
 

1 

 

                                                            
 

 

 الكيويائيت التطبيقيت العلىم الخطت الذراسيت لونح درجت الواجستير في

 

 
كنىلىجيا هن كليت الذراساث العليا في جاهعت العلىم والت الكيويائيت التطبيقيت العلىم تونح درجت الواجستير في

 األردنيت شريطت ها يلي:
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 وصف المساقات
 
 ساعات معتمدة(  3) :بنية المركبات العضوية وآليات تفاعالتها 177ك 

صمم هذا المساق لمساعدة طلبة الدراسات العليا لتطوير فهمم امامل وعميمق للمروابط الكيميائيمة وتركيمب وآليمات 
تفمماعالت المركبممات العضمموية وياممتمل هممذا المسمماق علممن الجوانممب الممديناميكا الحراريممة والحركيممة للتفمماعالت 

ويركمممز همممذا المسممماق علمممن آليمممات تفممماعالت  سمممتبدال  7ضممموية واألحمممماو والقواعمممد الضمممعيفة والقويمممةالع
 7النيوكليوفيليكي والحذؾ واإلضافة المستقطبة وإعادة الترتيب والجذور الحرة

 
 ساعات معتمدة( 3) :تفاعالت وتصنيع المركبات العضوية 177ك 

وباسمتخدام  7ليا بالتفاعالت وطرق تحضير المركبات العضويةتعريؾ طلبة الدراسات الع يهدؾ هذا المساق الن
ويامتمل همذا  7المعدنية وؼيمر العضموية فمي تصمنيع المركبمات العضموية-العوامل المساعدة العضوية والعضوية

علممن تفمماعالت اإلضممافة واختممزال مجموعممة الكربونيممل ومجموعممات وايفيممة تخممر ف تفمماعالت ا سممتبدال فممي 
روماتيةف األكسدةف ا ختزالف ا لكةف الكربون عن طريق تاكيل ا ينول والينامينف وسيركز المركبات الحلقية ا 

 7هذا المساق علن تحضير المركبات ذات األهمية التجارية بطريقة تحضير متعدد الخطوات
 
 ساعات معتمدة(  3) :كيمياء المركبات الحلقية غير المتجانسة 173ك 

وتفماعالت المركبمات الحلقيمة ؼيمر المتجانسمة وخصائصمها الفيزيائيمة وينما    يعنن هذا المساق بتسممية وتصمنيع
المركبات الحلقية ؼير المتجانسة والتي تحتوي علن ذرة واحدة من األوكسجينف النيتروجينف الكبريت والفسمفور 

رانف ثيوفين في الحلقات الرباعية والخماسية والسداسية وسياتمل علن ازيريدينف توكسرينف ثيرينف بيرولف فيو
الفوسوفول امرزولف اندول بنزفيورانف بنزوثيوفينف بيريرينف كوينولين وايموكينوينف كما تاتمل علمن مركبمات 
حلقية تحتموي علمن ذرتمين ؼيمر متجانسمتين فمي حلقمات خماسمية وسداسمية مثمل بيمرازولف ايميمداتزولف ثيمازولف 

كممما تاممتمل علممن مركبممات حلقيممة ؼيممر متجانسممة  7ايسواكسممازول اوكسممازول بيريممدازينف بيريميممدين وبيممرازين
ممع التثكيمد علمن المنتجمات الطبيعيمة التمي تحتموي علمن  7سباعية الحلقة مثل بمرويينف توكسميبينف ازبمين وثيمابين

 7مركبات حلقية ذات نااط حيوي
 
 ساعات معتمدة(  3) : كيمياء المبلمرات المتقدمة 177ك 

ات والمبلمرات المزدوجة ممن حيما التصمنيعف والديناميكيمة الحراريمة صمم هذا المساق لتعريؾ الطالب بالمبلمر
وحركيممة التفمماعالتف مممع التثكيممد علممن آليممات المبلمممرة وخصممائي المبلمممرات االميكانيكيممةف الحراريممةف اللدانممة 

