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 نمىذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 الكيمياء  ٍ / انًشكضهًانمغى انؼ .2

 Ch 102/ / المرحلة األولىيةالتحليلالكيمياء  اعى / سيض انًمشس .3

 بكالىريىس علىم كيمياء انثشايح انرٍ َذخم فُها .4

 سنىي انفصم / انغُح .5

 ساعات 6 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 52/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .انكًُُاء انرسهُهُح والغايها وخطىاخ انرسهُم انكًُُائٍاٌ َرؼهى انطانة انًثادئ االعاعُح فٍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى مشسيخشخاخ انً .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انسصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نهكًُُاء انرسهُهُح -1أ

 يؼشفح انطانة نهًفاهُى األعاعُح نطشق انرسهُم انكًُُائٍ -2أ

 يؼشفح انطانة نهطشائك انسذَثح انًغرخذيح فٍ انرسهُم انكًُُائٍ -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 واعرخذاو األخهضج تشكم كفىءَرمٍ انطانة اخشاء انرداسب  -1ب

 ػٍ ذشاكُض انًسانُم وانسغاتاخ انًرؼهمح تهاطشائك انرؼثُشَرمٍ انطانة  -2ب

 االذضاٌ انكًُُائٍ واالَىٍَ وانرسهم انًائٍ ناليالذ وانًسانُم انًُظًحدساعح -3ب

 وانؼًهُح.يٍ انُازُح انُظشَح انذالئم انًرؼهمح تها وذطثُماذهايُسُُاخ انرغسُر ودساعح  -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًساضشاخ -1
 وعائم األَضاذ يثم: انغثىسج انزكُح  -2
 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأخهضج انمُاط -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرساَاخ انشفىَح -1
 األيرساَاخ انشهشَح -2
 األيرساَاخ انغُىَح -3
 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 اػرًاد أعهىب انسىاس تٍُ انطانة واألعرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أعهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًساضشاخ -           
 وعائم األَضاذ يثم: انغثىسج انزكُح  -           

 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأخهضج انمُاط -
 طشائك انرمُُى    

 األيرساَاخ انشفىَح -
 األيرساَاخ انشهشَح -

 األيرساَاخ انغُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَداتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ اندهاخ خاسج اندايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَظ واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثىع
يخشخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اعى انىزذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 1

مقدمة عامة الكيمياء 
التحليلة،خطوات 
 التحليل الكيميائي

Analytical chemistry, 

classification, steps of chemical 

analysis. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 2
 طرائق التعبري عن الرتاكيز

 
Methods of expression of 

concentration. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Examples and solution of the امثلة وحلول عن الرتاكيز ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 3

concentration. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 التوازن الكيميائي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 4
Chemical equilibrium, kinds of 

chemical equilibrium, mass 

action law. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 5
العوامل املؤثرة على 

 التوازن الكيميائي
Factors affecting the reaction 

equilibrium, solubility of 

precipices. 

 انًساضشج+انًخرثش
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 حاصل األذابة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 6
Solubility product principle, 

examples and applications of 

solubility product. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Ionization equilibrium, acids and التوازن اليوين ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 7

base. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش .Salts and salts hydrolysis األمالح وحتللها ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 8
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and applications وتطبيقاتامثلة  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 9
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Buffers solutions, types of حماليل البفر وانواعها ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11

buffers solutions. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 التحليل احلجمي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 12
Volumetric analysis, laws, 

concentration units used in 

volumetric calculations. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 13
 تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

of simple system, acid-base انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 14

الكواشف املستعملة يف 
 تسحيحات التعادل

 

Indicators used in neutralization 

titrations (acid -base), Examples 

and solutions. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Titrations curve for strong acid منحين  التسحيح ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 15

and strong base. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 16
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 17
 منحين  التسحيح

 
Titrations curve for weak acid 

and strong base. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions اسئلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 18
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 19
 نظرية تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

of complex system, acid-base انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 Precipitations reaction, titration تفاعالت الرتسيب ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21

curves of Precipitations reaction. 
 انًساضشج+انًخرثش

وشهشَح ايرساَاخ اعثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 22
الكواشف املستعملة يف 

 تفاعالت الرتسيب

Indicators used in Precipitations 

titration curve.  انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 23
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 24
-تسحيحات األكسدة

 األختزال
Oxidation-reduction, titrations, 

titration curve 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انثُُح انرسرُح  .11
 انكرة انًمشسج انًطهىتح -1
 
 
 

- Skoog D.; West d. Holler F. and Crouch S. 

″Fundamental of Analytical Chemistry″ eighth Ed. 

Thomson, USA. 2004.  

 )اعاعُاخ انكًُُاء انرسهُهُح(

 انخفاخٍ، خىاد كاظى واخشوًَهضيح فٍ انكًُُاء انرسهُهُح انؼًهٍ  -

 

  انًشاخغ انشئُغُح )انًصادس( -2

 انرٍ َىصً تهاانكرة وانًشاخغ  - أ
 )انًدالخ انؼهًُح، انرماسَش، .....( 

- Gray D. Christian ″analytical Chemistry″ Sixth 

Ed. Wiley ed. USA, 2004. ُحانكًُُاء انرسهُه  
- John Kenkel″ Analytical Chemistry for 

Technicians″third ed.Lewis Publishers, USA 2002. 

- Vogel's″Qualitative Inorganic Analysis″ Seventh 

Edition, Revised by G. Svehla, Longman Group 

Limited, England 1996. 

ذداسب فٍ انكًُُاء غُش انؼضىَح وانرسهُهُح ″واصم، دمحم يدذٌ -

2002انطثؼح انثاَُح داس انفدش نهُشش وانرىصَغ ″ وانفُضَائُح  

 Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical - انًشاخغ االنكرشوَُح، يىالغ االَرشَد - ب

Analysis″ Eighth Ed.  Freeman and Company New 

York. 2010. ًٍانرسهُم انكًُُائٍ انك 

- Hage D.; Carr J. ″analytical Chemistry and 

quantitative analysis″ international Ed. Person, 

USA, 2011.   ُم انكًٍانكًُُاء انرسهُهُح وانرسه  
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ .12
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 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربٍة للعلىم الصرفة/ابن الهٍثن كلٍة انمؤصضح انرؼهُمُح .1

 الكٍوٍاء  ٍ / انمشكزؼهمانمضم ان .2

 Ch 101/ الكٍوٍاء العضىٌة/ الورحلة األولى اصم / سمز انممشس .3

 ٌىهً أشكال انحضىس انمراحح .4

 سنىي انفصم / انضىح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 55/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشسأهذاف  .8

 ها مغ دساصح انكُمُاء انفشاغُح نثؼض انمشكثاخشذؼشَف انطانة تانمشكثاخ انؼضىَح وطشق ذحضُ

 

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشجاخ ان .9

 ح ُانمؼشفاالهذاف  -أ
 مؼشفح انطانة نهمشكثاخ انؼضىَح-1أ

انحهمُحوانىضؼُح انفشاغُح نها واالنكُىاخ طشق ذحضُشاالنكاواخ واالنكاواخ ذؼشَف انطانة ت-2أ

 واالنكاَىاخ وانذاَُىاخ وانهُذسوكاستىواخ االسوماذُح مغ انكُمُاء انفشاغُح نثؼض انمشكثاخ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 أن َرمه انطانة انرشاكُة انكُمُائُح نالنكاواخ واألنكُىاخ واالنكاَىاخ  -1ب

 وطشق ذحضُشها االنكاواخ واالنكاواخ انحهمُحانرمُُز تُه  -2ب

 انرمُُز تُىانهُذسوكاستىواخ األنُفاذُح واألسوماذُح وطشق ذحضُشها -3ب

 أن َرمه انطانة كراتح انرشاكُة انفشاغُح نثؼض انمشكثاخ انؼضىَح -4ب

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح مثم: انضثىسج انزكُح  -2
 انمىاد انمخرثشَح وأجهزج انمُاس اصرؼمال -3

 طشائك انرمُُم      

 األمرحاواخ انشفىَح -1
 األمرحاواخ انشهشَح -2
 األمرحاواخ انضىىَح -3
 االهذاف انىجذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أصهىب انحىاس تُه انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أصهىب انمىالشح -3ج

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم     

 انمحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح مثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُم    

 األمرحاواخ انشفىَح -
 األمرحاواخ انشهشَح -

 األمرحاواخ انضىىَح -    
تماتهُح انرىظُف وانرطىس  انمىمىنح ) انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و -د 

 (.انشخصٍ

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

 َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَش واذماوهاأن   -4د
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 تىُح انممشس .11

 انضاػاخ األصثىع
مخشجاخ انرؼهم 

 انمطهىتح
اصم انىحذج / انمضاق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انرمُُم طشَمح انرؼهُم

 اصرة سيكما وابي ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1
الكيمياء العضوية االواصر 
 انمحاضشج+انمخرثش االحاديةوالثنائيةوالثالثية 

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

2 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 شروط التعاقب
التعاقب وفوق التعاقب واالوربيتاالت 

 انمحاضشج+انمخرثش الذرية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزايئيةاخلواص  -االلكاانت  التسمية الكاانت بسيطة وحلقية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش طرق حتضريالكاانت طرق خمتلفة لتحضري الكاانت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

5 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 عوامل اذللجنه
 هلجنة االلكاانت والعوامل ادلؤثرة عليها

 انمحاضشج+انمخرثش وااللكاانت ادلختلفة
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش اخلواص الفيزايئية  -االلكينات التسمية االلكينات تسميتها وخواصها ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش االلكينات حتضري طرق خمتلفة للتحضري ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش ايوانت الكاربونيوم واعادة الرتتب ترتب ايوانت الكاربونيوم ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان الفصل االول امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 امرحاواخ شهشَح  انمحاضشج+انمخرثش اخلواص الفيزايئية -الدايينات التسمية تسمية الدايينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

11 
 ,1) -(1,4)-تفاعالت االضافة ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

2) 
 انمحاضشج+انمخرثش طرق حتضري الدايينات

اصثىػُح وشهشَح امرحاواخ 

 وذماسَش مخرثشَح

12 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 تسمية االلكاينات وخواصها
 -االلكاينات التسمية التحضري

 انمحاضشج+انمخرثش التفاعالت
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش حامضية االستلني والكاينات الطرفية شروط احلامضية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 امرحاواخ شهشَح  انمحاضشج+انمخرثش االمتحان الثاين  للفصل االول امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14

 انمحاضشج+انمخرثش اذليدروكاربوانت االروماتية تركيب البنزين تراكيب البنزين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 15
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 انمحاضشج+انمخرثش الظاهرة االروماتية للبنزين قاعدة هوكل لالروماتية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 16
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش التسمية –مشتقات البنزين تسمية مشتقات البنزين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت البنزين التعويض االلكرتوفيلي ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفاعلية والتوجيه يف تفاعالت البنزين العوامل ادلؤثرة ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان الفصل الثاين امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

21 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 ذرة الكربون الرابعية السطوح
الكيمياء الفراغية الذرة الكريالية وغري 

 انمحاضشج+انمخرثش الكريالية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش االيزومرات اذلندسية السز والرتانس ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الضوء ادلستقطب –الفعالية الضؤئية الدوران النوعي–جهاز ادلقطاب  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

24 
 

 انمحاضشج+انمخرثش للمركبات العضويةL و  Dنظام D-Lالتسمية حسب نظام  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح
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 انثىُح انرحرُح  .11

 -ٍ نهمشحهح االونً كهُح انرشتُح كراب مىهج /انكُمُاء انؼضىَح - انكرة انممشسج انمطهىتح -1

 اته انهُثم –انكُمُاء انفشاغُح كراب مىهجٍ نكهُح انرشتُح 

 
  انشئُضُح )انمصادس(انمشاجغ  -2

 انكرة وانمشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انمجالخ انؼهمُح، انرماسَش،....( - ب

Organic chemistry Morrsen and Boyed- 

 

 Organic chemistry Francis Carey انمشاجغ االنكرشووُح ، مىالغ االورشوُد -ب

 

 خطح ذطىَش انممشس انذساصٍ .12

 

 

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش مراجعة عامة للمادة مراجعة عامة للمادة ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 وذماسَش مخرثشَح

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش الثاين للفصل الثايناالمتحان  امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26

 وذماسَش مخرثشَح



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربٍة للعلىم الصرفة/ابن الهٍثن كلٍة انمؤسسخ انزؼهُمُخ .1

 الكٍوٍاء  انمسم انجبمؼٍ / انمشكز .2

 Ch103الكٍوٍاء الالعضىٌة/ الورحلة األولى/  اسم / سمز انممشس .3

 ٌىهً أشكبل انحضىس انمزبحخ .4

 سنىي انفصم / انسىخ .5

 ساعة 2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 22/01/2102 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشسأهذاف  .8

 دساسخ انجىُخ االنكزشووُخ نهزسح وثىُخ انجزَئبد انزسبهمُخ وانخىاص انذوسَخ نهزساد 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُم وانزؼهم وانزمُُم ممشسمخشجبد ان .9

 خ ُانمؼشفاالهذاف  -أ
 نهجىبء األنكزشووٍ نهزسادمؼشفخ انطبنت -1أ

 ثبنخىاص انذوسَخ نهزسادرؼشَف انطبنت   -2أ

 ثُه انزساد فهم مؼىً انزأصش انزسبهمٍ   -3أ

 مشسانخبصخ ثبنم ُخانمهبساراالهذاف   -ة 

 أن َزمه انطبنت كزبثخ انجىبء األنكزشووٍ نكم رسح  -1ة

 انزمُُز ثُه انزمشح وانذوسح وخىاص ثؼض انؼىبصش فٍ انجذول انذوسٌ -2ة

 انزمُُز ثُىبنزبصش األَىوٍ وانزبصش انزسبهمٍ  -3ة

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم      

 انمحبضشاد -1
 وسبئم األَضبح مثم: انسجىسح انزكُخ  -2

 طشائك انزمُُم      

 األمزحبوبد انشفىَخ -1
 األمزحبوبد انشهشَخ -2
 األمزحبوبد انسىىَخ -3
 االهذاف انىجذاوُخ وانمُمُخ -ج

 اػزمبد أسهىة انحىاس ثُه انطبنت واألسزبر -1ج

 اػذاد رمبسَش مىظمخ -2ج

 اػزمبد أسهىة انمىبلشخ -3ج

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم     

 انمحبضشاد -           
 وسبئم األَضبح مثم: انسجىسح انزكُخ  -           

 طشائك انزمُُم    

 األمزحبوبد انشفىَخ -
 األمزحبوبد انشهشَخ -

 األمزحبوبد انسىىَخ -    
 (.ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انمهبساد األخشي انمزؼهمخانمىمىنخ )انزأهُهُخ انمهبساد  انؼبمخ و - د

