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إلى طالباتنا املستجدات
كيميائيــــات املستقبــــل
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املقدمة

الحمــد هلل رب العامليــن الــذي خلــق االنســان وعلمــه البيــان نحمــده ىلع احســانه 
ــوة  ــالم ىلع صف ــالة والس ــى والص ــد وال تحص ــي ال تع ــه الت ــً بآالئ ــكره اعتراف ونش

ــن     وبعــد  ــه اجمعي ــه وصحب ــاء ســيدنا محمــد وىلع ال االنبي

ــاء  تــم اعــداد هــذا الدليــل االرشــادي للدفعــة االولــى مــن طالبــات قســم الكيمي
رغبــة منــا يف التســهيل ىلع الطالبــات املســتجدات وتذليــل بعــض الصعوبــات التــي 
ــوى  ــكل محت ــث يش ــن حي ــي له ــل الدراس ــتوى التحصي ــع مس ــن ورف ــد تواجهه ق
ــة بالتفصيــل باإلضافــة  ــل الخطــة الدراســية التــي  ســتلتحق بهــا الطالب هــذا  الدلي
الــى مــادة علميــة مختصــرة تشــمل اهــم ارشــادات االمــن والســالمة يف املختبــرات 
الكيميائيــة و بعــض الجــداول واملواقــع و برامــج الكمبيوتــر التــي تحتاجهــا  الطالبــة 
ــث  ــي بحي ــري والعمل ــميه النظ ــص بقس ــررات التخص ــتها ملق ــالل دراس ــتمرار خ باس

يســهل عليهــا الوصــول الــى مــا تحتاجــه دون عنــاء البحــث .

 ارجــو مــن  اهلل العلــي العظيــم ان يحقــق هــذا املحتــوى االهــداف املتوخــاة منــه  
ــً  ــاًل خالص ــه عم ــزات وان يجعل ــا العزي ــاعد لطالباتن ــد و مس ــل مرش ــون دلي وان يك

ــم   . لوجهــه الكري
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كلمة عميد الكلية

ال  ســبحانه  الصالحــات،  كل  تتــم  وبــه  كل الخيــر  بيــده  الــذي  هلل  الحمــد 
إلــه إال هــو، نحمــده كثيــرًا، ونشــكر فضلــه يف كل وقــت وحيــن، ونصلــي 
: أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  محمــدوىلع  ســيدنا  األنــام  خيــر  ىلع   ونســلم 
: بعــد     أمــا 

الواســعة لشــموليته لكثيــر مــن  الكبيــرة و  الكيميــاء باألهميــة  يتميــز علــم 
املجــاالت  ممــا اكســبه األهميــة العظمــى واالنتشــار الواســع فهــي أســاس 
ــدور  ــاء يلعــب ال ــم الكيمي ــة ، وكان ومــازال عل ــة والتطبيقي ــوم الطبيعي معظــم العل
ــاء ، إن  ــرية جمع ــل البش ــرى ب ــوم األخ ــن العل ــد م ــاعدة العدي ــي يف مس األساس
ــع  ــذي يتمت ــور ال ــدم والتط ــي يف التق ــبب الرئيس ــو الس ــاء ه ــم الكيمي ــور عل تط
ــك  ــة وكذل ــة املختلف ــات الكيميائي ــث الصناع ــث, حي ــر الحدي ــان يف العص ــه اإلنس ب
التقــدم يف مجــال االلكترونيــات والطــب والبيئــة والغــذاء ممــا يزيــد فــرص العمــل 
لدارســي  الكيميــاء . وانطالقــً مــن ذلــك وكذلــك مــا تســعى اليــه جامعــة أم القــرى 
ــم ) وهلل  ــد ت ــة 0302م فق ــة اململك ــً لرؤي ــي وتحقيق ــباق العلم ــة الس ــن مواكب م
ــً  ــً وعملي ــل علمي ــق مؤه ــات بفري ــطر الطالب ــاء بش ــم الكيمي ــاح قس ــد ( افتت الحم
 ليســاهم يف البنــاء والتطويــر و تحقيقــً للرؤيــة التــي تطلــع اليهــا بالدنــا الغاليــة  .

