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كلية اآلداب والعلوم
نبذه عامة
ُ
سست الجامعة في عام ُ 1991كليّتان إث َنتان :إحداهما لآلداب ،واألخرى للعلوم ،ثم
تأ
أن
منذ
أنشئَت
ّ
ِ
ُد ِمجت الكليتان م ًعا في العام الجامعي  2004 / 2003باسم كليّة اآلداب والعلوم.
تمنَ ُح الكليّة الدرجةَ الجامعيّة األولى (البكالوريوس) في اللغة العربيّة وآدابها ،واللغة اإلنجليزية
الصف ،وتربية
وآدابها ،واللغة اإلنجليزية /الترجمة ،واللغة الفرنسيّة واإلنجليزيّة وآدابهما ،و ُمعلّم ّ
تخصص
الطفل ،والكيمياء ،والرياضيات .وكذلك تمنَح الدرجة الجامعيّة الثانية (الماجستير) في
ّ
وتخصص اللغة العربيّة وآدابها.
الترجمة اإلنجليزية،
ّ
تخصصاتهم
يدرسونها في مجاالت
ّ
يُسهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -إلى جانب المواد التي ّ
الحرة).
المختلفة  -بتدريس المتطلبات الجامعية (اإلجبارية ،االختياريةُ ،
تهيئ الكلية إلى جانب َمه ّمات التدريس البيئة ال ِعلميّة المناسبة ألعضاء هيئاتها األكاديمية لالشتغال
سسة
بالبحث العلمي والتأليف ،بحيث أصبحت الكلية مركزا للبحث على ق ْد ٍر ُمتسا ٍو مع كونِها مؤ ّ
رص الكاملة ألعضائِها لل ُمشاركة في المؤت َمرات ،والنّدَوات ال ِعلمية
للتدريس
الجامعي .وتُق ّد ُم الكلية الفُ َ
ّ
َ
مي .وتوفّ ُر اإلمكانات العلميّة والماديّة واإلداريّة جمي َعها
ل
والعا
العربي
َين
د
عي
الص
وعلى
األردن،
داخ َل
ّ
ّ
ّ
مثل هذه المؤتمرات ،والنّدوات بمبادرة من أقسا ِمها المختلِفة.
ل َعقد ِ
الرؤية
تسعى كلية اآلداب والعلوم إلى تكوين بيئة تدريسية متميزة ،تكون حاضنة لتخريج طالب قد إكتسبوا،
على إختالف تخصصاتهم ،المعرفة الشمولية والمهارات المهنية الممتازة التي تؤهلهم للمنافسة
باقتدار في سوق العمل ،وتعزز لديهم الكفاية العالية التي تقودهم إلى النجاح في مستقبلهم العملي،
وتجعل منهم أعضاء نافعين في مجتمعهم ،ولديهم القدرة على تطويره ،واإلستعداد للتعامل مع تحديات
العالم الحديث ومتغيراته المتسارعة .كما تسعى في الوقت نفسه إلى التميز بكونها مركزاً بحثيا
متقدما ،من خالل ما ينفذه األكاديميون فيها من بحوث ودراسات تغني المعرفة اإلنسانية ،وتسهم في
تطوير المجتمع المحلي .
الرسالة
 تقدم لطالبها برامج تعليمية عالية الجودة وذات مستوى عالمي في مختلف التخصصات التي
تشملها الكلية ،وهي قابلة باستمرار للمراجعة بهدف تطويرها نحو األفضل.
 توجه الطاقات العقلية والنفسية لدى طالبها نحو الخلق واالبتكار والنقد ،والتفكير المستقل،
وفضول االطالع المعرفي ،والبحث العلمي ،والتعلم الذاتي ،واالستمرار في اكتساب المعرفة حتى
بعد التخرج ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين ،واالستعداد الكفؤ لحل المشكالت.
 تُقيم العملية التعليمية لديها على أساسين متكاملين :إكساب الطالب المعرفة النظرية الكاملة في
مجال تخصصه ،والتطبيقات العملية واالختبارية في هذا التخصص.
 تستقطب الكلية خيرة الكفاءات من األساتذة المتخصصين والباحثين المتميزين والفنيين المهرة،
وتوفر في أقسامها المختلفة المختبرات المجهزة بأحدث المعدات التقنية ،وتحرص باستمرار على
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تنمية مقتنيات مكتبة الجامعة العامة من المصادر والمراجع التي تخدم أكاديميها وطالبها على
السواء في اختصاصات الكلية المختلفة.
األهداف
 تزويد الطلبة بالمعرفة الضرورية لمجابهة مشكالت العصر وتحدياته.
 تقديم خطط دراسية عالية الجودة لمختلف التخصصات.
 بناء ثقافة متكاملة تجمع بين العلوم واآلداب.
 االهتمام بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء المكتبة العربية بنشر ذخائرها.
 المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتطويره نحو األفضل.
 تقديم دراسات عليا في التخصصات اإلنسانية والعلمية.
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الكيمياء.
 قسم اللغة العربية وآدابها.
 قسم العلوم التربوية.
باإلضافة إلى مركز اللغات.

