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 لغى ػهٕو انكًٛٛبء - ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ

خمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج و 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 ٙانًُٓ
 ثىبٌٛه٠ًٛ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء

 ثىبٌٛه٠ًٛ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5

  عُٕ٘ /يمشساد/اخشٖ 
 / ٍٕٛٞفظٍٟ

 ال ٠ٛعل انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 ٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ماد اٌظٍخ ثزقظض اٌمَُ.ا .1

 

 اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ ) االٔزو١ٔذ( . .2

 

 زجبد اٌؼبك٠خ ٚاٌول١ّخ.اٌّى .3

 

4. Data show 

 

5. Power point 

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

رؼ١ٍُ ثؤٍب١ٍبد ػٍُ اٌى١ّ١بء ػٍٝ أٗ ػٍُ ٠جؾش فٟ كهاٍخ اٌّووجبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاوزشبف ِووجبد  .1

 ١ب . عل٠لٖ ثقٛاص ٚرطج١مبد ِزؼلكٖ رَبُ٘ ثشىً أٍبٍٟ فٟ رط٠ٛو اٌظٕبػخ ٚاٌزىٌٕٛٛع

 اٌزؼبًِ ػٍٝ اٍبً االلزجبً صُ اٌزؼٍُ ثٙلف رط٠ٛو اٌمبث١ٍخ اٌن١ٕ٘خ ٌٍطبٌت. .2

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مٙب. .3

 رشغ١غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرؾ١َٓ اٌّٙبهاد إٌمبش١خ ٌلٜ اٌطبٌت .4

ًِ ثؤٍٍٛة ػٍّٟ فٟ فى١و٠خ ٌطٍجخ اٌمَُ ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ اٌزؼبخ ٚرط٠ٛو اٌّٙبهاد االثلاػ١خ ٚاٌر١ّٕ .5

 ارقبم اٌمواهاد ماد اٌظٍخ ثزقظظُٙ اٚ اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ إٌغبػ فٟ ِٛاعٙخ ِشبوً اٌؼًّ.
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى نجشَبيظيخشعبد ا  .10

  االْذاف انًؼشفٛخ . ا-أ

   

 .اْ ٠ٍُ اٌطبٌت ثؤٍب١ٍبد ػٍُ اٌى١ّ١بء -1أ

ىب١ٔخ اٌطبٌت اٌٝ َِزٜٛ اٌفُٙ فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌى١ّ١بء لله رؼٍك االِو ٠ٙلف اٌجؤبِظ اٌٝ هفغ اِ -2أ

  .ثزقظظٗ

 رط٠ٛو للهاد اٌطبٌت اٌّؼوف١ٗ ٚهفؼٙب  -3أ

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ :-ة 

 

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠ظجؼ لبكها ػٍٝ اٌزفى١و إٌّطمٟ -1ة

 .ظ اٌّموهحرؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌزؾ١ًٍ ٚرٛظ١ف ِفوكاد إٌّٙ -2ة

 رط٠ٛو اٌملهح اٌن١ٕ٘خ ٚاٌنار١خ ٌٍطبٌت فٟ اٌزقظض ٠ؼل عيءا ُِٙ فٟ ِغبي رقظظٗ -3ة

 .اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد اٌزٛاطً ٚاٍزقلاَ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ ثفبػ١ٍخ -4ة

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اٌّؾبػواد .1

 .رٛع١ٗ االٍئٍخ ٚفزؼ ثبة اٌؾٛاه .2

 .data show ت االٌىزوٟٚٔ ٚػوع اٌّٛػٛع ثبياٌزله٠ٌ اٌّلػَٛ ثبٌؾبٍ .3

 ثؼغ اٌجؾٛس ثىزبثخرى١ٍف اٌطبٌت  .4

 اٌّشبهوخ فٟ اٌّئرّواد ٚ اٌَفواد اٌؼ١ٍّخ .5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 .االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ، اٌشٙو٠خ .1

 .اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .2

 .اعواء ؽٍمبد ٔمبش١خ ٌٍطٍجخ ٌّؼوفخ ِلٜ اٍز١ؼبثُٙ ٌٍّبكح .3

 

 ٔانمًٛٛخ : االْذاف انٕعذاَٛخ-ط

 رٛع١ٗ اٍئٍٗ رزطٍت اعبثبد ػّٓ ِلك ى١ِٕٗ لظ١وٖ  -1ط         

 رط٠ٛو إٌمبشبد ٚكػّٙب كافً اٌمبػٗ اٌلها١ٍٗ -2ط

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

رٛف١و إٌّبؿ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّالئُ ٌٍزفى١و إٌّطمٟ ػٓ ؽو٠ك اٌزٛع١ٗ اٌَّزّو ٌٍطٍجخ ِٓ لجً االٍبرنح اصٕبء 

 ؾبػواد، فزؼ ثبة ٌٍّٕبلشبد اٌّفزٛؽخ ٚاٌّجبشوح ِغ اٌطٍجخاٌٍمبء اٌّ

 طشائك انزمٛٛى    
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األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 .انشخظٙ(

ِٙبهاد اٍب١ٍخ ٌالرظبي ٚاٌزٛاطً ػٓ ؽو٠ك )إٌشبؽبد اٌو٠بػ١خ ، االهشبك اٌزوثٛٞ،  -1ك

 اٌّئرّواد اٌقبطخ ثبٌى١ٍخ ، ٚإٌلٚهاد اٌقبطخ ثبٌمَُ ، ١ّ١ٍٕواد  ٌّٕبلشخ ثؾٛس اٌطٍجخ(

 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و االثلاػٟ ٚاالثزىبهٞ فٟ ِغبي اٌزقظض -2ك

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

، اٍزقلاَ اي  data showخ االٔزو١ٔذ، اٍزقلاَ اي إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ،  اٍزقلاَ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١        

power point        . 

 

 طشائك انزمٛٛى          

 

 اٚهاق ػًّ ٚثؾٛس رقوط ٌٍّوؽٍخ إٌّز١ٙخ . اػلاك .1

 االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙو٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ .2

 ثُٛخ انجشَبيظ   .11

 :انًشؽهخ انذساعٛخ

  االٔنٗ

 انفظم األٔل

 ػًهٙ َظش٘

 

 انٕؽذاد

 3 --- 3 ٌى١ّ١بء اٌالػؼ٠ٛخا

 3 3 2 اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ

 3 2 2 ػٍُ األهع

 3 2 2 اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ

 2 --- 2 اٌو٠بػ١بد

 2 --- 2 اٌٍغخ اٌؼوث١خ

 2 --- 2 ؽمٛق االَٔبْ

 1 2 --- اٌؾبٍجبد

 ٔؽذح 19  يغًٕع انٕؽذاد

 
 

 :انًشؽهخ انذساعٛخ

  االٔنٗ

 انضبَٙانفظم 

 ػًهٙ َظش٘

 

 ادانٕؽذ

 3 --- 3 اٌى١ّ١بء اٌالػؼ٠ٛخ

 3 3 2 اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ

 3 2 2 ػٍُ األهع

 3 2 2 اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ

 2 --- 2 اٌو٠بػ١بد
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 2 --- 2 االٔى١ٍي٠خاٌٍغخ 

 2 --- 2 ؽمٛق االَٔبْ

 1 2 --- اٌؾبٍجبد

 ٔؽذح 19 يغًٕع انٕؽذاد

 
 :انًشؽهخ انذساعٛخ انُظش٘ انؼًهٙ انٕؽذاد

  انضبَٛخ
 انفظم األٔل

 اٌى١ّ١بء اٌالػؼ٠ٛخ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠ب٠ٚخ 3 3 4

 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ 3 3 4

 اٌو٠بػ١بد 2 --- 2

 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 2 --- 2

 يغًٕع انٕؽذاد 18 ٔؽذح

 

 :انًشؽهخ انذساعٛخ انُظش٘ انؼًهٙ انٕؽذاد
  انضبَٛخ

انضبَٙانفظم   
ى١ّ١بء اٌالػؼ٠ٛخاٌ 2 3 3  

 اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠ب٠ٚخ 3 3 4

 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ 3 3 4

 اٌزٍٛس ٚاٌَالِخ ا١ٌّٕٙخ 2 --- 2

 اٌؾبٍجبد --- 2 1

 يغًٕع انٕؽذاد 17 ٔؽذح

 

 انًشؽهخ انذساعٛخ: انُظش٘ انؼًهٙ انٕؽذاد
 انضبنضخ 

 انفظم األٔل
 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ 3 3 4

 اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠ب٠ٚخ 3 3 4

 اٌى١ّ١بء اٌزٕبٍم١خ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ 2 --- 2

 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 2 --- 2

 يغًٕع انٕؽذاد 18 ٔؽذح
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 انًشؽهخ انذساعٛخ: انُظش٘ انؼًهٙ انٕؽذاد
 انضبنضخ

 انفظم انضبَٙ
 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ 3 3 4

بء اٌف١ي٠ب٠ٚخاٌى١ّ١ 3 3 4  

 اٌى١ّ١بء اٌزٕبٍم١خ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ 2 3 3

 اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ 2 --- 2

 و١ّ١بء إٌبٔٛ 2 --- 2

 يغًٕع انٕؽذاد 18 ٔؽذح

 
 يالؽظبد

 

 

 انًشؽهخ انذساعٛخ: انغبػبد انًؼزًذح انٕؽذاد
 انشاثؼخ

 انُظبو انغُٕ٘
اعجٕػب٠٣   

دسعخ انجكبنٕسٕٚط رزطهت )ط( 

خ ٔؽذح يؼزًذحعبػ  

 عبػخ اعجٕػٛب)٩٢(

 ( ٔؽذح٠٣)

 و١ّ١بء اٌزؾ١ًٍ االٌٟ 6 8

 و١ّ١بء اٌىُ ٚاالؽ١بف 3 6

 اٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ 5 6

 اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ 5 6

 اٌزشق١ض اٌؼؼٛٞ 4 4

 فبص 2 2

 فٍَمخ ػٍُ 2 2

 ِشوٚع اٌزقوط 2 2

 انًغًٕع 29 عبػخ 36 ٔؽذح
 

 

 

 ٔؽذح 145 يغًٕع انٕؽذاد انكهٙ

 
 

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ  .12

ه  ُّٛ اٌزقط١ؾ اٌشقظٟ ١ٌٌ ؽجواً ػٍٝ ٚهق، فٙٛ أٌٚٝ ػ١ٍّبد إٌغبػ، ٚمٌه ِٓ فالي: ٚػغ اٌوإٜ، ٚرظ

َُّ اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو األ٘لاف ٚاٌجواِظ،  .ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب، ِٚٓ ص

 

 اٌوغجخ ثبٌٕغبػ ٚاالٔغبى .1

 اٌٛطٛي اٌٟ رؾم١ك َِزٛٞ ِؼ١ٓ ِٓ اٌىفبءح .2

 رؾم١ك ٘لف ِؼ١ٓ .3

 اوزَبة ِٙبهاد عل٠لح .4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل   .13

 : -شوٚؽ اٌمجٛي فٟ اٌى١ٍخ  أٚال
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 اػزّبك شوٚؽ اٌمجٛي ٌٍطبٌت ٚفك ٌٛائؼ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌمجٛي اٌّوويٞ- 1

 ِمبثٍخ شقظ١خ ٠وا٘ب ِغٌٍ اٌى١ٍخ اٚ اٌغبِؼخ. أْ رغزبى ثٕغبػ أٞ افزجبه فبص أٚ- 2

 أْ ٠ىْٛ اٌئك ٠طج١ب ٌٍزقظض اٌّزملَ ا١ٌٗ.- 3

 

 : -صب١ٔب شوٚؽ اٌمجٛي فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ 

 افز١به هغجخ اٌطبٌت ِٓ أوضو ِٓ هغجخ ِورت ؽَت اأٌفؼ١ٍخ.- 1

 ِؼلي اٌمجٛي فٟ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ.- 2

 ت ثبٌلهاٍخ.ِؼلي ِموه اٌمَُ اٌنٞ ٠وغت ف١ٗ اٌطبٌ- 3

 ٍز١ؼبث١خ ٌٍمَُ اٌؼٍّٟ.اٌطبلخ اال- 4

 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ  .14

 ِٕب٘ظ ؽوائك اٌزله٠ٌ اٌّؼزّلح ٌلٜ عبِؼخ ٚاٍؾ.- 1

 ثواِظ اِو٠ى١خ ٚ ثو٠طب١ٔخ ِزؼلكح وغبِؼخ ا٠ٛا, اهوَٕبً, ٍبٚس وبهٚال٠ٕب, ١ٌلى, ثوِٕغٙبَ- 2
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 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى ٚشعٗ ٔضغ اشبسح
 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ

انغُخ / 

 انًغزٕٖ
 

 اعى انًمشس 
 

سيض 

 انًمشس

 أعبعٙ

 أو اخزٛبس٘

   

 

 
 

 انفظم االٔل

 

 

 انفظم انضبَٙ

 االْذاف انًؼشفٛخ
االْذاف انًٓبسارٛخ 

 انخبطخ ثبنجشَبيظ
االْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

انًٓبساد انؼبيخ 

 زأْٛهٛخ انًُمٕنخٔان

)انًٓبساد األخشٖ 

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

انًشؽهخ 

 االٔنٗ 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انالػضٕٚخ انكًٛٛبء انالػضٕٚخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - ػهى األسع ػهى األسع

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انفٛضٚبء انؼبيخ انفٛضٚبء انؼبيخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انشٚبضٛبد انشٚبضٛبد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انهغخ االَكهٛضٚخ انهغخ انؼشثٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - ؽمٕق االَغبٌ ؽمٕق االَغبٌ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انؾبعجبد انؾبعجبد

انًشؽهخ 

 انضبَٛخ 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انالػضٕٚخ انالػضٕٚخ انكًٛٛبء

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انفٛضٚبٔٚخ انفٛضٚبٔٚخ انكًٛٛبء

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انؼضٕٚخ ضٕٚخانكًٛٛبء انؼ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انزهٕس ٔانغاليخ انًُٓٛخ انشٚبضٛبد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انؾبعجبد انهغخ االَكهٛضٚخ

 انًشؽهخ

 انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انؼضٕٚخ انكًٛٛبء انؼضٕٚخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انفٛضٚبٔٚخ انكًٛٛبء انفٛضٚبٔٚخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انزُبعمٛخ انكًٛٛبء انزُبعمٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انؾٛبرٛخ انكًٛٛبء انؾٛبرٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انظُبػٛخ انكًٛٛبء انظُبػٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - كًٛٛبء انُبَٕ انهغخ االَكهٛضٚخ

 انًشؽهخ

 انشاثؼخ

 

انُظبو 

 انغُٕ٘
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - كًٛٛبء انزؾهٛم االنٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - كًٛٛبء انكى ٔاالطٛبف

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انؾٛبرٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انكًٛٛبء انظُبػٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - انزشخٛض انؼضٕ٘

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - خبص

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ - فهغمخ ػهى
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                   يششٔع انزخشط 



 

 

 المرحلة الثانية-وصف البرنامج االكاديمي

 

 انًمشس ٔطف

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .15

 بءاٌى١ّ١  / انًشكض ؼهًٙانمغى ان .16

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ  –اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اعى / سيض انًمشس .17

 اٌىزوٟٚٔ ػجو طف وٛوً أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .18

   2020-  2019 اٌفظً االٚي ٚ اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ انفظم / انغُخ .19

ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .20

 )انكهٙ(
 (ٍبػخ ػٍّٟ ٣ٍبػخ ٔظوٞ+  ٢)  ٍبػخ 5

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .21

 شَبيظ األكبدًٚٙأْذاف انج .22

 اٌؾغ١ّخ ٚاالرياْ اٌى١ّ١بئٟ رؼو٠ف اٌطبٌت ثّب١٘خ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ -1

 .اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت اٌّجبكئ االٍب١ٍخ فٟ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚالَبِٙب ٚفطٛاد اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ -2

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثؾً اٌَّبئً ٚاالفىبه فٟ ٘نا االفزظبص. -3

 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى نجشَبيظيخشعبد ا  .23

 :اال٘لاف اٌّؼوف١خ ا-أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظو٠خ ٌٍى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ  -1

 ِؼوفخ اٌطبٌت ٌٍّفب١ُ٘ اأٌَب١ٍخ ٌطوق اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ - 2

  بئِٟؼوفخ اٌطبٌت ٌٍطوائك اٌؾل٠ضخ اٌَّزقلِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١ - 3

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ :-ة 

 ٠زمٓ اٌطبٌت اعواء اٌزغبهة ٚاٍزقلاَ اأٌغٙيح ثشىً وفٛء -1

 ٠زمٓ اٌطبٌت ؽوائك اٌزؼج١وػٓ رواو١ي اٌّؾب١ًٌ ٚاٌؾَبثبد اٌّزؼٍمخ ثٙب- 2

 كهاٍخ ااٌزياْ اٌى١ّ١بئٟ ٚاا١ٌٟٛٔ ٚاٌزؾًٍ اٌّبئٟ الٌّبٌؼ ٚاٌّؾب١ًٌ إٌّظّخ- 3

 هاٍخ ِٕؾ١ٕبد اٌزَؾ١ؼ ٚاٌلالئً اٌّزؼٍمخ ثٙب ٚرطج١مبرٙب ِٓ إٌبؽ١خ إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.ك - 4
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 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اٌّؾبػواد -1

  ppt اٌؼوٚع اٌزمل١ّ٠خ ,ٍٚبئً أأل٠ؼبػ ِضً: اٌَجٛهح - 2

 اٍزؼّبي اٌّٛاك اٌّقزجو٠خ ٚأعٙيح اٌم١بً- 3

 

