفــة الاوعائيــة والوعائيــة منهــا.  وســيتم دراســة النباتــات الوعائيــة الامزهــرة )عاريــات البــذور( و املزهــرة )كاســيات البــذور( 

ــة  ــاة النباتي ــن الحي ــة م ــات املختلف ــم هــذه املجموع ــاً أن فه ــات الســائدة عــى األرض.  عل ــا النبات ــل كونه ــن التفصي ــد م يف مزي

ســيتحقق مــن خــال دراســة خصائصهــا العامــة املورفولوجيــة والترشيحيــة.

10201264  علم الحيوان
دراســة للمملكــة الحيوانيــة مــع الرتكيــز عــى مراحــل تطــور تراكيــب وآليــات عمــل مختلفــة يتــم اســتخدامها مــن قبــل الكائنــات 

الحيــة املختلفــة لحــل املشــكات التــي تواجههــا هــذه الكائنــات للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.
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10201311   الكيمياء الحيوية 
مقدمــة لدراســة املركبــات الحيويــة يف الخليــة، وكيفيــة حصــول الجســم عــى الطاقــة، وغشــاء الخليــة؛ مكوناتــه ووظائفــه، إضافــة 

إىل نبــذة مركــزة عــن األنزميــات، ومســاعدات األنزيــم، وطــرق التحكــم يف التفاعــات األنزمييــة.

10201321  علم الخلية
دراســة تركيــب الخايــا ووظائفهــا وعضيــات الخايــا؛ وهــذا يشــمل تركيــب الغشــاء البازمــي وعمليــات النقــل، وظائــف امليتوكندريــا 

ــرف إىل  ــة إىل التع ــة، باإلضاف ــام املختلف ــرق االنقس ــات، ط ــع الربوتين ــة ال DNA، تصني ــا، مضاعف ــة الخاي ــت، حرك والكلوروباس

التقنيــات املختلفــة التــي تســتخدم لدراســة الخايــا.

10206323  زراعة الخاليا النباتية
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ والتقنيــات األساســية املتبعــة يف زراعــة الخايــا واألنســجة النباتيــة وطــرق استنســاخ النبــات مخربيــاً، 

إضافــة إىل تطبيقاتهــا العمليــة.

10206324  زراعة الخاليا الحيوانية
يهــدف  هــذا املســاق إيل  تدريــب الطالــب عــى كيفيــة زراعــة الخايــا واألنســجة الحيوانيــة بالطــرق الحديثــة وإمكانيــة تطبيقهــا 

يف النواحــي العلميــة و العمليــة.  كــا يتنــاول مقدمــة عــن تطــور علــم زراعــة الخايــا واألنســجة، وســلوك الخايــا املزروعــة، والنمــو 

ــا و األنســجة، وعوامــل النمــو املختلفــة و  ــري العوامــل املحيطــة عــى زراعــة الخاي ــا، وتأث ــة للخاي ــات الحيوي ــن و العملي والتكوي

احتياجــات الخايــا، وتكثــري الخايــا و املحافظــة عليهــا، إضافــة إىل اســتخدام الخايــا الحيوانيــة واألنســجة يف الدراســات الحيويــة.
 

10201341  علم األحياء الدقيقة
دراســة لرتكيــب الكائنــات الدقيقــة؛ ومنوهــا، ووراثتهــا واألمــراض الناتجــة عنهــا، إضافــة لدراســة املضــادات الحيويــة، وطــرق مقاومــة 

الكائنــات الدقيقــة لهــا.

10206346   التخمر والصناعة 
يدرس هذا املساق االستخدامات الصناعية للكائنات الدقيقة، وطرق تحسن إنتاجها باستخدام طرق البيولوجيا الجزيئية.

10201347  علم المناعة
مقدمــة يف علــم املناعــة الحديــث و تطبيقاتــه املهمــة. وتتنــاول املحــارضات الخصائــص العامــة لجهــاز املناعــة؛ خايــا جهــاز املناعــة 

ــا املناعيــة، وتركيــب األجســام املضــادة و  وأنســجته واالســتجابة املناعيــة املعتمــدة عــى األجســام املضــادة واملعتمــدة عــى الخاي

صناعتهــا يف جســم الكائنــات الحيــة، والتفاعــل بــن األجســام املضــادة و مولــدات الضــد، و األورام واملناعــة، و مهاجمــة جهــاز املناعــة 

للجســم نفســه الــذي قــام بإنتاجــه.

10201352  تشريح وفسيولوجيا النبات 
يهــدف إىل دراســة وظائــف أعضــاء النباتــات املختلفــة وعاقــة هــذه الوظائــف بترشيــح النبــات وخصائصــه.  كــا يهــدف إىل تعلــم 

ــات  ــون يف بيئتهــم. وبحــث العملي ــرد كــا يفعل ــات ال ــة التــي تســبب النبات ــة والفيزيائي ــات، والعوامــل الكيميائي ــه النبات مــا تفعل

املهمــة التــي تســمح للنباتــات البقــاء يف بيئتهــا. ويبحــث املســاق يف بنــاء عاقــات وظيفيــة ترشيحيــة، واآلثــار البيئيــة للعمليــات 

الفســيولوجية. إضافــة للعوامــل التــي تســاعد النباتــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف بيئــة متغــرية باســتمرار، والصفــات الترشيحيــة و 

الفســيولوجية خاصــة التــي تهــدف إىل التنافــس مــع غريهــا مــن النباتــات يف موطــن معــن.

١٠٢٠١٣٦٢   فسيولوجيا الحيوان 
دراســة الوظائــف املختلفــة لألنســجة األساســية واألعضــاء واألنظمــة للكائنــات عديــدة الخايــا، مــع الرتكيــز عى فســيولوجية اإلنســان 

يف كل مــن الحالــة الطبيعيــة واملرضيــة. باإلضافــة الســتخدام الكائنــات الحيــة الفقاريــة والافقاريــة بوصفهــا أمناطــاً تعليميــة لفهــم 

التكيفــات الوظيفيــة لألنظمــة واألعضــاء يف هــذه الكائنــات.
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١٠٢٠١٣٦٤   علم الطفيليات 
يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل األنــواع املختلفــة للطفيليــات. ويبحــث يف دورات حيــاة الكائنــات الطفيليــة التــي تهاجــم اإلنســان 

والحيــوان.  وال يتعــرض املســاق إىل مســببات األمــراض البكترييــة والفريوســية كــا تتعامــل معهــا مســاقات أخــرى.

10201372   علم البيئة
يتنــاول العوامــل البيئــة املختلفــة ) حيويــة وغــري حيويــة( وخــواص املجتمعــن وتذبذباتهــا تحــت الظــروف الصعبــة وأســباب هــذه 

التذبذبــات، واألنظمــة البيئيــة املختلفــة ومجــرى الطاقــة منهــا، وكذلــك دراســة التطــور والتأقلــم ودراســة تطبيقــات علــم البيئــة 

املختلفــة وعاقاتهــا بالحفــاظ عــى الطبيعــة وبيئــة اإلنســان.

10206392   البيولوجيا الجزيئية
ــة العمــل، وتطبيقاتهــا  ــة عــى املســتوى الجينــي مــن حيــث الوظيفــة وآلي ــا الجزيئي ــة يف البيولوجي يبحــث يف املوضوعــات الحديث

ــات. ــوع عــى مســتوى الربوتين ــة، إضافــة لدراســة النشــاط والتن ــل املــادة الوراثي ــة لتحلي ــات الجزيئي ــة، باســتخدام التقني العملي

10206393   تقنيات في البيولوجيا الجزيئية 
ــا الجزيئيــة، مثــل عــزل ال د ن ي، والهجــرة  تطبيقــات التقنيــات املختلفــة التــي تســتخدم لألبحــاث املتعــددة يف مجــال البيولوجي

ــل د ن ي، وتفاعــل البلمــرة املتسلســل )PCR(، وغريهــا. ــة ل الكهربائي

10201405  بيولوجيا التطور
دراســة تطــور الكائنــات الحيــة الشــكلية والبنيويــة التــي تشــمل التلقيــح، واالنقســام، ومراحــل تطــور األجنــة وتشــكيل األعضــاء وذلــك 

باســتخدام تطبيقــات مختلفــة للبيوتكنولوجــي.

10206410  المعلوماتية الحياتية 
معالجــة املعلومــات الحيويــة املتوفــرة وتحليلهــا يف قواعــد البيانــات الحيويــة باســتخدام برامــج حاســوب خاصــة لتحليــل تسلســات 

ــة  ــة املختلف ــل الحيوي ــن الساس ــة ب ــة العاق ــدف معرف ــث )BLAST( به ــرك البح ــتخدام مح ــات و اس ــة والربوتين ــادة الوراثي امل

ــة.  ــاء شــجرة التطــور لدراســة العاقــة بــن الكائنــات الحي ــات، إضافــة لتطبيــق بن ومقارنتهــا بالساســل املوجــودة يف قواعــد البيان

10206412  النانوبيولوجي
يعــد مســاق النانوبيولوجــي تقاطعــاً مــا بــن علــم األحيــاء و علــم النانوتكنولوجــي, يشــمل علــم النانوبيولوجــي، اســتخدام الكثــري 

مــن األدوات املتقدمــة يف علــم األحيــاء الجزيئيــة مــن أجــل تســهيل تحليــل األحــاض االمينيــة و الربوتينــات والتــي تعــد مــن مــواد 

النانوبيولوجــي.  كــا  يتنــاول املركبــات الحيويــة و املركبــات املعقــدة التــي تتكــون يف األصــل بحجــم النانــو. علــاً أن النظــام الحيــوي 

ميثــل مجموعــة كبــريه مــن األمثلــة عــى أنظمــة متخصصــة مركبــة  مــى مســتوى النانــو  ومــن األمثلــة عــى مــا ميكــن دراســته يف 

هــذا املســاق الفريوســات، و الريبوســومات، و األليــاف و الربوتينــات.

10206413  عزل وفصل البروتينات
دراسة لتقنيات مختلفة تستخدم يف عزل الربوتينات وتنقيتها.

10206421  علم األنسجة
ــز عــى العاقــة بــن الوظيفــة والرتكيــب  دراســة الرتكيــب املجهــري والدقيــق ألنــواع مختلفــة مــن األنســجة واألعضــاء، مــع الرتكي

ــم بواســطة املجهــر الضــويئ. ــرب تت ــواع املختلفــة مــن األنســجة.  ودراســة األنســجة يف املخت لألن
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10201442  علم الفطريات
دراســة الفطريــات مــن حيــث تكوينهــا البيولوجــي وصفاتهــا العامــة والخاصــة التــي تحــدد تصنيفهــا وعلــم وظائــف الفطريــات 

وأجزائهــا وتغذيتهــا وتكاثرهــا، باإلضافــة إىل العاقــات التعايشــية بــن الفطريــات وغريهــا مــن الكائنــات الحيــة. إضافــة إلعطــاء نبــذة 

عــن كيفيــة اســتخدام الفطريــات يف تطبيقــات البيوتكنولوجــي كإنتــاج املضــادات الحيويــة، واإلنزميــات والربوتينــات، ومجموعــة مــن 

املنتجــات الكيميائيــة مثــل، حمــض الســرتيك.

10201444  علم الفيروسات 
دراســة لرتكيــب الفريوســات، تصنيفهــا، وراثتهــا، واألمــراض التــي تســببها، وتطورهــا مــع الرتكيــز عــى الفريوســات املســببة لألمــراض 

عنــد اإلنســان.

10201481  موضوعات خاصة 
دراسة ملوضوعات متخصصة يف العلوم الحياتية بإرشاف أعضاء من الهيئة التدريسية يف القسم.

DNA  10206490  مبادئ وتطبيقات هجائن
دراســة للتقنيــات األساســية املســتخدمة يف إعــادة تركيــب قطــع معينــه مــن الحمــض النــووي )DNA( لغايــة االستنســاخ والتعبــري 

الجينــي يف الخايــا املضيفــة.  ويبحــث يف صفــات نواقــل الحمــض النــووي بأنواعهــا، وإنزميــات قطــع ولصــق قطــع الحمــض النــووي، 

وعــزل الجينــات وتحديــد خصائصهــا الرتكيبيــة.

10201492  الندوة
عمل الطلبة لتقرير ومحارضة عن جوانب حديثة يف العلوم البيولوجية .

10206495  تطبيقات في التقنيات الحيوية
دراســة اســتخدام التقنيــات الحيويــة  يف مجــاالت عــدة كالزراعــة من خال تحســن الحيــوان واملحاصيــل الزراعية وإنتاج مســتحرضات 

صيدالنيــة وطبيــة يف الكائنــات املعدلــة جينيــا كإنتــاج اإلنزميــات والهرمونــات. إضافــة إىل إلقــاء الضــوء عــى اســتخدامات التقنيــات 

الحيويــة يف مجــاالت الصناعــة و الصحــة والبيئــة. 

10206496  مشروع التخرج 
إجراء بحث يف مجال التقنيات الحيوية تحت إرشاف القسم.

10206497  التقنيات الحيوية في المقاومة البيولوجية
دراســة تطبيقــات هجائــن الحمــض النــووي – DNA مــن أجــل تعديــل بعــض الكائنــات الحيــة وراثيــا وذلــك الســتخدامها يف مكافحــة 

بعــض اآلفــات  املرضيــة النباتيــة والحيوانية. 

10206446  التدريب العملي
ــات  ــا يف التقني ــة العلي ــة الدراس ــة ملتابع ــن الطلب ــة متك ــن املســاقات ذات العاق ــة م ــة يغطــي مجموع ــات الحيوي ــص التقني تخص

ــة و  ــة الحيوي ــة, الصناعــات الطبي ــل املجــاالت الصيدالني ــون االنخــراط يف العمــل يف مجــاالت مختلفــة مث ــن يرغب ــة أو الذي الحيوي

ــة.  ــة الجــودة املخربي ــن ملراقب فني
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مشاركد. غالب عدوان

الرشق األوسط – تركياأستاذ مشاركد. كامل عدوان

باري – ايطالياأستاذ مشاركد. رائد الكوين

جنت - بلجيكاأستاذ مساعدد. صربي محمود نارص

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. نائل أبوالحسن

الرشق األوسط – تركياأستاذ مساعدد. عوين أبوحجله

معهد وايزمن للعلوم – ارسائيلأستاذ مساعدد. هاين األحمد

درهام – بريطانياأستاذ مساعدد. سامي يعيش

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. سلوى خلف

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مساعدد. معتصم املرصي

األردنية – األردنأستاذ مساعدد. غدير عمر

باريس 6 )ماري كوري( فرنساأستاذ مساعدد. أرشف صوافطه

الريموك – األردنمدرسأ. سامي بدير

الريموك – األردنمحارضأ. نارص جرار

األردنية – األردنمدرسأ. فاتنة الحنبيل

الريموك – األردنمدرسأ. لبنى عبدالله

بون - املانيامدرسأ. رشوق إساعيل
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الخطة الدراسية في برنامج الرياضيات

رؤية برنامج الرياضيات
تقديــم أنجــح الســبل يف تدريــس وخلــق املعرفــة يف الرياضيــات البحتــة والتطبيقيــة. حيــث ال يدخــر القســم جهــداً نحــو املحافظــة عــى 

مســتوى راق مــن التعليــم النظــري والبحــث. 

رسالة برنامج الرياضيات:
يســعى قســم الرياضيــات أن يكــون رائــداً يف املجــال التعليمــي واألكادميــي والبحثــي مبــا يســاهم يف تطويــر املجتمــع املحــيل مــن خــال 

رفــده بالخريجــن ذوي الكفــاءات العاليــة.

أهداف برنامج الرياضيات :
 	    صقل شخصية الطالب العلمية ،حتى يتمكن من خدمة املجتمع و تطويره عى أكمل وجه. 

 	    إعداد الخريج املتميز والذي يستطيع املنافسة يف مجال العمل بعد تخرجه. 

	    دعم برنامج الدراسات العليا للحصول عى املاجستري حاليا والدكتوراه مستقبا.

مواصفات خريج برنامج الرياضيات
يتوقع من الطالب الخريج من قسم الرياضيات ما ييل :

القدرة عى استخدام مهارات التفكري املنطقي والتفكري الناقد.. 1

ميتلك مهارات حل املشكات ضمن مستويات مختلفة من التعقيد يف الرياضيات والتي لها صلة وثيقة بالحياة.. 2

لديه تأهياً كافياً الكال دراسات عليا يف الرياضيات يف مختلف الجامعات يف العامل.. 3

مقدرة عى استخدام محركات البحث يف الرياضيات للوصول إىل املستجدات يف  املعرفة الرياضية . . 4

لديه معرفة معمقة يف الجرب .. 5

لديه معرفة معمقة يف التحليل الريايض.. 6

لديه معرفة معمقة يف بناء الناذج الرياضية.. 7

لديه معرفة معمقة يف االحصاء.. 8

لديه معرفة يف كيفية تدريس محتوى الرياضيات يف السياق املدريس.. 9

لديه معرفة معمقة يف مجال التحليل العددي وتطبيقاته باستخدام الحاسوب. 10

لديه القدرة الكافية عى استخدام الحاسوب يف التطبيقات الرياضية واالحصائية املختلفة.. 11

لديه القدرة عى العمل بشكل فعال يف املؤسسات الصناعية والبحثية .. 12

لديه القدرة عى العمل يف املجاالت املالية ، مثل املحاسبة ، التأمن ، الرضائب.. 13
   

أوال: ا لطلبة التي تنطبق عليهم هذه الخطة:
تطبق هذه الخطة عى الطلبة املقبولن يف تخصص الرياضيات يف العام الدرايس 2013/2014 وما بعده. 

ثانيًا: متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس
يكون الحد األدىن املطلوب للحصول عى شهادة البكالوريوس يف الرياضيات هو إمتام )123( ساعة معتمدة كا ييل:

)18 ساعة معتمدة(. 1 متطلبات الجامعة اإلجبارية    

)84 ساعة معتمدة(. 2  مساقات القسم اإلجبارية    

)21 ساعة معتمدة(. 3 مساقات القسم اإلختيارية    



54  دليل جامعة النجاح الوطنية

وفيا ييل قامئة باملساقات اإلجبارية واالختيارية يف خطة الربنامج  ووصف املساقات.

١- مساقات التخصص اإلجبارية )8٤ ساعة معتمدة(

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10211241 م.س.1  3برمجة خطية 10211322

10211211 م.س.1  3طرق حديثة يف الهندسة 10211362

10211212 م.س.1  3مبادىء التوبولوجيا العامة 10211361

10511492 م.س.1  10511492 أو متزامن 3تدريب عميل 10211492

10211211 م.س.1  3مبادىء نظرية األعداد 10211343

10211212 م.س.1  3تحليل حديث 2 10211311

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

10211220 م.س.1  10211241 م.س.2  3تحليل عددي 1 10211321

 3تربية عملية لطلبة الرياضيات 10511492

10211201 م.س.1  3نظرية االحتاالت 1 10216302

 3طرق االحصاء 1 10216201

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

10211212 م.س.1  3تحليل عقدي 1 10211312

10216302 م.س.1  3االحصاء الريايض 1 10216304

10211211 م.س.1  3تحليل حديث 1 10211212

 3فيزياء عامة 1 10221101

10211201 م.س.1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

10211211 م.س.1  3الجرب الحديث 1 10211242

10211242 م.س.1  3الجرب الحديث 2 10211342

 3اساليب تدريس الرياضيات 10511292

10211102 م.س.1  3الرياضيات والحاسوب 10211220

10211203 م.س.1  3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

 3كيمياء عامه 1 10231101

10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10211101 م.س.1  3مبادىء الرياضيات 10211211

 موافقة القسم1ندوه 10211491

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

10211201 م.س.1  3الجرب الخطي 1 10211241
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٢- مساقات التخصص االختيارية )٢١ ساعة معتمدة(:
    

  وفيا ييل قامئة باملساقات االختيارية من برنامج الرياضيات وكلية العلوم الرتبوية.   

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10211203 م.س.1  3طرق الرياضيات التطبيقية 1 10211371

 10211241 م.س.2  3هندسة تفاضلية 10211462

10211342 م.س.1  3الجرب الحديث 3 10211442

10211361 م.س.1  10211242 م.س.2  3التبولوجيا الجربية 10211464

 3تاريخ الرياضيات 10211351

10211241 م.س.1  3الجرب الخطي 2 10211341

10211361 م.س.1  3التبولوجيا العامه 10211461

10211311 م.س.1  3التحليل الحديث 3 10211411

10211203 م.س.1  3معادالت تفاضلية عادية 10211403

 3نظرية الرسوم والتباديل 10211474

 3موضوعات خاصة 2 10211482

10211361 م.س.1  3التحليل االقرتاين 10211414

10211321 م.س.1  3التحليل العددي 2 10211421

10211212 م.س.1  3التحليل التطبيقي 10211374

10211201 م.س.1  3تحليل املتجهات 10211303

10211312 م.س.1  3التحليل العقدي 2 10211412

 3موضوعات خاصة 1 10211481

10211203 م.س.1  3دوال خاصة 10211301

10211241 م.س.1  3بحوث العمليات 1 10211323

10211201 م.س.1  3التفاضل والتكامل املتقدم 10211314

10211371 م.س.1  3طرق الرياضيات التطبيقية 2 10211372

10216202 م.س.1  10211241 م.س.2  3تصميم التجارب وتحليل التباين 10216351

10216302 م.س.1  3تحليل الساسل الزمنية 10216371

10216302 م.س.1  10211212 م.س.2  3نظرية االحتاالت 2 10216303

10216202 م.س.1  3طرق وأساليب العينات 10216311

10216201 م.س.1  10211230 أو متزامن 3طرق االحصاء 2 10216202

10211220 م.س.1  10211241 م.س.2  3حزم برمجية للرياضيات 10211320

10216304 م.س.1  3االحصاء الريايض 2 10216305

 3ادارة البيئة الصفية 10512138

10211241 م.س.1  10216202 م.س.2  3تحليل االنحدار التطبيقي 10216343
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وصـــف المساقـــات

التفاضل والتكامل  10211101
االقرتانــات والنــاذج الرياضيــة ومــن ضمنهــا االقرتانــات النظــرية واالقرتانــات االســية واللوغاريتميــة, نهايــات االقرتانــات واتصالهــا, 

النهايــات التــي تحتــوي عــى مــا ال نهايــة, تعريــف مشــتقة االقــرتان, مشــتقة االقرتانــات األســية واللوغاريتميــة واملثلثيــة, قوانــن 

االشــتقاق, املعــدالت املرتبطــة بالزمــن والتقريــب الخطــي. تطبيقــات االشــتقاق, القيــم القصــوى, قاعــدة لوبيتــال والكيــات الغــري 

معينــة, رســم املنحنيــات, مســائل تطبيقيــة عــى القيــم العظمــى, االقرتانــات املكاملــة

تفاضل وتكامل 2  10211102
التكامــل املحــدود وخصائصــه , التكامــل غــري املحــدود , التكامــل بالتعويــض , املســاحه بــن منحنيــن , الحجــوم الدورانيــة , طــرق 

ــات  ــة  والتكامــل باســتخدام تعويــض االقرتان ــات املثلثي ــة , تكامــل االقرتان التكامــل ) التكامــل باألجــزاء , التكامــل بالكســور الجزئي

ــارات  ــة , اختب ــات النهائي ــات واملتسلس ــة , املتتالي ــطوح الدوراني ــاحة الس ــى ومس ــول املنحن ــة , ط ــات املعتل ــة (, التكام املثلثي

ــور . ــوة , متسلســلة تيل ــة , متسلســات الق املتسلســات التقاربي

رياضيات الدارة االعمال  ١٠٢١١١٠٩
املســتوى الديــكاريت، معادلــة الخــط املســتقيم، املعــادالت واملتباينــات، الربمجــة الخطيــة، االقرتانــات وأنواعهــا، النهايــات واإلتصــال، 

ــم  ــات التفاضــل يف القي ــتقاق وتطبيق ــن االش ــية، قوان ــة واألس ــة واللوغاريتمي ــة واملثلثي ــرية الحــدود والجربي ــات كث مشــتقة االقرتان

القصــوى ورســم املنحنيــات، التكامــل، التكامــل املحــدود وتطبيقاتــه، طريقــة التكامــل بالتعويــض، املصفوفــات، محــدد املصفوفــة، 

حــل أنظمــة معــادالت خطيــة.

 ١٠٢١١١٠٤  رياضيات للصيدلة
ــم القصــوى واملعــادالت املرتبطــة بالزمــن، التكامــل  ــات والقي ــات واإلتصــال، املشــتقات، تطبيقــات املشــتقة يف رســم املنحني النهاي

املحــدود وغــري املحــدود وبعــض طــرق التكامــل، تطبيقــات التكامــل املحــدود يف املســاحة والحجــوم وطــول املنحنيــات ومســاحة 

الســطوح، تفاضــل وتكامــل اإلقرتانــات غــري الجربيــة )املتســامية(. 

رياضيات للتربية  ١٠٢١١١٠٥
ــام  ــب الت ــب وجي ــي والجي ــي الطبيع ــي واللوغاريتم ــبية واألس الطبيع ــات النس ــدود واالقرتان ــريات الح ــومها: كث ــات ورس االقرتان

ــات املشــتقة يف  ــط، تطبيق ــن فق ــة 0/0، املشــتقات باســتخدام القوان ــري معين ــة غ ــض أو كمي ــات باســتخدام التعوي ــة، النهاي املثلثي

املــاس والرسعــة اللحظيــة والتزايــد والتناقــص والقيــم القصــوى، التكامــل كعمليــة عكســية للتفاضــل، التكامــل بالتعويــض واألجــزاء، 

تعريــف التكامــل املحــدود، مبــدأ العــد، نظريــة ذات الحديــن، مثلــث باســكال ، التباديــل والتوافيــق، املصفوفــات، إيجــاد محــدد 

مصفوفــات 2x2 و 3x3، حــل نظــام مــن معادلتــن أو ثــاث معــادالت خطيــة مبتغرييــن أو ثاثــة متغــريات باســتخدام النظــري الــرضيب 

وطريقــة كرميــر.

 10211201 تفاضل وتكامل 3
ــة  ــاد، معادل ــايث األبع ــات وجربهــا يف املســتوى والفضــاء ث ــات، املتجه ــة ورســم املنحني ــات القطبي ــة، اإلحداثي ــادالت البارامرتي املع

الخــط يف الفــراغ ومعادلــة املســتوى ، اإلقرتانــات املتجهــة، التفاضــل الجــزيئ وتطبيقاتــه يف القيــم القصــوى ومعادلــة املســتوى املــاس، 

التكامــل املتعــدد الثنــايئ والثــايث واســتخدام االحداثيــات القطبيــة.

مبادئ المعادالت التفاضلية  10211203 
تصنيــف وحــل املعــادالت التفاضليــة العاديــة مــن الرتبــة األوىل وتطبيقــات عمليــة عليهــا،   معــادالت تفاضليــة عاديــة مــن الرتــب 

العليــا وطــرق حلهــا، حــل معــادالت تفاضليــة عاديــة باســتخدام متسلســات القــوى وأيضــا باســتخدام تحويــات البــاس، األنظمــة 

يف املعــادالت التفاضليــة الخطيــة وطــرق حلهــا. 
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10211211    مبادئ الرياضيات
املنطــق الريــايض وطــرق الرباهــن واالســتقراء الريــايض، نظريــة املجموعــات واســتخدام طــرق الرباهــن املختلفــة الثبــات خصائصهــا، 

العاقــات واســتخدامها يف صفــوف التكافــؤ، اإلقرتانــات وخصائصهــا، األعــداد الكارديناليــة والعمليــات الحســابيه عليهــا، املجموعــات 

القابلــة وغــري القابلــة للعــد، أمثلــة عــى البنــاء الريــايض.

10211212   التحليل الحديث 1
ــات واإلتصــال  ــا، النهاي ــة وخصائصه ــة والتباعدي ــات التقاربي ــة، املتتالي ــة، املجموعــات املفتوحــة واملغلق ــص األعــداد الحقيقي خصائ

ــى  ــى ع ــه ع ــان وخصائص ــل رمي ــك، تكام ــة بذل ــات املتعلق ــات النظري ــتقاق واثب ــال، االش ــة االتص ــات منتظم ــات واالقرتان لاقرتان

ــة. ــات لفــرتة مغلق تجزئ

10211220     الرياضيات والحاسوب
أساســيات يف الربمجــة، الخوارزميــات، أنــواع البيانــات، مفــردات، التحكــم، اإلقرتانــات والربامــج الجزئيــة، تطبيقــات يف الرياضيــات، 

التدريــب عــى اســتخدام الــرزم الرياضيــة.