 قسم الرياضيات.
 قسم اللغة االنجليزية وآدابها.
 قسم اللغات الحديثة.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم اللغة العربية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة العربية وآدابها).
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة اإلنجليزية /الترجمة).
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قسم الكيمياء
نبذة عامة
لقد تم إنشاء القسم في أيلول  /سبتمبر  1991مع إنشاء جامعة البترا .يطرح قسم الكيمياء في جامعة
البترا برنامجا يؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء ،باإلضافة إلى طرحة مواد
عامة لطلبة الجامعة ،ومواد الكيمياء الالزمة لتلبية احتياجات طلبة بعض الكليات األخرى في الجامعة.
الرؤية
قسم الكيمياء في جامعة البترا حاضنة إبداع للعلماء والمتعلمين في األردن والمنطقة.
الرسالة
يسعى قسم الكيمياء في جامعة البترا إلعداد خريجين ،على درجة عالية من المعرفة والمهارة ،في
النواحي النظرية والعملية والتطبيقية في مجال الكيمياء.
األهداف
إن أهداف قسم الكيمياء في جامعة البترا تركز على تحقيق أهداف الجامعة ،من خالل تقديم برامج
دراسية بجودة عالية ،تحقق التكامل بين جميع مكونات وأنشطة العملية التعليمية ،من خالل تحقيق ما
يلي:
 .1مساعدة الطلبة على إكتساب وإستخدام المعارف الكيميائية.
 .2تدريب الطلبة على فهم طبيعة تخصص الكيمياء وعملية التعلم.
 .3تعميق اإلحساس لدى الطالب بمسؤولية الكيميائي وأهميته.
 .4توسيع حدود المعرفة في مجال الكيمياء ،من خالل برامج أبحاث في مختلف مجاالت المعرفة
الكيميائية.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

Chemistry

)2018/2017(

المتطلب السابق

عدد الساعات
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099/P.T
3
Arabic Language(1)
9402099/P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
المجموع

University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)

6

9400111
9400121

3
3
3
3
3
3

Arab & Islamic Civilization
Civilization & Thought
Arabic Language(2)
English Language(2)
Principles of Communication
Human Rights

University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (3 Hours)

3

3
3
3
3
3

Fundamentals of Economics
Political Science
Contemporary Issues
Palestinian Cause
Introduction to Sociology

University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health) (6 Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
6
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099/P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (21 Hours)
3
General Chemistry (1)
101101
3
General Chemistry (2)
101101/
1
General Chemistry Lab. (1)
Concurrent
101102/
1
General Chemistry Lab. (2)
Concurrent
21
3
Calculus (1)
103101
3
Calculus (2)
3
General Physics (1)
104101
3
General Physics (2)
104102/
1
General Physics Lab.
Concurrent
Department Compulsory Requirements (57 Hours)
101102
3
Organic Chemistry (1)
57
101211
3
Organic Chemistry (2)
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الكيمياء
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (Arabic)

Course No.

) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختيارية
6( ) متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية
)ساعات
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية
) ساعات3( ) واالقتصادية
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات6( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعة21( متطلبات كلية إجبارية
)1( كيمياء عامة
101101
)2( كيمياء عامة
101102
)1( مختبر كيمياء عامة
101106
)2( مختبر كيمياء عامة

101107

)1( تفاضل وتكامل
)2( تفاضل وتكامل
)1( فيزياء عامة
)2( فيزياء عامة
مختبر فيزياء عامة

103101
103102
104101
104102
104106

) ساعة57( متطلبات قسم إجبارية
)1( كيمياء عضوية
101211
)2( كيمياء عضوية
101212

101211
101102
101231
101102
101241/
Concurrent
101212
101213
101212- 503101
103102, 101102
101321
101321
101232
م101241
101343/
Concurrent
101241
101241

2
3
3
3
1

Organic Chemistry Lab. (1)
Inorganic Chemistry (1)
Inorganic Chemistry (2)
Analytical Chemistry
Analytical Chemistry Lab

)1( كيمياء عضوية عملي
)1( كيمياء غير عضوية
)2( كيمياء غير عضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية عملي

101213
101231
101232
101241
م101241

3
2
3
3
3
2
3
3
1

Organic Chemistry (3)
Organic Chemistry Lab. (2)
Biochemistry
Physical Chemistry (1)
Physical Chemistry (2)
Physical Chemistry Lab. (1)
Inorganic Chemistry (3)
Instrumental Methods of Analysis
Instrumental Methods of Analysis Lab

