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 انكًُُبء انؼضىَخ 

 وطف انًمشس

ً ألهى خظبئض انًمشس ويخشخبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ  َىفش وطف انًمشس هزا إَدبصاً يمزضُب

انطبنت رسمُمهب يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ زمك االسزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبزخ. والثذ يٍ 

 يفبهُى انكًُُبء انؼضىَخ.انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف انجشَبيح. َشًم هزا انًمشس رغطُخ 
 

 خبيؼخ دَبنً/كهُخ انؼهىو  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انزمبَخ االزُبئُخ انمسى انؼهًٍ/انًشكض .2

 Organic Chemistryانكًُُبء انؼضىَخ /  اسى/سيض انًمشس .3

 انضايٍ  أشكبل انسضىس انًزبزخ .4

 فظهٍ/ انفظم االول انفظم/ انسُخ .5

 سبػخ 60 انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ ) .6

 3/10/2022 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

رؼشَف انطالة ثبنزشاكُت انكًُُبئُخ نهدضَئبد انؼضىَخ واهًُزهب وكُفُخ رشاثطهب نزكىٍَ اندضَئبد انكجُشح 

 ويؼشفخ طشق انكشف ػُهب ورًُُضهب يخزُشَب  ورطجُمبرهب انؼًهُخ انهبدفخ انً انزطىَش ويىاكجخ انزطىس

 انؼهًٍ نهكًُُبء انؼضىَخ ودوسهب فٍ انزمبَخ االزُبئُخ.

رؼشَف ورؼهُى انطهجخ ػهً كبفخ انًؼهىيبد انضشوسَخ وانالصيخ انخبطخ ثًبدح انكًُُبء انؼضىَخ يًب 

 َؤهههى نهؼًم وانجسش فٍ كبفخ يدبالد انكًُُبءانؼضىَخ.
 

 يخشخبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 األهذاف انًؼشفُخ  -أ

رًكٍُ انطهجخ يٍ انسظىل   -2رًكٍُ انطهجخ يٍ انسظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى نهكًُُبء انؼضىَخأ -1أ

 ػهً انًؼشفخ وانفهى  نهزشاكُت انكًُُبئُخ نهًشكجبد انؼضىَخ

رًكٍُ انطهجخ يٍ انسظىل  ػهً انًؼشفخ وانفهى نًُكبَُكخ انزفبػالد انؼضىَخ وطشق انكشف ػٍ   -3أ

رًكٍُ انطهجخ يٍ انسظىل  ػهً انًؼشفخ وانفهى نهزدبسة انؼًهُخ نهكًُُبء   -4نًشكجبد انؼضىَخأا

 انؼضىَخ
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 األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس.  -ة 

 رسسٍُ لذسح انطبنت ػهً انًالزظخ - 1ة 

 أٌ َزؼهى كُفُخ انزمهُذ وانًسبكبح  - 2ة 

  أٌ َزؼهى أسهىة انزدشَت  - 3ة 

 انززكش-انًؼشفخ يهبساد  -4ة

 يهبساد انززكُش وانزسهُم   - 5ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

 انًسبضشح   واسزخذاو انسجىسح واالنمبء يغ انششذ وانزىضُر -

 انؼشوع انزىضُسُخ )االسزؼبَخ ثبنًخططبد وانظىس واالفالو انزؼهًُُخ(  -

 انًُبلشخ انزفبػهُخ  -

 االضبفُخ انًزؼهمخ ثًخشخبد انزفكُش وانزسهُم انكًُُبئٍ انؼضىٌرضوَذ انطهجخ ثبالسبسُبد وانًىاضُغ    -

ركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًسبضشاد نًُبلشخ يىاضُغ انكًُُبء انؼضىَخ رزطهت انزفكُش  -

 وانزسهُم 

انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًسبضشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  -

 نًىاضُغ يسذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 االخزجبساد انُظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3

