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 شعجخ عبيخ – ألونًانطالة انفشقخ ثُبٌ ثبنًقشساد انذساصُخ 

 و 9102/9191فصم انذساصً انثبًَ يٍ انعبو انجبيعً ان 

 

 اصى انًبدح كىد انًبدح و
اصى انقضى 

 ثبنتذسَشانقبئى 
 اصًبء أععبء هُئخ انتذسَش اصى انشعجخ

0 H121 انتغزَخ وعهىو  انكًُُبء انععىَخ

 عًخاالغ
 عبيخ

          ششَف صجشي سجتأ.د. 

    َىصف عجذ انعزَز انحضبٍَُأ.د. 

انتغزَخ وعهىو  صحخ عبيخ وتًشَط  9

 االغعًخ
 عبيخ

 أ/ د . عصبو عجذانحبفظ ثىدٌ

 أ/د . وفبء حضٍ عجذهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 مرحلة البكالوريوس                                                                                   كلية االقتصاد المنزلي        

 9191 – 9102     للعام الجامعي      الثانىالفصل الدراسي   : H222               رركود المق

 

 الكيمياء العضوية اسم المقرر عامةشعبة  القسم 

   األولى  الفرقة 

 : انًىظىعبد انجحثُخ

 انعُبصش ثعذ انهذف وانًقذيخ /انتىصُف

 انًشكجبد تشكُت فً تذخم انتً انًختهفخ Chemical bonds انكًُُبئُخ انشواثػ" :  انجحث األول

 " انحُىَخ وأهًُتهب انععىَخ

 :عُبصش انجحث األول

 Ionic bondانشاثطخ اَِىنُخ  .1

 Covalent bondانشواثؾ انزؼبونُخ. .2

 انشاثطخ انزسبهمُخ انقطجُخ .3

 انشواثؾ  األَذسوجُنُخ .4

 قىي انزجبرة ثُن انجضَئبد ثنبئُخ انقطت .5

 انشاثطخ ثنبئُخ انكجشَذ  .6

 انشواثؾ اإلسزشَخ .7

 انشواثؾ انججزُذَخ .8

 

 " 0- انععىَخ انًشكجبد فً انتشبثه " ٍ:َانثبانجحث 

 :انجحث انثبٍَعُبصش

 انزشبثه اننىوي .1

 انزشبثه انىػؼً .2

 انزشبثه فً انمجمىػخ انذانخ .3

 انزشبثه انهنذسً .4
 

 " 9- انععىَخ انًشكجبد فً انتشبثه"  انجحث انثبنث:

 عُبصشانجحث انثبنث:

 انؼىء انمسزقطت .1

 انزشبثه انؼىئً .2

 أنىاع وػذد انمشبثهبد انؼىئُخ انمحزمم رىاجذهب فً حبمغ انطشؽشَك  .3

 



                

 

 " 0- انععىَخ انتفبعالد يُكبَُكُخ"  انجحث انشاثع:

 عُبصشانجحث انشاثع:

 االنزقبل إإلنكزشونً .1

 انزبثُش اإلَحبئً .2

 انزفبػالد انخبطخ ثبألحمبع )حمغ انخهُك( .3

 قبػذَخ رسح اننزشوجُن. .4
 

 " 9- انععىَخ انتفبعالد يُكبَُكُخ"  انجحث انخبيش:

 عُبصشانجحث انخبيش:

 االنزقبل إإلنكزشونً .1

 انزبثُش اإلَحبئً .2

 انمشكجبد اإلَثُهُنُخ .3

 قبػذح مبسكىنً كىف .4

 اننض انحذَث نقبػذح مبسكىنً كىف   .5

 

 " 0- وانضبَكهىأنكبَبد األنكبَبد"  انجحث انضبدس:

 عُبصشانجحث انضبدس:

 رقسُم انمشكجبد انهُذسوكشثىنُخ. .1

 رسمُخ األنكبنبد. .2

  رسمُخ األنكبنبد انمزفشػخ. .3

 "9- وانضبَكهىأنكبَبد األنكبَبد"  انجحث انضبثع:

 عُبصشانجحث انضبثع:

 نألنكبنبد وانسبَكهىأنكبنبدانخىاص انطجُؼُخ  .1

 .األنكبنبد وانسبَكهىأنكبنبد ؽشق رحؼُش .2

 " انكًُُبئُخ انتفبعالد أَىاع"  :انثبيٍانجحث 

 :انثبيٍعُبصشانجحث 

 رفبػالد اإلصانخَ واإلحالل .1

 رفبػالد اإلسزجذال. .2

 رفبػالد اإلػبفخ. .3

 انحزف.رفبػالد اننضع أو  .4

 



                

 

 " 0- انععىَخ انًشكجبد"  :انتبصعانجحث 

 :انتبصععُبصشانجحث 

 (alkene)رفبػالد  األنكُن أو األونفُن .1

 (alkyne رفبػالد ) األسزُهُن .2

 انكحىالد .3

 " 9- انععىَخ انًشكجبد"  :انعبششانجحث 

 :انعبششعُبصشانجحث 

 وانكُزىنبداألنذهُذاد  .1

 األحمبع انؼؼىَخ. .2

 أصتبر انًبدح

 َىصف عجذ انعزَز انحضبٍَُأ.د.                             ششَف صجشي سجتأ.د. 

 

 

 

 



                

 
 مرحلة البكالوريوس                            كلية االقتصاد المنزلي                                                               

 9191 – 9102   للعام الجامعي        الثانىسي الفصل الدرا  :               رركود المق
 

 صحة عامة وتمريض اسم المقرر شعبة عامة القسم

  األولى الفرقة

 : انًىظىعبد انجحثُخ

 انعُبصش ثعذ انهذف وانًقذيخ /انتىصُف 

 " انًعذَخ واأليشاض األوثئخ عهى" :  انجحث األول

 :عُبصش انجحث األول

 .(األمشاع انمؼذَخ ػهًكُفُخ انقؼبء  –انىقبَخ انهقبحبد وكُفُخ  –اإلطبثخ  مؼذل)
 

 " انعبيخ انصحخ"  نثبٍَ:اانجحث 

 :انجحث انثبٍَعُبصش

 .(أنظمخ انمشاقجخ وأنشطزهب –انؼبمخ وانسمبد انممُضح نهب  انظحخ)
 

 " انًزيُخ األيشاض"  :نثانجحث انثب

 :انجحث انثبنثعُبصش

 (.مشع انسكشٌ مثبل رنك. –ؽشق انؼالج  –انمضمنخ وكُفُخ انىقبَخ  األمشاع)
 

 " األَىاع عذَذ انُزَف انجشوح"  :انشاثعانجحث 

 :انشاثعانجحث عُبصش

 سؼبف شخض ثه جشوح مخزهفخ أو نضَف(.اننضَف ػذَذ األنىاع... كُفُخ أ انجشوح)
 

  " انًتعذدح انكضىس"  :انخبيشانجحث 

 :انجحث انخبيشعُبصش

... كُفُخ أسؼبف شخض ثه كسىس مزؼذدح ونمنغ انمؼبػفبد وانطشق  مبهٍانمزؼذدح  انكسىس)

 .(انمخزهفخ نحمم انمظبة

 " انًختهفخ اإلغًبء حبالد " :انضبدسانجحث 

 :انجحث انضبدسعُبصش

 (.فحبالد اإلغمبء انمخزهفخ وكُفُخ أسؼبفهب مغ وجىد انظذمخ ... مبهٍ وكُفُخ منؼهب ودوس انمسؼ)

 أصتبر انًبدح

 أ/د . وفبء حضٍ عجذهللا                              / د . عصبو عجذانحبفظ ثىدٌأ