)3( كيمياء عضوية
)2( كيمياء عضوية عملي
كيمياء حيوية
)1( كيمياء فيزيائية
)2( كيمياء فيزيائية
)1( كيمياء فيزيائية عملي
)3( كيمياء غير عضوية
طرق التحليل اآللي
طرق التحليل اآللي العملي

101311
101312
101313
101321
101322
101323
101331
101343
م101343

3
1

Electro analytical Chemistry
Analysis & Synthesis of Chemical Products

101348/
1
Analysis & Synthesis of Chemical Products
Concurrent
Lab.
101322, 103222
3
Physical Chemistry (3)
101323
2
Physical Chemistry Lab. (2)
101232
3
Inorganic Chemistry Lab.
موافقة القسم
1
Seminar
موافقة القسم
2
Research Project
Department Elective Requirements (12 Hours)
101212
3
Biochemistry
101212
3
Heterocyclic Chemistry
101322
3
Surface Chemistry & Colloids
101232
3
Special Topics in Chemistry
101241
3
Environmental Chemistry
101421
3
Chemical Physics
101311
3
Physical Organic Chemistry
103231
3
Quality Control
12
101241
3
Nuclear Chemistry
101102
3
Environmental Pollution
101212
3
Petroleum Chemistry
101212
3
Organic Industries (1)
101232
3
Inorganic Industries
101321
3
Computer Applications in Chemistry (1)
101321
3
Computer Applications in Chemistry (2)
101212
3
Organic Industries (2)
Department Supportive Compulsory Requirements (9 Hours)
103102
3
Differential Equations
9
103101
3
Principles of Statics
3
Biology (1)
Free Requirements (6 Hours)
6
132

Total Hours
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الكيمياء الكهرو تحليلية
101345
تحليل المنتجات الكيميائية
101348
وتصنيعها
مختبر تحليل المنتجات الكيميائية
101349
وتصنيعها
)3( كيمياء فيزيائية
101421
)2( كيمياء فيزيائية عملي
101422
كيمياء غير عضوية عملي
101433
ندوة
101445
مشروع بحث
101448
) ساعة12( متطلبات قسم اختيارية
كيمياء حيوية
101313
الكيمياء الحلقية غير المتجانسة
101413
كيمياء السطوح والغرويات
101425
مواضيع خاصة في الكيمياء
101435
كيمياء البيئة
101441
فيزياء كيميائية
101442
كيمياء عضوية فيزيائية
101443
ضبط الجودة
101447
الكيمياء النووية
101451
التلوث البيئي
101452
كيمياء البترول
101453
)1( الصناعات العضوية
101454
الصناعات الالعضوية
101455
)1( حوسبة الكيمياء
101456
)2( حوسبة الكيمياء
101457
)2( الصناعات العضوية
101458
) ساعات9( متطلبات قسم مساندة إجبارية
معادالت تفاضلية
103222
مبادئ االحصاء
103231
)1( علوم الحياة
503101
) ساعات6( متطلبات حرة
xxxxxx
xxxxxx
مجموع الساعات

جامعة البترا

University of Petra
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Faculty of Arts and Sciences

الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

الكيمياء

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

()2018/2017
رقم المادة
101102
101107
103102
104102
104106
9400100
9400109

الفصل الثاني
عنوان المادة
كيمياء عامة ()2
مختبر كيمياء عامة ()2
تفاضل وتكامل ()2
فيزياء عامة ()2
مختبر فيزياء عامة
التربية الوطنية
العلوم العسكرية
المجموع

س .م
3
1
3
3
1
3
3
17

السنة الثانية
( 33ساعة)

رقم المادة
101211
101231
101241
101241م
103231
503101

الفصل األول
عنوان المادة
كيمياء عضوية ()1
كيمياء غير عضوية ()1
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية عملي
مبادئ االحصاء
علوم الحياة ()1
المجموع

س .م
3
3
3
1
3
3
16

رقم المادة
101212
101213
101232
101321
103222
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
كيمياء عضوية ()2
كيمياء عضوية عملي ()1
كيمياء غير عضوية ()2
كيمياء فيزيائية ()1
معادالت تفاضلية
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع

س .م
3
2
3
3
3
3
17

السنة الثالثة
( 34ساعة)

رقم المادة
101311
101312
101322
101323
101331
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
كيمياء عضوية ()3
كيمياء عضوية عملي ()2
كيمياء فيزيائية ()2
كيمياء فيزيائية عملي ()1
كيمياء غير عضوية ()3
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

س .م
3
2
3
2
3
3
16

رقم المادة
101345
101421
101422
101313
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
الكيمياء الكهروتحليلية
كيمياء فيزيائية ()3
كيمياء فيزيائية عملي ()2
كيمياء حيوية
متطلب قسم اختياري ()1
متطلب جامعة اختياري ()3
المجموع