 لذسح انطبنت ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انزشثىٌ وانمهىٍ -1د

 انزفكُش األَجبثٍ ورىظُف انمؼشفخ انزٍ رهمبهب -2د

 انمذسح ػهً انزؼبمم مغ انجهبد خبسج انجبمؼخ وانزذسَت مؼهم -3د

 انزذسَس وارمبوهب أن َزمكه انطبنت مه رؼهم مهىخ  -4د
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 ثىُخ انممشس .11

 انسبػبد األسجىع
مخشجبد انزؼهم 

 انمطهىثخ
اسم انىحذح / انمسبق أو 

 انمىضىع
 طشَمخ انزمُُم طشَمخ انزؼهُم

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونية للذرة البناء األلكرتوين وظشٌ 2 1

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح االلكرتونية للذرةالبنية  البناء األلكرتوين وظشٌ 2 2

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونية للذرة البناء األلكرتوين وظشٌ 2 3

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونيةللذرة البناء األلكرتوين وظشٌ 2 4

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونية للذرة البناء األلكرتوين وظشٌ 2 5

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونية للذرة البناء األلكرتوين وظشٌ 2 6

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونية للذرة البناء األلكرتوين وظشٌ 2 7

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكرتونية للذرة األلكرتوينالبناء  وظشٌ 2 8

 اجلدول الدوري وظشٌ 2 9
اجلدول الدوري واخلواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 اجلدول الدوري وظشٌ 2 11
اجلدول الدوري واخلواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 اجلدول الدوري وظشٌ 2 11
اجلدول الدوري واخلواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

اجلدول الدوري واخلواص الدورية  اجلدول الدوري وظشٌ 2 12
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 اجلدول الدوري وظشٌ 2 13
واخلواص الدورية اجلدول الدوري 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 اجلدول الدوري وظشٌ 2 14
اجلدول الدوري واخلواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح امتحان امتحان وظشٌ 2 15

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح االصرةا اليونية التاصر وظشٌ 2 16

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح االصرة االيونية التاصر وظشٌ 2 17

 انمحبضشح االصرة االيونية التاصر وظشٌ 2 18
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 انمحبضشح االصرة االيونية التاصر وظشٌ 2 19
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح يف بنية اجلزيئة التسامهيةمقدمة  التاصر وظشٌ 2 21

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية التاصر وظشٌ 2 21

 انمحبضشح مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية التاصر وظشٌ 2 22
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 وظشٌ 2 23
 انمحبضشح بنية اجلزيئة التسامهيةمقدمة يف  التاصر

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 انمحبضشح مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية التاصر وظشٌ 2 24
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 انمحبضشح اجلزيئات واالصرة الكيمياوية التسامهية التاصر وظشٌ 2 25
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ

 

 وظشٌ 2 26
 التاصر

 انمحبضشح اجلزيئات واالصرة الكيمياوية التسامهية
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 
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 انجىُخ انزحزُخ  .11

 ثبسم انسؼذٌ      / د. كُمُبء انالػضىَخ نهمشحهخ االونًان انكزت انممشسح انمطهىثخ -1

  انمشاجغ انشئُسُخ )انمصبدس( -2

 انكزت وانمشاجغ انزٍ َىصً ثهب - أ
 انزمبسَش،....()انمجالد انؼهمُخ، 

- Basic Inorganic Chemistry, F.A.Cotton, G. 

Wilkinson and P.L.Gaus, 3rd edition, John Wiley 

and Sons, Inc. New York, 1995. 

 James E.House, inorganic chemistry, copyright انمشاجغ االنكزشووُخ ، مىالغ االوزشوُذ -ة

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley,New 2009 

 

 خطخ رطىَش انممشس انذساسٍ .12

 

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انمؤعغح انرؼهُمُح .1

 الكيوياء  ٍ / انمشكضؼهمانمغم ان .2

 Ch 202/ الكيوياء التحليلية/ الورحلة الثانية اعم / سمض انممشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انمراحح .4

 سنىي انفصم / انغىح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 55/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشسأهذاف  .8

 انرحهُم انكمٍ انىصوٍ، روتاوُح انشواعة، وطشق األعرخالصدساعح 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشجاخ ان .9

 االهذاف انمؼشفُح -أ
 نطشق انرحهُم انكُمُائٍمؼشفح انطانة -1أ

 مؼشفح مؼىىانرحهُم انكمٍ انىصوٍ وطشق اجشاء انحغاتاخ -2أ

 مؼىً ثاتد حاصم األراتحفهم  -3أ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 أن َرمه انطانة حم انمغائم انمرؼهمح تانرحهُم انىصوٍ  -1ب

 انرمُُض تُه ذمىُاخ األعرخالص وذطثُماذها -2ب

 انرمُُض تُىاألعثاب انمؤدَح انً ذهىز انشاعة وطشق مؼانجرها  -3ب

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمحاضشاخ -1
 وعائم األَضاح مثم: انغثىسج انزكُح  -2
 اعرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهضج انمُاط -3

 طشائك انرمُُم      

 األمرحاواخ انشفىَح -1
 األمرحاواخ انشهشَح -2
 األمرحاواخ انغىىَح -3
 االهذاف انىجذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أعهىب انحىاس تُه انطانة واألعرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أعهىب انمىالشح -3ج

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم     

 انمحاضشاخ -           
 وعائم األَضاح مثم: انغثىسج انزكُح  -           

 اعرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهضج انمُاط -
 طشائك انرمُُم    

 األمرحاواخ انشفىَح -
 األمرحاواخ انشهشَح -

 األمرحاواخ انغىىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانمىمىنح )انرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

 أن َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَظ واذماوها  -4د
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 تىُح انممشس .11

 انغاػاخ األعثىع
مخشجاخ انرؼهم 

 انمطهىتح
اعم انىحذج / انمغاق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انرمُُم طشَمح انرؼهُم

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل االول )التحليل الكمي الوزين( الوزينالتحليل الكمي  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل االول التحليل الكمي الوزين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 2
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3
الثاين )احلساابت يف التحليل الكمي الفصل  التحليل الكمي الوزين

 انمحاضشج+انمخرثش الوزين(
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل ادلسائل التحليل الكمي الوزين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل الثالث )ذوابنية الرواسب( ذوابنية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 5
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل ادلسائل ذوابنية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ذوابنية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8
الفصل الرابع )العوامل ادلؤثرة على ذوابنية 

 انمحاضشج+انمخرثش الرواسب(
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش أتثري القوة االيونية ومعامل الفعالية ذوابنية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 امرحاواخ شهشَح  انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل ادلسائل ذوابنية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل اخلامس )التكوين البلوري للرواسب( تكوين الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11
وشهشَح امرحاواخ اعثىػُح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش احلالة الغروية تكوين الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 12
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تلوث الرواسب ومعاجلتها تلوث الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  15

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  16

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل السادس )طرائق الفصل( طرائق الفصل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل التاسع )تقنيات الفصل غري ادلباشرة( طرائق الفصل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19
القوى ادلؤثرة بني الدقائق يف الطورين وانظمة  االستخالص

 انمحاضشج+انمخرثش االستخالص
وشهشَح امرحاواخ اعثىػُح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تقنيات االستخالص مع حل االسئلة االستخالص ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل العاشر )الكروماتوغرافيا( االكروماتوغرافي ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الكروماتوغرافيا الكروماتوغرافيا ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش عشر )التبادل االيوين( الفصل احلادي التبادل االيوين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25
 التبادل االيوين

 العالقات الرايضية يف التبادل االيوين
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش

 وذماسَش مخرثشَح
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االعظ انؼامح نهرحهُم انكمٍ / االول( انكُمُاء انرحهُهُح )انجضء - انكرة انممشسج انمطهىتح -1

 انىصوٍ ذأنُف د. صفاء سصولٍ انمشػة

انمذخم انً طشائك انفصم ذأنُف / انكُمُاء انرحهُهُح )انجضء انثاوٍ( -

 د. صفاء سصولٍ انمشػة

 

  انمشاجغ انشئُغُح )انمصادس( -2

 انكرة وانمشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انمجالخ انؼهمُح، انرماسَش،......(

- Analytical chemistry the fundamentalsChemical 

separation methods by John A. Dean 

مىالغ انمشاجغ االنكرشووُح،  - ب

 االورشود

- Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical Analysis″ 

Eighth Ed.  Freeman and Company New York. 2010. 

 انرحهُم انكُمُائٍ انكمٍ

- Hage D.; Carr J. ″analytical Chemistry and 

quantitative analysis″ international Ed. Person, USA, 

انرحهُهُح وانرحهُم انكمٍانكُمُاء    .2011  
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 انمحاضشج+انمخرثش مع حل ادلسائلتكملة الفصل  التبادل االيوين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انمؤصضح انرؼهُمُح .1

 الكيوياء  ٍ / انمشكزؼهمُانمضم ان .2

 Ch 201/ الكيوياء العضىية/ الورحلة الثانية اصم / سمز انممشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انمراحح .4

 سنىي انفصم / انضىح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 55/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشسأهذاف  .8

نرفاػالخ انمخرهفح مُكاوُكُاخ ا ؼضىَح وطشق ذحضُشها وذفاػالذها مغ دساصحانمشكثاخ انذؼشَف انطهثح ػهً 

 .نهزي انمشكثاخ

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشجاخ ان .9

 ح ُانمؼشفاالهذاف  -أ
 مؼشفح انطانة نهمشكثاخ انؼضىَح-1أ

 األنذَهاَذاخ وانكُرىواخ وذفاػالذها تؼض انمشكثاخ مثم: ذحضُشطشق ذؼشَف انطانة ت-2أ

 انحىامض انكاستىكضُهُح وانكحىالخ واألَثشاخ  طشق ذحضُشذؼشَف انطانة ت-3أ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 أن َرمه انطانة كراتح انمُكاوُكُح انخاصح تكم ذفاػم  -1ب

 األنذَهاَذاخ وانكُرىواخ تاصرؼمال انكشف انخاصانرمُُز تُه تؼض انمشكثاخ مثم:  -2ب

 انرمُُز تُىاألمُىاخ وطشق ذحضُشها -3ب

أن َرمه انطانة كراتح انرشاكُة انخاصح نثؼض انمشكثاخ انؼضىَح مثم: األَثىكضُذاخ وهانُذاخ  -4ب

 األسَم

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح مثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُم      

 األمرحاواخ انشفىَح -1
 األمرحاواخ انشهشَح -2
 األمرحاواخ انضىىَح -3
 االهذاف انىجذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أصهىب انحىاس تُه انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أصهىب انمىالشح -3ج

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم     

 انمحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح مثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُم    

 األمرحاواخ انشفىَح -
 األمرحاواخ انشهشَح -

 األمرحاواخ انضىىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىسانشخصٍ انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانمىمىنح )انرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

 أن َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَش واذماوها  -4د
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 تىُح انممشس .11

 انضاػاخ األصثىع
مخشجاخ انرؼهم 

 انمطهىتح
اصم انىحذج / انمضاق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انرمُُم طشَمح انرؼهُم

 انمحاضشج+انمخرثش الفينوالت,صيغتها, صفاهتا الفيزايئية, حتضريها الفينوالت  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت الفينوالت الفينوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 2
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 األلديهايدات والكيتوانت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3
االلديهايدات والكيتوانت, صيغتها, صفاهتا 

 انمحاضشج+انمخرثش , حتضريها.الفيزايئية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4
األضافة النيكلوفيلية اىل 

 جمموعة الكاربونيل
تفاعالهتا ,االضافة النيكليوفيلية اىل جمموعة 

 انمحاضشج+انمخرثش الكاربونيل
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 تفاعالت التكثيف ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 5
تصنيف مشتقات الكاربونيل تفاعالت التكثيف 

 انمحاضشج+انمخرثش لاللديهايدات والكيتوانت مع ميكانيكيتها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 احلوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6
الكاربوكسيلية ,صيغتها ,صفاهتا الفيزايئية, احلوامض 

 انمحاضشج+انمخرثش تسميتها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

امالح احلوامض الكاربوكسيلية ومصادرها, حتضري  احلوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7
 انمحاضشج+انمخرثش ةاحلوامض الكاربوكسيلي

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش حتضري احلوامض وتفاعالت احلوامض الكاربوكسيلية احلوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش احلوامض الكاربوكسيلية الثنائية احلوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9
اصثىػُح وشهشَح امرحاواخ 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11
احلوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية

مشتقات احلوامض الكاربوكسيلية, انواعها, 
 انمحاضشج+انمخرثش تسميتها, صفاهتا الفيزايئية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11
احلوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية
 انمحاضشج+انمخرثش مشتقات احلوامض الكاربوكسيليةحتضري 

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 12
احلوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية
 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت مشتقات  احلوامض الكاربوكسيلية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 األمينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13
االمينات و امالح الدايزونيوم ,انواع االمينات 

 انمحاضشج+انمخرثش تسميتها ,صفاهتا الفيزايئية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

امالح االمينات ,مصادرها ,حتضري االمينات,  األمينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14
 انمحاضشج+انمخرثش قاعدية االمينات

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان الفصل االول امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 15
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 األمينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 16
تفاعالت االمينات )تفاعالت االضافة( تفاعالت 

 انمحاضشج+انمخرثش االمينات مع حامض النرتوز
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكوين  امالح الدايزونيوم وازدواجها مع االمينات امالح الدايزونيوم ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 الكحوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18
الكحوالت, تسميتها, تصنيفها, صفاهتا الفيزايئية, 

 انمحاضشج+انمخرثش مصادر الكحوالت
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

الكحوالت متعددة اهليدروكسيل,حتضري الكحوالت  الكحوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19
 انمحاضشج+انمخرثش االحادية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت الكحوالت الكحوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 االيثرات وااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
االيثرات وااليبوكسيدات, تسميتها, صفاهتا 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزايئية,حتضري االيثرات
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش االيبوكسيدات, تفاعالت االيثراتحتضري  االيثرات وااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح
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 Organic chemistry Morrison and Boyed انكرة انممشسج انمطهىتح -1

  )انمصادس( انمشاجغ انشئُضُح -2

 انكرة وانمشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انمجالخ انؼهمُح، انرماسَش،....(

