
 دٚبنٗجبيؼت  أسى انجبيؼّ: 

 نهؼهٕو انصزفت –كهٛت انخزبٛت  أسى انكهّٛ: //

 انكًٛٛبء: أسى انقسى

  طبرق خهٛم ابزاْٛىأسى انًحبضز: 

 يذرس يسبػذانهقب انؼهًٙ: 

 يبجسخٛز ػهٕو كًٛٛبء انًؤْم انؼهًٙ: 

نهؼهٕو كهٛت حزبٛت –قسى انكًٛٛبء يكبٌ انؼًم: 

 انصزفت
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 ((انسُٕٚت )) أسخًبرة انخطت انخذرٚسٛت 
 

 انخذرٚسٙ: اسى طبرق خهٛم أبزاْٛى

Tarek_ch1974@yahoo.com َٙٔانبزٚذ االنكخز: 

نؼضٕٚتانكًٛٛبء ا  اسى انًبدة: 

انًزكببث انحهقٛت –األنٛفبحٛت انًزكببث  –اسبسٛبث انكًٛٛبء انؼضٕٚت -انؼضٕٚت يذخم انٗ انكًٛٛبء   :يقزرانفصم 

يزكببحٓب ٔطزق حسًٛخٓب ٔحفبػالحٓب ٔطزق ححضٛزْب ٔخٕاصٓبٔ انؼضٕٚتحٓذف انًبدة انٗ حؼزٚف انطبنب ببنكًٛٛبء   ة:اْذاف انًبد 

أ غٛز انخٙ ٚذخم ػُصز انكبربٌٕ فٙ حكُٕٚٓب سٕاء كبَج حهقٛت انًزكببث انؼضٕٚت كبفت  انؼضٕٚت حخضًٍ انكًٛٛبء 

 حهقٛت ٔإَٔاع انخفبػالث انكًٛٛبئٛت انخٙ ححذد ٔانقٕٖ بٍٛ جزٚئبحٓب ٔانخٓجٍٛ انذ٘ ٚحصم نٓب 
 ة:انخفبصٛم االسبسّٛ نهًبد

انكيميبء انؼضٌيت د.فيذ ػهي حضين    ت:انكخب انًُٓجٛ 

Morsin  and Boyed ٛت:انًصبدر انخبرج 

االٔلانفصم  انفصم انثبَٙ انًخخبزاث االيخحبٌ انُٓبئٙ  انفصم انذراسٙ 

 االٔل    

 انثبَٙ
 

 :حقذٚزاث انفصم

 :تيؼهٕيبث اضبفٛ 
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 انفصم انذراسٙ االٔل – جذٔل انذرٔس االسبٕػٙ
 

تانًبدِ انُظزٚ انًالحظبث  انخبرٚخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

 اصبصيبث انكيميبء انؼضٌيت 

 أنٌاع انمركببث انؼضٌيت

 انكيبنبث انٌصطيت اننشيطت

ؼضٌيتأنٌاع انخفبػالث ان  

31-112014 

1 

 انرًابط انكيميبئيت 

انيجين في انمركببث 

 انؼضٌيت

 انقٌٍ بين انجزيئبث

 

4112-14 -6  

4 

 األنكبنبث 

 حؼريفيب ًقبنٌنيب انؼبو

 خٌاصيب انكيميبئيت

 خٌاصيب انفيزيبئيت

13-12-2014 

3 

 انخضميت في األنكبنبث 

 حضميت األنكبنبث األنيفبحيت

 حضميت األنكبنبث انحهقيت

20-12- 2014 

2 

 طرق ححضيرىب 

 حفبػالحيب
27-12-2014 

5 

 مجبميغ األنكيم 

 
3- 1-2014 

6 

 األنكينبث 

 حؼريفيب ًقبنٌنيب انؼبو

 خٌاصيب انكيميبئيت

 خٌاصيب انفيزيبئيت

11-1-2014 

7 

 انخضميت في األنكينبث 

 انييئت انفراغيت نألنكينبث

 

 

 

17-1-2014 

8 
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 طرق ححضيرىب 

 حفبػالحيب

ذة األكينبثاكض  

 انذايينبث

 أنٌاع انذايينبث

 طرق ححضير انذايينبث

22-1-2014 

9 

   11 

   11 

   14 

   13 

   12 

   15 

   16 

 

 

 حٌقيغ االصخبر:                                                              حٌقيغ انؼميذ:
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انفصم انذراصي انثبني –جذًل انذرًس االصبٌػي   

 

 انخبريخ انمبده اننظريت انمالحظبث

ع
بٌ

ص
ال

 ا

 انخؼبقب 

 أصخقراريت انذايينبث

 حفبػالث انذايينبث

 ححهم انذايينبث

 

15-2-2015 

1 

 األنكبينبث 

 حبمضيت األنكبينبث

انخٌاص انكيميبئيت ًانفيزيبئيت 

 نألنكبينبث

 

 

 

24-4-2015 

4 

 حضميت األنكبينبث 

كبينبثححضير األن  

 حفبػالحيب

 

1-3-2015 

3 

 انييذرًكبربٌنبث األرًمبحيت 

 حؼريفيب ًبؼض مركببحيب

 خٌاصيب

 

8-3-2015 

2 

 انبنزين 

 انزًنبنش في انبنزين

 انخبصيت األرًمبحيت

15-3-2015 

5 

 انخٌاص انفيزيبًيت نهبنزين 

 حضميت مشخقبث انبنزين

 

22-3-2015 

6 

 مصذر انمركببث األرًمبحيت 

انمركببث األرًمبحيت حفبػالث  
29-3-2015 

7 
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 انفؼبنيت نهمركببث األرًمبحيت 

 انخٌجيو في انبنزين

 

5-2-2015 

8 

 األصخبذال األرًمبحي 

 األنكخرًفيهي

 ميكبنيكيت انخؼٌيض انهكخرًفيهي

 

14-2-2015 

9 

 حأثير انمجمٌػبث انمؼٌضت 

 
19-2-2015 

11 

 11 2015-4-46 ميكبنيكيت انخٌجيو األرًمبحي 

 األرينبث 

 حضميت األرينبث

 

3-5-2015 

14 

 حفبػالث األرينبنج 

 
11-5-2015 

13 

 

حٕقٛغ انؼًٛذ:                                                              حٌقيغ االصخبر:  