س .م
3
3
2
3
3
3
17

الفصل األول
عنوان المادة
طرق التحليل اآللي
طرق التحليل اآللي عملي
ندوة

س .م
3
1
1

رقم المادة
101433
101348
101349

السنة األولى
( 33ساعة)

رقم المادة
101101
101106
103101
104101
9400111
9400121

الفصل األول
عنوان المادة
كيمياء عامة ()1
مختبر كيمياء عامة ()1
تفاضل وتكامل ()1
فيزياء عامة ()1
لغة عربية ()1
لغة إنجليزية ()1

Chemistry

المجموع

السنة الرابعة
( 33ساعة)

رقم المادة
101343
101344
101445
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

س .م
3
1
3
3
3
3
16

101448
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

3
متطلب قسم اختياري ()2
3
متطلب قسم اختياري ()3
3
متطلب جامعة اختياري ()4
3
مادة حرة ()1
17
المجموع
مجموع الساعات (  132ساعة معتمدة)
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الفصل الثاني
عنوان المادة
كيمياء غير عضوية عملي
تحليل المنتجات الكيميائية وتصنيعها
مختبر تحليل المنتجات الكيميائية
وتصنيعها

مشروع بحث عملي
متطلب قسم اختياري ()4
متطلب جامعة اختياري ()5
مادة حرة ()2
المجموع

س .م
3
1
1
2
3
3
3
16

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلط ات الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععرام االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وايفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والواائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاا دراسة وايفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ال األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ال المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في اعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 3س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التواف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوم و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاا على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية ق المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترن عت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).
()0-3:3

 101101كيمياء عامة ()1
)General Chemistry (1
متطلب سابق  :ال يوجد
التركيب الذري/الجزيئي للمادة ،القياسات العلمية ،الجدول الدوري ،المول والحسابات الكيميائية ،التفاعالت في
المحاليل المائية ،تفاعالت األكسدة واالختزال ،كيمياء الكم والتوزيع اإللكتروني ،الروابط الكيميائية ،النظريات
المتعلقة بأشكال المركبات.
()0-3:3

 101102كيمياء عامة ()2
)General Chemistry (2
متطلب سابق 101101 :
خصائص الغازات ،خصائص السوائل والمواد الصلبة ،خصائص المحاليل ،الحركية الكيميائية ،االتزان الكيميائي،
األحماض والقواعد ،الديناميكا الحرارية ،الطاقة والتغيرات الكيميائية.
()1-0:1

 101106مختبر كيمياء عامة ()1
General Chemistry (1) Laboratory
متطلب سابق( 101101 :أو متزامن(
التعرف علعى تعليمعات السعالمة فعي المختبعر واألدوات المخبريعة ،تجعارب لتحديعد :الكثافعة ،الصعيغة األوليعة لمركعب،
المادة المتفاعلة المحددة ،تجارب تشمل :الحسابات الكيميائية ،التحليل الحجمي ،الكيماويعات المسعتخدمة فعي الحيعاة
اليومية ،واالختبارات الكيميائية للتعرف على بعض األنيونات والكاتيونات.
((1-0:1

 101107مختبر كيمياء عامة ()2
General Chemistry (2) Laboratory
متطلب سابق 101102 :أو متزامن
تجارب لتحديد :الوزن الجزيئي ،الحجم المولي ،درجة الحموضة ،ثابت االتزان (باستخدام القياس الطيفي) ،الذوبان
المولي وحاصل اإلذابة ،ثابت فاراداي ،حركية التفاعل .تجارب تشمل :تحليل بيروكسيد الهيدروجين ،الخواص
التجميعية ،معايرة الجهد الكهربائي ،خلية التحليل الكهربائي ،التميؤ والمحاليل الضابطة.
()0-3:3

 103101تفاضل وتكامل ()1
)Calculus (1
متطلب سابق  :ال يوجد
االقترانعات بمتغيعر واحعد .النهايععات واالتصعال .االشعتقاق وتطبيقاتعه .نظريعة القيمععة المتوسعطة وتطبيقاتهعا .التكامععل
سعية ومشعتقاتها وتكاملهعا .االقترانعات اللوغرتميعة
المحدود والنظرية األساسية في التفاضعل والتكامعل .االقترانعات األ ّ
ومشتقاتها .االقترانات العكسية .االقترانات العكسية لالقترانات الدائرية ومشتقاتها .االقترانات الزائدية.
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).