Organic Chemistry By Graham and Selmios 

 Organic chemistry Francis Carey انمشاجغ االنكرشووُح ، مىالغ االورشوُد -ب
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 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت االيبوكسيدات االيبوكسيدات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24
وصيغتها العامة صفاهتا هاليدات االريل, تركيبها 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزايئية, حتضريها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش حتضري هاليدات االريل, تفاعالهتا هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش مركبات الفسفورالعضوية, انواعها, حتضريها مركبات الفسفور ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 االيثرات وااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
االيثرات وااليبوكسيدات, تسميتها, صفاهتا 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزايئية,حتضري االيثرات
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 انمحاضشج+انمخرثش حتضري االيبوكسيدات, تفاعالت االيثرات االيثرات وااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت االيبوكسيدات االيبوكسيدات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24
هاليدات االريل, تركيبها وصيغتها العامة صفاهتا 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزايئية, حتضريها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

وشهشَح امرحاواخ اصثىػُح  انمحاضشج+انمخرثش حتضري هاليدات االريل, تفاعالهتا هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش مركبات الفسفورالعضوية, انواعها, حتضريها مركبات الفسفور ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح
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 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 الكيوياء  / انًشكز ؼهًٍانمضى ان .2

 Ch 204/ الثانية/ الورحلة الكيوياء الفيزياوية اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكال انذضىس انًرادح .4

 سنىي انفصم / انضُح .5

 ساعات 6 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 52/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشس أهذاف .8

)انماَىٌ االول وانثاٍَ  ذؼشَف انطانة ترذىالخ انطالح انً اشكانها انًخرهفح ػثش لىاٍَُ انثشيىدَُايُك

 .وانكًُُاء انذشاسَح وانًذانُم(

 

 

 
 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انذصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نمىاٍَُ انكًُُاء انفُزَاوَح -1أ

 يؼشفح انطانة نهًفاهُى األصاصُح نمىاٍَُ انثشيىدَُايُك -2أ

 يؼشفح انطانة تمىاٍَُ انكًُُاء انذشاسَح وانًذانُم -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 واصرخذاو األجهزج فٍ انًخرثشتشكم كفىءَرمٍ انطانة اجشاء انرجاسب  -1ب

 وانذضاتاخ انًرؼهمح تهاانماَىٌ األول وانثاٍَ نهثشيىدَُايُك طشائك انرؼثُش ػٍ َرمٍ انطانة  -2ب

 انمىاٍَُ وانىدذاخ انخاصح تكم لاَىٌ انرًُُز تٍُ -3ب

 وذطثُماذها لىاَُُانًذانُمدساصح  -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًذاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرذاَاخ انشفىَح -1
 األيرذاَاخ انشهشَح -2
 األيرذاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انذىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًذاضشاخ -           
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُى    

 األيرذاَاخ انشفىَح -
 األيرذاَاخ انشهشَح -

 األيرذاَاخ انضُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 َة يؼهىانمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذس -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىدذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 انًذاضشج+انًخرثش اخلصائص العامة للغازات الغازات ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 1
وشهشَح ايرذاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش قوانني الغازات الغازات ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 2
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش النظرية احلركية اجلزيئية للغازات الغازات ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 3
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش مقدمة عامة –الثرموديناميك  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 4
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش القانون االول للثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 5
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش بثبوت درجة احلرارةالعمليات  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 6
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش العمليات االديباتيكية الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 7
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش V, Tالعالقة بني  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 8
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش (P, V )( و(T,Pالعالقة بني  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 9
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش الكيمياء احلرارية الكيمياء احلرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش قوانني الكيمياء احلرارية الكيمياء احلرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش القانون الثاين للثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 12
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش دورة كارنوت احلرارية الكيمياء احلرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 13
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش العمليات التلقائية الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 14
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش االولامتحان الفصل  امتحان ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 15
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

   عطلة نصف السنة   16

 انًذاضشج+انًخرثش االنرتويب  االنرتويب ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 17
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش قوانني االنرتويب ادلختلفة االنرتويب ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 18
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش القانون الثالث للثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 19
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش الطاقة احلرة واجلهد الكيميائي الطاقة احلرة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
وشهشَح ايرذاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش نوعا الطاقة احلرة الطاقة احلرة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش ادلعادالت االساسية لالنظمة ادلغلقة األنظمة ادلغلقة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 22
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 

 

 عالقات ماكسويل
 

 عالقات ماكسويل
 

 انًذاضشج+انًخرثش

 

ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 

 

 

 التوازن الكيميائي
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 انًذاضشج+انًخرثش

 

 

 

ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 انثُُح انرذرُح  .11

 د. ػًاس هاٍَ انذجُهٍ/ انكًُُاء انفُزَائُح - انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 د. جالل دمحم صانخ/ ذشاسَح وذطثماذها فٍ انكًُُاءًَُُح انانذ -

 

  انًشاجغ انشئُضُح )انًصادس( -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انًجالخ انؼهًُح، انرماسَش،....(

- P.W. Atkins physical chemistry,7
th 

edition,  2007 

- Essential of (physical chemistry) by  

ArunBahlB.S.Bahl 2000 

 Physical chemistry  Third edition by Robert silbey انًشاجغ االنكرشوَُح ، يىالغ االَرشَُد -ب

and alberty,  2001  

- Physical chemistry  fourth  edition by  Laidler , 

Meiser and Sanctuary, 2003 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ .12
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 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 الكيوياء  انمغى انجايؼٙ / انًشكض .2

 Ch203/الكيوياء الالعضىية/ الورحلة الثانية اعى / سيض انًمشس .3

 يىهي أشكال انحضٕس انًراحح .4

 سنىي انفصم / انغُح .5

 ساعات 5 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

 55/01/5109 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 انًمشسأْذاف  .8

 طشائك ذحضٛش انؼُاصش ٔدساعح خٕاصٓا َٔظائشْاانجذٔل انذٔس٘ ٔانرؼشف ػهٗ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ٛانًؼشفاالْذاف  -أ
 نهثُاء األنكرشَٔٙ نهزساخيؼشفح انطانة -1أ

 تانخٕاص انذٔسٚح نهزساخذؼشٚف انطانة   -2أ

 ذحضٛش انؼُاصش ٔخٕاصٓا يؼشفح طشق  -3أ

 مشسانخاصح تانً ٛحانًٓاساذاالْذاف   -ب 

 أٌ ٚرمٍ انطانة كراتح انثُاء األنكرشَٔٙ نكم رسج  -1ب

 انرًٛٛض تٍٛ انؼُاصش انًًثهح ٔخٕاصٓا ٔصفاذٓا انؼايح -2ب

 انرًٛٛض تُٛإَٔاع األٔاصش  -3ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 ٔعائم األٚضاح يثم: انغثٕسج انزكٛح  -2
 اعرؼًال انًٕاد انًخرثشٚح ٔأجٓضج انمٛاط -3

 طشائك انرمٛٛى      

 األيرحاَاخ انشفٕٚح -1
 األيرحاَاخ انشٓشٚح -2
 األيرحاَاخ انغُٕٚح -3
 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 اػرًاد أعهٕب انحٕاس تٍٛ انطانة ٔاألعرار -1ج

 اػذاد ذماسٚش يُظًح -2ج

 اػرًاد أعهٕب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 ٔعائم األٚضاح يثم: انغثٕسج انزكٛح  -           

 اعرؼًال انًٕاد انًخرثشٚح ٔأجٓضج انمٛاط -
 طشائك انرمٛٛى    

 األيرحاَاخ انشفٕٚح -
 األيرحاَاخ انشٓشٚح -

 األيرحاَاخ انغُٕٚح -    
 (.تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمحانًُمٕنح )انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ - د

 لذسج انطانة ػهٗ انؼًم ضًٍ فشٚك انؼًم انرشتٕ٘ ٔانًُٓٙ -1د

 انرفكٛش األٚجاتٙ ٔذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهماْا -2د

 ٚة يؼٓىانمذسج ػهٗ انرؼايم يغ انجٓاخ خاسج انجايؼح ٔانرذس -3د

 أٌ ٚرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يُٓح انرذسٚظ ٔاذمآَا  -4د
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 تُٛح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثٕع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 1
 انجذٔل انذٔس٘

 انًحاضشج+انًخرثش ٔخٕاصّ انؼايح انجذٔل انذٔس٘
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 2
كٛفٛح ذٕصٚغ انؼُاصش فٙ انجذٔل  انجذٔل انذٔس٘

 انذٔس٘

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انٓٛذسٔجٍٛ ػًهٙ 3َظش٘+ 2 3

انٓٛذسٔجٍٛ )يمذيح،ذحضٛشِ 

 ٔانُظائش ٔانصٕس (

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 األصشج انٓٛذسٔجُٛٛح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 4
ٔانحانٓٛذسٔجُٛٛح،إَٔاػٓا،اٜصشج

 يض أ
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش انرٓجٍٛ  انرٓجٍٛ  ػًهٙ 3َظش٘+ 2 5
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 يخرثشٚحٔذماسٚش 

 انًحاضشج+انًخرثش رحاٌ شٓش٘اي يرحاٌ ا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 6
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 7
ضيشِ األٔنٗ،ٔجٕدْا انػُاصش  ضيشِ األٔنٗان

 ٔذٕصٚؼٓا،خٕاصٓا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 8
  ضيشِ األٔنٗان

 ذحضٛش ٔيشكثاخ انضيشج االٔنٗ
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انثاَٛحنضيشِ ا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 9
ػُاصش انضيشج انثاَٛح ٔجٕدْا 

 ٔخٕاصٓا
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش شٓش٘ايرحاٌ  يرحاٌا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 11
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انضيشج انثانثح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 11

ػُاصش انضيشج انثانثح ،ٔجٕدْا 

 ٔطشائك ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش انثٕسٌٔ ٔيشكثاذّ ٔأًْٛرّ انضيشج انثانثح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 12
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش األنًُٕٛو ٔيشكثاذّ ٔأًْٛرٓا انضيشج انثانثح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 13
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انضيشج انشاتؼح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 14

ػُاصش انضيشج انشاتؼح،انكاستٌٕ 

 َٔظائشِ ٔذفاػالذّ

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 يرحاٌ َصف انغُح ا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 15

 

 ايرحاٌ َصف انغُح

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش ػطهح َصف انغُح  ػطهح َصف انغُح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 16
ٔشٓشٚح ايرحاَاخ اعثٕػٛح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انغهٛكٌٕ ػًهٙ 3َظش٘+ 2 17

انغهٛكٌٕ ٔيشكثاذّ ٔأًْٛرٓا يغ 

 تمٛح انؼُاصش

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 18
 انضيشج انخايغح

 انًحاضشج+انًخرثش ػُاصش انضيشج انخايغحيمذيح 
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 19
انُرشٔجٍٛ أًْٛرّ ٔيشكثاذّ  انضيشج انخايغح

 ٔطشائك ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 21
ٔطشائك انفغفٕس ٔيشكثاذّ  انضيشج انخايغح

 ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 رحاٌاي ػًهٙ 3َظش٘+ 2 21
 رحاٌ شٓش٘اي

 
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

يُشٕساخ جايؼح  -كًٛٛاء انؼُاصش انًًثهح-د يٓذ٘ َاجٙ صكٕو - انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

 .1811انثصشج، انؼشاق 

 انجضء انثاَٙ-ّ د َؼًاٌ انُؼًٛٙ ٔجًاػر -

ف. كٕذٌٕ، ج. ٔٚهكُغٌٕ، انكًٛٛاء انالػضٕٚح االعاعٛح،  -

 1811، انؼشاق ذشجًح د. يٓذ٘ انضكٕو، يُشٕساخ جايؼح انثصشج

  انًشاجغ انشئٛغٛح )انًصادس( -2

 انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا - أ
 )انًجالخ انؼهًٛح، انرماسٚش،....(

- Basic Inorganic Chemistry, F.A.Cotton, G. 

Wilkinson and P.L.Gaus, 3rd edition, John Wiley 

and Sons, Inc. New York, 1995. 

 James E.House, inorganic chemistry, copyright انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ االَرشَٛد -ب

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley,New 2009 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12

 

 

 

 

 

 

 

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 22
ػُاصش انضيشج انغادعح  انضيشج انغادعح

 األٔكغجٍٛ ٔاَرشاسِ

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 23
يشكثاخ األٔكغجٍٛ أًْٛرٓا  انضيشج انغادعح

 ٔطشئك ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 24
انكثشٚد ٔيشكثاذّ ٔطشائك  انضيشج انغادعح

 ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 25
 انضيشج انغادعح

 تمٛح ػُاصش انضيشج انغادعح
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح  انًحاضشج+انًخرثش

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انغاتؼحانضيشج  ػًهٙ 3َظش٘+ 2 26
ػٍ انضيشج انغاتؼح  يمذيح

 ()انٓانٕجُٛاخ
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح
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 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انمؤسسح انرؼهُمُح .1

 الكيوياء  ٍ / انمشكزؼهمانمسم ان .2

 Ch 305/  الكيوياء الحياتية/ الورحلة الثالثة اسم / سمز انممشس .3

 يىهي أشكال انذضىس انمرادح .4

 سنىي انفصم / انسىح .5

 ساعة 2 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 22/01/2102 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشسأهذاف  .8

 .انرشكُثُح انىادُح مه انذُح انخهُح داخم انمىجىدج انذُاذُح انؼضىَح انمشكثاخ دساسح

 

 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشجاخ ان .9

 االهذاف انمؼشفُح -أ
 ذمكُه انطانة مه انذصىل ػهً انمؼشفح انىظشَح نهكُمُاء انذُاذُح  -1أ

 انؼضىَحانذُاذُحنهمشكثاذمؼشفح انطانة نهمفاهُم األساسُح   -2أ

 مؼشفح انطانة نمكىواخ وذشكُة انكشتىهُذساخ، انثشوذُىاخ، انذهىن واألدماض األمُىُح  -3أ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 كفىءَرمه انطانة مؼشفح انرشاكُة انكُمُائُح نهمكىواخ انذُح ووظائفها تشكم  - 1ب

 انرمُُز تُه األدماض انىىوَح ودوس كم مىها - 2ب

 انرمُُز تُىاوىاع انذهىن وذشكُثها ووظائفها - 3ب

 دساسح االوزَماخ وانفُرامُىاخ وانهشمىواخ  -4ب

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمذاضشاخ -1
 وسائم األَضاح مثم: انسثىسج انزكُح  -2

 طشائك انرمُُم      

 انشفىَحاألمرذاواخ  -1
 األمرذاواخ انشهشَح -2
 األمرذاواخ انسىىَح -3
 االهذاف انىجذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أسهىب انذىاس تُه انطانة واألسرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أسهىب انمىالشح -3ج

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم     

 انمذاضشاخ -           
 وسائم األَضاح مثم: انسثىسج انزكُح  -           

 طشائك انرمُُم    

 األمرذاواخ انشفىَح -
 األمرذاواخ انشهشَح -

 األمرذاواخ انسىىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانمىمىنح )انرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