و ختامً أسأل اهلل عز وجل أن يوفق جميع القائمين ىلع القسم  ، وأن يعينهم ىلع أداء 
 األمانــة واعداد كــوادر وطنية مبدعة تلبــي احتياجات املجتمع وتتناســب مع متطلباته .

وصلى اهلل ىلع سيدنا محمد وىلع آله وصحبه ،،،

د. سهيل الحربي

                                                                        





13

كلمة رئيس قسم الكيمياء

الحمــُد هلِل جليــِل النعــم ، باعــِث الهمــم ، ذي الجــوِد والكــرم ، جعــل ألهــِل العلــم 
مزيــًة و شــرفً عظيمــً ، ثــم الصــالُة والســالُم التامــاِن األكمــالن ىلع معلــم البريــِة 
وأزكــى البشــرية ســيدنا ونبينــا محمــِد بــن عبــِد اهلل و ىلع الــه و صحبــِه ومــْن وااله 

. أمــا بعــد

يعتبــر علــم الكيميــاء مــن العلــوم االساســية املهمــة فهــو بــال شــك حجــر الزاويــة 
يف النهضــة الصناعيــة التــي يشــهدها العالــم , فالكيميائــي لــه دور مهــم يف تقــدم 
ــهدها  ــي تش ــة الت ــة الصناعي ــع النهض ــا , و م ــرى و تطوره ــة االخ ــوم التطبيقي العل
ــاء يف املجتمــع و تتعــدد  ــم الكيمي ــا يف هــذا العهــد الزاهــر يتعاظــم دور عل بالدن
وظائفــه ويــزداد االهتمــام بإعــداد كــوادر ماهــرة و مدربــة يف هــذا التخصــص. مــن 
ــتقبال  ــوم باس ــة بالجم ــة الجامعي ــاء بالكلي ــم الكيمي ــرف قس ــق ,  يش ــذا املنطل ه
ــة  ــاء البحت ــوس الكيمي ــج بكالوري ــات ببرنام ــه امللتحق ــن طالبات ــى م ــة االول الدفع
ــة  ــة مختلف ــة و تعليمي ــاالت صناعي ــل يف مج ــن للعم ــى اعداده ــدف ال ــذي يه وال
ــاء املختلفــة  ــم الكيمي ــة فائقــة ليغطــي كافــة فــروع عل حيــث اعــد البرنامــج بعناي
كمــا تركــز الخطــة الدراســية للبرنامــج ىلع صقــل العديــد مــن املهــارات مثــل مهــارة 
ــة وهــي  ــج التجريبي ــة و معالجــة النتائ ــم التجــارب العملي ــاس وتصمي ــر والقي التحضي

ــي الحصيــف عنهــا.  ــى للكيميائ مهــارات ال غن

 ختامــً اســأل اهلل لكــن التوفيــق والســداد و االســتمتاع بتعلــم الكيميــاء, كمــا اتقدم 
بجزيــل الشــكر الــى ســعادة وكيلــة القســم الدكتــورة ربــاب بنت شــرف جســاس ىلع 
تكرمهــا بإعــداد هــذا الدليــل مســاعدة منهــا لطالبــات القســم لكــي يتســنى لهــن 
االطــالع ىلع انظمــة الجامعــة املختلفــة و التعــرف ىلع قواعــد االمــن و الســالمة 

يف املختبــرات الكيميائيــة.