()0-3:3

 103102تفاضل وتكامل ()2
)Calculus (2
متطلب سابق 103101 :
االقترانات العكسية .االقترانات العكسية لالقترانعات الدائريعة ومشعتقاتها.االقترانات الزائديعة .طعرق التكامعل .تطبيقعات
التكامل المحدود اليجاد المساحات والحجوم وأطوال األقواس ومساحات السطوح .التكامل المعتل وقاعدة لو بيتيعال .
المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية .متسلسالت القوى.
()0-3:3

 104101فيزياء عامة ()1
)General Physics (1
متطلب سابق  :ال يوجد
المتجهععات .علععم الحركععة المجععردة (كينماتيكععا) لألجسععام النقطيععة .ديناميكععا األجسععام النقطيععة (قععوانين نيععوتن) .علععم
السكون ،العزم .الحركة الدائرية .الشغل والطاقة والقدرة .الزخم الخطي .خصائص مرونة المادة .الحركة اإلهتزازية؛
الحركة التوافقية البسيطة.
 104102فيزياء عامة ()2
)General Physics (2
متطلب سابق 104101 :
الكهرباء الساكنة .التيار الكهربائي .نظريات في الكهرباء والمغناطيسية .وصف حركة األمواج .الصوت.

()0-3:3

()1-0:1

 104106مختبر فيزياء عامة
General Physics Laboratory
متطلب سابق ( 104102 :أو متزامن)
يحتعوي هعذا المختبعر تجعارب علعى :القياسعات وحسععاب الخطعأ ،قعانون هعوم ،و الحركعة التوافقيعة البسعيطة ،الحععرارة
النوعيععة ،قععانون أوم ،مجععزيء الجهععد الكهربععائي ،وقنطععرة ويتسععتون ،تخطععيط المجععال الكهربععائي ،الشععحنة النوعيععة
أليونات النحاس ،قياس مواسعة مكثف ،قانون جول ،المجال المغناطيسي لتيار كهربائي ،والحث الكهرومغناطيسي.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 57س .م).

()0-3:3

 101211كيمياء عضوية ()1
)Organic Chemistry (1
متطلب سابق101102 :
المدارات المهجنة وأشكال المجسمات للجزيئات وااللكانات والسيكلوالكانات ،االلكينات وااللكاينات ،وتفاعل الروابط
المزدوجة ،كما تشمل المادة دراسة أولية للبنزين والمركبات األروماتية.

()0-3:3

 101212كيمياء عضوية ()2
)Organic Chemistry (2
متطلب سابق101211 :
دراسة تفصيلية للهاليدات العضوية والكحوالت األحادية والمتعددة والهيدروكسيل واألثيرات وااليبوكسيدات،
األلدهيدات والكيتونات ،الحوامض الكربوكسيلية المشبعة وغير المشبعة ،المركبات االروماتية واالحادية والمتعددة
الحلقات ،األمينات والفينوالت.
()2-0:2

 101213كيمياء عضوية عملي ()1
)Organic Chemistry Laboratory (1
متطلب سابق( 101211 :أو متزامن)
تجارب عملية في فصل المركبات العضوية وتنقيتها وتجارب مختارة لتحضير بعض المركبات العضوية والكشف عن
المجموعات الفعالة بالطرق الكيميائية.
()0-3:3

 101231كيمياء غير عضوية ()1
)Inorganic Chemistry (1
متطلب سابق( 101102 :أو متزامن)
التركيب الذري والروابط األيونية والتساهمية ،طاقة الروابط والتركيب الجزئي ،الطاقة الكيميائية وكيمياء الحوامض
والقواعد في المحاليل المائية وغير المائية.
()0-3:3

 101232كيمياء غير عضوية ()2
)Inorganic Chemistry (2
متطلب سابق101231 :
المدارات المهجنة وأشكال المجسمات للجزيئات وااللكانات والسيكلوالكانات ،االلكينات وااللكاينات ،وتفاعل الروابط
المزدوجة ،كما تشمل المادة دراسة أولية للبنزين والمركبات األروماتية.
()0-3:3

 101241كيمياء تحليلية
Analytical Chemistry
متطلب سابق101102 :
مقدمة في الكيمياء التحليلية وتشمل طرق التحليل الوزني والحجمي وتفاعالت الحوامض والقواعد ،االكسدة
واالختزال والتفاعالت المعقدة.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 57س .م).

()1-0:1

101243مختبر كيمياء تحليلية
Analytical Chemistry Laboratory
متطلب سابق( 101241 :أو متزامن)
يتضمن تجارب في التحليل الحجمي والوزني باالضافة الى تفاعالت الحوامض والقواعد والتأكسد واالختزال.

