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 دنيم يعادنت انكيًياء



علً إقتراح  33/4/3122المنعقدة بتارٌج وافق مجلس كلٌة العلوم بجلسته الطارئة 

بإنشاء برنامج بحٌث ٌستكمل فٌه  32/3/3122مجلس قسم الكٌمٌاء بجلسته المنعقدة فً 

خرٌجً كلٌة العلوم من الشعب المختلفة دراستهم بالكلٌة حٌث ٌحصل الطالب بمقتضاه علً 

رات الكٌمٌاء درجة البكالورٌوس ذات التخصص المزدوج وذللك بعد إجراء مقاصة لمقر

التً درسه الطالب بالشعب المختلفة فً سنوات الدراسة االربع ومقارنتها بالمقررات 

 .  الواردة باالئحة الداخلٌة لكلٌة العلوم بنظام الساعات المعتمدة

بإضافة مادة جدٌدة برقم  37/7/3123بتارٌخ  (2231صدر قرار وزاري رقم )

معة طنطا )مرحلة البكالورٌوس( بنظام الساعات ة لكلٌة العلوم جالالئحة الداخلٌ (35)

 -ونصها اآلتً : 21/5/3121( بتارٌخ 233المعتمدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

ٌجوز لمجلس الكلٌة بعد أخذ رأي مجالس األقسام العلمٌة المختصة قبول الطالب    

ن شعب للدراسة فً أي م الحاصلٌن علً درجة بكالورٌوس العلوم )تخصص منفرد(

التخصص المزدوج مع إتاحة الفرصة لكل التخصصات المنفردة وفقا للقواعد والمقابل 

 .لذي حدده المجلس االعلً للجامعاتالمالً ا

علً إعتماد الخطة  32/3/3124وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فً 

الدراسة للحصول الدراسٌة بالبرنامج وذلك بناء علً موافقة اللجنة العلٌا لإلشراف علً 

 . 22/3/3124علً بكالورٌوس العلوم )تخصص مزدوج( المنعقدة فً 

 اعات المعتمدة ٌتم قبول الطالب للدراسة فً برنامج التخصص المزدوج بنظام الس

مبر من كل عام )لطالب الدور األول( وشهر ٌناٌر )لطالب اعتبارا من شهر سبت

 الدور الثانً(.

  نٌها عن كل مقرر من المقررات التً رسب قٌها ج 411ٌسدد الطالب رسم قدره

فً العام الدراسً المحدد لبرنامج التخصص المزدوج عند التسجٌل لهذه المقررات 

 فً العام الثانً .



  ٌتم السماح للطالب الراسبٌن فً بعض المقررات من الفصلٌن الدراسٌٌن بالتسجٌل

هذه المقررات مطروحه ما فً الفصل الدراسً االول من العام الجامعً التالً طال

 للتدرٌس.

  ساعات فً الفصل الدراسً الصٌفً  1ٌسمح للطالب بالتسجٌل فً أكثر من

 . 3123/3124اعتبارا من الفصل الدراسً 

  ٌسمح لخرٌجً قسم الكٌمٌاء االلتحاق ببرنامج للحصول علً تخصص

فصول  4ساعة معتمدة موزعة علً  56)كٌمٌاء/كٌمٌاء حٌوي( بحٌث ٌجتاز 

 راسٌة وذلك علً النحو التالً :د

 ساعة معتمدة 46 ةحٌوٌالكٌمٌاء المقررات 

 ساعة معتمدة 4 مقررات علم الحٌوان

 ساعة معتمدة 7 وبٌولوجىمقررات النبات + المٌكر

 ساعة معتمدة2 مقررات الفٌزٌاء

 

 : ًوٌتم توزٌع عدد الساعات المعتمدة ومصارٌف االلتحاق علً النحو التال 

 المصارٌف عدد الساعات الدراسًالفصل 

 5111 22 االول

 5111 22 الثانً

 3111 1 الثالث

 

  



 

  من  ℅31عند قٌام الطالب بطلب استرداد مصارٌف االلتحاق بالبرنامج ٌتم خصم

 المصارٌف.

  بالنسبة لخرٌجً كلٌة العلوم شعبة كٌمٌاء حٌوي تطبق شروط االلتحاق بالبرنامج

 2111البٌولجً من حٌث الدراسة لمدة فصلٌن والمصارٌف بالنسبة لخرٌجً شعب 

 جم .