د. حامد بن محمد الصاعدي
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كلمة وكيلة رئيس قسم الكيمياء

الحمــد هلل  الكريــم الجــواد خلــق االنســان مــن نطفــة و جعــل لــه الســمع والبصــر 
ــالم ىلع  ــالة والس ــم و الص ــم يعل ــان مال ــم االنس ــم عل ــم بالقل ــذي عل ــؤاد  ال والف
ــم  ــدوة االم ــد ق ــيدنا محم ــاد س ــبيل الرش ــى س ــادي ال ــر اله ــرية الخي ــم البش معل

ــن امــا بعــد  ــوم الدي ــى ي ــه ال ــه وتابعي ــه وصحب وقمــة الهمــم  وىلع ال

ــة  ــر النهض ــد مظاه ــوم أح ــة بالجم ــة الجامعي ــاء بالكلي ــم الكيمي ــاء قس ــد إنش يع
والتطويــر يف جامعتنــا العريقــة  جامعــة ام القــرى . حيــث تلعــب الكيميــاء دورًا هامــً 
ــد  ــى ىلع أح ــة وال يخف ــة والزراع ــب والصناع ــة كالط ــاالت املختلف ــم املج يف معظ
ــرى  ــة األخ ــوم الطبيعي ــع العل ــعبة م ــه املتش ــم وارتباطات ــذا العل ــة ه ــدى اهمي م
كمــا يرتكــز عليــه تطويــر املجتمعــات الحديثــة  . ولعــل  مــن أهــم أهــداف قســم 
ــوس للعمــل    ــة شــهادة البكالوري ــة مــن حمل ــج الكــوادر العلمي ــاء هــو تخري الكيمي
ــات ســوق العمــل  وتقديــم خدمــات مختلفــة  و   ــة متطلب ــدة لتلبي يف مجــاالت عدي
مــن  اهمهــا البحــث العلمــي واملســاهمة  يف حــل العديــد مــن املشــكالت العلميــة 
والبيئيــة مــن خــالل الخبــرات التــي اكتســبوها اثنــاء  دراســتهم . حيــث يعتمــد القســم 
خطــة دراســية تشــمل مقــررات تغطــي  الفــروع  املختلفــة لعلــم الكيميــاء ) العضويــة 

وغيــر العضويــة والتحليليــة والفيزيائيــة ( باإلضافــة الــى تطبيقاتهــا العمليــة .

ــع  ــد لرف ــو جي ــا ه ــم كل م ــا ىلع تقدي ــى ان يعينن ــال اهلل تعال ــام   اس و يف الخت
مســتوى التعليــم وتقديــم افضــل الخدمــات لتخريــج جيــل مبتكــر مبــدع قــادر ىلع 

ــي . ــا الغال ــا وطنن ــع اليه ــي يتطل ــرؤى الت ــق ال ــاء  لتحقي ــاج واالرتق ــل واالنت العم

د. رباب شرف جساس
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الرؤية والرسالة واألهداف

الرؤية:

ــي احتياجــات ســوق العمــل  ــي تلب ــة الت ــة املؤهل ــل مــن الكــوادر الوطني إعــداد جي
ــط  ــه خط ــي تواج ــة الت ــة والصناعي ــكالت العلمي ــل املش ــة يف ح ــاهم بفاعلي وتس

ــة ــة يف اململك التنمي

الرسالة:

توفيــر البيئــة العلميــة والعمليــة والتدريبيــة للطــالب والباحثيــن يف تخصــص الكيمياء؛ 
بمــا يــؤدي إلــى إنتــاج املعرفــة يف هــذا التخصــص، والعمــل ىلع االســتفادة 

ــم ــذي يعيشــه العال ــا يف ضــوء التفجــر العلمــي واملعــريف ال ــة منه االقتصادي

األهداف:

ــوبي . 1 ــن منس ــاء بي ــص الكيمي ــز يف تخص ــي املتمي ــث العلم ــة البح ــر ثقاف نش
ــه. ــم وطالب القس

إعداد كوادر وطنية مؤهلة يف تخصصات الكيمياء تلبي احتياجات املجتمع . . 2

خدمــة املجتمــع مــن خــالل إنتــاج املعرفــة التــي تســاهم  يف تقدمــه ورفاهيتــه . 3
قيه. ور

