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Department of Chemistry

Master of Science in Chemistry
Level 1
Code No
511Chem
521Chem
531Chem
541Chem

Name of course
Heterocyclic Chemistry
Group Theory and Applications
Advanced Physical Chemistry
Advanced Analytical Chemistry
Sum = 8 hrs

Credit hrs
2
2
2
2

Level 2
Code No
512Chem
522Chem
532Chem
542Chem
570Chem

Spectroscopy of Organic Compounds
Physical Methods in Inorganic Chemistry
Quantum Chemistry and Applications
Methods of Spectroscopic Analysis
Research Methodologies; Guidance for Postgraduates
Spectroscopy of Organic Compounds

Credit hrs
2
2
2
2
2

Sum = 10 hrs

Level 3
Code No
613Chem
623Chem
633Chem
643Chem

Name of course
Selected Topics in Organic Chemistry
Selected Topics in Inorganic Chemistry
Selected Topics in Physical Chemistry
Separation Techniques in Chemistry

Credit hrs
2
2
2
2

Sum = 8 hrs

Level 4
Code No
680Chem

Name of course
Dissertation

Credit hrs
6

Sum = 6 hrs

Total credit hours = 32
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رقم المقرر
اسم المقــــــــرر :الكيمياء الحلقية غير المتجانسة
عدد الوحــــدات2 :
المستوى  /السنة :األول  /األولى.
أهدف المقـــــــرر:

Department of Chemistry

ورمزه 511 :كيم.

Heterocyclic Chemistry

 -1التعريف بالحلقات غير المتجانسة الثالثية والرباعية

 -2دراسة المركبات غير متجانسة الحلقة الخماسية والسداسية المحتوية على ذرتين غير متجانستين أو
أكثر ومشتقاتها ذات النظام الحلقي المندمج.

وصف موجز للمقـــــــرر:

يتعرف الطالب فى هذا المقرر على الحلقات غير المتجانسةةةةةة ثس يدرا الطالب تحتةةةةةير وتكاعالت المركبات
غير متجانسةةة الحلقة الخماسةةية والسةةداسةةية المحتوية على ذرتين غير متجانسةةتين أو أكثر ومشةةتقاتها ذات

النظام الحلقي المندمج.

مفردات المقــــرر:

 -الحلقات غير المتجانسة المناظرة للسيكلوبروبان ،والسيكلوبيوتان.

 -المركبات غير متجانسة الحلقة الخماسية المحتوية على ذرتين غير متجانستين أو أكثر.

 -المركبات غير متجانسة الحلقة السداسية المحتوية على ذرتين غير متجانستين أو أكثر.

 المركبات غير متجانسة الحلقة الخماسية والسداسية المحتوية على ذرتين غيةةةةةةر متجانستين أو أكثرذات النظام الحلقي المندمج.

 -وجود المركبات غير متجانسة الحلقة في الطبيعة وتطبيقاتها في المجال الطبي.

Contents:
Nomenclature, structure, properties and reactions of :
Heterocyclic analogues of cyclopropane and cyclobutane.
Compounds with two or more hetero atoms in a five-membered ring.
Compounds with two or more hetero atoms in a six-membered ring.
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Department of Chemistry

Fused ring systems of five- and six-membered rings containing two or
more hetero atoms.
Occurrence of heterocyclic compounds in nature and their applications in medicine.
-

الكتب والمـراجــع:
A. R. Katritzky; Advances in Heterocyclic Chemistry, Academic Press (1999).
D. H. R. Barton, et. al., Comprehensive Organic Chemistry: Heterocyclic
Compounds; Kluwer Academic Publishing (2001).
E. G. Brown and R. P. Brown; Ring Nitrogen: Key Biomolecules; Kluwer
Academic Publishing (2001).

1.
2.
3.

رقم المقرر ورمـزه  521 :كيس

اسم المقـــــــرر  :نظرية المجموعة وتطبيقاتها

Group Theory and Some Applications

عدد الوحــــدات 2 :

المستوى  /السنــة  :األول  /األولى

أهداف المقرر

:

 -1دراسة نظرية المجموعة .

 -2دراسة تطبيقات نظرية المجموعة في فهس نظريات الترابط الكيميائي في المركبات الكيميائية البسيطة
والمعقدة .

وصف موجز للمقرر

:

يشةةمه هذا المقرر مقدمة نظرية المجموعة – التماثه وتطبيقاتها على نظريات الترابط الكيميائي في المركبات
البسيطة والمعقدة مثه اطياف االمتصاص االلكتروني واطياف االشعة تحت الحمراء وأشعة رامان.

مفردات المقرر :
-

مقدمة نظرية المجموعة

التماثه وتطبيقاته على نظريات الترابط الكيميائي في المركبات البسيطة والتناسقية
العنوان البريدي :قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة الملك خالد ،ص ب ،9004:الرمز البريدي ،61413:أبها – المملكة العربية السعودية
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.أطياف االمتصاص اإللكتروني وأطياف األشعة تحت الحمراء وأشعة رامان

-

Contents :
Introduction to group theory.
Symmetry in chemistry.
Application of symmetry to theories of bonding in simple and coordination
compounds.
Electronic absorption spectra.
Vibrations and Raman spectroscopy.

: الكتب والمراجع

 جامعة الملك، معتصس إبراهيس خليه. ترجمة د،  جورج ديكدسون. تأليف د،نظرية الزمر للكيميائيين
.)م1998(

-1

 النشر العلمي.سعود

2.

R. S. Drago; Physical Methods for Chemist, International Thomson Publishing;
2nd Edn. (1992).

3.

B. E. Douglas, D. H. Mc Daniel and J. J. Alexander; Concepts and Models of
Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 3 rd Edn. (1994).

4.

F. A. Kettle; Symmetry and Structure: Readable Group Theory for Chemistry,
John Wiley & Sons, New York, 2nd Edn. (1995).

5.