  عند قٌام الطالب بتقدٌم عذر مرضً عند دخول االمتحان النظري النهائً ٌمكن

للطالب االحتفاظ بدرجات االعمال الفصلٌة ودرجات امتحان نصف الترم بشرط موافقة 

 )راسب(.اللجنة الطبٌة علً العذر المرضً وٌسجل له تقدٌر

 

 

 

  



 بسى هللا انرحًٍ انرحيى

 

 

 لعمل بنظام الساعات المعتمدةا

 

 : أقسام الكلٌة (2) 

 تتكون كلٌة العلوم ـ جامعة طنطا من األقسام العلمٌة التالٌة:  -أ

 

 (2جدول )

 العلمً القسم م العلمً القسم م

 الجٌولوجٌا قسم 5 الرٌاضٌات قسم 1

 النبات قسم 6 الفــٌزٌاء قسم 2

 الحٌــوان عــلم قســم 7 الكٌمٌــاء قسم 3

   الحٌوٌه الكٌمٌاء قسم 7

 

 

 أن تنشأ بالكلٌة أقسام أخرى وفقا ألحكام قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة. ٌمكن -ب

 

 :الدرجات العلمٌة (3)

 تمنح جامعة طنطا بناء على طلب مجلس كلٌة العلوم الدرجات العلمٌة التالٌة لمرحلة البكالورٌوس:  

 (Special Degree)درجة البكالورٌوس الخاصة فً العلوم )تخصص منفرد -أ 

  (General Degree)درجة البكالورٌوس العامة فً العلوم )تخصص مزدوج -ب

 

 

 

 طنطا جامعةم العلو لكلٌة الداخلٌة الالئحة مقررات:   أوال



 : التخصصات (4) 

 فً التخصصات التالٌة: ( Singleتمنح درجة البكالورٌوس الخاصه فً العلوم )تخصص منفرد - أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً التخصصات التالٌة: )مزدوج منح درجة البكالورٌوس فً العلوم)تخصصت - ب
 

 (4جدول )

 الرمز التخصص م

 CH-BC الحٌوٌة الكٌمٌاء/  الكٌمٌاء 1

 CH-GO الجٌولوجٌا/ الكٌمٌاء 2

 CH-BO النبات/  الكٌمٌاء 3

 CH-MB مٌكروبٌولوجى/  الكٌمٌاء 4

 CH-ZO الحٌوان علم/  الكٌمٌاء 5

 CH-EN الحشرات علم/  الكٌمٌاء 6

 

 

 

 (3جدول )

 الرمز التخصص م الرمز التخصص م

 GP الجٌوفــٌزٌاء MA 9 رٌاضٌات 1

 BP الفٌزٌاءالحٌوٌة ST 10 إحصاء 2

 BO النبات CS 11 علومالحاسب 3

 MB المٌكروبٌولوجى PH 12 فــٌزٌاء 4

 BT التقنٌةالحٌوٌة MS 13 المواد علوم 5

 ZO الحٌوان علم CH 14 كٌمٌـــاء 6

 EN الحشرات علم BC 15 حٌوٌة كٌمٌاء 7

    GE الجٌولوجٌا 8

 



 :نظام الدراسة (5)

 . نظام الدراسة المتبع بالكلٌة هو نظام الساعات المعتمدة

 :الفصل الدراسً (6)

 مدة الفصل الدراسً سبعة عشر أسبوعا موزعة على النحو التالً:  

 .فترة التسجٌل مدتها أسبوعا واحد 

 .فترة الدراسة مدتها أربعة عشر أسبوعا 

 .فترة االمتحانات فً نهاٌة الفصل الدراسً ومدتها أسبوعان 

ع ٌسجل فٌه فقط الطالب ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌوافق على فتح فصل دراسً صٌفً مكثف مدته تسعة أسابٌو 

نظٌر رسوم إضافٌة ٌقرها مجلس الجامعه بناءا على بحد أقصى تسع ساعات معتمدة و أكثر  مقرر أو الراسبون فً

 .أقتراح مجلس  الكلٌة

 .فترة التسجٌل أربعة أٌام 

 .فترة الدراسة سبعة أسابٌع 

 فترة االمتحان عشرة أٌام 

 :( معٌـار الساعة المعتمــدة7)

بالنسبة للمحاضرات النظرٌة:  تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة أسبوعٌا فى ( )أ

 الفصل الدراسً الواحد.