تحفيز ونشر ثقافة اقتصاد املعرفة وتبني االعمال الريادية الطالبية.. 4

ــات . 5 ــات والهيئ ــع الجامع ــة م ــاء املختلف ــات الكيمي ــط يف تخصص ــق الرواب توثي
ــة. ــة والعاملي ــعودية والعربي ــة الس العلمي
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الخطة الدراسية

املستوى األول

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

الكيمياء العامة23051101-4

اللغة االنجليزية23091103-4

الثقافة االسالمية2302116-21

القران الكريم2301116-21

تفاضل وتكامل2304101-41

املستوى الثاني

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

االحياء العامة23071101-4

الفيزياء العامة23061101-4

اللغة العربية2303109-2

السيرة النبوية2309142-2

اللغة االنجليزية4-23091103اللغة االنجليزية للعلوم23091104-4
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املستوى الثالث

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

الكيمياء العامة4-23051101الكيمياء العامة23052302-22

الكيمياء العضوية 23052331-3
الكيمياء العامة4-23051101االليفاتية

الكيمياء العامة4-23051101الديناميكا الحرارية23052335-3

الكيمياء التحليلية 23052333-3
الكيمياء العامة4-23051101الحجمية والوزنية

الكيمياء التحليلية 23052334-2
الكيمياء العامة4-23051101الوصفية

الثقافة االسالمية21-2302116الثقافة االسالمية2302216-22

القران الكريم21-2301116القران الكريم2301216-22

املستوى الرابع

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

الكيمياء العضوية 3-23052331الكيمياء االروماتية23052431-3
االليفاتية

كيمياء عناصر 23052437-2
الكيمياء العامة22-23052302املجموعات الرئيسية

كيمياء الغرويات 23052439-1
الكيمياء العامة22-23052302وقاعدة الصنف

الديناميكا الحرارية3-23052335الكيمياء الحركية23052436-3

الديناميكا الحرارية3-23052335الكيمياء الكهربية23052435-3

الكيمياء التحليلية 23052433-3
الكيمياء التحليلية 3-23052333العضوية

الحجمية والوزنية

الثقافة االسالمية22-2302216الثقافة االسالمية2302316-33
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املستوى الخامس

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

الكيمياء الحلقية غير 23053532-3
الكيمياء االروماتية3-23052431املتجانسة

كيمياء العناصر 23053537-2
كيمياء عناصر 2-23052437االنتقالية

املجموعات الرئيسية

طرق تحليل طيفية 23053533-3
الكيمياء التحليلية 3-23052333وكهروكيميائية

الحجمية والوزنية

كيمياء الغرويات 1-23052439كيمياء السطوح23053535-3
وقاعدة الصنف

الكيمياء العضوية 23053531-3
الكيمياء االروماتية3-23052431الفيزيائية الفراغية

املستوى السادس

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

كيمياء التفاعالت 23053632-3
الكيمياء الحلقية غير 3-23053532والتحضير العضوي

املتجانسة

كيمياء العناصر 2-23053537الكيمياء التناسقية23053637-3
االنتقالية

طرق الفصل والتحليل 23053633-3
طرق تحليل طيفية 3-23053533الحراري

وكهروكيميائية

تدريب صيفي23053600-3

الكيمياء العضوية 23053631-3
الكيمياء العضوية 3-23053531الطيفية

الفيزيائية الفراغية

كيمياء السطوح3-23053535كيمياء الحفازات23053635-3
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املستوى السابع