()0-3:3

 101311كيمياء عضوية ()3
)Organic Chemistry (3
متطلب سابق101212 :
مواضيع مختارة مثل الكربونيات والمركبات األروماتية عديدة الحلقات والمركبات الحلقية غير المتجانسة والسكريات
األحادية والمتعددة والتحليل الطيفي للمركبات العضوية.
()2-0:2

 101312كيمياء عضوية عملي ()2
)Organic Chemistry Laboratory (2
متطلب سابق101213 :
تجارب متعددة المراحل لتحضير مركبات عضوية ،وتجارب مخبرية لتحديد المجموعات الوايفية للمركبات العضوية،
والتعرف عليها كيميائيا وطيفيا.
()0-3:3

 101313كيمياء حيوية
Biochemistry
متطلب سابق 101212 :و 503101
دراسة المركبات ذات األهمية الحيوية مثل :الكربوهيدرات واللبيدات والبروتينات واألحماض األمينية واألحماض
النووية.
()0-3:3

 101321كيمياء فيزيائية ()1
)Physical Chemistry (1
متطلب سابق 101102 :و 103102
تعتني بالديناميكا الحرارية ،الطاقة الحرة ،قوانين جيبس ،هلمولتز ،كالوسيوس ،وراؤول ،وهنري إضافة إلى اتزان
األطوار.
()0-3:3

 101322كيمياء فيزيائية ()2
)Physical Chemistry (2
متطلب سابق101321 :
الديناميكا الكيميائية ،الحركيات الكيميائية ورتبة التفاعالت ،آلية التفاعالت الكيميائية ،الكيمياء الكهربائية ،نظرية
دباي وهوكل ،كيمياء السطوح والظواهر االنتقالية في المحاليل.
 101323كيمياء فيزيائية عملي ()1
)Physical Chemistry Laboratory (1
متطلب سابق101321 :
تجارب عملية في الغازات النبيلة والديناميكا الحرارية وتفاعالت المحاليل.
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()2-0:2

توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 57س .م).

()0-3:3

 101331كيمياء غير عضوية ()3
)Inorganic Chemistry (3
متطلب سابق101232 :
المركبات الفلزية العضوية المشبعة وغير المشبعة مع التركيز على مجاميع الكاربونيل والنايتروسيل ،السالسل
والحلقات واألقفاص في المركبات الفلزية وكيمياء الهالوجينات والغازات النبيلة ،الالنثيندات واألكتينيدات ،الكيمياء
التطبيقية للعناصر االنتقالية.
()0-3:3

 101343طرق التحليل االلي
Instrumental Methods of Analysis
متطلب سابق101243 :
مدخل الى األسس النظرية في التحليل اآللي باستخدام الطرق الضوئية والطيفية والكروماتوغرافيا ،والطرق
الكهروكيميائية التحليلية.
()1-0:1

 101344مختبر طرق التحليل االلي
Instrumental Methods of Analysis Laboratory
متطلب سابق 101343 :او متزامن
تجارب عملية في التحليل اآللي باستخدام الطرق الضوئية والطيفية والكروماتوغرافيا ،والطرق الكهروكيميائية
التحليلية.
()0-3:3

 101345الكيمياء الكهرو تحليلية
Electroanalytical Chemistry
متطلب سابق101241 :
تفاعالت التأكسد واالخترال ،الخاليا الجلفانية ،جهد القطب القياسي ،معايرات التأكسد واالختزال ،تطبيقات معايرات
التأكسد واالختزال ،الطرق المجهادية ،الطرق الكهرووزنومترية ،الطرق الكولومترية ،الطرق الفولتامترية ،الطرق
البوالروغرافية ،حركية االلكترود وتفاعالته ،ثيرموديناميكية االلكترودات.

()0-1:1

 101348تحليل المنتجات الكيميائية و تصنيعها
Synthesis and Analysis of Chemical Products
متطلب سابق101241 :او متزامن
تحضير وتحليل بعض المنتجات الصناعية والتعرف على استخداماتها المختلفة .ومن أمثلتها البلمرات ،المنظفات،
مواد التجميل ،منتجات طبيعية ،األصباغ ،المبيدات الحشرية والعشبية ،الزيوت والشحوم ،المياه المعدنية وغيرها.
()1-0:1

101349مختبر تحليل المنتجات الكيميائية وتصنيعها
Synthesis and Analysis of Chemical Products Laboratory
أو متزامن101348متطلب سابق:
هذا المقرر يشمل تصنيع و تحليل بعض المركبات الصناعية مثل البوليمرات ،المنظفات ،مواد التجميل ،االصباغ،
المبيدات الحشرية ،الزيوت والدهون والمركبات الطبيعية.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 57س .م).

()0-3:3

 101421كيمياء فيزيائية ()3
)Physical Chemistry (3
متطلب سابق 101332 :او 103222
المبادىء األساسية لكيمياء الكم ،نموذج الدقيقة في الصندوق ذات البعد األحادي والثنائي ،معادلة شرودينغر
وتطبيقاتها على ذرة الهيدروجين ،تطبيقات نظرية هوكل التقريبية للمدارات الجزيئية.
()2-0:2

101422كيمياء فيزيائية عملي ()2
)Physical Chemistry Laboratory (2
متطلب سابق101323 :
تتناول هذه المادة تجارب مخبرية في الحركيات الكيميائية ،الكيمياء الكهربائية وعملية االنتقال وعلم االطياف.
 101433كيمياء غير عضوية عملي
Inorganic Chemistry Laboratory
متطلب سابق101232 :
تعالج هذه المادة المخبرية األساليب الحديثة في دراسة المركبات المعقدة.