 أن َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَس واذماوها  -4د
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 تىُح انممشس .11

 انساػاخ األسثىع
انرؼهم مخشجاخ 

 انمطهىتح
اسم انىدذج / انمساق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انرمُُم طشَمح انرؼهُم

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش مقدمة عن الكيمياء الحياتية الحياتية الكيمياء ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 2

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 5

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الدهون الدهون ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الدهون الدهون ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الدهون الدهون ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الدهون الدهون ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األمحاض األمينية والببتيدات األمحاض األمينية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األمحاض األمينية والببتيدات األمحاض األمينية  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 12

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األمحاض األمينية والببتيدات األمحاض األمينية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األمحاض األمينية والببتيدات األمحاض األمينية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الربوتينات الربوتينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 15

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الربوتينات الربوتينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 16

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش النيوكليوتيدات واألحماض النووية األحماض النووية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش النيوكليوتيدات واألحماض النووية األحماض النووية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األنزيمات األنزيمات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األنزيمات األنزيمات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش األنزيمات األنزيمات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الفيتامبنات الفيتامبنات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الفيتامبنات الفيتامبنات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش الفيتامبنات الفيتامبنات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش اهلرموانت اهلرموانت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش اهلرموانت اهلرموانت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش اهلرموانت اهلرموانت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 27

 امرذاواخ اسثىػُح وشهشَح  انمذاضشج+انمخرثش اهلرموانت اهلرموانت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 28
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 انثىُح انرذرُح  .11

 انمطهىتح  نكرة انممشسجا -1

 
 طالل انىجفٍ   /د. انكُمُاء انذُاذُح

 خىنح ال فهُخ  / د. مذخم انً انكُمُاء انذُاذُح 

 

 

  ئُسُح )انمصادس(شانمشاجغ ان -2

 انكرة وانمشاجغ انرٍ َىصً تها - أ

 )انمجالخ انؼهمُح، انماسَش،......(         
 سامٍ انمظفش/ د. انكُمُاء انذُاذُح انفسهجُح

 نُثىكىخ  / نكُمُاء انذُاذُحا انمشاجغ االنكرشووُح، مىالغ االورشود - ب

 

 خطح ذطىَش انممشس انذساسٍ .12

 

 



 

1 
 

 نوىذج وصف الوقرر

 الكيوياء العضىية النظري للورحلة الثالثة  / وصف الوقرر

 

 ابن الهيثن / كلية التربية للعلىم الصرفة انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 الكيوياء  ٍ / انًشكزؼهًانمضى ان .2

 Ch 301/  ةلث/ الورحلة الثا الكيوياء العضىية اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىي انفصم / انضُح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

      5109 / 01 / 55  ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 تعريف الطلبة على:
 احلوامض والقواعد -1
 طرق حتضري ادلركبات الوسطية واستقراريتها وتفاعالهتا -2
 وفيلييكلو تفاعالت التعويض الني -3
 تااسةةادلة غري لقيادلركبات احل -4
 احللقاتادلركبات االروماتية متعددة  -5

 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
انىصطُح تاَىاػها أَىٌ انكاستىٌ انًىجة, نهًشكثاخ نًفهىو انحىايض وانمىاػذ ويؼشفح انطانة  -1أ

وذفاػالذها يغ رمشاسَرها, اصػىايم أَىٌ انكاستىٌ انضانة, وانجزوس انحشج, طشق ذحضُشها, 

 .انًُكاَُكُح

 (.SNiو  SN1 ,SN2تًُكاَُكُاخ ذفاػالخ انرؼىَض انُُكهىفُهٍ وهٍ )ذؼشَف انطانة  -2أ

 انحهمُح غُش انًرجاَضح و االسوياذُح يرؼذدج انحهماخ.  تانًشكثاخ انؼضىَحذؼشَف انطانة  -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 أٌ َرمٍ انطانة كراتح انًُكاَُكُح انخاصح تكم ذفاػم  -1ب

 فىسوكشف االَىدوتاصرؼًال انًثُم ػٍ انكُرىٌ كُرىَاخ انرًُُز تٍُ تؼض انًشكثاخ يثم:  -2ب

 وطشق ذحضُشها انىصطُاخ نهرفاػالخ انكًُُائُح انرًُُز تٍُ -3ب

 أٌ َرمٍ انطانة كراتح انرشاكُة انخاصح نثؼض انًشكثاخ انؼضىَح  -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انحىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىسانشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

  أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
انرؼهى يخشجاخ 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 انًحاضشج+انًخرثش احلوامض: تعريفها, منشأها, احلوامض االليفاتية  احلوامض ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 1
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 االروماتيةالفينوالت, احلوامض الكاربوكةيلية  احلوامض ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 2
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 القواعد: تعريفها, القواعد االليفاتية القواعد ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 3
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 غري متااسةة احللقية القواعد  ,القواعد االروماتية القواعد ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 4
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ايرحاَاخ شهشَح  امتحان   5

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 6
أيون الكاربون ادلوجب: طرق تكوينه,  بنيته,  أيون الكاربون ادلوجب

 انًحاضشج+انًخرثش استقراريته
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 تفاعالت أيون الكاربون ادلوجب مع االمثلة أيون الكاربون ادلوجب ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 7
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 اسواع اعادات ترتيب أيون الكاربون ادلوجب أيون الكاربون ادلوجب ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 8
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 9
انقصة  O و Nاعادة الرتتيب اىل ذرات  ادلوجبأيون الكاربون 

 انًحاضشج+انًخرثش لاللكرتوانت
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ايرحاَاخ شهشَح  انحامت   11

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 11
أيون الكاربون الةالب: طرق تكوينه,  بنيته,  أيون الكاربون الةالب

 انًحاضشج+انًخرثش استقراريته
وذماسَش ايرحاَاخ اصثىػُح 

 يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 12
تفاعالت أيون الكاربون الةالب: تفاعالت  أيون الكاربون الةالب

 انًحاضشج+انًخرثش االضافة وميكاسيكياهتا
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 تفاعالت االضافة وميكاسيكياهتاتكملة  أيون الكاربون الةالب ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 13
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 تفاعالت االزاحة وميكاسيكياهتا أيون الكاربون الةالب ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 14
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 تفاعالت اعادة الرتتيب وميكاسيكياهتا أيون الكاربون الةالب ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 15
 انًحاضشج+انًخرثش

اصثىػُح وذماسَش ايرحاَاخ 

 يخرثشَح

   امتحاانت سصف الةنة   16

   عطلة سصف الةنة   

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 17
تعويض سيوكليوفيلي على 

 ذرة كاربون مشبعة

تعويض سيوكليوفيلي على ذرة كاربون مشبعة: 
 SN2و  SN1ميكاسيكيات التعويض 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 18
تعويض سيوكليوفيلي على 

 ذرة كاربون مشبعة

 SN1ميكاسيكيات التعويض  تطبيقات وأمثلة على
 انًحاضشج+انًخرثش SNiو  SN2و 

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 19
تعويض سيوكليوفيلي على 

 ذرة كاربون مشبعة

على تفاعالت التعويض مع اجملاورة اتثري اجملاميع 
 انًحاضشج+انًخرثش وميكاسيكياهتااالمثلة 

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 تفاعالت االستزاع: تعريفها واسواعها تفاعالت االستزاع ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 21
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 21
التوجيه يف تفاعالت االستزاع واتثري اجملاميع الفعالة  تفاعالت االستزاع

 انًحاضشج+انًخرثش االستزاععلى 
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش 

 يخرثشَح

 ايرحاَاخ شهشَح   امتحان   22

23 
ادلركبات احللقية غري  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 ادلتااسةة اخلماسية
ادلركبات احللقية غري ادلتااسةة اخلماسية: اسواعها, 

 تةميتها, طرق حتضريها
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش

 يخرثشَح

24 
ادلركبات احللقية غري  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 ادلتااسةة اخلماسية
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش تفاعالت ادلركبات احللقية غري ادلتااسةة اخلماسية

 يخرثشَح
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 انثُُح انرحرُح  .11

 A guidebook to mechanism in organic chemistry انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

by Peter Sykes, 6
th

 ed., John Wiley and Sons, Inc., 

New York, 1985 

 انًشاجغ انشئُضُح )انًصادس( -2
 

 

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها -أ

 )انًجالخ انؼهًُح, انرماسَش,....(

Organic chemistry by Morrison and Boyed, 6
th

 ed., 

Prentice-Hall of India Private Limited,  

New Delhi, 2002 

MARCH’S advanced organic chemistry by Michael 

B. Smith and Jerry March, 6
th 

ed., John Wiley and 

Sons, Inc., New Jersey, 2007 

Organic Chemistry by Francis A. Carey, 10       انًشاجغ االنكرشوَُح , يىالغ االَرشَُد -ب
th

 ed., 

 Published 2016 
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احللقية غري ادلركبات  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2
 ادلتااسةة الةداسية

ادلركبات احللقية غري ادلتااسةة الةداسية: اسواعها, 
 تةميتها, طرق حتضريها

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش

 يخرثشَح

26 
ادلركبات احللقية غري  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 ادلتااسةة الةداسية
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش الةداسيةتفاعالت ادلركبات احللقية غري ادلتااسةة 

 يخرثشَح

27 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 ادلركبات احللقية ادللتحمة
ادلركبات احللقية ادللتحمة: اسواعها, تةميتها, طرق 

 حتضريها, تفاعالهتا
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش

 يخرثشَح

 ايرحاَاخ شهشَح   امتحان   28

29 
ادلركبات االروماتية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 متعددة احللقات
ادلركبات االروماتية متعددة احللقات: النفثالني 

 ومشتقاته, حتضريها وتفاعالهتا
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش

 يخرثشَح

31 
ادلركبات االروماتية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 متعددة احللقات

ومشتقاهتا, حتضريها االسثراسني والفيناسثرين  
 وتفاعالهتا

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش

 يخرثشَح

31 
اجلذور احلرة: تعريفها, بنيتها, استقراريتها, وطرق  اجلذور احلرة ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 تكوينها
ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش

 يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وذماسَش  انًحاضشج+انًخرثش ر احلرو اجلذ تفاعالت اجلذور احلرة ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 32

 يخرثشَح

https://www.gettextbooks.com/author/Francis_A_Carey


 

5 
 

 انذساصٍخطح ذطىَش انًمشس  .12
 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 الكيوياء  اٌمغُ اٌدبِؼٍ / اٌّشوض .2

 Ch 303/الثالثة/ الورحلة الكيوياء الفيزياوية اعُ / سِض اٌّمشس .3

 يىهي أشىبي اٌسضىس اٌّزبزخ .4

 سنىي اٌفصً / اٌغٕخ .5

 ساعات 5 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 55/01/5109 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 اٌّمشس أهذاف .8

هب برعشػخ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ واٌُاٌىُُّبء اٌسشوُخ ووُفُخ زذوس  :رؼشَف اٌطبٌت ِىضىػُٓ االوي

 .اًٌ وهشثبئُخ وثبٌؼىظ خاٌىُُّبء اٌىهشثبئُخ ورسىي اٌطبلخ اٌىُُّبئُهى :واٌّىضىع اٌثبٍٔ

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسِخشخبد اٌ .9

 خ ُاٌّؼشفاالهذاف  -أ
 رّىُٓ اٌطبٌت ِٓ اٌسصىي ػًٍ اٌّؼشفخ إٌظشَخ ٌمىأُٓ اٌىُُّبء اٌفُضَبوَخ -1أ

 ِؼشفخ اٌطبٌت ٌٍّفبهُُ األعبعُخ ٌمىأُٓ اٌىُُّبء اٌسشوُخ -2أ

 ِؼشفخ اٌطبٌت ثمىأُٓ اٌىُُّبء اٌىهشثبئُخ  -3أ

 مشساٌخبصخ ثبٌّ ُخاٌّهبساراالهذاف   -ة 

 اخشاء اٌزدبسة واعزخذاَ األخهضح فٍ اٌّخزجشثشىً وفىءَزمٓ اٌطبٌت  -1ة

 واٌسغبثبد اٌّزؼٍمخ ثهبعشػخ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ طشائك اٌزؼجُش ػٓ َزمٓ اٌطبٌت  -2ة

 اٌمىأُٓ واٌىزذاد اٌخبصخ ثىً لبٔىْ اٌزُُّض ثُٓ -3ة

 لىإُّٔشارت اٌزفبػً وزً اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثهب دساعخ  -4ة

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّسبضشاد -1
 وعبئً األَضبذ ِثً: اٌغجىسح اٌزوُخ  -2
 اعزؼّبي اٌّىاد اٌّخزجشَخ وأخهضح اٌمُبط -3

 طشائك اٌزمُُُ      

 األِزسبٔبد اٌشفىَخ -1
 األِزسبٔبد اٌشهشَخ -2
 األِزسبٔبد اٌغٕىَخ -3
 االهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ -ج

 اػزّبد أعٍىة اٌسىاس ثُٓ اٌطبٌت واألعزبر -1ج

 اػذاد رمبسَش ِٕظّخ -2ج

 اػزّبد أعٍىة إٌّبلشخ -3ج

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّسبضشاد -           
 وعبئً األَضبذ ِثً: اٌغجىسح اٌزوُخ  -           

 اعزؼّبي اٌّىاد اٌّخزجشَخ وأخهضح اٌمُبط -
 طشائك اٌزمُُُ    

 األِزسبٔبد اٌشفىَخ -
 األِزسبٔبد اٌشهشَخ -

 األِزسبٔبد اٌغٕىَخ -    
 (.ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخإٌّمىٌخ )اٌزأهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و - د

 لذسح اٌطبٌت ػًٍ اٌؼًّ ضّٓ فشَك اٌؼًّ اٌزشثىٌ واٌّهٍٕ -1د

 اٌزفىُش األَدبثٍ ورىظُف اٌّؼشفخ اٌزٍ رٍمبهب -2د

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌدهبد خبسج اٌدبِؼخ واٌزذسَت ِؼهُ -3د

 أْ َزّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؼٍُ ِهٕخ اٌزذسَظ وارمبٔهب  -4د
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىزذح / اٌّغبق أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

 الكيمياء احلركية ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 1

اٌزفبػالد  -رؼشَف اٌىُُّبء اٌسشوُخ

-اٌزفبػالد غُش اٌّزدبٔغخ -اٌّزدبٔغخ

اٌزؼجُش ػٓ ِؼذي عشػخ اٌزفبػً اٌىُُّبوٌ 

لبٔىْ ِؼذي  -ثذالٌخ اٌّىاد اٌّزفبػٍخ وإٌبردخ

ِشرجخ اٌزفبػً وخضَئُخ -عشػخ اٌزفبػً 

 اٌزفبػً

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش
اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 مراتب التفاعل ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 2
رفبػالد اٌّشرجخ اٌصفشَخ -ِشارت اٌزفبػً-