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

كيمياء البترول 23054732-3
كيمياء التفاعالت 3-23053632والبتروكيماويات

والتحضير العضوي

كيمياء التفاعالت 3-23053632كيمياء النواتج الطبيعية23054731-2
والتحضير العضوي

الكيمياء العضوية 23054738-2
الكيمياء التناسقية3-23053637الفلزية

كيمياء املحاليل 23054736-2
الكيمياء الحركية3-23052436ونظرية حركة الغازات

كيمياء الكم2-23053536أطياف  جزيئية23054735-2

ميكانيكا التفاعالت 23054737-2
الكيمياء التناسقية3-23053637واالطياف

طرق الفصل والتحليل 3-23053633كيمياء البيئة23054733-2
الحراري

القران الكريم23-2301316القران الكريم2301416-24

املستوى الثامن

اسم املقرر املتطلباملتطلباسم املقرررقم املقرر

الكيمياء التناسقية3-23053637كيمياء الحالة الصلبة23054837-2

كيمياء البترول 3-23054732كيمياء البوليمرات23054831-3
والبتروكيماويات

الكيمياء الكهربية3-23052435كيمياء مصادر الطاقة23054836-2

كيمياء السطوح3-23053535كيمياء النانو23054835-2

موضوعات خاصة يف 23054832-2
كيمياء النواتج الطبيعية2-23054731الكيمياء العضوية

طرق الفصل والتحليل 3-23053633الكيمياء الجنائية23054833-2
الحراري

الثقافة االسالمية33-2302316الثقافة االسالمية2302416-24

تدريب صيفي3-23053600مشروع تخرج23054800-3
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فروع الكيمياء األساسية

الكيمياء 
التحليلية

الكيمياء 
الحيويـــة

الفروع األساسّية  
للكيمياء تشمل:

الكيمياء 
العضوية

الكيمياء غير 
العضوية

الكيمياء 
الفيزيائية

هي التي تقوم ىلع 
تحليل العّينات التي 
تؤخذ من املادة 

ملعرفة كيفية بنائها 
وتركيبها الكيميائّي

هي التي تبحث يف 
املواد الكيميائّية 
وتدرس تفاعالِتها، 
وتحديدًا كيمياء 

الكائنات الحّية بكاّفة 
أشكالها وأصنافها.

هي التي تقوم 
ىلع دراسة خواّص 

املركبات غير 
العضوّية وتفاعالتها.

هي التي تقوم ىلع 
دراسة تفاعل املواد 
العضوّية، وخواّصها، 

وتركيبها.

هي التي تدرس األصل 
الفيزيائّي من جهة 

األنظمة والتفاعالت 
الكيميائّية وتغير حاالت 
الطاقة داخل التفاعل 

الكيميائّي.
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االرشــادات العامــة للســامة يف املختبــرات 
الكيميائيــة

تذكر أن الوقاية خير من العالج.. 1

أسرع يف إطفاء النيران فور اندالعها.. 2

ــن . 3 ــف ع ــس تختل ــورق واملالب ــة، فالخشــب وال ــاء املالئم ــر وســيلة اإلطف اخت
ــة. ــدات الكهربائي ــزة واملع ــن األجه ــان ع ــا يختلف ــحوم وهم ــوت والش الزي

الكشف باستمرار ىلع مواطن الخطر واتخاذ وسائل الوقاية الالزمة.. 4

تعرف ىلع مصادر الحوادث واألخطار.. 5

قــف يف مــكان بيــن موقــع النــار وطريــق الخــروج حتــى يمكــن االنســحاب مــن . 6
املــكان يف حالــة العجــز عــن االســتمرار يف مكافحــة الحريــق.

ال تخاطــر بإضافــة مــادة كيميائيــة ىلع أخــرى إال إذا كنــت تعــرف تمــام املعرفــة . 7
تفاعــالت املــواد املضافــة بعضهــا ىلع بعــض حتــى ال يحــدث انفجار أو اشــتعال 

أو إطــالق أبخرة ســامة.