طرق االحصاء 1   10216201
تصنيــف البيانــات االحصائيــة، مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، االحتــال تعريفــه وخواصــه، املتغــريات العشــوائية املنفصلــة 

واملتصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، توزيــع ذات الحديــن والتوزيــع الطبيعــي، توزيعــات املعاينــة، التقديــر بنقطــة وبفــرتة لوســط 

مجتمــع إحصــايئ واحــد، اختبــار الفرضيــات لوســط مجتمــع احصــايئ واحــد.

طرق االحصاء 2   10216202
ــار  ــر واختب ــاط، تقدي ــدار واالرتب ــن، االنح ــن احصائي ــع ومجتمع ــامل مجتم ــات ملع ــار الفرضي ــة واختي ــرتات الثق ــة، ف ــات املعاين توزيع

ــة. ــري املعلمي ــارات غ ــع، واالختب ــارات كاي تربي ــن، اختب ــل التباي ــدار، تحلي ــط االنح ــامل خ ــات ملع الفرضي

10211241   الجبر الخطي 1
املصفوفــات واملتجهــات وعمليــات الصــف البســيط، عمليــات عــى املصفوفــات، املحــددات والنظــري الــرضيب للمصفوفــات، نظــام 

املعــادالت الخطيــة وطــرق حلهــا، الفضــاءات املتجهــة، االســتقال واألســاس، التحويــات الخطيــة والنــواة واملــدى، القيــم املميــزة 

واملتجهــات املميــزة.

10211242   الجبر الحديث 1
العمليــات الثنائيــة، الزمــر، الزمــر الجزئيــة، الزمــر املنتهيــة، الزمــر الدوريــة، الزمــر التاثليــة، زمــر خــارج القســمة، الزمــر الجزئيــة 

الســوية، التحويــات الهيمومورفيــة، نظريــات ســيلو.

١٠٢١١٢٦٢  مبادئ الهندسة
الهندســة: بديهيــات هلــربت، التطابــق، التكافــؤ، التشــابه، الدوائــر، التحويــات الهندســية، الهندســة الفراغية:عاقة مســتقيم مبســتقيم 

آخــر، عاقــة مســتقيم مبســتوى،  عاقــة مســتوى مبســتوى آخــر، اإلســقاط ونظريــة األعمــدة الثاثــة، املجســات: املنشــور، الهــرم، 

االســطوانة، املخــروط، الكــرة، نظريــات تتعلــق باملجســات.

١٠٢١١٣٠١  دوال خاّصة
طريقــة فروبينيــس لحــل املعــادالت التفاضليــة، بعــض الــدوال الخاصــة مثــل دالــة جامــا ،دالــة بيتــا، دالــة الجينــدر كثــرية الحــدود، 

دالــة بيســل، دالــة هرمايــت كثــرية الحــدود، دالــة تشيبيشــيف، دالــة الغويــري ودالــة الهندســة الزائديــة.
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 ١٠٢١١٣٠٢ المعادالت التفاضلية الجزئية 
تكويــن معادلــة تفاضليــة جزئيــة، طــرق حــل املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة مــن الرتبتــن األوىل والثانيــة: الخطيــة وغــري الخطيــة، 

متسلســات فوريــري وتحويــل فوريــري، املعادلــة املوجيــة، معادلــة البــاس، معادلــة فــرق الجهــد، معادلــة ســلك غــري منتــه واملعادلــة 

الحراريــة.

١٠٢١١٣٠٣  تحليل متجهات
جــرب املتجهــات، رضب املتجهــات، الحقــول املتجهــة والقياســية، مــؤرش االنحــدار، التشــتت، التكامــات الخطيــة والســطحية والحجمية 

ونظرياتهــا، اإلحداثيــات االنحنائية. 

١٠٢١١٣١١  التحليل الحديث 2
ــري  ــدودة التغ ــات مح ــة ، االقرتان ــرتات مغلق ــة لف ــات مختلف ــى تجزئ ــه ع ــتلجس وخصائص ــان س ــل رمي ــة ، تكام ــاءات املرتي الفض

واســتخدامها يف تكامــل رميــان ســتلجس، املتتاليــات واملتسلســات التــي حدودهــا اقرتانــات والعاقــة بــن خصائــص عنــارص املتتاليــات 

واالقــرتان النهايــة, تكامــل ليبيــج ونظريــة القيــاس.

١٠٢١١٣١٢  التحليل العقدي
ــان،  ــويش – رمي ــادالت ك ــتقاقاتها، مع ــة واش ــات العقدي ــي واأليس، اإلقرتان ــكل القطب ــى الش ــا ع ــة ومتثيله ــداد العقدي ــواص األع خ

اإلقرتانــات العقديــة األساســية ومــن ضمنهــا األســية واللوغاريتميــة واملثلثيــة، التحويــات واســتخدام االقرتانــات العقديــة األساســية يف 

ذلــك ، التكامــل العقــدي ومــن ضمنهــا التكامــل الخطــي واســتخدام قاعــدة كــويش يف التكامــل، املتسلســات األســية ومــن ضمنهــا 

متتسلســلة لورانــت.

١٠٢١١٣١٤   التفاضل والتكامل المتقدم
األنظمــة اإلحداثيــة، اإلقرتانــات متعــددة املتغــريات، املنحنيــات والســطوح ومتثياتهــا البارامرتيــة،   املشــتقات املتجهــة، اإلقرتانــات 

الضمنيــة، الجاكوبيــان ونظريــات بهــا، القيــم القصــوى لاقرتانــات متعــددة املتغــريات، التكامــات املتعــددة ونظريــات مرتبطــة بهــا. 

١٠٢١١٣٢٠   حزم برمجية للرياضيات1
 NETLIB, NAG, Derive, Mathematica, MATLAB,  :التجســيم الريــايض، اســتخدام حــزم برمجية مشــهورة يف الرياضيــات مثــل

.BLAS, Maple, MathCad, Minitab, SPSS

١٠٢١١٣٢١  التحليل العددي 1
مقدمــة يف األنظمــة العدديــة املختلفــة: التحويــل مــن نظــام عــددي إىل نظــام عــددي آخــر، وعمليــات الجمــع والطــرح والــرضب 

ــات الحســابية األربعــة،  ــل األعــداد يف الحاســوب، األخطــاء الناتجــة مــن العملي ــة املتحركــة ومتثي عليهــا، حســاب األخطــاء، الفاصل

ــادالت  ــل املع ــرق ح ــددي، ط ــل الع ــات، التكام ــتكال للمنحني ــب واالس ــة، التقري ــري الخطي ــادالت غ ــل املع ــب يف ح ــرق التقري ط

ــب(.  ــارشة و طــرق التقري ــة )مب الخطي

١٠٢١١٣٢٢  البرمجة الخطية
ــاً، طــرق ا ملواصــات،  ــا جربي ــة ومتثيله ــل الحساســية الخطي ــة املزدوجــة، تحلي ــة ســيمبلكس والنظري ــغ منــوذج الكــال، طريق صي

ــة األلعــاب. شــبكة العمــل، نظري

 ١٠٢١١٣٢٣  بحوث العمليات 
مقدمة يف بحوث العمليات، الربمجة الديناميكية، نظرية األلعاب، نظرية الجرد، نظرية الصفوف، دراسة حاالت .
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10216311   طرق واساليب العينات
العينــة العشــوائية البســيطة، تقديــر الوســط واملجمــوع الــكيل، تقديــرات النســبة واالنحــدار، العينــة الطبقيــة، العينــة العنقوديــة، 

العينــة املنتظمــة، طــرق أخــرى للمعاينــة.

10216351   تصميم التجارب وتحليل التباين
تصميــم األعمــدة العشــوائية، املربعــات الاتينيــة، التصميــات يف عاملــن، تجــارب ملقارنــة عــدة معامــات، فحــص دقــة النمــوذج يف 

تحليــل التبايــن، منــوذج القطاعــات غــري التــام، التحليــل العامــيل، املقارنــات املتعــددة.

10216302  نظرية االحتماالت 1
مفاهيــم اساســيه يف االحتــال، املتغــريات املتصلــة واملنفصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، ذي الحديــن، الهنــديس، ذي الحديــن الســالب، 

املنتظــم، األيس، جامــا والطبيعــي، االقرتانــات املولــدة للعــزوم، توزيعــات التحويــات املختلفــة.

10216303  نظرية االحتماالت 2
مراجعــة لبعــض خــواص املتغــريات العشــوائية والتوزيعــات املنفصلــة واملتصلــة، التوزيعــات متعــددة الحــدود، توزيعــات االحصــاءات 

ــواع االقــرتاب للمتغــريات العشــوائية: يف االحتــال، يف املعــدل، يف  ــد للعــزوم لبعــض التوزيعــات، ان ــة، العــزوم واالقــرتان املول املرتب

التوزيــع، االقرتانــات املميــزة

10216304  االحصاء الرياضي 1 
اقــرتان اتخــاذ القــرار، معــدل املجازفــة واقــرتان الخســارة، التقديــر غــري املنحــاز، الكفــاءة، التقديــر التشــابهي، فــرتات الثقــة، تركيــب 

االفرتاضــات وتتابــع االختبــارات، أفضــل اختبــار، اإلحصــاء الــكايف، نظريــة راو-بــاك، متباينــة راو-كراميــر.

10216305  االحصاء الرياضي 2 
خصائــص التقديــر النقطــي، العائلــة االســية، الكفايــة والتــام، تقديــرات بيــز، خصائــص تقديــر تعظيــم االحتاليــة، االختبــار ذات 

القــوة العظمــى املنتظمــة، االختبــار التتابعــي، تقديــر واختبــار النــاذج الخطيــة.

١٠٢١١٣٤١  الجبر الخطي 2
ــة  ــة وجربهــا، الفضــاءات املتجه ــات الخطي ــة، التحوي ــارش للفضــاءات املتجه ــة، االســتقال الخطــي، الــرضب املب الفضــاءات املتجه

ــة. ــات املحــددة املوجب ــة، املصفوف ــة الهريميتي ــزة، املصفوف ــات املمي ــزة واملتجه ــم املمي ــات والنظــام الخطــي والقي ــة، املصفوف القرين

١٠٢١١٣٤٢  الجبر الحديث 2
الحلقــات والحلقــات الجزئيــة، املثاليــات، حلقــات خــارج القســمة، اإلقرتانــات الهيمومورفيــة يف الحلقــات، املثاليــات األوليــة العظمــى، 

املجــاالت املثاليــة األساســية، حلقــات كثــريات الحــدود، الحلقــات الشــاملة والحلقــات النظاميــة، الحقــول والحقــول املوســعة.

١٠٢١١٣٤٣  مبادئ نظرية األعداد
ــر نظريــة فريمــات، نظريــة ويلســون،التطابقات الخطيــة  ــة، التطابــق، نظريــة أويل قابليــة القســمة، األعــداد األوليــة، األعــداد التاّم

وحلولهــا ونظريــة الباقــي الصينيــة.

١٠٢١١٣٥١  تاريخ الرياضيات
تطــور الرياضيــات ، األنظمــة العدديــة وتطورهــا، الرياضيــات يف بــاد مــا بــن النهرين، الرياضيــات املرصيــة، الرياضيات الفيثاغورســية، 

تضعيــف املكعــب، تربيــع الدائــرة وتثليــث الزاويــة، كتــاب األصــول إلقليــدس، الرياضيــات اإلغريقيــة بعــد إقليــدس، الرياضيــات عنــد 

الهنــود وعنــد املســلمن، الرياضيــات األوروبيــة مــن القــرن الســادس إىل بدايــة القــرن الســابع عــرش، الرياضيــات األوروبيــة يف القــرن 

الســابع عــرش،  الهندســة التحليليــة وتطورهــا مــا قبــل التفاضــل والتكامــل، التفاضــل والتكامــل واملفاهيــم املرتبطــة بهــا، االنتقــال 

إىل القــرن العرشيــن.
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١٠٢١١٣٦١  مبادئ التوبولوجيا العامة
الفضــاءات التوبولوجيــة، القواعــد والقواعــد الجزئيــة، االقرتانــات املتصلــة واملفتوحــة واملغلقــة واإلقرتانــات التوبولوجيــة، مســلات 

الفصــل والعــد وفضــاءات هاوســدورف، الفضــاءات العاديــة واملنتظمــة، الفضــاءات املرتاصــة والفضــاءات املتصلــة، فضــاءات القيــاس.

١٠٢١١٣٦٢  طرق حديثة في الهندسة
ــتقالية  ــق واالس ــث التناس ــن حي ــلات م ــة مس ــص مجموع ــقاطية وخصائ ــة اإلس ــود والهندس ــة الوج ــدس، هندس ــلات إقلي مس

واالكتــال ، حســاب النقــاط عــى خــط ضمــن الهندســة االســقاطية,  مســلات هلــربت وخاصــة مســلات البينيــة والتكافــؤ والتصــال 

والتــوازي، الهندســة املحايــدة، الهندســة الزائديــة.

10211371   طرق الرياضيات التطبيقية 1
مراجعــة الــدوال الخاصــة ومــن ضمنهــا جامــا وبيتــا وواتســون المــا ودوال األخطــاء وكذلــك صيغــة ســتريلنج . متسلســات فوريــري 

املثلثيــة وتحويــات البــاس وتطبيقاتهــا يف املعــادالت التكامليــة والجزئيــة. تفاضــل املتغــريات.

١٠٢١١٣٧٣  الرياضيات التطبيقية
االقرتانــات املتعامــدة، متسلســات فوريــري املنفصلــة والدائريــة، تحويــات فوريــري املنفصلــة والرسيعــة، تحويــات Z، مبــدأ التقليــل 

وطريقــة املربعــات الصغــرى. 

١٠٢١١٤٠٣  معادالت تفاضلية عادية
ــة الوجــود وتطبيقاتهــا، حــل أنظمــة مــن املعــادالت  ــة باســتخدام املتسلســات، تحويــات البــاس، نظري حــل املعــادالت التفاضلي

ــة. ــة واألنظمــة الديناميكي ــة وغــري الخطي ــة الخطي التفاضلي

١٠٢١١٤١٤  التحليل االقتراني
ــام  ــة وانتظ ــات املفتوح ــع، اإلقرتان ــد والتوس ــة، التباع ــا الضعيف ــة، التوبولوجي ــات االقرتاني ــة، الفراغ ــة الخطي ــات التوبولوجي الفراغ

ــربت. ــاخ وهيل ــات بان ــدود، فراغ الح

١٠٢١١٤٢١  التحليل العددي 2
الحــل العــددي للمعــادالت التفاضليــة العاديــة، طــرق إيجــاد القيــم املميــزة ومتجهاتهــا، طــرق حــل أنظمــة املعــادالت غــري الخطيــة، 

مقدمــة لطــرق حــل املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة.

10216371  تحليل السالسل الزمنية 
ــدورة، املعــدالت املتحركــة، الرتشــيح، التحليــل التوافقــي )فوريــري(، منــاذج مــن التسلســات  ــة، االتجــاه، ال وصــف السلســلة الزمني

ــز، تحليــل الطيــف. ــؤ، طــرق بوكس-جنكي ــذايت، التنب ــاط ال املســتقرة، االرتب

10216343  تحليل االنحدار التطبيقي 
ــل الخطــأ،  ــار املامئــة، تحلي ــرات واختب ــج، التقدي االنحــدار الخطــي البســيط، االنحــدار متعــدد املتغــريات املســتقلة، تفســري النتائ

ــة. ــات حقيقي ــل، تطبيق ــات يف االنحــدار، دوران العوام ــي، اســتخدام املصفوف ــل البواق تحلي

١٠٢١١٤٦٢  الهندسة التفاضلية
مفهــوم املنحنــى يف مســتوى ويف الفــراغ وتطبيقــات التقعــر والــيّل، نظريــة املنحنيــات، املعــادالت الذاتية، نظريــات الوجــود واألحادية 

املنحنــى االلتفــايف، منحنــى منشــئ، مفهــوم الســطح والســطح البســيط، املســتوى املــايس، الخــواص التوبولوجيــة للمنحنــى البســيط، 

النــاذج األساســية األوىل والثانيــة لتعيــن الســطح، الخطــوط التقاربيــة، عائــات املنحنيــات املرتافقــة، نظريــة الســطوح، الهندســة 

الذاتية.
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١٠٢١١٤٧٤  نظرية الرسوم والتبادل
ــدورات،  ــرات وال ــدة، املم ــات املول ــق، االقرتان ــادل والتوافي ــة، التب ــا، القطــع املنفصل الرســوم البســيطة، الرســوم املرتابطــة ومركباته

ــي. ــم  املجموع ــق، التصمي ــة التوفي ــد، نظري ــويل يف الع ــة ب ــتبعاد، نظري ــواء واالس ــدأ االحت ــة، مب األشــجار، الرســومات الانهائي

١٠٢١١٤8١  موضوعات خاصة 1
مواضيع مختارة ومتقدمة يف أحد فروع الرياضيات يحددها القسم ومدرس املساق.

١٠٢١١٤8٢    موضوعات خاّصة 2
مواضيع مختارة ومتقدمة يف أحد فروع الرياضيات يحددها القسم ومدرس املساق. 

١٠٢١١٤٩١  ندوة
دراســة ســات التفكــري العلمــي وعاقتــه بالبحــث العلمــي، إجــراءات بحــث يف موضــوع خــاص يف الرياضيــات مــن ضمــن مواضيــع 

يوافــق عليهــا القســم وتقديــم هــذه البحــوث يف نــدوات ملناقشــتها واملشــاركة يف تقييمهــا.

10211492   تدريب عملي
يقــوم الطالــب بزيــارات ميدانيــة للمــدارس الحكوميــة والخاصــة حيــث يقــوم  مبشــاهدة حصــص وتحضــري أخــرى وتقديــم حصــص 

منوذجيــة لصفــوف يف املرحلــة االساســية والثانويــة يف مواضيــع الرياضيــات املختلفــة بواقــع 100 حصــة صفيــة وذلــك خــال فصــل 

التخــرج .

10512138  إدارة البيئة الصفية 
ــز بصفــة خاصــة عــى  ــة الصــف مــع الرتكي ــم يف غرف ــا املعل ــي يقــوم به ــة واألدوار الت ــإلدارة الصفي ــة ل التعــرف إىل األســس العلمي

ــات النفســية التــي  ــاول األســس الســيكولوجية إلدارة الصفــوف مــن خــال التحقــق يف النظري ــة.  وتن ــة والتطبيقي النواحــي العملي

تســاعد املعلــم والطالــب عــى تحقيــق ذاتــه مــن خــال توفــري املنــاخ العاطفــي واالجتاعــي الــذي يشــجع عــى التعلــم وتوفــري 

ــات إىل مجــال التطبيــق الصفــي. ــه النظري ــاً ترتجــم في الخــربات التعليميــة وتوجيههــا وجعــل هــذا املجــال علــاً تطبيقي

10511292  اساليب تدريس الرياضيات
ــة .ودراســة أســاليب  ــة الثانوي ــا واملرحل ــة األساســية العلي ــات  يف املرحل ــس الرياضي التعــرف إىل األهــداف العامــة والخاصــة لتدري

ــات  ــادالت، والعاق ــل املع ــرب وح ــم الج ــة يف مفاهي ــا )5-10(، وخاص ــية العلي ــة  األساس ــع  املرحل ــات   يف مواضي ــس الرياضي تدري

ــة، وحســاب  ــة والربهن ــة والفراغي ــة، و أســاليب تدريــس الهندســة االقليدي ــادىء االحتــال، والتمثيــات االحصائي ــات و مب واالقرتان

املثلثــات ويف مواضيــع املرحلــة الثانويــة ومنهــا مبــادىء التفاضــل والتكامــل، والقطــوع املخروطيــة، واألعــداد املركبــة، كــا يتضمــن 

ــا مــن حواســيب وآالت حاســبة. (،  ــات باالســتعانة بالتكنولوجي ــس الرياضي ــة ضمــن تدري ــاً لاتجاهــات الحديث هــذا املســاق وصف

واســتخدام برمجيــات  يف تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا. إضافــة إىل التقويــم يف تعليــم الرياضيــات،  حيــث ينــدرج ضمــن ذلــك إعــداد 

ــارات، وتحليــل املحتــوى. وإعــداد أوراق عمــل تبحــث يف املفاهيــم والتعميــات الرياضيــة االختب

10511492  تربية عملية لطلبة الرياضيات
ــة، . 1 ــة تربويــة متكاملــة مبختــرب التعليــم املصغــر التابــع للكلي تنفيــذ مذكــرات الحصــص وخطــوات تصميــم الــدرس يف إطــار تقني

وفيــه يعــرض املعلــم أرشطــة مصــورة ملواقــف تدريســية مختلفــة يف الرياضيــات بهــدف نقدهــا مــع الطلبــة، ثــم يقــوم كل طالــب  

بتحضــري خطــة دراســية ويطبقهــا عــى زمائــه الطلبــة املتدربــن وبــإرشاف مــن مــدرس املســاق، ويقــوم الطلبــة ومرشفهــم بالتــايل 

بتوضيــح نقــاط القــوة والضعــف يف الــّدرس امللقــى بعــد أن يتــم تصويرهــا عــى رشيــط يف املختــرب.

مشــاهدة حصــص ملدرســن يف مــدارس املرحلتــن األساســية العليــا والثانويــة، وكتابــة تقاريــر حــول مــا تــم مشــاهدته، وعرضهــا . 2

أمــام الزمــاء واملعلــم املــرشف، ملناقشــتها ونقدهــا، وتقديــم املقرتحــات املناســبة لهــا للوصــول اىل الحــل األمثــل بشــأنها.

ــم . 3 ــب واملعل ــذه الحصــص مبشــاركة الطال ــم له ــم اجــراء تقوي ــدارس ، ث ــم حصــص أخــرى  يف امل تحضــري حصــص دراســية وتقدي

ــة. ــدارس املختلف ــات يف امل ــم الرياضي ــرشف ومعل امل
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

جامعة نورث كارولينا – الواليات املتحدهاستاذأ.د.محمود عليان املرصي

جامعة شتوتغارت - املانياأستاذ أ.د.ناجي عيل قطناين

جامعة االباما – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.محمد عبد الفتاح العملة

جامعة والية ميتشغان – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.فواز محمد ابو دياك

جامعة ليهاي – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.عبد الله عسكر حكوايت

جامعة نورث كارولينا – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.عيل سعيد بركات

جامعة ميونخ  التكنولوجية – املانياأستاذ مساعدد.محمد نجيب اسعد

جامعة كاركسون – الواليات املتحدةأستاذ مساعدد. صبحي نجيب رزية

جامعة ناجبور – الهندأستاذ مساعدد.محمد محمود ابو عيده

جامعة الرشق االوسط – تركياأستاذ مساعدد.جرب احميدان ابو جوخه

جامعة برونل – لندن – بريطانياأستاذ مساعدد.سمري عبد الرحمن مطر

الجامعة االمريكية يف واشنطن – الواليات املتحدهأستاذ مساعدد.نهاية مسعود عورتاين

جامعة كاركسون بوترسام – نيويورك – الواليات املتحدهأستاذ مساعدد.انور محمد صالح

جامعة بريجهام يونغ – الواليات املتحدهأستاذ مساعدد.محمد عثان عمران

جامعة الريموك – االردنمدرسأ.محمد قبها

جامعة الريموك – االردنمدرسأ.اماين عرمان

جامعة اوهايو – الواليات املتحدهمدرسأ.عدنان ابو السلقان

جامعة النجاح الوطنيةمدرسأ.فرحان عنرتي
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الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
برنامج اإلحصاء

أوال: الطلبة التي تنطبق عليهم هذه الخطة:
تطبق هذه الخطة عى الطلبة املقبولن يف تخصص اإلحصاء يف العام الدرايس 2013/2014 وما بعده.

ثانيًا: متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في اإلحصاء:
يكون الحد األدىن املطلوب للحصول عى شهادة البكالوريوس يف اإلحصاء هو إمتام )123 ( ساعة معتمدة كا ييل:

)18 ساعة معتمدة (. 1 متطلبات الجامعة االجبارية :  

)84 ساعة معتمدة( . 2 مساقات القسم االجبارية :   

) 21 ساعة معتمدة(. 3 3- مساقات القسم االختيارية:  

وفيا ييل قامئة باملساقات االجبارية واالختيارية يف خطة االحصاء ووصف املساقات.

اجباري تخصص ) 8٤ ساعة معتمدة(.
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10216202 م.س.1  3طرق غري معلمية 10216352

10216202 م.س.1  10211241 م.س.2  3تصميم التجارب وتحليل التباين 10216351

10211201 م.س.1  3الجرب الخطي 1 10211241

10211241 م.س.1  3بحوث العمليات 10216321

10216302 م.س.1  3االحصاء الريايض 1 10216304

10211201 م.س.1  3نظرية االحتاالت 1 10216302

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

10216202 م.س.1  3تطبيقات احصائية عى الحاسوب 10216301

10216302 م.س.1  3عمليات احتالية 10216331

 1مرشوع تخرج 10216399

 3أحياء عامه 1 10201101

 3فيزياء عامة 1 10221101

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

10216201 م.س.1  3االحصاء السكاين 10216361

 3تدريب عميل 10216492

 3اساليب تدريس الرياضيات 10511292

10211241 م.س.1  10216202 م.س.2  3تحليل االنحدار التطبيقي 10216343

10216202 م.س.1  3طرق وأساليب العينات 10216311

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

 3طرق االحصاء 1 10216201

10211220 م.س.1  10211241 م.س.2  3تحليل عددي 1 10211321

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

10211201 م.س.1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203

10211101 م.س.1  3مبادىء الرياضيات 10211211

10211211 م.س.1  3تحليل حديث 1 10211212

10211241 م.س.1  3برمجة خطية 10211322

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

 3كيمياء عامه 1 10231101

10216201 م.س.1  10211230 أو متزامن 3طرق االحصاء 2 10216202
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اختياري تخصص ) ٢١ ساعة ( يختارها الطالب مما يلي:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3مبادئ التمويل 10871121

10216302 م.س.1  3تحليل الساسل الزمنية 10216371

10216304 م.س.1  3االحصاء الريايض 2 10216305

 3ادارة البيئة الصفية 10512138

 3موضوعات خاصة يف االحصاء 10216481

10216304 م.س.1  3التحليل التتابعي 10216442

10216202 م.س.1  10211241 م.س.2  3تحليل متعدد األبعاد 10216441

10216304 م.س.1  3نظرية القرارات 10216322

10801113 م.س.1  3اقتصاد قيايس 1 10801319

 3مبادئ االقتصاد 10801150

10216302 م.س.1  10211212 م.س.2  3نظرية االحتاالت 2 10216303

10216202 م.س.1  3تحليل البيانات النوعية 10216353

 3التقويم يف املدرسة 10513302
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وصف المساقات 

10216201  طرق االحصاء )1(  
ــة  ــوائية املنفصل ــريات العش ــه، املتغ ــه وخواص ــال تعريف ــتت، االحت ــة والتش ــة املركزي ــس النزع ــة، مقايي ــات االحصائي ــف البيان تصني

واملتصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، توزيــع ذات الحديــن والتوزيــع الطبيعــي، توزيعــات املعاينــة، التقديــر بنقطــة وبفــرتة لوســط مجتمــع 

ــاط. ــات لوســط مجتمــع احصــايئ واحد.االنحــدار واالرتب ــار الفرضي احصــايئ واحــد، اختب

10216202   طرق االحصاء )2( 
توزيعــات املعاينــة، فــرتات الثقــة واختيــار الفرضيــات ملعــامل مجتمــع ومجتمعــن احصائيــن، االنحــدار واالرتبــاط، تقديــر واختبــار 

الفرضيــات ملعــامل خــط اإلنحــدار، تحليــل التبايــن، اختبــارات كاي تربيــع، واالختبــارات غــري املعلميــة.

10216301   تطبيقات احصائيه على الحاسوب
اختبار وتقييم وتطبيق بعض الربامج املستخدمة يف االحصاء عى الحاسوب.

نظرية االحتماالت )1(   10216302
مفاهيــم أساســيه يف االحتــال، املتغــريات املتصلــة واملنفصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، ذي الحديــن، الهنــديس، ذي الحديــن الســالب، 

املنتظــم، األيس، جامــا والطبيعــي، االقرتانــات املولــدة للعــزوم، توزيعــات التحويــات املختلفــة.