J. E. Huheey, E. A. Keiter and R. L. Keiter; Inorganic Chemistry: Principle of
Structures and Reactivity, Harper Collins College, 4th Edn. (1993).
 كيس531
Advanced Physical Chemistry

:رقم المقرر و رمزه

كيمياء فيزيائية متقدمة

: ا سم المقــــــرر
2 :عدد الوحـــدات

 األولى/  األول: السنـــة/ المستوى
:أهداف المقرر

. التعريف بالمكاهيس األساسية المتطورة في الكيمياء الحركية وتكاعالت الكيمياء التوئية-1

. دراسة الموضوعات الحديثة المتقدمة واستخدامها فى تكسير ميكانيكية التكاعالت المختلكة-2
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وصف موجز للمقرر:

يناقش المقرر المعادالت والنظريات المختلكة فى الكيمياء الحركية مع التركيز على تطبيق تلك المعادالت

والنظريات فى دراسة ميكانيكية التكاعالت باإلضافة إلى دراسة حركية التكاعالت السريعة مثه تبادل فلز مع

فلز آخر و تبادل ليجاند مع ليجاند آخر ويتطرق المقرر إلى دراسة تكاعالت الكيمياء التوئية األ ولية
والثانوية .

مفردات المقرر :
-

مراجعة ما تس دراسته في مقرر حركية التكاعالت .تعيين ميكانيكية التكاعالت المحكزة و غير المحكزة.

العالقة الخطية للطاقة الحرة للتكاعه .معادلة  Hammettومعادلة  Taftو تطبيقاتهما  .تأثير إضافة

األمالح علي سرعة و رتبة التكاعه .تأثير األيون المزدوج في األوساط المختلكة علي ميكانيكية و سرعة

-

التكاعالت .

دراسة حركية التكاعالت السريعة (تبادل فلز مع فلز آخر وتبادل ليجاند مع ليجاند آخر).

دراسة تكاعالت الكيمياء التوئية األولية والثانوية .إحتماالت األمتصاص واإلنبعاث وحاصه الكس .حركية
التكاعالت التوئية .تكاعالت اإلختزال التوئي .تكاعالت األكسدة و اإلتحاد باألوكسجين ضوئيا .تكاعالت

اإلضافة الحلقية .العمليات الكيزيائية التوئية داخه الجزيئات عديدة الذرات والعمليات الكيزيائية التوئية
بين الجزيئات و تثبيط الحاالت المثارة

.

Contents :
- Determination of reaction mechanism of the catalyzed and non-catalyzed
reaction. Linear relationships of free energy. Hammett equation, Taft
equation and their applications. Secondary salt effect on the rate and the
order of reaction. Effect of ion pairing and medium on reaction rate and
mechanism.
- Kinetics of fast reactions (metal-metal exchange and ligand-ligand
exchange).
- Study of photochemical reaction(primary and secondary processes).
Absorption and emission probabilities. Quantum yield. Kinetics of photoالعنوان البريدي :قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة الملك خالد ،ص ب ،9004:الرمز البريدي ،61413:أبها – المملكة العربية السعودية
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reactions. Photoreduction reaction. Photooxidation reaction with oxygen.
Intramolecular photophysical processes of polyatomic molecules.
Intermolecular photophysical processes and quenching the excited state.

-

الكتب والمراجع:
I. S. Jeffery, Chemical Kinetics and Dynamics, Pearson Education (1998).
J. Keith, Chemical Kinetics, Addison-Wesley Pub. Co., (1987).
C. E. Wayne and R. P. Wayne, Photochemistry, Oxford Univ. Press. (1997).

رقم المقرر ورمزه:

 541كيةةس

اسم المقــــــــرر:
عدد الوحــــدات2 :

كيمياء تحليلية متقدمة

المستوى/الســنة:
أهداف المقــــــرر:

1.
2.
3.

Advanced Analytical Chemistry

األول  /األولى

 -1يقدم المقرر موضوعات ذات أفاق تطبيقية متقدمة في الكيمياء التحليلية.

 -2التعامه مع التركيزات التةةئيلة للياية من العينات مرو ار بالطرق المختلكة للتحليه حتى عرض النتائج
ومقارنتها إحصائيا بالطرق القياسية.

وصف موجز للمقـرر:

يعرض المقرر كيفية التعامه مع التراكيز الدقيقة للياية من العينات المجهولة واألدوات المسةةةةةةةةةتخدمة وطرق

التحليه العادية واألتوماتيكية ومعالجة النتائج إحصةةةةةةائيا باإلضةةةةةةافة إلى سةةةةةةبه تالفى األخطاء المحتملة عند
تحليه مثه هذه العينات.

مفردات المقـرر:

 -التعامه مع التراكيز الدقيقة للياية.

 األدوات األساسية واستخداماتها في الكيمياء التحليلية. -تطبيقات الطرق األتوماتيكية في التحاليه الكيميائية.

العنوان البريدي :قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة الملك خالد ،ص ب ،9004:الرمز البريدي ،61413:أبها – المملكة العربية السعودية
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 التعامه مع نتائج التحاليه بصورة إحصائية سليمة والتطبيقات المختلكة لإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الرياضي في.الكيمياء التحليلية

المصةةةةةاعب واألخطاء المحتملة عند تحليه العينات الحقيقية بدءا من جمع وتجهيز وتحتةةةةةير وحك

-

.العينات مرو ار باختيار وتوثيق امثه الطرق للتحليه وحتى تقديس النتائج

Contents :
-

Basic tools and operation in analytical chemistry.
Handling of very dilute solutions.
Automation in analytical laboratory.
Statistical analysis of data (expression of results; experimental design and
optimization techniques; the theory of signal detection, filtering, smoothing
and curve fitting; uni- and multi-component calibration techniques;
resolution and pattern recognition).
- Analysis of real samples (sampling and preservation, preparing sample for
analysis, decomposing and dissolution of samples, elimination of
interferences, selection of proper analytical technique, choice of analytical
method and its validation).