( والتعمممرؾ ا لمممي علمممن المبلممممرات والمبلممممرات المزدوجمممة 777"التمممدفق"ف والمرونمممة واللزوجمممة والهيئمممات 
كما ياتمل علن تخليق والتعمرؾ علمن مبلممرات خاصمة االتمي تمذوب فمي المماءف المعيقمة للحرائمق  7توالمضافا

كما ستنا   ا ختبارات العامة واختبمارات المتحكم فمي  7والثابتة عند درجات حرارة عالية ومبلمرات السليكون(
 7جودة البالستيك

 
 ساعات معتمدة( 3) :الطرق الفيزيوكيمائية في الكيمياء غير العضوية 177ك 

يهتم هذا المساق لتعريؾ الطالب بنارية المجموعات وتطبيقاتها في الكيمياء ؼير العضوية وياتمل علن التماثل 
الجزيئمميف ومجموعممات النقمماط وتمثيممل المجموعمماتف وعناصممر التماثممل لناريممة المممدارات الجزيئيممةف المممدارات 

ت والتذبذبات الجزيئيةف كما يجكد هذا المسماق علمن التقنيمات المهجنةف المدارات الجزيئيةف نارية مجال المرتبطا
المعدنيمة مثمل األطيماؾ -الفيزيوكيميائية المستخدمة في تحديد الصيػ النباتية للمركبمات ؼيمر العضموية والعضموية

 7التذبذبية اتحت الحمراء ورامان( واألاعة فوق البنفسجية
 
 ساعات معتمدة( 3) :الكيمياء العضوية المعدنية المتقدمة 173ك 

صمممم هممذا المسمماق لتعريممؾ الطالممب بممالربط الكيميممائيف والتركيممبف ثبممات ونامماط المعقممدات العضمموية المعدنيممة 
( وتامتمل علمن اسمتخدام تطبيقاتهما فمي التخليقمات العضموية وتناميط الجزيئمات f,dلمجموعة ممدارات ممن نمو  ا

روجين( واسممتخدامها فممي العمليممات الصممناعية مثممل الصممؽيرة امثممل توكسمميد الكربونوثمماني تكسمميد الكربممون والهيممد
 7التصاوغ وادخال مجموعة الفورميل والسيانيد والسيليكون والهدرجة والمبلمرة

 
 ساعات معتمدة( 3) :كيمياء الحالة الصلبة 177ك 

لمن يعرؾ هذا المساق الطالمب بثهميمة الممواد الصملبة ؼيمر العضموية فمي العلموم والتكنولوجيما الحديثمةف وتجكمد ع
-الربط الكيميائيف والتركيب والتخليق والخصائي المختلفة االمؽناطيسية والكهربائية وا لكترونية وا لكترونيمة

كمما يامتمل علمن  7يترويدات والكربيمداتالضوئية والتلوا( للسيليكات ؼير العضوية وا كاسيد والبوريدات والن
 7التطورات الحديثة في المبلمرات ؼير العضوية والمبلمرات المعدنية مع التثكيد علن تهميتها الصناعية
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 ساعات معتمدة( 3) :طرق التحليل الكيميائي 137ك 

ل الكهروكيميمائي يهدؾ هذا المساق إلن تعريؾ الطالب ناريات وتطبيقات طمرق التحليمل الطيفمي وطمرق التحليم
ويؽطممي هممذا المسمماق المواضمميع التاليممةا ناريممة تممداخل الضمموء مممع المممادةف تجممزاء الطيممؾ الكهرومؽناطيسممي 
والتطبيقممات العمليممة لطممرق التحليممل الطيفممي باسممتخدام األاممعة المرئيممةف األاممعة فمموق البنفسممجيةف األاممعة تحممت 

يمةف والمفماهيم األساسمية للكيميماء التحليليمة الكهربائيمة الطيفي الوميضي والمطيافية الذر 7الحمراءف وتاعة رامان
فمولمرف معادلمة تافملف التفماعالت -االنبو وا سترخاء وا نتامار وانتقمال الامحنةف معادلمة نرنسمب ومعادلمة بتلمر

تقنيمممات األثمممارة الجهديمممة علمممن خطممموات االمقايسمممة الزمنيمممة  7المزدوجمممة وا نعكمممام الكيميمممائي(-الكيميائيمممة
رية الزمنية الكلولومترية الزمنية وبو روجرافيا ا متصاية( تقنيات المسح الجهدي االمقايسمة الو لنيمة ا مبيرومت

