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 :الكيمياء الفيزياوية وكيمياء الكم 

  معادلة فتندرفالز - الجزيئية توزيع ماكسويل للسرع - خصائص الغازات 1.

   في الثرموداينمك -القانون الثالث  -القانون الثاني  - األولالقانون  - قانون الصفر 2.

  عالقات ماكسويل - طاقة هيلمهولتز -طاقة جبس الحرة  3.

  توازن االطوار - الجهد الكيمياوي 4.

  كيمياء المحاليل  - التوازن الكيمياوي 5.

 التفاعالت المتسلسلة والمتعاقبة  - انصاف االعمار - انين المتكاملة القو - الحركيات 6.

 ( منتن -ميكالز)ميكانيكية 

الفلورة والفسفرة    االخماد و  -  (المبرت-بير)قانون     -ناتج الكم    -الكيمياء الضوئية   7.

  والحاالت

  كوندن -فرانك -االحادية والثالثية

  -  معادلة نيرنست الخاليا الكهربائية - ثرموداينمك المحاليل - الكيمياء الكهربائية 8.

  رقم النقل  -(هيكل –ديباي )–التوصيلية 

 –  األخرىااليسوثيرمات    -(  هنشل وود  -النكمير)ايسوثيرمات    -كيمياء السطوح   9.

 -التناظر

 التركيب البلوري 

 الثرموداينمك االحصائي  11.

 فوفات والمحددات والدول الذاتية المص 11.

 االحداثيات  12.

 معادالت هاملتون والكرانج  13.

 معادلة شرودنكر ببعد واحد 14.

                            فرضيات ميكانيك الكم 15.

                             تطبيقات ميكانيك الكم 16.

 نظريات التقريب .17

 فرضيات بور وتطبيقاته  .18
 

 :  الكيمياء احلياتية 

 الكاربوهيدرات وايضها  1.

  ايضها -يقها تخل - البروتينات 2.

  ايضها - الدهون 3.

 الحوامض النووية  4.

 االنزيمات  5.

 الهرمونات 6.

 الفيتامينات  7.

 

 الكيمياء التحليلية 

 التحليل الحجمي  1.

 التحليل الوزني  2.

 االستخالص –التقطير )طرق الفصل  3.

– 

  )الكروماتوغرافيا بانواعها 

الفوق   -المرئية )التحليل الطيفي  4.

 –بنفسجية 

  )لحمراءتحت ا 

 االمتصاص واالنبعاث الذري  5.

 االستطارة والتشتت  6.

 الرنين النووي المغناطيسي  7.

 

 الكيمياء الالعضوية 

 CFT نظرية 1.

 VBT نظرية 2.

نظرية تنافر المزدوجات في طبقة   3.

 التكافؤ 

 بأنواعه التهجين  4.

 نظرية االوربيتال الجزيئي  5.

 بأنواعها المعقدات  6.

 طرق تحضير المعقدات  7.

 اطياف معقدات العناصر االنتقالية  8.

 الخواص الدورية للعناصر  9.

 الحساسية المغناطيسية  10.

 

 الكيمياء العضوية 

 الكيمياء الفراغية  1.

 المركبات الحلقية الغير متجانسة  2.

 التشخيص العضوي  3.

 المركبات الحلقية االليفاتية  4.

 سطيات الفعالة الو 5.

 االمينات  6.
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