 طشائك انزمٛٛى      

 شف٠ٛخِزؾبٔبد اٌأال -1

 ِزؾبٔبد اٌشٙو٠خأال- 2

 ِزؾبٔبد ا٠ٌَٕٛخأال- 3

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

 اػزّبك أٍٍٛة اٌؾٛاه ث١ٓ اٌطبٌت ٚاأٌَزبم -1

 اػلاك رمبه٠و ِٕظّخ- 2

 اػزّبك أٍٍٛة إٌّبلشخ- 3

 

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اٌّؾبػواد -1

  ppt اٌؼوٚع اٌزمل١ّ٠خ ,ٍٚبئً أأل٠ؼبػ ِضً: اٌَجٛهح  -2

 اٍزؼّبي اٌّٛاك اٌّقزجو٠خ ٚأعٙيح اٌم١بً -3

 

 طشائك انزمٛٛى    

 اأٌّزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ -1

 اأٌّزؾبٔبد اٌشٙو٠خ -2

 اأٌّزؾبٔبد ا٠ٌَٕٛخ -3

 

 
 

 

 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚإٌّٟٙ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فو٠ك -1

 اٌزفى١و اأ١ٌغبثٟ ٚرٛظ١ف اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘ب -2

 اٌملهح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌغٙبد فبهط اٌغبِؼخ ٚاٌزله٠ت ِؼُٙ -3

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؼٍُ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ٚارمبٔٙب -4
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 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

          
 اٌّؾبػوح+اٌّقزجو          

 
 ك اٌزم١١ُ ؽوائ         

 
 اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ ٚشٙو٠خ  -1

 ٚرمبه٠و ِقزجو٠خ -2
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .42

 انفظم انذساعٙ االٔل

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد أالعجٕع 

 انًطهٕثخ

 اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 
 انًٕضٕع

 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى 

ِملِخ ػبِخ  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  1

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍٍخ، 

فطٛاد اٌزؾ١ًٍ 

 ى١ّ١بئٟاٌ

Analytical 

chemistry, 

classification, steps 

of chemical 

analysis. 

 اٌّؾبػوح+

 اٌّقزجو

اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ 

ٚشٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠خ

ؽوائك اٌزؼج١و ػٓ  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  2

 اٌزواو١ي

Methods of 

expressions of 

concentrations 

= = 

اِضٍخ ٚؽٍٛي ػٓ  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  3

 او١ياٌزو

Examples and 

solution of the 

concentrations 

= = 

 Chemical اٌزٛاىْ اٌى١ّ١بئٟ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  4

equilibrium, kinds 

of chemical 

equilibrium, mass 

action law. 

= = 

اٌؼٛاًِ اٌّئصوح  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  5

ػٍٝ اٌزٛاىْ 

 اٌى١ّ١بئٟ

Factors affecting 

the reaction 

equilibrium, 

solubility of 

precipices. 

= = 

 Solubility product ؽبطً األماثخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  6

principle, examples 

and applications of 

solubility product. 

= = 

 Ionization ا١ٌٟٛٔ اٌزٛاىْ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  7

equilibrium, acids 

and base. 

= = 

 Salts and salts ٚرؾٍٍٙب األِالػ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  8

hydrolysis 

= = 

 Examples and ٚرطج١مبد اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  9

applications 

= = 
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 اٌجفو ِؾب١ًٌ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  10

 ٚأٛاػٙب

Buffers solutions, 

types of buffers 

solutions. 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  11

solutions 

= = 

 Volumetric اٌؾغّٟ اٌزؾ١ًٍ 2ٞ +ٔظو3ػٍّٟ  12

analysis, laws, 

concentration units 

used in volumetric 

calculations. 

= = 

 Theory of اٌزؼبكي رَؾ١ؾبد 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  13

neutralization 

titrations of simple 

system, acid-base 

= = 

 اٌىٛاشف 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  14

 فٟ اٌَّزؼٍّخ

 بكياٌزؼ رَؾ١ؾبد

Indicators used in 

neutralization 

titrations (acid -

base), Examples 

and solutions. 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  15

solutions 

= = 

 

 انضبَٙ انفظم انذساعٙ

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد أالعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕضٕع

 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى 

ِملِخ ػٓ  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  1

 رفبػالد اٌزَؾ١ؼ

Introduction to 

Titration Reactions 

 اٌّؾبػوح+

 اٌّقزجو

اِزؾبٔبد اٍجٛػ١خ 

ٚشٙو٠خ ٚرمبه٠و 

 ِقزجو٠خ

 Titrations curve for اٌزَؾ١ؼ ِٕؾٕٟ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  2

strong acid and 

strong base. 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي ٍخاِض 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  3

solutions 

= = 

 Titrations curve for اٌزَؾ١ؼ ِٕؾٕٟ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  4

weak acid and 

strong base. 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  5

solutions 

= = 

 رَؾ١ؾبد ٔظو٠خ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  6

 اٌزؼبكي

Theory of 

neutralization 

titrations of 

complex system, 

acid-base 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  7

solutions 

= = 

 Precipitations اٌزو١ٍت رفبػالد 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  8

reaction, titration 

= = 
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curves of 

Precipitations 

reaction. 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  9

solutions 

= = 

اٌىٛاشف  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  10

 اٌَّزؼٍّخ فٟ

 رفبػالد اٌزو١ٍت

Indicators used in 

Precipitations 

titration curve. 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  11

solutions 

= = 

 رَؾ١ؾبد 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  12

 -األوَلح

 األفزياي

Oxidation-

reduction, titrations, 

titration curve 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  13

solutions 

= = 

رَؾ١ؾبد  2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  14

 اٌّؼملاد

Complex reaction 

titrations, titration 

curves 

= = 

 Examples and ٚؽٍٛي اِضٍخ 2+ٔظوٞ 3ػٍّٟ  15

solutions 

= = 



 

 

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ،عبِؼخ ٚاٍؾ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

 األٌٚٝاٌّوؽٍخ  اٌؼؼ٠ٛخ،اٌى١ّ١بء غ١و  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٌىزو١ٔٚب ػجو ِٕظخ اٌىٛوً ١ِذ ٚاٌىٛوً والً  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4

 2121-2119ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ  األٚيإٌظف اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .5

 ٍبػبد ٔظوٞ 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 2121-11-16 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 ِملِخ ؽٛي فوٚع ػٍُ اٌى١ّ١بء ثظٛهح ػبِخ ٚاٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخ ثظٛهح فبطخ. .1

 ِؼوفخ أطً ػٍُ اٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخ ِٚواؽً رطٛه٘ب. .2

 اوزشبف اٌؼٕبطو اٌى١ّ١بئ١خ ٚٚػغ اٌغلٚي اٌلٚهٞ ٌٍؼٕبطو.  .3

 األهثؼخ.ٔظو٠بد ١ِىب١ٔىب اٌىُ  .4

 االٚاطو اٌزَب١ّ٘خ ٚرى٠ٕٛٙب ِٚووجبرٙب إٌبرغخ. .5

 االٚاطو اال١ٔٛ٠خ ٚرى٠ٕٛٙب ِٚووجبرٙب إٌبرغخ. .6

 ِقزٍف ٔظو٠بد اٌزبطو األٍب١ٍخ. .7

 و١ّ١بء اٌّغّٛػبد األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ػشو ٚاٌواثؼخ ػشو. .8

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .9
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  اٌّؼوف١خاال٘لاف  -أ
 .ِؼوفخ ػٍُ اٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخ .1
  .األٍب١ٍخ األهثؼخٔظو٠بد ١ِىب١ٔىب اٌىُ  .2
 .ٔظو٠بد اٌزبطو ٚاٌزٙغ١ٓ .3
 ٚاٌضبٌضخ ػشو ٚاٌواثؼخ.ٚاٌضب١ٔخ  األٌٚٝو١ّ١بء اٌّغب١ِغ  .4

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه -ة 

 .األهثؼخٔظو٠بد اٌىُ  أطًِؼوفخ  .1
 ٚاٌجوٚرْٛ ٚا١ٌٕٛروْٚ ٚفظبئض وً ِٕٙب.اوزشبف االٌىزوْٚ  .2
 اٌزٙغ١ٓ ٚاٌشىً إٌٙلٍٟ اٌّزٛلغ ٌٍغي٠ئبد.  .3
 اٌغي٠ئٟ، ٔظو٠خ اطوح اٌزىبفئ(. األٚهث١زبئظو٠بد اٌزبطو ِٕٚٙب )ٔظو٠خ  .4
 .األٌٚٝ األهثؼخو١ّ١بء ػٕبطو اٌّغب١ِغ اٌّّضٍخ  .5

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٍزقلاَ اٌّؾبػواد اٌٛهل١خ. .1
 اٌَجٛهح. ٚأ٠ؼبٍٚبئً اال٠ؼبػ اٌّزٛفوح ِضال اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ  .2
 ٌٍزغبهة ػّٓ إٌّٙظ. ٚأ٠ؼباٍزؼّبي ف١ل٠ٛ ٌٍّؾبػواد  .3

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌّشبهوخ فٟ اٌّؾبػواد ثظٛهح شف٠ٛخ )االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ(. .1
 . األٍجٛػ١خاٌٛاعجبد  .2
 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ. .3
 .اإلػبف١خإٌشبؽبد اٌؼ١ٍّخ  .4
 رمبه٠و ػ١ٍّخ كٚه٠خ. .5
 إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ. أٍٍٛةاػزّبك  .6
 االفزجبهاد ا٠ٌَٕٛخ. .7

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ٚاألٍزبماٌّؾبػوح ٚاالٍئٍخ ٚاالعبثخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػً ث١ٓ اٌطبٌت  أٍٍٛةاػزّبك  .1
 اػلاك رمبه٠و ػ١ٍّخ ؽٛي إٌّٙظ اٌؼٍّٟ  .2

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٍزقلاَ اٌّؾبػواد اٌٛهل١خ. .1

 ٍٚبئً اال٠ؼبػ اٌّزٛفوح ِضال اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ ٚأ٠ؼب اٌَجٛهح. .2

 اٍزؼّبي ف١ل٠ٛ ٌٍّؾبػواد ٚأ٠ؼب ٌٍزغبهة ػّٓ إٌّٙظ. .3

 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌّشبهوخ فٟ اٌّؾبػواد ثظٛهح شف٠ٛخ )االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ(. .1

 اٌٛاعجبد األٍجٛػ١خ.  .2

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ. .3

 إٌشبؽبد اٌؼ١ٍّخ اإلػبف١خ. .4

 رمبه٠و ػ١ٍّخ كٚه٠خ. .5

 اػزّبك أٍٍٛة إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ. .6

 االفزجبهاد ا٠ٌَٕٛخ. .7

 

 
 إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٌلٜ اٌطبٌت ٚعؼٍٗ ٠ٕقوؽ فٟ اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ.ر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌؼ١ٍّخ  .1
 اٍزقالص اٌّؼٍِٛخ ِٓ اوضو ِٓ ِظله ػٍّٟ ٚػلَ االػزّبك ػٍٝ ِظله ٚاؽل ِٕفوك. .2
 ث١ٓ اٌطٍجخ. اإل٠غبثٟاٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل ٚاٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ  .3

 و١ف١خ اػلاك اٌزمبه٠و اٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ اٌقبطخ ثبٌّبكح اٌؼ١ٍّخ 
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 
ِملِخ ؽٛي اٌى١ّ١بء 

غ١و اٌؼؼ٠ٛخ 

 ٚاٌغلٚي اٌلٚهٞ

Introduction 
about 

inorganic 
chemistry 

and the 
periodic table 

of the 
elements  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

2 3 
اوزشبف ِىٛٔبد 

 اٌنهح
Atom 

components  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

3 3 

رغبهة اوزشبف 

االٌىزوْٚ 

ٚاٌجوٚرْٛ 

 ٚا١ٌٕٛروْٚ

Electron, 
proton and 

neutron 
discovery  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

4 3 
فوػ١بد ١ِىب١ٔىب 

 اٌىُ  

Postulates of 
quantum 

mechanics 
theory   

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

5 3 
فوػ١بد ١ِىب١ٔىب 

 اٌىُ 

Postulates of 
quantum 

mechanics 
theory   

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

 اٌزور١ت االٌىزوٟٚٔ  3 6
Electronic 

configuration  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

7 3 
االٚاطو  أٔٛاع

 اٌى١ّ١بئ١خ
Chemical 

bonds 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

8 3 
االطوح اٌزَب١ّ٘خ 

 ٚاال١ٔٛ٠خ 
Covalent and 
ionic bonds 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

9 3 
اٌّووجبد اٌزَب١ّ٘خ 

 ٚاال١ٔٛ٠خ 

Covalent and 
ionic 

compounds 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

 اٌؾغت االٌىزوٟٚٔ 3 11
Electronic 
shielding  

Google meet 
and google 

Homework 
and test 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

   Inorganic chemistry, Missler and Tarr اٌّموهح اٌّطٍٛثخ اٌىزت -1

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه( -2
Inorganic chemistry, James E. House 

Inorganic chemistry, Willer, Rock and 
Armstrong  

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(

Inorganic chemistry, James E. House 
Inorganic chemistry, Willer, Rock and 

Armstrong 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ( ة

.....، 
Royal Chemical Society  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

 االػزّبك ػٍٝ ِظبه أؽلس ٚرؾل٠ش اٌّؾبػواد ٚاٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ 

 

class 

11 3 
و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

 األٌٚٝ
Group one 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

12 3 
و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

 اٌضب١ٔخ
Group two 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

13 3 
و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

 اٌضبٌضخ ػشو

Group 
thirteen 

chemistry 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

14 3 
و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

 اٌواثؼخ ػشو

Group 
fourteen 

chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

15 3 
و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

 اٌواثؼخ ػشو

Group 
fourteen 

chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 
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 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ٚاٍؾ –و١ٍخ اٌؼٍَٛ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

 اٌى١ّ١بء    اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .14

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ/ لَُ اٌى١ّ١بء –اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ اٍُ / هِي اٌّموه .15

 اٌىزوٟٚٔ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .16

 االٚي فظً اٌلهاٍٟاٌ  2020--2119إٌَخ اٌلها١ٍخ   اٌفظً / إٌَخ .17

 ( ً ػٍّٟ اٍجٛػ١ب 2( ً  ٔظوٞ  + )2) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .18

  ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .19

 أ٘لاف اٌّموه .21

 الفيزياء العامة واساسياتيا وعالقتيا بعمهم الكيسياء تعمسين السعرفة بسبادئ اكداب الس -
 السعرفة  ىذه تشسية االتجاىات االيجابية ازاء -
 الفيزياء وربط  عالقاتيا مع الخرائص الكيسيائية التعرف عمى مشاىج البحث في  -
عددية والكسية , العهامل االساسية , االتجاىات والكسيات الفيزيائية ال التعرف عمى السفاهيم االساسية -

  في السيكانيك 
وتييئو الطالب لسعرفة الفكره االساسية  من دراسة  التعرف عمى االتجاىات االساسية في دراسة -

 الخرائص الفيزيائية لمسهاد 
 من دراسة تحميل الكسيات فيزيائيا  التعرف عمى اىداف -
 عمم ريخي لتذكيل معرفة الستعمسين بالتطهر التا -       -
 قهانين القهى والغاز السثالي والحرارة . التعرف عمى -
قهانين الفيزياءالعامة والقهانين السطبقو عمى السهاد الرمبة والدائمة اكتداب السعرفة الشظرية في مجال  -

ص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 والغازيو.
 الشتائج السترتبة عمى ىذه القهانين ومدى االستفادة مشيا كيسيائيا.التعرف عمى  -
عسمية من خالل العسل عمى تجارب في السختبر وربط القهانين مع التجارب ات اكتداب ميار  -

 السهجهده.