 اخزجبساد لظُشح شفهُخ ورسشَشَخ -4

 دسخبد يسذدح ثىاخجبد ثُزُخ ويسبهًبد وَشبطبد أخشي  -5

 وانمًُُخ األهذاف انىخذاَُخ  -ج

 رؼهُى انطبنت ػهً االسزمجبل  -1ج

  رطىَش لذسح انطبنت ػهً االسزدبثخ -2ج

   أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ انزمُُى )إػطبء لًُخ(  -3ج

 رسسٍُ لذساد انطبنت ػهً انزُظُى   -4ج   

 رًكٍُ انطهجخ يٍ فهى انكًُُبء انؼضىَخ   -5ج

 رسهُم ورشخُض ورًُُض انًشكجبد انؼضىَخ رًكٍُ انطهجخ يٍ زم انًشبكم انًشرجطخ فٍ  -6ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ زم انًشبكم انًشرجطخ ثبالطبس انفكشٌ نهكًُُبء  انؼضىَخ  -7ج

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 اخشاء يُبفسبد ػهًُخ يًزؼخ )فشدَخ أو فشلُخ(.  -

 رُظُى يسبضشاد يٍ اػذاد انطهجخ. -

 ركىٍَ خًبػبد ػًم رطىػُخ.  -

 انؼهًُخ.انشزالد  -

 طشَمخ انًسبضشح واسزخذاو انسجىسح انزفبػهُخ  -

 انششذ وانزىضُر     -

 رضوَذ انطهجخ ثبألسبسُبد وانًىاضُغ االضبفُخ انًزؼهمخ ثًخشخبد انزفكُش وانزسهُم انكًُُبئٍ  انؼضىٌ   -

 ش وانزسهُم ركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًسبضشاد نًُبلشخ يىاضُغ انكًُُبء انؼضىَخ رزطهت انزفكُ -

انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًسبضشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  -

 نًىاضُغ يسذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -



 3الصفحة 
 

 

 طشائك انزمُُى    

 رخظُض خىائض )كزت، شهبداد رمذَشَخ(  -

 ػهً يشبسكبره فٍ رهك انُشبطبد رخظُض خضء يٍ رمُُى انطبنت  -

رخظُض يكبٌ فٍ انمسى انؼهًٍ أو فٍ انًىلغ االنكزشوٍَ  نؼشع طىس وَزبخبد و اسًبء انطهجخ  -

 انًزًُضٍَ .

 انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ )انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ(. -د 

 انزىاطم انشفهٍ وانزسشَشٌ رؼهُى انطبنت يهبساد  -1د

اسزخذاو االدواد انزكُهىخُخ انسذَثخ كبسزخذاو انسبسىة واالَزشَذ وانجشايح انؼهًُخ انخبطخ  -2د

 ثئػذاد انزمبسَش واندذاول واالشكبل وانؼشوع. 

 رشدُغ انطبنت ػهً انؼًم اندًبػٍ ضًٍ فشَك ػًم. -3د

 انىلذ ) اداسح انىلذ ( .رًُُخ لذساد انطبنت ػهً االسزفبدح انًثهً يٍ  -4د

 

 ثُُخ انًمشس -9

األسجى

 ع
 يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد

اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع

طشَمخ 

 انزؼهُى
 طشَمخ انزمُُى

1 

 ع(2ٌ+2)

رؼشَف انطبنت ثبنكًُُبء انؼضىَخواهًُزهب 

فٍ زُبرُب .رؼشَف انطبنت, ,خىاص 

 ووظبئف. ثبنهُذسوكشثىَبد واَىاػهب

نهكًُُبء يذخم 

 انؼضىَخ

انسجىسح 

 وانذارب شى

ايزسبَبد َىيُخ 

وواخجبد ثُزُخ 

ثبالضبفخ انً 

 االيزسبَبد انشهشَخ

 

2 

رؼشَف انطبنت ثخظبئض االنكبَبد  ع(2ٌ+2)

 واالنكُُبد

رؼشَف انطبنت ثبنًشكجبد 

انؼضىَخواهًُزهب, رشكُجهب رظُُفهب 

 اَىاػهب خظبئظهب.