: الكتب و المـراجــع
1. G. D. Christian, Analytical Chemistry, John Wiley, New York, 5th Edn. (1994).
2. D. A. Skoog, D. M. West and F. J. Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry,
Saunders College Publishing, Philadelphia, 7th edn. (1998).
3. J. Miller and J. N. Miller, Statistics and Chemometric For Analytical chemistry,
Prentice Hall, New York, 4th Edn. (2000).
. كيس512 : ورمزه

رقم المقرر
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إسم

المقــــــــرر :أطياف المركبات العتوية

Department of Chemistry

Spectroscopy of Organic Compounds

عدد الوحــــدات2 :
المستوى/السنة :الثاني  /األولى.
أهداف المقرر:
 -1التعريف باستخدام الطرق الطيفية المختلكة لدراسة المركبات العتوية
 -2كيفية استنتاج وإثبات تركيب هذه المركبات.

وصف موجز للمقرر:
يناقش هذا المقرر الطرق الطيفية المختلكة للمركبات العتةةةةةةةةةوية من حيت النظريات المتنوعة والتقن يات
المختلكة لألجهزة وتطبيقاتها للتوصه الى استنتاج واثبات التركيب البنائي لهذه المركبات.

مفردات المقرر:
 دراسة نظريات أطياف األشعة فوق البنكسجية والمرئية واألشعة تحت الحمراء والرنين النوويالميناطيس وأطياف الكتلة.

 -دراسة التقنيات المختلكة ألجهزة الطيف.

 تطبيقات على استخدام هذه األطياف في معرفة تركيب المركبات العتوية.Contents :
UV, IR, NMR and Mass Spectra.
Techniques and devices, basic principles, sample preparation.
Application on structure elucidation of organic compounds.

الكتب و المـراجــع :
1. R. M. Silverstein, Spectrometric Identification of Organic Compounds, John
Wiley & Sons, New York, 7 th Edn. (2003).
2. L. D. Field and S. Sternhell; Organic Structures From Spectra, John Wiley
& Sons, New York, 3 rd. Edn. (2002).
J. B. Lambert; Organic Structural Spectroscopy, Prentice Hall (1997).
العنوان البريدي :قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة الملك خالد ،ص ب ،9004:الرمز البريدي ،61413:أبها – المملكة العربية السعودية
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اسم

Department of Chemistry

ورمزه 522 :كيس

المقــــــرر :طرق فيزيائية في الكيمياء غير العتوية
Physical Methods in Inorganic Chemistry

عدد الوحـــدات2 :

المستوى  /السنة

 :الثاني  /األولى

أهداف المقرر:

 -1تعريف الطالب بالطرق الكيزيائية الطيفية المختلكة

 -2اسةةتخدام الطرق الطيفية في معرفة التركيب الجزيئي والكراغي للمركبات غير العتةةوية والعتةةو فلزية
والمعقدات.

وصف موجز للمقرر :

يعالج هذا المقرر األسةةةةةةةةةس الكيميائية للطرق الكيزيائية الطيفية المسةةةةةةةةةتخدمة في مجال الكيمياء التركيبية

للمركبات غير العتوية مثه الميناطيسية –الطيف اإللكتروني – طيف األشعة تحت الحمراء – الرنين النووي

الميناطيسي – الرنين اإللكتروني الباراميناطيسى –الرنين النووي الرباعي األقطاب – طيف موسبور – طيف

الكتلة – تحليه حيود األشعة السينية.

مفردات المقرر:
-

-

الميناطيسية

الطيف اإللكتروني وطيف األشعة تحت الحمراء

الرنين النووي الميناطيسي والرنين اإللكتروني الباراميناطيسي

الرنين النووي الرباعي األقطاب
طيف موسبور وطيف الكتلة

تحليه حيود األشعة السينية

Contents:
Magnetism
Electronic absorption spectra
Infrared spectra
Nuclear magnetic resonance
العنوان البريدي :قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة الملك خالد ،ص ب ،9004:الرمز البريدي ،61413:أبها – المملكة العربية السعودية
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Electron paramagnetic resonance
Nuclear quadrupole and Mossbauer spectroscopy
Mass spectra
X-ray diffraction and Crystallography.

-

الكتب والمراجع :
;R. S. Drago; Physical Methods for Chemist, International Thomson Publishing

1.

2nd Edn. (1992).
E. A. V. Ebsworth, D. W. H. Rankinn and S. Cradock; Structural Methods in

2.

Inorganic Chemistry, Blackwell, 2 nd Edn. (1994).
رقم المقرر و رمزه  532 :كيس

أسم المقــــــرر:

كيمياء الكس و تطبيقاتها Quantum Chemistry and its Applications

عدد الوحـــدات :

2
 :الثاني  /األولى

المستوى  /السنة
أهدف المقـــــرر:

 -1التعرف على المكاهيس الكمية الحديثة ومدى إختالفها عن المكاهيس التقليدية .

 -2دراسة الموضوعات المتقدمة فى كيمياء الكس وتطبيقاتها فى مجال األطياف الجزيئية .

وصف موجز للمقـــــرر :
يقدم هذا المقرر تطبيق معادلة شرودنجر فى حالة اإللكترونات وفى الجزيئات ودراسة نظرياتها المختلكة

باإلضافة إلى تطبيقات كيمياء الكس فى مجال األطياف الذرية والجزيئية .