 10216303 نظرية االحتماالت )2( 
مراجعــة لبعــض خــواص املتغــريات العشــوائية والتوزيعــات املنفصلــة واملتصلــة، التوزيعــات متعــددة الحــدود، توزيعــات االحصــاءات 

ــواع االقــرتاب للمتغــريات العشــوائية: يف االحتــال، يف املعــدل، يف  ــد للعــزوم لبعــض التوزيعــات، أن ــة، العــزوم واالقــرتان املول املرتب

التوزيــع، االقرتانــات املميــزة

 10216304  االحصاء الرياضي )1( 
اقــرتان اتخــاذ القــرار، معــدل املجازفــة واقــرتان الخســارة، التقديــر غــري املنحــاز، الكفــاءة، التقديــر التشــابهي، فــرتات الثقــة، تركيــب 

االفرتاضــات وتتابــع االختبــارات، أفضــل اختبــار، اإلحصــاء الــكايف، نظريــة راو-بــاك، متباينــة راو-كراميــر.

 10216305  االحصاء الرياضي )2( 
خصائــص التقديــر النقطــي، العائلــة األســية، الكفايــة والتــام، تقديــرات بيــز، خصائــص تقديــر تعظيــم االحتاليــة، االختبــار ذات 

القــوة العظمــى املنتظمــة، االختبــار التتابعــي، تقديــر واختبــار النــاذج الخطيــة.

 10216311  طرق واساليب عينات 
العينــة العشــوائية البســيطة، تقديــر الوســط واملجمــوع الــكيل، تقديــرات النســبة واالنحــدار، العينــة الطبقيــة، العينــة العنقوديــة، 

العينــة املنتظمــة، طــرق اخــرى للمعاينــة.

 10216321   بحوث العمليات )1( 
صياغــة مســائل الربمجــة الخطيــة، الطريقــة البيانيــة، طريقــة الســمبليكس، الطريقــة االصليــة املناظــرة، تحليــل الحساســية، مســألة 

التعيــن، مســائل الفيــض يف الشــبكات، نظريــة اللعبــة.

 10216322  نظرية القرارات 
املفاهيــم األساســية يف نظريــة القــرارات االحصائيــة والعاقــة مــع نظريــة األلعــاب، األلعــاب يف الهيــاكل الطبيعيــة والقيــم 

واالســرتاتيجيات الفضــى، التنبــؤ واالســتقراء، طــرق بييــز.
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  10216331 عمليات احتمالية )1( 
ــوالدة واملــوت،  ــن، سلســلة ال ــات العشــوائية، الســري العشــوايئ، سلســلة الدمــار للمقامري ــة عــى العملي ــة العشــوائية وامثل العملي

سلســلة االنتظــار، ساســل ماركــوف ذات الوقــت املنفصــل، تصنيــف حــاالت السلســلة والتوزيعــات الثابتــة، عمليــة القفــز النقــي، 

عمليــة بواســون، عمليــات جــاوس، عمليــة ويــر.

 10216343  تحليل االنحدار التطبيقي
االنحــدار الخطــي البســيط، االنحــدار متعــدد املتغــريات املســتقلة وطــرق االرتبــاط ، تفســري النتائــج، التقديــرات واختبــار املامئــة، 

تحليــل الخطــأ، تحليــل البواقــي، اســتخدام املصفوفــات يف االنحــدار، دوران العوامــل، تطبيقــات حقيقيــة.

تصميم التجارب وتحليل التباين  10216351
تصميــم األعمــدة العشــوائية، املربعــات الاتينيــة، التصميــات يف عاملــن، تجــارب ملقارنــة عــدة معامــات، فحــص دقــة النمــوذج يف 

تحليــل التبايــن، منــوذج القطاعــات غــري التــام، التحليــل العامــيل، املقارنــات املتعــددة.

10216352  طرق غير معلميه 
تطبيقــات الطــرق غــري املعلميــة، االختبــار والتقديــر بنقطــة وفــرتة، جــداول التوافــق، اختبــارات حســن املطابقــة، الرتتيــب، مقاييــس 

االنســجام، احصــاءات مــن كوملوجــوروف وســمرينوف.

10216353 تحليل البيانات النوعية 
مقدمــة عــن املتغــريات النوعيــة، الجــداول ذات املتغرييــن، معادلــة خــط االنحــدار اللوغاريتمــي  )logistic(، معادلــة اللوغاريتــم 

.)loglinear( الخطــي

10216361  االحصاء السكاني 
ــا،  ــاة وتركيبه ــداول الحي ــة، ج ــة والخاص ــات العام ــبة الوفي ــس، نس ــر والجن ــة العم ــكانية، تركيب ــات الس ــل، البيان ــع، الجحف املجتم

ــام. ــداد الع ــع، التع ــب املجتم ــن وإىل، تركي ــرة م الهج

10216371  تحليل السالسل الزمنية 
ــدورة، املعــدالت املتحركــة، الرتشــيح، التحليــل التوافقــي )فوريــري(، منــاذج مــن التسلســات  ــة، االتجــاه، ال وصــف السلســلة الزمني

ــز، تحليــل الطيــف. ــؤ، طــرق بوكس-جنكي ــذايت، التنب ــاط ال املســتقرة، االرتب

10216399   مشروع التخرج 
يعطى الطالب موضوعا معينا تحت إرشاف احد اعضاء هيئة التدريس ويقدم تقريراً موثقاً حسب األصول يف نهاية الفصل.

تحليل متعدد االبعاد    10216441
التوزيــع الطبيعــي املتعــدد املتغــريات، تقديــر متجــه الوســط ومصفوفــة التبايــن املشــرتك، تصميــم إحصــاء اختبــار االســتقال التــام 

واملركبــات الرئيســية .التحليــل العامــيل والقانــوين والتميــزي.

10216442   التحليل التتابعي 
ــار نســبة  ــة، اختب ــارات التتابعي ــز لاختب ــرتان التمي ــة، اق ــدل حجــم العين ــرتان مع ــة، اق ــات االحصائي ــة للفرضي ــارات التتابعي االختب

ــي. ــال التتابع ــبة االحت ــار نس ــة الختب ــدل حجــم العين ــرتان مع ــز واق ــرتان التمي ــي، اق ــال التتابع االحت

10216481  موضوعات خاصه في االحصاء 
مواضيع مختاره ومتقدمه يف أحد فروع اإلحصاء ويحددها القسم ومدرس املساق.
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10871121   مبادىء التمويل )3 س.م(
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب بالقيمــة الزمنيــة للنقــود، ودراســة العاقــة مــا بــن العائــد واملخاطــرة ودراســة األســس 

التمويليــة املناســبة للــرشكات، ودراســة طــرق قيــاس املخاطــر وأنواعهــا وسياســات الربــح املتبعــة يف الرشكــة، وتكلفــة رأس املــال، 

وهيــكل رأس املــال األمثــل.

53150  مبادئ العامة في االقتصاد 
ــم  ــم املفاهي ــم االقتصــاد، وباه ــة عل ــة مباهي ــوم االداري ــة االقتصــاد والعل ــارج كلي ــن خ ــب م ــف الطال ــاق تعري ــن املس ــرض م الغ

ــريها. ــا وتفس ــي يواجهه ــة الت ــر االقتصادي ــم الظواه ــى فه ــاعده ع ــي تس ــة الت ــات االقتصادي واملصطلح

53458   االقتصاد القياسي  
يهــدف هــذا املســاق اىل اعطــاء الطالــب مقدمــة عــن مبــادىء الطــرق املتبعــة يف علــم االقتصــاد مــن أجــل التحقــق كميــا مــن مــدى 

ــى  ــق املنحن ــث يعــرض املســاق أساســيات منــوذج االنحــدار، مــن توفي ــع.  حي ــة مــع الواق ــات االقتصادي ــاذج والنظري ــق الن تطاب

وطريقــة املربعــات الصغــرى واملقــدرات وخواصهــا وتحليــل التبايــن واختبــار الفــروض وفــرتات الثقــة، والنمــوذج الخطــي العــام.  

كــا يــدرس املســاق موضــوع التنبــؤ باســتخدام منــوذج االنحــدار.

10512138    إدارة البيئة الصفية 
يهــدف هــذا املســاق اىل التعــرف راه األســس العلميــة لــإلدارة الصفيــة واالدوار التــي يقــوم بهــا املعلــم يف غرفــة الصــف مــع الرتكيــز 

بصفــة خاصــة عــى النواحــي العمليــة والتطبيقيــة حيــث إن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتظافــر فيهــا جهــود العاملــن وإن الطريقــة 

التــي يــدار بهــا الصــف وأســاليب العمــل املتبعــة تشــري اىل مســتوى نجــاح العاملــن بهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاه عــى عاتقهــا.

كــا يهــدف هــذا املســاق اىل البحــث يف األســس الســيكولوجية إلدارة الصفــوف مــن خــال التحقــق يف النظريــات النفســية التــي 

تســاعد املعلــم والطالــب عــى تحقيــق ذاتــه عــرب توفــري املنــاخ العاطفــي واالجتاعــي الــذي يشــجع عــى التعلــم وتوفــري الخــربات 

التعليميــة وتوجيههــا وجعــل هــذا املجــال علــاً تطبيقيــاً ترتجــم فيــه النظريــات اىل مجــال التطبيــق الصفــي.

10511292    اساليب تدريس الرياضيات 
ــات يف  ــم االنتقــال إىل األهــداف الخاصــة الرياضي ــات ومــن ث ــب الرياضي ــدأ هــذا املســاق بالتعــرف إىل االهــداف العامــة لتدري يب

ــات  ــادالت والعاق ــل املع ــه وح ــرب ومبادئ ــم الج ــس مفاهي ــاليب تدري ــن أس ــة، ويتضم ــة الثانوي ــا واملرحل ــية العلي ــة األساس املرحل

ــا ،  ــات باالســتعانة بالتكنولوجي ــس الرياضي ــة ضمــن تدري ــاً لاتجاهــات الحديث ــا يتضمــن وصف ــات. ك ــواع االقرتان ــات وأن واالقرتان

ــة اعدادهــا.  ــة وكيفي ــة الثانوي ــارات املرحل ــل اختب ــة إىل تحلي إضاف

10513302   التقويم في المدرسة 
يحتــوي هــذا املســاق عــى تعريــف الطلبــة بالتقويــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقومييــة املختلفــة ومقيايــس اختبــار . ويشــمل 

أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس.
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أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

جامعة نورث كارولينا – تشابل هل، أمريكاأستاذ مشاركد. عيل بركات

جامعة ميونيخ التكنولوجية  – أملانياأستاذ مساعدد.محمد نجيب

الجامعة األمريكية - واشنطن -أمريكاأستاذ مساعدد. نهاية عورتاين

جامعة إلينوي – كاربونديل، أمريكاأستاذ مساعدد. عبدالرحيم برهم

جامعة الريموكمدرسأ.محمد قبها

جامعة الريموكمدرسأ.اماين عرمان

جامعة الريموكمدرسأ.عبد الرحمن عيد
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قسم الفيزياء

رؤية قسم الفيزياء
تقديــم أنجــح الســبل يف تدريــس وخلــق املعرفــة ملبــادئ الفيزيــاء األساســية والتطبيقيــة . حيــث ال يدخــر القســم جهــداً نحــو املحافظــة 

عــى مســتوى راق مــن التعليــم النظــري والعمــيل والبحــث، هاجســه بذلــك خدمــة أفضــل نحــو الرقــي باملجتمــع و الوطــن.

رسالة قسم الفيزياء:
يســعى قســم الفيزيــاء أن يكــون رائــداً يف املجــال التعليمــي واألكادميــي والبحثــي مبــا يســاهم يف تطويــر املجتمــع املحــيل مــن خــال 

رفــده بالخريجــن ذوي الكفــاءات العاليــة، وبنــاء املؤسســات التــي تخــدم املجتمــع، وذلــك مــن خــال املجــال العلمــي والتقنــي والدراســات 

واألبحــاث التطبيقيــة الازمــة اعتــاداً عــى طاقــم متنــوع الخــربات وعــايل االنتــاء، وباســتخدام مختــربات حديثــة ومتخصصــة.

أهداف قسم الفيزياء :

صقل شخصية الطالب العلمية واملعملية؛ حتى يتمكن من خدمة املجتمع و تطويره عى أكمل وجه. 	 

إعداد الخريج املتميز والذي يستطيع املنافسة يف مجال البحث و العمل بعد تخرجه.	 

العمل عى استحداث تخصصات جديدة ما يجعل هناك سعة يف مجاالت العمل وتعدد الخدمات العامة. 	 

دعم برنامج الدراسات العليا للحصول عى املاجستري والدكتوراه.	 

مواصفات خريج قسم الفيزياء:
بالتأكيد فإن مواصفات خريج جامعة النجاح الوطنية تنطبق متاماً عى خريج قسم الفيزياء . 

بإالضافة إىل ذلك ، فإن خريج قسم الفيزياء أيضاً ميتاز باملواصفات التالية أدناه:

لديه القدرة عى تطبيق املفاهيم الفيزيائية يف الحياة العملية .. 1

لديــه خــربة كبــرية باســتخدام االجهــزة يف مختــربات الفيزيــاء بالطريقــة الســليمة مــا اعطــاه معرفــًة وخــربًة يف امكانيــة إســتخدام . 2

العديــد مــن االجهــزة االلكرتونيــة والكهربائيــة يف املجــاالت الغــري فيزيائيــة بطريقــة صحيحــة وســليمة.

يفضل العمل يف مجموعات ما يعني انه انسان متعاون.. 3

لديه معرفة جيدة يف قوانن السامة العامة من خال تطبيق قوانن السامة العامة يف املختربات أثناء دراسته.. 4

دامئــاً يتطلــع إىل االفضــل والتميــز يف اي مجــال مــن مجــاالت العلــم والحيــاة يف املجتمــع مــن أجــل مجــاراة التطــورات العلميــة و . 5

التكنولوجيــة الحديثــة للرقــي بنفســه و باملجتمــع مــن حولــه. 

مخرجات التعليم المنشودة في قسم الفيزياء:
معرفة ممتازة للمفاهيم األساسية يف الفيزياء النظرية والتطبيقية.. 1

معرفة جيدة جداً يف الرياضيات العامة واملتقدمة التي تحايك علم الفيزياء.. 2

الفهم العميق ألساسيات علم الفيزياء الكاسييك و الحديث.. 3

فهم املبادئ األساسية يف االلكرتونيات والدوائر االلكرتونية.. 4

فهم أساسيات مبادئ البحث العلمي وكيفية إجراؤه.. 5

ــى . 6 ــرة ع ــة، املتوف ــات االلكرتوني ــادر املعلوم ــتخدام مص ــال اس ــن خ ــيل، م ــث العم ــة للبح ــات الازم ــتخراج املعلوم ــهولة اس س

ــت. ــة واالنرتن ــة والعاملي ــددة املحلي ــة املتع ــبكات املعلوماتي الش

القدرة عى فهم التطبيقات الفيزيائية وااللكرتونية يف التكنولوجيا الحديثة يف جميع مجاالتها العلمية.. 7

القدرة عى استخدام املفاهيم الفيزيائية وااللكرتونية يف انتاج وتطوير مصادر الطاقة النظيفة املتجددة حالياً ومستقبلياً.. 8

القدرة عى استخدام مبادئ االلكرتونيات وتطبيقها يف الحياة العملية يف مختلف املجاالت.. 9

القدرة عى استخدام الحاسوب يف فهم وحل املسائل يف مجاالت الفيزياء وااللكرتونيات املتعددة.. 10

ــة . 11 ــة والكيميائي ــعاعية والصوتي ــات االش ــل امللوث ــة مث ــة املختلف ــات البيئ ــة مبلوث ــال املعرف ــن خ ــة م ــة والبيئ ــام بالصح االهت

والبيولوجيــة.
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الخربة يف استخدام االجهزة العلمية والتكنولوجية الحديثة بسهولة.. 12

فهم املخاطر الناتجة عن سوء استعال االجهزة املختلفة القدمية والحديثة.. 13

لدية خربة كبرية يف مفهوم السامة العامة واهميتها بالحياة.. 14

لدية خربة كبرية يف مفهوم التعاون والعمل الجاعي ) العمل كفريق(.. 15

صقــل شــخصية الطالــب بحيــث يســتطيع االعتــاد عــى نفســه والتعبــري عــن نفســه باالضافــة اىل ســهولة االتصــال مــع اآلخريــن و . 16

االخــاص معهــم مــن خــال إخاصــه يف عملــه.

ان يتمتــع بشــخصية دامئــاً تتطلــع إىل األفضــل والتميــز يف اي مجــال مــن مجــاالت العلــم والحيــاة يف املجتمــع مــن أجــل مجــاراة . 17

التطــورات العلميــة و التكنولوجيــة الحديثــة للرقــي بنفســه و باملجتمــع مــن حولــه.
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الخطة الدراسية في قسم الفيزياء
ــاً برنامجــاً ملنــح درجــة البكالوريــوس. حيــث يتوفــر للطالــب يف القســم االختياريــن التاليــن: )أ( تخصــص  ــاء حالي يقــدم قســم الفيزي

الفيزيــاء املنفــرد او )ب( تخصــص الفيزيــاء - فرعــي إلكرتونيــات. إذ يقــوم الطالــب، بعــد انهــاء الســنة االوىل، بتقديــم طلــب للموافقــة عــى 

إختيــار أحــد التخصصــن املطروحــن بالقســم.

أ( متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء المنفرد:
عى الطلبة الراغبن يف الحصول عى درجة البكالوريوس يف هذا التخصص إمتام دراسة )127( ساعة معتمدة بنجاح. هذه تشمل: 

)18 ساعة( مساقات الجامعة اإلجبارية    

)31 ساعة( مساقات إجبارية من كلية العلوم   

)57 ساعة( مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء  

)12 ساعة( مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء   

)3ساعات( مساقات إجبارية من كلية الرتبية    

)3 ساعات( مساقات إختيارية من كلية الرتبية    

)3 ساعات(. التدريب العميل      

١- مساقات الجامعة االجبارية )١8 ساعة معتمدة(:

ساعات اسم المساقاترقم المساقات
متطلبات السابقةالمعتمدة

0انجليزي استدرايك10032100
3ثقافة االسامية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية )1(1000103
11000103 3لغة انجليزية )2(1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127

18المجموع

٢- مساقات إجبارية من كلية العلوم )٣١ ساعة(:

ساعات اسم المساقرقم المساق
متطلب سابقمعتمدة

----3فيزياء عامة 102211011
م.س)1(: 10221101 أو10221105 أو متزامن:110221101مخترب فيزياء عامة 102211071
م.س )1(: 310221101فيزياء عامة 102211022

م.س)1(: 10221102 أو 10221106  أو متزامن: 10221102 م.س)2(: 110221107مخترب فيزياء عامة 102211082

----3تفاضل و تكامل 102211011
م.س )1(: 310211101تفاضل و تكامل 102211022
----3كيمياء عامة 102311011
م.س )1(: 310231101كيمياء عامة 102311022
م.س )1(: 10231101 او متزامن: 110231102كيمياء عامة1  )عميل(10231107
----3احياء عامة لطلبة العلوم 10201119
 10201119، او متزامن مع 110201119احياء عامة لطلبة العلوم )عميل(10201120
310211102تفاضل و تكامل 102112013
310211201مباديء املعادالت التفاضلية10211203

31المجموع
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٣-  مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء )٥٧ ساعة(:
اسم المساقرقم المساق

ساعات 
معتمدة

متطلب سابق

10221105 او 310221101فيزياء عامة 102211033
10221108،10221221 او متزامن مع 110221221فيزياء عميل 102212131
 10221103 3فيزياء موجية وضوء10221221
 10221102 او 10221106 او 310221111إلكرتونيات 102212311
110221231مختربالكرتونيات102212331
10221103 , 310211201ثريموديناميكا وفيزياء احصائية10221241
310221103فيزياء حديثة 102212421
10211203 او متزامن مع 310211203فيزياء رياضيــة 102212531
310211203الحاسوب يف الفيزياء10221301
210221213فيزياء عميل 102213132
10221253 ,310211203كهرباء ومغناطيسية 102213511
10211203،10221353 او متزامن مع 310221353ميكانيكا كاسيكية 102213521
310221253فيزياء رياضية 102213532
10221242 , 310221253ميكانيكا الكم 102213541
310221242فيزياء الحالة الصلبة 102213711
310221354البحث العلمي10221399
10221313 , 210221371فيزياء عميل متقدم10221413
310221351كهرباء ومغناطيسية 102214512
10221252، 310221353ميكانيكا كاسيكية 102214522
310221354ميكانيكا الكم 102214542
310221354الفيزياء النووية و الدقائق االولية10221462

57المجموع

٤- مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء )١٢ ساعة(:
ميكــن أن يختــار الطالــب 12 ســاعة معتمــدة مــن املســاقات اآلتيــة )الجــدول يف األســفل(، أو ميكــن ان يختــار الطالــب عــى األقــل 6 

ســاعة معتمــدة، مــن الجــدول اآليت، وباإلضافــة إىل 6 ســاعات معتمــدة، ســواًء مســاقات تخصــص الفيزيــاء – فرعــي إلكرتونيــات أم مســاقات 

تخصــص مــن قســم الرياضيــات، مــن مســتوى 300 فأعــى.

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

210221213فيزياء عميل 102213143
310221242فيزياء حديثة 102213422
310221242النظرية النســبية10221356
310221354فيزياء ذرية10221361
10221242، 310221221مبادئ الليزر10221364
310221242جيوفيزياء تطبيقية10221373
310221242الطاقة املتجددة10221385
310221253الصوتيات10221421
310221354ميكانيكا إحصائية10221455
310221364أطيــاف الليزر10221464
10221354، 310221454األطياف10221465
310221354فيزياء فلكية10221468
310221371فيزياء الحالة الصلبة 102214712
310221354موضوعات خاصة10221481
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٥- مساقات إجبارية من كلية التربية )٣ ساعات(:

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

----3أساليب تدريس العلوم10512382
3المجموع

٦- مساقات إختيارية من كلية التربية )٣ ساعات(:

ميكن ان يختار الطالب 3 ساعات من املساقات التالية: 

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

----3إدارة البيئة الصفية10512238
----3تربية عملية لطلبة العلوم10512491

٧- التدريب العملي – ١٠٢٢١٤٩٠ – اجباري قسم – )٣ ساعات(:
يقــوم الطالــب بتســجيل التدريــب املطلــوب منه/منهــا بالفصــل الــدرايس االخــري قبــل التخــرج. فعــى عــى الطالــب امتــام مــا ال يقــل 

عــن 48 ســاعة فعليــة يف واحــدة مــن املؤسســات العامــة أو الخاصــة، ذات صلــة مهنيــة مبوضــوع الدراســة. وفــرتة التدريــب يجــب أن تكــون 

يف مــكان العمــل و يف واحــدة مــن املؤسســات املختــارة. يجــب أن تتــم املوافقــة عــى اختيــار املؤسســة التــي ســيقوم الطالــب بالتدريــب 

بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب العمــيل بالجامعــة و بالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء. 

ومن األمثلة عى املؤسسات العامة أو الخاصة ذات الصلة املهنية بطاب قسم الفيزياء:

- وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية )يف املدارس(.	 

- رشكات املصاعد.	 

- رشكات الكهرباء.	 

- رشكات الطاقة.	 

- هيئة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية )سلطة الطاقة(.	 

 	.)PSI( مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية -

- رشكات االتصاالت الخلوية )جوال والوطنية(.	 

- رشكة االتصاالت )بالتل(.	 

- رشكات سيارات )قسم الصيانة اإللكرتونية(.	 
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ب( متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء- فرعي الكترونيات:
ــة الراغبــن يف الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إمتــام دراســة )127( ســاعة معتمــدة بنجــاح. هــذه  عــى الطلب

تشــمل: 

مساقات الجامعة اإلجبارية )18 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية من كلية العلوم )31 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء )42 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكرتونيات )24 ساعة( 	 

مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكرتونيات )3 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية من كلية الرتبية )3 ساعات(، مساقات إختيارية من كلية الرتبية )3 ساعات(، 	 

التدريب العميل )3 ساعات(. 	 

١- مساقات الجامعة االجبارية )١8 ساعة معتمدة(:

اسم المساقاترقم المساقات
ساعات 
المعتمدة

متطلبات السابقة

0انجليزي استدرايك10032100
3ثقافة االسامية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية )1(1000103
11000103 3لغة انجليزية )2(1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127

18المجموع

٢- مساقات إجبارية من كلية العلوم )٣١ ساعة(:

اسم المساقرقم المساق
ساعات 
معتمدة

متطلب سابق

----3فيزياء عامة 102211011
م.س)1(: 10221101 أو10221105 أو متزامن:110221101مخترب فيزياء عامة 102211071
م.س )1(: 310221101فيزياء عامة 102211022
م.س)1(: 10221102 أو 10221106 أو متزامن: 10221102 م.س)2(: 110221107مخترب فيزياء عامة 102211082
----3تفاضل و تكامل 102211011
م.س )1(: 310211101تفاضل و تكامل 102211022
----3كيمياء عامة 102311011
م.س )1(: 310231101كيمياء عامة 102311022
م.س )1(: 10231101 او متزامن: 110231102كيمياء عامة1  )عميل(10231107
----3احياء عامة لطلبة العلوم 10201119
 10201119، او متزامن مع 110201119احياء عامة لطلبة العلوم )عميل(10201120
310211102تفاضل و تكامل 102112013
310211201مباديء املعادالت التفاضلية10211203

31المجموع
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 ٣- مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء )٤٢ ساعة(:

اسم المساقرقم المساق
ساعات 
معتمدة

متطلب سابق

10221105 او 310221101فيزياء عامة 102211033
 10221221,10221108او متزامن 110221221فيزياء عميل 102212131
 10221103 3فيزياء موجية وضوء10221221
 10221106 او 10221102 او 310221111إلكرتونيات 102212311
110221231مختربالكرتونيات102212331
10221103 , 310211201ثريموديناميكا وفيزياء احصائية10221241
 10221106 او  310221102فيزياء حديثة 102212421
10211203 او متزامن مع 310211203فيزياء رياضيــة 102212531
310211203الحاسوب يف الفيزياء10221301
210221213فيزياء عميل 102213132
10221253 , 310211203كهرباء ومغناطيسية 102213511
10211203،10221253 او متزامن مع 310221253ميكانيكا كاسيكية 102213521
10221242 , 310221253ميكانيكا الكم 102213541
310221242فيزياء الحالة الصلبة 102213711
310221354البحث العلمي10221399
10221313 , 210221371فيزياء عميل متقدم10221413

42المجموع

٤- مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكترونيات )٢٤ ساعة(:

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

310221231إلكرتونيات الحالة الصلبة10226331
310221102الكرتونيات عددية 102263411
110226341مخترب الكرتونيات عددية 102263331
310226331دوائر الكرتونية تناظرية10226351
10226351، 10221233 1مخترب دوائر الكرتونية تناظرية10226343
10226331، 210226341قياسات كهربائية10226361
310226341الكرتونيات عددية 102264412
10226333، 110226441مخترب الكرتونيات عددية 102264432
10226351، 310221351االتصاالت10226471
10221351، 310226331اجهزة مغناطيسية10226481

1مرشوع يف االلكرتونيات10226491
10226333، 10226343، 10226441 او متزامن مع 10226343، 

10226441
24المجموع
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٥- مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكترونيات
يختار الطالب 3 ساعات من املساقات التالية:

متطلب سابقساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
10226471 3موجات دقيقة )ميكروويف(10226472
310226471أنظمة التحكم10226482
310226341مواضيع خاصة يف اإللكرتونيات10226483
310226341تصميــم الدوائـر املتكاملة10226484

٦- مساقات إجبارية من كلية التربية )٣ ساعات(:
متطلب سابقساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

----3أساليب تدريس العلوم10512382
3المجموع

٧- مساقات إختيارية من كلية التربية )٣ ساعات(:
ميكن ان يختار الطالب 3 ساعات من املساقات التالية: 

متطلب سابقساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
----3إدارة البيئة الصفية10512238
----3تربية عملية لطلبة العلوم10512491

8- التدريب العملي – ١٠٢٢١٤٩٠ – اجباري قسم -  )٣ ساعات(:
يقــوم الطالــب بتســجيل التدريــب املطلــوب منه/منهــا بالفصــل الــدرايس االخــري قبــل التخــرج. فعــى عــى الطالــب امتــام مــا ال يقــل 

عــن 48 ســاعة فعليــة يف واحــدة مــن املؤسســات العامــة أو الخاصــة، ذات صلــة مهنيــة مبوضــوع الدراســة. وفــرتة التدريــب يجــب أن تكــون 

يف مــكان العمــل و يف واحــدة مــن املؤسســات املختــارة. يجــب أن تتــم املوافقــة عــى اختيــار املؤسســة التــي ســيقوم الطالــب بالتدريــب 

بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب العمــيل بالجامعــة و بالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء. 

