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 1الصفحت 

 
  

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 انؼهًٍ صاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحشو نزؼهًُُخانًؤعغخ ا .1

 فشع انكًُُبء انظُذالَُخ –كهُخ انظُذنخ -عبيؼخ ثغذاد  / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 طُذنخ طثكبنىسَى

 طثكبنىسَى اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 سعب دانكى

 انؼهًٍ صاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحشو انًؼزًذ   َبيظ االػزًبدثش .6

 ثحش يكزجٍ -انغضء انؼًهٍ   انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 ىاد انكًُُبئُخ وانضعبعُبد واألعهضح رؼهُى انطهجخ انطشق انًُبعجخ واأليُخ نهزؼبيم يغ انً

 هجخ انزمُُبد انًغزخذيخ نهزؼشف ػهً انًىاد انكًُُبئُخ انًخزهفخرؼهُى انط

 رؼهُى انطهجخ انزمُُبد وانطشق انًخزهفخ انًغزخذيخ فٍ انزؼشف ػهً انًىاد انكًُُبئُخ انًخزهفخ

 رؼهُى انطهجخ انزمُُبد وانطشق انًخزهفخ انًغزخذيخ فٍ رظُُغ انًىاد انكًُُبئُخ انًخزهفخ

 بئخ وانفُضَبوَخ نألدوَخ وانًىاد انكًُُبئخدساعخ انخىاص انكًُُ



 
 
 

 
 2الصفحت 

 
  

 رؼهُى انطهجخ كُفُخ سعى انظُغخ انزشكُجُخ نألدوَخ وانًىاد انكًُُبئخ ورغًُزهب

ودساعخ رأصُش انزغُشاد انزٍ رغشي ػهً انظُغخ  رؼهُى انطهجخ  يُكبَُكُبد ػًم األدوَخ وانًىاد انكًُُبئخ

 خ انحُىَخ, انألراثخ, انضجبرُخ, انزأصُشاد انغبَجُخ, يذح ػًم انذواء انزشكُجُخ وانًىاد انكًُُبئخ ػهً انفؼبنُ

 

 
 

 انًطهىثخ وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
      انزؼبيم انظحُح يغ انًىاد انكًُُبئُخ وانضعبعُبد  -1أ

 رشغُم األعهضح انؼهًُخ ثبنطشق انظحُحخ وانًُبعجخ -2أ

 أكزغبة انخجشح فٍ اعزخذاو انزمُُبد انخزهفخ نزحؼُش األدوَخ وانًىاد انكًُُبئخ -3أ
 يؼشفخ يُكبَُكُبد ػًم األدوَخ -4أ
 يؼشفخ انؼىايم انًؤصشح ػهً انفؼبنُخ انحُىَخ, انألراثخ, انضجبرُخ, انزأصُشاد انغبَجُخ, يذح ػًم انذواء -5أ
 دساعخ ؽشق انزفبػالد انكًُُبئُخ -6أ

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 اكزغبة انًهبسح ػهً كُفُخ انزؼشف ورمُى انًشكجبد انكًُُبئُخ  - 1ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انًخزهفخ رحؼُش ورظُُغ انًشكجبد انكًُُبئُخ - 2ة 

    فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ  اكزغبة انًهبسح - 3ة 

 
 نزؼهى ؽشائك انزؼهُى وا     

 يحبػشاد َظشَخ -1

 يخزجشاد رؼهًُُخ -2

 ثحىس ػهًُخ -3

 ثحىس يكزجُخ -4

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 ايزحبَبد َظف فظهُخ و ايزحبَبد َهبئُخ -1

 ايزحبَبد شفهُخ و رحشَشَخ -2

 رمبسَش يخزجشَه -3

 

 

 



 
 
 

 
 3الصفحت 

 
  

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 ُبئُخ يزُىػخرحؼُش ادوَخ ويشكجبد كًُ -1ط         

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 ػًم انزحبنُم انًخزجشَخ -3ط

 اعزخذاو ؽشق حذَضخ فٍ ػشع انًحبػشاد ثشكم عالَذاد -4ط   
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انزذسَظ وانمبء انًحبػشاد -1