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .21

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ا٘لاف اٌزؼٍُ ِٓ ِجبكئ اٌف١ي٠بء ٚهثطٙب ثبٌٛالغ  -1
 فٟ اٌف١ي٠بء .اٌزؼوف ػٍٝ لٛا١ٔٓ اٌّّٙٗ فٟ ؽً اٌَّبئً اٌّّٙٗ -2

 اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌمٛا١ٔٓ  اٌف١ي٠بئ١خ ٔظو٠ب ٚػ١ٍّب  -3
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼبكالد اٌّّٙٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ االٍب١ٍٗ فٟ اٌف١ي٠بء ِٚلٜ فبئلرٙب .-4

 رؼو٠ف ثى١ف١خ ؽً اٌَّبئً ٚاالٍزفبكح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّطوٚؽخ فٟ اٌَّبئً . -5
 اٌَّبئً اٌزٛطً اٌٝ ؽو٠مخ اٌزفى١و إٌّطمٟ فٟ ؽً  -6

 اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رٕظ١ُ اٌزؼٍُ ٌّفب١ُ٘ اٚاٍب١ٍبد اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ  – 1

 رشى١ً هإ٠خ َِزمج١ٍخ ؽٛي فبئلٖ اٌف١ي٠بء ٚلٛا١ٕٔٙب فٟ ػٍَٛ افوٜ   – 2

اٍز١ؼبة اٌزله٠جبد ػٍٝ اٌزغبهة ٚاٌزؼٍُ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اعٙيٖ ٚاكٚاد اٌقبطخ ثزغبهة  – 3

 ٠بء .  اٌف١ي

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزم٠ُٛ اٌنارٟ ِٓ فالي ِبريٚكٖ ثٗ االفزجبهاد ِٓ رغن٠خ هاعؼٗ     -4
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽو٠مخ  االٌمبء ٚاالٍزغٛاة اٌؾٟ ٚؽً اٌّشىالد ٚإٌّبلشخ -

 

بػواد رؼ١ّٓ ؽوائك اٌزله٠ٌ اٍزؼّبي ٌٍزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ )اٌلارب شٛ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؾؼٛهٞ ٚهثؾ اٌّؾ -

 ِغ اٌف١ل٠ٛ٘بد اٌزؼ١ٍّٗ اٌلاػّٗ ٌٍّٛػٛع ( 
 

  ٚغ١و٘ب FCCؽو٠مخ اٌزؼٍُ ػٓ ثؼل ثٛاٍطخ ػمل االعزّبػبد االٌىزو١ٔٚخ ثٛاٍطخ) وٛوً ١ِذ اٚ  -
 ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ(

 

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌنارٟ  -
 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 ِالؽظخ اٌزله٠َٟ ٌشىً إٌشبؽ  ٌٍّزؼٍُ  ثبػزّبك اٍب١ٌت  االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ اٌّمب١ٌخ ٚاٌّٛػٛػ١ٗ  ِغ

 اٌزم٠ُٛ اٌقزبِٟ ( ِّضال فٟ االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ  –اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  –)اٌزم٠ُٛ اٌز١ّٙلٞ 
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 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌزقط١ؾ-1ط

 اٌزٕظ١ُ  -2ط

 اٌّوالجخ-3ط

  اٌزم٠ُٛ -4ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 االٍزغٛاة اٌؾٟ  –إٌّبلشخ  –ء االٌمب -
 اٌزؼٍُ إٌّظُ مار١ب  -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ اٌؾؼٛه٠خ ٚاالٌىزو١ٔٚخ ٚاٌّالؽظخ  

 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 جخ ٚرؾف١يُ٘ ػ١ٍٙب رٛف١و فوص اٌزؼٍُ اٌَّزّو ٌٍطٍ-1ك

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ إٌّظُ -2ك

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ -3ك

  االكاهح اٌنار١خ  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه اٌفظً االٚي  .22

اسم الوحدة / ادلساق أو  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

ادلشار اليها يف احملور السابق       4 1
 كل حسب احملتوى و 

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  مقدمة عن الفيزايء وتطورها 

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  تعريف الوحدات  = 4 4

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  تعريف الكميات وانواعها  = 4 3

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –اء االلق الكميات العددية واالجتاهية  = 4 2

ادلناقشة   –االلقاء  معرفة االجتاهات وعلم ادلثلثات  = 4 5
 االستجواب احلي

 االختبارات التحريرية

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  الضرب االجتاهي والعددي  = 4 6

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  القوة  = 4 7

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  قوانني نيوتن الثالثة  = 4 8

ادلناقشة   –االلقاء  الغاز ادلثايل وقوانينة  = 4 9
 االستجواب احلي

 االختبارات التحريرية

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  مسائل عن الغاز ادلثايل = 4 11

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  طية السرع وقوانني احلركة اخل = 4 11

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  السرع غري اخلطية = 4 14

ادلناقشة   –االلقاء  االعزم = 4 13
 االستجواب احلي

 االختبارات التحريرية

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  العزم الدوراين  = 4 12

 االختبارات التحريرية ادلناقشة –االلقاء  ائل عن العزم مس = 4 15

   االمتحان = 4 16
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 .فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ 12

 ػ١ٍّخ ثبٌّقزجواد  ٌٍف١ي٠بء  ٔظو٠ب . ثظٛهٌٍٖف١ي٠بء اٌؼبِخ  رطج١ك ِبكح إٌظو٠خ  -

 اٌفظً  اٌضبٟٔ  ث١ٕخ اٌّموه .23

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌّؾٛه       2 1

 اٌّؾزٜٛ اٌَبثك ٚوً ؽَت 
االفزجبهاد  إٌّبلشخ –االٌمبء  مقدمة عن احلرارة

 اٌزؾو٠و٠خ
االفزجبهاد  إٌّبلشخ –االٌمبء  االتزان احلراري  = 4 4

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  طرق انتقال احلرارة  = 4 3

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  التمدد احلراري = 4 2

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 ٠خاٌزؾو٠و
 –االٌمبء  انواع التمدد احلراري  = 4 5

إٌّبلشخ  

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  مسائل عن احلرارة  = 4 6

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  الضغط = 4 7

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  الضغط اجلوي = 4 8

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 ٌزؾو٠و٠خا
 –االٌمبء  ادلرونة  = 4 9

إٌّبلشخ  

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  معامالت ادلرونه  = 4 11

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  اللزوجة = 4 11

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  طريقه خاصة ابللزوجة = 4 14

 إٌّبلشخ
هاد االفزجب

 اٌزؾو٠و٠خ
االصوت يف السائل والغاز  = 4 13

 الصلب  
 –االٌمبء 

إٌّبلشخ  

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  الصوت  = 4 12

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
 –االٌمبء  موجه الصدمة  = 4 15

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
   االمتحان = 4 16
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .24

 اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .25

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ –اٌغ١ٌٛٛعٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .26

 وٛوً -اٌىزوٟٚٔ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .27

 2121-2119ٚاٌضبٟٔ  األٚياٌفظً  َٕخاٌفظً / اٌ .28

 ػٍّٟ (2ٔظوٞ + 2ٍبػخ  )  4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .29

 2021-10-10 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .31

 أ٘لاف اٌّموه .31

 تعرف الطالب على اجليولوجيا الطبيعية والتارخيية

 تعلم ادلهارات اخلاصة ابجليولوجي

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم حمك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد 

 البرنامج.

 اٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚ اٌّموهِقوعبد  .32

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 ؽظٛي اٌطالة ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ -1أ

 االٌّبَ ثجؼغ اٌّشبوً اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚؽٍٙبا -2أ
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  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ  اٍزقلاَ اٌقو٠طخ ٚلواءرٙب – 1ة

 اٌغ١ٌٛٛع١خ األعٙيحاٌزؼوف ػٍٝ اٍزقلاَ  – 2ة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػواد -1

 ٍٚبئً اال٠ؼبػ    اٌَجٛهح      اٌقوائؾ -2

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌشف١ٙخ 

 االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ 

 االِزؾبٔبد ا٠ٌَٕٛخ

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚإٌّٟٙ -1ط

 ؼٍّٙب فالي فزوح اٌلهاٍخ رٛظ١ف اٌّؼزوفخ اٌزٟ ر -2ط

 اػلاك اٌطبٌت ٌٍزؼبًِ ِغ وبفخ اٌّئٍَبد ٚاٌغبِؼبد -3ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػوح  + اٌّقزجو
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 / اٌىٛهً االٚي ث١ٕخ اٌّموه .33

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
وٞ ٔظ2

 ػ2ٍّٟ+
 ع١ٌٛٛع١ب ػبِخ ِملِخ ػٍُ االهع

ِؾبػوح + 

 ِقزجو

رمبه٠و 

 أٍجٛػ١خ

ِقزجو٠خ 

 ٚشٙو٠خ
 = = ٔظو٠بد-ٔشؤح اٌىْٛ  اٌىْٛ = 2
 = = ٔشؤح اٌّغّٛػخ اٌّغّٛػخ اٌش١َّخ = 3
 = = ِغب١ِغ االغٍفخ اغٍفخ االهع = 4

5 = 
ِىٛٔبد اٌمشوح 

 االهػ١خ
 = = اٌّؼبكْ ٚاٌظقٛه

6 = 
ٌى١ّ١بئٟ اٌزظ١ٕف ا

ٌٍّؼبكْ ٚاٌظفبد 

 اٌف١ي٠بئ١خ
 = = ِغب١ِغ اٌّؼبكْ

 = = ٚرٛاعل٘ب أٔٛاػٙب اٌظقٛه إٌبه٠خ = 7
 = = رظ١ٕفٙب ٚروو١جٙب = = 8
 = = ٚرٛاعل٘ب أٔٛاػٙب اٌظقٛه اٌوٍٛث١خ = 9

 = = رظ١ٕفٙب ٚروو١جٙب = = 11
 = = ٚرٛاعل٘ب أٔٛاػٙب اٌظقٛه اٌّزؾٌٛخ = 11
 = = وو١جٙبرظ١ٕفٙب ٚر = = 12
 = = ِواعؼخ  ِواعؼخ = 13
 = = افزجبه افزجبه = 14

 

 

 اٌىٛهً اٌضبٟٔ

1 
ٔظوٞ + 2

 ػٍّٟ
 ػٛاًِ اٌزؼو٠خ ٚإٌمً اٌزؼو٠خ

ِؾبػوح + 

 ِقزجو

رمبه٠و 

ِقزجو٠خ 

 أٍجٛػ١خ

 ٚشٙو٠خ

 اٌزوثخ = 2
ػٛاًِ رى٠ٕٛٙب 

 أٛاػٙب
= = 

 االٔٙبه = 3
اٌزؼو٠خ  أٔٛاػٙب

 إٌٙو٠خ
= = 

 = = اشىبٌٙب  ِٚظب٘و٘ب   بهاألٔٙ = 4

 ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ = 5
 أٔٛاعاٌزغن٠خ 

 اٌقيأبد 
= = 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد = 6
اٌج١ئبد اٌجؾو٠خ 

 ٚاػّبلٙب ٚروٍجبرٙب
= = 

 = = ٚروٍجبرٙب أٔٛاػٙب اٌضالعبد = 7
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .34

 لتارخيية / سهل السنوي واخروناجليولوجيا الطبيعية وا اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -3

 اجليولوجيا التطبيقية / تغلب جرجيس داوود اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه( -4

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( د

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( س

.....، 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌيِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ = 8
اٌؼظٛه +االؽلاس 

 اٌّّٙخ
= = 

 = = رٕٛع ِظبكه اٌطبلخ ِظبكه اٌطبلخ = 9
 = = رٛاعل٘ب أٔٛاػٙب اٌّىبِٓ إٌفط١خ = 11

 إٌفؾ ٚاٌغبى = 11
ِجبكئ ػٓ إٌفؾ 

 ٚاٌغبى
= = 

 اٌزوٍجبد اٌّؼل١ٔخ = 12
رؼو٠ف  اٌّمبٌغ 

 ٚإٌّبعُ 
= = 

 = = ِواعؼخ ِواعؼخ = 13
 = = افزجبه افزجبه = 14
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .35

 اٌى١ّ١بء   / اٌّووي ؼٌٍّٟاٌمَُ ا .36

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ /اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ  اٍُ / هِي اٌّموه .37

 اٌطٍجخ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .38

 2020-2019إٌظبَ اٌفظٍٟ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .39

 ٍبػبد اٍجٛػ١ب 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .41

 2021/10/10 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .41

 أ٘لاف اٌّموه .42

 تعليم الطلبة االسس وادلفاهيم اخلاصة ابلتفاضل -1

 دراسة قواعد التفاضل والتكامل -2

 النعرف على نظرية القيمة الوسطى-3

 دراسة طرق التكامل -4

 استخدام قواعد التفاضل حلل ادلسائل الفيزايوية -5

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .43
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اٌؾَبثبد اٌزفبػ١ٍٗ-1أ

 فُٙ االٌٍ ٌمٛاػل اٌزىبًِ -2أ

  رطج١ك ٘نٖ اٌؾَبثبد ٚػاللزٙب ِغ ؽوق اٌزىبًِ -3أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ِؼوفخ اٌفوق ث١ٓ اٌزفبػً ٚاٌزىبًِ– 1ة

 اٌفوق ث١ٓ اٌزىبًِ اٌّؾلك ٚاٌغ١و ِؾلك – 2ة

 ِؼوفخ أٛاع اٌّشزمبد – 3ة

    

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -1
 ف١ل٠ٛاد رٛػ١ؾ١خ -2
 ؽٍمبد ِٕبلشخ -3

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -1
 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -2

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 االؽزواَ-1ط

 االٔؼجبؽ-2ط

 إٌّبفَخ-3ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح -1
 ف١ل٠ٛاد رٛػ١ؾ١خ -2
 ٕبلشخؽٍمبد ِ -3

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -1
 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -2
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ -1ك

 اٌزلهة ػٍٝ اٌزفى١وٚاالٍزٕزبط اٌؼٍّٟ-2ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .44

 اٌَبػبد ٍجٛعاأل
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزفبػً ِواعؼخ ػبِخ 2 1فظً 1
اٌّؾبػوح ٚ 

 اٌفل٠ٛ
االفزجبه ٚ 

 إٌّبلشخ
 = = االشزمبق رؼٍُ اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ 2 2
 = = اٌّشزمخ = 2 3
 = = رؼو٠ف االشزمبق = 2 4

5 2 = 
شزمخ ثبٍزقلاَ ا٠غبك اٌّ

 اٌزؼو٠ف
= 

 
= 

 = = لٛاػل اٌّشزمخ = 2 6

7 2 = 
ا٠غبك اٌّشزمخ ثبٍزقلاَ 

 لٛاػل اٌّشزمخ
= = 

 = = اِزؾبْ = 2 8

9 2 = 
ِشزمبد اٌلٚاي 

 اٌلائو٠خ
= = 

 = = االشزمبق اٌؼّٕٟ  = 2 11

 = = اِضٍخ ٌلٚاي ِقزٍفخ = 2 11

 = = رطج١مبد ػٍٝ اٌّشزمخ = 2 12

 = = مبد ٕ٘ل١ٍخرطج١ = 2 13

 = = رطج١مبد ف١ي٠ب٠ٚخ = 2 14

 = = اِزؾبْ = 2 15

 = = اٌزىبًِ ِواعؼخ ػبِخ 2 2فظً  1

 = = اٌزىبًِ اٌغ١و ِؾلك رؼٍُ اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ 2 2

3 2 = 
ٔظو٠بد اٌزىبًِ اٌغ١و 

 ِؾلك
= = 

4 2 = 
ؽً اِضٍخ ؽٛي اٌزىبًِ 

 اٌغ١و ِؾلك
= = 

 = = اٌزىبًِ اٌّؾلك = 2 5

6 2 = 
ٔظو٠بد اٌزىبًِ 

 اٌّؾلك
= = 

7 2 = 
ؽً اِضٍخ ٌؾَبة 

 اٌزىبًِ اٌّؾلك
= = 

 = = اِزؾبْ = 2 8

 = = ٔظو٠خ اٌم١ّخ اٌٍٛطٝ = 2 9

 = = ؽوق اٌزىبًِ = 2 11

 = = اٌزىبًِ ثبٌزغيئخ = 2 11

 = = اٌزىبًِ ثبٌزؼ٠ٛغ = 2 12

 = = اٌلٚاي اٌّضٍض١خ اٌؼى١َخ = 2 13
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .45

 كتاب التفاضل والتكامل منوفر يف مكتبة الكلية اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -5

 ,.AL-Taai, A.A اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه( -6

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ط

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(

 النشر العادليةدار 
 رللة جامعة بغداد

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ػ

.....، 
 Web science 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .46

 رقظ١ض ٍبػبد رطج١م١خ  ٌؾً اوجو ػلك ِٓ االِضٍخ اٌّزٕٛػخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 2 = 
بد ث١ٓ ثؼغ اٌؼالل

 اٌلٚاي اٌّضٍض١خ اٌؼى١َخ
= = 

 = = اِزؾبْ = 2 15
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 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ٚاٍؾ –و١ٍخ اٌؼٍَٛ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .47

 اٌى١ّ١بء    اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .48

 اٌظف االٚي – ؽمٛق االَٔبْ  اٍُ / هِي اٌّموه .49

  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .51

 Google Classrom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .51

  2121 – 2119إٌَخ اٌلها١ٍخ  اٌفظً / إٌَخ .52

 ( ً ٔظوٞ 4) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .53

 2021-10-1 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .54

 أ٘لاف اٌّموه .55

 التعرف بحقهق االندان  -
  وحرياتو  عمى اىم مرادر حقهق االندانالتعرف  -
 اىم الزسانات الدولية والهطشية لحقهق االندان التعرف عمى  -
   عمى االعالن العالسي لحقهق االندان التعرف  -
 حقهق االندان وحرياتو في االسالم والدستهر العراقي التعرف عمى  -
  حقهق االندان وحرياتو تذكيل معرفة الستعمسين بالتطهر التاريخي لسفيهم  -      