رفبػالد اٌّشرجخ  -صِٓ ػّش إٌصف-

 اٌّشرجخ اٌىبرثخ -األوًٌ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 مراتب التفاعل ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 3
رفبػالد اٌّشرجخ اٌثبُٔخ ِزغبوَخ اٌزشوُض 

رفبػالد اٌّشرجخ اٌثبٌثخ -وِخزٍفخ اٌزشوُض

 ِزغبوَخ اٌزشوُض
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

اٌّؼبدالد اٌزىبٍُِخ ٌٍّشارت ثذالٌخ اٌضغىط  مراتب التفاعل ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 4

 اٌدضَئُخ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

اٌطشَمخ اٌزىبٍُِخ -طشق رؼُٓ ِشرجخ اٌزفبػً مراتب التفاعل ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 5

 اٌطشَمخ اٌزفبضٍُخ -
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

طشَمخ ػّش -اٌزفبػًطشق رؼُٓ ِشرجخ  مراتب التفاعل ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 6

 طشَمخ اٌؼضي واٌفصً -إٌصف
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

-2اٌزفبػالد اٌّزىاصَخ -1اٌزفبػالد اٌّؼمذح التفاعالت املعقدة ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 7

 اٌزفبػالد اٌّززبٌُخ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

اٌزفبػالد االٔؼىبعُخ  -1اٌزفبػالد اٌّؼمذح  التفاعالت املعقدة ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 8

 اٌزفبػالد اٌغٍغٍُخ -2
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش آٌُخ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 9
وشهشَخ اِزسبٔبد اعجىػُخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 11
رأثُش دسخخ اٌسشاسح ػًٍ عشػخ اٌزفبػالد 

 اٌىُُّبئُخ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 11
-1ٔظشَبد عشع اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ 

 ٔظشَخ اٌزصبدَ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 12
 -2ٔظشَبد عشع اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ 

 ٔظشَخ ٌٕذِبْ وهٕشٍىد
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 13
-  3عشع اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ٔظشَبد 

 ٔظشَخ اٌّؼمذ إٌّشظ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 14

اعزخشاج  -ِؼبدٌخ أَشٔه-دواي اٌزدضئخ 

اٌذواي اٌثشِىدَٕبُِىُخ زغت ٔظشَخ اٌّؼمذ 

 إٌّشظ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش
اعجىػُخ وشهشَخ اِزسبٔبد 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش زشوُخ اٌزفبػالد فٍ اٌّسبًٌُ حركية التفاعالت ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 15
اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 16
ٌؼٍُّبد غُش ا

 اٌؼىىعخ فٍ اٌّسبًٌُ

-1اٌؼٍُّبد غُش اٌؼىىعخ فٍ اٌّسبًٌُ

طشَمخ -اٌٍضوخخطشق لُبط -اٌٍضوخخ

 طشَمخ عزىن-ثىاصٌٍ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 اللزوجة ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 17
ثؼض  -رأثُش دسخخ اٌسشاسح ػًٍ اٌٍضوخخ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش رطجُمبد اٌٍضوخخ
اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 18
اٌؼٍُّبد غُش 

 اٌؼىىعخ فٍ اٌّسبًٌُ

-2اٌؼٍُّبد غُش اٌؼىىعخ فٍ اٌّسبًٌُ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش االٔزشبس
اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 19

اٌؼٍُّبد غُش 

 اٌؼىىعخ فٍ اٌّسبًٌُ

 -3 اٌؼٍُّبد غُش اٌؼىىعخ فٍ اٌّسبًٌُ

 اٌزىصًُ اٌىهشثبئٍ

 

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش
اعجىػُخ وشهشَخ اِزسبٔبد 

 ورمبسَش ِخزجشَخ
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 اٌجُٕخ اٌزسزُخ  .11
 
 1989اٌىُُّبء اٌفُضَبئُخ اٌسشوُخ رأٌُف د.ػٍٍ اٌطبئٍ  - اٌّطٍىثخاٌىزت اٌّمشسح  -1

اٌىُُّبء اٌفُضَبئُخ اٌسشوُخ رأٌُف د.ِسغٓ اٌجُشِبٍٔ وخّبػزه  -

1984    

ِجبديء عشػخ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ رأٌُف د.ػٍٍ ػجذ اٌسغٓ  -

    1980عؼُذ  

     1987بؽ زشوُخ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ  رأٌُف د.ػجذ اٌّدُذ اٌذث -

-  

 

  اٌّشاخغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

 اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىصً ثهب - أ
 )اٌّدالد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،....(

- P.W. Atkins physical chemistry,7
th 

edition,  2007 

- Essential of (physical chemistry) by  

ArunBahlB.S.Bahl 2000  

 

 املقاومة والتوصيلية ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 21

اٌىزذاد اٌّغزؼٍّخ فٍ اٌىُُّبء  -1

- 3اٌّمبوِخ واٌّمبوُِخ-2اٌىهشثبئُخ 

اٌزىصًُ اٌىهشثبئٍ واٌزىصٍُُخ اٌىهشثبئُخ 

 اٌزىصٍُُخ اٌّىالسَخ-4

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش
اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 املقاومة والتوصيلية ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 21

- 6اٌزىصٍُُخ اٌّىالسَخ اٌّسذدح -5

اٌزىصٍُُخ اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّسبًٌُ اٌّخزٍطخ 

طشق لُبط اٌزىصٍُُخ اٌّىالسَخ - 7

رأثُش دسخخ - 8اٌّسذد)ػاللخوىهالسوػ(  

 اٌسشاسح ػًٍ اٌزىصٍُُخ اٌّىالسَخ االَىُٔخ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش
وشهشَخ  اِزسبٔبد اعجىػُخ

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 املقاومة والتوصيلية ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 22

رأثُش اٌّزَت ػًٍ اٌزىصٍُُخ  -9

رىصًُ اَىْ اٌهُذسوخُٓ -10اٌّىالسَخ

 -  12ِبء اٌزىصًُ  -11ولبػذح واٌذْ

 اٌزغسُر اٌزىصٍٍُ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش
اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 تطبيقات عملية ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 23

اٌزفىه -اٌزطجُمبد اٌؼٍُّخ ٌمُبط اٌزىصٍُُخ أ

إَدبد ثىاثذ رفىه -غُش اٌزبِت

االٌىزشوٌُزبد اٌضؼُفخ ِٓ لُبعب د 

أَدبد ثبثذ رسًٍ اٌّبئٍ ِٓ  -اٌزىصٍُح

أَدبد لبثٍُخ روثبْ االِالذ -لُبعبد اٌزىصٍُذ

 اٌشسُسخ ِٓ لُبعبد اٌزىصًُ

 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

وشهشَخ  اِزسبٔبد اعجىػُخ

 ورمبسَش ِخزجشَخ

 

 

 ػٍٍّ 3ٔظشٌ+ 2 24

 

 التوصيل اللكرتولييت
 

رأثُشػذَ -ٔظشَب د اٌزىصًُ االٌىزشوٌُزٍ أ

عّه -اٌزأثُشاٌىهشوفىسَزٍ ج-اٌزٕبعك ة

 اٌدى االَىٍٔ
 اٌّسبضشح+اٌّخزجش

اِزسبٔبد اعجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش ِخزجشَخ
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 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12
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 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 الكيوياء  ٍ / انًشكزؼهًُانمضى ان .2

 / الثالثة/ الورحلة الكيوياء الصناعية اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىي انفصم / انضُح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 25/10/2019 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .وَح انصُاػاخ انكًُُاوتؼض انكًُاء انصُاػُح واهى انًشكثاخ انصُاػُح ذؼشَف انطهثح ػهً 

 .طشق ذحضُشهادساصح اَظًح انثهًشج نهثىنًُشاخ انًخرهفح و

 انرؼشف ػهً اهى اَىاع انثىنًُشاخ وذصُُفها .
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ثىنًُشاخ وانصُاػاخ انكًُُاوَحيؼشفح انطانة نه-1أ

تهًشج انجزوس انحشج اوتهًشج يثم: فٍ ذحضُش انثىنًُشاخ انًرثؼح  تؼًهُاخ  انثهًشج ذؼشَف انطانة -2أ

 االَىَُح انًىجثح وانضانثح وانثهًشج انرُاصمُح  و تهًشج انركثُف .

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 يفهىو انصُاػاخ انكًُُاوَحأٌ َرمٍ انطانة  -1ب

انثىنًُشاخ انخطُح وانًرفشػح وانًرشاتكح يٍ خالل انصفاخ يثم: انثىنًُشاخ انرًُُز تٍُ تؼض  -2ب

 انحشاسَح وانخىاص انًُكاَُكُح نهثىنًُشاخ 

 انثىنًُشاخ وانشاذُجاخ وانًشكثاخ انؼضىَح تصىسج ػايح.انرًُُز تُُ -3ب

تىنٍ االثهٍُ ػانٍ انكثافح , تىنٍ فُاَم انؼضىَح يثم:  انثىنًُشاخ وذضًُرها أٌ َرمٍ انطانة كراتح  -4ب

 فىسيانذَهاَذ  ....انخ .–كهىساَذ , ساذُجاخ انفُُىل 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 انمُاساصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج  -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انحىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انضُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىسانشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 انًمشستُُح  .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج التعرف على مفهوم الكيمياء الصناعية مقدمة تعريفية َظشٌ 2 1

 وذماسَش يخرثشَح

2 
كيمياء تكنلوجيا  َظشٌ 2

 البوليمرات 
 مفهوم البلمرة و عملية البلمرة ودرجة البلمرة

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

3 
 َظشٌ 2

 تصنيف البوليمرات 
البوليمرات الطبيعية والصناعية , البوليمرات اخلطية 

 وادلتفرعة وادلتشابكة .
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

4 

 َظشٌ 2

 تسمية البوليمرات 

التسمية حسب مصدر البوليمر , تسمسة 
الكوبوليمر, التسمية حسب تركيب الوحدة البنائية 
, التسمية التجارية او ادلالوفة والتسمية ادلبنية على 

 النظام العادلي .

 انًحاضشج

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

5 
 َظشٌ 2

الطرق ادلتبعة يف حتديد 
 الوزن اجلزيئي للبوليمرات 

ادلعدل الوزين للوزن اجلزيئي للبوليمر و ادلعدل 
العددي للوزن اجلزيئي للبوليمر وادلعدل اللزوجي 

 للوزن اجلزيئي للبوليمر مع ادلعادالت 

 انًحاضشج

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

6 
القوى اجلزيئية  َظشٌ 2

 للبوليمرات 
انواع القوى الكيميائية والفيزايئية اليت تربط 

 الوحدات ادلومنرية مع بعضها البعض .
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

7 
حالت التحول احلراري  َظشٌ 2

 للبوليمرات 
التحول احلراري عند رفع وخفض درجة احلرارة , 
 مع توضيح مفهوم درجة حرارة الزجاج للبوليمرات 

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

8 
 َظشٌ 2

اخلواص الفيزايئية 
 للبوليمرات 

شرح اخلواص الفيزايئية للبوليمرات وتشمل التبلور 
تعتمد عليها درجة ودرجة االنصهار والعوامل اليت 

 التبلور .

 انًحاضشج

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج االمتحالن االول االمتحان االول  َظشٌ 2 9

 وذماسَش يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج انظمة البلمرة وظروفها عمليات البلمرة َظشٌ 2 11

 يخرثشَحوذماسَش 

11 
بلمرة اجلذور احلرة -1بلمرة االضافة وتشمل  تصنيف تفاعالت البلمرة َظشٌ 2

 ومعادالت ادليكانية ابلتفصيل
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

12 
بلمرة االيونية السالبة وادلوجبة مع ادليكانيكية  -2 بلمرة االضافة َظشٌ 2

 البلمرة لكل نوع
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

13 
بنوعيها االحادية ادلركز  البلمرة التناسقية -3 بلمرة االضافة  َظشٌ 2

 وثنائية ادلركز 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

14 
 َظشٌ 2

 تصنيف تفاعالت البلمرة 
وادليكانيكية شرح بلمرة التكثيف مع ادلعادالت 

 واهم البوليمرت احملضرة .
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج االمتحان الثاين للفصل االول امتحان  َظشٌ 2 15

 وذماسَش يخرثشَح

16 
 َظشٌ 2

 الراتنجات 
فورمالديهايد مع  –حتضري راتنجات الفينول 

 ادلعادالت 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

17 
 َظشٌ 2

 البالستك 
دراسة البالستك وخواصة الفيزايئية والتعرف على 

 ادلواد ادلضافة له .
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

18 
اهم الصناعات  َظشٌ 2

 البالستيكية 
ابدلعادالت دراسة اهم الصناعات موضح ذلك 

 التحضري للصناعات البالستيكية.
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج صفات , فلكنة ادلطاط واهم ادلواد ادلضافة . ادلطاط الطبيعي  َظشٌ 2 19

 وذماسَش يخرثشَح
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21 
 َظشٌ 2

 امتحان االول للفصل الثاين االمتحان
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

21 
 َظشٌ 2

 ادلطاط الصناعي 
يشمل اهم انواع ادلطاط الصناعي مع معادالت 

 التحضري 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

22 
صناعة االنسجة  َظشٌ 2

 وااللياف 
الشبة االلياف الطبيعية , االلياف ادلصنعة وااللياف 

 ادلصنعة
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج

 وذماسَش يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج مراحل التصنيع وادلواد ادلضافة  صناعة الورق  َظشٌ 2 23

 وذماسَش يخرثشَح

 صناعة السكر  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 24
استخالص السكر , معاجلة ادلستخلص وصناعية 

 انًحاضشج+انًخرثش اخلام.وتصفية السكر 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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الكيمياء الصناعية , د.جهاد كاظم الخفاجي,د.سمهى عبدالقادر,   انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

د.عمار هاني الدجيمي, جامعة بغداد /كمية التربية /ابن الهيثم 

(,1990.) 

 ,Polymer Science,V.RGowariker انًشاجغ انشئُضُح )انًصادس( -2

N.V.Viswanathan and J.Sreedhar,second 

edition,(2015),Trivandrum, India. 