مفردات المقــرر :
-

تطبيق معادلة شرودنجر في حالة اإللكترونات في الجزيئات و يشمه :

نظرية المدا ارت الجزيئية  -الجزيئات ثنائية الذرة المتجانسة  -الجزيئات ثنائية الذرة غير
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- ( H M O)  تقريب هيكه للمدارات الجزيئية-  الدالة الموجية الكلية للجزيء- المتجانسة
 نظرية رابطة التكافؤ- نظرية التشويش

:تطبيقات كيمياء الكس في مجال األطياف الذرية والجزيئية

-

-  األطياف الدورانية-  األطياف اإلهتزازية-  األطياف اإل لكترونية الجزيئية- األطياف اإللكترونية الذرية

 أطياف الرنين النووي الميناطيسي- أطياف الرنين اإللكتروني الميزلي

Contents:
-Applying Schrödinger equation on molecular electrons :
Molecular oribital theory - homonuclear diatomic molecules – heteronuclear
diatomic molecules - total wave functions of molecules - Hückel theory perturbation theory - valence bond theory
- Application of quantum chemistry in spectroscopy:
Electronic spectroscopy of atoms - electronic spectroscopy of molecules vibrational spectroscopy - rotational spectroscopy - electron spin resonance
spectroscopy - nuclear magnetic resonance spectroscopy -

: الكتب والمراجع
1.
2.

C. S. George, Quantum Mechanics in Chemistry, Dover Pub. (2002).
C. M. Philips, Quantum Chemistry of Atoms and Molecules, Cambridge University
Press (1987).
 كيةةس542

:رقم المقرر ورمـزه

:اسم المقـــــــرر

طرق التحليه الطيكى والكهروكيميائى

Methods of Spectrochemical & Electrochemical Analysis
2
 األولى/ الثانى

:عدد الوحـــدات

: الســنــة/ المستوى

:أهداف المقــــرر
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 -1تقديس معالجة متقدمة للتقنيات والطرق المختلكة للتحاليه الطيفية والكهروكيميائية

 -2التركيز على األسةةةةةةةةةس النظريةةة وتركيةةب األجهزة والتطبيقةةات المختلكةةة لهةةذه الطرق في الكيميةةاء
التحليلية.

وصف موجز للمقــــرر:

يعرض المقرر الطرق المختلكة للتحليه الطيكى والكهروكيميائى مثه طرق اإلمتصةةةةةةةةةةاص واإلنبعاث والتألق

للجزيئات والذرات باإلضةةةةةةةةةافة إلى طرق التحليه بشسةةةةةةةةةتخدام أشةةةةةةةةةعة إكس وأشةةةةةةةةةعة جاما وطرق التحليه

الكهروكيميائى مثه الطرق الجهدية والكولتاميترية واألمبيروميترية وطرق التوصيه الكهربى.

مفردات المقـــرر:

 أطياف امتصاص الجزيئات فى مناطق األشعة تحت الحمراء وفوق البنكسجية والتوء المرئي. أطياف اإلنبعاث الكلوريسينى والكوسكورى والوميض الكيميائى والوميض البيولوجى . األطياف الذرية لإلمتصاص واإلنبعاث والوميض. -أشعة اكس وأشعة جاما.

 الطرق الجهدية وطرق التوصيه الكهربى. -الطرق الكهربية الوزنية والكولوميترية.

 -الطرق الكولتاميترية والبوالروجرافية واألمبيروميترية.

Contents :
Advanced treatment of spectroscopic and electrochemical techniques with
emphasize on theoretical bases, instrumentation and analytical applications of
various technique such as :
Molecular absorption spectroscopy (UV-Vis. and IR).
Molecular fluorescence, phosphorescence and chemi-and bio-luminscence,
spectroscopy.
Atomic spectrometric methods based on absorption,
emission and fluorescence.
X-ray and -ray spectroscopy.
Potentiometry.
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-

Conductometry
Electrogravimetry
Coulometry
Voltammetric, pulse polarographic and stripping methods.
Amperometry.

: الكتب و المـراجــع
1. G. D. Christian, Analytical Chemistry, John Wiley, New York, 5th Edn. (1994).
2. D. A. Skoog, D. M. West and F. J. Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry,
Saunders College Publishing, Philadelphia, 7th edn. (1998).
3. J. Miller and J. N. Miller, Statistics and Chemometric For Analytical chemistry,
Prentice Hall, New York, 4th Edn. (2000).
4. D. A. Skoog, Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing,
Philadiphia, 3rd Edn. (1985).
. كيم570 :ورمزه

رقم المقرر

.  مناهج البحث العلمي في الكيمياء:المقــــــــرر

إسم

Scientific Methodology in Chemical Research
2 : عدد الوحــــدات
. األولى/  الثانى:  السنة/ المستوى

: أهدف المقـــــــرر
.  تنمية ملكة الطالب بمنهج البحت العلمى-1

 إكساب الطالب مهارات عن كيفية إستخدام المكتبة والحاسب اآللى للحصول على المعلومات الخاصة-2
. بالبحت

: وصف موجز للمقـــــــرر
يتعرض هذا المقرر لمنهج البحث العلمى وكيفية عمله وكتابته وجمع المعلومات من المكتبة ومن شبكة المعلومات الدولية
.  والتعرف على الوسائل والتقنيات واألجهزة الحديثة التى تخدم البحث, باستخدام الحاسب اآللى

: مفردات المقــــرر
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.  تعريف الطالب بمنهج البحت العلمي وأدواته وأساليب تجميع المعلومات من مصادرها المختلكة-

 توسةةةةةةيع مدارل الطالب بالنسةةةةةةبة للتككير العلمي وتنمية قدرته على معالجة المشةةةةةةكالت العلمية ذات. الصلة بتخصصه الدقيق بما يسهس في حلها

.  تدريب الطالب على عمه مسح مكتبي شامه لموضوع البحت-

:  تعليس الطالب كيفية كتابة البحت ويشمه.  مختصر ومعبر عن موضوع البحث: العنوان
 تخدم موضوع البحث من حيث كل ما نشر فى هذا الموضوع: المقدمة
.  تكتب بطريقة سهلة وواضحة: التجارب العملية
.  تنظم وتصنف وتجدول ويعبر عنها برسوم بيانية عند اللزوم: النتائج
.  تستخدم جميع الوسائل الكيميائية والفبزيائية والطيفية لتفسير النتائج وتدعيمها: المناقشة
.  توضح أهم ما تم التوصل إليه: الخالصة
.  تكتب بطريقة علمية سليمة: المراجع
.  يكتب اللغتين العربية واإلنجليزية: الملخص
Contents :
-