بالقطممب الثابممت الفولتيممة الحلقيممةف التيممار المسممتمر بممو  روجرافيمما التيممارت المختممارةف والمقايسممة الفولتيممة بالطبقممة 
 7بائيالر يقة وتقييم آليات التفاعالت العضوية بالتحليل الكهر

 
 ساعات معتمدة( 3) :طرق الفصل الكيميائي المتقدمة 137ك 

يهدؾ هذا المساق إلن تعريؾ الطالب واطالعه علن تهم طرق الفصل الكيميائية المختلفة ليتمكن من استخدام ما 
 يحتاجه منها في بحثه ويؽطي هذا المساق ما يليا

كروماتوجرافيمما  7وتطبيقممات الكروماتوجرافيمماتصمنيؾ طممرق الفصممل بالترسمميب والتقطيممر وا سمتخالي ناريممة 
كروماتوجرافيما الموانمع فموق  7كروماتوجرافيا الطبقة الر يقمة 7كروماتوجرافيا السائل ذات ا داء العالي 7الؽاز

 7الدرجة الحرجة نارية وتطبيقات الهجرة الكهربائية
 
 ساعات معتمدة( 3) :الكيمياء التحليلية البيئية 137ك 

اق إلممن تعريممؾ الطالممب واطالعممه علممن المامماكل البيئيممة العصممرية ودور التحليممل الكيميممائي فممي يهممدؾ هممذا المسمم
وينا   الطرق المختلفة المستعملة في الكامؾ عمن الملوثمات فمي البيئمة وتحليلهما مثملا المعمادن  7المرا بة البيئية

 7والتربة والكائنات الحية الحيويمة الملوثات في الجو والماء 7السامةف المبيداتف الفينو تف الفضالت الصناعية(
كممما يجكممد علممن تزجممه التحليممل النمموعي والكمممي للملوثممات العامممة والخاصممة مممع ذكممر الملوثممات الماممعة االؽبممار 

 7المنقولة جواً(-الماعب والؽازات
 
 ساعات معتمدة(  3) :كيمياء الكم واألطياف الجزيئية 177ك 

م ناريمة الكممم وتطبيقاتهمما فمي التوزيممع ا لكترونمي وياممتمل علممن يهمدؾ هممذا المسماق إلممن تعريممؾ الطالمب بمفمماهي
مراجعة للميكانيكا الكالسيكية "التقليدية" ومقدممة الكممف معادلمة امرودنجر وتطبيقاتهما علمن األناممة البسميطة بمما 

 ( العاممل وجبمر المجموعماتف العمزمRigid Rotorفيها الجسيم في صندوق الحركة التوافقةف المدوار الجاسمنء ا
( Variation( وناريمة التؽييمر اPerturbationاريمة التاموي  انكما ويامتمل علمن طمرق التقريمب  7الزاوي

 7تفاعل األاعة مع المادة معامل ا متصاي ومجثرات ستارك وزيمان
 
 ساعات معتمدة( 3) :الكيمياء الكهربائية الصناعية 177ك 
وحركيمة التمي تحما علمن الحمد الفاصمل بمين القطمب تعرؾ الطالب من خالل هذا المساق علن الامواهر الكهريس

فولرف  وانين جهمد التيمار -وتاتمل علن تسم علم وتقنية ا  طاب معادلة بلر 7والمحلول وتطبيقاتها في الصناعة
االتحليمممل الكهربممميف تصممماعد الؽممماز والترسممميب( والتقنيمممات الكهروكيميائيمممة المختلفمممة  7وعال تهممما بةليمممة التفاعمممل

( كما تاتمل علن موضوعات تقنيمة الكيميماء الكهربائيمةف تناممة تحويمل 77تية الحلقية والتجريدية االمقايسة الفول
الطا ممةف وتنامممة التخممزين والطممالء الكهربممائي العمليممات الصممناعية تصممميم الخليممة والتفمماعالت الجانبيممةف تممثثير 