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انًجالخ انؼهًُح, انرماسَش,....(

Polymer Chemistry,L.Aika and 

Gupta,(2010),pragati publications 

 Industrial Chemistry, L.H.Madkour and انًشاجغ االنكرشوَُح , يىالغ االَرشَُد -ب

H.Njenge,(2013), African Virtual University. 
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 صناعة الزيوت  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 25
خواص الدهون والزيوت , تركيب بعض زيوت 
 انًحاضشج+انًخرثش الصناعة وبعض الطرق الصناعية لصنع الزيت

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 صناعة الصابون  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 26
تركيب الصابون , طرق التصنيع , بعض خصائص 

 انًحاضشج+انًخرثش الصابون وبديالت الصابون .
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

يرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج+انًخرثش االمتحان الثاين للفصل الثاين االمتحان ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 27

 وذماسَش يخرثشَح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح  انًحاضشج+انًخرثش مفهوم الفعالية السطحية وصناعة ادلنظفات  صناعة ادلنظفات  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 28

 وذماسَش يخرثشَح
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 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 الكيوياء  انمضى انجايؼٍ / انًشكز .2

 Ch 302// الورحلة الثالثةتناسقيةالكيوياء ال اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىي انفصم / انضُح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 55/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشسأهذاف  .8

 انرأصشوانُظشَاخ انخاصح تانرأصشوكُفُح حذوز  انرُاصمُحانكًُُاء  :ذؼشَف انطانة يىضىػٍُ االول

 .ذضًُح انًؼمذاخ واصمشاسَرها ويُكاَُكُاخ انرفاػم هى :وانًىضىع انثاٍَ

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ يؼشفح انؼُاصش اإلَرمانُح وكُفُح حصىل انرُاصك -1أ

 يؼشفح انطانة نهًفاهُى األصاصُح نُظشَاخ انرأصش فٍ انكًُُاء انرُاصمُح  -2أ

 يؼشفح انطانة ترضًُح انًشكثاخ انرُاصمُح ويذي اصرمشاسَرها  -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 كُفُح اجشاء انرجاسب انخاصح ترحضُش انًؼمذاخ وطشائك ذشخُصهاَرمٍ انطانة  -1ب

 ذضًُرهاطشائك كُفُح انرًُُز تٍُ انًؼمذاخ انرُاصمُح وَرمٍ انطانة  -2ب

 انرًُُز تٍُ يؼمذاخ انثشو انؼانٍ وانىاطئ -3ب

 انرًُُز تٍُ انًؼمذاخ ستاػُح انرُاصك وانضذاصُح انرُاصك -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انحىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انضُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ 

 انرؼهى انًطهىتح
اصى انىحذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 اإلنتقاليةالعناصر  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 1
موقعها يف اجلدول الدوري، صفاهتا، تصنيفها، الرتتيب 

 انًحاضشج+انًخرثش اإللكرتوين
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 العناصر اإلنتقالية ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 2
انصاف األقطار، حاالت األكسدة، األواصر الفلزية 

 انًحاضشج+انًخرثش بني ذرات الفلز اإلنتقايل
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 اعداد التناسق  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 3

SPهتجني  3، العدد SPهتجني  2
 4، العدد 2

SPهتجني 
dSPاو   3

   هتجني  5، العدد 2

SP
3
d اوdSP

3
 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 اعداد التناسق ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 4

SPهتجدددني  6العددددد 
3
d

dاو  2
2
Sp

، العددددد 3
SPهتجني  7

3
d

dاو  3
3
SP

وغريهدا، العددد  3
SPهتجني  8

3
d

dاو  4
4
SP

3. 

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 5

النظرايت اليت تفسر كيفية 
التآصر يف ادلركبات 

 التناسقية
 انًحاضشج+انًخرثش نظرية السلسلة

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 6

النظرايت اليت تفسر كيفية 
التآصر يف ادلركبات 

 التناسقية
 انًحاضشج+انًخرثش نظرية فرنر التناسقية

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش سالبة، موجبة، متعادلة انواع الليكاندات ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 7
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش احادية السن، ثنائية السن، متعددة انواع الليكاندات ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 8
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش ادلوجبة، السالبة، ادلتعادلة تسمية ادلعقدات ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 9
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش ادلعقدات اجلسرية، اآليزومرات اذلندسية تسمية ادلعقدات ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 11
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 11
اآليزومريددددددددددددددددة يف ادلركبددددددددددددددددات 

 التناسقية
 انًحاضشج+انًخرثش ايزومرية التأين، ايزومرية التميؤاذلندسية، البصرية، 

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 12
اآليزومريددددددددددددددددة يف ادلركبددددددددددددددددات 

 التناسقية

، ايزومرية اإلرتباط، ايزومرية التناسق، ايزومرية موقع 
 التناسق

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 قاعدة العدد الذري الفعال ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 13
استقرار األيوانت ادلعقدة يتوقف على متاثل ترتيبها 
 اإللكرتوين مع الرتتيب اإللكرتوين للعناصر النبيلة

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 14
النظدرايت الديت تفسدر عبيعددة 

 يف ادلعقداتالتآصر 
 انًحاضشج+انًخرثش تظرية اصرة التكافؤ

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 15
النظرايت اليت تفسر عبيعة 

 انًحاضشج+انًخرثش تقاط القوة والضعف يف تظرية اصرة التكافؤ التآصر يف ادلعقدات
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 16
النظرايت اليت تفسر عبيعة 

 التآصر يف ادلعقدات
 نظرية اجملال البلوري

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 17

النظرايت اليت تفسر عبيعة 
)اجملال التآصر يف ادلعقدات

 البلوري(

( يف معقدات الربم العايل (10Dqقياس مقدار  -1
 انًحاضشج+انًخرثش والواعى

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 18

النظدرايت الديت تفسدر عبيعددة 
)اجملاال التآصر يف ادلعقددات

 البلوري(

يٍ حُس  ((10Dqالعوامل ادلؤثرة على  -2

الشحنة األيونية، نوع التناسق، عبيعة الليكاندات، 
 عبيعة األيون الفلزي

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 19

النظرايت اليت تفسر عبيعة 
)اجملال التآصر يف ادلعقدات

 البلوري(

اخلمسة يف الشكل رابعي  (d)انقسام اوربتاالت  -3
 انًحاضشج+انًخرثش السطوح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 21

النظرايت اليت تفسر عبيعة 
)اجملال التآصر يف ادلعقدات

 البلوري(

 مثايناخلمسة يف الشكل  (d)انقسام اوربتاالت  -4
 انًحاضشج+انًخرثش ورابعي السطوح السطوح

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 21

النظرايت اليت تفسر عبيعة 
)اجملال التآصر يف ادلعقدات

 البلوري(

 الشكل مثاين السطوح ادلشوه او اتثري اين تيلر -6
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 22

النظدرايت الديت تفسدر عبيعددة 
 التآصر يف ادلعقدات

 نظرية األوربتال اجلزيئي
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 

 

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 23

 

النظدرايت الديت تفسدر عبيعددة 
التآصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر يف 

 األوربتدال اجلزيئددي)ادلعقددات
) 

 التآصر يف ادلعقدات مثانية السطوح. -1
 التآصر يف ادلعقدات رابعية السطوح.  -2

 
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

24 
ادلغناعيسددددددددددددددددددددية اخلددددددددددددددددددددوا   ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 للمعقدات
البدددددددددددددارا مغناعيسدددددددددددددية او دااي وحسدددددددددددددا  العدددددددددددددزم 

 انًحاضشج+انًخرثش ادلغناعيسي

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

25 
العوامل ادلؤثرة على اإلسدتقرارية مدن حيدب عبيعدة  استقرارية ادلعقدات ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 انًحاضشج+انًخرثش الفلز، اتثري اجملال الليكاندي، قاعدية الليكاند

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

26 
العوامل ادلؤثرة على اإلستقرارية من حيب الصدفة  استقرارية ادلعقدات ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 انًحاضشج+انًخرثش ادلخلبية لليكاند، التاثري الفراغي

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

27 
ميكانيكيدددددات اإلحدددددد ل يف  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

SNميكانيكية  ادلعقدات
1  ،SN

 انًحاضشج+انًخرثش 2

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

28 
ميكانيكيدددددات اإلحدددددد ل يف  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 ادلعقدات
ميكانيكية القاعدة القرينة، ميكانيكيدة األكسددة 

 واإلختزال
 

 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

29 
تفدددددددددددددداع ت اإلحدددددددددددددد ل يف  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 ادلعقدات
اإلح ل يف احملاليل ادلائيدة،  اإلحد ل يف احملاليدل 
 انًحاضشج+انًخرثش غري ادلائية، تفاع ت اإلح ل بغيا  ادلذيب

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

31 

تفدددددددددددددداع ت اإلحدددددددددددددد ل يف  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2
 ادلعقدات

التفكك احلدراري، تفداع ت اإلحد ل الديت  دري 
ليكاندددددددد، ادلفعدددددددول -بددددددددون انفصدددددددام اصدددددددرة فلدددددددز

 الرتانسي
 

 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 1981انثصشج 
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 نالَثاَاخ واألكرُُاخ واإلَرماالخ اإلنكرشوَُح نهًشكثاخ انرُاصمُحانرطشق نرُاول ػُاصش ا

 

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 الكيوياء  / انًشكز ؼهًٍانمضى ان .2

 CH401/  / الورحلة الرابعةالتحليل األلي اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىي انفصم / انضُح .5

 ساعات 6 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 52/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشسأهذاف  .8

 ػهً طشق انرحهُم تاالجهزج انرحهُهُح انحذَثح واهًُرها وكُفُح انؼًم تهاانطانة ذؼشف 

 
 
 
 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

2 

 

 

 

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انحصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نكًُُاء انرحهُم االنٍ -1أ

 ذًكٍُ انطانة يٍ يؼشفح انمىاٍَُ انخاصح تانرحهُم االنٍ -2أ

 يؼشفح انطانة نطشائك انرحهُم انكهشوكًُُائُحوانحشاسَح -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 َرمٍ انطانة اجشاء انرجاسب واصرخذاو األجهزج تشكم كفىء -1ب

 وانرحهُم االنٍذًكٍُ انطانة يٍ انرًُُز تٍُ انرحهُم انكًٍ -2ب

 ًَُز انطانة تٍُ األيرصاص وانرفهىس-3ب

 دساصح أصش انًطُافُح انزسَح-4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انحىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج

 األهرًاو تانًشاسَغ انثحثُح  -4ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انضُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 التحليل االيل ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 1
الكيمياء التحليلية ومفهوم التحليل الكيميائي 

 انًحاضشج+انًخرثش االيل
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االشعاع الكهرومغناطيسي واتثره مع املادة  االشعاع الكهرومغناطيسي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 2
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

3 
الطيف الكهرومغناطيسي وانكسار االشعاع  االشعاع الكهرومغناطيسي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 انًحاضشج+انًخرثش والتشتت
وشهشَح ايرحاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش استقطاب الضوء والفعالية البصرية  االشعاع الكهرومغناطيسي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 4
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

5 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 األمتصاص والتفلور والتفسفر
امتصاص االشعاع الذريث واجلزيئي والتفلور 

 انًحاضشج+انًخرثش والتفسفر
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

6 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 التحليل الكمي
التحليل الكمي ابمتصاص االشعاع وقانون 

 انًحاضشج+انًخرثش بري –المربت
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

7 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 التحليل الكمي
بري لالنظمة املتعددة  –تطبيق قانون المربت

 انًحاضشج+انًخرثش والتحديدات يف تطبيقو 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

8 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 القياس الطيفي
اجهزة القياس الطيفي ومكوانهتا ومصادر 

 انًحاضشج+انًخرثش الطاقة االشعاعية 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش مسيطرات الطول املوجي وانواعها  القياس الطيفي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 9
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش املكشافات وانواعها  القياس الطيفي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش على اجهزة اقياس اللوين والطيفيامثلة  القياس الطيفي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

12 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 القياس الطيفي
تطبيقات قياسات االمتصاص يف مطيافية 

 انًحاضشج+انًخرثش مافوق البنفسجية واملرئية 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش التحليل الكمي وتطبيقاتو  التحليل الكمي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 13
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش التسحيحات الفوتومرتية  التسحيحات الفوتومرتية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 14
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش التحليل بقياس االستطارة والتعكريية االستطارة والتعكريية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 15
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

16 
التحليل ابلطرائق  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 الكهروكيميائية

التحليل ابلطرائق الكهروكيميائية ومعادلة 
 انًحاضشج+انًخرثش نرينست

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

17 
التحليل ابلطرائق  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 الكهروكيميائية
 انًحاضشج+انًخرثش االقطاب املرجعية وتطبيقاهتا واستخداماهتا

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش القياسات اجلهدية واستخداماهتا التحليلية  القياسات اجلهدية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 18
وشهشَح ايرحاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االقطاب االنتقائية ومنها الزجاجية  القياسات اجلهدية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 19
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش الفولتامرتية واالستقطاب وتيار االنتشار  القياسات اجلهدية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
اصثىػُح وشهشَح ايرحاَاخ 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش البوالروكرافيا ومعادلة الكوفيتش البوالروكرافيا ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش املطيافية الذرية  املطيافية الذرية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 22
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 انًحاضشج+انًخرثش املواقد واملرذاذات املطيافية الذرية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 23
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش طرائق التحاليل احلرارية التحاليل احلرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 24
 ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انثُُح انرحرُح  .11
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  انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 

انرحهُم انكًُُائٍ االنٍ: ذأنُف أ. د. ػثذ انًحضٍ ػثذ انحًُذ  -

 انحُذسٌ

 

 نحُذسٌاذانُف د.ػثذ انًحضُ –انرحهُم انكًُُائٍ االنٍ  صادس(انً)انًشاجغ انشئُضُح  -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  -أ

 ) انًجالخ انؼهًُح ، انرماسَش، ......(
 انرحهُم انكًُُائٍ االنٍ: ذأنُف صكىج ووَضد -

 Instrumental analytical chemistry by Skoog and انًشاجغ االنكرشوَُح ، يىالغ االَرشَُد -ب

West 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 الكيوياء  ٍ / انًشكضؼهًانمغى ان .2

 Ch 403-// الورحلة الرابعةالعضىيالتشخيص  اعى / سيض انًمشس .3

 يىهي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىي انفصم / انغُح .5

 ساعات 4 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 52/01/5109 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشسأهذاف  .8

ويٍ IR  ,H-NMR  ,UVانرؼشف ػهً ذشكُة انًادج انؼضىَح انًجهىنح ورنك يٍ خالل دساعح اطُافها  

 .خالل اجشاء انرجاسب وانكشىفاخ انًخرثشَح نها

 
 
 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف -أ
 نطشق انرشخُص انؼضىٌ نهًشكثاخ يؼشفح انطانة -1أ