 ومسيزات تعريف حقهق االندان اىم خرائصالتعرف عمى    -       
  بيان دور السشظسات االقميسية .. في حساية حقهق االندان -
  مفيهم الديسقراطية واىم اشكاليا التعرف عمى  -

ات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرج

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 التعرف عمى حق االنتخاب والترشيح  -
  التعرف عمى مراحل االنتخابات  -

 ٚاٌزم١١ُ ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ .56

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ا٘لاف ؽمٛق االَٔبْ  -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِٛػٛع رطٛه ِفَٙٛ ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌل٠ّمواؽ١خ  -2أ

 اٌّمبهٔخ ث١ٓ ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌّبػٟ ٚاٌؾبػو  -3أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -4أ
  

 اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 بػوح ثشىً ع١ل رٕظ١ُ اٌّؾ – 1ة

 رشى١ً هإ٠خ َِزمج١ٍخ ثبرغبٖ اشىبي االكاهح اٌظف١خ  – 2ة

 اٍز١ؼبة اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٌٍطٍجخ  – 3ة

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزم٠ُٛ اٌنارٟ ِٓ فالي ِب ريٚكٖ ثٗ االفزجبهاد ٌٍطٍجخ     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٕبلشخؽو٠مخ  االٌمبء ٚاالٍزغٛاة اٌؾٟ ٚؽً اٌّشىالد ٚاٌّ -

 

 رؼ١ّٓ ؽوائك اٌزله٠ٌ اٍزؼّبي ٌٍزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  -

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌنارٟ  -

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ اٌّمب١ٌخ  ٚ اٌّٛػٛػ١ٗ  ِغ ِالؽظخ اٌزله٠َٟ ٌشىً إٌشبؽ  ٌٍّزؼٍُ  ثبػزّبك 

 اٍب١ٌت 

 ٠ُ اٌقزبِٟ ( ِّضال فٟ االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ اٌزمٛ –اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  –)اٌزم٠ُٛ اٌز١ّٙلٞ 

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌزقط١ؾ-1ط

 اٌزٕظ١ُ  -2ط

 اٌّوالجخ-3ط

  اٌزم٠ُٛ -4ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 االٍزغٛاة اٌؾٟ  –إٌّبلشخ  –االٌمبء  -
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 اٌزؼٍُ إٌّظُ مار١ب  -

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 اٌّالؽظخ  االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ  ٚ

 

 
 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. -ك 

 رٛف١و فوص اٌزؼٍُ اٌَّزّو ٌٍطٍجخ ٚرؾف١يُ٘ ػ١ٍٙب -1ك

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ إٌّظُ -2ك

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ -3ك

  االكاهح اٌنار١خ  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .57

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ      

اٌّؾٛه اٌَبثك ٚوً 

 ؽَت اٌّؾزٜٛ 
 –االٌمبء    تعريف حقوق االنسان 

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  خصائص حقوق االنسان  = 2 2

 إٌّبلشخ
اد االفزجبه

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  مفهوم حقوق االنسان  = 2 3

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  مفهوم حقوق االنسان  = 2 4

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  حقوق االنسان حديثا  = 2 5

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

6 2 = 
 الضماانت الداخلية 

 ون  مبدأ سيادة القان

 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ 

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   حق االنسان والرتشيح  = 2 7

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  احلقوق واحلرايت يف الدستور العراقي  = 2 8

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  احلقوق واحلرايت يف الدستور = 2 9

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  احلقوق واحلرايت يف االسالم  = 2 10

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   الضماانت القضائية = 2 11

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 مفهوم الدميقراطية  = 2 12

 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ 

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  انواع الدميقراطية  = 2 13

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  الدميقراطية حديثا  = 2 14

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  اليات الدميقراطية  = 2 15

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   ركائز الدميقراطية  = 2 16

 إٌّبلشخ
هاد االفزجب

 اٌزؾو٠و٠خ

 ادلراة والنتخاابت  = 2 17
 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 اشكال الدميقراطية  = 2 18
 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ 

االٍزغٛاة 

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
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 ١١َٓ شجىخ أزو١ٔجذ ٌٍزله٠ -( ِىزجخ لَُ   2لبػبد كها١ٍخ ػلك ) اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .58

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 وزت اٌّموه

 

 

 اٌؾٟ

 –االٌمبء  اذليئة االنتخابية  = 2 19

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   مراحل االنتخاابت  = 2 20

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 انواع االنتخاابت  = 2 21
 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء  دور ادلنظمات االقليمية  = 2 22

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   = 2 23

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

24 2 =  

 –االٌمبء 

  إٌّبلشخ

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   = 2 25

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

26 2 =  
 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   = 2 27

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 –االٌمبء   = 2 28

 إٌّبلشخ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

29 2 =  
 –االٌمبء 

 ٕبلشخاٌّ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

30 2 =  

 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ 

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

31 2 =  

 –االٌمبء 

 إٌّبلشخ 

االٍزغٛاة 

 اٌؾٟ

االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

   االمتحان = 2 32
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 المرحلة الثانية-وصف البرنامج االكاديمي

 انًمشس ٔطف
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 اٌى١ّ١بء  / انًشكض ؼهًٙانمغى ان .2

 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ –اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ يض انًمشساعى / س .3

 اٌىزوٟٚٔ ػجو طف وٛوً أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

   2020-  2019 اٌفظً االٚي ٚ اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ انفظم / انغُخ .5

ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 )انكهٙ(

 (ٍبػخ ػٍّٟ ٣ٍبػخ ٔظوٞ+  ٢)  ٍبػخ 5

 2021-10-10 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 َبيظ األكبدًٚٙأْذاف انجش .8

 األٍزقالص ٚؽوق اٌوٚاٍت، مٚثب١ٔخ اٌٛىٟٔ، اٌىّٟ اٌزؾ١ًٍ كهاٍخ
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 ٔلانفظم انذساعٙ اال
 

 انضبَٙ انفظم انذساعٙ
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ،عبِؼخ ٚاٍؾ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .59

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .61

 ضب١ٔخاٌاٌّوؽٍخ  اٌؼؼ٠ٛخ،اٌى١ّ١بء غ١و  اٍُ / هِي اٌّموه .61

 اٌىزو١ٔٚب ػجو ِٕظخ اٌىٛوً ١ِذ ٚاٌىٛوً والً  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .62

 2121-2119ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ  األٚيإٌظف اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .63

 إٌظوٞ ٚصالصخ ٍبػبد ٌٍغيء اٌؼٍّٟ ٍبػز١ٓ ٌٍغيء )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .64

 2121-11-16 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .65

 أ٘لاف اٌّموه .66

ثظٛهح ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ِملِخ ؽٛي فوٚع ػٍُ اٌى١ّ١بء ثظٛهح ػبِخ ٚاٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخ  .9

 فبطخ.

 .ؽبالد االوَلح ٌغ١ّغ ػٕبطو اٌغلٚي اٌلٚهٞ ِؼوفخ .10

 . و١ّ١بء االوَلح ٚاالفزياي .11

 .اٌؾبِغ اٌمبػلحو١ّ١بء  .12

 .و١ّ١بء اٌؼٕبطو اٌظٍجخ .13

 .زّبصً اٌغي٠ئٟاٌ .14

 .و١ّ١بء اٌّغّٛػخ اٌقبَِخ ػشو .15

 خ اٌَبكٍخ ػشوو١ّ١بء اٌّغّٛػ .16

 و١ّ١بء اٌّغّٛػخ اٌَبثؼخ ػشو .17

 .و١ّ١بء اٌّغّٛػخ اٌضبِٕخ ػشو .18

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .67
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 .اٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخِؼوفخ ػٍُ  .5
 و١ّ١بء اٌؼٕبطو اٌوئ١َ١خ ثظٛهح ربِخ  .6
 .و١ّ١بء اٌؾبِغ ٚاٌمبػلح .7
 و١ّ١بء اٌؾبٌخ اٌظٍجخ .8
 .18-15و١ّ١بء اٌّغب١ِغ  .9

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه -ة 

 .ؾبِغ ٚاٌمبػلحٔظو٠بد اٌ أطًِؼوفخ  .6
 .و١ّ١بء االوَلح ٚاالفزياي ٚاٌقال٠ب اٌىٙوٚو١ّ١بئ١خ .7
ٚكهاٍخ اٌؾبٌخ اٌظٍجخ ٌٍّووجبد اال١ٔٛ٠خ  اٌزٙغ١ٓ ٚاٌشىً إٌٙلٍٟ اٌّزٛلغ ٌٍغي٠ئبد .8

  ٚاٌزَب١ّ٘خ 
 .ٚرؾؼ١و ِووجبرٙب 15رفبػالد ػٕبطو اٌّغّٛػخ  .9

 ٚرؾؼ١و ِووجبرٙب. 16رفبػالد ػٕبطو اٌّغّٛػخ  .11
 ٚرؾؼ١و ِووجبرٙب. 18ٚ  17رفبػالد ػٕبطو اٌّغّٛػخ  .11

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٍزقلاَ اٌّؾبػواد اٌٛهل١خ. .4
 اٌَجٛهح. ٚأ٠ؼبٍٚبئً اال٠ؼبػ اٌّزٛفوح ِضال اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ  .5
 ٌٍزغبهة ػّٓ إٌّٙظ. ٚأ٠ؼباٍزؼّبي ف١ل٠ٛ ٌٍّؾبػواد  .6

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌّشبهوخ فٟ اٌّؾبػواد ثظٛهح شف٠ٛخ )االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ(. .8
 . األٍجٛػ١خاٌٛاعجبد  .9

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ. .11
 .اإلػبف١خإٌشبؽبد اٌؼ١ٍّخ  .11
 رمبه٠و ػ١ٍّخ كٚه٠خ. .12
 إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ. أٍٍٛةاػزّبك  .13
 االفزجبهاد ا٠ٌَٕٛخ. .14

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ٚاألٍزبماٌّؾبػوح ٚاالٍئٍخ ٚاالعبثخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػً ث١ٓ اٌطبٌت  أٍٍٛةاػزّبك  .3
 اػلاك رمبه٠و ػ١ٍّخ ؽٛي إٌّٙظ اٌؼٍّٟ  .4

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٍزقلاَ اٌّؾبػواد اٌٛهل١خ. .1

 ٍٚبئً اال٠ؼبػ اٌّزٛفوح ِضال اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ ٚأ٠ؼب اٌَجٛهح. .2

 اٍزؼّبي ف١ل٠ٛ ٌٍّؾبػواد ٚأ٠ؼب ٌٍزغبهة ػّٓ إٌّٙظ. .3

 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌّشبهوخ فٟ اٌّؾبػواد ثظٛهح شف٠ٛخ )االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ(. .1

 اٌٛاعجبد األٍجٛػ١خ.  .2

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ. .3

 إٌشبؽبد اٌؼ١ٍّخ اإلػبف١خ. .4

 رمبه٠و ػ١ٍّخ كٚه٠خ. .5

 اػزّبك أٍٍٛة إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ. .6

 االفزجبهاد ا٠ٌَٕٛخ. .7

 

 
 إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطبٌت ٚعؼٍٗ ٠ٕقوؽ فٟ اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ. .4
 ِٓ ِظله ػٍّٟ ٚػلَ االػزّبك ػٍٝ ِظله ٚاؽل ِٕفوك. أوضواٍزقالص اٌّؼٍِٛخ ِٓ  .5
 ث١ٓ اٌطٍجخ. اإل٠غبثٟاٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل ٚاٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ  .6

 ٌؼ١ٍّخ و١ف١خ اػلاك اٌزمبه٠و اٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ اٌقبطخ ثبٌّبكح ا
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 ث١ٕخ اٌّموه .68

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ِملِخ ؽٛي اٌى١ّ١بء 

+  غ١و اٌؼؼ٠ٛخ

رؾؼ١و ٚرشق١ض 

  ٍِؼ ث١َؾ

Introduction 
about 

inorganic 
chemistry for 

year two 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

2 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ؽبالد اٌزؤوَل 

+ ٌٍؼٕبطو اٌّّضٍخ 

رؾؼ١و ٚرشق١ض 

 ٍِؼ ث١َؾ

Oxidation 
states for 

representativ
e elements  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

3 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ؽبالد اٌزؤوَل 

+  ٌٍؼٕبطو االٔزمب١ٌخ

رؾؼ١و ٚرشق١ض 

  ٍِؼ ِيكٚط 

Oxidation 
states for 
transition 
elements  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

4 
ٔظوٞ  2

ػٍّٟ 3+   

رفبػالد االوَلح 

ٚاالفزياي ٌٍقال٠ب 

+  اٌىٙوٚو١ّ١بئ١خ 

رؾؼ١و ٚرشق١ض 

 ٍِؼ ِيكٚط

Oxidation 
and reduction 

in 
electrochemi

cal cells 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

5 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

رفبػالد االوَلح 

ٚاالفزياي ٌٍقال٠ب 

+  اٌىٙوٚو١ّ١بئ١خ

ؽَبة ػلك عي٠ئبد 

 ِبء اٌزجٍٛه

Oxidation 
and reduction 

in 
electrochemi

cal cells 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

6 
 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء اٌؾبِغ 

ٚاٌمبػلح + رؾؼ١و 

ؽبِغ ٚلبػلح 

 ِقزجو٠ب 

Acid base 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

7 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء اٌؾبِغ 

ٚاٌمبػلح + رؾؼ١و 

ؽبِغ ٚلبػلح 

 ِقزجو٠ب 

Acid base 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

8 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 
و١ّ١بء اٌؾبٌخ اٌظٍجخ 

 + رؾؼ١و ٍِؼ ِؼمل 
Solid state 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

9 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 
و١ّ١بء اٌؾبٌخ اٌظٍجخ 

 + رؾؼ١و ٍِؼ ِؼمل
Solid state 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

11 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 
اٌزّبصً اٌغي٠ئٟ  + 

رشق١ض اٌٍّؼ 
Symmetry  

Google meet 
and google 

Homework 
and test 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .69

   Inorganic chemistry, Missler and Tarr اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -7

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه( -8
Inorganic chemistry, James E. House 

Inorganic chemistry, Willer, Rock and 
Armstrong  

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ؿ

  ،.....()اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و 

Inorganic chemistry, James E. House 
Inorganic chemistry, Willer, Rock and 

Armstrong 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ( ك

.....، 
Royal Chemical Society  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .71

 ه أؽلس ٚرؾل٠ش اٌّؾبػواد ٚاٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ كاالػزّبك ػٍٝ ِظب

 

 

 class اٌّؼمل

11 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

اٌزّبصً اٌغي٠ئٟ + 

رشق١ض اٌٍّؼ 

 اٌّؼمل 
Symmetry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

12 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

+ رؾؼ١و ٍِؼ  15

 ِؼمل

Group 15 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

13 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

+ رشق١ض ٍِؼ  16

 ِؼمل

Group 16 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

14 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

+ رشق١ض ٍِؼ  17

 ِؼمل

Group 17 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

15 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء اٌّغّٛػخ 

+ ؽَبة ػلك  18

عي٠ئبد ِبء اٌزجٍٛه 

 ٌٍّؼ ِؼمل

Group 18 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 
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 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ٚاٍؾ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .71

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .72

 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ / اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اٍُ / هِي اٌّموه .73

 Google Classroom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .74

 2121/ 2119 -اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ  ٌفظً / إٌَخا .75

     91 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .76

 11/11/2121 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .77

 أ٘لاف اٌّموه .78

 ٚرطج١مبرٗ اٌؼؼ٠ٛخأثواى أ١ّ٘خ اٌى١ّ١بء  .1

 اٌؼؼ٠ٛخاٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ ١ِّياد اٌى١ّ١بء  .2

 ىب١ٔى١بد اٌزفبػالد اٌّقزٍفخ , ٚر١َّخ اٌّووجبد اٌؼؼ٠ٛخ١ِٚ رفبػالد رؼٍُ اٌطبٌت وً ِب٠قض -4 .3

 اْ ٠زؼوف اٌطالة ػٍٝ اٌى١ّ١بء اٌفواغ١خ ٚأُ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رزٕبٌٚٙب -6 .4

 ًأْ ٠ىْٛ ٌٍطالة لبػلح ل٠ٛخ فٟ اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ رّىُٕٙ ِٓ اٌلهاٍخ اٌّزملِخ فٟ ٘نا اٌؾم -7 .5

  اٌؼؼ٠ٛخاٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌزطج١مبد  .6

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة ال

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهد ِقوعب .79
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌؾبِؼ١خ ٚرى٠ٛٓ االِالػ ٌٍف١ٕٛالد ٚاٌؾٛاِغ اٌىبهثٛو١ٍ١َخ -1أ

 اٍزقلاَ ؽوق رؤوَل اٌىؾٛالد ٌزؾؼ١و االٌل٠ٙب٠لاد ٚاٌى١زٛٔبد  -2أ

 فٟ اٌى١ّ١بء اٌفواغ١خ R,Sئ١خ, ر١َّخ ِؼوفخ اٌّواوي اٌى١وا١ٌخ , االٔلاك ٚاالػلاك اٌؼٛ  -3أ