ومن األمثلة عى املؤسسات العامة أو الخاصة الصلة املهنية بطاب قسم الفيزياء:

 وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية )يف املدارس(.	 

 رشكات املصاعد.	 

 رشكات الكهرباء.	 

 رشكات الطاقة.	 

 هيئة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية )سلطة الطاقة(.	 

 	.)PSI( مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية 

 رشكات االتصاالت الخلوية )جوال والوطنية(.	 

 رشكة االتصاالت )بالتل(.	 

 رشكات سيارات )قسم الصيانة اإللكرتونية(.	 
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وصف المساقات في قسم الفيزياء

10221101   فيزياء عامه 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الحركة يف بعد واحد واكر.	 

قوانن نيوتن للحركة و تطبيقاتها.	 

الكميات املتجهة.	 

 الشغل والطاقة  امليكانيكية.	 

 كمية التحرك والتصادمات.	 

ً الحركة الدورانية.	 

10221102   فيزياء عامه 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الشحنات و القوى و املجاالت الكهربائية.	 

طاقة الوضع و الجهد الكهربايئ .	 

السعة الكهربائية.	 

العنارص الكهربائية مثل املكثف و املقاومة و امللف.	 

التيار الكهربايئ و دوائر التيار املستمر.	 

املجال و القوة و الحث املغناطييس .	 

 	.RL و  RC دوائر

10221103  فيزياء عامه 3:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

املوائع.	 

الحركة التوافقية البسيطة. 	 

الحركة املوجية.	 

الصوت الحرارة.	 

قوانن الديناميكا الحرارية والقانون الصفري والقانون االول( الحركة الجزيئية للغازات .	 

االمواج الكهرومغناطيسية ومعادالت ماكسويل.	 

قوانن العدسات واملرايا )فيزياء هندسية(.	 

البرصيات الفيزيائية.	 

10221104   فيزياء عامة لطلبة الطب و علوم الحياة:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

مدخــل اىل مفاهيــم فيزيائيــة حول:امليكانيــكا ، واملــواد الصلبــة واملوائــع ، والحــرارة ودرجــة الحــرارة والصــوت والســمع ، الكهربــاء 	 

واملغناطيســية ، والضــوء والبرصيــات.

 مفاهيــم فيزيائيــة متعلقــة ببعــض األجهــزة الطبيــة: الليــزر، االشــعة الســينية )x-ray(، االشــعة فــوق الصوتيــة ، والتصويــر بالرنــن 	 

املغناطيــيس، وقتــل الخايــا باســتخدام االيونــات الثقيلــة.

10221105   فيزياء عامة 1 لطلبة العلوم التربوية:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات التالية:

الفيزياء والطريقة العلمية ) وحدات القياس، االرقام املعنوية(	 
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املتجهات والكميات القياسية، جمع ورضب املتجهات وطرحها.	 

علم وصف الحركة ) االزاحه، الرسعة ، التسارع، السقوط الحر، املقذوفات(.	 

قوانن نيوتن ) الوزن، االحتكاك(.	 

الشغل والطاقة ) طاقة الحركة ومربهنه الشغل، قانون حفظ الطاقة(.	 

الزحم الخطي والتصادم ) حركة مركز الكتلة ، الدفع(.	 

دوران األجسام الجاسئة )االذاحم ، الرسعة الزاوية، تدحرج االجسام الجاسئة (.	 

سلوك املتذبذب التوافقي البسيط ، البندول البسيط ، الجاذبية.	 

 10221106   فيزياء عامة 2 لطلبة العلوم التربوية:
متطلب سابق: 10221105.

يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

الشحنة واملادة، التيار الكهربايئ، القوة الكهربائية ، املجال الكهربايئ ، الثناقطبي .	 

تدفق املجال الكهربايئ، قانون جاوس، الجهد الكهربايئ ، مولد فان دي جراف .	 

املكثفات واملواسعات	 

التيار الكهربايئ ، قانون اوم ، املقاومية، كثافة التيار .	 

القوة الدافعة الكهربائية ، الدارات الكهربائية، قوانن كريتشوف	 

املجال املغناطييس، القوة املغناطيسية املؤثرة عى موصل ناقل للتيار.	 

ظاهرة هول، العزم الدوراين.	 

مصادر املجال املغناطييس ، حركة شحنة يف مجال مغناطييس	 

10221107   مختبر فيزياء عامة 1:
يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملواضيــع املغطــاة يف مســاق فيزيــاء عامــة 1 )10221101(، و يحتــوي عــى التجــارب 

اآلتية:

املتجهات 	 

تسارع الجسم عى سطح مائل	 

رسعة الصوت يف الهواء	 

معامل اللزوجة	 

قانون نيوتن الثاين	 

االحتكاك	 

قانون حفظ الطاقة والتصادم 	 

الحركة التوافقية البسيطة 	 

قانون بويل	 

10221108   مختبر فيزياء عامة 2:
يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة املوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء عامــة 2 )10221102(، و يحتــوي عــى التجــارب 

اآلتية:

رسم خطوط املجال و الجهد الكهربايئ.	 

 	. )CRO( راسم اشارة االشعة املهبطية

قانون أوم.	 

قنطره ويتستون للمقاومات.	 

قنطره ويتستون للمواسعات.	 

تغري املقاومة مع درجة الحرارة. 	 

القدرة الكهربائية.	 
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دائرة املقاومة و املواسع )RC circuit( – شحن وتفريغ املواسع.	 

املجال املغناطييس االريض.	 

ومعامل انكسار الزجاج.	 

 ثابت جول.	 
 

10221109   فيزياء عامة لطلبة الزراعة:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

املتجهات.	 

 الحركة يف اتجاه واحد واتجاهن.	 

 قوانن نيوتن يف و الحركة.	 

الحركة الدائرية.	 

 اللزوجة.	 

 الديناميكا الحرارية والقانون االول والثاين.	 

 الكهرباء الساكنة واملتحركة.	 

10221110   مختبر فيزياء عامة لطلبة الزراعة:
متطلب سابق: 10221109.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء 

عامــة لطلبــة الزراعــة )10221109(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتيــة:

استخدام أدوات القياس املختلفة.	 

 املتجهات باستخدام طاولة القوى.	 

 قوانن نيوتن.	 

قياس الكثافة للمواد الصلبة والسائلة.	 

قياس الرطوبة.	 

قياس اللزوجة.	 

قياس الحرارة النوعية.	 

قياس الضغط الجوي.	 

قياس االيصالية للرتبة.	 

املكايفء االلكرتوكيميايئ للنحاس.	 

الكثافة النوعية.	 

10221111   فيزياء عامة لطلبة تكنولوجيا المعلومات:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

امليكانيــكا الكاســيكية: الحركــة و قوانــن نيوتــن،  الحركــة الدورانيــة و تطبيقاتهــا،  الطاقــة واشــكالها وتحوياتهــا ووحداتهــا، كميــة 	 

الحركــة الخطيــة و الدورانيــة.

ميكانيكا املوائع.	 

االهتزازات، و حركة االمواج.	 

الكهربائية واملغناطيسية: الشحنة الكهربائية والقوة الكهربائية وقانون جاوس ، الدوائر الكهربائية.	 

الضوء: االشعاع الكهرومغناطييس وأطبافة واستخداماته يف االتصاالت.	 

10221112   مختبر فيزياء عامة لطلبة تكنولوجيا المعلومات:
متطلب سابق: 10221111.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملواضيــع املغطــاة يف مســاق فيزيــاء عامــة 
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لطلبــة تكنولوجيــا املعلومــات )10221111(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتيــة:

 	CRO(( أنبوب األشعة املهبطية

قانون أوم	 

 	)Potentiometer( مقياس الجهد

 	.)DC و AC( قنطرة ويتستون للتيار الثابت و املرتدد

 	)RC circuit( السعة و دائرة املقاومة و املكثف

ثابت جول.	 

التسارع	 

رسعة الصوت يف الهواء.	 

اللزوجة.	 

قانون نيوتن الثاين	 

الحركة التوافقية البسيطة	 

قانون بويل.	 

مبدأ أرخميدس.	 

10221114   مختبر فيزياء عامة لطلبة الطب و علوم الحياة: 
متطلب سابق: 10221104.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة املوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء 

ــة: ــاة )10221104(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتي ــة الطــب و علــوم الحي عامــة لطلب

ثابت جول	 

القياسات	 

املتجهات	 

التسارع	 

اللزوجة.	 

قانون بويل.	 

مبدأ أرخميدس.	 

الحركة التوافقية البسيطة	 

رسعة الصوت يف الهواء.	 

 	CRO(( انبوب االشعة املهبطية

قانون أوم	 

 	)RC circuit( السعة و دائرة املقاومة و املكثف

معامل االنكسار	 

10221115   مختبر فيزياء عامة لطلبة الهندسة
متطلب سابق: 10221102، او متزامن مع 10221102.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء 

ــاء عامــة 2 )10221102(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتيــة: عامــة 1)10221101( و فيزي

 	CRO(( انبوب االشعة املهبطية

قانون أوم	 

 	)Potentiometer( مقياس الجهد

 	.)DC و AC( قنطرة ويتستون للتيار الثابت و املرتدد

 	)RC circuit( السعة و دائرة املقاومة و املكثف

ثابت جول.	 
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التسارع	 

رسعة الصوت يف الهواء.	 

اللزوجة.	 

قانون نيوتن الثاين	 

الحركة التوافقية البسيطة	 

قانون بويل.	 

مبدأ أرخميدس.	 

10221213 - فيزياء عملي 1:
يف هــذا املختــرب، يتــم عــرض تجــارب مختــارة يف البرصيــات والكهربــاء واملغناطيســية، الديناميــكا الحراريــة والفيزيــاء الحديثــة. وهــذا 

يشــمل التجــارب اآلتيــة:

شحنة االلكرتون اىل كتلته.	 

 امليزان للتيار.	 

إيجاد العزم املغناطييس و إيجاد املركبة املغناطيسية االرضية.	 

تخقيق مبدأ دوبلر. 	 

خاصية االشعاع باستعال مصدر اشعاع وجايجر وعدد  ومعرفة مدى اشعة بيتا .	 

خاصية الثنايئ الحراري )الثريموكبل(.	 

إيجاد معامل انكسار الزجاج.	 

إيجاد اطوال أمواج الضوء املرئية. 	 

إثبات قوانن تكون الصور يف العدسات.	 

إيجاد طول موجة باستعال حلقات بيوتن. 	 

إيجاد خصائص الخايا الضوئية .	 

حساب رسعة الضوء يف الهواء باستعال انبوب كومتكس.	 

حساب املجال املغناطييس لعدة ملفات.	 

10221221   فيزياء موجية وضوء:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الطبيعة املزدوجة للضوء.	 

الضوء الهنديس ويتضمن االنعكاس واالنكسار العدسات واملرايا واالدوات البرصية.	 

الطبيعة املوجية للضوء ، التداخل ، الحيود واالستقطاب والتحليل.	 

االدوات البرصية مثل امليكروسوب والتلسكوب.	 

تداخل ميكلسون وفابري بريوت.	 

مخززة الحيود.	 

والتصوير ذو األبعاد الثاثة.	 

10221231 – إلكترونيات 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الجزء األول: مراجعة وطرق التحليل للدوائر االساسية .

مراجعة قانون أوم وكريشوف ودوائر املقاومات 	 

تحليــل الدوائــر مثــل مجــزيء الجهــد، مجــزيء التيــار، تحليــل جهــد النقطــة ، تحليــل تيــار الشــبكة، تحويــل املصــدر، تحليــل ثفــن، 	 

وتحليــل نورتــون .

الجزء الثاين: مبادئ األجهزة االلكرتونية شبه املوصلة.



82  دليل جامعة النجاح الوطنية

مبادئ اشباه املواصات.	 

الديود وتطبيقاته.	 

الريودات الخاصة مثل زير وفراكتور والريود الضويئ، الخ.	 

مبادئ الرتانزستور وتطبيقاته ) مكرب ومفتاح(.	 

دوائر تحيز الرتانزستور، نقطة العمل املبارشة، انحياز مجزيء الجهد وانحيازات اخرى.	 

 	 .)FET( ترانزستور التأثري الحقيل

10221241 - ثيرموديناميكا وفيزياء احصائية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

معلومات اساسية عن الديناميكا الحرارية وصفاتها.	 

 معادلة حالة املادة ويشمل الغازات املثالية والحقيقية .	 

 القانون االول والثاين يف الديناميكا الحرارية.	 

 الشغل و الطاقة الداخلية.	 

 معادلة الطاقة الحرارية.	 

 حلقة كارنوت.	 

 االنرتوبيا.	 

الفيزياء االحصائية
10221242   فيزياء حديثة 1:

يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مدخل اىل النظرية النسبية.	 

الصفات الجسيمية للموجات.	 

الصفات املوجية للجسيات.	 

الرتكيب الذري.	 

مدخل اىل ميكانيك الكم. 	 

النظرية الكمية لذرة الهيدروجن.	 

10221253 - فيزياء رياضية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مراجعة لبعض املتتاليات.	 

 االرقام العقدية.	 

 الجرب الخطي ) تحليل املتجهات ، املحددات،  واملصفوفات(.	 

 تحليل تنسور.	 

 أنظمة املحاور و تحوياتها.	 

حل املعادالت التفاضلية من الدرجة الثانية.	 

 مرحل للدوال: دوال بيتا، جاما، بيزل، ودوال ليجندر وهريمايت. 	 

10221301   الحاسوب في الفيزياء:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة يف الخوارزميات	 

 	) C  او  Fortran 90 ( األساسيات يف لغة الربمجة

      يجب أن تكون املدة للموضوعن اعاه ال تقل عن 7 أسابيع )~ مدة 1/2 فصل درايس(.

ــات. 	  ــاء والرياضي ــاكل الفيزي ــل ملش ــام بح ــة للقي ــة رياضي ــل بفعالي ــي تعم ــر الت ــن أدوات الكمبيوت ــعة م ــة واس ــم مجموع تقدي
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حيــث يتــم عــرض حزمــة برمجيــة هــي Mathematica  او Maple  واعطــاء التعليــات األساســية واألوامــر ويتعــرض الطــاب إىل 

ــة:  املوضوعــات اآلتي

بناء الحزمة واعدادها للعمل. 1

األوامر األساسية. 2

3 . )Real and Complex ) الجرب

النسب املثلثية . 4

الجرب الخطي. 5

املعادالت التفاضلية . 6

االقرتانات الخاصة . 7

الرسم يف بعدين وثاث ابعاد. 8

عرض وتركيب البيانات . 9

استعراض بعض التطبيقات الفيزيائية . 10

10221313   فيزياء عملي 2:
يف هــذا املختــرب، يتــم عــرض تجــارب مختــارة يف مجــال البرصيــات واألمــواج، والفيزيــاء الذريــة والفيزيــاء الحديثــة. وهــذا يشــمل 

التجــارب اآلتيــة:

مقدمة يف الخوارزميات.	 

فرانك هريتز.	 

حيود اإللكرتون.	 

قياس نسبة شحنة االلكرتون اىل كتلته )e/m( بطريقة طومسون.	 

األطياف الذرية.	 

التأثري الكهروضويئ.	 

امليكروويف.	 

التخلف املغناطييس.	 

 	.)kβ و Kα األشعة السينية )مستويات الطاقة للنحاس؛انبعاثات

رسعة الصوت يف السوائل ,و عاقته مع درجة الحرارة.	 

رسعة الضوء.	 

تداخل مايكلسون.	 

 	.)e/k( قياس نسبة شحنة االلكرتون اىل ثابت بولتزمان

10221314   فيزياء عملي 3:
يف هذا املخترب.، يتم تقديم تجارب مختارة يف مواضيع مختلفة بالفيزياء. وهذا يشمل التجارب اآلتية:

تجربة ميليكان.	 

فرتة نصف العمر والتوازن االشعاعي باستخدام برنامج كوبرا 3.	 

تجربة رذرفورد.	 

استشعاع األشعة السينية وقانون موسيل.	 

 	.)Mo( خصائص األشعة السينية من عنرص املوليبدينوم

تداخل فابري بريو.	 

العزم املغناطييس يف املجال املغناطييس.	 

قانون كولوم باستخدام برنامج كوبرا 3.	 

السعة الحرارية للغاز باستخدام برنامج كوبرا 3.	 

ضغط بخار املاء عى درجة حرارة عالية.	 

معادالت فريسنل - نظرية االنعكاس.	 
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10221342 – فيزياء حديثة 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

زراة ذات الكرتونات متعددة.	 

فيزياء الجزئيات.	 

مقدمة يف امليكانيكا االحصائية.	 

مقدمة يف فيزياء الحالة الصلبة.	 

الرتكيب النووي.	 

التحويات النووية.	 

الجسيات االولية.	 

10221351   كهرباء ومغناطيسية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دراسة االكرتوستاتيكا والعمليات املتجهه ذو العاقة	 

استخدام طرق مختلفة لحل مسائل يف االلكرتوستاتيكا وماغنتوسكاتيكا.	 

لدراسة املجاالت الساكنة يف اوساط مادية.	 

دراسة طرق مختلفة لحساب املجاالت الكهربائية واملغناطيسية.	 

10221352   فيزياء كالسيكية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

انظمة املحاور.	 

ميكانيكا نيوتن يف بعد  واحد.	 

الذبذبات املتضائلة.	 

الحركة يف ثاثة ابعاد.	 

مجموعة املحاور غري القصورية.	 

القوى املركزية والجاذبية.	 

معادالت الجرانج ومعادالت هاملتون.	 

10221353   فيزياء رياضية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

حساب التغاير.	 

 سلسلة فورير و تحويات فورير.	 

الدوال الخاصة : بيسل.	 

اقرتانات املتغريات العقدية	 

تحويات الباس.	 

مدخل لنظرية املجموعة.	 

10221354   ميكانيكا الكم 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دالة املوجه والتفسري االحصايئ.	 

معادلة رشودنجر الغري معتمدة عى الزمن.	 

الحاالت السكونية.	 

 انظمة كمية يف بعد واحد.	 
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 اطار ريايض مليكانيكا الكم.	 

ميكانيكا الكم يف ثاثة ابعاد.	 

ذرة الهيدروجن.	 

الزخم الزاوي و الزخم الزاوي املغزيل.	 

10221356   النظرية النسبية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الكيناتيكا النسبية.	 

 الديناميكا النسبية – التصادمات وقوانن حقط الزخم والطاقة.	 

تحويات لورنس – اينشاين.	 

النسبية وقياس الطول والزمن.	 

النسبية والكهرباء.	 

مدخل اىل النظرية النسبية العامة. 	 

10221361   فيزياء ذرية وجزئية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

ذرة الهيدروجن.	 

 الذرات متعددة االلكرتونات.	 

تأثري زميان.	 

 التاثات االساسيه يف الذرات.	 

التفاعل الذرات و املجال الكهرومغناطييس و االشعاعات.	 

 الليزر و خصائصه و تكاثف بوز- اينشتاين.	 

10221364   مبادئ الليزر:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

طبيعة الضوء ومعنى الليزر.	 

الذرات والجزئيات كمصدر للضوء.	 

 مستويات الطاقة وانتقاالت االلكرتون.	 

طرق انتاج الليزر : 3 مستويات و 4 مستويات.	 

معادالت اينشتاين والتوزيع املقلوب لالكرتونات.	 

حيز انتاج الليزر وعملية تضخيم الضوء.	 

أنواع الليزر.	 

استخدامات الليزر.	 

10221371   فيزياء الحالة الصلبة 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

تركيب البلورة.	 

الشبكة والربط.	 

منطقة بريليون.	 

الفونات.	 

غاز فريمي وكثافة املستويات.	 

حزم الطاقة.	 
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اشباه املوصات.	 

10221373   جيوفيزياء تطبيقية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة يف طبيعة األرض.	 

العمليات الداخلية والتكتونية.	 

أخطار وكوارث جيولوجية.	 

مقدمة يف علم الجيوفيزياء.	 

االستكشاف السيزمي )الزلزايل التطبيقي(.	 

طرق اإلستكشاف الكهربايئ.	 

10221385   الطاقة المتجددة:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دور الطاقة يف املجتمع الحديث.	 

 املصادر الكاسيكية للطاقة.	 

 األثر البيئي للوقود األحفوري.	 

 أهمية مصادر الطاقة املتجددة.	 

 إمكانات الطاقة الشمسية.	 

 الطاقة الشمسية الحرارية.	 

الخايا الشمسية الكهروضوئية ذات الحرارة العالية.	 

 التقنيات السلبية واإليجابية.	 

 إمكانات وتقنيات طاقة الرياح.	 

 الطاقة الحرارية األرضية.	 

10221399   البحث العلمي:
يحتوي هذا املساق عى التقنيات و املهارات اآلتية:

تقنيات الكتابة العلمية.	 

 تقنيات التوثيق.	 

كتابة املقالة العلمية.	 

يف هذه املساق، يجب أن الطالب اختيار املرشوع، مبساعدة وموافقة من املدرس، وكتابة ورقة علمية حول املرشوع.	 

 يجب عى الطالب أن يعمل عرضا شفويا ملرشوعه.	 

10221413   فيزياء عملي متقدم:
ــية،  ــة، الكهرومغناطيس ــة والنووي ــاء الذري ــة، الفيزي ــة الصلب ــاء الحال ــال فيزي ــارة يف مج ــارب مخت ــرض تج ــم ع ــرب، يت ــذا املخت يف ه

ــة: ــذا يشــمل التجــارب اآلتي ــات. وه والبرصي

 النشاط اإلشعاعي.	 

تأثري هول.	 

 تأثري فاراداي.	 

رنن الغزل االلكرتوين.	 

االنبعاثات الحرارية األيونية.	 

تضائل امليكروويف.	 

تأثري زميان.	 

املقاومية و درجة الحرارة.	 

 	.)four probe( قياس أشباه املوصات باستخدام املجسات االربعة
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تقاطع املوجب السالب )P-N Junction( يف اشباه املوصات.	 

تأثري كري.	 

القابلية املغناطيسية.	 

تشتت كومبتون.	 

10221421   الصوتيات:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

األمواج املستعرضة يف خيط.	 

 األمواج الطولية واملستعرضة يف عمود صلب.	 

 اهتزاز األغشية والصفائح.	 

انعكاس ونفاذ األمواج الصوتية.	 

األمواج الصوتية الكروية. 	 

10221451   كهرباء ومغناطيسية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الحث الكهرومغناطييس والطاقة الكهرومغناطيسية.	 

معادالت ماكسويل يف الفراغ واوساط مختلفة.	 

الكميات املحفوظة يف االلكرتوديناميكا.	 

االمواج الكهرومغناطيسية يف الفراغ واملواد ويف فراغات مغلقة.	 

الكهرومغناطيسية بداللة الجهود الكهرومغناطيسية.	 

االشعاعات الكهرومغناطيسية.	 

10221452   ميكانيكا كالسيكية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

االشعاعات الكهرومغناطيسية.	 

معادالت الغرانج و هاميلتون.	 

 ديناميكا مجموعة )نظام( من الجسيات.	 

ميكانيكا األجسام الجاسئة: الحركة املستوية.	 

حركة األجسام الجاسئة يف ثاثة أبعاد يف الفراغ.	 

 ديناميكا االنظمة املتذبذبة - الذبذبات الصغرية.	 

10221454   ميكانيكا الكم 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دراسة انظمة جسيات متشابهة مع تطبيقات عى الذرات واملواد الصلبة.	 

النظريات التقريبية يف ميكانيكا الكم وتطبيقاتها عى عمليات التهيج والعمليات املعتمدة عى الزمن.	 

تأثري زميان.	 

 	.)WKB )Wentzel–Kramers–Brillouin تقريبات أخرى مثل مبدأ التغاير و تقريب

نظرية االضطراب املعتمدة عى الزمن وتطبيقات عليها.	 

نظام كمي متعدد الجسيات.	 

10221455   ميكانيكا احصائية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

إحصاء ماكسويل – بولتزمان	 
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إحصاء بوز-انيشتاين.	 

إحصاء فريمي ديراك.	 

الحسابات اإلحصائية لكميات ديناميكا حرارية.	 

قوانن الديناميكا الحرارية.	 

درجة الحرارة والعشوائية.	 

حالة اإلتزان.	 

تطبيقات عى الديناميكا الحرارية اإلحصائية.	 

10221462   الفيزياء النووية و الدقائق االولية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

نظرية التشتت.	 

القوى النووية.	 

 الناذج النووية.	 

 تحلات الفا و بيتا و غاما و تطبيقاتها.	 

الجسيات االساسية.	 

قوانن التاثل.	 

النموذج املعياري.	 

القوى االساسية.	 

10221464   أطياف الليزر:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

االنبعاث التلقايئ واملستحث.	 

الطيف الذري.	 

 تسارع خطوط االنبعاث الضويئ.	 

التاثريات الضوائية اللحظية.	 

الطيف الناتج عن فوتونن.	 

طيف االشباع.	 

طيف رأمان.	 

تطبيقات الطياف الليزر يف علم املواد )مثل الطب والصناعة والدراسة البيئية(.	 

10221465   األطياف:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

طيف الطاقة.	 

مستويات الطاقة.	 

تهيج الذرات.	 

 	.)ESR( الرنن االلكرتوين املغريل

 	.)NMR( الرنن املغناطييس النووي

الطيف الحراري و طيف رامان. 	 

الطيف االلكرتوين واالهتزازي والدوراين ) تحت الحمراء( للجزئيات ثنائية الذرة .	 

10221468   فيزياء فلكية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

محتويات الكون؛ املادة ، الطاقة، املادة املعتمة، و الطاقة املعتمة.	 
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طرق جمع املعلومات من الكون.	 

املسافات الكونية.	 

قياس املساقات اىل النجوم واملجرات.	 

تكون النجوم ومراحل تطورها.	 

نظريات نشوء وتطور الكون.	 

الحياة يف الكون.	 

10221471   فيزياء الحالة الصلبة 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

بلورة اشباه املوصات.	 

 	. ) Fermi’s surfaces( سطوح فريمي

نظرية املوصلية الفائقة.	 

املواد املغناطيسية.	 

املواد النانوية.	 

العوازل.	 

10221481   موضوعات خاصة:
ويشــمل هــذا املســاق مواضيــع بالفيزيــاء متعلقــة باهتامــات املــدرس. حيــث يعــرض يف هــذا املســاق تجــارب املــدرس يف الفيزيــاء 

النظريــة و / أو التجريبيــة. بالطبــع، هــذا يجعــل املســاق ال يحتــوي عــى وصــف ثابــت، ألنــه يختلــف وفقــا الهتامــات املــدرس. 

وعــادة مــا يتــم طــرح هــذا املســاق بنــاء عــى طلــب مــن املــدرس و مبوافقــة القســم.

10221490   التدريب العملي:
يقــوم الطالــب بتســجيل التدريــب املطلــوب منه/منهــا بالفصــل الــدرايس االخــري قبــل التخــرج. فعــى عــى الطالــب امتــام مــا ال يقــل 

عــن 48 ســاعة فعليــة يف واحــدة مــن املؤسســات العامــة أو الخاصــة، ذات صلــة مهنيــة مبوضــوع الدراســة. وفــرتة التدريــب يجــب أن 

تكــون يف مــكان العمــل و يف واحــدة مــن املؤسســات املختــارة. يجــب أن تتــم املوافقــة عــى اختيــار املؤسســة التــي ســيقوم الطالــب 

بالتدريــب بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب العمــيل بالجامعــة و بالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء. 
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وصف المساقات لتخصص فرعي الكتروينات:

10226331   الكترونيات الحالة الصلبة:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مواد أشباه املوصات.	 

تشابك البلورة.	 

إمناء بلورات أشباه املوصات.	 

حزم الطاقة و الشحنات حاملة التيار يف أشباه املوصات.	 

 حوامل التيار الزائدة.	 

أنواع التقاطع )junction( املختلفة.	 

 	.PN  تصنيع وخصائص تقاطعات

أنواع مختلفة من الديودات )الديود الضويئ، الديود باعث الضوء - LED، ديود فاراكتور، الديود النفقي(.	 