أو  التطبٌقٌة: تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملٌة أو تدرٌبٌة التمارٌنبالنسبة للدروس العملٌة و)ب( 

 فى الفصل الدراسً الواحد.ساعات أسبوعٌا  4 أو 3تطبٌقٌة مدتها  تمارٌن

 :التسجٌل األكادٌمى ، اإلرشاد األكادٌمى ، والعبء الدراسى  (2) 

 أوال ـ التسجٌل األكادٌمـى:

أ  ـ  ٌتابع وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب تحت إشراف عمٌد الكلٌة تنفٌذ قواعد التسجٌل وإجراءاته وإعداد 

الجدول الدراسى ، تجهٌز بطاقات المقررات للطالب وهى عبارة عن القوائم لكل من المجموعات الدراسٌة ، 

البطاقات المنفردة لكل مقرر باإلضافة إلى البطاقات اإلجمالٌة لكل طالب ، على أن تسجل البٌانات األكادٌمٌة فى 

 سجالت خاصة معتمدة ، وٌتم اإلنتهاء من تسجٌل الطالب فى األسبوع األول من بدء الفصل الدراسى .

ـ  ٌجوز للطالب الذى لم ٌتمكن من التسجٌل ألسباب قهرٌة تقرها لجنة شئون التعلٌم والطالب وٌوافق علٌها ب 

 السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة أن ٌسجل متأخرا خالل الفترة اإلضافٌة للتسجٌل )األسبوع الثانى( .



 :  اإلضافة ، الحذف ، االنسحاب وتعدٌل المسار :(2)

للطالب بعد موافقة المرشد األكادٌمً أن ٌضٌف أو ٌحذف مقررا أو أكثر حتى نهاٌة األسبوع الثانى فقط أـ  ٌجوز 

 (  من هذه الآلئحة .22من الدراسة وذلك بما ال ٌخل بالعبء الدراسى المنصوص علٌه فى المادة  )

ن بدء التسجٌل للفصل ب ـ  ٌجوز أن ٌنسحب الطالب من دراسة أى مقرر حتى نهاٌة األسبوع الثانى عشر م

الدراسى وذلك بموافقة المرشد األكادٌمى .  وٌسجل هذا المقرر فى سجل الطالب األكادٌمى بتقدٌر )منسحب( 

بشرط أال ٌكون الطالب قد تجاوز نسبة الغٌاب المقررة قبل اإلنسحاب .  وتعرض حاالت اإلنسحاب اإلضطرارٌة 

الطالب للنظر فٌها وإقرارها من مجلس الكلٌة على أال ٌخل  التعلٌم و  بعد هذا المٌعاد على لجنة شئون

 (  من هذه الآلئحة .22اإلنسحاب بالعبء الدراسى للطالب وفقا للمادة  )

 (  ـ  المواظبــة :1) 

ٌتولى أستاذ المقرر تسجٌل حضور الطالب فى بدء كل محاضرة أو درس عملى أو تدرٌب فى سجل معد لذلك من قبل 

 علٌم والطالب مع مراعاة ما ٌلى :إدارة شئون الت

%  من مجموع ساعات المقرر وٌتولى أستاذ  36الحد المسموح به لغٌاب الطالب بدون عذر مقبول هو   -أ

المقرر إخطارادارة شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة بخطاب فى حالة تجاوز هذه النسبة ألنذار الطالب مرتٌن 

 الكلٌه إلتخاذ الآلزم . وبعد ذلك تعرض حالة الطالب على مجلس

%  فى المقرر وكان الغٌاب بدون عذر تقبله لجنة شئون التعلٌم  36إذا زادت نسبة غٌاب الطالب عن    -ب 

والطالب وٌعتمده مجلس الكلٌة ٌحرم الطالب من دخول األمتحان النهائى وٌسجل له تقدٌر منسحب أجبارى 

FW. 

فى المقرر وكان الغٌاب بعذر تقبله لجنة شئون التعلٌم والطالب  %  36إذا زادت نسبة غٌاب الطالب عن   - ج

 .(Wوٌعتمده مجلس الكلٌة ٌسجل للطالب تقدٌر )منسحب 

 (  ـ  التقــٌٌم :21)

 )مائة( درجة . 211أوال ـ  ٌتم تقٌٌم كل ساعة معتمدة من  

 على العناصر التالٌة :ثانٌا ـ  ٌتم تقٌٌم الطالب فى المقررات النظرٌة والعملٌة والتطبٌقٌة بناء 

%  من الدرجة الكلٌة للمقرر) تشمل  41فى حالة المقررات النظرٌة فقط : أعمال فصلٌة درجاتها    -أ

% وتمارٌن  21% ( وإمتحان شفهى  درجته  26%  وإمتحانات نصف الفصل   26إختبارات دورٌة  

عٌن %  من الدرجة الكلٌة للمقرر ، وٌعقد فى أالسبو 61%   وإمتحان نهائى درجته   21تطبٌقٌه 



األخٌرٌن من الفصل الدراسى بموجب جدول تعده إدارة شئون التعلٌم والطالب وٌقره عمٌد الكلٌة وٌعلن على 

 الطالب مع التسجٌل فى بداٌة الفصل الدراسى .