 ١ٍٍَٕىٟ فٟ رؾؼ١و اٌؾٛاِغ اٌىبهثٛو١ٍ١َخ-فٌٛٙبهك-اٍزقلاَ وبشف وو٠ٕبهك ٚرفبػالد ١ً٘  -4أ
 ١ِىب١ٔى١خ رفبػً رغيئخ ٘ٛفّبْ    -5أ
 رفبػالد أِالػ اٌلا٠بى١َٔٚٛ  -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 
 اٌزفبػالد اٌّقزٍفخ ِٓ فالي ِؼوفخ ١ِىب١ٔى١خ اٌزفبػًاٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ ١ٍو  -1ة

 رؼٍُ اٌطالة اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزؾؼ١و اٌّووجبد اٌؼؼ٠ٛخ - 2ة

 اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّووجبد اٌؼؼ٠ٛخ  ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ ِؾ١ؾ ٚؽ١بح االَٔبْ - 3ة
 هثؾ اٌغبٔت إٌظوٞ ثبٌغبٔت اٌؼٍّٟ فٟ كهاٍخ اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ  -4ة

 ٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽوائك ا     

 
 ٌمة المحاضرة وأستخدام السبورة التفاعلٌة: ؽو1    
 لشرح والتوضٌح والمنالشة: ا2    
 تزوٌد الطلبة األساسٌات والمواضٌع األضافٌة المتعلمة بمخرجات التفكٌر : 3    

 تكوٌن حلمات نماشٌة لمنالشة المواضٌع التً تتطلب التفكٌر والتحلٌل واألستنتاج: 4    
 العصف الذهنً من خالل طرح األسئلة التفكٌرٌة خالل المحاضرة : 5         
 أعطاء الطالب واجبات تتطلب تفسٌرات وطرق سببٌة: 6         
 الفهم والتواصل المستمر مع االفكار المطروحة اثناء المحاضرة.: 7         

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      
 : االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ1           

 : األفزجبهاد إٌظو٠خ2           

 اِزؾبٔبد ِفبعئخ –ٚاعجبد  –افزجبهاد ل١ب١ٍخ )شٙو٠خ(  : 3           

 : أػلاك كهاٍبد4     

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط
 رؼي٠ي اٌّؼوفخ -1ط

 رؼي٠ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ-2ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 خ ٚاألعٛثخاألٍئٍ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 إٌّبلشخ-األفزجبهاد إٌظو٠خ-األفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 والتحلٌل التذكرمهارات المعرفة  -1ك

 من المصادر الرصٌنة التدرب على استسماء المعلومة مهارات -2ك

 مٌام بؤجراء التفاعالت الكٌمٌائٌة واكتساب المهارات التمنٌةال مهارات  -3ك

    هارات أدارة الولتممهارات التعلم الذاتً و -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .81

 اٌفظً االٚي

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ١ُؽو٠مخ اٌزم١ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 3 األٚي

اٍز١ؼبة ٚرؼٍُ اٌّٙبهاد 

اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزفى١و 

 ٚاالثلاع

 ,ٍّووجبد ٌٔظوح شبٍِخ 

اٌمبػل٠خ ,لبػلح اٌضّبْ ,اٌزٙغ١ٓ 

 ٚاٌؾبِؼ١خ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3 اٌضبٟٔ

اٌفؼبٌخ ,اٌؾبٌخ  ٔٛع اٌّغب١ِغ

ػالد اٌؼؼ٠ٛخ ٌٍزفبط١خ اٌٍٛ

 ,اال٠يِٚواد

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3 اٌضبٌش

اٌّن٠جبد اٌجوٚر١ٔٛخ  ,اٌفواغ١خ

اٌّؾبػوح  اٌّغٕبؽ١َٟؼيَ اٌ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌواثغ
 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

اعواء رؼٍُ ؽوق ٚ

 اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

التسمٌة النظامٌة , االلكانات 

اٌّؾبػوح  طرق التحضٌر ,والشائعة 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌقبٌِ

 

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

التسمٌة, ,االلكانات الحلمٌة 

 ,كانات الوضعٌات لال

 وضعٌات نٌومان 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

بهاد االفزج

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌَبكً

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 وضعٌات االلكانات الحلمٌة

 الحلمٌة , لكانات االتحضٌر 

 تفاعالت الجذور الحرة

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌَبثغ

رؼٍُ ؽوق اعواء 

 بػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌزف

  اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخٚ

استكمال لطرق التحضٌر 

اٌّؾبػوح  والتطرق الى البتروكٌمٌاوٌات

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 ---- 3 اٌضبِٓ
 

 تموٌم اول امتحان 

 
االفزجبهاد  ----

 ثبٔٛاػٙب 

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3 اٌزبٍغ
 التسمٌة نظام االلكٌنات, 

Z,Eشائع التسمٌة النظام و

 كٌنات .تحضٌر االلو

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌؼبشو

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

الوضعٌات الهندسٌة , الداٌٌنات 

اٌّؾبػوح  الرنٌن , وتفاعالت االلكٌنات 

 ٚإٌّبلشخ

الفزجبهاد ا

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌؾبكٞ ػشو

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

تفاعالت االلكٌنات عكس 

مارٌكٌنٌكوف وتفاعال ت 

 تكوٌن الحلمات

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌضبٟٔ ػشو

رؼٍُ ؽوق اعواء 

الد اٌى١ّ١بئ١خ اٌزفبػ

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

االلكٌنات الحلمٌة تسمٌتها 

وتفاعالتها وكشف عن 

 االلكٌنات ومٌكانٌكٌات التفاعل

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبٌش ػشو

3 
رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚاكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

تسمٌتها وطرق  , االلكاٌنات

اٌّؾبػوح  تحضٌرها 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌواثغ ػشو

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚاكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

تفاعالتها والكشف  اٌنات ,االلك

اٌّؾبػوح  عنها

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌقبٌِ ػشو

3 ------ 
 ثانًامتحان تموٌم 

االفزجبهاد  ------

 ثبٔٛاػٙب
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 انفظم انضبَٙ

 األول
 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3

اٌّووجبد االهِٚبر١خ اٌجٕي٠ٓ 

اٌّؾبػوح  ر١َّزٙب

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الثاين

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

اٌىٍخ ,)ٍٍفٕخ  رفبػالد اٌجٕي٠ٓ

اٌّؾبػوح  (, ٍ٘غٕخ١ٔزوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الثالث

3 
رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

رفبػالد اِالػ اٌلا٠يٚٔج١َٛ 

 ِووجبد االهِبر١خ اٌّلِغخ 

 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ ثب

 االٍئٍخ
 الرابع

3 
رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 

اٌّؾبػوح  ١١ِىبٔى١خ اٌزفبػالد االهِٚبر١خ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اخلامس

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 

, اٌز١َّخ , الد اٌىؾٛ

 رؾؼ١و٘ب

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 السادس

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 

رفبػالد اٌىؾٛالد ١ِٚىب١ٔى١خ 

 اٌزفبػً

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 السابع

3 ---- 
 

 اٚي  رم٠ُٛ اِزؾبْ

 
االفزجبهاد  ----

 ثبٔٛاػٙب 

 الثامن
3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 

, اٌز١َّخ , ؽوق  اال٠ضواد 

 اٌزؾؼ١و

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 التاسع

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙبٚا١ٌّ

 

اٌّؾبػوح  اال٠ضواد رفبػالرٙب 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 العاشر

3 

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

ا١ٌّىب١ٔى١بد رؼٍُ ٚ

 اٌقبطخ ثٙب

 

اٌّؾبػوح  ١ِSN1,SN2ىب١ٔى١بد 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 احلادي عشر

 ب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخاكهان اٌّف 3
 

اٌّؾبػوح  ر١َّزٙب ,  ٘ب١ٌلاد االٌى١ً 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الثاين عشر

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 

٘ب١ٌلاد االٌى١ً ,  رفبػالد

 رؾؼ١و٘ب  ؽوق

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

 ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ

 االٍئٍخ
 الثالث عشر

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 

اٌٙب١ٌلاد  رفبػالدرىٍّخ 

 E1.E2ٚرفبػالد اٌؾنف 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الرابع عشر

3 ---- 
 

 رم٠ُٛ صبٟٔاِزؾبْ 

 
االفزجبهاد  ----

 ثبٔٛاػٙب

 عشراخلامس 
3 ---- 

ٌٍفظً عؼخ ػبِخ ٌّبكح واِ

 ٚاٌٛلٛف ع االِٛه اٌّّٙخ 

 

ِٕبلشبد ِغ  ----

 اٌطٍجخ
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 و. و اعٛم فشؽبٌ ػذهللاانكًٛٛبء انؼضٕٚخ  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -9

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -11

 )اٌّظبكه(

1-Morrison and boyd(Org. Chem.)sixth 
edition. Volume 2 
2-Mc Murry(Org. Chem.)7th Ed. 
3-Organic Chemistry/Eighth Edition 
     L.G. WADE, JR./2013/ Whitman college 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( م

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ه

.....، 

 ىزو١ٔٚخ اٌؼب١ٌّخٌاٍزقلاَ ثؼغ اٌّٛالغ اال

 قلاَ ثؼغ اٌجواِغ١بد اٌقبطخاٍز

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .82

ٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد 

 اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ
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 ٔطف انًمشس

 

 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .83
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ

 

 اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .84

 أ.َ.ك.أؽّل ِٙلٞ هؽ١ّخ –ؽٍخ اٌضب١ٔخاٌّو –اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠بئ١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .85

 Google Classroom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .86

 2121-2119 اٌفظً / إٌَخ .87

 ٍبػخ 75 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .88

 2121-11-11 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .89

 أ٘لاف اٌّموه .91

 تعرٌف الطالب بماهٌة الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة. -1

 ٌاء  مع بالً فروع الكٌمٌاء وكٌفٌة االستفادة منه. تعلٌم الطلبة كٌفٌة ربط هذا الفرع من الكٌم  -2

 ان ٌتعلم الطالب المهارات الخاصة بحل المسائل واالفكار فً هذا االختصاص. -3

المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .91

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 ِؼوفخ اٍب١ٍبد  اٌى١ّ١بءاٌؾوو١خ -1أ

 وثبئ١خِؼوفخ اٍب١ٍبد اٌى١ّ١بء اٌىٙ-2أ

 اٌزٍٛغ فٟ فُٙ اٌّٛاػ١غ ٌزشًّ إٌظو٠خ اٌؾوو١خ ٌٍغي٠ئبد. -3أ
    كهاٍخ ٔجنح ِقزظوح ػٓ اٌى١ّ١بء اٌؼٛئ١خ -4أ
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  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌزفى١و إٌّطمٟ  ٚؽً اٌَّبئً اٌو٠بػ١خ. – 1ة

 اٌزؼوف ػٍٝ لٛا١ٔٓ اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠ب٠ٚخ ٚاٍبٍٙب.  - 2ة

 طج١ك اٌّؼوفخ اٌزٟ كهٍٛ٘ب ثشىً َِبئً ٠مِْٛٛ ثؾٍٙب.ر  - 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌطوق اٌىال١ٍى١خ ِٓ اٌٍمبء ٚاٍئٍخ . -1

 رمل٠ُ اٌٛاعجبد. -2

 اٌزٛاطً اٌفؼبي -3

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

  االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ -1

 ػًّ اٌٛاعجبد  -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ِفبعئخ -3

 خاال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١ -ط

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍب١ٌت االٍزٕزبط ٚاٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ-1ط

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍٍٛة اٌّؾبوبح -2ط

 

  

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 االٍزؼبٔخ ثبالٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزله٠ٌ -1ك

 ٝ اٌّظبكه اٌؾل٠ضخ ٌزط٠ٛخ االِىب١ٔبداالػزّبك ػٍ -2ك

  ث١ٕخ اٌّموه .92

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي

 األسبوع األول

 الغازات بشكل عام رؼٍُ ِجبكئ لٛا١ٔٓ اٌغبىاد 3
اٌمبء 

 اٌّؾبػوح

ٍخ االعبثخ ػٍٝ االٍئ

فٟ اٌّؾبػوح 

+اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ِفبعؤح
 األسبوع الثاني

= 
ِؼوفخ اٌٍ 

 اٌضوِٛكا٠ّٕه
 = =  القانون الصفر للديناميك احلراري

 = =القانون االول للديناميك احلراري، اوزَبة اٌؾمبئك  = األسبوع الثالث
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اٌؼ١ٍّخ ٌزطج١مبد 

 اٌضوِٛ

 التطبيقات

 = = العمليات االيزوثرمية واالديباتية ١ّخِؼوفخ اٌؾمبئك اٌؼٍ = األسبوع الرابع
 = = ثومسن وتطبيقاهتا-ظاهرة جول = = األسبوع الخامس
 = = قانون هس-الكيمياء احلرارية = = األسبوع السادس
 األسبوع السابع

= = 
حرارة التفاعل،تغري حرارة التفاعل مع 

 درجة احلرارة
= = 

 األسبوع الثامن
= = 

 -اميك احلراريالقانون الثاين للدين
 = = مفاهيم اساسية

 األسبوع التاسع
= = 

قانون  -تغريات االنرتويب النتقال الطور
 = = تروتن

 األسبوع العاشر
= = 

االنرتويب لتمدد وانضغاط الغازات 
 = = ادلثالية

األسبوع الحادي 
 = = عشر

تغري االنرتويب مع درجة احلرارة 
 = = وللغازات وللسوائل

ي األسبوع الثان
 = = طاقة جبس وطاقة هلمهولتز احلرة = = عشر

األسبوع الثالث 
 = = اخلواص الثرمودينامكية = = عشر

األسبوع الرابع 
 = = عالقات ماكسويل = = عشر

األسبوع الخامس 
 اِزؾبْ ٚهلٟ = امتحان شهري ِؼوفخ َِزٜٛ اٌطٍجخ = عشر

 اٌفظً اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ

 األسبوع األول

اٌمبء  القانون الثالث للديناميك احلراري اٌؼ١ٍّخ ِؼوفخ اٌؾمبئك 3

 اٌّؾبػوح

االعبثخ ػٍٝ االٍئٍخ 

فٟ اٌّؾبػوح 

+اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ِفبعؤح
 = =  قاعدة الطور = = األسبوع الثاني
 = = معادلة كاليبس كالبريون = = األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

= = 
قانون -قانون راؤلت-احملاليل ادلثالية

 = = هنري

 = = احملاليل احلقيقية واحليود = = األسبوع الخامس
 األسبوع السادس

= = 
اخنفاض ضغط -الصفات الرتابطية

 = = البخار وارتفاع درجة الغليان

 األسبوع السابع
= = 

الضغط –االخنفاض بدرجة االجنماد 
 = = االمسوزي

 = = قانون التوزيع = = األسبوع الثامن
 األسبوع التاسع

= = 
الطاقة احلرة والتوازانت الكيميائية 

 = = التعبري العام

 األسبوع العاشر
= = 

اجياد اثبت التوازن للتفاعالت الغازية 
 = = ادلتجانسة

األسبوع الحادي 
 = = اثبت التوازن يف احملاليل السائلة = = عشر

األسبوع الثاني 
 عشر

 = = اثبت التوازن للتفاعالت غري ادلتجانسة = =
بوع الثالث األس
 = = عشر

أتثري درجة احلرارة على التوازن 
 = = الكيميائي
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .93

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -11
يف  ALBERTYيف الكيمياء الفيزايوية وكتاب  ATKINS كتاب

 الكيمياء الفيزايوية النسخة احلديثة.

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -12

 )اٌّظبكه(

يف  ALBERTYيف الكيمياء الفيزايوية وكتاب  ATKINSكتاب 
 الكيمياء الفيزايوية النسخة احلديثة.

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ى

  ،.....( )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و

يف  ALBERTYيف الكيمياء الفيزايوية وكتاب  ATKINSكتاب 
 الكيمياء الفيزايوية النسخة احلديثة.