 انغًُبساد و انىاعجبد انجُزُخ -2

 انجحىس انؼهًُخ -3

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى    

 ايزحبَبد شفىَخ و ايزحبَبد رحشَشَخ ورمُى انجحىس وايزحبَبد ػًهُخ

 

 

 
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 اكزغبة انًهبسح فٍ ػًم انجحىس -1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ انمُبدح -2د

 ؼبيماكزغبة انًهبسح فٍ انز -3د

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انحبعىة -4د   

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 وػًهٍ يشئٍ و شفىٌ ورحشَشٌ

 

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى          

 ايزحبَبد شفىَخ و رحشَشَخ وػًهُخ وثحىس  ورمبسَش ػًهُخ
 

 
 



 
 
 

 
 4الصفحت 

 
  

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           شس أو انًغبقاعى انًم سيض انًمشس أو انًغبق انًشحهخ انذساعُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

األونً/انفظم 

 االول
 2 3 انكًُُبء انزحهُهُخ 103021112

األونً/انفظم 

 انضبٍَ
 2 3 1انكًُُبء انؼؼىَخ  1030211210

انضبَُخ/ انفظم 

 االول
 2 3 2انكًُُبء انؼؼىَخ  103022211

انضبَُخ/ انفظم 

 انضبٍَ

 2 3 3انكًُُبء انؼؼىَخ  103022211

انضبنضخ/انفظم 

 االول
انكًُُبء انظُذالَُخ  103013313

 الػؼىَخنا
2 2 

انضبنضخ/انفظم 

 انضبٍَ
انكًُُبء انظُذالَُخ  1030211210

 1انؼؼىَخ 
3 2 

انشاثؼخ/انفظم 

 االول
انكًُُبء انظُذالَُخ  103024412

 2 انؼؼىَخ
3 2 

انشاثؼخ/انفظم 

 انضبٍَ
انكًُُبء انظُذالَُخ  103024427

 3 انؼؼىَخ
3 2 

انخبيغخ/ 

 انفظم االول
نكًُُبء انظُذالَُخ  103025512

 4 انؼؼىَخ
2 - 

انخبيغخ/ 

 انفظم انضبٍَ
انزحبنُم انظُذالَُخ  1030255210

 انًزمذيخ
3 2 

     
 
 
 
 
 
 

 انزخطُؾ نهزطىس انشخظٍ .12

 بنُبد انضفبفُخانفؼ -انًُبلشبد انؼهًُخ  -صَبدح انًؼشفخ -انشخظٍنزطىس ا
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 5الصفحت 

 
  

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وػيؼُبس انمجىل  .13

 انًؼذل انذساعٍ و انظحخ انجذَُخ
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 خ وانًمالد انؼهًُخ انشطُُخانكزت انؼهًُخ وانجحىس انؼبنًُ
Fundamentals of Analytical Chemistry by Stook and West 

Organic Chemistry by Robert T. Morrison and Robert N. Boyd 
 Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. Thomason learning; CA,USA;  2000   

An introduction to the chemistry of heterocyclic compound by Acheson, R. M. 
latest ed 

Inorganic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry by Block, Roche Soine and 
Wilson, latest edition 

Wilson and Gisvold Textbook of Organic medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 

Spectrometric Identification of Organic Compounds by Silverstein, Bassler and 
Morrill; 2. Applications of absorption spectroscopy of organic compounds by Dyer 

JR. 
 Organic Chemistry by McMurry; 5thed; Thomason learning CA, USA 2000 

 



 
 
 

 
 6الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الونهح

 هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

 الوهاراث األخري )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / / / / / / / / / / / / /   /  اساسٍ انكًُُبء انزحهُهُخ 103021112 األونً

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ 1انكًُُبء انؼؼىَخ  1030211210

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ 2 انكًُُبء انؼؼىَخ 103022211 الثانُت

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ 3 انكًُُبء انؼؼىَخ 103022211