%  من درجة المقرر للتقٌٌم المستمر خالل الدروس  71ب ـ  فى حالة المقررات العملٌة فقط :  ٌخصص  

فى الفصل الدراسى ) بمعاٌٌر و جداول ٌحددها مجلس القسم المختص و ٌعلنها للطالب( العملٌة و التطبٌقٌة 

 %  من درجة المقرر.  41%  ، و امتحان نهائى درجته   21و امتحان تطبٌقى درجته 

تكون اإلمتحانات الفصلٌة والنهائٌة للمقرر من خالل لجنة مشكلة من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم  -ج

 ص وٌتولى منسق المقرر تنظٌم اإلمتحانات الفصلٌة وإعداد أوراق أسئلة اإلمتحانات.المخت

 ٌعتبر الطالب الغائب فى اإلمتحان النهائى  للفصل غائبا فى المقرر . -ح

ـ   ٌجوز أن تؤجل نتٌجة مقرر من المقررات لعدم إكتمال متطلباتها ألسباب قهرٌه )عدم دخول الطالب  د

لمقرر لعذر مقبول( بعد عرضها على مجلس الكلٌة خالل مده ال تتجاوز فصل دراسى واحد اإلمتحان النهائى 

، وٌعطى الطالب فى هذه الحالة تقدٌر )غٌر مكتمل( وإن لم ٌستكمل الطالب متطلبات المقرر فى الفترة التى 

سى التالى مباشرة ، ٌعقد بها اإلمتحان النهائى للمقررات غٌر المكتملة وهى األسبوع األول من الفصل الدرا

 ٌعتبر الطالب راسبا وٌرصد له التقدٌر )راسب( .   

 :(  ـ  الدالالت الرقمٌة والرمزٌة للدرجات والتقدٌرات22)  

 ـ  تقدر الدرجات والنقاط التى ٌحصل علٌها الطالب فى كل مقرر دراسى على الوجه التالى :2

 (6جدول )

 التقدٌر الرمز عددالنقاط الدرجــة

 ممتاز +A 6 فأكثر  90%

 ممتاز A 5.6 %11من أقل  - 85%

 جٌدجدا +B 5 %26من أقل  - 80%

 جٌدجدا B 4.6 %21من أقل - 75% 

 جٌد +C 4 %26من أقل  - 70%

 جٌد C 3.6 %21من أقل  - 65%

 مقبول +D 3 %76من أقل  - 60%

 راسب F 2.6 %71من أقل - 50% 

 راسب - F 1.6 فأقل 50% 

------------ ------ In مكتمل غٌر 

------------ ------- W منسحب 

------------ ------ WF برسوب منسحب 

 



ـ  إذا تكرر رسوب الطالب فى مقرر ما ، ٌكتفى بإحتساب الرسوب مرة واحدة فقط فى معدله التراكمى ولكن تسجل 3

األكادٌمى وتحسب درجة النجاح التى حصل علٌها عدد المرات التى أدى فٌها إمتحان هذا المقرر فى سجله 

 عند إجتٌاز اإلمتحان .

ـ  المعدل الفصلى :  هو متوسط ما ٌحصل علٌه الطالب من نقاط فى الفصل الدراسى الواحد وٌقرب إلى رقمٌن 4

 عشرٌٌن فقط وٌحسب كما ٌلى :

 المعدل الفصلى  =
 (المعتمدةعدد ساعاته ×  حاصل ضرب نقاط كل مقرر  ) مجموع

 حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات فى الفصل

 

 ـ  تمنح التقدٌرات التى ٌحصل علٌها الطالب عند تخرجه كما ٌلى :5

 (7جدول )

 التقدٌرالعام الرمز عددالنقاط الدرجة

 ممتاز A 6 فأكثر%   26

 جٌدجدا B 5 % 26 من أقل ـ%   26

 جٌد C 4 % 26 من أقل ـ%   76

 مقبول D 3 % 76 من أقل ـ%   71

 وٌبٌن فى شهادة الطالب النقاط المكتسبة والنسبة المئوٌة إلى جانب التقدٌر العام للتخرج .