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  (ً 

.....، 
 اي مراجع متوفرة 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .94

 *عمل حلقات نقاشية للطلبة 
 ت العادلية الرصينة  يف رلال الكيمياء الفيزايوية دلواكب حتديث ادلنهج واخر تطوراته.* االستفادة من ادلواقع االلكرتونية للجامعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسبوع الرابع 
 = = عشر

قانون  -الديناميك احلراري االحصائي
 = = بولتزمان للتوزيع

األسبوع الخامس 
 اِزؾبْ ٚهلٟ = امتحان شهري ِؼوفخ َِزٜٛ اٌطٍجخ = عشر
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .95

 ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .96

 اٌو٠بػ١بد / اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اٍُ / هِي اٌّموه .97

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .98

 2020-2019 اٌفظً / إٌَخ .99

 ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 اٌىٍٟ()ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .111

 2019-11-1 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .111

 أ٘لاف اٌّموه .112

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف ٠ؾً اٌّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ  -1

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف ٠ؾً اٌّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ ِٓ اٌلهعخ االٌٚٝ ٚاٌّزغبَٔخ  -2

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف ٠ؾً اٌّظفٛفبد ٚلبػلح وواِو  -3

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلممبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽوائك اٌز اٌّموهِقوعبد  .113

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 لكً ٌتعلم الطلبة اساسٌات المعادالت التفاضلٌة والمصفوفات او المحددات وتطبٌماتها    -1أ
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  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 
     ت وتطبٌماتهاالطلبة اساسٌات المعادالت التفاضلٌة والمصفوفات او المحددا ٌىٟ ٠زؼٍُ ٠زؼٍُ ِٙبهح   – 1ة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ١ُ ؽوائك اٌزم١   

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -اٌّؾبػوح

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚوَو ؽبعي اٌقٛف ٚاٌقغً ِٓ فالي الؾبِٗ فٟ إٌمبشبد اٌزٟ رلٚه ؽٛي -1ك

 ٌّؾبػوح ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ ٔٛع ِٓ اٌزطٛه فٟ شقظ١زِٗٛػٛع ا
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .115

 ث١ٕخ اٌّموه .114

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ 2 االٚي
مقدمة عن ادلعادالت 

 التفاضلية االعتيادية

مقدمة عن ادلعادالت 
 التفاضلية االعتيادية

 اٌّؾبػوح
-االٍزغبثخ

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌضبٟٔ
الدرجة والرتبة يف  ٍبػخ 2

 ادلعادالت التفاضلية

الدرجة والرتبة يف ادلعادالت 
 التفاضلية

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌضبٌش
ادلعادالت التفاضلية من  ٍبػخ 2

 الدرجة االوىل

ادلعادالت التفاضلية من 
 الدرجة االوىل

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌواثغ
تطبيقات ومتارين على  ٍبػخ 2

 الدرجة االوىل

تطبيقات ومتارين على 
 الدرجة االوىل

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌقبٌِ
فصل ادلتغريات من  ٍبػخ 2

 ادلعادالت التفاضلية

فصل ادلتغريات من 
 ادلعادالت التفاضلية

-ثخاالٍزغب اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 متارين على فصل ادلتغريات متارين على فصل ادلتغريات ٍبػخ 2 اٌَبكً
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌَبثغ
احلل العام  إجياد ٍبػخ 2

 للمعادالت التفاضلية

احلل العام للمعادالت  إجياد
 التفاضلية

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 --- --- افزجبه امتحان اول ٍبػخ 2 بِٓاٌض

 اٌزبٍغ
ادلعادالت التفاضلية  ٍبػخ 2

 ادلتجانسه

ادلعادالت التفاضلية 
 ادلتجانسه

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌؼبشو
تطبيقات ومتارين على  ٍبػخ 2

 ادلتجانسة

تطبيقات ومتارين على 
 ادلتجانسة

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 فزجبه اال-إٌّبلشخ

 اٌؾبكٞ ػشو
مقدمة عن ادلصفوفات  ٍبػخ 2

 واحملددات

مقدمة عن ادلصفوفات 
 واحملددات

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌضبٟٔ ػشو
تطبيقات ومتارين عن  ٍبػخ 2

 ادلصفوفات وانواعها

تطبيقات ومتارين عن 
 ادلصفوفات وانواعها

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 قاعدة كرامر للمصفوفات  قاعدة كرامر للمصفوفات  ٍبػخ 2 اٌضبٌش ػشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌواثغ ػشو
تطبيقات على قاعدة   ٍبػخ 2

 كرامر
 تطبيقات على قاعدة كرامر

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

  ---- ---- افزجبه امتحان اثين ٍبػخ 2 اٌقبٌِ ػشو
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  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -13

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -14

 )اٌّظبكه(
Differential equations المعادالت التفاضلٌة العادٌة حلول وتطبٌمات  – 

و د.عاٌش الهنادوة–للمإلف د.اسماعٌل بولفة   

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  (ُ 

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
دام اجملالت العلمية العادلية اليت تنشر يف مستوعبات عادلية مثل نوصي ابستخ

scopus, web of science ,wiely, springer 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ص

 االٔزو١ٔذ ،.....

 استخدام بعض ادلواقع الالكرتونية العادلية
 استخدام بعض الربارليات اخلاصة

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .116

 ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ ٕ٘بٌه فطخ 
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .117

 ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .118

 اٌزبوً / اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اٍُ / هِي اٌّموه .119

 Google Classrom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .111

 2020-2019 اٌفظً / إٌَخ .111

 ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 )اٌىٍٟ(اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  ػلك .112

 2019-11-1 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .113

 أ٘لاف اٌّموه .114

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػ١ٍّبد اٌزبوً ٌٍّؼبكْ ٚفال٠ب اٌزبوً  -4

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ اٌٍٍََخ اٌىٙوٚو١ّ١ب٠ٚخ ٚاٌؾّب٠خ اٌىبصٛك٠خ  -5

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ  أٛاع اٌّضجطبد ٌٍزبوً ٚربص١و٘ب ػٍٝ اٌزبوً  -6

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ة المصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفاد

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .115

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 التاكل والخالٌا الكلفانٌة  لكً ٌتعلم الطلبة اساسٌات    -1أ

 اساسٌات الحماٌة الكاثودٌة  والمثبطاتلكً ٌتعلم الطلبة     -2أ

   ٌىٟ ٠زؼٍُ ؽَبثبد اٌزبوً    -3أ
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  ثبٌّموهاال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ   -ة 
 التاكل والخالٌا الكلفانٌة لكً ٌتعلم الطلبة اساسٌات   – 1ة

 اساسٌات الحماٌة الكاثودٌة  والمثبطاتلكً ٌتعلم الطلبة  – 2ة

 ٌىٟ ٠زؼٍُ ؽَبثبد اٌزبوً  – 3ة

   

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -اٌّؾبػوح

 

 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚوَو ؽبعي اٌقٛف ٚاٌقغً ِٓ فالي الؾبِٗ فٟ إٌمبشبد اٌزٟ رلٚه ؽٛي ِٛػٛع اٌّؾبػوح ٚ٘نا -1ك

 ٠ئكٞ اٌٝ ٔٛع ِٓ اٌزطٛه فٟ شقظ١زٗ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .117

  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -15

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -16

 )اٌّظبكه(
لٌث غانم-الحماٌة من التاكل   

ةالحماٌة الكاثودٌ  

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ع

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
نوصي ابستخدام اجملالت العلمية العادلية اليت تنشر يف مستوعبات عادلية مثل 

scopus, web of science ,wiely, springer 

 ث١ٕخ اٌّموه .116

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ٚ اٍُ اٌٛؽلح / أ

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ 2 االٚي
مقدمة عن التاكل 

 للمعادن
 اٌّؾبػوح مقدمة عن التاكل للمعادن

-االٍزغبثخ

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اساسيات التاكل للمعادن اساسيات التاكل للمعادن ٍبػخ 2 اٌضبٟٔ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 متطلبات خالاي التاكل بات خالاي التاكلمتطل ٍبػخ 2 اٌضبٌش
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 التاكل أنواع التاكل أنواع ٍبػخ 2 اٌواثغ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 السلسلة الكهروكيمياوية  السلسلة الكهروكيمياوية  ٍبػخ 2 اٌقبٌِ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اشكال التاكل اشكال التاكل ٍبػخ 2 اٌَبكً
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 --- --- امتحان اول امتحان اول ٍبػخ 2 اٌَبثغ

 اٌضبِٓ
مقدمة حول احلماية  ٍبػخ 2

 الكاثودية

مقدمة حول احلماية 
 الكاثودية

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 هاوأنواعطرقها  هانواعوأطرقها  ٍبػخ 2 اٌزبٍغ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 طريقة التيار ادلسلط طريقة التيار ادلسلط ٍبػخ 2 اٌؼبشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 طريقة االوانيد ادلضحية طريقة االوانيد ادلضحية ٍبػخ 2 اٌؾبكٞ ػشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌضبٟٔ ػشو
تصميم احلماية الكاثودية  ٍبػخ 2

 وحساابهتا

تصميم احلماية الكاثودية 
 وحساابهتا

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اٌضبٌش ػشو
ادلثبطات والتقليل من  ٍبػخ 2

 للتاكل 

ادلثبطات والتقليل من 
 للتاكل 

-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 ادلثبطات  وطرقها أنواع ادلثبطات  وطرقها أنواع ػخٍب 2 اٌواثغ ػشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

  ---- ---- امتحان اثين امتحان اثين ٍبػخ 2 اٌقبٌِ ػشو
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اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ؽ

.....، 

 العادلية استخدام بعض ادلواقع الالكرتونية
 استخدام بعض الربارليات اخلاصة

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .118

 ٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ 
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .119

 ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .121

 ٌزٍٛس ٚاٌَالِخ ا١ٌّٕٙخ / اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخا اٍُ / هِي اٌّموه .121

 Google Classroom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .122

 2020-2019 اٌفظً / إٌَخ .123

 ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .124

 2019-11-1 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .125

 أ٘لاف اٌّموه .126

للطالب عن التلوث بانواعه والحد منه وكذلن حول السالمة المهنية في المختبرات الكيمياوية او المنشات اليصال المعلومة   -7

 الصناعية

ممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص ال

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .127

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
نٌة فً المختبرات الكٌمٌاوٌة او المنشات الٌصال المعلومة للطالب عن التلوث بانواعه والحد منه وكذلن حول السالمة المه     -1أ

 الصناعٌة
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  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 
الٌصال المعلومة للطالب عن التلوث بانواعه والحد منه وكذلن حول السالمة المهنٌة فً المختبرات الكٌمٌاوٌة او المنشات   – 1ة

 الصناعٌة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-وحاٌّؾبػ

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -اٌّؾبػوح

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -اد اٌشٙو٠خاالفزجبه -اٌّؾبػوح

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚوَو ؽبعي اٌقٛف ٚاٌقغً ِٓ فالي الؾبِٗ فٟ إٌمبشبد اٌزٟ رلٚه ؽٛي -1ك

 ٛع ِٓ اٌزطٛه فٟ شقظ١زِٗٛػٛع اٌّؾبػوح ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ ٔ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .129

  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -17

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -18

 )اٌّظبكه(

يغهخ انؼهٕو انزمُٛخ -رهٕس انجٛئخ يظبدسِ ٔإَٔاػّ   

 اٌَالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ-ك.فبٌل اؽّل ٘ياع
 

 اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب ( ظ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
نوصي ابستخدام اجملالت العلمية العادلية اليت تنشر يف مستوعبات عادلية مثل 

scopus, web of science ,wiely, springer 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ع

.....، 

 استخدام بعض ادلواقع الالكرتونية العادلية
 ت اخلاصةاستخدام بعض الربارليا

 ث١ٕخ اٌّموه .128

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌّؾبػوح مقدمة عن التلوث مقدمة عن التلوث ٍبػخ 2 االٚي
-االٍزغبثخ

 االفزجبه -إٌّبلشخ

  التلوث أنواع التلوث  أنواع ٍبػخ 2 اٌضبٟٔ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 تلوث اذلواء تلوث اذلواء ٍبػخ 2 اٌضبٌش
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 تلوث ادلاء تلوث ادلاء ٍبػخ 2 اٌواثغ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 تلوث الرتبة تلوث الرتبة ٍبػخ 2 اٌقبٌِ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -شخإٌّبل

 تلوث االشعاع تلوث االشعاع ٍبػخ 2 اٌَبكً
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 تلوث الضوضاء تلوث الضوضاء ٍبػخ 2 اٌَبثغ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 --- --- امتحان اول امتحان اول ٍبػخ 2 اٌضبِٓ

 مقدمة عن السالمة ادلهنية مقدمة عن السالمة ادلهنية ٍبػخ 2 اٌزبٍغ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 تعاريف السالمة ادلهنية تعاريف السالمة ادلهنية ٍبػخ 2 اٌؼبشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 اهداف السالمة اهداف السالمة ٍبػخ 2 اٌؾبكٞ ػشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 السالمة إجراءات السالمة إجراءات ٍبػخ 2 شواٌضبٟٔ ػ
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 الوقاية وانواعها الوقاية وانواعها ٍبػخ 2 اٌضبٌش ػشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -إٌّبلشخ

 طب العمل واالسعافات طب العمل واالسعافات ٍبػخ 2 اٌواثغ ػشو
-االٍزغبثخ اٌّؾبػوح

 االفزجبه -خإٌّبلش

  ---- ---- امتحان اثين امتحان اثين ٍبػخ 2 اٌقبٌِ ػشو
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .131

 ٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ 
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 المرحلة الثالثة -وصف البرنامج االكاديمي

 ٔطف انًمشس

 

 ٚاٍؾ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ عبِؼخ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .131

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .132

 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ / اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ ُ / هِي اٌّموهاٍ .133

 اٌؾؼٛه ثبٌمبػخ اٌلها١ٍخ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .134

 2121/ 2119اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ / اٌفظً / إٌَخ .135

 91 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .136

 11/11/2121 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .137

 أ٘لاف اٌّموه .138

 ٚرطج١مبرٗ ٌؼؼ٠ٛخاأثواى أ١ّ٘خ اٌى١ّ١بء  .7

 اٌؼؼ٠ٛخاٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ ١ِّياد اٌى١ّ١بء  .8

 ١ِىب١ٔى١بد اٌزفبػالد اٌّقزٍفخ , ٚر١َّخ اٌّووجبد اٌؼؼ٠ٛخٚ رفبػالد رؼٍُ اٌطبٌت وً ِب٠قض -4 .9

 اْ ٠زؼوف اٌطالة ػٍٝ اٌى١ّ١بء اٌفواغ١خ ٚأُ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رزٕبٌٚٙب -6 .10

 ًبء اٌؼؼ٠ٛخ رّىُٕٙ ِٓ اٌلهاٍخ اٌّزملِخ فٟ ٘نا اٌؾمأْ ٠ىْٛ ٌٍطالة لبػلح ل٠ٛخ فٟ اٌى١ّ١ -7 .11

  اٌؼؼ٠ٛخاٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌزطج١مبد  .12

هم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً أل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .139
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌؾبِؼ١خ ٚرى٠ٛٓ االِالػ ٌٍف١ٕٛالد ٚاٌؾٛاِغ اٌىبهثٛو١ٍ١َخ -1أ

 اٌىؾٛالد ٌزؾؼ١و االٌل٠ٙب٠لاد ٚاٌى١زٛٔبد اٍزقلاَ ؽوق رؤوَل  -2أ

 فٟ اٌى١ّ١بء اٌفواغ١خ R,Sِؼوفخ اٌّواوي اٌى١وا١ٌخ , االٔلاك ٚاالػلاك اٌؼٛئ١خ, ر١َّخ   -3أ

 ١ٍٍَٕىٟ فٟ رؾؼ١و اٌؾٛاِغ اٌىبهثٛو١ٍ١َخ-فٌٛٙبهك-اٍزقلاَ وبشف وو٠ٕبهك ٚرفبػالد ١ً٘  -4أ
 ١ِىب١ٔى١خ رفبػً رغيئخ ٘ٛفّبْ    -5أ
 رفبػالد أِالػ اٌلا٠بى١َٔٚٛ  -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 
 اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ ١ٍو اٌزفبػالد اٌّقزٍفخ ِٓ فالي ِؼوفخ ١ِىب١ٔى١خ اٌزفبػً -1ة

 رؼٍُ اٌطالة اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزؾؼ١و اٌّووجبد اٌؼؼ٠ٛخ - 2ة

 ؾ ٚؽ١بح االَٔبْاٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّووجبد اٌؼؼ٠ٛخ  ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ ِؾ١ - 3ة
 هثؾ اٌغبٔت إٌظوٞ ثبٌغبٔت اٌؼٍّٟ فٟ كهاٍخ اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ  -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 ٌمة المحاضرة وأستخدام السبورة التفاعلٌة: ؽو1    
 لشرح والتوضٌح والمنالشة: ا2    
 ت التفكٌر تزوٌد الطلبة األساسٌات والمواضٌع األضافٌة المتعلمة بمخرجا: 3    

 تكوٌن حلمات نماشٌة لمنالشة المواضٌع التً تتطلب التفكٌر والتحلٌل واألستنتاج: 4    
 العصف الذهنً من خالل طرح األسئلة التفكٌرٌة خالل المحاضرة : 5         
 أعطاء الطالب واجبات تتطلب تفسٌرات وطرق سببٌة: 6         
 ع االفكار المطروحة اثناء المحاضرة.الفهم والتواصل المستمر م: 7         

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      
 : االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ1           

 : األفزجبهاد إٌظو٠خ2           

 اِزؾبٔبد ِفبعئخ –ٚاعجبد  –افزجبهاد ل١ب١ٍخ )شٙو٠خ(  : 3           

 : أػلاك كهاٍبد4     

 

 

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط
 ٌّؼوفخرؼي٠ي ا -1ط

 رؼي٠ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ-2ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 األٍئٍخ ٚاألعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 إٌّبلشخ-األفزجبهاد إٌظو٠خ-األفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ
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 زٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌاٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 والتحلٌل التذكرمهارات المعرفة  -1ك

 التدرب على استسماء المعلومة من المصادر الرصٌنة مهارات -2ك

 مٌام بؤجراء التفاعالت الكٌمٌائٌة واكتساب المهارات التمنٌةال مهارات  -3ك

    هارات أدارة الولتممهارات التعلم الذاتً و -4ك



 

  
 58انظفؾخ 

 
  