انكًُُبء انظُذالَُخ  103013313 الثالثت

 انالػؼىَخ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

انكًُُبء انظُذالَُخ  1030211210

 1ىَخ انؼؼ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

انكًُُبء انظُذالَُخ  103024412 الرابعت

 2 انؼؼىَخ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍانكًُُبء انظُذالَُخ  103024427



 
 
 

 
 7الصفحت 

 
  

 

 

  3 انؼؼىَخ

  

الخاهست           

                          

انكًُُبء انظُذالَُخ  103025512

 4 انؼؼىَخ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

انزحبنُم انظُذالَُخ  1030255210

 انًزمذيخ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ



 
 
 

 
 8الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

   َُخفشع انكًُُبء انظُذال-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 انكًُُبء انزحهُهخ اعى / سيض انًمشس .3

 
 انًشحهخ االونً أشكبل انحؼىس انًزبحخ .4

 
 انفظم االول  انفظم / انغُخ .5

 عبػخ )َظشٌ وػًهٍ( 45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

خ ثبنزحبنُم انكًُُبوَخ انُىػُخ وانكًُخ ودساعخ اػذاد انطهجخ ودػًهى ثبنًؼهىيبد انًزؼهم انكًُُبء انزحهُهخ

  انُظشَبد انًزؼهمخ .
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11



 
 
 

 
 9الصفحت 

 
  

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انًخزهفخانزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ  -3أ
 

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 1ة

  اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -2ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبػشاد َظشَخ

 يخزجشاد رؼهًُُخ

 رمبسَش ػهًُخ

 ثحىس يكزجُخ

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 ايزحبَبد َظف فظهُخ وَهبئُخ

 ايزحبَبد شفهُخ وثحىس يخزجشَخ

 اعزخذاو االعهضح انؼهُخ

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

 انزىػُح  -4ط

  
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-بد انُىيُخانىاعج-انغًُبساد

 

 
 ؽشائك انزمُُى    

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ

 

 

 



 
 
 

 
 11الصفحت 

 
  

 

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 وَخاكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االد-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

  اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د



 
 
 

 
 11الصفحت 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 Fundamentals of Analytical Chemistry by ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
Stook and West. 

 Fundamentals of Analytical Chemistry by )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
Stook and West. 

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

اعزؼشاع انًفبهُى   4 1

انًؼزًذح فٍ انزحهُم 

 بوٌانكًُُ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

رمُُى ؽشق انزحهُم   11 2-5

ودساعخ يمذيخ 

انزحبنُم انًؼزًذح ػهً 

 انغبرثُخ 

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

دساعخ يذي رطجُك    4 6

انزحبنُم انًؼزًذح ػهً 

 انغبرثُخ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

ودساعخ انزحبنُم   5 7-8

 وانًؼزًذح ػهً انحغى
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
انًحبنُم انجفشَخ   3 9

ودساعخ يؼُبسَخ 

انزؼبدل فٍ انًحبنُم 

 انجغُطخ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

ودساعخ يؼُبسَخ   5 11-11

انزؼبدل فٍ انًحبنُم 

 انًؼمذح وانًشعجخ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

دساعخ حغبثبد داسئخ   4 12

 انًحبنُم
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
انزىاصٌ فٍ رفبػالد   6 13-14

االكغذح واالخزضال 

ودساعخ َظشَبد 

يؼُبسَخ  رفبػالد 

 االكغذح واالخزضال

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

دساعخ ؽشق انزحهُم   4 15

 انطُفٍ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ



 
 
 

 
 12الصفحت 

 
  

الغ االَزشَُذ ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يى

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

   

 

 

 

 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .9

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .11

 1انكًُُبء انؼؼىَخ  اعى / سيض انًمشس .11

 انًشحهخ االونً أشكبل انحؼىس انًزبحخ .12

 انفظم انضبٍَ انفظم / انغُخ .13

 عبػخ  45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .14

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .15

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 

 
 13الصفحت 

 
  