اخبر األخرين عن مدى سمية املواد الكيميائية املستعملة يف املختبرات.. 8

ــن . 9 ــدا ع ــة بعي ــن معين ــرة يف أماك ــامة والخط ــة الس ــواد الكيميائي ــزن امل خ
ــة بمــدى خطــورة هــذه  ــرة كافي ــن ليــس لديهــم خب ــاول األشــخاص الذي متن

ــواد. امل

وفــر ىلع عبــوات املــواد الكيميائيــة التعليمــات الضروريــة الالزمــة الســتعمالها، . 10
ــوة  ــوم، وعب ــوة معــدن الصودي ــال يكتــب ىلع عب ووضــح مــدى خطورتهــا فمث
معــدن البوتاســيوم وغيرهــا مــن املركبــات العضــو معدنيــة أنهــا تشــتعل عنــد 

مالمســتها للمــاء .

ال تستخدم أدوات التنظيف بدون وجود تهوية كافية.. 11

ال تقــرب املصــادر املشــتعلة مثــل عــود الثقــاب مــن املــواد الكيميائيــة ســريعة . 12
االشتعال.



25

ال تأكل وال تشرب وال. تدخن أثناء التعامل مع املواد الكيميائية.. 13

راقــب أي تفاعــل يتــم تســخينه، ويف حالــة تســخين أي مــادة كيميائيــة يف وعاء . 14
مفتــوح يجــب توجيــه فوهتــه إلــى الناحيــة املعاكســة لألشــخاص اآلخرين.

البــس املالبــس الواقيــة والنظــارات الواقيــة مثــل )البالطــو( والقفــازات . 15
ــراء  ــد إج ــة عن ــر خاص ــل يف املختب ــاء العم ــة أثن ــواد الكيميائي ــة للم املقاوم

ــارب. التج

ــل . 16 ــاء مث ــواء وامل ــة لله ــواد الحساس ــل امل ــة نق ــن يف حال ــتخدم الحاق اس
معــدن الصوديــوم والبوتاســيوم والكالســيوم والفســفور. 

اســتخدم املاصــة اليدويــة بــدال مــن اســتخدام املــواد الكيميائيــة باســتخدام . 17
الفــم.

استخدم مواقد الكهرباء بدال من مواقد الغاز يف املختبرات.. 18

اغسل يديك باملاء والصابون بعد االنتهاء من التجربة.. 19

علــق يف املختبــر لوحــات ارشــادية تحتــوي ىلع التعليمــات الخاصــة باإلســعافات . 20
ــارة  ــامة والض ــة الس ــواد الكيميائي ــرض للم ــد التع ــا بع ــب إتباعه ــة الواج األولي
ــا  ــب إتباعه ــات الواج ــا التعليم ــامة وبمحاذاته ــادة الس ــم امل ــر اس ــث يذك بحي

مــن أجــل إســعاف املصــاب.

ــا . 21 ــي ألن بعضه ــرف الصح ــاه الص ــة يف مي ــات الكيميائي ــن النفاي ــص م ال تتخل
ــب  ــأكل يف أنابي ــبب ت ــض يس ــا والبع ــبب حريق ــد يس ــاء وق ــع امل ــل م يتفاع
ــرف  ــاه الص ــة مي ــام تنقي ــر ىلع نظ ــى تؤث ــة العظم ــي واألغلبي ــرف الصح الص

ــة. ــة خاص ــا يف أوعي ــي تجميعه ــل ينبغ ــي ب الصح

تعرف ىلع أسس السالمة وطريقة العمل األمنة وكيفية تطبيقها.. 22

احرص ىلع تهوية املبنى وغرف املختبرات وغرف العاملين.. 23

ــل . 24 ــكان العم ــب م ــف وترتي ــب تنظي ــارب يج ــراء التج ــن إج ــاء م ــد االنته بع
ــا. ــى أماكنه ــة إل ــواد الكيميائي ــاع امل ــات وإرج ــل الزجاجي وغس