 يؼشفح وذشخُص انًشكة ػٍ طشَك االطُاف  -2أ

 نهًشكثاخ فهى يؼًُ األصاحح انكًُُاوَح -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 أٌ َرمٍ انطانة حم انًغائم انًرؼهمح تاألطُاف وطشق ذشخُص انًشكة ػًهُا وَظشَا.  -1ب

 واياكٍ ظهىسهافٍ انًشكثاخ انًجايُغ انفؼانح انرًُُض تٍُ  -2ب

 وانؼىايم انًؤثشج ػهً يىلغ انحضو األصاحح انكًُُاوَحانرًُُض تُُانًجايُغ انًؤدَح انً  -3ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وعائم األَضاح يثم: انغثىسج انزكُح  -2
 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهضج انمُاط -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انغُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أعهىب انحىاس تٍُ انطانة واألعرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أعهىب انًُالشح -3ج

 األهرًاو تانًشاسَغ انثحثُح -4ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وعائم األَضاح يثم: انغثىسج انزكُح  -           

 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهضج انمُاط -
 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انغُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَظ واذماَها أٌ َرًكٍ  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اعى انىحذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 انًحاضشج+انًخرثش مقدمة عامة  IRمطيافية االشعة حتت احلمراء  ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 1
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش النظرية IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 2
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش العوامل املؤثرة على مواقع احلزم IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 3
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش احلزمالعوامل املؤثرة على مواقع  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 4
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش اجملاميع الفعالة واماكن ظهورها IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 5
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش اجملاميع الفعالة واماكن ظهورها IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 6
وشهشَح ايرحاَاخ اعثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش IRحتليل وتفسري اطياف ال  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 7
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش IRحتليل وتفسري اطياف ال  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 8
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش وحلولمسائل  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 9
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 11
 طيف الرنني النووي املغناطيسي

NMR 
 انًحاضشج+انًخرثش مقدمة عامة

ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش النظرية NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 11
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش النوى املغناطيسية NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 12
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االزاحة الكيمياوية NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 13
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش العوامل املؤثرة على االزاحة  NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 14
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 15
االزاحة الكيمياوية للمركبات الغري 

 انًحاضشج+انًخرثش مشبعة
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش NMRحتليل وتفسري اطياف ال  NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 16
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 17
 طيف االشعة فوق البنفسجية 

UV 
 انًحاضشج+انًخرثش مقدمة عامة

ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش UVميكانيكية امتصاص ال  UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 18
 ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش العوامل املؤثرة على مواقع احلزم UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 19
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش حساب قيم االمتصاص UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 21
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االمتصاص للبولييناتحساب قيم  UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 21
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش البنزين ومشتاقته UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 22
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 23

 
UV 
 

 مسائل وحلول
 

 انًحاضشج+انًخرثش

 

 

ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 انثُُح انرحرُح  .11

  انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

  انًشاجغ انشئُغُح )انًصادس( -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  - أ
 ) انًجالخ انؼهًُح, انرماسَش, ......(

 

انًشاجغ االنكرشوَُح, يىالغ  - ب

 االَرشَُد
 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ .12

 

 

 

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 الكيوياء  / انًشكز ؼهًٍانمضى ان .2

 Ch402/ الكيوياء الحياتية/ الورحلة الرابعة اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكبل انذعىس انًزبدخ .4

 سنىي انفصم / انضُخ .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

 55/01/5109 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشسأهذاف  .8

 دساصخ االَط انذُىٌ نهكشثىهُذساد وانذهىٌ واالدًبض االيُُُخ وكزنك دساصخ انًؼهىيبد انىساثُخ

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسيخشجبد ان .9

 االهذاف انًؼشفُخ -أ
 رًكٍُ انطبنت يٍ انذصىل ػهً انًؼشفخ انُظشَخ نهكًُُبء انذُبرُخ -1أ

 يؼشفخ انطبنت نهًفبهُى األصبصُخ نألَط انذُبرٍ -2أ

 يؼشفخ انطبنت نًكىَبد ورشكُت انكشثىهُذساد، انجشورُُبد، انذهىٌ واألدًبض األيُُُخ -3أ

 مشسانخبصخ ثبنً االهذاف انًهبسارُخا  -ة 

 َزمٍ انطبنت انكشىفبد انخبصخ ثبنكبسثىهُذساد وانجشورُُبد ثشكم كفىء -1ة

 األدًبض انُىوَخ ودوس كم يُهبانزًُُز ثٍُ  -2ة

 انزًُُز ثُُبَىاع انذهىٌ ورشكُجهب ووظبئفهب -3ة

 انزًُُز ثٍُ انًشكجبد انذاخهخ وانُبرجخ يٍ األَط انذُىٌ نهكشثىهُذساد وانجشورُُبد وانذهىٌ -4ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًذبظشاد -1
 وصبئم األَعبح يثم: انضجىسح انزكُخ  -2
 انًخزجشَخ وأجهزح انمُبساصزؼًبل انًىاد  -3

 غشائك انزمُُى      

 األيزذبَبد انشفىَخ -1
 األيزذبَبد انشهشَخ -2
 األيزذبَبد انضُىَخ -3
 االهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ -ج

 اػزًبد أصهىة انذىاس ثٍُ انطبنت واألصزبر -1ج

 اػذاد رمبسَش يُظًخ -2ج

 اػزًبد أصهىة انًُبلشخ -3ج

 انجذثُخاألهزًبو ثبنًشبسَغ   -4ج

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًذبظشاد -           
 وصبئم األَعبح يثم: انضجىسح انزكُخ  -           

 اصزؼًبل انًىاد انًخزجشَخ وأجهزح انمُبس -
 غشائك انزمُُى    

 األيزذبَبد انشفىَخ -
 األيزذبَبد انشهشَخ -

 األيزذبَبد انضُىَخ -    
 (.ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انًهبساد األخشي انًزؼهمخانًُمىنخ )انزأهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و - د

 لذسح انطبنت ػهً انؼًم ظًٍ فشَك انؼًم انزشثىٌ وانًهٍُ -1د

 انزفكُش األَجبثٍ ورىظُف انًؼشفخ انزٍ رهمبهب -2د

 َت يؼهىانمذسح ػهً انزؼبيم يغ انجهبد خبسج انجبيؼخ وانزذس -3د

 أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ رؼهى يهُخ انزذسَش وارمبَهب  -4د
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 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىدذح / انًضبق أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

 َظشٌ 2 1
 الطاقة الحياتية الطاقة الحياتية

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 يخزجشَخ ورمبسَش

 َظشٌ 2 2
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 ايض الكاربوهيدرات األيض احليايت  َظشٌ 2 3
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 4
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 5
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 6
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 7
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 1االمتحان ايض الكاربوهيدرات+ 1+ االمتحان األيض احليايت َظشٌ 2 8
وشهشَخ  ايزذبَبد اصجىػُخ انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 تكملة ايض الكاربوهيدرات األيض احليايت  َظشٌ 2 9
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 11
 2االمتحان  2االمتحان 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 ايض الدهون األيض احليايت َظشٌ 2 11
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 12
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 13
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 14
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 نهاية ايض الدهون + االمتحان + االمتحاناأليض احليايت َظشٌ 2 15
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 ايض البروتينات األيض احليايت َظشٌ 2 16
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 17
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 18
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 19
= = 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 21
 االمتحان االمتحان

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 21
 المعلومات الوراثية المعلومات الوراثية

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 = = َظشٌ 2 22
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

 َظشٌ 2 23
 االمتحان االمتحان

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح

 ورمبسَش يخزجشَخ

24 
 

 َظشٌ 2

 اختبار
 اختبار
 
 

  انًذبظشح

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 يخزجشَخورمبسَش 
 



 

4 

 

 انجُُخ انزذزُخ  .11

 انًطهىثخ  نكزت انًمشسحا -1

 
 غالل انُجفٍ   /د. انكًُُبء انذُبرُخ

 خىنخ ال فهُخ  / د. يذخم انً انكًُُبء انذُبرُخ 

 

 

  انًشاجغ انئُضُخ )انًصبدس( -2

 انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب - أ

 )انًجالد انؼهًُخ، انمبسَش،......(         
 صبيٍ انًظفش/ د. انفضهجُخانكًُُبء انذُبرُخ 

 نُجُكىد  / نكًُُبء انذُبرُخا انًشاجغ االنكزشوَُخ، يىالغ االَزشَذ - ة

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 

 



 

1 

 

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كلية انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 الكيوياء  انمضى انجبيؼٙ / انًشكز .2

 Ch 404/كيوياء الكن/ الورحلة الرابعة اصى / سيز انًمشس .3

 يىهي أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سنىي انفصم / انضُخ .5

 ساعة 2 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 22/01/2109 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

رؼشٚف انطبنت ػهٗ انمٕاٍَٛ األصبصٛخ نالرحبد انكًٛٛبئٙ ٔاصزمشاسٚخ األَظًخ انزسٚخ ٔانجزٚئٛخ ٔيٍ خالل 

انزطشق انٗ َظشٚخ انكى انمذًٚخ ٔيٍ ثى انٕصٕل انٗ َظشٚخ انكى انحذٚثخ ثًب رزضًُّ يٍ صٛبغخ يٕجٛخ 

 ٛخ انُبَٕ.ٔيصفٕفٛخ ٔسثظ ْزِ انًؼهٕيبد ثبنًضزجذاد انحذٚثخ انًزؼهمخ ثظٕٓس رمُ

 
 
 
 
 

 

 

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشجبد ان .9

 خ ٛانًؼشفاالْذاف  -أ
 يؼشفخ انطبنت نًفبْٛى َظشٚخ انكى انمذًٚخ  -1أ

 يؼشفخ انطبنت نهًفبْٛى ٔانًجبدئ األصبصٛخ نُظشٚخ انكى انحذٚثخ )انًٛكبَٛك انًٕجٙ(  -2أ

 يؼشفخ انًُٕرج انكًٙ نهجُٛخ انزسٚخ -3أ

 مشسانخبصخ ثبنً ٛخانًٓبساراالْذاف   -ة 

ٚزمٍ انطبنت اصزخذاو طشق انزكًٛى انًٕجٛخ ٔانًصفٕفٛخ فٙ انحصٕل ػهٗ يضزٕٚبد انطبلخ  - 1ة

 ٔدٔال انًٕجخ نهُظبو

 انًؼبنجخ انكًٛخ نهجٛبَبد انطٛفٛخ – 2ة

 ٔاألصزمشاسٚخ نهًبدحانزفضٛش انكًٙ نهجُٛخ   - 3ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشاد -1
 ٔصبئم األٚضبح يثم: انضجٕسح انزكٛخ  -2

 طشائك انزمٛٛى      

 األيزحبَبد انشفٕٚخ -1
 األيزحبَبد انشٓشٚخ -2
 األيزحبَبد انضُٕٚخ -3
 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 اػزًبد أصهٕة انحٕاس ثٍٛ انطبنت ٔاألصزبر -1ج

 اػذاد رمبسٚش يُظًخ -2ج

 اػزًبد أصهٕة انًُبلشخ -3ج

 األْزًبو ثبنًشبسٚغ انجحثٛخ  -4ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضشاد -           
 ٔصبئم األٚضبح يثم: انضجٕسح انزكٛخ  -           

 اصزؼًبل انًٕاد انًخزجشٚخ ٔأجٓزح انمٛبس -
 طشائك انزمٛٛى    

 انشفٕٚخاأليزحبَبد  -
 األيزحبَبد انشٓشٚخ -

 األيزحبَبد انضُٕٚخ -    
 (.ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخانًُمٕنخ )انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ - د

 لذسح انطبنت ػهٗ انؼًم ضًٍ فشٚك انؼًم انزشثٕ٘ ٔانًُٓٙ -1د

 انزفكٛش األٚجبثٙ ٔرٕظٛف انًؼشفخ انزٙ رهمبْب -2د

 انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انجٓبد خبسج انجبيؼخ ٔانزذسٚت يؼٓى -3د

 أٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼهى يُٓخ انزذسٚش ٔارمبَٓب  -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

   1892س. خهٛم,"يجبدئ كًٛٛبء  انكى", جبيؼخ انًٕصم  - انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

ق. ػجذ انكشٚى," كًٛٛبء انكى ٔ انًطٛبفٛخ انجزٚئٛخ", جبيؼخ  -

    1899انجصشح 

 1899ٌ. انًشٓذاَٙ,"انكًٛٛبء انفٛزٚبئٛخ", جبيؼخ ثغذاد -
 

 انًشاجغ انشئٛضٛخ )انًصبدس( -2

 

 انزٙ ٕٚصٗ ثٓب انكزت ٔانًشاجغ - أ
 )انًجالد انؼهًٛخ, انزمبسٚش,....(

- I. Levine,"quantum chemistry",5
th

 edition, 

Prentic Hall (2000)  

- Y. Peleg,"Schaum outlines in quantum 

 ثُٛخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجٕع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اصى انٕحذح / انًضبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح نظرية الكم المديمة نظرية الكم المديمة َظش٘ 2 1

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح تمهيد ممدمة رياضية َظش٘ 2 2

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح تمهيد امليكانيك الكالسيكي َظش٘ 2 3

4 
)معادلة المعادلة الموجية  َظش٘ 2

شرودنكر غير المعتمدة على 
 الزمن(

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

فرضيات الميكانين الكمي )دالة  َظش٘ 2 5
 الموجة(

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 6
 المؤثرات

األساسية للميكانين الفرضيات 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 7
 معادلة الميمة الذاتية

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

8 
معادلة شرودنكر غري املعتمدة على  َظش٘ 2

 الزمن
الفرضيات األساسية للميكانين 

 الكمي
 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الفرضيات األساسية للميكانين  متثيل ديراك للميكانيك الكمي َظش٘ 2 9
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 11
 نظام الجسيم في صندوق

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الفرضيات األساسية للميكانين  الكمياتثري النفق  َظش٘ 2 11
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 12
 الصيغة الموجية للمهتز التوافمي

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الصيغة المصفوفية للمهتز  َظش٘ 2 13
 التوافمي

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 14
 الدوار الصلد

الفرضيات األساسية للميكانين 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الفرضيات األساسية للميكانين  احلل الكامل لذرة اهليدروجني َظش٘ 2 15
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح
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mechanics",McGraw Hill(1977) - 

D.Rogers,"concise physical 

chemistry",Wiley(2011) 

 

 R. Blumel,"foundation of quantum mechanics - االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَٛذانًشاجغ  -ة

from photons to quantum computers", Jaus & 

bartett (2011) 

- R. Prasad, "Quantum chemistry", 3ed edition, 

new age Ltd. Publishers, NewDelhi (2007) 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ .12

 

 



  
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 
 ، ٌىنش يهب ػبذ انىهبة .، أ.و.د  يتً  فبضم صهٍى.أ.و.د  االطى