 أهذاف انًمشس .16

دساعخ رظُُف وخىاص ورحؼُش ورفبػالد االنكبَبد واالنكُُبد واالغُخنكبَُبد  1انكًُُبء انؼؼىَخ 

 ودساعخ انكًُُبء انفشاغُخ
 

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .14

  انًؼشفُخ هذاف األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

   انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة

 و انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخاكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذا  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

   اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-زحبَبد شفىَخ ورحشَشَخاي

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

 انزىػُح  -4ط

 
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 



 
 
 

 
 14الصفحت 

 
  

 

 ؽشائك انزمُُى    

 انزمبسَش انؼهًُخ-حبَبد شفىَخ ورحشَشَخايز

 

 

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

   اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .16

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
Robert N. Boyd   . 

Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000. 

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and )انًظبدس(  عغ انشئُغُخ ـ انًشا2
Robert N. Boyd   . 

Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000 

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

عغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ ة ـ انًشا

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .17

   

 

 ثُُخ انًمشس .15

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد يمذيخ  3 1

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد االنكبَبد وانًُضبٌ  6 2-3

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد 2و1نكُُبد اال  5 4-5

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد االنكبَُبد و انذاٍَُ  5 6-7

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد 2و1انكًُُبء انفشاغُخ   8 8-9

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد انكحىالد واالَضشاد  8 11-11

 ورحشَشٌ
ٌ ايزحبٌ شفى يحبػشاد انكُالد انهبنُذ  6 12-13

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد االنكُُبد انحهمُخ  4 14-15

 ورحشَشٌ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .17

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .18

 2 انكًُُبء انؼؼىَخ اعى / سيض انًمشس .19

 انًشحهخ انضبَُخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .21

 انفظم االول انغُخ انفظم / .21

 عبػخ  45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .22

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .23

 أهذاف انًمشس .24

دساعخ اكزشبف االدوَخ ورطىسهب وانؼاللخ ثٍُ انزشكُت انكًُُبوٌ وانفؼبنُخ  2انكًُُبء انظُذالَُخ ػؼىَخ 

 انحُىَخ نالدوَخ
 

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

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

 ؛البرنامج.

 زمُُىوؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وان ًمشسبد انيخشع .18



 
 
 

 
 17الصفحت 

 
  

 

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 
  يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -4أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 هبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخاكزغبة انً– 1ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخ  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

   اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-اعجبد انُىيُخانى-انغًُبساد

 

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

    انزىػُح  -4ط

  
 ُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انًانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

    اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .21

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
Robert N. Boyd   . 

Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000 

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
Robert N. Boyd   . 

Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000 

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( نًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ا) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .21

   

 

 

 

 

 

 ثُُخ انًمشس .19

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد انًشكجبد االسويبرُخ  11 1-4

 ورحشَشٌ
االحًبع انؼؼىَخ   12 5-7

 ويشزمبرهب
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد 2و1االيُُبد   5 8-9

 ورحشَشٌ
االنذَهُذاد   12 11-13

 وانكُزىَبد
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد انفُُىالد  5 14-15

 ورحشَشٌ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .25

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .26

 3ؼؼىَخ نانكًُُبء ا اعى / سيض انًمشس .27

 انًشحهخ انضبَُخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .28

 انفظم انضبٍَ انفظم / انغُخ .29

 عبػخ  31 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .31

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .31

 أهذاف انًمشس .32

 دساعخ رظُُف وخىاص ورحؼُش ورفبػالد انًشكجبد انؼؼىَخ غُش انًزغبَغخ 3انكًُُبء انؼؼىَخ

 

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

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

 ؛البرنامج.

 هُى وانزؼهى وانزمُُىوؽشائك انزؼ ًمشسبد انيخشع .22



 
 
 

 
 21الصفحت 

 
  

 

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ  

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 
 يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -4أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخ  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

    اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ى ؽشائك انزؼهُى وانزؼه     

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ

 

 

 

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 غبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخاكز-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

     اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د



 
 
 

 
 21الصفحت 
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 Organic Chemistry by Robert T. Morrison -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
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Thomason learning, CA, USA. 3_ An 
introduction to the chemistry of heterocyclic 

compound by Acheson, R. M. latest ed. 