-

-

-

-

Developing the student skills of scientific thinking to touch the scientific problem
and its possible solutions.
Developing the student skills of collecting the required data from the library using
recent periodicals in addition to the electronic resources, especially the internet
resources.
Helping the student to think of the research point, its identity, items, tools and
sources of knowledge.
Training students to make screening of the research point and writing it in a
correct way.
Teaching the student how to write a research paper including: title, introduction,
experimental work, results and discussion, conclusion, references, and Arabic
and English summaries.
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الكتب و المـراجــع :
تعتمد على موضةةةةوع البحت ونوع المسةةةةاق وتقرر فى حينه من قبه المشةةةةرف على البحت بعد موافقة مجلس

القسس .

رقم المقرر

ورمزه 613 :كيم.

إسم المقـــــــــرر

 :موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية.

Selected Topics in Organic Chemistry

عدد الوحـــــدات
المستوى/الســـنة  :الثالث  /الثانية.
أهدف المقــــــــرر:
2 :

 -1تعريف الطالب بموضوعات مختلكة هامة في مجال الكيمياء العتوية .
 -2توسيع مدارل الطالب فى الكيمياء الصناعية والتطبيقية .

الموضوعات المختارة :
( )1الكيمياء الكراغية.

( )2البوليمرات والمنتجات الصناعية.

( )3المنتجات الطبيعية.

( )4الكربوهيدرات والسليلوز.

( )5الكيمياء الكيزيائية العتوية )6( .البتروكيماويات والمنظكات.
Selected Topics :
Stereochemistry.
Polymers and industry products.
Natural products.
Chemistry of carbohydrates and cellulose.
Physical organic chemistry.
Petrochemicals and detergents.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
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والمراجع :

يعرض األستاذ الذى سيقوم بتدريس أحد هذه المقررات المختارة كه المكردات والكتب والمراجع على مجلس

القسس لمناقشتها وإقرارها.

رقم المقرر ورمزه  623 :كيس

اسم المقــــــرر :مواضيع مختارة في الكيمياء غير العتوية
Selected Topics in Inorganic Chemistry
عدد الوحـــدات2 :
المستوى  /السنة :الثالت  /الثانية

أهداف

المقرر:

 -1تعريف الطالب ببعض المواضيع الهامة في الكيمياء غير العتوية وتطبيقاتها
 -2تنمية قدرة الطالب فى مجال الكيمياء غير العتوية والتطبيقية.

المواضيع المختارة:

 – 1الكيمياء التطبيقية (:الكيمياء والجريمة -الكيمياء وانتاج الطاقة – النكايات الكيميائية التارة وكيفية
التخلص منها  -معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي)

-2

كيمياء عتو معدنية متقدمة وتطبيقاتها في التكاعالت الحكزية

-4

المركبات العنقودية (التكوين وتحديد البنية التركيبية) وأنواع الروابط الكلزية0

-3
-5

دور الكلزات في األنظمة البيولوجية

كيمياء المواد وتطبيقات الحالة الصلبة (دراسة التشوه البلوري وتطبيقاتها في المواد الموصلة وأشباه

الموصلة  -بلورات الة  Spinelsوتطبيقاتها في المواد الميناطيسية المستعملة في صناعة شرائط الكيديو

والكاسيت وغيرها  -تراكيب البيروفسكايت ومتعلقاتها من التراكيب البلورية األخرى وتطبيقاتها في مواد

السيراميك الكهربائي  -التراكيب الزجاجية غير البلورية وتطبيقاتها.

Contents :
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1. Applied chemistry (chemistry and crime - chemistry and energy production hazardous waste and waste disposal - treatments of drinking, domestic and
industrial waters.
2. Advanced organometallic chemistry and its applications in industry and Catalytic
Reactions.
3. Role of metals in Biological systems.
4. Types of M-M bonds and metallic clusters.
5. Materials chemistry and applied solid state, this will include:
Crystal defects, nonstoichiometric compounds and its applications in
solid electrolytes.
Fuel Cells, electrical conductors, solid semi-conductors, diods, photovoltaic effect, light emitting diods (LED).
Spinel crystals and magnetic materials and their applications in the
industry of magnetic tapes.
Perovskites and related phases and their applications in ferroelectric,
piezoelectric and electroceramic materials and soperconductors.
Vitreous state and its application.
: الكتب والمراجع
يعرض األستاذ الذي سيقوم بتدريس أحد هذه المقررات المختارة كه المكردات والكتب والمراجع على مجلس

.القسس لمناقشتها وإقرارها

 كيس633

:رقم المقرر و رمزه

 مواضيع خمتارة يف الكيمياء الفيزايئية: إسم المقــــــــرر
Selected Topics in Physical Chemistry
2 : عدد الوحـــدات
 الثانية/  الثالت: السنة/ المستوى
:المقــــرر

أهداف
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 -1تعريف الطالب ببعض المواضيع الهامة فى الكيمياء الكيزيائية.
 -2تطوير مكاهيس الطالب وإعداده للمجاالت التطبيقية والبحثية.

مفردات

المقــــرر:
 الكيمياء الكيزيائية للبلمرات كيمياء السطوح والحكز -كيمياء كهربية

 ديناميكا حرارية إحصائية -كيمياء اليرويات

Contents:
Physical properties of polymers
Surface chemistry and catalysis
Electrochemistry
Colloidal state
Statistical thermodynamics
الكتب والمراجع:
يعرض األستاذ الذي سيقوم بتدريس أحد هذه المقررات المختارة المكردات والكتب والمراجع على مجلس القسس

لمناقشتها وإقراره.