10226333   مختبر الكترونيات عددية 1:
يف هــذا املختــرب، يتــم تقديــم تجــارب عمليــة موجهــة، و التــي تقــدم خــربة عمليــة يف التصميــم والبنــاء و الفحــص، ملكونــات الدوائــر 

العدديــة و الدوائــر املنطقيــة )IC( املشــمولة يف مســاق إلكرتونيــات عدديــة 1 )0226341(. وهــذا يشــمل التجــارب اآلتيــة:

 	.) AND, OR, NAND, NOR( البوابات املنطقية

 	.)XOR, XNOR, NOT, Buffer( البوابات املنطقية

االقرتانات املنطقية.	 

الجامع )adder( النصفي و الجامع الكيل.	 

الطارح )subtractor( النصفي والطارح الكامل.	 

 	.)Decoder( دائرة فك الرتميز

 	.)Multiplexer( املرسل

تصميم دائرة منطقية للرضب.	 

النظام العرشي ثنايئ التشفري )BCD( مرضوب ِب 5 و اإلخراج يف النظام العرشي ثنايئ التشفري .	 

 	)Encoder( دائرة التشفري

مقارنة القيمة )Magnitude comparator( لخانة واحدة.	 

مرشوع متعلق بااللكرتونيات العددية 1)0226341(؛ يكمل الطالب هذا املرشوع داخل املخترب خال -2 3 أسابيع.	 

10226341   الكترونيات عددية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

أنظمة االرقام.	 

الشيفرات.	 

املنطق الثنايئ.	 

الدوائر املجمعة.	 

قوانن الجرب البويل.	 

البوابات املنطقية.	 

تبسيط وتحليل الدوائر التوافقية.	 

الجامع ، الطارح ، املقارن، املرمز.	 

الذاكرة املقروءة.	 

الشبكة املنطقية املربمجة.	 
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10226343 - مختبر دوائر إلكترونية تناظرية:
ــر التناظريــة و  ــاء والتصميــم، وإيجــاد األخطــاء للدوائ يف هــذا املختــرب، يتــم عمــل تجــارب توفــر الخــربة العمليــة يف مجــاالت البن

ــة: ــة )0226351(. وهــذا يشــمل التجــارب اآلتي ــة تناظري ــر إلكرتوني العظــاه يف مســاق دوائ

منِظم الجهد.	 

مكرب الرتانزستور املتعاقب.	 

 	.)JFET( ترانزستور تأثري املجال املتقاطع

 	.)multivibrator coupled-collector( متعدد االهتزاز املقرتن بالجامع

مولد االشارة سن املنشار.	 

 	.)SCR( الثايرستور

دائرة مواجهة )interface( باستخدام الثايرستور.	 

استخدام املؤقت 555.	 

 	.)TTL( ذات مدخلن باستخدام منطق الرتانزستور- الرتانزستور NAND و NOT دائرة

 	.)OP AMP( مكرب العمليات

املكرب التشغييل )Buffering( للتيار العايل و الجهد العايل.	 

املحول العددي اىل تناظري	 

10226351   دوائر الكترونية تناظرية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

 	.)FETوJFET ( ترانزستور تأثري املجال و املجال املتقاطع

 	.RL و RCاستجابة الرتدد من دوائر

مكربات اإلشارة صغرية.	 

مضخات الطاقة.	 

استجابة الرتدد من مكربات العمليات.	 

الثايرستورات.	 

مكربات العمليات )OP Amplifiers( وتطبيقاتها.	 

 	.)active filters( املصفيات النشطة

املذبذبات.	 

منظات الجهد.	 

10226361   قياسات كهربائية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

القياسات التناظرية للكميات الكهربائية.	 

محوالت االدوات و محوالت اخرى.	 

 	.Cو ،R، L قياس

 	)AC( الجهد املرتدد

القياسات املغناطيسية.	 

القياسات الرقمية للكميات الكهربائية.	 

راسم االشارة املهبطية.	 

الحساسات.	 

10226441   الكترونيات عددية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الدوائر املنطقية التتابعية.	 
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 النظاطات.	 

العدادات.	 

املسجات.	 

الذاكرة.	 

لغة متثيل املكونات الرقمية.	 

 	.)ALU( وحدة الحساب واملنطق

 	)Accumulator( املركم

تصميم املعالج.	 

10226443   مختبر الكترونيات عددية 2:
يف هــذا املختــرب، يتــم تقديــم تجــارب عمليــة موجهــة، و التــي تقــدم خــربة عمليــة يف التصميــم والبنــاء و الفحــص، ملكونــات الدوائــر 

املنطقيــة التتابعيــة املشــمولة يف مســاق إلكرتونيــات عدديــة 2  )0226441(. وهــذا يشــمل التجــارب اآلتيــة:

تصميم املعالج.	 

 	.).P.L.A( املصفوفات املنطقية املربمجة

النبضة الكهربائية.	 

 	.)Flip Flops( النطاطات

 	.Master Slave نطاطات

عداد متزامن 4 خانات. 	 

عداد متزامن متزايد/ متناقص. 	 

العداد )4510( متزايد/ متناقص. 	 

 	.)7-segment( إىل شاشة السبعة أجزاء )BCD( فك ترميز النظام العرشي ثنايئ التشفري

 	.)D مسجل اإلزاحة الثنايئ رباعي املراحل )باستخدام نطاط

 	.)IC 4015 مسجل اإلزاحة الثنايئ رباعي املراحل )باستخدام

عداد جونسون )5 مراحل(. 	 

 	.).A.L.U( وحدة الحساب و املنطق

 	.)Accumulator( املركم

10226471   االتصاالت:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة يف اإلشارات.	 

فئات اإلشارة.	 

تحويل فورير وتحليل النظم الخطية.	 

 	.)convolution( االلتواء

إشارات عشوائية.	 

 	.)Autocorrelation function( اقرتان الربط التلقايئ

كثافة القدرة الطيفية.	 

املعاينة، التكميم، والرتميز.	 

 	.)Delta modulation( دلتا )تحميل )تعديل

 	.)AM، DSB-SC، SSB، FM، PM( التناظرية  )مخططات التحميل )التعديل

 	.)PAM، PWM، PPM، PCM( النبضه  )مخططات تحميل )تعديل

 	.)PSK، FSK، ASK( الرقمي )مخططات التحميل )التعديل

فئات الضوضاء والضجيج.	 

أداء أنظمة االتصاالت التناظرية والرقمية يف وجود ضوضاء.	 
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10226472   موجات دقيقة )ميكروويف(:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة لامواج الكهرومغناطيسية.	 

خطوط النقل ومعاما خط نقل.	 

الدليل املوجي.	 

معامات التبعر.	 

 	.)Impedance and admittance matrix( املقاومة ومصفوفة القبول

 	.ABCD مصفوفة

منحنى تدفق االشارة.	 

مخطط سميث.	 

مطابقة الشبكات.	 

مكونات امليكروويف.	 

 	.T تقاطع

العوازل.	 

 	.)circulators( املَُروجون

مقدمة إىل الهوايئ.	 

10226481   أجهزة مغناطيسية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

تعريفات ووحدات يف املغناطيسية.	 

طرق املغنطة.	 

مواد دايا  وبارا مغناطيسية.	 

مواد فرو مغناطيسية.	 

مواد انتفرو مغناطيسية.	 

مواد فري مغناطيسية.	 

محوالت – موتورات. 	 

القطار الطائر ، املوقد املغناطييس ، القرص الصلب ، القنبلة املغناطيسية. 	 

املواد املغناطيسية للتسجيل الصوت والفيديو و الكمبيوتر.	 

صفات املواد فائقة املوصلية.	 

10226482   انظمة التحكم:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

صفات املواد فائقة املوصلية.	 

الناذج الرياضية ملكونات انظمة التحكم.	 

تحويل ووسائل املجال الزمني ألنظمة التحكم الخطية.	 

نظرية االستقرار.	 

رسم بود )Bode( التخطيطي.	 

مواصفات التصميم يف مجاالت الوقت والرتدد.	 

تصميم التعويض يف مجاالت الوقت والرتدد.	 

نظم البيانات.	 

 	.CAD أنظمة التحكم
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10226483   مواضيع خاصة في االلكترونيات:
ــات متعلقــة باهتامــات املــدرس. حيــث يعــرض يف هــذا املســاق تجــارب املــدرس يف  ــع بااللكرتوني ويشــمل هــذا املســاق مواضي

االلكرتونيــات النظريــة و / أو التجريبيــة. بالطبــع، هــذا يجعــل املســاق ال يحتــوي عــى وصــف ثابــت، ألنــه يختلــف وفقــا الهتامــات 

املــدرس. وعــادة مــا يتــم طــرح هــذا املســاق بنــاء عــى طلــب مــن املــدرس و مبوافقــة القســم.

10226484   تصميم الدوائر المتكاملة:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

اثر وتقدم تكنولوجيا الدوائر املتكاملة.	 

استخدام املكونات االلكرتونية املختلفة عى اختاف انواعها.	 

تصنيع الدوائر املجمعة.	 

 	.C.V.D تقنية

تقنية زراعة االيونات.	 

بناء املكونات االلكرتونية عى اختاف انواعها عى الدائرة املتكاملة.	 

تصميم املساقط االفقية.	 

قوانن التصميم.	 

أساسيات املخططات يف تصميم الدوائر املجمعة.	 

استخدام تكنولوجيا ترانزستورات تاثري املجال يف املجاالت املختلفة .	 

10226491 - مشروع بااللكترونيات:
ــاره  ــم اختي ــي(،  يت ــري أو رقم ــرتوين )تناظ ــاز الك ــاء جه ــق بن ــن طري ــرشوع، ع ــل م ــب عم ــن الطال ــب م ــاق، ويطل ــذا املس يف ه

ــه/ا. ــي ملرشوع ــرض تقدمي ــم ع ــي وتقدي ــر خط ــم تقري ــب/ة تقدي ــى الطال ــرتض ع ــث يف ــدرس. حي ــاعدة امل مبس
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أعضاء الهيئة التدريسية ورتبهم والجامعات التي تخرجوا منها

التخصصالرتبة العلميةاالســـم

Theoretical Problems , Math Physأستاذإ.د.سامي جرب

Experimental Condensed Matter Physicsأستاذأ.د غسان سفاريني

Condensed Matter Physicsأستاذأ.د عصام راشد األشقر

Nanoscience and Nanotechnologyأستاذأ.د.محمد السعيد

High Energy Physicsأستاذأ.د.سمري خضري

Computational  condensed matterأستاذ مشاركد.موىس الحسن

أستاذ مشاركد.محمد نجيب
Electronic structure of semi condnating alloys 

.Radiation Polution )Radors(.

Solid  stateأستاذ مشاركد.رشيف مسامح

Laser Spectroscopyأستاذ مشاركد.صبحي صالح

Liquid Crystalsأستاذ مشاركد.منري عبده

Computational Condensed Matter Physicsأستاذ مشاركد.محمد أبو جعفر

Theoretical solid state physicsأستاذ مشاركد. خالد عليوي

)Chemical physics )material science and solid stateأستاذ مساعدد.اياد سعد الدين

Electronicsأستاذ مساعدد.حسن عليان

Atomic& Laser in Nuclear Physicأستاذ مساعدد. زيد قمحية

Nuclear physicsأستاذ مساعدد.حازم ابو ساره

Soild State Physicsمحارضأ.ربحي الحاج حمد

Magnetic Susceptibilityمدرسأ.صربي الطنة

Solid Stateمدرسأ.ديانا دحلية

فنيو المختبرات

الجامعهاالســـم

فيزياء - فرعي الكرتونيات ، جامعة النجاح الوطنية، فلسطن، 1991محمد بهجت

فيزياء - فرعي الكرتونيات، جامعة النجاح الوطنية، فلسطن، 2004ثريا الطيبي

راديو و تلفزيون، معهد قلنديا، فلسطن، 1984سميح عبد العزيز

كهرباء و الكرتونيات، معهد البوليتكنيك عان، االردن، 1980ماهر رباح

فنيو مختربات العلوم، كلية املجتمع، جامعة النجاح، فلسطن، 2007هناء حنني

هندسة حاسوب، جامعة النجاح الوطنية، فلسطن، 2005نرسين حادنة
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برنامج الكيمياء
برامج البكالوريوس في الكيمياء

مقدمة: 
تأســس قســم الكيميــاء مــع بدايــة تأســيس جامعــة النجــاح الوطنيــة يف عــام 1977، ويقــدم القســم أربعــة برامــج دراســية، يــؤدي أحدها 

اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء البحتــة ويــؤدي الثــاين اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء التطبيقيــة، ويــؤدي الثالــث اىل 

منــح درجــة املاجســتري يف الكيميــاء، أمــا الرابــع فيــؤدي اىل منــح درجــة الدكتــوراه يف الكيميــاء.

رؤية البرنامج: 
وضــع قســم الكيميــاء لنفســه رؤيــة شــاملة وطموحــة مــن أجــل توفــري منــاخ تعليمــي متميــز ميكــن خريجيــه مــن تحمــل دور قيــادي 

يف مســتقبلهم املهنــي ســواء يف القطــاع الخــاص أو العــام. ويتــم تزويــد الخريجــن بخطــط دراســية غنيــة متطــورة ومعمقــة يف مجاالتهــا 

ــي  ــم والبحــث العلم ــز القســم يف التعلي ــى متي ــاء ع ــي. وبن ــق اكادمي ــارج دون أّي عائ ــم يف فلســطن والخ ــة تعليمه ــن متابع ــم م متكنه

ــا )مــن خــال تأســيس برنامجــي املاجســتري  ــة( وعمودي ــاء التطبيقي ــا )باضافــة برنامــج البكالوريــوس يف الكيمي فقــد اســتطاع النمــو افقي

ــوراه(.  والدكت

رسالة البرنامج:
حمــل القســم منــذ تاسيســه عــام 1977 رســالة عظيمــة تتــاىش مــع رســالة الكليــة والجامعــة وتتمثــل يف مســاعدة املجتمــع العــريب عامــة 

والفلســطيني خاصــة للوصــول اىل التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة املســتدامة مــن خــال  تزويدهــا بالخريجــن املتميزيــن القادريــن عى 

املشــاركة الفعالــة يف نقــل وتوطــن التكنولوجيــا املتطــورة بتقديــم مســاقات حديثــة يف مواضيــع حديثــة للطلبــة وإرشاكهــم يف األبحــاث 

االساســية والتطبيقيــة املعــارصة وإنشــاء رشاكات علميــة مــع الجامعــات واملراكــز العلميــة العامليــة مــن ناحيــة ومراكــز الصناعــة الكيميائيــة 

الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى.

برنامج البكالوريس في الكيمياء البحتة
رؤية البرنامج: 

الوصــول اىل مســتوى أداء تعليمــي وبحثــي متميــز يؤهــل الخريــج اىل مســتقبل مهنــي أو متابعــة التحصيــل دون عوائــق أو متطلبــات 

دراســية اضافيــة.

رسالة البرنامج:
ــاء  ــال الكيمي ــن املتخصصــن يف مج ــداد كادر م ــى املنافســة واع ــادر ع ــع ق ــاء مجتم ــن الخريجــن للمســاهمة يف بن ــل م ــداد جي  إع

لارتقــاء باملجتمــع يف مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي  وحــل املشــكات العلميــة والصناعيــة التــي تواجــه خطــط التنميــة يف فلســطن.

أهداف البرنامج:
ــك املشــاركة يف البحــوث  ــات أخــرى وكذل ــه العلمــي دون أي متطلب ــه ملتابعــة تحصيل ــة تؤهل ــة وبحثي ــج مبهــارات علمي ــد الخري تزوي

ــة املتقدمــة. العلمي

متكن الخريج من التفكري العلمي الناقد والعميق واملبدع واستخدامه يف تفسري الظواهر العامة.

تأهيل الخريج للعمل يف كافة مجاالت الكيمياء خاصة يف مجال التعليم املدريس املتقدم واملساعدة يف التعليم الجامعي.
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١- شروط القبول في البرنامج
يتــم قبــول الطالــب اىل قســم الكيميــاء بطريقــة مبــارشة بنــاء عــى معــدل امتحــان الشــهادة العامــة )التوجيهــي( بطريقــة تنافســية 

مبــارشة تعتمــد عــى مبــدا تكافــؤ الفــرص.

٢- متطلبات التخرج من البرنامج: 
عى الطلبه الراغبن يف الحصول عى درجة البكالوريوس يف الكيمياء البحتة وإمتام 125 ساعه معتمدة  مبعدل نقطي تراكمي  2\4 فأعى 

موزعه عى النحو التايل:

18 ساعة متطلبات الجامعة االجبارية    

88 ساعة متطلبات التخصص االجبارية   

19 ساعة متطلبات التخصص االختيارية   

 ومن أجل املزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الخطة الدراسية التفصيلية املرفقة

٣- مخرجات التعلم العامة لخريج البرنامج:
 يفرتض يف خريج البكالوريوس يف الكيمياء البحتة  أن يكون قادرا عى ما يأيت:

ــكل 	  ــة  بش ــة الذاتي ــاق املعرف ــيع نط ــة وتوس ــة مبدع ــة بطريق ــة املختلف ــر الطبيعي ــري الظواه ــي يف تفس ــج العلم ــتخدام املنه اس

مســتقل

التفاعل والتواصل مع اآلخرين من التخصص نفسه أو من التخصصات املختلفة بطريقة تعاونية وبناءة ومثمرة	 

االملام بأخاقيات املهنة والبحث العلمي واحرتامها	 

متابعــة الدراســات العليــا بنجــاح يف مجــاالت الكيميــاء  املختلفــة يف الجامعــات الفلســطينية أو الدوليــة دون الحاجــة ملتطلبــات 	 

مســبقة

القيــام بواجبــات التدريــس يف الكيميــاء عــى جميــع مســتويات النظــام التعليمــي املــدريس مبــا يف ذلــك  و املخربيــة والتخصصــات 	 

األخــرى ذات الصلــة )الرياضيــات والفيزيــاء والبيولوجيــا( يف املراحــل االساســية.

املشاركة  يف  البحوث الكيميائية تحت اإلرشاف املبارش من الباحثن املختصن.	 

العمل كمساعد بحث وتدريس يف التعليم الجامعي، وذلك تحت ارشاف استاذ جامعي متخصص.	 

اجــراء التحاليــل املخربيــة املتقدمــة يف املجــاالت املختلفــة مثــل: املستشــفيات واملختــربات  الطبيــة ومختــربات البيئــة والصناعــات 	 

الكياويــة، وذلــك بعــد التوجيــه والتدريــب املناســب لانشــطة املذكــورة 

استخدام املكتبة واملراجع الفاعلة )اإلنرتنت( يف استخاص املراجع واملوارد الكيميائية والبحث عن نقاط بحثية	 



98  دليل جامعة النجاح الوطنية

٤- مخرجات التعلم المحددة للمساقانت التي يطرحها البرنامج: 
كيمياء بحته / المساقات اإلجبارية

املسـاق

املواصفه

تحليليه

10231211

تحليليه عمليه

10231215

عضويه 1

10231231

عضويه 2

10231232

عضويه 

عمليه 1

10231235

فيزيائيه 1

10231241

تحليل آيل

10231311

تحليل آيل 

عميل

10231315

غري عضويه 1

10231321

غري عضويه 2

10231322

1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافةعى املستوى 

املتقدم.

XXXXXXXXXX

2( القدرة عى متابعة الدراسات 

العليا يف فروع الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء البحث أو 

املساقات أو كليها.

3( القدرة عى تدريس مساقات 

كيمياء للمدارس مبستوياتها 

املختلفة.

XXXXXXXXXX

4(  إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XXX

5( إتقان استخدام 

املكتبـــــــــــــة واألدبيات 

اإللكرتونية.

6( القدرة عى التعامل مع 

الكياويات الخاصة ومشاكلها 

بحجم كبري وصغري.

XXX

7( القدرة عى شــق الطريق يف 

سوق العمل.
XX

8( القدرة عى التعامل والتواصل 

مع اآلخرين من خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية مختلفة.

9( القدرة عى استخدام التقنيات 

املتقدمــــــــــــة واالجهزة 

واجراء التجارب واستخاص 

النتائج  واجراء الحسابات 

الكيميائية

10( احرتام أخاقيات املهنة 

واحرتام االخرين 

11( التعامل الناضج مـــــــع 

املجتمــع والبيئات املختلفة

كيمياء بحته / المساقات اإلجبارية
املسـاق

املواصفه

غريعضويه عمليه

31325021

عضويه 3

31331021

عضويه عمليه 2

10231335

فيزيائيه 2

10231341

فيزيائيه 3

10231342

فيزيائيه عمليه 1

10231345

فيزيائيه عمليه 2

31346021

كيمياء البحث

10231392

تشخيص وتحليل 

املركبات العضوية

10231432
1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافــــة علـــى 

املستوى املتقدم.

XXXXXXXXX

2( القدرة عى متابعة 

الدراسات العليا يف فروع 

الكيمياء بأية خطة دراسية 

سواء البحث أو املساقات 

أو كليها.

XXXXXXX

3( القدرة عى تدريس 

مساقات كيمياء للمدارس 

مبستوياتها املختلفة.

XXXXXXXX
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4(  إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XXXXX

5( إتقان استخدام املكتبة 

واألدبيات اإللكرتونية.
X

6( القدرة عى التعامل 

مع الكياويات الخاصة 

ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.

XXXXX

7( القدرة عى شــق 

الطريق يف سوق العمل.
XXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل 

والتواصل مع اآلخرين 

من خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية 

مختلفة.

X

9( القدرة عى استخدام 

التقنيات املتقدمة 

واألجهزة وإجراء التجارب 

واستخاص النتائج  وإجراء 

الحسابات الكيميائية

X

10( احرتام أخاقيات املهنة 

واحرتام اآلخرين 
X

11( التعامل الناضج مع 

املجتمع والبيئات املختلفة
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كيمياء بحته / المساقات اإلختيارية
                                    

املسـاق

املواصفه

كيمياء حيويه

10231332

تحليليه متقدمه

10231411

غري عضويه 

متقدمه

10231421

عضويه متقدمه

10231431

اطياف املركبات 

العضويه

10231343

تحضري املركبات 

العضويه

10231435

فيزيائيه متقدمه

10231441

كيمياء صناعيه

36461021

كيمياء املواد 

املبلمرة

10231464

موضوعات 

خاصه يف 

الكيمياء 

التحليليه

10231481
1( معرفة الكيمياء 

النظرية بفروعها 

كافة عى املستوى 

املتقدم.

XXXXXXXXX

2( القدرة عى 

متابعة الدراسات 

العليا يف فروع 

الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء 

البحث أو املساقات 

أو كليها.

XXXXXXXXX

3( القدرة عى 

تدريس مساقات 

كيمياء للمدارس 

مبستوياتها 

املختلفة.

XXXXXXXXXX

4( إاتقان فن 

املخترب بأمان 

وكفاءة.

X

5( إتقان استخدام 

املكتبة واألدبيات 

اإللكرتونية.

XXXXXX

6( القدرة عى 

التعامل مــــع 

الكياويات 

الخاصة ومشاكلها 

بحجــــــم 

كبيــــــر وصغري.

XXX

7( القدرة عى 

شــق الطريق يف 

سوق العمل.

XXXXXXXXXX

8( القدرة 

عى التعامل 

والتواصــل مــــــع 

اآلخريـــــن 

مـــــن خلفيــــات 

مختلــة مبستويات 

أكادميية مختلفة.

X

9( القدرة 

عى استخدام 

التقنيات املتقدمة 

واالجهزة وإجراء 

التجــــــــــارب 

واستخاص النتائج  

واجراء الحسابات 

الكيميائية

X

10( احرتام 

أخاقيات املهنة 

واحرتام االخرين 

11( التعامل 

الناضج مع املجتمع 

والبيئات املختلفة
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كيمياء بحته / المساقات اإلختيارية
املسـاق

املواصفه

موضوعات خاصه يف الكيمياء 

غري العضويه

10231482

موضوعات خاصه يف الكيمياء 

العضوية

31483021

موضوعات خاصه يف الكيمياء 

الفيزيائيه

10231484

بحث

10231492

التدريب العميل

10231475

1( معرفة الكيمياء النظرية بفروعها كافة 

عى املستوى املتقدم.
XXXX

2( القدرة عى متابعة الدراسات العليا 

يف فروع الكيمياء بأية خطة دراسية سواء 

البحث أو املساقات أو كليها.

XXXX

3( القدرة عى تدريس مساقات كيمياء 

للمدارس مبستوياتها املختلفة.
X

4X(   إتقان فن املخترب بأمان وكفاءة.

5(   إتقان استخدام املكتبة واألدبيات 

اإللكرتونية.
XXXX

6( القدرة عى التعامل مــــــع 

الكياويات الخاصة ومشاكلها بحجم 

كبري وصغري.

X

7( القدرة عى شــق الطريق يف سوق 

العمل.
XXXX

8( القدرة عى التعامل والتواصل 

مع اآلخرين مـــن خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية مختلفة.

X

9( القدرة عى استخدام التقنيات 

املتقدمة واالجهزة وإجراء التجارب 

واستخاص النتائج  واجراء الحسابات 

الكيميائية

X

10( احرتام أخاقيات املهنة واحرتام 

االخرين 
XX

11( التعامل الناضج مع املجتمع 

والبيئات املختلفة
XX



102  دليل جامعة النجاح الوطنية

خطة برنامج تخصص الكيمياء البحتة
العلومالكلية التابع لها:الكيمياء البحتةالتخصص:

مجموع الساعات املطلوبة : 125

عدد الساعات المطلوبةنوع المساقات
18إجباري جامعة

88إجباري تخصص

16اختياري تخصص
3اختياري تخصص من كلية أخرى

إجباري جامعة : عدد الساعات المطلوبة = 18
اسم المساقس.مرقم المساق

انجليزي استدرايك100321000

ثقافة إسامية110001013

لغة عربية110001023

لغة انجليزية 1100010331

دراسات فلسطينية110001053

خدمة مجتمع110001081

مهارات القيادة و االتصال110001171

انجليزي جامعه 1100032232

مقدمة يف علم الحاسوب110001271

إجباري تخصص : عدد الساعات المطلوبة=  88
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

10231241 م.س.1  3كيمياء فيزيائية 2 10231341

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

 3كيمياء البحث 10231392

 3تدريب عميل 10231475

10231321 م.س.1  3كيمياء غري عضوية 2 10231322

10231335 م.س.1  10231331 م.س.2  3تشخيص وتحليل املركبات العضوية 10231432

10211201 م.س.1  10211201 أو متزامن 10231102 م.س.2  3كيمياء فيزيائية 1 10231241

10231241 م.س.1  10231241 أو متزامن 3كيمياء غري عضوية 1 10231321

 3كيمياء عامه 1 10231101

10231211 م.س.1  3كيمياء تحليل آيل 10231311

10231232 م.س.1  3كيمياء عضوية 3 10231331

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 10231235 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 2 10231335

10231241 م.س.1  10231215 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 1 10231345

10231345 م.س.1  10231341 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 2 10231346

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

10211203 م.س.1  10211203 أو متزامن 10231341 م.س.2  3كيمياء فيزيائية 3 10231342

10231322 م.س.1  10231322 أو متزامن 10231321 م.س.2  2كيمياء غري عضوية عملية 10231325



 دليل جامعة النجاح الوطنية103

10231231 م.س.1  3كيمياء عضوية 2 10231232

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء عضوية 1 10231231

10231211 م.س.1  10231211 أو متزامن 10231108 م.س.2  1كيمياء تحليلية عميل 10231215

10201101 م.س.1  3أحياء عامه 2 10201102

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء تحليلية 10231211

10201107 م.س.1  10201102 م.س.2  10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108

10231311 م.س.1  10231311 أو متزامن 10231215 م.س.2  1تحليل آيل عميل 10231315

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

 3أحياء عامه 1 10201101

10231231 م.س.1  10231231 أو متزامن 10231108 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 1 10231235

10221106 م.س.1  10221102 أو متزامن 10221107 م.س.2  1مخترب فيزياء عامة 2 10221108

10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10211201 م.س.1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203

 3فيزياء عامة 1 10221101

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

 3اساليب تدريس العلوم 10512182

10201101 م.س.1  10201101 أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107

اختياري تخصص : عدد الساعات المطلوبة= 16
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10231342 م.س.1  10231342 أو متزامن 3كيمياء حاسوبية 10231343

10231232 م.س.1  10231235 م.س.2  4كيمياء حيوية 10231332

10231311 م.س.1  3كيمياء تحليلية متقدمة 10231411

10231392 م.س.1  3بحث 10231492

10231322 م.س.1  3كيمياء غري عضوية متقدمة 10231421

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 3كيمياء عضوية متقدمة 10231431

10231331 م.س.1  10231335 م.س.2  2تحضري املركبات العضوية 10231435

10231241 م.س.1  3كيمياء فيزيائية متقدمة 10231441

10231232 م.س.1  10231241 م.س.2  3كيمياء صناعية 10236461

10231331 م.س.1  3كيمياء املواد املبلمرة 10231464

10231311 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء التحليلية 10231481

10231331 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء العضوية 10231483

10231322 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء غري العضوية 10231482

10231341 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء الفيزيائية 10231484

10231331 م.س.1  3أطياف املركبات العضوية 10231434

اختياري تخصص من كلية أخرى : عدد الساعات المطلوبة = ٣
المتطلبات السابقةاسم المساقس.مرقم المساق

م.س. منجزة : 80 ساعةإدارة البيئة الصفية105121383

م.س. منجزة : 80 ساعةتربية عملية لطلبة العلوم105124913
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وصف المساقات

10231101  كيمياء عامة )1(  
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً, يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء مثــل : البنيــة الذريــة والجــدول الــدوري 

ــن العامــة  ــة والقوان ــل املائي ــاء املحالي ــن العامــة يف كيمي ــات، القوان ــة ، أشــكال املركب ــط الكيميائي ــة ، الّرواب والحســابات الكيميائي

للغــازات والكيميــاء الحراريــة و مواضيــع نظريــة أخــرى.