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

and Robert N. Boyed, latest edition. 2- 
Organic Chemistry by J. McMurry, latest ed., 

Thomason learning, CA, USA. 3_ An 
introduction to the chemistry of heterocyclic 

compound by Acheson, R. M. latest ed. 

 ثُُخ انًمشس .23

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

ىَخ انًشكجبد انؼؼ  5 1-2

غُش انًزغبَغخ 

رظُُفهب, خىاطهب 

 وانزشكُت انكًُُبوٌ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انًشكجبد انحهمُخ   5 3-5

انخًبعُخ غُش 

انًزغبَغخ يظبدسهب 

 ورحؼُشهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

رفبػالد  انًشكجبد   5 6-8

انحهمُخ انخًبعُخ غُش 

 انًزغبَغخ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 شٌورحشَ

انًشكجبد انحهمُخ   4 9-11

انغذاعُخ غُش 

انًزغبَغخ يظبدسهب 

 ورحؼُشهب  انجبَشدٍَ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انًشكجبد انحهمُخ   6 11-13

انخًبعُخ غُش 

انًزغبَغخ انًشجؼخ 

 يظبدسهب ورحؼُشهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انًشكجبد انحهمُخ   5 14-15

انخًبعُخ غُش 

بَغخ وانزٍ انًزغ

 رحىٌ ػُظشٍَ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

      



 
 
 

 
 22الصفحت 

 
  

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .25

   

 

 

 

 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .33

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .34

 انكًُُبء انظُذالَُخ االػؼىَخ اعى / سيض انًمشس .35

 نضخانًشحهخ انضب أشكبل انحؼىس انًزبحخ .36

 ولانفظم اال انفظم / انغُخ .37

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 

 
 23الصفحت 

 
  

 عبػخ  31 )انكهٍ(د انذساعُخ ػذد انغبػب .38

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .39

 أهذاف انًمشس .41

انكًُُبء انظُذالَُخ االػؼىَخ دساعخ انًشكجبد انكًُُبوَخ انالػؼىَخ واعزخذايبرهب فٍ انزشخُض 

 وانؼالعٍ انطجٍ
 

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .26

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 خ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخكُفُ -1أ   

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 
 يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -4أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة  

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخ  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

    اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ

 

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

     انزىػُح  -4ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .28

 Inorganic Medicinal and Pharmaceutical ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
Chemistry by Block, Roche Soine and Wilson, 

latest edition 
Wilson and Gisvold; Textbook of Organic 

medicinal and Pharmaceutical chemistry; 
Delgado JN, Remers WA, (eds); latest edition 

 مبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

      اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د

 ثُُخ انًمشس .27

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
ذح / أو اعى انىح

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

انظُغخ انزشكُجُخ   6 1-3

نهزساد وانغضَئذ/ 

 انًؼمذاد

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انؼُبطش انغىهشَخ    5 2-5

وغُش انغىهشَخ راد 

 انزشكُض االؽئ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انًشكجبد غُش   4 6-7

انؼؼىَخ انًغزخذيخ 

اػطشاثبد فٍ ػالط 

 انغهبص انهؼًٍ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انًشكجبد غُش   2 8

انؼؼىَخ انًغزخذيخ 

 فٍ انؼالط انًؼؼٍ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

انًشكجبد غُش   1 9

انؼؼىَخ انًغزخذيخ 

 فٍ ػالط االعُبٌ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

شفىٌ  ايزحبٌ يحبػشاد انًغزحؼشاد انًشؼخ  6 11-12

 ورحشَشٌ
انًشكجبد غُش   6 13-15

انؼؼىَخ انًغزخذيخ  

 انًغزحؼشاد انًشؼخ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ



 
 
 

 
 25الصفحت 

 
  