ٌجوز لمجلس الكلٌة بناءا على اقتراح مجالس االقسام المختصة  تعدٌل  المحتوى العلمى ألى مقرر من : (23)

 المقررات الدراسٌة.

الكلٌة بعد أخذ رأى مجالس األقسام العلمٌة المختصة أن ٌعدل أو ٌحذف أو ٌضٌف برامج ٌجوز لمجلس  (:24) 

دراسٌة و أن ٌعدل أو ٌحذف أو ٌضٌف مقررات بالبرامج الدراسٌة القائمة أو ٌغٌر موعد طرح مقرر من فصل دراسى 

و مع المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة الى اخر  و أن ٌعدل أو ٌحذف أو ٌضٌف مواد إلى مواد هذه الالئحة و بما ال ٌتعارض

 قانون تنظٌم الجامعات. و ٌتم إقرارها بعد العرض على الجهات المختصه.

 

 

 

 



 

 

 الفصل الدراسً األول (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Quantum chemistry CH 3141 كيمياء الكم 1 - 1
 Electrochemistry(1) CH 3145 كيمياء كهربية 1 - 1
 Chemistry of transition elements CH 3147 كيمياء العناصر اإلنتقالية 2 - 2
 Organic reaction mechanism CH 2216 ميكانيكا التفاعالت العضوية 1 - 1
للغازاتنظرية الحركة  1 - 1  Kinetic theory of gases CH 2242 
 Molecular spectroscopy CH 2240 أطياف جزيئية 1 - 1
 Photochemistry  CH 3244 كيمياء ضوئية 1 - 1
 stereochemistry CH 2246 كيمياء عضوية فراغية 1 - 1
 Polymer chemistry CH 4244 بلمرات عضوية 1 - 1
2عملي تحليل آلي  - 4 2  Practical instrumental analysis (2) CH 3149 

 

 الفصل الدراسً الثانً (3
 

                 Hours   Semester 2 
Cred. Pract. Lect.      المقرر Course title    Code 

 coordination chemistry CH 3246 كيمياء تناسقية 1 - 1
 Bioinorganic chemistry CH 4159 كيمياءغير عضوية حيوية 1 - 1
 Physical organic Chemistry CH 3151 كيمياء عضوية طبيعية 1 - 1
 Organic spectroscopy CH 3248 أطياف عضوية 1 - 1
 Electrochemistry (2) CH 3242 كيمياء كهربية 1 - 1
 Solid state chemistry CH 4143 أكيمياء الحالة الصلبة 1 - 1
 Petroleum chemistry and كيمياء بترول 1 - 1

petrochemicals 
CH 4145 

 Dyes chemistry CH 4208 كيمياء أصباغ 1 - 1
 Supramolecular  chemistry CH 4218 كيمياء غير عضوية متقدمة 1 - 1
2بلمرات فيزيائي 1 - 1  Physical chemistry of polymers CH 4252 
 Practical physical chemistry CH 4240 عملي كيمياء فيزيائية - 4 2

 

 

بياٌ بانًقرراث انذراسيت انالزو استكًانها نهطالب انحاصهيٍ عهي بكانىريىس عهىو َباث يٍ 

َباث يٍ كهيت انعهىو  –جايعت طُطا ورنك نهحصىل عهي بكانىريىس عهىو كيًياء  – كهيت انعهىو

 ايعت طُطا .ج –



 

 

 الفصل الدراسً األول  (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Quantum chemistry CH 3141 كيمياء الكم 1 - 1
 Electrochemistry(1) CH 3145 كيمياء كهربية 1 - 1
 Chemistry of transition elements CH 3147 كيمياء العناصر اإلنتقالية 2 - 2
العضوية ميكانيكا التفاعالت 1 - 1  Organic reaction mechanism CH 2216 
 Kinetic theory of gases CH 2242 نظرية الحركة للغازات 1 - 1
 Molecular spectroscopy CH 2240 أطياف جزيئية 1 - 1
 Photochemistry  CH 3244 كيمياء ضوئية 1 - 1
 stereochemistry CH 2246 كيمياء عضوية فراغية 1 - 1
 Polymer chemistry CH 4244 بلمرات عضوية 1 - 1
2عملي تحليل آلي  - 4 2  Practical instrumental analysis (2) CH 3149 