 ث١ٕخ اٌّموه .141

 ً االٚياٌفظ

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 3 األٚي

اٍز١ؼبة ٚرؼٍُ اٌّٙبهاد 

اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزفى١و 

 ٚاالثلاع

 اٌؾٛاِغ اٌىبهثٛو١ٍ١َخ

)ِملِخ ,اٌز١َّخ,اٌقٛاص 

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٚرٛع١ٗ ثبٔٛاػٙب 

 االٍئٍخ

 3 اٌضبٟٔ

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

ؽوق رؾؼ١و اٌؾٛاِغ   

اٌّؾبػوح  اٌىبهثٛو١ٍ١َخ 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌضبٌش
رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

ؾٛاِغ اٌ رفبػالد

اٌّؾبػوح  اٌىبهثٛو١ٍ١َخ 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3 اٌواثغ
ِشزمبد اٌؾٛاِغ 

اٌّؾبػوح  (ِملِخ ػبِخ) اٌىبهثٛو١ٍ١َخ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌقبٌِ

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙبٚا١ٌّى

ِشزمبد اٌؾٛاِغ 

)اٌزؾؼ١و  اٌىبهثٛو١ٍ١َخ

 ٚاٌزفبػالد(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌَبكً

)ِملِخ,أٔٛاع  اال١ِٕبد اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

اال١ِٕبد,اٌز١َّخ,رى٠ٛٓ 

 االِالػ ٚاٌمبػل٠خ(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٙب ٚرٛع١ٗ ثبٔٛاػ

 االٍئٍخ

 3 اٌَبثغ

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

اٌقٛاص اٌف١ي٠بئ١خ 

ٌال١ِٕبد,اٌزؾؼ١و اٌظٕبػٟ 

 ٚاٌّقزجوٞ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌضبِٓ

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 اٌقبطخ ثٙبٚا١ٌّىب١ٔى١بد 

 رفبػالد اال١ِٕبد  
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3 اٌزبٍغ
٘ب١ٌل االه٠ً )ِملِخ 

اٌّٛػٛع, اٌقٛاص 

 (اٌز١َّخاٌف١ي٠بئ١خ,

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌؼبشو

رؼٍُ ؽوق اعواء 

بػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌزف

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

ؽوق ٘ب١ٌل االه٠ً )

اٌّؾبػوح  اٌزؾؼ١و(

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 3 اٌؾبكٞ ػشو
رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 اٌزفبػالد(٘ب١ٌل االه٠ً )
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٛاػٙب ٚرٛع١ٗ ثبٔ

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3 اٌضبٟٔ ػشو

اٌى١ّ١بء اٌفواغ١خ )ِملِخ 

اٌّٛػٛع,اٌّووي 

ػلاك اٌى١واٌٟ,االٔلاك ٚال

 (اٌؼٛئ١خ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اٌضبٌش ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3
 ر١َّخاٌفواغ١خ )  اٌى١ّ١بء

اٌّؾبػوح  (د اٌفواغ١خاٌّووجب

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌواثغ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3
اٌفواغ١خ  اٌى١ّ١بء

اٌّي٠ظ زمطبة, االٍ)

 (اٌوا١ٍّٟ, ِووجبد ا١ٌّيٚ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
االفزجبهاد  ------ األفزجبه ------ 3 اٌقبٌِ ػشو
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 ثبٔٛاػٙب

 انفظم انضبَٙ

 األول
 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3

 اٌف١ٕٛالد

)ِملِخ ,اٌز١َّخ,اٌقٛاص 

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الثاين

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 اٌف١ٕٛالد

اٌّؾبػوح  ؼ١و()ؽوق اٌزؾ 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الثالث

3 
رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 اٌف١ٕٛالد

اٌّؾبػوح  (اٌزفبػالد)

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 الرابع

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3
 Iوبهثب١ْٔٛ 

خ ,اٌز١َّخ,اٌقٛاص )ِملِ

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اخلامس

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 Iوبهثب١ْٔٛ 

اٌّؾبػوح  ؽوق اٌزؾؼ١و( )

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 السادس

3 

عواء رؼٍُ ؽوق ا

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 Iوبهثب١ْٔٛ 

اٌّؾبػوح  اٌزفبػالد ( )

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 السابع

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3
 IIوبهثب١ْٔٛ 

)ِملِخ ,اٌز١َّخ,اٌقٛاص 

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٗ ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١

 االٍئٍخ
 الثامن

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 II وبهثب١ْٔٛ 

 ) ؽوق اٌزؾؼ١و(
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 التاسع

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

 II وبهثب١ْٔٛ 

 ػالد () اٌزفب
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 العاشر

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3

ث١زب وبهث١ٔٛخ -ِووجبد اٌفب

 غ١و اٌّشجؼخ

)ِملِخ ,اٌز١َّخ,اٌقٛاص 

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 احلادي عشر

3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

الد اٌى١ّ١بئ١خ اٌزفبػ

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

ث١زب وبهث١ٔٛخ -ِووجبد اٌفب

 غ١و اٌّشجؼخ

 ) ؽوق اٌزؾؼ١و

 (ٚاٌزفبػالد

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 الثاين عشر

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3

اٌّووجبد االهِٚبر١خ 

 اٌّزؼلكح اٌؾٍمبد

 ,اٌز١َّخ,اٌقٛاص اٌزظ١ٕف)

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ(

 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 الثالث عشر
3 

رؼٍُ ؽوق اعواء 

اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١بد اٌقبطخ ثٙب

اٌّووجبد االهِٚبر١خ 

اٌّزؼلكح اٌؾٍمبد ) ؽوق 

 اٌزؾؼ١و ٚاٌزفبػالد(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 ئٍخاالٍ
 الرابع عشر

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 3
اٌّووجبد اٌؾٍم١خ اٌغ١و 

اٌّؾبػوح  ِزغبَٔخ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اخلامس عشر

3 ---- 
 األفزجبه

االفزجبهاد  ----

 ثبٔٛاػٙب
      



 

  
 61انظفؾخ 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .141

 ذ انغٕساَٙانكًٛٛبء انؼضٕٚخ د. كًبل سشٛ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -19

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -21

 )اٌّظبكه(

1-Morrison and boyd(Org. Chem.)sixth 
edition. Volume 2 
2-Mc Murry(Org. Chem.)7th Ed. 
3-Organic Chemistry/Eighth Edition 
     L.G. WADE, JR./2013/ Whitman college 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ؽ

  و ،.....()اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ف

.....، 
 اٍزقلاَ ثؼغ اٌّٛالغ اٌالوزو١ٔٚخ اٌؼب١ٌّخ

 اٍزقلاَ ثؼغ اٌجواِغ١بد اٌقبطخ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .142

 ١خ اٌوط١ٕخٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼبٌّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 61انظفؾخ 

 
  

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -بِؼخ ٚاٍؾ ع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .143

 اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .144

 أ.َ.ك.أؽّل ِٙلٞ هؽ١ّخ –اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ –اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠بئ١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .145

 Google Classroom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .146

 2121-2119 اٌفظً / إٌَخ .147

 ٍبػخ 75 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .148

 2121-11-11 ٌٛطف ربه٠ـ اػلاك ٘نا ا .149

 أ٘لاف اٌّموه .151

 تعرٌف الطالب بماهٌة الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة. -4

 تعلٌم الطلبة كٌفٌة ربط هذا الفرع من الكٌمٌاء  مع بالً فروع الكٌمٌاء وكٌفٌة االستفادة منه.   -5

 ان ٌتعلم الطالب المهارات الخاصة بحل المسائل واالفكار فً هذا االختصاص. -6

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽو اٌّموهِقوعبد  .151

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 ِؼوفخ اٍب١ٍبد  اٌى١ّ١بءاٌؾوو١خ -1أ

 ِؼوفخ اٍب١ٍبد اٌى١ّ١بء اٌىٙوثبئ١خ-2أ

 اٌزٍٛغ فٟ فُٙ اٌّٛاػ١غ ٌزشًّ إٌظو٠خ اٌؾوو١خ ٌٍغي٠ئبد. -3أ
    كهاٍخ ٔجنح ِقزظوح ػٓ اٌى١ّ١بء اٌؼٛئ١خ -4أ
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  طخ ثبٌّموهاال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقب  -ة 

 اٌزفى١و إٌّطمٟ  ٚؽً اٌَّبئً اٌو٠بػ١خ. – 1ة

 اٌزؼوف ػٍٝ لٛا١ٔٓ اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠ب٠ٚخ ٚاٍبٍٙب.  - 2ة

 رطج١ك اٌّؼوفخ اٌزٟ كهٍٛ٘ب ثشىً َِبئً ٠مِْٛٛ ثؾٍٙب.  - 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌطوق اٌىال١ٍى١خ ِٓ اٌٍمبء ٚاٍئٍخ . -4

 رمل٠ُ اٌٛاعجبد. -5

 اٌفؼبي اٌزٛاطً -6

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

  االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ -4

 ػًّ اٌٛاعجبد  -5

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ِفبعئخ -6

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍب١ٌت االٍزٕزبط ٚاٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ-1ط

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍٍٛة اٌّؾبوبح -2ط

 

  

 اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 االٍزؼبٔخ ثبالٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزله٠ٌ -1ك

 االػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه اٌؾل٠ضخ ٌزط٠ٛخ االِىب١ٔبد -2ك

  ث١ٕخ اٌّموه .152

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ١١ُؽو٠مخ اٌزم ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي

 األسبوع األول

اٌمبء  مقدمة عن الكيمياء احلركية رؼٍُ ِجبكئ لٛا١ٔٓ اٌؾوو١خ 3

 اٌّؾبػوح

االعبثخ ػٍٝ االٍئٍخ 

فٟ اٌّؾبػوح 

+اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ِفبعؤح
 = =  مراتب التفاعل وعمر النصف ِؼوفخ اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ = األسبوع الثاني
 = = تفاعالت ادلتسلسلةال = = األسبوع الثالث
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .153

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -21
يف  ALBERTYيف الكيمياء الفيزايوية وكتاب  ATKINSكتاب 

 الكيمياء الفيزايوية النسخة احلديثة.

 = = نظرية ادلعقد ادلنشط = = األسبوع الرابع
 = = نظرية احلالة االنتقالية = = األسبوع الخامس
 = = حركيات االنزميات = = األسبوع السادس
 = = مقدمة عن الغازات = = األسبوع السابع
 = = النظرية احلركية اجلزيئية للغازات = = األسبوع الثامن

 = = االصطدامات اجلزيئية = = سبوع التاسعاأل
 = = مقدمة عن الغازات = = األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 = = النظرية احلركية اجلزيئية للغازات = = عشر

األسبوع الثاني 
 عشر

 = = االصطدامات اجلزيئية = =
األسبوع الثالث 

 = = كيمياء السطوح = = عشر

األسبوع الرابع 
 = = ايزوثريمات االمتزاز = = عشر

األسبوع الخامس 
 اِزؾبْ ٚهلٟ = امتحان شهري ِؼوفخ َِزٜٛ اٌطٍجخ = عشر

 اٌفظً اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ

 األسبوع األول

 مقدمة وتعارف للكيمياء الكهرابئية ِؼوفخ اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ 3
اٌمبء 

 اٌّؾبػوح

االعبثخ ػٍٝ االٍئٍخ 

فٟ اٌّؾبػوح 

+اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ِفبعؤح
 = =  قوانني فراداي ابلكهرابئية = = األسبوع الثاني
 = = التوصيل الكهرابئي = = األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

= = 
اجياد اثبت التفكك من قياسات 

 التوصيلية
= = 

 األسبوع الخامس
= = 

قياس اثبت الذوابنية لالمالح شحيحة 
 = = الذوابن من التوصيلية

 = = نون كولراوش للهجرة ادلستقلةقا = = األسبوع السادس
 = = طريقة احلد الفاصل ادلتحرك = = األسبوع السابع
 = = تعريف اخلالاي واالقطاب = = األسبوع الثامن
 = = انواع االقطاب = = األسبوع التاسع
 = = عمل اخلالاي الكهرابئية = = األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 = = للمحاليل الغروية = = عشر

األسبوع الثاني 
 = = الكيمياء الضوئية = = عشر

األسبوع الثالث 
 = = الطاقة حسب مفهوم اينشتاين = = عشر

األسبوع الرابع 
 = = منتوج الكم = = عشر

األسبوع الخامس 
 اِزؾبْ ٚهلٟ = امتحان شهري ِؼوفخ َِزٜٛ اٌطٍجخ = عشر
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اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -22

 )اٌّظبكه(

يف  ALBERTYيف الكيمياء الفيزايوية وكتاب  ATKINSكتاب 
 الكيمياء الفيزايوية النسخة احلديثة.

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ق

  .....()اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،

يف  ALBERTYيف الكيمياء الفيزايوية وكتاب  ATKINSكتاب 
 الكيمياء الفيزايوية النسخة احلديثة.

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ن

.....، 
 اي مراجع متوفرة 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .154

 *عمل حلقات نقاشية للطلبة 
 العادلية الرصينة  يف رلال الكيمياء الفيزايوية دلواكب حتديث ادلنهج واخر تطوراته.* االستفادة من ادلواقع االلكرتونية للجامعات 
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ،عبِؼخ ٚاٍؾ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .155

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .156

 ٌضخضباٌاٌّوؽٍخ  ،اٌزٕبٍم١خاٌى١ّ١بء  اٍُ / هِي اٌّموه .157

 اٌىزو١ٔٚب ػجو ِٕظخ اٌىٛوً ١ِذ ٚاٌىٛوً والً  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .158

 2020-2019ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ  األٚيإٌظف اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .159

 إٌظوٞ ٚصالصخ ٍبػبد ٌٍغيء اٌؼٍٍّٟبػز١ٓ ٌٍغيء  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .161

 2121-11-16 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .161

 أ٘لاف اٌّموه .162

 ثظٛهح فبطخ. اٌزٕبٍم١خِملِخ ؽٛي فوٚع ػٍُ اٌى١ّ١بء ثظٛهح ػبِخ ٚاٌى١ّ١بء  .19

 .ح ٌٍؼٕبطو االٔزمب١ٌخ ِٓ اٌغلٚي اٌلٚهٞؽبالد االوَل ِؼوفخ .20

  رؼو٠ف اٌّؼمل، ٚاػلاك اٌزٕبٍك  .21

 .اٌؼلك اٌنهٞ اٌفؼبيفُٙ لبػلح  .22

 فُٙ ٔظو٠خ اٚهث١زبي اٌزىبفئ ٌٍّؼملاد. .23

 .فُٙ اٌزّبصً ٌٍّؼملاد .24

 .فُٙ ٔظو٠خ األٚهث١زبي اٌغي٠ئٟ اٌقبطخ ٌٍّؼملاد .25

 فُٙ ٔظو٠خ اٌّغبي اٌجٍٛهٞ. .26

 اٌٛلٛف ػٍٝ و١ّ١بء اٌٍٍََخ االٔزمب١ٌخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌواثؼخ. .27

 .اٌٛلٛف ػٍٝ و١ّ١بء اٌؼٕبطو االٔزمب١ٌخ اٌلاف١ٍخ )اٌالٔضبٔبد ٚاألوز١ٕبد( .28

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .163
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 .اٌزٕبٍم١خِؼوفخ ػٍُ اٌى١ّ١بء  .11
  ٚاف١خ. اٌوئ١َ١خ ثظٛهحاالٔزمب١ٌخ و١ّ١بء اٌؼٕبطو  .11
 .ثظٛهح ٚاف١خؼٕبطو االٔزمب١ٌخ اٌلاف١ٍخ و١ّ١بء اٌ .12
 ٌٍّؼملاد االٔزمب١ٌخ. و١ّ١بء اٌؾبٌخ اٌظٍجخ .13
ٔظو٠بد اٌزبطو ِٕٚٙب ٔظو٠خ اٌّغبي اٌجٍٛهٞ، ٔظو٠خ األٚهث١زبي اٌغي٠ئٟ ٚٔظو٠خ اطوح  .14

 اٌزىبفئ. 