 ، و .د.روٌذة صًٍر صؼٍذ  صهٍى ، و.د. يبئذة حًٍذ احًذو.د. بضًت جؼفر
 انكًٍٍبء انصنبػٍت اطى انًبدح

 انكًٍٍبء انصنبػٍت/ نطهبت انًرحهت انرابؼت يمزر انفصم

يؼرفت انطهبت ببنصنبػت اننفطٍت انتً هً جزء ين انثروة انىطنٍت وانتؼرف  حاْذاف انًبد

 ػهى اهى انصنبػبث انبتروكًٍٍبوٌت

ربرٌخ اػذاد ْذا 

 انٕصف
25/10/2019 

انزفبصٍم االطبطٍخ 

 نهًبدح

 

 يؼبنجخ انُفظ انخبو ٔاػذادِ نهزكزٌز انفصم االٔل :انُفظ ، انفصم انضبًَ:

: اْى انصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌٔخ، انفصم انزاثغ: انًٕاد االرٔيبرٍخ كخبيبد نهصُبػبد انفصم انضبنش

انجززٔكًٍٍبٌٔخ، انفصم انخبيض: انًزكجبد انٓبنٕجٍٍُخ فً انصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌّٔ، انفصم انظبدص: 

انزآكم  ػًهٍبد االكظذح فً انصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌٔخ، انفصم انظبثغ: صُبػخ انشجبط، انفصم انضبيٍ:

، ، انفصم انؼبشز: صُبػخ االطًُذانًٍبِ ٔانصُبػخفً انصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌٔخ ،انفصم انزبطغ :

 انفصم انحبدي ػشز : انزهٕس، انفصم انضبًَ ػشز : حبيض انكجزٌزٍك

 انكزت انًُٓجٍخ

 
 التىجذ

 انًصبدر انخبرجٍخ

 
Handbook of Industrial catalysts,Green Corrosion 

Inhibitors, ،ًانكًٍٍبء انبٍئٍت وانتهىث انبٍئ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 اصتًبرة انخطت انتذرٌضٍت نهًبدة                                                        
 االصبىع

 طزٌمخ انزؼهٍى انضبػبث
 انًبدة اننظرٌت

 3َظزي+ 2 1
 انًحبضزح+انًخزجز ػًهً

 : ٌزضًٍ: انفصم االول

فظ   ،انُظزٌبد  انزً رفظز اصم ٔجٕد انُفظ : أ. انُظزٌخ انًؼذٍَخ  ة .انُظزٌخ انؼضٌٕخ   ، انُ 

 اطزخزاط انُفظ ،  

 3َظزي+ 2 2
 ػًهً

انززكٍت انكًٍٍبئً نهُفظ  انخبو،   رصٍُف انُفظ انخبو،   انصفبد انفٍشٌبئٍخ  نهُفظ انخبو ٔانزً  انًحبضزح+انًخزجز

 رزضًٍ:

 .درجخ االشزؼبل 5. درجخ انٕيٍض  4.يؼبيم انهشٔجخ  3.انهشٔجخ  2ظجً   .انٕسٌ انُٕػً ان1ُ

.انؼذد االٔكزبًَ   11.َمطخ االٍَهٍٍ    9.انزطبٌزٌخ    8.يؼبيم االَكظبر  7.درجخ االشزؼبل انذارً  6

 . انؼذد انظٍزب11ًَ

 3َظزي+ 2 3
 ػًهً

 : ٌزضًٍ...انفصم انثبنً انًحبضزح+انًخزجز

 بو ٔاػذادِ نهزكزٌزيؼبنجخ انُفظ انخ

 طزد انغبساد ٔرضجٍذ انجززٔل فً انحمٕل -1

 َشع انًبء ٔااليالح يٍ انجززٔل  -2

انًظزحهجبد ٔطزق اسانزٓب  أ. انطزق انًٍكبٍَكٍخ  ة. انطزق انحزارٌّ  ط. انطزق انكًٍٍبٌٍخ  د.  -3 

 انطزق انكًٍٍبئٍخ انحزارٌخ   ِ . انطزق انكٓزثبئٍخ 

 اسانخ االيالح-4

 3َظزي+ 2 4
 ػًهً

 ػًهٍبد ركزٌز انجززٔل: - انًحبضزح+انًخزجز

 انزمطٍز-2....انزمطٍز انزجشٌئً ... -1انؼًهٍبد انفٍشٌبئٍخ  ٔرزضًٍ:  أ . انزمطٍز.... -1

انزمطٍز االطزخالصً  ة -4انزمطٍز االٌشٔرزٔثً...-3رحذ ضغظ يخهخم....   انزجشٌئً

 .االطزخالص ثبنًذٌجبد 

 )انزحٌٕم(انؼًهٍبد انكًٍٍبئٍخ   -2

 ػًهٍبد انزكظٍز انحزاري  . أ

 ػًهٍبد انزكظٍزثبنؼبيم انًظبػذ ) انزكظٍزانحفبسي( . ة

 ط. ػًهٍبد انزحٌٕم انززكٍجً انحفبسي ) انزٓذٌت ، اػبدح انزشكم(

 د.ػًهٍبد االنكهخ انحفبسٌخ

 ِ.ػًهٍبد انزحٕل االٌشٔيزي انحفبسي

 ٔ.ػًهٍبد انجهًزح انحفبسٌخ         

 3َظزي+ 2 5
 ػًهً

  نًحبضزح+انًخزجزا

 ػًهٍبد انًؼبنجخ ٔانزُمٍخ  : أ. اسانخ غبس كجزٌزٍذ انٍٓذرٔجٍٍ  ة. اسانخ انًزكجزبٌ  -3 

 اسانخ يغ انٓذرجخ.  2. انٓذرجخ يغ اسانخ انكجزٌذ     1ط. انزُمٍخ ثبنٍٓذرٔجٍٍ      

 ٍ   انٓبنٕجٍ اسانخ يغ انٓذرجخ. 4االٔكظجٍٍ    اسانخ يغ انٓذرجخ . 3انُززٔجٍٍ   

 رشجغ االٔنفٍُبد، .  5 

 -5ٔلٕد انغبس   -4انكٍزٔطٍٍ   -3انكبسٔنٍٍ    -2انغبس انًظبل  -1ثؼض انًشزمبد انُفطٍخ:  

 سٌٕد انزشٌٍذ

 

 3َظزي+ 2 6
 ػًهً

 ٌٔزضًٍ :اْى انصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌٔخ انفصم انثبنج انًحبضزح+انًخزجز

 ،اطزخذايبد االصٍهٍٍ فً رحضٍز .....أال: االصٍهٍٍ ،     طزق انحصٕل ػهى االصٍهٍٍ 

 . االصٍهٍٍ كالٌكٕل 4. أكظٍذ االصٍهٍٍ   3. انجٕنً اصٍهٍٍ  2.انكحٕل االصٍهً  1

 .انظزبٌز5ٌٍ

 3َظزي+ 2 7
 ػًهً

 انجزٔثٍهٍٍ ، اطزخذايبرّ فً رحضٍز .... ػهى انحصٕل طزق،     صبٍَب :انجز ٔثٍهٍٍ،       انًحبضزح+انًخزجز

 . انكٍٕيٍٍ  4.انكحٕل االٌشٔثزٔثٍهً   3. االكزٌهَٕبٌززاٌم 2.انجٕنً ثزٔثٍهٍٍ  1          

. االطٍزٌٕ  8. االكزٔنٍٍ   7. أكظٍذ انجزٔثٍم 6. انكحٕل انجٍٕرٍهً ٔاالٌشٔثٍٕرٍهً  5

 . االٌشٔثزٌٍ 9

 ٌٍٍانجٍٕربدا اطزخذايبد ، انجٍٕربداٌٍٍ ػهى انحصٕل صبنضب: انجٍٕربداٌٍٍ، طزق

 اطزخذايبرّ،  االطزٍهٍٍ ػهى انحصٕل طزق   راثؼب االطزٍهٍٍ ،

 

 3َظزي+ 2 8
 ػًهً

 ٌٔزضًٍ انًٕاد االرٔيبرٍخ كخبيبد نهصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌٔخ انفصم انرابغ انًحبضزح+انًخزجز

 أال: صُبػخ انجُشٌٍ 

 ػًهٍخ انزمطٍز االرالفً نهفحى انحجزي .1



  
 

 طزٌمخ انزكظٍز انحزاري نهُفضب .2

 خ اػبدح انزشكٍم انحفبسي نهُفضبػًهٍ .3

 طزٌمخ االسانخ االنكٍهٍخ نهزٕنٌٍٕ .4

 صبٍَب: انزٕنٌٍٕ

 صبنضب : صُبػخانشٌهٍُبد

 

 3َظزي+ 2 9
 ػًهً

 اَزبط انًزكجبد االرٔيبرٍخ انٕططٍخ : انًحبضزح+انًخزجز

نٍُززح كهٕرٔ أال:  رفبػالد انُززجخ...  أ. انُززٔ ثُشٌٍ ة . االٍَهٍٍ  ط. ٍَززح انزٕنٌٍٕ  د . ا 

 ثُشٌٍ   ِ. صُبئً اٌشٔطٍبَبد انزٕنٌٍٕ 

 صبٍَب : رفبػالد انظهفُّ...أ .طهفُخ انجُشٌٍ  ة. طهفُخ انزٕنٌٍٕ  ط. طهفُخ انُفضبنٍٍ

 3َظزي+ 2 10
 ػًهً

 صبنضب :رفبػالد االنكهخ انًحبضزح+انًخزجز

 بٌّٔ ٌٔزضًٍ ..انًزكجبد انٓبنٕجٍٍُخ فً انصُبػبد انجززٔكًٍٍ انفصم انخبيش

 كهٕرٌذاد انًضٍم  ة. كهٕرٌذ االصٍم ط. كهٕرٌذ انفبٌٍُم  د. كهٕرٌذ االنٍم

 3َظزي+ 2 11
 ػًهً

 ِ. انكهٕرٔثزٌٍ   ٔ. ثبٌزٔكهٕرداصٍهٍٍ  س. انكهٕرٔ انجُشٌٍ   ح. ْكظبكهٕرٌذانجُشٌٍ              انًحبضزح+انًخزجز

 ط. صُبئً كهٕرٔصُبئً فٍُم صالصً كهٕرٔاٌضبٌ

 

 3زي+َظ 2 12
 ػًهً

 ٌٔزضًٍ ػًهٍبد االكظذح فً انصُبػبد انجززٔكًٍٍبٌٔخ .......... انفصم انضبدس انًحبضزح+انًخزجز

 إَاع ػًهٍبد االكظذح انجشئٍخ ...

 أال. ػًهٍبد االكظذح غٍز انًحفشح فً انطٕر انظبئم

بط أ.اكظذح انكٍٕيٍٍ الَزبط انفٍُٕل ٔاالطٍزٌٕ    ة. اَزبط حبيض انخهٍك   ط. اَز

 انظبٌكهْٕكظبٌَٕ ٔانظبٌكهْٕكظبَٕل

 

 

 3َظزي+ 2 13
 ػًهً

صبٍَب . ػًهٍبد االكظذح انًحفشح فً انطٕر انظبئم ......أ. اَزبط خالد انفبٌٍُم   ة. اَزبط  انًحبضزح+انًخزجز

 حبيض انجُشٌٔك   ط. اَزبط حبيض انزٍزفضبنٍك

 صبنضب. ػًهٍبد االكظذح غٍز انًحفشح فً انطٕر انجخبري ...

 راثؼب. ػًهٍبد االكظذح انًحفشح فً انطٕر انجخبري...

 أ.صُبػخ أكظٍذ االصٍهٍٍ   ة. صُبػخ آَذرٌذانفضبنٍك  ط. صُبػخ آَذرٌذ انًبنٍك

 3َظزي+ 2 14
 ػًهً

 ٌٔزضًٍ ...صُبػخ انشجبط ، إَاع انشجبط انفصم انضببغ انًحبضزح+انًخزجز

 

 3َظزي+ 2 15
 ػًهً

انضبيٍ ٌٔزضًٍ...انزآكم فً انصُبػبد انكًٍٍبئٍخ .....َظزٌبد  انزآكم انفصم  انًحبضزح+انًخزجز

 انكًٍٍبٌٔخ...أال: انؼٕايم انًؤصزح ػهى انزبكم يزؼهمّ ثززكٍت انًؼذٌ  

 انزبكم..طزق انٕلبٌخ يٍ انزآكم..... ػهى انًؤصزح صبٍَب:انؼٕايم انخبرجٍخ

 

 3َظزي+ 2 16
 ػًهً

زضًٍ. ..انًٍبح ٔانصُبػخ ......خٕاص انًبء......يصبدر انًٍبح.. ..اْى انًٕاد ٌٔ انفصم انتبصغ انًحبضزح+انًخزجز

 انًٕجٕدح فً انًٍبح ......انؼظزح فً انًبء .....رؤصٍز ٔجٕد االيالح فً انًبء ػهى انؼًهٍبد انصُبػٍخ.

 3َظزي+ 2 17
 ػًهً

. طزٌخ انزجبدل 3انكًٍٍبٌٔخ  . انطزق   2.انطزق انفٍشٌبٌٔخ 1طزق اسانخ انؼظزح     انًحبضزح+انًخزجز

 االًٌَٕ.......طزق اسانخ انغبساد انذائجخ فً انًبء ......اطزخذايبد انًبء فً انصُبػخ......

 3َظزي+ 2 18
 ػًهً

ٌٔزضًٍ .......صُبػخ االطًُذ ٔإَاػخ.....إَاع االطًُذ ٔخصبئصٓب....طزق  انفصم انؼبشر انًحبضزح+انًخزجز

 ٍكٍخ ػًم االطًُذاَزبط االطًُذ....يٍكبَ

 3َظزي+ 2 19
 ػًهً

......انزهٕس ...درجبد انزهٕس.....اشكبل انزهٕس انجٍئً......يهٕصبد  انفصم انحبدي ػشر انًحبضزح+انًخزجز

 انٕٓاء.....أال: انٍٓذرٔكبرثَٕبد.......انظٍطزح ػهى انزهٕس ثبنٍٓذرٔكبرثَٕبد

 3َظزي+ 2 20
 ػًهً

 -انغجبر ٔانذلبئك   خبيظب: -اكبطٍذ انُززٔجٍٍ   راثؼب: -ٔل أكظٍذ انكبرثٌٕ      صبنضب:صبٍَب: غبس ا انًحبضزح+انًخزجز

 اكبطٍذ انكجزٌذ،   ..........رؤصٍزاد رهٕس انٕٓاء.......انظٍطزح ػهى يهٕصبد انٕٓاء............
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