بلغ العاملين بهذه التعليمات وتابع تنفيذها لألمن والسالمة.. 25

انقل املواد الكيميائية بحذر وبطريقة سليمة .. 26
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عنــد  إتباعهــا  الواجــب  الســامة  احتياطــات 
   : الكيميائيــة  املــواد  اســتعمال 

يجب لبس املالبس الواقية قبل استخدام املواد الكيميائية.. 1

عدم األكل والشرب قطعيا داخل املختبر.. 2

يجــب تخزيــن املــواد الكيميائيــة الســامة والخطــرة يف أماكــن معينــة بعيــدا عــن . 3
متنــاول األشــخاص الغيــر معنييــن والذيــن ليــس لديهــم خبــرة يف التعامــل مــع 

ــواد. هذه امل

ــدا عــن مصــادر اللهــب أو األماكــن . 4 ــة لالنفجــار بعي يجــب تخزيــن املــواد القابل
ــعة  ــرة ألش ــا مباش ــدم تعرضه ــب ع ــة ويج ــا عالي ــة حرارته ــون درج ــي تك الت

ــدام. ــقوط أو االصط ــا للس ــمس أو تعريضه الش

ــمم أو . 5 ــادي أي  تس ــك لتف ــل وذل ــدء بالتفاع ــل الب ــج قب ــة النوات ــب معرف يج
ــار. ــتعال أو انفج اش

يجــب اتخــاذ الحيطــة عنــد إضافــة مــادة كيميائيــة ألخــرى  عنــد إجــراء التفاعــالت . 6
ئية لكيميا ا

يجــب التأكــد مــن إغــالق أســطوانات الغــازات  كمــا يجــب وضعهــا يف أماكــن . 7
مناســبة وتثبيتهــا بماســك.

ــرات . 8 ــة التعامــل مــع التجــارب أوالتحضي ــة الغــازات يف حال يجــب اســتعمال خزان
التــي ينتــج عنهــا غــازات أو أبخــرة  ســامة أو ضــارة.

يوضح نوع الخطر ىلع كل من عبوات املواد الكيميائية.. 9

يجب حفظ املواد القابلة لالشتعال بعيدا عن موقد اللهب.. 10

يجب عدم ملس أو تذوق أي مادة كيميائية.. 11
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الرموز التحذيرية يف املختبر
Hazard Warning Signs

Sign Hazard Sign Hazard

Oxidizing
مادة مؤكسدة Explosive

مادة قابلة لالنفجار

Flammable
قابلة لالشتعال Radioactive

مادة مشعة

environmental 
hazard 

مادة ضارة بالبيئة
Biohazard

نفايات بيولوجية

Irritant
مادة مهيجة Gas cylinder

أسطوانة غاز

Corrosive
مادة كاوية Hot warning

حرارة عالية

Toxic
مادة سامة Cold  warning

برودة عالية

Laser warning
Health hazard خطر اشعة ليزر

خطر صحي
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أدوات املعامل الكيميائية
Chemical Lab Equipment's
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تركيب بعض املجموعات الوظيفية
 Structures of some common functional

groups

 FIRE HAZARDخطر الحرائق
 Flash Point درجة الوميض

HEALTH HAZARD خطر ىلع الصحة

INSTABILITY النشاط الكيميائي

SPESIFIC HAZARD خطر خاص

4-أقل من 23 درجة مئوية        
3-أقل من 38 درجة مئوية
2- بين 38و93 درجة مئوية

1- أىلع من 93 درجة مئوية   
0- ال تشتعل

4-قاتلة        
3-خطيرة جدًا

2- خطيرة
1- قليلة الخطورة   

0- غير خطيرة

4- سهلة االنفجار
3- قابلة لالنفجار

2- غير مستقرة
1- مستقرة يف الظروف الطبيعية

0 - مستقرة

مؤكسدة
حامضية
قاعدية
كاوية

ال تستخدم املاء
مشعة

4- Below 73 F         
3-Below 100 F         
2- Below 200 F     
1-  Below 200 F   
0- Will not burn                        