 
 الفصل الدراسً الثانً (3

                 Hours   Semester 2 
Cred. Pract. Lect.      المقرر Course title    Code 

 coordination chemistry CH 3246 كيمياء تناسقية 1 - 1
 Bioinorganic chemistry CH 4159 كيمياءغير عضوية حيوية 1 - 1
 Physical organic Chemistry CH 3151 كيمياء عضوية طبيعية 1 - 1
 Organic spectroscopy CH 3248 أطياف عضوية 1 - 1
 Electrochemistry (2) CH 3242 كيمياء كهربية 1 - 1
الحالة الصلبةأكيمياء  1 - 1  Solid state chemistry CH 4143 
 Petroleum chemistry and كيمياء بترول 1 - 1

petrochemicals 
CH 4145 

 Dyes chemistry CH 4208 كيمياء أصباغ 1 - 1
 Supramolecular  chemistry CH 4218 كيمياء غير عضوية متقدمة 1 - 1
2بلمرات فيزيائي 1 - 1  Physical chemistry of polymers CH 4252 
 Practical physical chemistry CH 4240 عملي كيمياء فيزيائية - 4 2

 

 

 

بياٌ بانًقرراث انذراسيت انالزو استكًانها نهطالب انحاصهيٍ عهي بكانىريىس عهىو 

 –جايعت طُطا ورنك نهحصىل عهي بكانىريىس عهىو كيًياء  – يٍ كهيت انعهىو ييكروبيىنىجى

 ايعت طُطا .ج –يٍ كهيت انعهىو  ييكروبيىنىجى

 



 

 

 

 الفصل الدراسً األول  (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Quantum chemistry CH 3141 كيمياء الكم 1 - 1
 Electrochemistry(1) CH 3145 كيمياء كهربية 1 - 1
 Chemistry of transition elements CH 3147 كيمياء العناصر اإلنتقالية 2 - 2
 Organic reaction mechanism CH 2216 ميكانيكا التفاعالت العضوية 1 - 1
الحركة للغازاتنظرية  1 - 1  Kinetic theory of gases CH 2242 
 Molecular spectroscopy CH 2240 أطياف جزيئية 1 - 1
 Photochemistry  CH 3244 كيمياء ضوئية 1 - 1
 stereochemistry CH 2246 كيمياء عضوية فراغية 1 - 1
 Polymer chemistry CH 4244 بلمرات عضوية 1 - 1
2آلي  عملي تحليل - 4 2  Practical instrumental analysis (2) CH 3149 

 

 

 الفصل الدراسً الثانً (3
Hours Semester 2 

Cred. Pract. Lect.      المقرر Course title    Code 
 coordination chemistry CH 3246 كيمياء تناسقية 1 - 1
 Bioinorganic chemistry CH 4159 كيمياءغير عضوية حيوية 1 - 1
 Physical organic Chemistry CH 3151 كيمياء عضوية طبيعية 1 - 1
 Organic spectroscopy CH 3248 أطياف عضوية 1 - 1
 Electrochemistry (2) CH 3242 كيمياء كهربية 1 - 1
 Solid state chemistry CH 4143 أكيمياء الحالة الصلبة 1 - 1
 Petroleum chemistry and كيمياء بترول 1 - 1

petrochemicals 
CH 4145 

 Dyes chemistry CH 4208 كيمياء أصباغ 1 - 1
 Supramolecular  chemistry CH 4218 كيمياء غير عضوية متقدمة 1 - 1
2بلمرات فيزيائي 1 - 1  Physical chemistry of polymers CH 4252 
 Practical Organic chemistry CH 4241 عملي كيمياء عضوية - 4 2

 

 

عهى بياٌ بانًقرراث انذراسيت انالزو استكًانها نهطالب انحاصهيٍ عهي بكانىريىس عهىو 

عهى  –جايعت طُطا ورنك نهحصىل عهي بكانىريىس عهىو كيًياء  – يٍ كهيت انعهىو انحيىاٌ

 ايعت طُطا .ج –يٍ كهيت انعهىو  انحيىاٌ



 

 

 

 الفصل الدراسً األول (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Quantum chemistry CH 3141 كيمياء الكم 1 - 1
 Electrochemistry(1) CH 3145 كيمياء كهربية 1 - 1
 Chemistry of transition elements CH 3147 كيمياء العناصر اإلنتقالية 2 - 2
العضويةميكانيكا التفاعالت  1 - 1  Organic reaction mechanism CH 2216 
 Kinetic theory of gases CH 2242 نظرية الحركة للغازات 1 - 1
 Molecular spectroscopy CH 2240 أطياف جزيئية 1 - 1
 Photochemistry  CH 3244 كيمياء ضوئية 1 - 1
 stereochemistry CH 2246 كيمياء عضوية فراغية 1 - 1
 Polymer chemistry CH 4244 بلمرات عضوية 1 - 1
2عملي تحليل آلي  - 4 2  Practical instrumental analysis (2) CH 3149 