ورمزه 643 :كيةةس

رقم المقرر
اسم المقــــــرر :طرق الكصه الكيميائى والكروماتوجرافى .
Methods of Separation and Chromatographic Analysis

عدد الوحـدات:

2

المستوى /الســـنة:

الثالت  /الثانية.

أهداف المقــــرر:

 -1تقديس النظريات المختلكة لطرق الكصه باالستخالص والكصه الكروماتوجرافى.
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 -2تطبيق هذه النظريات في مجال الكيمياء التحليلية.

وصف موجز للمقــــرر:

يعرض المقرر طرق الكصةةةه باالسةةةتخالص والطرق المختلكة للكصةةةه الكروماتوجرافى مع تطبيقاتها التحليلية

مثه طرق الكصةةه بإلسةةتخالص فى المذيبات وفى الطبقات الصةةلبة ونظريات الكصةةه الكروماتوغرافيا والطرق

المختلكة للكروماتوجرافى مع التركيز على الطرق الحديثة.

مفردات

المقــرر:

 -معامه التوزيع ونسب التوزيع واإلستخالص.

 الكصه باإلستخالص بواسطة المذيبات وفى الطبقات الرقيقة. نظريات عمه طرق الكصه الكروماتوجرافى المختلكة. معدالت هجرة المواد المذابة وككاءة األعمدة.-

الكروماتوجرافى المنخلية والطبقة الرقيقة والورقية.

الكصه الكروماتوجرافى لأليونات.

كروماتوجرافيا الياز(األعمدة-األصناف الصلبة -الكصه الكيميائى . )GC-MS -

 الكصه الكروماتوجرافى السائه ذو الككاءة العالية بالتوزيع واإلدمصاص والتبادل األيوني وباستبعادالحجوم.

 اإللكتروفوريسيس.Contents :
Theory and analytical applications of equilibrium and non-equilibrium separation
methods based on solvent extraction and chromatographic techniques :
The distribution coefficient, the distribution ratio, the percent extracted.
Solvent extraction of metals and analytical separations.
Multiple batch extractions & counter current distribution.
Solid phase extraction.
Classification of different chromatographic techniques.
Migration rates of solutes, band broadening, column efficiency and column
resolution.
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Size exclusion chromatography.
Ion exchange chromatography.
Gas Chromatography (Columns, stationary phases, analytical separations and
GC-MS).
High performance liquid chromatography ( partition, adsorption, ion
exchange and size exclusion based techniques).
Supercritical fluid chromatography.
Paper and thin-layer chromatography.
Electrophoresis and capillary zone electrophoresis.

: الكتب و املـراجــع
1. G. D. Christian, Analytical Chemistry, John Wiley, New York, 5th Edn. (1994).
2. D. A. Skoog, D. M. West and F. J. Holler, Fundamentals of Analytical
Chemistry, Saunders College Publishing, Philadelphia, 7th edn. (1998).

 كيــم680 :رقم المقرر ورمزه
 رسالة ماجستير:اسم المقـــــــــــرر
6 :عدد الوحــــــدات
 الثانية/  الرابع: الســنــة/ المستوى

:أهدف المقــــرر

:تعريف وتدريب الطالب على مايلي
.عمه تجارب عملية متقدمة في مجال التخصص

.استخدام األجهزة العلمية المتقدمة

. جمع المعلومات من المراجع والدوريات من المكتبة والحاسب اآللى وشبكة المعلومات الدولية
.تكسير النتائج وتبويبها ومناقشتها

-
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.كتابة البحت

.مناقشة الطالب في البحت

-

:مفردات المقــــــــــــــرر

.حيدد موضوع الرسالة من قبل جملس القسم يف حينه
Contents:
The topic is to be determined by the department committee.

:الكتب والمـراجع

.تحدد بواسطة عتو هيئة التدريس بالقسس المشرف على الرسالة

Course Number : Chem 511
Course Title: Heterocyclic Chemistry
Units: 2
Level/Year: L1 / L2
Contents: Nomenclature, Structure, properties and reactions of :
(1) Heterocyclic analogues of cyclopropane and cyclobutane.
(2) Compounds with two or more hetero atoms in a five-membered ring.
(3) Compounds with two or more hetero atoms in a six membered ring.
(4) Fused ring systems of five- and six- membered rings containing two or
more hetero atoms.
(5) Occurrence of heterocyclic compounds in nature and their applications in
medium.
Books and References:
1] Comprehensive Heterocyclic Chemistry, A. R. Katritzky and C. W. Rees, vol, 5. Pergamon
Press (1984).
2] Heterocyclic Chemistry, J. A. Joule and G. F. Smith 2 nd Edn. Van Nostrand (UK) Co. Ltd.
(1987).
Course Number: Chem 512
Course Title: Organic Spectroscopy
Units: 2
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Level/Year: L2 / L1
Contents: UV. IR. NMR and Mass Spectra: Techniques and devices, basic principles. Sample
preparation. Application on structures elucidation of organic compounds.
Books and References:
1] Spectral Analysis of Organic Compounds, C. T. Creswell
and O. A. Runquist (1975)
Longman.
2] Organic Spectroscopy, W. Kemp (1978). Macmillian Press.
Ltd. London.
3] Spectroscopic Identification of organic compounds. R. M. Silverstein and G. Bassler (1981),
John wiley 7 Sons Inc. Londin and New Yourk.
Course Number: Chem 613
Course Title: Selected Topics in Organic Chemistry
Units: 2
Level/Year: L3 / L2
Contents:
(1) Stereochemistry.
(2) Polymers and Industry Products.
(3) Natural products.
(4) Chemistry of Carbohydrates and Cellulose.
(5) Physical organic chemistry.
(6) Petrochemicals and Detergents.
Books and References:
1] Organic Chemistry, 5 th Edn. T. W. solomons, John Wiley & Sons Inc. (New Yourk), (1992).
2] Advanced Organic Chemistry, Mechnisms and Structure. J.
March (1977), Mc Graw-Hill,
London, UK.
3] Understanding organic Chemistry Reaction Mecahnism, Adam Jacobs (1977), Cambridge
Univ. press, UK.
4] Organic Chemistry, I. L. Finar, vol. 2, Longman (London),
6th Edn., (1973).
5] organic Chemistry, S. H. Pine, 5th Edn., Mc Graw-Hill Book Company (New Yourk), (1987).
6] Shreve’s Chemical Process industries, G. T. Austin, 5th Edn.,
mc Graw-Hill Book Company
(New Yourk), (1988).
7] Organic Synthesis, M. B. Smith, Mc Graw-Hill International
Editions, (1994).