()3-0:3

()0-1:1

 101445ندوة
Seminar
متطلب سابق :موافقة القسم
تعريف الطالب بالمصادر العلمية المختلفة للحصول على المعلومات وذلك من أجل تدريبهم على كتابة ورقة بحث
متخصصة في احد مجاالت الكيمياء.
()2-0:2

 101448مشروع بحث
Research Project
متطلب سابق101241 :
اجراء بحث في أحد مواضيع الكيمياء الصناعية تحت اشراف أحد األساتذة ،ويمكن التعاون في هذا المجال مع احدى
الصناعات القائمة في البالد.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 101413الكيمياء الحلقية غير المتجانسة
Heterocyclic Chemistry
متطلب سابق101212 :
تحضير وتفاعالت األصناف التالية من المركبات الحلقية غير المتجانسة :الحلقات غير المتجانسة المشبعة والتي
تحتوي على ذرة واحدة غير متجانسة (نيتروجين ،أكسجين أو كبريت) ،احلقات غير المتجانسة االروماتية :فيوران،
ثيوفين ،بيرول ،بيريدين ،كوينولين وأيزوكوينولين ،إندول ،تسمية الحلقات غير المجانسة االروماتية المتكاثفة،
الوجود الطبيعي والفعالية البيولوجية للحقات غير المتجانسة.
()0-3:3

 101425كيمياء السطوح والغرويات
Colloid and Surface Chemistry
متطلب سابق101322 :
مقدمة في كيمياء السطوح والغرويات :ثبات األنظمة ،األجهزة المستخدمة في كيمياء السطوح والغرويات ،ااهرة
الترسيب ،االنتشار ،اللزوجة ،التوتر السطحي ،والتشتت الضوئي .تركيب الغرويات في محاليل ذات نشاط سطحي،
المستحلب والمستحلب الميكروئي وتطبيقاتها ،التوازنات الكيماوية :مجموعة المكونات الثالثة.
()0-3:3

 101435موضوعات خاصة في الكيمياء
Special Topics in Chemistry
متطلب سابق101232 :
يدرس هذا المساق من قبل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في مجاالت الكيمياء المختلفة وتحت مواضيع مختلفة
كل حسب تخصصه.
()0-3:3

 101441كيمياء البيئة
Environmental Chemistry
101241متطلب سابق:
المبادئ الرئيسية في كيمياء البيئة من خالل دراسة بيوجيوكيميائية لكل من عناصر الكبريت ،النيتروجين ،االكسجين،
الكربون والمعادن ،وتشمل المادة مواضيع ذات أهمية بيئية كالمطر الحامضي ،ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو
وطبقة االوزون.
()0-3:3

 101442فيزياء كيميائية
Chemical Physics
متطلب سابق101421 :
أهمية العزم الزاوي في الفيزياء الكيميائية وخصوصا فيما يتعلق بالتركيب الذري ،كما وتتعرض المادة للدرور
االلكتروني والتعامل مع ذلك الدرور في بناء المصفوفات الجبرية التي تمثل التركيب االلكتروني.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 101443كيمياء عضوية فيزيائية
Physical Organic Chemistry
متطلب سابق101311 :
تقدم العالقة بين تركيب المواد الكيميائية ونشاطها وآلية التفاعالت الكيميائية المختلفة .وتتضمن كذلك كيفية تحديد
طبيعة آلية التفاعالت الكيميائية والطرق المختلفة المستخدمة في هذا المجال بما في ذلك الطرق المعتمدة على حركية
التفاعالت والكيمياء الفراغية والوسائل الطيفية.
()0-3:3

 101447ضبط الجودة
Quality Control
متطلب سابق101241 :
المفاهيم األساسية في ضبط الجودة ،أهداف وسياسات الجودة ،أنظمة تأكسيد الجودة ،مبادىء التصنيع الجيد،
الجداول اإلحصائية ،اعتماد جودة المختبرات والتحاليل الكيميائية ،طرق الفحص والتفتيش على العينات قبل التصنيع،
أثناء عمليات التصنيع ،وعلى المنتج النهائي.
()0-3:3

 101451الكيمياء النووية
Nuclear Chemistry
متطلب سابق101241 :
اكتشاف النشاط االشعاعي ،النظائر المشعة ،التفاعالت النووية ،المسرعات ومصادر النيوترونات ،كيمياء المواد
المشعة ،استخدام المستشعرات المشعة ،تعيين االشعاع وقياس كمياته ،الطاقة النووية ،أخطار التعرض لإلشعاع
وطرق الوقاية ،تطبيقات وأمثلة على استخدام الطاقة النووية في خدمة االنسان.
()0-3:3