 

 

 

 الفصل الدراسً الثانً (3
Hours Semester 2 

Cred. Pract. Lect.      المقرر Course title    Code 
 coordination chemistry CH 3246 كيمياء تناسقية 1 - 1
 Bioinorganic chemistry CH 4159 كيمياءغير عضوية حيوية 1 - 1
 Physical organic Chemistry CH 3151 كيمياء عضوية طبيعية 1 - 1
 Organic spectroscopy CH 3248 أطياف عضوية 1 - 1
 Electrochemistry (2) CH 3242 كيمياء كهربية 1 - 1
 Solid state chemistry CH 4143 أكيمياء الحالة الصلبة 1 - 1
 Petroleum chemistry and كيمياء بترول 1 - 1

petrochemicals 
CH 4145 

 Dyes chemistry CH 4208 كيمياء أصباغ 1 - 1
 Supramolecular  chemistry CH 4218 كيمياء غير عضوية متقدمة 1 - 1
2بلمرات فيزيائي 1 - 1  Physical chemistry of polymers CH 4252 
 Practical Organic chemistry CH 4241 عملي كيمياء عضوية - 4 2

 

 

عهى بياٌ بانًقرراث انذراسيت انالزو استكًانها نهطالب انحاصهيٍ عهي بكانىريىس عهىو 

عهى  –جايعت طُطا ورنك نهحصىل عهي بكانىريىس عهىو كيًياء  – يٍ كهيت انعهىو انحشراث

 ايعت طُطا .ج –يٍ كهيت انعهىو  انحشراث

 



 

 

 

 الفصل الدراسً األول  (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Quantum chemistry CH 3141 كيمياء كم 1 - 1
 Heterocyclic chemistry CH 3153 كيمياء حلقية غير متجانسة 2 - 2
 Kinetic theory of gases CH 2242 للغازاتكيمياء نظرية الحركة  1 - 1
 Photochemistry  CH 3244 كيمياء ضوئية 1 - 1
 Stereochemistry  CH 2246 كيمياء عضوية فراغية 1 - 1
 Polymer chemistry  CH 4244 بلمرات عضوية 1 - 1
 Practical instrumental analysis (2) CH 3149 2عملي تحليل آلي - 4 2

 

 

 الفصل الدراسً الثانً (3
 

Hours Semester 2 
Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 

 Bioinorganic chemistry CH 4159 كيمياء غير عضوية حيوية 1 - 1
 Organic spectroscopy CH 3248 كيمياء أطياف عضوية 1 - 2
 Electrochemistry (2) CH 3242 كيمياء كهربية 1 - 1
 Solid state chemistry CH 4143 كيمياء الحالة الصلبة 1 - 1
 Petroleum chemistry and كيمياء بترول 1 - 1

petrochemicals 
CH 4145 

 Dyes chemistry CH 4208 كيمياء أصباغ 1 - 1
 Supramolecular  chemistry CH 4218 كيمياء غير عضوية متقدمة 1 - 1
 Physical chemistry of polymers CH 4252 بلمرات فيزيائية 1 - 1
 Physical organic chemistry CH 3151 كيمياء عضوية طبيعية 1 - 1
 Practical organic chemistry CH 4241 عملي كيمياء عضوية - 4 -

 

 

 

 

كيًياء بياٌ بانًقرراث انذراسيت انالزو استكًانها نهطالب انحاصهيٍ عهي بكانىريىس عهىو 

كيًياء  –جايعت طُطا ورنك نهحصىل عهي بكانىريىس عهىو كيًياء  – يٍ كهيت انعهىوحيىيت 

 ايعت طُطا .ج –يٍ كهيت انعهىو حيىيت 

 



 

 

 