 Inorganic Medicinal and Pharmaceutical )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
Chemistry by Block, Roche Soine and Wilson, 

latest edition 
Wilson and Gisvold; Textbook of Organic 

medicinal and Pharmaceutical chemistry; 
Delgado JN, Remers WA, (eds); latest edition 

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 رطىَش انًمشس انذساعٍ  خطخ .29

   

 

 

 

 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .41

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .42

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 

 ؛لبرنامج.ا
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 1انكًُُبء انظُذالَُخ انؼؼىَخ  اعى / سيض انًمشس .43

 انًشحهخ انضبنضخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .44

 انفظم انضبٍَ انفظم / انغُخ .45

 عبػخ  45 )انكهٍ(انذساعُخ  ػذد انغبػبد .46

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .47

 أهذاف انًمشس .48

دساعخيكبَُكُخ ػًم انذواء وانؼىايم انزٍ رؤصش ػهً رنك ثبالػبفخ انً  1انكًُُبء انظُذالَُخ ػؼىَخ 

 دساعخ اَغ انًشكجبد انكًُُبَخ واالدوَخ
 

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .31

  ذاف انًؼشفُخ هاأل -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ 

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 يؼشفخ انؼىايم انزٍ رؤصش ػهً صجبرُخ وروثبَُخ وايزظبص االدوَخ-4أ
 ُبوَخ ػهً رنكيؼشفخ يُكبَُكُخ ػًم انذواء وػاللخ انزشكُجخ انكًُ -5أ
 يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخ  - 2ة

 انًشكجبد انكًُُبوَخ اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ  - 3ة

     اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .32

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 

Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004. 

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 

Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004. 

         اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب        

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

     انزىػُح  -4ط

  

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 مخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخيُح انض-3د

       اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د

 ثُُخ انًمشس .31

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

ربصُش انخىاص   21 1-7

انفُضَبئُخ وانكًُُبئُخ 

 ذواءػهً فؼبنُخ ان

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

اَغ انًشكجبد   25 8-15

انؼؼىَخ واالدوَخ فٍ 

 انغغى

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

      
      
      
      
      



 
 
 

 
 28الصفحت 

 
  

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .33

   

 

 

 

 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .49

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .51

 2ء انظُذالَُخ انؼؼىَخ انكًُُب اعى / سيض انًمشس .51

 انًشحهخ انشاثؼخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .52

 انفظم االول انفظم / انغُخ .53

 عبػخ  45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .54

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .55

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

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

 ؛البرنامج.
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 أهذاف انًمشس .56

 انفؼبنُخدساعخ اكزشبف االدوَخ ورطىسهب وانؼاللخ ثٍُ انزشكُت انكًُُبوٌ و 2انكًُُبء انظُذالَُخ ػؼىَخ 
 

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .34

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 يزظبص االدوَخيؼشفخ انؼىايم انزٍ رؤصش ػهً صجبرُخ وروثبَُخ وا-4أ
 يؼشفخ يُكبَُكُخ ػًم انذواء وػاللخ انزشكُجخ انكًُُبوَخ ػهً رنك -5أ
   يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة  

 خزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخاكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق ان  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

     اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-فىَخ ورحشَشَخايزحبَبد ش

 

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

      انزىػُح  -4ط

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

        اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د



 
 
 

 
 31الصفحت 

 
  

 

 انجُُخ انزحزُخ  .36

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 

Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 
 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
Wilson and Gisvold Textbook of Organic 

medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .37

   

 

 

 

 ثُُخ انًمشس .35

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 َمخ انزمُُىؽش ؽشَمخ انزؼهُى

االدوَخ انًغزخذيخ فٍ   13 1-4

ػالط اػطشاثبد 

 انكىنُُشعٍ ُظبوان

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

االدوَخ انًغزخذيخ فٍ   8 5-8

ػالط اػطشاثبد 

 انُظبو انذسَُبنٍ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد انًغكُبد  11 9-11

 ورحشَشٌ
انًغزخذيخ االدوَخ   11 12-14

 نهغهبص انؼظجٍ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
انهشيىَبد انغزُشودَخ   4 15