10231102  كيمياء عامة )2(  
ــة  ــكا وميكانيكي ــل، الثريمودينامي ــواص املحالي ــية يف خ ــادىء األساس ــاول املب ــارضات يتن ــاث مح ــع ث ــري بواق ــاري نظ ــاق إجب مس

ــون  ــة واألي ــات الذائبي ــة واتزان ــل املائي ــزان الحمــي القاعــدي يف املحالي ــايئ واألحــاض والقواعــد واالت ــزان الكيمي التفاعــات واالت

ــاق. ــي للمس ــد التطبيق ــة اىل البع ــة، اضاف ــاء الذري ــة، والكيمي ــاء الكهربائي ــد والكيمي املعق

10231107  كيمياء عامة 1 )عملي( 
مســاق مخــربي إجبــاري يتضمــن تجــارب يف الكيميــاء العامــة للتدريــب عــى اســتخدام األدوات الدقيقــة مثل امليــزان اإللكــرتوين واملاصة 

والســحاحة وغريهــا وإجــراء بعــض التجــارب باســتخدام الوســائل املتاحــة مثــل الفلــرتة )الرتشــيح(، املعايــرة والتحليــل الــوزين باســتخدام 

الجفنــة، تطبيقــات عمليــة عــى قوانــن الغــازات، الصيغــة األوليــة ومــاء التبلــور، وإجــراء الحســابات املتعلقــة بهــذه التجــارب .

كيمياء عامة 2 )عملي (   1021108
مســاق إجبــاري مخــربي يتضمــن تجــارب عمليــة يف الكيميــاء مثــل الفلــرتة واملعايــرة، بعــض حــاالت االتــزان ورسعــة التفاعــل ومعرفــة 

ــايئ،  ــادل الكيمي ــل التع ــد، وحــرارة تفاع ــاض يف درجــة التجم ــي واالنخف ــوزن الجزيئ ــن ال ــول وتعي ــح مجه ــه ملل ــة الكيميائي الصيغ

باالضافــة إىل تجــارب أخــرى متجــددة. 

10231211  كيمياء تحليلية  
ــل الحجمــي و  ــل التحلي ــة مث ــايئ التقليدي ــل الكيمي ــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة طــرق التحلي ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ــاء. ــة يف الكيمي ــة الطــرق اإلحصائي ــك دراس ــيل، ويشــمل كذل ــل الكت التحلي

10231212  كيمياء تحليلية    
مســاق اجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة بعــض طــرق التحليــل الكيميــايئ مثــل: التحليــل الحجمــي و التحليــل 

الكتــيل، والتحليــل الطيفــي، ويشــمل كذلــك دراســة الطــرق اإلحصائيــة يف الكيميــاء.

10231215  كيمياء تحليلية )عملي (     
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231211،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل. باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي

10231216 كيمياء تحليلية )عملي(  
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231212،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل، باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي

كيمياء عضوية )1(    10231231
ــة  ــة و قطبيّ مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدا مبقّدمــة عــن التهجــن و الروابــط التســاهميّة و الهيدروجينيّ

ــة غــري  ــة للمركبــات الهيدروكربونيّ الروابــط و الجزيئــات،  ثــم يتنــاول بالتفصيــل دراســة األشــكال والخــواص الكيميائيــة والفيزيائيّ

الحلقيــة كااللكانــات وااللكينــات وااللكاينــات والهاليــدات والكحــوالت، مبــا يشــمل األشــكال والكيميــاء الفراغيــة, وطــرق التحضــري 

ــة تفاعاتهــا. والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة عــاوة عــى ميكانيكيّ
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كيمياء عضوية )2(   10231232
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يشــمل دراســة األساســيّات يف أطيــاف املركّبــات العضويّــة كالرنــن املغناطيــيس، 

واألشــعة تحــت الحمــراء و األشــعة فــوق البنفســجيّة، و طيــف الكتلــة و اســتخدام هــذه األطيــاف يف تحديــد الرتكيــب الكيميــايئ 

والشــكل للمركبــات العضويــة، كــا يتنــاول دراســة االيــرات والفينــوالت واملركبــات متعــددة غــري االشــباع واملركبــات األروماتيــة مــن 

حيــث الشــكل والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة وميكانيكيــات التفاعــل والكشــف عنهــا.

كيمياء عضوية      10231233
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدأ بتقديــم للكيميــاء العضويــة ودراســة طــرق تحضــري  املركبــات العضويــة 

ــاض  ــوالت واألح ــل الكح ــة مث ــات الوظيفي ــض املجموع ــة وبع ــات األروماتي ــات واملركب ــل: الهيدروكربون ــا مث ــا وتفاعاته وخواصه

العضويــة واألمينــات والفنيــوالت واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، كــا يتنــاول دراســة األشــكال والكيميــاء الفراغيــة والصفــات 

ــات. ــة لبعــض هــذه املركب ــة والكيميائي الفيزيائي

كيمياء عضوية عملية )1(    10231235
مســاق إجبــاري بواقــع محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة 

ــت  ــاد بعــض الثواب ــن  التحضــري وإيج ــي تتضم ــيّة الت ــات األساس ــى بعــض التقنيّ ــب ع ــة و التدري ــث تغطــي األســس النظري بحي

ــة كدرجــة االنصهــار والغليــان  وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة وكذلــك التدريــب عــى بعــض  الفيزيائيّ

طــرق التنقيــة. وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات اإلضافــة واالســتبدال.  

كيمياء عضوية عملية    10231237
مســاق إجبــاري بواقــع محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة، ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة 

ــت  ــاد بعــض الثواب ــن  التحضــري، وايج ــي تتضم ــيّة الت ــات األساس ــب عــى بعــض التقنيّ ــة و التدري ــث تغطــي األســس النظري بحي

ــة كدرجــة االنصهــار والغليــان، وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة، وكذلــك التدريــب عــى بعــض  الفيزيائيّ

طــرق التنقيــة. وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات االضافــة واالســتبدال.

كيمياء فيزيائية )1(   10231241
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة خــواص الغــازات والنظريــة الحركيــة لهــا، قوانــن الديناميــكا الحراريــة 

والتحــول الفيزيــايئ للــادة النقيــة ومخطــط األطــوار والنظــام املكــون مــن مادتــن فأكــر واملخاليــط البســيطة وتطبيقاتهــا، والفاعليــة 

للمحاليــل وااليونــات .

10236302  اقتصاد المنشأة وإدارة اإلنتاج 
يبحــث املســاق يف املشــكلة النســبية االقتصاديــة ومفاهيــم القيمــة والثمــن والســوق، وكذلــك الســلع االســتهاكية واإلنتاجيــة وعوامل 

اإلنتــاج كــا ويشــمل نظــرة الثمــن مبــا يف ذلــك العــرض والطلــب وتــوازن وخصائــص الســوق، كــا يشــمل تعريــف إدارة اإلنتــاج 

ووظائفهــا مــن حيــث املدخــات وعمليــة التحويــل واملخرجــات وعاقتهــا بــاإلدارات األخــرى، وتبيــان نظــام اإلنتــاج املتكامــل وجدولة 

اإلنتــاج والرتكيبــة الفنيــة للمنتــج وتخطيــط االحتياجــات اإلنتاجيــة وضبــط الفعاليــة وضبــط جــودة املنتــج ودراســة التكاليــف.

10231311  كيمياء تحليل آلي   
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة مبــادئ نظريــة وتطبيقــات لطــرق متنوعــة مســتخدمة يف التحليــل 

ــمل:   ــا يش ــة، مب ــه املختلف ــة وخصائص ــه التطبيقي ــاز ومجاالت ــكل جه ــة ل ــس النظري ــى األس ــز ع ــم الرتكي ــث يت ــايئ اآليل. حي الكيمي

قيــاس القطبيــة ودرجــة التوصيــل الكهربــايئ للمحاليــل وقيــاس درجــة الحموضــة والرتســيب الكهربــايئ واالنكســار، التحليــل الطيفــي، 

والتحليــل الطيفــي الــذري وغــري ذلــك. 
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10231315      تحليل آلي عملي   
مســاق إجبــاري يتضمــن تجــارب تتعلــق مبســاق 10231311، حيــث يتــدرب الطلبــة عــى اســتخدام األجهــزة املتخصصــه يف التحليــل 

ــك يف  ــة، وكذل ــة الحموض ــاس درج ــار، وقي ــل واالنكس ــل للمحالي ــة والتوصي ــاس القطبي ــتخدمة  لقي ــزة املس ــل: األجه ــايئ مث الكيمي

الرتســيب الكهربــايئ، التحليــل الطيفــي والطيــف الــذري. 

10236313     كيمياء البيئة   
مســاق اختيــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول املســاق املبــادئ األساســية للكيميــاء ملعرفــة 

مصــادر ومصــري وتفاعــات بعــض العنــارص واملركبــات يف البيئــة الطبيعيــة والبيئــة امللوثــة. ويتــم الرتكيــز عــى اآلثــار البيئيــة املرتتبــة 

ــا البيئيــة  عــى اســتخدام أشــكال الطاقــة املختلفــة، وعــى كيميــاء الغــاف الجــوي والغــاف املــايئ وســطح األرض، وكذلــك القضاي

املتعلقــة بتغــري املنــاخ، وتلــوث الهــواء واســتنفاد األوزون، وتلــوث امليــاه ومعالجــة مصادرهــا، وأثــر االســتخدام املفــرط للمبيــدات 

الحرشيــة ومبيــدات األعشــاب.

كيمياء غير عضوية )1(    10231321
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعيا، يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء غــري العضويــة. يشــمل املســاق مقدمــة 

ــة.   ــات الدوري ــذرة والصف ــكل ال ــل إىل ش ــم ينتق ــة، ث ــبه كمي ــة ش ــي بطريق ــك املوج ــتخدام امليكاني ــذرة باس ــكل ال ــن ش ــة ع عام

ويتنــاول دراســة مفصلــة للتاثــل الجزيئــي، وألشــكال الجزيئــات والروابــط الكيميائيــة، مــع الرتكيــز عــى نظريــة االفــاك الجزيئيــة.  

كــا يبحــث يف كيميــاء األحــاض والقواعــد، إضافــة إىل كيميــاء الحالــة الصلبــة مبــا فيهــا املركبــات األيونيــة وغريهــا.

كيمياء غير عضوية )2(    10231322
ــم  ــة، ث ــارص االنتقالي ــة للعن ــات الدوري ــه إىل الصف ــب مــن خال ــاث محــارضات أســبوعياً، يتعــرف الطال ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ينتقــل الطالــب اىل دراســة تفصيليــة عــن  كيميــاء املركبــات التناســقية )املركبــات وااليونــات املعقــدة( مــن حيــث النظريــات )نظريــة 

الربــط التكافــؤي ونظريــة مجــال البلــورة ونظريــة مجــال املتصــات( التــي تــرشح األشــكال والروابــط املوجــودة يف هــذه املركبــات، 

اضافــة اىل تفاعاتهــا وميكانيكيــات ســري تلــك التفاعــات. ويعــرض كذلــك اســتخدام نظريــة مجــال املتصــات يف تفســري املطيافيــة 

االلكرتونيــة للمركبــات واأليونــات املعقــدة باســتخدام طريقــة أورجــل وأشــكال تنــايب- ســوجانو. 

كيمياء غير عضوية عملية     10231325
مســاق إجبــاري عمــيل يشــمل محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة. ويشــمل الجــزء العمــيل  ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن 

التجــارب، تتنــاول املجموعــة األوىل الكيميــاء الوصفيــة للخصائــص الكيميائيــة للفلــزات مثــل الحديــد، وتتنــاول املجموعــة الثانيــة 

دراســة بعــض التفاعــات الكيميائيــة للمركبــات غــري العضويــة، أمــا املجموعــة الثالثــة فتتنــاول بــيء مــن التفصيــل تحضــري بعــض 

املركبــات املعقــدة مــع مــا يلــزم مــن طــرق تحليلهــا، مبــا يشــمل املطيافيــة االلكرتونيــة ومطيافيــة تحــت الحمــراء والتناظــر الهنــديس 

والضــويئ واالتصــايل.

كيمياء عضوية )3(     10231331
ــاقن  ــمل يف املس ــي مل تش ــة، والت ــات الوظيفي ــض املجموع ــة بع ــاول دراس ــبوعياً، يتن ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق إجب مس

ــة غــري املتجانســة  ــات الحلقي ــات واملركب ــدات والكيتون )10231231، 10231232(  كاألحــاض الكربوكســيلية ومشــتقاتها واأللدهاي

ــات هــذه  واألمينــات وبعــض تفاعــات أيونــات الكربــون الســالبة. وتشــمل هــذه الدراســة طــرق التحضــري والتفاعــات وميكانيكيّ

ــات. التفاع

كيمياء عضوية عملية )2(    10231335
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا ويشــمل تفاعــات االحــال األرومــايت االلكرتوفيــيل والتجــارب التــي تعتــرب 

مــن األساســيات يف التحضــريات الكيميائيــة مثــل: تفاعــات جرينيــارد  وفريــدل كرافــت وســاند مايــر إضافــة اىل تفاعــات التكثيــف 

واألكســدة واإلِحــال.
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كيمياء فيزيائية )2(     10231341
ــزان  ــاق االت ــاول  املس ــة 10231241، يتن ــاء الفيزيائي ــاق الكيمي ــة ملس ــو تتم ــبوعياً، وه ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق إجب مس

ــل  ــل للمحالي ــص التوصي ــازات والســوائل، خصائ ــة للغ ــة الجزيئي ــة الحركي ــة، النظري ــاء االلكرتوليتيكي ــه، الكيمي ــايئ وتطبيقات الكيمي

وحركــة األيونــات، رسعــة التفاعــات الكيميائيــة وتطبيقاتهــا، ميكانيكيــة التفاعــات املعقــدة مبــا فيهــا تفاعــات الكيميــاء والفيزيــاء 

ــاء الســطوح. ــة وانتشــار الغــازات، باإلضافــة إىل العوامــل املســاعدة وكيمي ــة اإلنتقالي ــة الحال ــة اإلصطــدام، نظري ــة ونظري الضوئي

10231342   كيمياء فيزيائية )3(  
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يــرشح املبــادىء الرئيســية لعلــم امليكانيــكا الكاســيكية وقصورهــا ورشح الفرائــض 

والنظريــات املتعــددة لعلــم ميكانيــكا الكــم، حــل معادلــة رشودنجــر لبعــض األنظمــة مثــل جســيم يف حيــز، والذبذبــة الهرمونيــة، 

جســيم عــى دائــرة وذرة الهيدروجــن.

10231343   كيمياء حاسوبية  
مســاق اختيــاري بواقــع محارضتــن ومختــرب واحــد أســبوعياً ويتنــاول أساســيات الكيميــاء املحوســبة كــا يعــرف الطالب إىل أساســيات 

الربمجــة وتقانــات حــل املســائل الكيميائيــة باســتخدام لغــات برمجــة متقدمــة. ويتنــاول أيضــا تطبيقــات الحاســوب يف حــل املشــاكل 

الكيميائيــة مثــل نظريــة الكــم واملطيافيــة والثريمودينــاكا وتطبيقــات أخــرى يف الكيميــاء .

كيمياء فيزيائية عملية )1(    10231345
ــة  ــل التجزئ ــزان ومعام ــت اإلت ــول، ثاب ــرارة املحل ــة، ح ــل الفاعلي ــة ومعام ــق بالذائبي ــارب تتعل ــمل تج ــيل يش ــاري عم ــاق إجب مس

ــات، اإلنحــراف الســالب عــن  ــايث املكون ــار والنظــام ث ــات التجمــد والنظــام ســهل اإلنصه ــا ومنحني ــة جزئي ــل ذات الذائبي واملحالي

قانــون راؤول والكثافــة واللزوجــة والضغــط البخــاري وحــرارة التبخــر، معامــل اإلنكســار، ومســعر القنبلــة وحــرارة اإلحــرتاق، والحجــم 

املــوالري الجــزيئ. 

كيمياء فيزيائية عملية )2(    10231346
ــة  ــل املوصلي ــة مث ــات الكيميائي ــة التفاع ــة يف دراس ــات مختلف ــق بإســتخدام تقني ــن تجــارب تتعل ــاري عمــيل ويتضم مســاق إجب

ــرة الراجعــة،  ــن، اإلســتقطاب الضــويئ واملعاي ــد درجــة حــرارة وضغــط ثابت ــة واإلمتصــاص الضــويئ، التغــري يف الحجــم عن الكهربائي

وطــرق أخــذ العينــات ,وتجــارب تتعلــق  بحســاب املوصليــة املوالريــة يف املحاليــل املتناهيــة التخفيــف وتاثــري القــوة األيونيــة عــى 

رسعــة التفاعــل، واإلمتصــاص عــى الســطوح .

10236365مختبر العمليات الكيميائية   
مســاق عمــيل إجبــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة يتضمــن و يشــمل  دراســة املــواد املهمــة صناعيــا وتحضريهــا )الصابــون، املنظفــات 

الصناعيــة، الشــامبو، الكرميــات، العصائــر ، املــرىب ، الجــن ، الزيــوت العطريــة( و فحوصــات جــودة تتعلــق بهــذه املنتجــات وغريهــا  

)مثــل فحوصــات الزيــت و الحليــب( .

كيمياء البحث )1(    10231392
ــات  ــات وامللخص ــتخدام األدبي ــة يف اس ــد املتبع ــادىء والقواع ــش املب ــة.  يناق ــة والتطبيقي ــاء البحت ــة الكيمي ــاري لطلب ــاق إجب مس

الكيميائيــة وبنــاء املهــارات البحثيــة األوليــة، ويهــدف ايضــاً إىل تعلــم الطلبــة بعــض اســتخدامات الحاســوب يف الكيميــاء والربمجيــات 

ــة  ــات املهن ــيخ أخاقي ــاول ترس ــا يتن ــوث. ك ــات والبح ــاالت والدوري ــن املق ــث ع ــتخداماتها يف البح ــت واس ــة واإلنرتن ذات العاق

ــرش  ــف والن ــوق التألي ــرتام حق ــان واح ــاة اإلنس ــرتام حي ــة واح ــاة البيئ ــا مراع ــة، ومنه ــب كاف ــن الجوان ــن، م ــن الكيميائي للمختص

ــة.  ــة واالبداعي ــة الفكري وحقــوق امللكي

تشخيص وتحليل المركبات العضوية    10231432
مســاق إجبــاري يشــمل محارضتــن وأربــع ســاعات عمليــة أســبوعياً، ويتنــاول األســس الكيميائيــة للتحليــل الكمــي والكيفــي يف   

تشــخيص املركبــات العضويــة  يف حالتهــا النقيــة أو عــى شــكل مزيــج، مــن خــال تحديــد املجموعــات الوظيفيــة وتحضــري مشــتقاتها، 

وأســاليب التحليــل الكيميــايئ واســتخدام الخــواص الكيميائيــة لتحديــد ماهيــة املركبــات العضويــة.
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10236423  كيمياء غير عضوية صناعية  
ــل حمــض  ــاج األحــاض )مث ــة تســتخدم يف إنت ــات صناعي ــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل دراســة عملي ــاري بواق مســاق اختي

الكربيتيــك(، األمونيــا، والصــودا، ومركبــات الفوســفات، والغــازات الصناعيــة، والزجــاج، والخزفيــات، وأمــاح القلويــات  و غريهــا مــن 

الكيميائيــات الهامــة.

10236312 تلوث كيميائي وأمن صناعي  
ــة و اإلشــعاعية يف املــاء والهــواء ومصــادر هــذا  ــات الكيميائي ــواع امللوث ــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل أن   مســاق اختي

ــه . ــؤول إلي ــات الخطــرة و مــا ت ــات، والســامة يف املختــربات، والكيميائي ــاه مــن امللوث ــة املي ــة التلــوث، وطــرق تنقي التلــوث، وطــرق مراقب

1023133 كيمياء حيوية   
مساق اختياري يتضمن 3 محارضات و مخترب أسبوعياً يشمل دراسة للمركبات الكيميائية و متثيلها داخل أعضاء الجسم املختلفة .

10236334 بتروكيماويات وتكنولوجيا الكيمياء العضوية  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل العمليــات الرئيســية يف تكريــر البــرتول و صناعــة البرتوكياويــات مثــل إنتــاج 

ــاج  ــن وإنت ــن، والتولوي ــات، والبنزي ــن والبيوتين ــن، والبيوتاداي ــن، ومشــتقات الربوبل ــة، ومشــتقات االيثل ــج الجانبي ــن والنوات االيثيل

الزايلينــات ومشــتقاتها، وإعــادة التشــكيل بالبخــار والعمليــات املتعلقــة وبعــض النواتــج والعمليــات الكيميائيــة املتنوعــة.

10231411 كيمياء تحليلية متقدمة     
ــام  ــن اإلمل ــذا يتضم ــة.  وه ــايئ الحديث ــل الكيمي ــرق التحلي ــة ط ــمل دراس ــبوعياً، يش ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

باملفاهيــم األساســية والتطبيقــات الخاصــة لألجهــزة املتقدمــة املســتخدمة حاليــا يف إجــراء التحاليــل الكيميائيــة، مثــل: طــرق الفصــل 

ــة وغريهــا. ــق الفلوريــيس والطــرق الحراري ــذري، التال ــل الطيفــي ال ــا(، التحلي )الكروماتوغرافي

10236413كيمياء الصناعة الغذائية  
ــن،  ــع والتخزي ــة، التصني ــواد الغذائي ــاج امل ــة يف إنت ــرق املتبع ــة والط ــة الرئيس ــات الغذائي ــام والصناع ــواد الخ ــق بامل ــاق يتعل مس

املــواد املضافــة إىل األغذيــة )مثــل مكســبات الطعــم، النكهــة، املــواد الحافظــة، املــواد امللونة،املــواد املحلية.....الــخ( تحليــل الغــذاء 

ــة. ــات الحديث باســتخدام التقني

10231464كيمياء المواد المبلمرة  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و هــو عبــارة عــن مدخــل للتعــرف إىل طبيعــة البوليمــرات، وطــرق تحضريهــا مــع 

نبــذة عــن كل عمليــة بلمــرة، وأمثلــة عـــن أنــــواع البوليمـــرات الهامــة يف املجــاالت الصناعيــة  ) كاملطــاط والباســتيك و األليــاف( 

وخواصهــا الطبيعيــة، مــع الرتكيــز عــى العاقــة بــن الشــكل البنــايئ والخاصيــة بحيــث يشــمل مقارنــة بــن البوليمــرات املتبلــورة 

املنتظمــة فراغيــا وغريهــا. 

10236467 تكنولوجيا البوليمرات )3 ساعات معتمدة(
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يتنــاول عمليــات إنتــاج البوليمــرات صناعيــاً و الطــرق لتشــكيل البوليمــرات مثــل 

القولبــة، والنفــخ، والتقويــم، والصــب، والتشــكيل بالبثــق، واإلرغــاء، والتلويــن، والتعبئــة باملــواد املضافــة .

10236468صيدلة صناعية  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــاب بعــامل الصناعــة الدوائيــة، مبــادئ التصنيــع الجيــد وأسســه، وجميــع الخطــوات الازمــة 

لتحضــري املركبــات بعــدة أشــكال صيدالنيــة، دراســة فحوصــات مــا قبــل التصنيــع، ومبــادئ فحــص الثبــات خــال ُعمــر املســتحرض، 

وجميــع فحوصــات الجــودة املتبعــة يف املصانــع لضــان مســتحرض بجــودة عاليــة، بحيــث تصــل املــادة الفعالــة إىل املوقــع املرغــوب 

بــه يف الجســم بالشــكل املطلــوب.
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10236469  علــم المواد  
ــز عــى غــري  ــة للمــواد مــع الرتكي ــة والتطبيقي ــة والوصفي ــا النظري ــاول القضاي ــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتن مســاق اختي

العضويــة منهــا يف حالتهــا الصلبــة . ويشــمل املســاق املــواد املســتخدمة يف التكنولوجيــا املعــارصة بشــكل واســع مثــل الســرياميك، 

األفــام الرقيقــة، والســبائك، وأشــباه املوصــات واملوصــات واملــواد العازلــة عــاوة عــى املــواد عاليــة التوصيــل، البوليمــرات املوصلــة 

املتعاقبــة  واملــواد النانويــة.  ويتنــاول دور النظريــات األساســية وطــرق التحليــل املتقدمــة )XRD, SEM, TEM, AFM( وغريهــا يف 

فهــم خصائــص املــواد وكيفيــة االســتفادة منهــا يف التطبيقــات املعــارصة.

10236472بيولوجيا األغذية  
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.

كيمياء غير عضوية متقدمة    10231421
مســاق اختيــاري عــى شــكل ثــاث محــارضات أســبوعياً، يتنــاول مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء غــري العضوية مثــل الكيميــاء العضوية 

الفلزيــة وتطبيقاتهــا يف الحفــز املتجانــس. كــا يتنــاول أساســيات كيميــاء الحالــة الصلبــة مــن حيــث الربــط والشــكل والتطبيقــات 

املعــارصة مثــل املــواد األيونيــة املنصهــرة، أشــباه املوصــات، وأجهــزة تخزيــن الطاقــة )بطاريــات التخزيــن االلكــرتوين واملواســعات 

الكهروكيميائيــة( والبلــورات الســائلة وغــري ذلــك.

كيمياء عضوية متقدمة    10231431
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء العضويــة مثــل كلوريــدات االريــل، الفــا- 

بيتــا- مركبــات الكاربونيــل غــري املشــبعة، ومتاثــل األفــاك، واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، وتأثــريات املجموعــة املجــاورة.

أطياف المركبات العضوية      10231434
ــات  ــة باســتخدام التقني ــات العضوي ــة للتعــرف عــى املركب ــاول الطــرق اآللي ــاث ســاعات أســبوعياً، يتن ــع ث ــاري بواق مســاق اختي

الحديثــة مثــل رنــن النــواة املغناطيــيس للربوتــون ونظــري الكربــون 13 ،  تحليــل طيــف الكتلــة و األشــّعة تحــت الحمــراء واألشــّعة 

ــات لهــذه األطيــاف مــع الرتكيــز عــى الجوانــب التطبيقيــة. فــوق البنفســجيّة و دراســة األســس والنظريّ

تحضير المركبات العضوية      10231435
مســاق اختيــاري عمــيل يتألـّـف مــن فرتتــن عمليّتــن بواقــع 4 ســاعات فعليّــة أســبوعياً لــكّل منهــا، يعنــى بطــرق متعــّددة الخطوات 

لتحضــري بعــض املركبــات العضويــة وكيفيــة حايــة املجموعــات الوظيفيــة أثنــاء التحضــري  وكذلــك كيفيــة وضــع الخطــط لتحضــري 

هــذه املركبــات.