 101452التلوث البيئي
Environnemental Pollution
متطلب سابق101102 :
مكونات البيئة والتوازن البيئي وتلوث الهواء الناجم عن الصناعات واآلالت المختلفة وتكون الضبخان الضوكيميائي،
تلوث الماء الناجم عن األنشطة الصناعية والبلدية والتجارية ،تلوث البيئة الترابية ،التلوث الزراعي والتلوث
الحراري والتلوث االشعاعي ،الضجيج وتأثير التلوث على البيئة واالنسان.
()0-3:3

 101453كيمياء البترول
Petroleum Chemistry
متطلب سابق101102 :
مكونات الغاز الطبيعي ،عمليات تكرير النفط ،الفصل ،التحلية ،التقطير ،االستخالص ،عمليات التهذيب ،التكسير
الحراري ،التكسير الحفزي ،اعادة التشكيل ،األلكلة ،البلمرة ،واالصالح.

()0-3:3

 101454الصناعات العضوية ()1
)Organic Industries (1
متطلب سابق101212 :
دراسة مجموعة مختارة من صناعات المواد العضوية األساسية وبعض الصناعات العضوية مثل صناعة الصابون
والمنظفات والزيوت والدهون ،األصباغ ،المبيدات الحشرية ،الورق.
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()0-3:3

 101455الصناعات الالعضوية
Inorganic Industries
متطلب سابق101232 :
حمض كلور الماء ،حمض االزوت ،حمض الكبريت ،حمض الفسفور ،كربونات الصوديوم ،الصودا الكاوية ،غاز
الكلور ،األسمدة ،المبيضات الالعضوية ،الزجاج ،السيراميك ،االسمنت ،الحديد والصلب ،األلمنيوم وبعض الفلزات
االخرى
()3-0:3

 101456حوسبة الكيمياء ()1
)Computer Applications in Chemistry (1
متطلب سابق101321 :
موضوعات متقدمة في تطبيقات الحاسوب في الكيمياء ،كما يتضمن الجزء االخير من المادة عمليات طرق الوصل
البيني
()3-0:3

 101457حوسبة الكيمياء ()2
)Computer Applications in Chemistry (2
متطلب سابق101321 :
تدريب الطالب على مهارة برمجة الحاسوب مع تطبيقات في المسائل الكيميائية ،حيث يتم التعرض إلى أسس البرمجة
بلغتي بيسك وفورتران ومن ثم تطبيق هذه اللغة في حل مسائل عددية وبيانية.
()0-3:3

 101458الصناعات العضوية ()2
)Organic Industries (2
متطلب سابق101212 :
تتضمن الصناعات البتروكيميائية وانتاج المواد البيئية وتفاعالت البلمرة وصناعات المطاط ،اللدائن والرتنجات،
األلياف االصطناعية ،االسفنج ،المواد الالصقة.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9س .م).

()0-3:3

 103222معادالت تفاضلية
Differential Equations
متطلب سابق 103102 :
المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى والدرجة األولى .المعادالت التفاضلية المتجانسة بمعامالت ثابتة .طرق المععامالت
غير المحددة وتقليل الرتبة وتغيير المعلمات (البارمترات) .حلول متسلسالت القوى .تحويالت البالس.
()0-3:3

 103231مبادئ االحصاء
Principles of Statistics
متطلب سابق 103101 :
مقدمة في االحصاء ،االحصاء الوصفي ،مقاييس النزعة المركزية والتشتت ،متباينة شيبي شيف ،القاعدة التقريبية،
االحتماالت ،طرق العد ،االحتمال المشروط ،استقالل الحوادث ،المتغيرات العشوائية ،المنفصلة والمتصلة وتوقعها،
توزيع ذات الحديث ،التوزيع الطبيعي .توزيعات المعاينة ،اختيار الفرضيات ،االنحدار البسيط واالرتباط.
()0-3:3

 503101علوم الحياة ()1
)Biology (1
متطلب سابق  :ال يوجد
تشمل هذه المادة موضوعات تتعلق بدراسة الخلية كوحدة بناء للكائنات الحية ،ويتضمن ذلك مدخال يتنعاول نشعأة الحيعاة
ومميزات األحياء ،ثم أساسيات علم الخلية ودراسة الواائف والمكونات الرئيسية في الخلية .كما تشمل مواضيع أخعرى
كالتنفس الخلوي والطاقة ومراحل االنقسام الخلوي والبيولوجيا الجزيئية للجينات وتنظيم عمل الجين والتقنيات الحيوية.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم الكيمياء
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )6510( - (6010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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