4- Deadly
3- Extreme danger         
2- Hazardous     
1-  Slightly hazardous
0- Normal material                       

4- May detonate
3- Shock and heat
2- Violent chemical change
1- Unstable if heated 
0- Stable

OXY
ACID
ALK
COR
W

Oxidizer
Acid

Alkali
Corrosive

Use No WATER
Rediation hazard
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تركيب بعض املجموعات الوظيفية
Structures of some common functional groups
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 اسماء وصيغ بعض االيونات الموجبة والسالبة  
Names and Formulas of some  
common cations and anions 
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اسماء وصيغ بعض االيونات املوجبة والسالبة  
 Names and Formulas of some  common

 cations and anions

Common Anions

HypochloriteClO-HydroxideOH-FluorideF-

ChloriteClO2-NitrateNO3-Chloridecl-

ChlorateClO3-NitriteNO2-BromideBr-

PerchlorateClO4-CarbonateCO32-IodideI-

SulfiteSO32-SulfateSO42-OxideO2-

CyanideCN-PhosphatePO43-SulfideS2-

PermanganateMnO4-AcetateCH3CO2-NitrideN3-

Common Cation

HydrogenH+SodiumNa+

CalciumCa2+LithiumLi+

MagnesiumMg2+PotassiumK+

Iron )II(Fe2+AmmoniumNH4+

Iron )III(Fe3+HydroniumH3O+
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بعض املواقع املفيدة للكيمياء

الجمعية الكيميائية السعودية
http://www.chem.org.sa/

الجمعية الكيميائية امللكية
http://www.rsc.org/

التسمية النظامية للمركبات
)IUPAC( https://iupac.org/what-we-do/nomenclature/ 

Chemicool
http://goo.gl/JbkGU4

chemistry guide 
http://goo.gl/rOJMOG

chalkbored 
http://goo.gl/cx8mll

Chemistry 
https://goo.g/MODaty

Khan Academy 
https://goo.gl/xUvC89

للتعرف ىلع اخطار املواد الكيميائية
https://www.sigmaaldrich.com/european-export.html

أدلة التدريب لنظام التعلم اإللكتروني
https://uqu.edu.sa/elearn/Training_DalilChemistry,

الجمعية الكيميائية األمريكية
https://www.acs.org/content/acs/en.html
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بعض برامج الرسم والحسابات الكيميائية
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 بعض برامج الرسم والحسابات الكيميائية

GaussView HyperChem 

Chemdraw 
ChemSketch 

Chemdoodle Isisdraw 
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APP Store بعض تطبيقات الكيمياء يف
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ي  تطبيقاتبعض 
 APP Storeالكيمياء ف 

Dilution 

K12 Periodic 
Table of the 

Elementslution 

Chemistry, 
Organic 

Chemistry 

Chemistry 

Chemistry 
Formula 
Practice 
Free 

Chemical: 
Substances 
Chem-Quiz 

Chem Pro: 
Chemistry 
Tutor in 
Your Pocket 

CMM, Molar  
Mass 
Calculator 



35

 Electron Configuration التوزيع اإللكتروني

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f

S orbitals  2 electrons
P orbitals  6 electrons
d orbitals  10 electrons
f orbitals  14 electrons
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الجدول الدوري للعناصر
Periodic table of the elements
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 الجدول الدوري للعنارص
Periodic table of the elements 
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 للتواصل

 ايميل رئيس القسم

hmsaidi@uqu.edu.sa 

 ايميل وكيلة القسم

rsjassas@uqu.edu.sa 

ي للقسم
ون    الموقع االلكبر

 
 
 

https://uqu.edu.sa/juc_chemistry 
 

 

 

للتواصل

ايميل رئيس القسم
hmsaidi@uqu.edu.sa

ايميل وكيلة القسم
rsjassas@uqu.edu.sa

 املوقع االلكتروني للقسم

https://uqu.edu.sa/juc_chemistry