كيمياء فيزيائية متقدمة    10231441
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء الفيزيائيــة مثــل قانــون الحــاالت املتوافقــة 

ــايئ  ــزان الكيمي ــايل، اإلت ــول الغــازي املث ــون إماجــات واملحل ــايئ، وقان وجــداول معامــل اإلنضغــاط، إســالة الغــازات، والجهــد الكيمي

ــة الطاقــة الحــرة،  ــة، وانفــات الغــاز، ودال ــة، واملحاليــل الرباعي ــة الزائــدة للمحاليــل الحقيقي ــة، الدال ــة الحقيقي يف املحاليــل الغازي

والنشــاط ومعامــل  النشــاط، واملحاليــل املخففــة املثاليــة، فصــل املــواد املثاليــه وفصــل املــواد املنحرفــة عــن قانــون راؤول، والتكثيــف 

الرجعــي، وغريهــا مــن املواضيــع املتقدمــة. 

كيمياء صناعية   10236461
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مدخــا اىل تكنولوجيــا الصناعــات الكيميائيــة يجــري مــن خالهــا التعــرف 

إىل املفاعــات الكيميائيــة واالجهــزة املهمــة والعمليــات الصناعيــة املســتخدمة لانتــاج والتنقيــة، وتخطيطهــا يف شــتى املجــاالت وعــى 

ــز عــى  ــم الرتكي ــث يت ــا،  بحي ــة وغريه ــج الزراعي ــة، والنوات ــاغ، واألدوي ــات، واألصب ــات، والباســتيك، املنظف األخــص يف البرتوكياوي

األســس التكنولوجيــة العامــة دون الدخــول يف تفصياتهــا املتخصصــة.
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10231475 تدريب عملي  
ــاء البحتــة قضــاء مــا مجموعــه 320 ســاعة عمــل  بالتنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف الجامعــة، يُتوقــع مــن طالــب الكيمي

ــاء يف  ــه عاقــة بالكيمي ــاً( يف التدريــب العمــيل يف املــدارس، والصناعــة الكيميائيــة و/أو أي قطــاع عــام ل ــة ) أو 40 يومــاً فعلي فعلي

فلســطن وخارجهــا.  وبعــد إنهائــه للتدريــب العمــيل عــى الطالــب أن يســلم إىل القســم تقريــراً مفصــاً.  وعــاوة عــى ذلــك عــى 

الطالــب تقديــم عــرض شــفوي حــول أنشــطته التدريبيــة حــال الطلــب منــه بذلــك.

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10236476 تدريب عملي  
عــى طالــب الكيميــاء التطبيقيــة ، و مــن خــال التنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ، أن ينجــز 320 

ــربات  ــز أو مخت ــا أو مراك ــة به ــع متعلق ــة أو مصان ــع كيميائي ــاً( يف مصان ــع 8 ســاعات يومي ــب )بواق ــوم تدري ســاعة عمــل أو 40 ي

مناســبة . بعــد إنهــاء التدريــب ، يجــب أن يكتــب الطالــب تقريــراً و/ أو يقــدم عرضــاً عــن عملــه .

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10231481، 10231482، 10231483، 10231484  موضوعات خاصة في الكيمياء   
ــة  ــة، العضوي ــة، غــري العضوي ــاء التحليلي ــن مختلفــة يف مجــاالت خاصــة متقدمــة يف الكيمي ــة تعطــى تحــت عناوي مســاقات نظري

ــوايل. ــة عــى الت والفيزيائي

كيمياء البحث )2(    10231492
يعمــل الطالــب يف هــذا املســاق بواقــع »12« ســاعة يف األســبوع عــى موضــوع بحــث مقــرتح وتحــت ارشاف أحــد أعضــاء هيئــة 

ــام بأنشــطة البحــث العلمــي واكتســاب املهــارات  ــة لاعتــاد عــى أنفســهم مســتقبا والقي ــل الطلب التدريــس.  ويهــدف إىل تأهي

الرضوريــة لذلــك.

الحفز الكيميائي التطبيقي   10236465
ــة إىل  ــس إضاف ــري املتجان ــس وغ ــايئ املتجان ــز الكيمي ــات الحف ــمل نظري ــبوعياً، ويش ــارضات أس ــاث مح ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

ــاول الحفــز باملســتوى الجزيئــي، الحفــز عــى الســطوح والحفــز  تطبيقاتهــا املختلفــة يف الصناعــة والبيئــة والطاقــة املتجــددة ويتن

ــة  ــات النانوبلوري ــطوح الحبيب ــات وس ــباه املوص ــطوح أش ــى س ــايئ ع ــز الفوتوكيمي ــة إىل الحف ــت.  إضاف ــوب الزيوالي ــل جي داخ

ــة. ــددة والتنقي ــة املتج ــال الطاق ــه يف مج وتطبيقات

علــم المــواد      10236469
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، ويتنــاول القضايــا النظريــة والوصفيــة والتطبيقيــة للمــواد مــع الرتكيــز عــى غــري 

العضويــة منهــا يف حالتهــا الصلبــة.  ويشــمل املســاق املــواد املســتخدمة يف التكنولوجيــا املعــارصة بشــكل واســع مثــل الســرياميك، 

األفــام الرقيقــه، الســبائك، أشــباه املوصــات واملوصــات واملــواد العازلــة عــاوة عــى املــواد عاليــة التوصيــل، البوليمــرات املوصلــة 

املتعاقبــة  واملــواد النانويــة.  كــا يــدرس دور النظريــات األساســية وطــرق التحليــل املتقدمــة )XRD, SEM, TEM, AFM( وغريهــا 

يف فهــم خصائــص املــواد وكيفيــة االســتفادة منهــا يف التطبيقــات املعــارصة.

10236472 بيولوجيا األغذية  
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.
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10236485 موضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقية   
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجاالت الكيمياء التطبيقية.

10236486موضوعات خاصة في الكيمياء الصناعية  
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجال الكيمياء الصناعية.

10236493 عقاقير طبيعية طبية  
مســاق نظــري ييشــمل تصنيــف النباتــات الطبيــة وطــرق التعــرف إىل محتوياتهــا ، ويشــمل ذلــك طــرق الفصــل املختلفــة، ودراســة 

الخصائــص الفيزيائيــة  والكيميائيــة للمركبــات الطبيعيــة النقيــة واســتعاالتها العاجيــة.

10236494 عقاقير طبيعية طبية  عملي  
مســاق عمــيل  يحتــوي عــى الدراســة العمليــة ملجموعــات كيميائيــة طبيعيــة مثــل القلويــدات والجليكوزيــدات والزيــوت الثابتــة 

والطيــارة وســبل معرفتهــا وتقيمهــا حســب دســاتري األدويــة الطبيــة املعتمــدة. 
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قسم الكيمياء
برامج البكالوريوس في الكيمياء

مقدمة: 
تأســس قســم الكيميــاء مــع بدايــة تأســيس جامعــة النجــاح الوطنيــة يف عــام 1977، ويقــدم القســم أربعــة برامــج دراســية، يــؤدي أحدها 

اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء البحتــة ويــؤدي الثــاين اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء التطبيقيــة، ويــؤدي الثالــث اىل 

منــح درجــة املاجســتري يف الكيميــاء، أمــا الرابــع فيــؤدي اىل منــح درجــة الدكتــوراه يف الكيميــاء.

رؤية القسم: 
وضــع قســم الكيميــاء لنفســه رؤيــة شــاملة وطموحــة مــن أجــل توفــري منــاخ تعليمــي متميــز ميكــن خريجيــه مــن تحمــل دور قيــادي 

يف مســتقبلهم املهنــي ســواء يف القطــاع الخــاص أو العــام. ويتــم تزويــد الخريجــن بخطــط دراســية غنيــة متطــورة ومعمقــة يف مجاالتهــا 

ــم والبحــث العلمــي  ــز القســم يف التعلي ــاء عــى متي ــق اكادميــي. وبن ــة عائ متكنهــم مــن متابعــة تعليمهــم يف فلســطن والخــارج دون أي

ــا )مــن خــال تاســيس برنامجــي املاجســتري  ــة( وعمودي ــاء التطبيقي ــا )باضافــة برنامــج البكالوريــوس يف الكيمي فقــد اســتطاع النمــو أفقي

والدكتــوراه(.  

رسالة القسم:
حمــل القســم منــذ تاسيســه عــام 1977 رســالة عظيمــة تتــاىش مــع رســالة الكليــة والجامعــة وتتمثــل يف مســاعدة املجتمــع العــريب 

عامــة والفلســطيني خاصــة للوصــول اىل التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة املســتدامة مــن خــال  تزويدهــا بالخريجــن املتميزيــن القادرين 

عــى املشــاركة الفعالــة يف نقــل وتوطــن التكنولوجيــا املتطــورة بتقديــم مســاقات حديثــة يف مواضيــع حديثــة للطلبــة وإرشاكهــم يف االبحــاث 

االساســية والتطبيقيــة املعــارصة وإنشــاء رشاكات علميــة مــع الجامعــات واملراكــز العلميــة العامليــة مــن ناحيــة ومراكــز الصناعــة الكيميائيــة 

الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى.

برنامج البكالوريس في الكيمياء التطبيقية

رؤية البرنامج: 
الوصــول اىل مرحلــة متميــزة يف العمليــة التعليميــة تؤهــل الخريــج للعمــل يف مختلــف املجــاالت املهنيــة ذات العاقــة بعلــوم الكيميــاء 

مــع الرتكيــز عــى مارســة دور فعــال يف حــل مشــاكل القطاعــات االنتاجيــة والحياتيــة.

رسالة البرنامج:
رفــد املجتمــع الفلســطيني بالكفــاءات العلميــة املتخصصــة الازمــة لخدمتــه يف ووضــع برامــج وخطــط التنميــة والتعليــم والصناعــة 

ــاء  ــة يف مجــال الكيمي ــات الفني ــم الخدم ــة وتقدي ــة العلمي ــرش الثقاف ــة واملســاهمة يف ن ــة والتطبيقي ــة األكادميي وإجــراء البحــوث العلمي

ــة للقطاعــن الحكومــي والخــاص. التطبيقي

أهداف البرنامج:
ــه للعمــل يف املجــاالت االنتاجيــة والخدماتيــة وفهــم املشــاكل ووضــع الحلــول 	  ــة التــي تؤهل تزويــد الخريــج باملهــارات الكيميائي

املناســبة لهــا.

ــب 	  ــز عــى الجوان ــع الرتكي ــه م ــة مراحل ــم املــدريس بكاف ــك التعلي ــاء مبــا يف ذل ــة مجــاالت الكيمي ــج للعمــل يف كاف ــل الخري تأهي

ــة. ــوم الحديث ــارصة يف العل ــة املع التطبيقي

اثراء الخريج باملهارات العلمية والبحثية  ملتابعة تحصيله االكادميي مع الحاجة اىل بعض املتطلبات.   	 



 دليل جامعة النجاح الوطنية113

رشوط القبول إىل الربنامج:
ــاء عــى معــدل امتحــان الشــهادة العامــة )التوجيهــي( بطريقــة تنافســية  ــارشة بن ــاء بطرقــة مب ــول الطالــب اىل قســم الكيمي ــم قب يت

مبــارشة تعتمــد عــى مبــدا تكافــؤ الفــرص.

متطلبات التخرج من البرنامج: 
عــى الطلبــه الراغبــن يف الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء التطبيقيــة إمتــام 124 ســاعه معتمــدة  مبعــدل نقطــي تراكمــي  

2\4 فأعــى موزعــه عــى النحــو التــايل:

18 ساعة معتمدة متطلبات الجامعة االجبارية         

85 ساعة معتمدة متطلبات التخصص االجبارية        

21 ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية        

 ومن أجل املزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الخطة الدراسية التفصيلية املرفقة

مخرجات التعلم العامة لخريج البرنامج:
 يفرتض يف خريج البكالوريوس يف الكيمياء التطبيقية  أن يكون قادرا عى ما يأيت:

اكتساب وتنمية املهارات يف الكيمياء النظرية و العملية بكافة فروعها عى املستوى املتقدم.	 

متابعــة الدراســات العليــا يف فــروع الكيميــاء بأيــة خطــة دراســية ســواء البحــث أو املســاقات أو كليهــا بالحــد األدىن مــن املســاقات 	 

االستدراكية.

تدريس مساقات كيمياء للمدارس مبستوياتها املختلفة.	 

إتقان العمل يف املختربات و املصانع الكيميائية بأمان وكفاءة.	 

التعامل مع اآلخرين من خلفيات مختلفة )أكادميية و صناعية( مبستويات متعددة.	 

انشاء صناعات خفيفة يف مختلف مجاالت الكيمياء التطبيقية .	 

مارســة العمــل باحــرتاف يف العديــد مــن األماكــن التــي لهــا عاقــة بالكيميــاء مثــل املستشــفيات و املؤسســات املهتمــة بالبيئــة و 	 

املختــربات التابعــة لــوزارة االقتصــاد الوطنــي.

ــذات يف إجــراء دراســات الجــدوى للمشــاريع  والعمــل يف هيئــات املواصفــات واملقاييــس ومختــربات الجــودة ومجــال 	  ــر ال تطوي

التوعيــة.

االملام بأخاقيات املهنة والبحث العلمي واحرتامها	 

التعامل مع االدبيات الكيميائية من مصادرها املختلفة املكتبية 	 
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١- مخرجات تعلم تخص المساقات كما هو مبين في الجدول أدناه: 

كيمياء تطبيقية / المساقات اإلجبارية
                                     

املسـاق

املواصفة

تحليلية

10231211

تحليلية عملية

10231215

عضوية 1

10231231

عضوية 2

10231232

عضوية 

عملية 1

10231235

فيزيائية 1

10231241

اقتصاد املنشأة 

وإدارة اإلنتاج

10236302

تحليل آيل

10231331

تحليل آيل 

عميل

10231315

غري عضوية 1

10231321

غري عضوية 2

10231322

1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافـــــة علــــــى 

املستوى املتقدم.

XX

2( القدرة عى متابعة 

الدراسات العليا فـــــــي 

فــــروع الكيميــاء بأيـــــة 

خطــــة دراســية سواء 

البحث أو املســـــاقات 

أو كليها.

XXXX

3( القدرة عى تدريس 

مساقات كيمياء للمدارس 

مبستوياتها املختلفة.

XXXXXXXXXXX

4( إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XX

5( إتقان استخدام املكتبة 

واألدبيات اإللكرتونية.

6( القدرة عى التعامل 

مع الكياويات الخاصة 

ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.

XXX

7( القدرة عى شــق 

الطريق يف سوق العمل.
XXXXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل 

مع اآلخرين من خلفيات 

مختلفة مبستويات أكادميية 

مختلفة.

XXXXXXXX

9( القدرة عى التواصل مع 

العلاء وغري العلاء،
XXXXXXX

10( اكتساب املعرفة 

األخاقية واحرتام اآلخرين.

11( اكتساب مستوى 

معقول من التعليم العام 

يف مختلف جوانب الحياة.

XXXXXXXXXXX
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كيمياء تطبيقية / المساقات اإلجبارية
املسـاق

املواصفة

غري عضوية 

عمليه

10231325

عضوية 3

10231331

عضوية 

عملية 2

10231335

فيزيائية 2

10231341

فيزيائية 

عملية 1

10231345

فيزيائية 

عملية 2

10231346

تدريب 

عميل

10236476

مخترب العمليات 

الكيميائية

10236365

كيمياء البحث

10231392

تشخيص 

املركبات 

العضوية

10231432

كيمياء صناعية

10236461

1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافة عى املستوى 

املتقدم.

XXXXXXXXXXX

2( القدرة عى متابعة الدراسات 

العليا يف فروع الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء البحث أو 

املساقات أو كليها.

XXXXXXXXXXX

3( القدرة عى تدريس مساقات 

كيمياء للمدارس مبستوياتها 

املختلفة.

XXXXXXXXXXX

4(  إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XXXXXXXX

5( إتقان استخدام املكتبة 

واألدبيات اإللكرتونية.
XXX

6( القدرة عى التعامل مع 

الكياويات الخاصة ومشاكلها 

بحجم كبري وصغري.

XXXXXXXXX

7( القدرة عى شــق الطريق يف 

سوق العمل.
XXXXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل مع 

اآلخرين من خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية مختلفة.

XXX

9( القدرة عى التواصل مع 

العلاء وغري العلاء،
X

10( اكتساب املعرفة األخاقية 

واحرتام اآلخرين.
X

11( اكتساب مستوى معقول من 

التعليم العام يف مختلف جوانب 

الحياة.

XXXXXXXXXXX
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كيمياء تطبيقيه / المساقات اإلختيارية
                                    

املسـاق

املواصفة

التلوث واألمن 

الصناعي

10236312

كيمياء حيوية

10231332

برتوكياويات 

وتكنولوجيا 

الكيمياء العضوية

10236334

كيمياء تحليلية 

متقدمة

10231411

كيمياء الصناعة 

الغذائية

10236413

كيمياء املواد 

املبلمرة

10231464

الحفز 

الكيميايئ 

التطبيقي

10236465

تكنولوجيا 

البوليمرات

10236467

علم املواد

10236469

بيولوجيا األغذية

10236472

موضوعات 

خاصة يف 

الكيمياء 

التطبيقية

10236485

1( معرفة الكيمياء 

النظريــــــــــــة 

بفروعها كافة عى 

املستوى املتقدم.

XXXXXXXXX

2( القدرة عى 

متابعــــــــــــــة 

الدراسات العليا فـــــي 

فــــروع الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء 

البحث أو املســـاقات 

أو كليها.

XXXXXXXXXX

3( القدرة عى تدريس 

مساقات كيمياء للمدارس 

مبستوياتها املختلفة.

XXXXXXXXX

4(  إتقان فن املخترب 

بأمان وكفاءة.
X

5( إتقان استخدام 

املكتبــــــــــة واألدبيات 

اإللكرتونية.

XXXXXX

6( القدرة عى التعامل 

مع الكياويات الخاصة 

ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.

XX

7( القدرة عى شــق 

الطريق يف سوق العمل.
XXXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل 

مع اآلخرين من خلفيات 

مختلفة مبستويات 

أكادميية مختلفة.

XX

9( القدرة عى التواصل 

مع العلاء وغري العلاء،
X

10(اكتساب املعرفة 

األخاقيـــــــة 

واحتــــــــــرام آآلخرين.

X

11(( اكتســـــــاب 

مستوى معقول من 

التعليم العام فــــــي 

مختلف جوانب الحياة.

X
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كيمياء تطبيقيه / المساقات اإلختيارية
                                    املسـاق

املواصفة

موضوعات خاصة يف الكيمياء الصناعية

10236486

كيمياء عقاقري طبية طبيعية

10236493

كيمياء عقاقري طبية 

طبيعية عميل

10236494

صيدلة صناعية

10236468

1XXX( معرفة الكيمياء النظرية بفروعها كافة عى املستوى املتقدم.

2( القدرة عى متابعة الدراسات العليا يف فروع الكيمياء بأية خطة 

دراسية سواء البحث أو املساقات أو كليها.
XX

3X( القدرة عى تدريس مساقات كيمياء للمدارس مبستوياتها املختلفة.

4XX(  إتقان فن املخترب بأمان وكفاءة.

5XX( إتقان استخدام املكتبة واألدبيات اإللكرتونية.

6( القدرة عى التعامل مع الكياويات الخاصة ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.
XX

7XXXX( القدرة عى شــق الطريق يف سوق العمل.

8( القدرة عى التعامل مع اآلخرين من خلفيات مختلفة مبستويات 

أكادميية مختلفة.
XXX

9X( القدرة عى التواصل مع العلاء وغري العلاء،

10( اكتساب املعرفة األخاقية واحرتام اآلخرين.

11(  اكتساب مستوى معقول من التعليم العام يف مختلف جوانب 

الحياة.
XXX
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خطة برنامج تخصص الكيمياء التطبيقية
الكلية التابع لها: العلومالتخصص:  الكيمياء التطبيقية

مجموع الساعات املطلوبة : 124

عدد الساعات المطلوبةنوع المساقات
18إجباري جامعة

85إجباري تخصص

18اختياري تخصص
3اختياري تخصص من كلية أخرى

إجباري جامعة : عدد الساعات املطلوبة=18

اسم المساقس.مرقم المساق
انجليزي استدرايك10032100

ثقافة إسامية110001013

لغة عربية110001023

لغة انجليزية 1100010331

دراسات فلسطينية110001053

خدمة مجتمع110001081

مهارات القيادة و االتصال110001171

انجليزي جامعه 1100032232

مقدمة يف علم الحاسوب110001271
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إجباري تخصص : عدد الساعات المطلوبة= 8٥
متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق

 3كيمياء البحث 10231392

10231335 م.س.1  10231331 م.س.2  3تشخيص وتحليل املركبات العضوية 10231432

10231232 م.س.1  10231241 م.س.2  3كيمياء صناعية 10236461

 3تدريب عميل 10236476

10231241 م.س.1  10231241 أو متزامن 3كيمياء غري عضوية 1 10231321

10231211 م.س.1  3كيمياء تحليل آيل 10231311

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

10221106 م.س.1  10221102 أو متزامن 10221107 م.س.2  1مخترب فيزياء عامة 2 10221108

10231215 م.س.1  10231235 م.س.2  2مخترب العمليات الكيميائية 10236365

10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

 3فيزياء عامة 1 10221101

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

 3اساليب تدريس العلوم 10512182

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

 3كيمياء عامه 1 10231101

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء عضوية 1 10231231

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

10231345 م.س.1  10231341 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 2 10231346

10231322 م.س.1  10231322 أو متزامن 10231321 م.س.2  2كيمياء غري عضوية عملية 10231325

10231211 م.س.1  10231211 أو متزامن 10231108 م.س.2  1كيمياء تحليلية عميل 10231215

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء تحليلية 10231211

10231231 م.س.1  3كيمياء عضوية 2 10231232

10231231 م.س.1  10231231 أو متزامن 10231108 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 1 10231235

10211201 م.س.1  10211201 أو متزامن 10231102 م.س.2  3كيمياء فيزيائية 1 10231241

10231241 م.س.1  3كيمياء فيزيائية 2 10231341

10231311 م.س.1  10231311 أو متزامن 10231215 م.س.2  1تحليل آيل عميل 10231315

10231321 م.س.1  3كيمياء غري عضوية 2 10231322

10231232 م.س.1  3كيمياء عضوية 3 10231331

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 10231235 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 2 10231335

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

 3اقتصاد املنشأة وادارة االنتاج 10236302

 3أحياء عامه 1 10201101

10231241 م.س.1  10231215 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 1 10231345
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اختياري تخصص : عدد الساعات المطلوبة= ١8
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10231331 م.س.1  3كيمياء املواد املبلمرة 10231464

10231321 م.س.1  3كيمياء غري عضوية صناعية 10236423

10231311 م.س.1  2كيمياء الصناعة الغذائية 10236413

10231232 م.س.1  3كيمياء عقاقري طبية طبيعية 10236493

10231311 م.س.1  3كيمياء تحليلية متقدمة 10231411

10231322 م.س.1  3علم املواد 10236469

10231322 م.س.1  10231232 م.س.2  3الحفز الكيميايئ التطبيقي 10236465

10236493 م.س.1  10236493 أو متزامن 1كيمياء عقاقري طبية طبيعية عميل 10236494

10231241 م.س.1  10236461 م.س.2  3صيدلة صناعية 10236468

10231211 م.س.1  3تلوث كيميايئ وأمن صناعي 10236312

 3بيولوجيا األغذية 10236472

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 10231341 م.س.2  10231322م.س.3  3موضوعات خاصة يف الكيمياء التطبيقية 10236485

10236461 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء الصناعية 10236486

10231331 م.س.1  3برتوكياويات وتكنولوجيا الكيمياء العضوية 10236334

10231211 م.س.1  3كيمياء البيئة 10236313

10231232 م.س.1  10231235 م.س.2  4كيمياء حيوية 10231332

10231464 م.س.1  3تكنولوجيا البوليمرات 10236467

اختياري تخصص من كلية أخرى : عدد الساعات المطلوبة = 3
المتطلبات السابقةاسم المساقس.مرقم المساق

10512138
م.س. منجزة :80   ساعةإدارة البيئة الصفية3

م.س. منجزة :80   ساعةتربية عملية لطلبة العلوم105124913



 دليل جامعة النجاح الوطنية121

وصف المساقات

كيمياء عامة )1(    10231101
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً, يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء مثــل : البنيــة الذريــة والجــدول الــدوري 

ــن العامــة  ــة والقوان ــل املائي ــاء املحالي ــن العامــة يف كيمي ــات، القوان ــة ، أشــكال املركب ــط الكيميائي ــة ، الّرواب والحســابات الكيميائي

للغــازات والكيميــاء الحراريــة و مواضيــع نظريــة أخــرى.

كيمياء عامة )2(    10231102
ــة  ــكا وميكانيكي ــل، الثريمودينامي ــواص املحالي ــية يف خ ــادىء األساس ــاول املب ــارضات يتن ــاث مح ــع ث ــري بواق ــاري نظ ــاق إجب مس

ــون  ــة واألي ــات الذائبي ــة واتزان ــل املائي ــزان الحمــي القاعــدي يف املحالي ــايئ واألحــاض والقواعــد واالت ــزان الكيمي التفاعــات واالت

ــاق. ــي للمس ــد التطبيق ــة اىل البع ــة، اضاف ــاء الذري ــة، والكيمي ــاء الكهربائي ــد والكيمي املعق

10231107 كيمياء عامة 1 )عملي(   
مســاق مخــربي إجبــاري يتضمــن تجــارب يف الكيميــاء العامــة للتدريــب عــى اســتخدام األدوات الدقيقــة مثــل امليــزان اإللكــرتوين 

واملاصــة والســحاحة وغريهــا وإجــراء بعــض التجــارب باســتخدام الوســائل املتاحــة مثــل الفلــرتة )الرتشــيح(، املعايــرة والتحليــل الــوزين 

ــور، وإجــراء الحســابات املتعلقــة بهــذه  ــاء التبل ــة وم ــن الغــازات، الصيغــة األولي ــة عــى قوان ــة، تطبيقــات عملي باســتخدام الجفن

التجــارب .

1021108 كيمياء عامة 2 )عملي (  
مســاق إجبــاري مخــربي يتضمــن تجــارب عمليــة يف الكيميــاء مثــل الفلــرتة واملعايــرة، بعــض حــاالت االتــزان ورسعــة التفاعــل ومعرفــة 

ــايئ،  ــادل الكيمي ــل التع ــد، وحــرارة تفاع ــاض يف درجــة التجم ــي واالنخف ــوزن الجزيئ ــن ال ــول وتعي ــح مجه ــه ملل ــة الكيميائي الصيغ

باالضافــة إىل تجــارب أخــرى متجــددة. 

10231211 كيمياء تحليلية  
ــل الحجمــي و  ــل التحلي ــة مث ــايئ التقليدي ــل الكيمي ــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة طــرق التحلي ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ــاء. ــة يف الكيمي ــة الطــرق اإلحصائي ــك دراس ــيل، ويشــمل كذل ــل الكت التحلي

10231212 كيمياء تحليلية  
مســاق اجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة بعــض طــرق التحليــل الكيميــايئ مثــل: التحليــل الحجمــي و التحليــل 

الكتــيل، والتحليــل الطيفــي، ويشــمل كذلــك دراســة الطــرق اإلحصائيــة يف الكيميــاء.

10231215 كيمياء تحليلية )عملي (      
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231211،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل. باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي

10231216 كيمياء تحليلية )عملي(   
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231212،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل، باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي
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كيمياء عضوية )1(    10231231
ــة  ــة و قطبيّ مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدا مبقّدمــة عــن التهجــن و الروابــط التســاهميّة و الهيدروجينيّ

ــة غــري  ــة للمركبــات الهيدروكربونيّ الروابــط و الجزيئــات،  ثــم يتنــاول بالتفصيــل دراســة األشــكال والخــواص الكيميائيــة والفيزيائيّ

الحلقيــة كااللكانــات وااللكينــات وااللكاينــات والهاليــدات والكحــوالت، مبــا يشــمل األشــكال والكيميــاء الفراغيــة, وطــرق التحضــري 

ــة تفاعاتهــا. والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة عــاوة عــى ميكانيكيّ

كيمياء عضوية )2(    10231232
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يشــمل دراســة األساســيّات يف أطيــاف املركّبــات العضويّــة كالرنــن املغناطيــيس، 

واألشــعة تحــت الحمــراء و األشــعة فــوق البنفســجيّة، و طيــف الكتلــة و اســتخدام هــذه األطيــاف يف تحديــد الرتكيــب الكيميــايئ 

والشــكل للمركبــات العضويــة، كــا يتنــاول دراســة االيــرات والفينــوالت واملركبــات متعــددة غــري االشــباع واملركبــات األروماتيــة مــن 

حيــث الشــكل والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة وميكانيكيــات التفاعــل والكشــف عنهــا.