يشكجبد انكبسثىٌ 

 انؼضىَخ

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

3 
 ع(2ٌ+2)

 انسهمُخ وغُشانسهمُخ رؼشَف انطبنت ثبالنكبَبد
انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

4 
 ع(2ٌ+2)

 كبشف كشَُُبدسد رؼشَف انطبنت  ثطشق رسضُش االنكبَبد
انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

5 
 ع(2ٌ+2)

 رؼشَف انطبنت  ثزفبػالد األنكبَبد
االززشاق 

 وانزكسُشانسشاسٌ

انسجىسح 

 شىوانذارب 
= 

6 

 ع(2ٌ+2)

األنكُُبد خظبئظهبواهًُزهب, رشكُجهب 

 رظُُفهب اَىاػهب

 

األنكُُبد انًسزمًُخ 

 وانسهمُخ

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

7 
 ع(2ٌ+2)

 رسًُخ األنكُُبد
انطشَمخ االػزُبدَخ 

 وانشبئؼخ

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

8 
 ع(2ٌ+2)

  انفظم االول \االيزسبٌ االول
انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

9 
 ع(2ٌ+2)

 رسظُش األنكُُبد
سست خضَئخ يبء يٍ 

 انكسىل

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

10 
 ع(2ٌ+2)

 .رسضُش األنكُُبد
اَزضاع خضَئخ هبنُذ 

 االنكُم

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

 =انسجىسح انهذسخخ ثىخىد  رفبػالد األنكُُبد ع(2ٌ+2) 11
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 وانذارب شى انجالرٍُ

12 
 ع(2ٌ+2)

 اَىٌ انكبسثىَُىو يبءيُكبَُكُخ سست خضَئخ 
انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

13 
 ع(2ٌ+2)

 هبنُذاد األنكُم انثُبئُخ انًزدبوسح
سست خضَئخ 

 هبنىخٍُ

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

14 
 ع(2ٌ+2)

 اخزضال األنكُبَُبد
انهذسخخ ثخطىح 

 وازذح

انسجىسح 

 وانذارب شى
= 

15   
االيزسبٌ انثبٍَ 

 انفظم االول\
  

 
 

 انجُُخ انزسزُخ  -10

 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
 د.فهذ ػهٍ زسٍُ \انكًُُبءانؼضىَخا 

 د. هبدٌ كبضى ػىع\انكًُُبءانؼضىَخ 

 ـ انًشاخغ انشئُسُخ )انًظبدس(  2
Bahl, B. S., & Bahl, A. (2017). A textbook of 

organic chemistry. S. Chand Publishing. 

                 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب

 ) انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,....  (

Johnson, S., Meyers, M., Hyme, S., & Leontyev, 

A. (2019). Green Chemistry Coverage in 

Organic Chemistry Textbooks. Journal of 

Chemical Education, 97(2), 383-389. 

Klein, D. R. (2020). Organic chemistry. John 

Wiley & Sons. 

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 

 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  -10

اػزًبد طشائك ورطجُك اسزشارُدُبد طشائك انزذسَس انسذَثخ. واإلنًبو ثكم يب هى يسزسذس وخذَذ فٍ  -

 اسزشارُدُبد انزؼهًُىانزؼهى.

 فٍ انكًُُبء انؼضىَخ االسزفبدح يٍ يسزدذاد َزبئح انجسىس انؼهًُخ -

 رطىَش يفشداد انًُهح ثسُش رىاكت انزطىساد فٍ يدبل االسزخذايبد انزطجُمُخ نهكًُُبء انؼضىَخ -

 االطالع ػهً ردبسة انذول االكثش رطىسا فٍ هزا انًدبل واالسزفبدح يٍ خجشارهى انًزشاكًخ.  -
 

  