Course Number: Chem 521
Course Title: Group Theory and Applications.
Units: 2
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Level/Year: 1 / 1
Contents:
Introduction of group theory – Symmetry in Chemistry, application of Symmetry on theories of
bonding in simple and coordination compounds – electronic absorption, Vibration and Raman
Spectroscopy
Books and References:
 جامعة، معتصم إبراهيم خليل. ترجمة د، جورج ديفدسون. تأليف د، نظرية الزمر للكيميائيين-1
)1998(  النشر العلمي.الملك سعود
2] R. S. Drago “ Physical Methods for Chemist” W. B. Saunders Company (1992) .
3] B. E. Douglas, D. H. Me Daniel and J. J. Alexander “ Concepts and Methods of Inorganic
Chemistry”, John Wiley and Sons Inc. N. Y. (1994).
4] F. A. Kettle, “ Symmetry and Structure, Readable Group Theory for Chemistry” 2nd Edn.,
Jhon Wiley & Sons Inc., new Yourk, (1995).
5] J H. Huheey, E. A. Keiter and R. L. Keiter, “Inorganic
Chemistry, Principles of Structures
th
and Reactivity: 4 Ed.,
Harper College, (1993).
Evaluation Methods:
1-Mid-term Exams.
2- Final Exam.
3-Reports and assignments.
4- Whatever appropriate by the staff.
“A Brief description for a Master degree course”
Course Number: Chem 522
Course Title: Physical Methods in Inorganic Chemistry.
Units: 2
Level/Year: 2 / 1
Contents: Magnetism, Electronic absorption, Infrared, Nuclear Magnetic Resonance. Electron
Paramagnetic Resonance.
Nuclear Quadrupole and Mossbauer Spectroscopy, Mass Spectra and Crystallography.
Books and References:
1] R. S. Drago “Physical Methods for Chemist” W. B. Saunders Company (1992) .
2] E. A. V. Ebsworth, D. W. H. Rankinn and S. Cradock, “Structural Methods in Inorganic
Chemistry”, 2nd Ed., Blackwell, (1994).
Evaluation Methods:
1-Mid-term Exams.
2- Final Exam.
3-Reports and assignments.
4- Whatever appropriate by the staff.
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Brief description for a Master degree course”
Course Number: Chem 623
Course Title: Selected Topics in Inorganic Chemistry.
Units: 2
Level/Year: 3 / 2
Course Contents:
 Applied Chemistry (Chemistry and Crime – Chemistry and Energy production – Hazardous
waste and waste disposal Water treatments (drimking, domestic and industrial waters).
 Advanced organometallic chemistry and its Application in industry and Catalytic reactions.
 Role of metals in Biological systems.
 Types of M-M Bonds and metallic Clusters.
 Materials Chemistry and Applied solid State, this will include (Crystal Defects,
Nonstoicmetric compounds and its applications in Solid electrolytes, Fuel Cell, Electrical
conductors, Solid (L E D). (Spinel Crystals and magnetic Materials, their applications in the
industry of magnetic tapes. Perovskites and related phases and their applications in
ferroelectric, piezoelectric, and electroceramic materials and sopperconductors. Vitreous
state and its application.
Books and References:
1] S. E. Manahan, "General Applied Chemistry", 2nd Ed., P. W. S. Publishers, Boston, (1982).
2] F. L. Wiseman, " Chemistry in the modern World, concepts and application" McGraw Hill,
(1985).
3] A. Sherman and S. J. Sheman, "Chemistry and changing World" 3rd Ed., prentice-Hall,
(1985).
4] A. F. Brown,"General chemistry", 5th Ed., John Wiley and
Sans, N. Y. (1985).
.)1999(  االردن- الكيمياء الصناعية " ثعبان كاظم خضير – عمان-5
6- B. E. Douglas, D. H. Mcdaniel and J. J/ Alexander and Models of Inorganic Chemistry", John
Wiley and Sons, (1994).
7- D. F. Shriver and E. W. Atkins, "Inorganic Chemistry", 3rd Ed., Oxford Univ. Press, (1999).
8- J. e. huheey, e. A. Keiter and R. L. Keiter, "Inorganic Chemistry, Principles of structures and
Reactivity", 4th Ed., Harper Collins College, (1993).
9- S. J. Lippard and J. M. Berg, "Principles of Bioinorganic Chemistry", Univ. Science Books,
Mill Valley, California, (1994).
10- J. A. Cowan, inorganic Bio Chemistry", VCH Publishers
Inc., N. Y., (1993).
11- R. A> Bailey, et al., Chemistry of the Environment",
Academic Press, New Yourk, (1978).
12- F. A. Cotton and R. A. Walton, "Multiple bonds between
metal atoms", john wiley and
sons, New Yourk, (1982).
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13- Bioinorganic Chemistry", Comprehension Coordination
Chemistry, Program Press,
Oxford, Volume 6, (1987).
14- A. R. West, "Solid State Chemistry and its applications",
Wiley, New Your, (1984).
15- l. smart and E. Moore, "Solid State Chemistry", Chapman
and Hall, London, (1992).
16- A. Wold and K. Dwight, "Solid State Chemistry", Chapman
and Hall, London, (1993).
Evaluation Methods:
1-Mid-term Exams.
2- Final Exam.
3-Reports and assignments.
4- Whatever appropriate by the staff.
“It is up to the staff member to select the subjects, textbooks and references related to this
course”.
Course Number: Chem 531
Course Title: Advanced Physical Chemistry.
Units: 2
Level/Year: L1 / Y1
Contents:
 Determination of reaction mechanism of the catalyzed and non-catalyzed reaction. Linear
relationship of free energy. Hammet equation. Taft equation and their applications.
Secondary salt effect on the rate and the order of reaction. Effect of ion pairing and medium
on reaction rate and mechanism. Fasr reaction (metal-metal exchange and ligand-ligand
exchange).
 Study of photochemical reaction (primary and secondary process). Absorption and emission
probabilities. Quantum yield. Kinetics of photoreactions. Photophysical processes of
polyatomic molecules. Intermolecular photophysical processes and quenching the exited
state.
Books and References:
1]Chemical Kinetics and reaction mechanism.
F. Wilkinson
2] Kinetics and Mechanism.
J.W. More and R. G. Pearson
3] Photochemistry.
R. B. Cundall and A. Gilbert
Course Number : Chem 532
Course Title: Quantum Chemistry and its Application.
Units: 2
Level/Year: L2 / Y1
Contents:
1] Applying Schrödenger Equation on Molecular Electrons
Molecular Orbital Theory
 أبها – المملكة العربية السعودية،61413: الرمز البريدي،9004: ص ب، جامعة الملك خالد، كلية العلوم، قسم الكيمياء:العنوان البريدي
Mailing Address: Department of Chemistry, College of Science, King Khalid University, P.O. Box: 9004, Postal Code:61413, Abha, Saudi Arabia
Phone:966–17–241–7709