 وغُش انغزُشودَخ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
      
      



 
 
 

 
 31الصفحت 

 
  

 

 

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .57

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .58

 3َُخ انؼؼىَخ انكًُُبء انظُذال اعى / سيض انًمشس .59

 انًشحهخ انشاثؼخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .61

 انفظم انضبٍَ انفظم / انغُخ .61

 عبػخ  45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .62

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .63

 أهذاف انًمشس .64

 دساعخ اكزشبف االدوَخ ورطىسهب وانؼاللخ ثٍُ انزشكُت انكًُُبوٌ وانفؼبنُخ
 

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

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

 ؛البرنامج.

 زؼهُى وانزؼهى وانزمُُىوؽشائك ان ًمشسبد انيخشع .38
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  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 يؼشفخ انؼىايم انزٍ رؤصش ػهً صجبرُخ وروثبَُخ وايزظبص االدوَخ-4أ
 م انذواء وػاللخ انزشكُجخ انكًُُبوَخ ػهً رنكيؼشفخ يُكبَُكُخ ػً -5أ
    يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة  

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخ  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

      اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

       انزىػُح  -4ط

  
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 
 ؽشائك انزمُُى    

 ُخانزمبسَش انؼهً-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .41

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 

Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 
 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .41

 

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

         رظُُفهباكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ و   -4د

 ثُُخ انًمشس .39

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد انًؼبداد انحُىَخ  18 1-6

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد انغهفىَبيبَذ  4 7-8

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  بػشاديح انًؼبداد انغشؽبَُخ  23 9-15

 ورحشَشٌ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .65

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .66

 4انكًُُبء انظُذالَُخ انؼؼىَخ  اعى / سيض انًمشس .67

 انًشحهخ انخبيغخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .68

 انفظم االول انفظم / انغُخ .69

 عبػخ 31 )انكهٍ(انذساعُخ ػذد انغبػبد  .71

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .71

 أهذاف انًمشس .72

دساعخ انًمذيبد انذوئُخ وخىاطهب ورحؼُشهب واعزخذايبرهب انطجُخ ودساعخ 4انكًُُبء انظُذالَُخ ػؼىَخ 

 اعزخذاو انحبعىة فٍ رظًُى انذواء

 

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 

 ؛لبرنامج.ا

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .42
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  شفُخ هذاف انًؼاأل -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 يؼشفخ انؼىايم انزٍ رؤصش ػهً صجبرُخ وروثبَُخ وايزظبص االدوَخ-4أ
 رنك يؼشفخ يُكبَُكُخ ػًم انذواء وػاللخ انزشكُجخ انكًُُبوَخ ػهً -5أ
     يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة   

 اكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخزهفخ فٍ رظُُغ ورحؼُش االدوَخ  - 2ة

 نًشكجبد انكًُُبوَخاكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ ا  - 3ة

      اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط  

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

       انزىػُح  -4ط

  
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 
 ؽشائك انزمُُى    

 انزمبسَش انؼهًُخ-ايزحبَبد شفىَخ ورحشَشَخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .44

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 

Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 
 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 10th ed, 2004 

              اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب   

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .45

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.ُخ انزأهُهانؼبيخ و انًهبساد -د 

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

          اكزغبة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهب   -4د

 ثُُخ انًمشس .43

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد عجىعاأل

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

انًفبهُى االعبعُخ   6 1-3

 نهًمذيبد انذوائُخ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
انًمذيبد انذوائُخ   6 4-6

 انجىنًُشَخ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  اديحبػش االدوَخ انًغزهذفخ  4 7-8

 ورحشَشٌ
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد رمبسَش  4 9-11

 ورحشَشٌ
اعزخذاو انحبعىة فٍ   11 11-15

 رظًُى انذواء
ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انًؤعغخ انزؼهًُُخ .73

   فشع انكًُُبء انظُذالَُخ-كهُخ انظُذنخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .74

 نظُذالَُخ انًزمذيخانزحبنُم ا اعى / سيض انًمشس .75

 انًشحهخ انخبيغخ أشكبل انحؼىس انًزبحخ .76

 انفظم انضبٍَ انفظم / انغُخ .77

 عبػخ 45 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .78

  ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .79

 أهذاف انًمشس .81

 َخانزحبنُم انظُذالَُخ انًزمذيخ دساعخ ؽشق انزحهُم انطُفٍ واعزخذايهب فٍ انزؼشف ػهً انًشكجبد انؼؼى

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.