 الفصل الدراسً األول  (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Quantum chemistry CH 3141 كيمياء الكم 1 - 1
كهربيةكيمياء   1 - 1  Electrochemistry(1) CH 3145 
 Chemical kinetics CH 2240 كيمياء حركية 1 - 1
 Heterocyclic chemistry CH 3153 كيمياء حلقية غري متجانسة 2 - 2
 Organic reaction mechanism CH 4254 كيمياء ميكانيكا التفاعالت العضوية 2 - 2
 Natural product CH 3250 كيمياء نواتج طبيعية 1 - 1
 Surface chemistry and catalysis CH 3143 كيمياء سطوح واحلفز 1 - 1
 Molecular spectroscopy CH 3240 أطياف جزيئية 1 - 1
 photochemistry CH 3244 كيمياء ضوئية 1 - 1
 Polymer chemistry CH 4244 كيمياء بلمرات عضوية 1 - 1
2عملي حتليل آيل  - 4 2  Practical instrumental analysis(2) CH 3149 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسً الثانً (3
Hours Semester 2 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 coordination chemistry CH 3246 كيمياء تناسقية 1 - 1
 Physical organic chemistry CH 3151 كيمياء عضوية طبيعية 1 - 1
 Organic spectroscopy CH 3248 اطياف عضوية 1 - 1
 Electrochemistry (2) CH 3242 كيمياء كهربية 1 - 1
 Solid state chemistry CH 4143 كيمياء احلالة الصلبة 1 - 1
 Dyes chemistry CH 4208 كيمياء أصباغ 1 - 1
 Advanced analytical  chemistry CH 4250 كيمياء حتليلية متقدمة 2 - 2
 physical chemistry of polymers CH 4252 بلمرات فيزيائية 1 - 1
 Supramolecular  chemistry CH 4218 كيمياء غري عضوية متقدمة 1 - 1
 Practical organic chemistry CH 4141 كيمياء عضوية عملية - 6 2
 Practical physical chemistry CH 4240 كيمياء فيزيائية عملية - 6 2

 

جيىنىجيا بياٌ بانًقرراث انذراسيت انالزو استكًانها نهطالب انحاصهيٍ عهي بكانىريىس عهىو 

يٍ جيىنىجيا  –جايعت طُطا ورنك نهحصىل عهي بكانىريىس عهىو كيًياء  – يٍ كهيت انعهىو

 ايعت طُطا .ج –كهيت انعهىو 

 



 

 الفصل الدراسً األول (2
Hours Semester 1 

Cred. Pract Lect. المقرر Course title Code 
 Carbohydrates and Lipids Metabolism BC3101 أيض الكربوهيدرات و الدهون 1 - 1
األمينية و الربوتيناتأيض األمحاض  1 3 2  Amino Acids &Proteins Metabolism BC3103 
 Nucleic Acids Metabolism BC3105 أيض األمحاض النووية 1 - 1
 Vitamins and Inorganic Metabolism BC3111 الفيتامينات و األيض الغري عضوى 1 - 1
 Basic Molecular Biology BC3208 أساسيات البيولوجيا اجلزيئية 1 - 1
 Environmental Biochemistry BC4222 بيئة حيوية 1 - 1
 Plant kingdom and physiology BO 2105 مملكة نباتية و فيسيولوجيا 2 3 3
 Microbiology MB 2240 ميكروبيولوجى 2 3 3
 Biophysics PH 2292 فيزياء حيوية 1 - 1
 Genetics and Embryology ZO 2101 وراثة و أجنة 2 3 3

 

 الفصل الدراسً الثانً (3
                 Hours                                       Semester 2 

Cred Pract. Lect. المقرر Course title Code 
 Biological Function and Body Fluids BC 3204 الوظائف احليوية و سوائل اجلسم 2 3 1
 Immunology BC 4107 املناعة 2 -- 2
 Enzymes BC 3202 إنزميات 3 3 2
 Hormones BC 3206 هرمونات 2 -- 2
 Proteins and amino acids metabolism BC 3103 أيض األمحاض اآلمينية و الربوتينات 2 3 3
 Nucleic acid metabolism BC 3105 أيض األمحاض النووية 1 -- 1
 Molecular biology BC 3208 بيولوجيا جزيئية 2 -- 2
(1كيمياء حيوية عملية ) -- 6 2  Practical Biochemistry (1) BC 4141 
 

 الثالثالفصل الدراسً  (4
                 Hours                                       Semester 3 

Cred. Pract. Lect. المقرر Course title Code 
طبيةكيمياء حيوية  1 -- 1  Clinical Biochemistry BC4105 
 Cancer Biology BC4204 أورام 2 -- 2
 Genetic Engineering BC4246 هندسة وراثية 2 -- 2
 Enzymology BC 4113 علم اإلنزميات 1 -- 1
 Metabolic disturbance BC 4214 خلل األيض 1 -- 1
(2كيمياء حيوية معملية ) -- 6 2  Practical biochemistry (2) BC 4240 
 

 انكيًياءانحيىيت يعادنت نبرَايج انذراسيت انخطت

 (يعتًذة ساعت 29)