كيمياء عضوية     10231233
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدأ بتقديــم للكيميــاء العضويــة ودراســة طــرق تحضــري  املركبــات العضويــة 

ــاض  ــوالت واألح ــل الكح ــة مث ــات الوظيفي ــض املجموع ــة وبع ــات األروماتي ــات واملركب ــل: الهيدروكربون ــا مث ــا وتفاعاته وخواصه

العضويــة واألمينــات والفنيــوالت واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، كــا يتنــاول دراســة األشــكال والكيميــاء الفراغيــة والصفــات 

ــات. ــة لبعــض هــذه املركب ــة والكيميائي الفيزيائي

كيمياء عضوية عملية )1(     10231235
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة بحيــث 

ــة  ــات األساســيّة التــي تتضمــن  التحضــري وإيجــاد بعــض الثوابــت الفيزيائيّ تغطــي األســس النظريــة و التدريــب عــى بعــض التقنيّ

كدرجــة االنصهــار والغليــان  وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة وكذلــك التدريــب عــى بعــض طــرق التنقيــة. 

وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات اإلضافــة واالســتبدال.  

كيمياء عضوية عملية   10231237
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا، ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة بحيــث 

ــة  ــات األساســيّة التــي تتضمــن  التحضــري، وايجــاد بعــض الثوابــت الفيزيائيّ تغطــي األســس النظريــة و التدريــب عــى بعــض التقنيّ

كدرجــة االنصهــار والغليــان، وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة، وكذلــك التدريــب عــى بعــض طــرق التنقيــة. 

وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات االضافــة واالســتبدال.

كيمياء فيزيائية )1(    10231241
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة خــواص الغــازات والنظريــة الحركيــة لهــا، قوانــن الديناميــكا الحراريــة 

والتحــول الفيزيــايئ للــادة النقيــة ومخطــط األطــوار والنظــام املكــون مــن مادتــن فأكــر واملخاليــط البســيطة وتطبيقاتهــا، والفاعليــة 

للمحاليــل وااليونــات .

 10236302 اقتصاد المنشأة وإدارة اإلنتاج  
يبحــث املســاق يف املشــكلة النســبية االقتصاديــة ومفاهيــم القيمــة والثمــن والســوق، وكذلــك الســلع االســتهاكية واإلنتاجيــة وعوامل 

اإلنتــاج كــا ويشــمل نظــرة الثمــن مبــا يف ذلــك العــرض والطلــب وتــوازن وخصائــص الســوق، كــا يشــمل تعريــف إدارة اإلنتــاج 

ووظائفهــا مــن حيــث املدخــات وعمليــة التحويــل واملخرجــات وعاقتهــا بــاإلدارات األخــرى، وتبيــان نظــام اإلنتــاج املتكامــل وجدولة 

اإلنتــاج والرتكيبــة الفنيــة للمنتــج وتخطيــط االحتياجــات اإلنتاجيــة وضبــط الفعاليــة وضبــط جــودة املنتــج ودراســة التكاليــف.



 دليل جامعة النجاح الوطنية123

10231311 كيمياء تحليل آلي    
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة مبــادئ نظريــة وتطبيقــات لطــرق متنوعــة مســتخدمة يف التحليــل 

ــمل:   ــا يش ــة، مب ــه املختلف ــة وخصائص ــه التطبيقي ــاز ومجاالت ــكل جه ــة ل ــس النظري ــى األس ــز ع ــم الرتكي ــث يت ــايئ اآليل. حي الكيمي

قيــاس القطبيــة ودرجــة التوصيــل الكهربــايئ للمحاليــل وقيــاس درجــة الحموضــة والرتســيب الكهربــايئ واالنكســار، التحليــل الطيفــي، 

والتحليــل الطيفــي الــذري وغــري ذلــك. 

10231315 تحليل آلي عملي    
مســاق إجبــاري يتضمــن تجــارب تتعلــق مبســاق 10231311، حيــث يتــدرب الطلبــة عــى اســتخدام األجهــزة املتخصصــه يف التحليــل 

ــك يف  ــة، وكذل ــة الحموض ــاس درج ــار، وقي ــل واالنكس ــل للمحالي ــة والتوصي ــاس القطبي ــتخدمة  لقي ــزة املس ــل: األجه ــايئ مث الكيمي

الرتســيب الكهربــايئ، التحليــل الطيفــي والطيــف الــذري. 

10236313     كيمياء البيئة    
مســاق اختيــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول املســاق املبــادئ األساســية للكيميــاء ملعرفــة 

مصــادر ومصــري وتفاعــات بعــض العنــارص واملركبــات يف البيئــة الطبيعيــة والبيئــة امللوثــة. ويتــم الرتكيــز عــى اآلثــار البيئيــة املرتتبــة 

ــا البيئيــة  عــى اســتخدام أشــكال الطاقــة املختلفــة، وعــى كيميــاء الغــاف الجــوي والغــاف املــايئ وســطح األرض، وكذلــك القضاي

املتعلقــة بتغــري املنــاخ، وتلــوث الهــواء واســتنفاد األوزون، وتلــوث امليــاه ومعالجــة مصادرهــا، وأثــر االســتخدام املفــرط للمبيــدات 

الحرشيــة ومبيــدات األعشــاب.

كيمياء غير عضوية )1(     10231321
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعيا، يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء غــري العضويــة. يشــمل املســاق مقدمــة 

ــة.   ــات الدوري ــذرة والصف ــكل ال ــل إىل ش ــم ينتق ــة، ث ــبه كمي ــة ش ــي بطريق ــك املوج ــتخدام امليكاني ــذرة باس ــكل ال ــن ش ــة ع عام

ويتنــاول دراســة مفصلــة للتاثــل الجزيئــي، وألشــكال الجزيئــات والروابــط الكيميائيــة، مــع الرتكيــز عــى نظريــة االفــاك الجزيئيــة.  

كــا يبحــث يف كيميــاء األحــاض والقواعــد، إضافــة إىل كيميــاء الحالــة الصلبــة مبــا فيهــا املركبــات األيونيــة وغريهــا.

كيمياء غير عضوية )2(    10231322
ــم  ــة، ث ــارص االنتقالي ــة للعن ــات الدوري ــه إىل الصف ــب مــن خال ــاث محــارضات أســبوعياً، يتعــرف الطال ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ينتقــل الطالــب اىل دراســة تفصيليــة عــن  كيميــاء املركبــات التناســقية )املركبــات وااليونــات املعقــدة( مــن حيــث النظريــات )نظريــة 

الربــط التكافــؤي ونظريــة مجــال البلــورة ونظريــة مجــال املتصــات( التــي تــرشح األشــكال والروابــط املوجــودة يف هــذه املركبــات، 

اضافــة اىل تفاعاتهــا وميكانيكيــات ســري تلــك التفاعــات. ويعــرض كذلــك اســتخدام نظريــة مجــال املتصــات يف تفســري املطيافيــة 

االلكرتونيــة للمركبــات واأليونــات املعقــدة باســتخدام طريقــة أورجــل وأشــكال تنــايب- ســوجانو. 

كيمياء غير عضوية عملية      10231325
مســاق إجبــاري عمــيل يشــمل محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة. ويشــمل الجــزء العمــيل  ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن 

التجــارب، تتنــاول املجموعــة األوىل الكيميــاء الوصفيــة للخصائــص الكيميائيــة للفلــزات مثــل الحديــد، وتتنــاول املجموعــة الثانيــة 

دراســة بعــض التفاعــات الكيميائيــة للمركبــات غــري العضويــة، أمــا املجموعــة الثالثــة فتتنــاول بــيء مــن التفصيــل تحضــري بعــض 

املركبــات املعقــدة مــع مــا يلــزم مــن طــرق تحليلهــا، مبــا يشــمل املطيافيــة االلكرتونيــة ومطيافيــة تحــت الحمــراء والتناظــر الهنــديس 

والضــويئ واالتصــايل.

كيمياء عضوية )3(     10231331
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتناول دراســة بعــض املجموعــات الوظيفيــة، والتي مل تشــمل يف املســاقن )10231231 

ــات  ــة واألمين ــري املتجانس ــة غ ــات الحلقي ــات واملركب ــدات والكيتون ــتقاتها واأللدهاي ــيلية ومش ــاض الكربوكس ، 10231232(  كاألح

وبعــض تفاعــات أيونــات الكربــون الســالبة. وتشــمل هــذه الدراســة طــرق التحضــري والتفاعــات وميكانيكيّــات هــذه التفاعــات.
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كيمياء عضوية عملية )2(    10231335
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا ويشــمل تفاعــات االحــال األرومــايت االلكرتوفيــيل والتجــارب التــي تعتــرب 

مــن األساســيات يف التحضــريات الكيميائيــة مثــل: تفاعــات جرينيــارد  وفريــدل كرافــت وســاند مايــر إضافــة اىل تفاعــات التكثيــف 

واألكســدة واإلِحــال.

كيمياء فيزيائية )2(    10231341
ــزان  ــاق االت ــاول  املس ــة 10231241، يتن ــاء الفيزيائي ــاق الكيمي ــة ملس ــو تتم ــبوعياً، وه ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق إجب مس

ــل  ــل للمحالي ــص التوصي ــازات والســوائل، خصائ ــة للغ ــة الجزيئي ــة الحركي ــة، النظري ــاء االلكرتوليتيكي ــه، الكيمي ــايئ وتطبيقات الكيمي

وحركــة األيونــات، رسعــة التفاعــات الكيميائيــة وتطبيقاتهــا، ميكانيكيــة التفاعــات املعقــدة مبــا فيهــا تفاعــات الكيميــاء والفيزيــاء 

ــاء الســطوح. ــة وانتشــار الغــازات، باإلضافــة إىل العوامــل املســاعدة وكيمي ــة اإلنتقالي ــة الحال ــة اإلصطــدام، نظري ــة ونظري الضوئي

10231342   كيمياء فيزيائية )3(  
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يــرشح املبــادىء الرئيســية لعلــم امليكانيــكا الكاســيكية وقصورهــا ورشح الفرائــض 

والنظريــات املتعــددة لعلــم ميكانيــكا الكــم، حــل معادلــة رشودنجــر لبعــض األنظمــة مثــل جســيم يف حيــز، والذبذبــة الهرمونيــة، 

جســيم عــى دائــرة وذرة الهيدروجــن.

10231343   كيمياء حاسوبية 
مســاق اختيــاري بواقــع محارضتــن ومختــرب واحــد أســبوعياً ويتنــاول أساســيات الكيميــاء املحوســبة كــا يعــرف الطالب إىل أساســيات 

الربمجــة وتقانــات حــل املســائل الكيميائيــة باســتخدام لغــات برمجــة متقدمــة. ويتنــاول أيضــا تطبيقــات الحاســوب يف حــل املشــاكل 

الكيميائيــة مثــل نظريــة الكــم واملطيافيــة والثريمودينــاكا وتطبيقــات أخــرى يف الكيميــاء .

كيمياء فيزيائية عملية )1(   10231345
مســاق إجبــاري عمــيل يشــمل تجــارب تتعلــق بالذائبيــة ومعامــل الفاعليــة، حــرارة املحلــول، ثابــت اإلتــزان ومعامــل التجزئــة واملحاليــل 

ــون راؤول  ــن قان ــالب ع ــراف الس ــات، اإلنح ــايث املكون ــام ث ــار والنظ ــهل اإلنصه ــام س ــد والنظ ــات التجم ــا ومنحني ــة جزئي ذات الذائبي

والكثافــة واللزوجــة والضغــط البخــاري وحــرارة التبخــر، معامــل اإلنكســار، ومســعر القنبلــة وحــرارة اإلحــرتاق، والحجــم املــوالري الجــزيئ. 

كيمياء فيزيائية عملية )2(    10231346
ــة  ــل املوصلي ــة مث ــات الكيميائي ــة التفاع ــة يف دراس ــات مختلف ــق بإســتخدام تقني ــن تجــارب تتعل ــاري عمــيل ويتضم مســاق إجب

ــرة الراجعــة،  ــن، اإلســتقطاب الضــويئ واملعاي ــد درجــة حــرارة وضغــط ثابت ــة واإلمتصــاص الضــويئ، التغــري يف الحجــم عن الكهربائي

وطــرق أخــذ العينــات ,وتجــارب تتعلــق  بحســاب املوصليــة املوالريــة يف املحاليــل املتناهيــة التخفيــف وتاثــري القــوة األيونيــة عــى 

رسعــة التفاعــل، واإلمتصــاص عــى الســطوح .

10236365مختبر العمليات الكيميائية   
مســاق عمــيل إجبــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة يتضمــن و يشــمل  دراســة املــواد املهمــة صناعيــا وتحضريهــا )الصابــون، املنظفــات 

الصناعيــة، الشــامبو، الكرميــات، العصائــر ، املــرىب ، الجــن ، الزيــوت العطريــة( و فحوصــات جــودة تتعلــق بهــذه املنتجــات وغريهــا  

)مثــل فحوصــات الزيــت و الحليــب( .

كيمياء البحث )1(    10231392
ــات  ــات وامللخص ــتخدام األدبي ــة يف اس ــد املتبع ــادىء والقواع ــش املب ــة.  يناق ــة والتطبيقي ــاء البحت ــة الكيمي ــاري لطلب ــاق إجب مس

الكيميائيــة وبنــاء املهــارات البحثيــة األوليــة، ويهــدف ايضــاً إىل تعلــم الطلبــة بعــض اســتخدامات الحاســوب يف الكيميــاء والربمجيــات 

ــة  ــات املهن ــيخ أخاقي ــاول ترس ــا يتن ــوث. ك ــات والبح ــاالت والدوري ــن املق ــث ع ــتخداماتها يف البح ــت واس ــة واإلنرتن ذات العاق

ــرش  ــف والن ــوق التألي ــرتام حق ــان واح ــاة اإلنس ــرتام حي ــة واح ــاة البيئ ــا مراع ــة، ومنه ــب كاف ــن الجوان ــن، م ــن الكيميائي للمختص

ــة.  ــة واالبداعي ــة الفكري وحقــوق امللكي
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تشخيص وتحليل المركبات العضوية    10231432
ــي يف  ــل الكمــي والكيف ــة للتحلي ــاول األســس الكيميائي ــة أســبوعياً، ويتن ــع ســاعات عملي ــن وأرب ــاري يشــمل محارضت مســاق إجب

تشــخيص املركبــات العضويــة  يف حالتهــا النقيــة أو عــى شــكل مزيــج، مــن خــال تحديــد املجموعــات الوظيفيــة وتحضــري مشــتقاتها، 

وأســاليب التحليــل الكيميــايئ واســتخدام الخــواص الكيميائيــة لتحديــد ماهيــة املركبــات العضويــة.

10236423كيمياء غير عضوية صناعية 
ــل حمــض  ــاج األحــاض )مث ــة تســتخدم يف إنت ــات صناعي ــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل دراســة عملي ــاري بواق مســاق اختي

الكربيتيــك(، األمونيــا، والصــودا، ومركبــات الفوســفات، والغــازات الصناعيــة، والزجــاج، والخزفيــات، وأمــاح القلويــات  و غريهــا مــن 

الكيميائيــات الهامــة.

10236312تلوث كيميائي وأمن صناعي  
ــة و اإلشــعاعية يف املــاء والهــواء ومصــادر هــذا  ــات الكيميائي ــواع امللوث ــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل أن   مســاق اختي

ــه . ــؤول إلي ــات الخطــرة و مــا ت ــات، والســامة يف املختــربات، والكيميائي ــاه مــن امللوث ــة املي ــة التلــوث، وطــرق تنقي التلــوث، وطــرق مراقب

1023133كيمياء حيوية  
  مساق اختياري يتضمن 3 محارضات و مخترب أسبوعياً يشمل دراسة للمركبات الكيميائية و متثيلها داخل أعضاء الجسم املختلفة .

10236334بتروكيماويات وتكنولوجيا الكيمياء العضوية  
ــل  ــات مث ــر البــرتول و صناعــة البرتوكياوي ــات الرئيســية يف تكري ــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل العملي  مســاق اختي

ــن  ــن، والتولوي ــات، والبنزي ــن والبيوتين ــن، والبيوتاداي ــتقات الربوبل ــن، ومش ــتقات االيثل ــة، ومش ــج الجانبي ــن والنوات ــاج االيثيل إنت

ــة. ــة املتنوع ــات الكيميائي ــج والعملي ــة وبعــض النوات ــات املتعلق ــادة التشــكيل بالبخــار والعملي ــات ومشــتقاتها، وإع ــاج الزايلين وإنت

10231411 كيمياء تحليلية متقدمة     
ــام  ــن اإلمل ــذا يتضم ــة.  وه ــايئ الحديث ــل الكيمي ــرق التحلي ــة ط ــمل دراس ــبوعياً، يش ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

باملفاهيــم األساســية والتطبيقــات الخاصــة لألجهــزة املتقدمــة املســتخدمة حاليــا يف إجــراء التحاليــل الكيميائيــة، مثــل: طــرق الفصــل 

ــة وغريهــا. ــق الفلوريــيس والطــرق الحراري ــذري، التال ــل الطيفــي ال ــا(، التحلي )الكروماتوغرافي

10236413كيمياء الصناعة الغذائية  
ــن،  ــع والتخزي ــة، التصني ــواد الغذائي ــاج امل ــة يف إنت ــرق املتبع ــة والط ــة الرئيس ــات الغذائي ــام والصناع ــواد الخ ــق بامل ــاق يتعل مس

املــواد املضافــة إىل األغذيــة )مثــل مكســبات الطعــم، النكهــة، املــواد الحافظــة، املــواد امللونة،املــواد املحلية.....الــخ( تحليــل الغــذاء 

ــة. ــات الحديث باســتخدام التقني

10231464كيمياء المواد المبلمرة  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و هــو عبــارة عــن مدخــل للتعــرف إىل طبيعــة البوليمــرات، وطــرق تحضريهــا مــع 

نبــذة عــن كل عمليــة بلمــرة، وأمثلــة عـــن أنــــواع البوليمـــرات الهامــة يف املجــاالت الصناعيــة  ) كاملطــاط والباســتيك و األليــاف( 

وخواصهــا الطبيعيــة، مــع الرتكيــز عــى العاقــة بــن الشــكل البنــايئ والخاصيــة بحيــث يشــمل مقارنــة بــن البوليمــرات املتبلــورة 

املنتظمــة فراغيــا وغريهــا. 

10236467تكنولوجيا البوليمرات  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يتنــاول عمليــات إنتــاج البوليمــرات صناعيــاً و الطــرق لتشــكيل البوليمــرات مثــل 

القولبــة، والنفــخ، والتقويــم، والصــب، والتشــكيل بالبثــق، واإلرغــاء، والتلويــن، والتعبئــة باملــواد املضافــة .
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10236468صيدلة صناعية  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــاب بعــامل الصناعــة الدوائيــة، مبــادئ التصنيــع الجيــد وأسســه، وجميــع الخطــوات الازمــة 

لتحضــري املركبــات بعــدة أشــكال صيدالنيــة، دراســة فحوصــات مــا قبــل التصنيــع، ومبــادئ فحــص الثبــات خــال ُعمــر املســتحرض، 

وجميــع فحوصــات الجــودة املتبعــة يف املصانــع لضــان مســتحرض بجــودة عاليــة، بحيــث تصــل املــادة الفعالــة إىل املوقــع املرغــوب 

بــه يف الجســم بالشــكل املطلــوب.

10236472بيولوجيا األغذية 
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.

كيمياء غير عضوية متقدمة     10231421
مســاق اختيــاري عــى شــكل ثــاث محــارضات أســبوعياً، يتنــاول مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء غــري العضوية مثــل الكيميــاء العضوية 

الفلزيــة وتطبيقاتهــا يف الحفــز املتجانــس. كــا يتنــاول أساســيات كيميــاء الحالــة الصلبــة مــن حيــث الربــط والشــكل والتطبيقــات 

املعــارصة مثــل املــواد األيونيــة املنصهــرة، أشــباه املوصــات، وأجهــزة تخزيــن الطاقــة )بطاريــات التخزيــن االلكــرتوين واملواســعات 

الكهروكيميائيــة( والبلــورات الســائلة وغــري ذلــك.

كيمياء عضوية متقدمة    10231431
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء العضويــة مثــل كلوريــدات االريــل، الفــا- 

بيتــا- مركبــات الكاربونيــل غــري املشــبعة، ومتاثــل األفــاك، واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، وتأثــريات املجموعــة املجــاورة.

أطياف المركبات العضوية     10231434
ــات  ــة باســتخدام التقني ــات العضوي ــة للتعــرف عــى املركب ــاول الطــرق اآللي ــاث ســاعات أســبوعياً، يتن ــع ث ــاري بواق مســاق اختي

الحديثــة مثــل رنــن النــواة املغناطيــيس للربوتــون ونظــري الكربــون 13 ،  تحليــل طيــف الكتلــة و األشــّعة تحــت الحمــراء واألشــّعة 

ــات لهــذه األطيــاف مــع الرتكيــز عــى الجوانــب التطبيقيــة. فــوق البنفســجيّة و دراســة األســس والنظريّ

تحضير المركبات العضوية       10231435
مســاق اختيــاري عمــيل يتألـّـف مــن فرتتــن عمليّتــن بواقــع 4 ســاعات فعليّــة أســبوعياً لــكّل منهــا، يعنــى بطــرق متعــّددة الخطوات 

لتحضــري بعــض املركبــات العضويــة وكيفيــة حايــة املجموعــات الوظيفيــة أثنــاء التحضــري  وكذلــك كيفيــة وضــع الخطــط لتحضــري 

هــذه املركبــات.

كيمياء فيزيائية متقدمة    10231441
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء الفيزيائيــة مثــل قانــون الحــاالت املتوافقــة 

ــايئ  ــزان الكيمي ــايل، اإلت ــول الغــازي املث ــون إماجــات واملحل ــايئ، وقان وجــداول معامــل اإلنضغــاط، إســالة الغــازات، والجهــد الكيمي

ــة الطاقــة الحــرة،  ــة، وانفــات الغــاز، ودال ــة، واملحاليــل الرباعي ــة الزائــدة للمحاليــل الحقيقي ــة، الدال ــة الحقيقي يف املحاليــل الغازي

والنشــاط ومعامــل  النشــاط، واملحاليــل املخففــة املثاليــة، فصــل املــواد املثاليــه وفصــل املــواد املنحرفــة عــن قانــون راؤول، والتكثيــف 

الرجعــي، وغريهــا مــن املواضيــع املتقدمــة. 

كيمياء صناعية    10236461
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مدخــا اىل تكنولوجيــا الصناعــات الكيميائيــة يجــري مــن خالهــا التعــرف 

إىل املفاعــات الكيميائيــة واالجهــزة املهمــة والعمليــات الصناعيــة املســتخدمة لانتــاج والتنقيــة، وتخطيطهــا يف شــتى املجــاالت وعــى 

ــز عــى  ــم الرتكي ــث يت ــا،  بحي ــة وغريه ــج الزراعي ــة، والنوات ــاغ، واألدوي ــات، واألصب ــات، والباســتيك، املنظف األخــص يف البرتوكياوي

األســس التكنولوجيــة العامــة دون الدخــول يف تفصياتهــا املتخصصــة.
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10231475 تدريب عملي   
ــاء البحتــة قضــاء مــا مجموعــه 320 ســاعة عمــل  بالتنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف الجامعــة، يُتوقــع مــن طالــب الكيمي

ــاء يف  ــه عاقــة بالكيمي ــاً( يف التدريــب العمــيل يف املــدارس، والصناعــة الكيميائيــة و/أو أي قطــاع عــام ل ــة ) أو 40 يومــاً فعلي فعلي

فلســطن وخارجهــا.  وبعــد إنهائــه للتدريــب العمــيل عــى الطالــب أن يســلم إىل القســم تقريــراً مفصــاً.  وعــاوة عــى ذلــك عــى 

الطالــب تقديــم عــرض شــفوي حــول أنشــطته التدريبيــة حــال الطلــب منــه بذلــك.

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10236476 تدريب عملي  
عــى طالــب الكيميــاء التطبيقيــة ، و مــن خــال التنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ، أن ينجــز 320 

ــربات  ــز أو مخت ــا أو مراك ــة به ــع متعلق ــة أو مصان ــع كيميائي ــاً( يف مصان ــع 8 ســاعات يومي ــب )بواق ــوم تدري ســاعة عمــل أو 40 ي

مناســبة . بعــد إنهــاء التدريــب ، يجــب أن يكتــب الطالــب تقريــراً و/ أو يقــدم عرضــاً عــن عملــه .

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10231481، 10231482، 10231483، 10231484  موضوعات خاصة في الكيمياء   
ــة  ــة، العضوي ــة، غــري العضوي ــاء التحليلي ــن مختلفــة يف مجــاالت خاصــة متقدمــة يف الكيمي ــة تعطــى تحــت عناوي مســاقات نظري

ــوايل. ــة عــى الت والفيزيائي

كيمياء البحث )2(    10231492
يعمــل الطالــب يف هــذا املســاق بواقــع »12« ســاعة يف األســبوع عــى موضــوع بحــث مقــرتح وتحــت ارشاف أحــد أعضــاء هيئــة 

ــام بأنشــطة البحــث العلمــي واكتســاب املهــارات  ــة لاعتــاد عــى أنفســهم مســتقبا والقي ــل الطلب التدريــس.  ويهــدف إىل تأهي

الرضوريــة لذلــك.

الحفز الكيميائي التطبيقي    10236465
ــة إىل  ــس إضاف ــري املتجان ــس وغ ــايئ املتجان ــز الكيمي ــات الحف ــمل نظري ــبوعياً، ويش ــارضات أس ــاث مح ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

ــاول الحفــز باملســتوى الجزيئــي، الحفــز عــى الســطوح والحفــز  تطبيقاتهــا املختلفــة يف الصناعــة والبيئــة والطاقــة املتجــددة ويتن

ــة  ــات النانوبلوري ــطوح الحبيب ــات وس ــباه املوص ــطوح أش ــى س ــايئ ع ــز الفوتوكيمي ــة إىل الحف ــت.  إضاف ــوب الزيوالي ــل جي داخ

ــة. ــددة والتنقي ــة املتج ــال الطاق ــه يف مج وتطبيقات

علــم المــواد     10236469
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، ويتنــاول القضايــا النظريــة والوصفيــة والتطبيقيــة للمــواد مــع الرتكيــز عــى غــري 

العضويــة منهــا يف حالتهــا الصلبــة.  ويشــمل املســاق املــواد املســتخدمة يف التكنولوجيــا املعــارصة بشــكل واســع مثــل الســرياميك، 

األفــام الرقيقــه، الســبائك، أشــباه املوصــات واملوصــات واملــواد العازلــة عــاوة عــى املــواد عاليــة التوصيــل، البوليمــرات املوصلــة 

املتعاقبــة  واملــواد النانويــة.  كــا يــدرس دور النظريــات األساســية وطــرق التحليــل املتقدمــة )XRD, SEM, TEM, AFM( وغريهــا 

يف فهــم خصائــص املــواد وكيفيــة االســتفادة منهــا يف التطبيقــات املعــارصة.

10236472 بيولوجيا األغذية  
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.
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10236485 موضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقية  
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجاالت الكيمياء التطبيقية.

10236486موضوعات خاصة في الكيمياء الصناعية  
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجال الكيمياء الصناعية.

10236493 عقاقير طبيعية طبية  
مســاق نظــري ييشــمل تصنيــف النباتــات الطبيــة وطــرق التعــرف إىل محتوياتهــا ، ويشــمل ذلــك طــرق الفصــل املختلفــة، ودراســة 

الخصائــص الفيزيائيــة  والكيميائيــة للمركبــات الطبيعيــة النقيــة واســتعاالتها العاجيــة.

10236494 عقاقير طبيعية طبية  عملي  
مســاق عمــيل  يحتــوي عــى الدراســة العمليــة ملجموعــات كيميائيــة طبيعيــة مثــل القلويــدات والجليكوزيــدات والزيــوت الثابتــة 

والطيــارة وســبل معرفتهــا وتقيمهــا حســب دســاتري األدويــة الطبيــة املعتمــدة. 