Fax:966–17–241–7637

Email: chemistry@kku.edu.sa

25–28

قـســم الكـيـمـيـــاء

Department of Chemistry

Homonuclear Diatomic Molecules.
Heteronulcear Diatomic Molecules.
Total Wave Functions of Molecules.
Hükel Theory.
Perturbation Theory.
Valence Bond Theory.
2] Application of Quantum Chemistry in spectroscopy
Electronic Spectroscopy of atoms.
Electronic Spectroscopy of Molecules.
Vibrational Spectroscopy.
Rotational Spectroscopy.
Electron Spin Resonance Spectroscopy.
Nuclear magnetic Resonance Spectroscopy.
Books and References:
1] Quantum Chemistry of Atoms and Molecules
P. S. C. Math
2] quantum Chemistry
L. N. Levine
Course Number: Chem 633
Course Title: Selected Topics in Physical Chemistry.
Units: 2
Level/Year: L3 / Y2
Contents:
Physical Properties of Polymers
Surface Chemistry and Catalysis
Electrochemistry
Colloidal State
Statistical Thermodynamics
Course Number : Chem 541
Course Title: Advanced Analytical Chemistry.
Units: 2
Level/Year: L1 / Y1
Contents:
- Basic tools and operation in analytical chemistry.
- Handling of very dilute solutions.
- Automation in Analytical Laboratory.
- Statistical analysis of data (expression of results:experimental design and optimization
techniques: the theory
of signal detection, filtering, smoothing and curve fitting; uni- and
multi-component calibration techniques: resolution and pattern recognition).
- Analysis of real samples 9sampling and preservation).
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Preparing samples for analysis, decomposition and dissolution of samples, elimination of samples,
elimination of interferences, selection of proper analytical technique, choice of analytical
method and its validation).
References:
1. G. D. Christian. Analytical Chemistry, 5th Edn., (1994), John Wiley, New Yourk.
2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th Edn., (1996),
Saunders College Publishing, Philadelphia.
Course Number: Chem 542
Course Title: Spectroscopic and Electrochemical methods of Analysis.
Units: 2
Level/Year: L2 / Y1
Contents:
Advanced treatment of spectroscopic and electrochemical techniques with emphasize on
theoretical basis.
Instrumentation and analytical applications of various technique such as:
 Molecular absorption spectroscopy (UV-Vis. And IR)
 Molecular fluorescence, phosphorescence and chemical and bio-luminescence,
spectroscopy.
 Atomic spectrometric methods based on absorption, emission and fluorescence.
 X-ray and γ-ray spectroscopy.
 Potentiometry.
 Conductometry.
 Electrogravimetry.
 Coulometry.
 Voltametric, pulse polarographic and stripping methods.
 Amperometry.
References:
1. G. D. Christian. Analytical Chemistry, 5th Edn., (1994), John Wiley,
New Yourk.
2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th Edn., (1996),
Saunders College Publishing, Philadelphia.
3. D. A. Skoog, Principles of Instrumental Analysis, 3rd Edn., (1985) Saunders College Publishing,
Philadelphia.
Course Number : Chem 643
Course Title: Separation Techniques.
Units: 2
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Level/Year: L2 / Y1
Contents:
Theory and analytical application of equilibrium and non-equilibrium separation methods based on
solvent extraction techniques:
 The distribution coefficient, the ratio, the percent extracted.
 Solvent extraction of metals and analytical separations.
 Multiple batch extraction & counter current distribution.
 Solid phase extraction.
 Classification of different chromatographic techniques.
 Migration rates of solutes, band broadening, column efficiency and column resolution.
 Size exclusion chromatography.
 Ion exchange chromatography.
 Gas chromatography (Columns, stationary phases, analytical separation and GC-MS)
 High performance liquid chromatography (partition, absorption, ion exchange and size
exclusion based techniques).
 Supercritical fluid chromatography.
 Paper and thin-layer chromatography.
 Electrophoresis and capillary zone electrophoresis.
References:
1. G. D. Christian. Analytical Chemistry, 5th Edn., (1994), John Wiley,
New Yourk.
2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th Edn., (1996),
Saunders College Publishing, Philadelphia.
Course Number: Chem 680
Course Title : M. Sc. Dissertation.
Units : 6
Level/Year: L4 / Y2
Contents:
The topic is to be determined by the department committee.
References:
The supervisors of the thesis assign the required references.
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