يثممة فممي تقنيممات ا  طمماب والصممفائح الفقاعممات الؽازيممةف توزيممع التيممار وانتقممال الكتلممة كممما ينمما   التطممورات الحد
 7المسامية وبناء الخلية

 
 ساعات معتمدة( 3) :حركية التفاعالت الكيميائية التطبيقية 173ك 

لتفاعل اا حاديف الثنائيف المتعدد(ف حركية التفاعالت البسيطة والمعقمدة امثمل  وانين سرعة ايدرم هذا المساق 
دة( في الحالة الؽازية والسائلة وفي المحاليلف العوامل والاروؾ التي تجثر التفاعالت المتوازية والمتتابعة والعائ

الخ(ف ا تراح آلية للتفاعمل  777في حركية التفاعالت امثل طا ة ومعامالت التنايطف درجة الحرارة ن الضؽطف 
التفمماعالت  والتوصمل إليهما ممن معلوممات حركيمةف األنزيممماتف والعواممل المسماعدة المتجانسمة وؼيمر المتجانسمةف

السريعةف اسمتخدام الضموء فمي التفماعالت الكيميائيمةف المحاكماة االتامبيه( الحركيمة طمرق دراسمة حركيمة التفاعمل 
 7السريع
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 ساعات معتمدة( 3) :استقالب الجزئيات الكيميائية الحيوية 167ك 
ن المركبمات مثملا األحمماو يعالج هذا المسماق النمواحي الكيميائيمة لالسمتقالب بامعبة البنماء والهمدم لمجموعمة مم

األمينيةف الدهنيات ذات الطبيعمة الخاصمة االكوليسمتيرولف المدهنيات األسمفنجيةف والبروسمتاجالندين(ف والنامويات 
المعقدةف استقالب الحديد والهيمف تكوين البروتينف تعديل تركيب البروتين تثناء تكونه تحلل البروتين داخل الخليمة 

 7الحية
 
 ساعات معتمدة( 3) :كيمياء الحيويةتقنيات ال 167ك 

المسمتخدمة فمي تحضميرف فصملف تنقيمةف تركيمز المحاليمل  علن المباد ء والطمرقمتقدم العملي الهذا مساق يركز 
( واسمممتعما ت البروتينمممات فمممي Labelingطمممرق تعيمممين ا فالمخففمممة جمممداًف والتعمممرؾ علمممن الجزيئمممات الحيويمممة

 7الصناعات الكيميائية الحيوية
 
 ساعات معتمدة( 3) :وضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقيةم 197ك 

وتامتمل علمن  7تحديد محتويات هذا المساق  هتماممات البحما لمد  تعضماء هيئمة التمدريمف واحتياجمات الطلبمة
 7التطورات والتقدم في الكيمياء التطبيقية والكيمياء الصناعية بفروعها المختلفة

 
 معتمدة( ساعة 7) :ندوة 197ك 

تعريؾ طلبة الدراسات العليما بالمنامورات العلميمة فمي مجمال الكيميماء والبحما فيهما عمن هذا المساق  الن يهدؾ 
المعلومممماتف تمممدريب الطالمممب علمممن القمممراءة الفاحصمممة لعبحممماا والتقمممارير العلميمممة وكتابمممة الماممماريع العلميمممة 

م محاضمرة دلمن الطالمب تن يقموع 7واألطروحةف وتقديم المعلومات بمحاضرة وتجهيز وسمائل اإليضماح الالزممة
اندوة( تتعلق بثحد المواضيع الحديثة في الكيمياء التطبيقية مستخلي ممن تبحماا منامورة فمي المدوريات األوليمة 

 Review Journals)7(  والمرجعية اPrimary Journalsا
 
 ساعات معتمدة(  9) :رسالة الماجستير 199ك 

لاً شاشا  هششاذ الطالاة ادكاادَوٍ/الثحعٍ وعأصاالح علوُاح تا ٌكُوُاايٍ ر َشتول هزا الوساق علً إجشاء تحث

 .َقذم وٌَاقش ٌَجاح أطشوحته أهام لجٌح تشكل خصُصاً لهزا الغشضطالة الذساساخ العلُا أى 