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .46



 
 
 

 
 38الصفحت 

 
  

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ -1أ  

 كُفُخ انزؼبيم يغ االعهضح انؼهًُخ -2أ

 انزؼهى ثبعغزخذاو انزمُُبد انؼهًُخ انًخزهفخ -3أ
 االدوَخيؼشفخ انؼىايم انزٍ رؤصش ػهً صجبرُخ وروثبَُخ وايزظبص -4أ
 يؼشفخ يُكبَُكُخ ػًم انذواء وػاللخ انزشكُجخ انكًُُبوَخ ػهً رنك -5أ
     يؼشفخ انطشق انًغزخذيخ فٍ رحؼُش االدوَخ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش انًشكجبد واالدوَخ– 1ة    

 هفخ فٍ انكشف ػٍ االدوَخاكزغبة انًهبسح فٍ اعزخذاو انطشق انخز  - 2ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كُفُخ انزؼبيم يغ انًشكجبد انكًُُبوَخ  - 3ة

 اكزغبة انًهبسح فٍ كزبثخ انزمبسَش انؼهًُخ    -4ة

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى      

 انزمبسَش انؼهًُخ-َشَخايزحبَبد شفىَخ ورحش

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رحؼُش ادوَخ يخزهفخ-1ط

 انزؼشف ػهً االدوَخ ويشزمبرهب-2ط

 انزحبنُم-3ط

        انزىػُح  -4ط

  
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االيزحبَبد انزحشَشَخ-انىاعجبد انُىيُخ-انغًُبساد

 

 

 
 ؽشائك انزمُُى    

 انزمبسَش انؼهًُخ-ىَخ ورحشَشَخايزحبَبد شف
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 انجُُخ انزحزُخ  .48

 Spectrometric Identification of Organic. 1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

Compounds by Silverstein, Bassler and 
Morrill; 2. Applications of absorption 

spectroscopy of organic compounds by Dyer 
JR. 3. Organic Chemistry by McMurry; 5thed; 

Thomason learning CA, USA 2000. 

 Spectrometric Identification of Organic. 1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

Compounds by Silverstein, Bassler and 

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

 اعشاء انزغبسة انؼهًُخ-1د  

 اكزغبة انًهبسح فٍ رحؼُش االدوَخ-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل انمبء انجحىس انؼهًُخ-3د

          بة انًهبسح انكشف ػٍ االدوَخ ورظُُفهباكزغ   -4د

 ثُُخ انًمشس .47

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

اعزخذاو االشؼخ فىق   6 1-2

انجُفغغُخ نهكشف ػٍ 

انًشكجبد وانزؼشف 

 ػهُهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

اعزخذاو االشؼخ رحذ   14 367

انحًشاء نهكشف ػٍ 

انًشكجبد وانزؼشف 

 ػهُهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

اعزخذاو انشٍَُ   12 8-11

انًغُبؽُغٍ نهكشف 

ػٍ انًشكجبد 

 وانزؼشف ػهُهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

اعزخذاو لُبط انكزهخ    11 11-14

نهكشف ػٍ انًشكجبد 

 وانزؼشف ػهُهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد

 ورحشَشٌ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبػشاد رحهُم انؼُبطش  2 15

 ورحشَشٌ
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Morrill; 2. Applications of absorption 
spectroscopy of organic compounds by Dyer 
JR. 3. Organic Chemistry by McMurry; 5thed; 

Thomason learning CA, USA 2000. 

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

 ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .49

   

 

 

 

 
 