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه -ة 

 .اٌزبطو ٌٍّؼملاد اٌى١ّ١بئ١خ ٔظو٠بد أطًِؼوفخ  .12
ٚاالٚاطو ٚكهاٍخ اٌؾبٌخ اٌظٍجخ ٌٍّووجبد ّؼملاد إٌبرغخ اٌّزٛلغ ٌٍاٌزٙغ١ٓ ٚاٌشىً إٌٙلٍٟ  .13

 .اال١ٔٛ٠خ ٚاٌزَب١ّ٘خ
 .ٚرؾؼ١و ِووجبرٙب 3dخ رفبػالد ػٕبطو اٌّغّٛػ .14
 ٚرؾؼ١و ِووجبرٙب.  4d , 5d and 6d رفبػالد ػٕبطو اٌّغّٛػخ .15
 ٚرؾؼ١و ِووجبرٙب. 4f , and 5f رفبػالد ػٕبطو اٌّغّٛػخ  .16

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٍزقلاَ اٌّؾبػواد اٌٛهل١خ. .7
 اٌَجٛهح. ٚأ٠ؼبٍٚبئً اال٠ؼبػ اٌّزٛفوح ِضال اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ  .8
 ٌٍزغبهة ػّٓ إٌّٙظ. ٚأ٠ؼباٍزؼّبي ف١ل٠ٛ ٌٍّؾبػواد  .9

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌّشبهوخ فٟ اٌّؾبػواد ثظٛهح شف٠ٛخ )االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ(. .15
 . األٍجٛػ١خاٌٛاعجبد  .16
 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ. .17
 .اإلػبف١خإٌشبؽبد اٌؼ١ٍّخ  .18
 رمبه٠و ػ١ٍّخ كٚه٠خ. .19
 إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ. أٍٍٛةاػزّبك  .21
 االفزجبهاد ا٠ٌَٕٛخ. .21

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ٚاألٍزبماٌّؾبػوح ٚاالٍئٍخ ٚاالعبثخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزفبػً ث١ٓ اٌطبٌت  أٍٍٛةاػزّبك  .5
 اػلاك رمبه٠و ػ١ٍّخ ؽٛي إٌّٙظ اٌؼٍّٟ  .6

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٍزقلاَ اٌّؾبػواد اٌٛهل١خ. .1

 ٍٚبئً اال٠ؼبػ اٌّزٛفوح ِضال اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ ٚأ٠ؼب اٌَجٛهح. .2

 اٍزؼّبي ف١ل٠ٛ ٌٍّؾبػواد ٚأ٠ؼب ٌٍزغبهة ػّٓ إٌّٙظ. .3

 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌّؾبػواد ثظٛهح شف٠ٛخ )االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ(.اٌّشبهوخ فٟ  .1

 اٌٛاعجبد األٍجٛػ١خ.  .2

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ. .3

 إٌشبؽبد اٌؼ١ٍّخ اإلػبف١خ. .4

 رمبه٠و ػ١ٍّخ كٚه٠خ. .5

 اػزّبك أٍٍٛة إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ. .6

 االفزجبهاد ا٠ٌَٕٛخ. .7

 

 
 األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطبٌت ٚعؼٍٗ ٠ٕقوؽ فٟ اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ. .7
 ِٓ ِظله ػٍّٟ ٚػلَ االػزّبك ػٍٝ ِظله ٚاؽل ِٕفوك. أوضواٍزقالص اٌّؼٍِٛخ ِٓ  .8
 ث١ٓ اٌطٍجخ. اإل٠غبثٟاٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل ٚاٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ  .9

 و١ف١خ اػلاك اٌزمبه٠و اٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ اٌقبطخ ثبٌّبكح اٌؼ١ٍّخ 
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 ث١ٕخ اٌّموه .164

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ِملِخ ؽٛي اٌى١ّ١بء 

 + زٕبٍم١خغ١و اٌ

  و١ّ١بء إٌّغ١ٌٕ

Introduction 
about 

Coordination 
Chemistry 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

2 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ؽبالد اٌزؤوَل 

ٕبطو االٔزمب١ٌخ ٌٍؼ

اٌوئ١َ١خ + و١ّ١بء 

 اٌؾل٠ل

Oxidation 
states of main 

transition 
elements 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

3 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3 +

ؽبالد اٌزؤوَل 

+  ٌٍؼٕبطو االٔزمب١ٌخ

   و١ّ١بء اٌىٛثٍذ

Oxidation 
states of main 

transition 
elements 

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

4 
ٔظوٞ  2

ػٍّٟ 3+   

لبػلح اٌؼلك اٌنهٞ 

اٌفؼبي + و١ّ١بء 

 ا١ٌٕىً

Effective 
atomic 

number rule  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

5 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ٔظو٠خ اطوح 

اٌزىبفئ + و١ّ١بء 

 إٌؾبً 

Valance bond 
theory  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

6 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ٔظو٠خ اطوح 

اٌزىبفئ + و١ّ١بء 

  اٌقبهط١ٓ 

Valance bond 
theory  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

7 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ٔظو٠خ االٚهث١زبي 

اٌغي٠ئٟ + و١ّ١بء 

  اٌفؼخ

Molecular 
orbital theory  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

8 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

ٔظو٠خ اٌّغبي 

اٌجٍٛهٞ + و١ّ١بء 

 اٌن٘ت 

Crystal field 
theory  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

9 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

اٌٍٍََخ االٔزمب١ٌخ 

+ و١ّ١بء  األٌٚٝ

 اٌجالر١ٓ 

3d series 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

11 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

اٌٍٍََخ االٔزمب١ٌخ 

اٌضب١ٔخ + و١ّ١بء 

 اٌىبك١َِٛ 

4d series 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

11 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

اٌٍٍََخ االٔزمب١ٌخ 

اٌضبٌضخ + و١ّ١بء 

  اٌجالك٠َٛ 

5d series 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

12 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 
اٌٍٍََخ االٔزمب١ٌخ 

اٌواثؼخ + و١ّ١بء 

6d series 
chemistry  

Google meet 
and google 

Homework 
and test 



 

  
 69انظفؾخ 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .165

   Inorganic chemistry, Missler and Tarr اٌّموهح اٌّطٍٛثخاٌىزت  -23

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -24

 )اٌّظبكه(

Inorganic chemistry, James E. House 
Inorganic chemistry, Willer, Rock and 

Armstrong  

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ي

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(

Inorganic chemistry, James E. House 
Inorganic chemistry, Willer, Rock and 

Armstrong 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، (َ 

.....، 
Royal Chemical Society  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .166

 ه أؽلس ٚرؾل٠ش اٌّؾبػواد ٚاٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ كاالػزّبك ػٍٝ ِظب

 

 

 

 

 

 class اٌيئجك

13 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

و١ّ١بء ػٕبطو 

اٌالٔضبٔبد + و١ّ١بء 

 ػٕظو ا١ٌَو٠َٛ 

Lanthanoids 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

14 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

+  و١ّ١بء االوز١ٕبد

و١ّ١بء ػٕظو 

 ا١ٌَو٠َٛ 

Actinoids 
chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 

15 
ٔظوٞ  2

 ػٍّٟ 3+ 

اٌّؼملاد اٌؼؼ٠ٛخ 

اٌفٍي٠خ + ِؼمل 

 اٌفو١ٍٚٓ

Organometall
ic chemistry  

Google meet 
and google 

class 

Homework 
and test 
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 ٔطف انًمشس

 

 ٚاٍؾ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ عبِؼخ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .167

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .168

 اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ / اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٍُ / هِي اٌّموه .169

 اٌؾؼٛه ثبٌمبػخ اٌلها١ٍخ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .171

 2121/ 2119فظً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ /اٌ اٌفظً / إٌَخ .171

 61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .172

 11/11/2121 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .173

 أ٘لاف اٌّموه .174

 أثواى أ١ّ٘خ اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ ٚرطج١مبرٗ .13

 اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ ١ِّياد اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ .14

 اٌزؼوف ػٍٝ ؽوق رم١١ُ اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ .15

 ١خ اػلاك ِٛاىٔخ اٌطبلخ ٚاٌّبكحاٌزؼوف ػٍٝ آٌ .16

 اٌزؼوف ػٍٝ ٚؽلاد اٌزشغ١ً اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ .17

 اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌزطج١مبد اٌظٕبػ١خ  .18

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف لم التعمبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .175
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌٍظٕبػبد اٌى١ّ١بئ١خ -1أ

 ؼ١ٍّبد اٌف١ي٠بئ١خ ٚرشغ١ً اٌٛؽلاد اٌظٕبػ١خاٌزؼوف ػٍٝ اٌ -2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ٚؽلاد اٌؼ١ٍّبد اٌى١ّ١بئ١خ ِٚؼلارٙب -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌطبلخ ٚاٌٛلٛك اٌَّزقلَ فٟ اٌظٕبػخ -4أ

 العرالٌةرطج١مبد اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ اٌظٕبػخ اٌى١ّ١بئ١خ  -5أ

 عات الكٌمٌاوٌة والنفطٌة ومعالجة المٌاه فً الصناعةالتعرف على عملٌات التآكل والحد منه فً الصنا -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾمبئك ٚاٌمٛا١ٔٓ  –- 1ة

 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌّؼلاد اٌظٕبػ١خ  – 2ة

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌف١ي٠بئ١خ  – 3ة

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌى١ّ١بئ١خ   -4ة

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽوائك اٌز     

 
 ٌمة المحاضرة وأستخدام السبورة التفاعلٌة: ؽو1    
 لشرح والتوضٌح والمنالشة: ا2    
 تزوٌد الطلبة األساسٌات والمواضٌع األضافٌة المتعلمة بمخرجات التفكٌر : 3    
 تكوٌن حلمات نماشٌة لمنالشة المواضٌع التً تتطلب التفكٌر والتحلٌل واألستنتاج: 4    

 العصف الذهنً من خالل طرح األسئلة التفكٌرٌة خالل المحاضرة : 5         
 أعطاء الطالب واجبات تتطلب تفسٌرات وطرق سببٌة: 6         

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات العملٌة: 1          

 األختبارات النظرٌة :2          
 األختبارات المفاجئة الٌومٌة :3          

 واجبات وتمارٌر :4          
 أعداد دراسات :5     

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رؼي٠ي اٌّؼوفخ -1ط

 رؼي٠ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ-2ط

  

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 األٍئٍخ ٚاألعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 إٌّبلشخ-األفزجبهاد إٌظو٠خ-األفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 مهارات المعرفة والتذكر -1ك

 مهارات التذكٌر والتحلٌل -2ك

 مهارات التواصل الفعال والعمل ضمن الفرٌك الواحد -3ك

    ارة الولتهارات أدممهارات التعلم الذاتً و -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .176

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 األٚي
١ِّياد اطٕبػخ اٌى١ّ١بئ١خ 

 اٌؾظ١ٍخ-اٌىفبءح-اٌزؾٛي–

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 فُٙ ٚرؼٍُ اٌجبكئ االٍب١ٍخ 2 بٟٔاٌض
ػ١ٍّبد ِٛاىٔخ اٌىزٍخ  

اٌّؾبػوح  ٚاٌؾواهح ٌٍؼ١ٍّبد اٌظٕبػ١خ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 2 اٌضبٌش
رؼٍُ اٌّجبئ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌمٛا١ٔٓ

-أٔزمبي اٌؾوهح اٌزٛط١ً

اٌّؾبػوح  األشؼبع -اٌؾًّ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٗ ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌواثغ
 –رطج١مبد أٔزمبي اٌؾواهح 

اٌّؾبػوح  اٌّجبكالد اٌؾواه٠خ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌقبٌِ
 -أٔٛاػٙب–ػ١ٍّبد اٌزجق١و 

اٌّؾبػوح  اٌّؼٛلبد  -ِٛاطفبرٙب

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ٙب ٚرٛع١ٗ ثبٔٛاػ

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌَبكً
ِؼلي -ػ١ٍّبد اٌزغف١ف 

اٌّؾبػوح  أعٙيح اٌزغف١ف -اٌزغف١ف

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌَبثغ
ِؼلي –اٌجٍٛهح اٌظٕبػ١خ 

اٌؼٛاًِ -إٌّٛ اٌجٍٛهٞ

 اٌّئصوح 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

الفزجبهاد ا

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌضبِٓ
 -ػ١ٍّبد اٌزمط١و اٌظٕبػ١خ

اٌّؾبػوح  أٔٛاع أعٙيح اٌزمط١و

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌزبٍغ
 –ػ١ٍّبد األٍزقالص ٍبئً 

اٌّؾبػوح  اٌؼًِٛ اٌّئصوح –ٍبئً 

 ٌّٕبلشخٚا

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌؼبشو
 –ػ١ٍّبد أألٍقالص ٍبئً 

اٌّؾبػوح  طٍت ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌؾبكٞ ػشو
–ػ١ٍّبد األِزظبص 

أٍزؼّبي األِزظبص فٟ 

 اٌظٕبػخ 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌضبٟٔ ػشو
ػ١ٍّبد  -ػ١ٍّبد اٌزى١َو

اٌّؾبػوح  اٌزوش١ؼ ٚ اٌفظً اٌؾغّٟ 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبٌش ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
اٌزفبػالد  -اٌّفبػالد 

اٌّؾبػوح  اٌّزغبَٔخ ٚغ١وغبَٔخ اٌّز

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌواثغ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
رفبػالد اٌَٛائً 

 -رفبػالد )غبى -ِٚفبػالرٙب

 طٍت(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌقبٌِ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
اٌىزٍخ ٚاٌؾواهح فٟ  ِٛاىٔخ

اٌّؾبػوح  اٌؼ١ٍّبد اٌظٕبػ١خ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .177

 اٌَبكً ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
 -اٌٛلٛك اٌظٍت -اٌٛلٛك

اٌّؾبػوح  رؾ١ًٍ اٌفؾُ اٌؾغوٞ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌَبثغ ػشو

 ١ٍّخاكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ 2
اٌٛلٛك  -اٌٛلٛك اٌَبئً

أٔٛاػٗ ٚؽوق  -اٌغبىٞ

 أٔزبعٗ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبِٓ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
ؽوق أىاٌخ  -ِظبكه ا١ٌّبٖ 

اٌّؾبػوح  أفزجبهاد ا١ٌّبٖ -اٌؼَوح

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ػشو زبٍغاٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
 -ؽوق األٔزبط -األٍّٕذ

اٌّؾبػوح  ااٌزفبػالد فٟ اٌفوْ اٌلٚاه

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ػشوْٚ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
 -اٌّٛاك األ١ٌٚخ -اٌيعبط

اٌّؾبػوح  أٔٛاع اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

رٛع١ٗ ثبٔٛاػٙب ٚ

 االٍئٍخ
اٌؾبكٞ  

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌؼشوْٚ
ؽو٠مخ  -ؽبِغ اٌىجو٠ز١ه

اٌّؾبػوح  اٌزّبً ٚاٌغوف اٌوطبط١خ 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبٟٔ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
رؾؼ١و  -ؽبِغ إٌزو٠ه

١ِىب١ٔى١خ  -اٌؾبِغ

 اٌزفبػالد

اٌّؾبػوح 

 إٌّبلشخٚ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ٌشاٌضب

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
ٔزواد  -األٍّلح اٌى١ّ١ب٠ٚخ

اٌّؾبػوح  ٍّبك ا١ٌٛه٠ب -األ١َِٔٛٛ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 واثغاٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
أٔزبط ٍّبك ٍٛثو فٍٛفبد 

اٌّؾبػوح  اٌضالصٟ -اٌضٕبئٟ-ألؽبكٞا

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 قبٌِاٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
أٔزبط ٍّبك فٍٛفبد 

ٍٛثو فٍٛفبد  -األ١َِٔٛٛ

 األ١َِٔٛٛ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
ٌَبكً ا

 ١ُ اٌؼ١ٍّخاكهان اٌّفب٘ 2 ٚاٌؼشوْٚ
أٔزبط اٌَىو ِٓ اٌمظت 

اٌّؾبػوح  ٚاٌجٕغو اٌَىوٞ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ثغاٌَب

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
ؽوق رؾؼ١و  -أٔزبط اٌٛهق

اٌّؾبػوح  ػغ١ٕخ اٌٛهق

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
اٌضبِٓ 

 اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
 أٔٛاػٗ -طٕبػخ اٌّطبؽ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 زبٍغاألٍجٛع اٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
اٌزآوً ٚاٌؾل ِٕٗ فٟ 

اٌّؾبػوح  اٌظٕبػبد إٌفط١خ

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضالصْٛ 

2 ----- 
 فزجبهاأل

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
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 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -25
 أٌٍ اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ ) اٌلوزٛه ػي٠ي أؽّل أ١ِٓ (

Chemical process industry ( N. Sharef ) 

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -26

 )اٌّظبكه(
 ه ػي٠ي أؽّل أ١ِٓ (أٌٍ اٌى١ّ١بء اٌظٕبػ١خ ) اٌلوزٛ

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  (ْ 

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  (ٖ 

.....، 
 اٍزقلاَ ثؼغ اٌّٛالغ اٌالوزو١ٔٚخ اٌؼب١ٌّخ

 اٍزقلاَ ثؼغ اٌجواِغ١بد اٌقبطخ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .178

 ٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو ا
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 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ٚاٍؾ/و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .179

 اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .181

 اٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ/اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٍُ / هِي اٌّموه .181

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .182

 2121-2119 اٌفظً / إٌَخ .183

 ٍبػبد اٍجٛػ١ب 4 )اٌىٍٟ(١خ ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ .184

 2119-9-1 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .185

 أ٘لاف اٌّموه .186

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف لتعلم امبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .187

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
ال٠ظبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍطبٌت ػٓ اٌؼٕبطو اٌؾ١بر١خ ِٚؼوفخ ِىٛٔبد عَُ االَٔبْ اٌؾ٠ٛ١خ ِٚؼوفخ و١ف١خ ٘لَ  -1أ

 كافً اٌغَُ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطبلخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٝ ٠ؾزبعٙب االَٔبْ ٚثٕبء اٌؼٕبطو 

  

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

ال٠ظبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍطبٌت ػٓ اٌؼٕبطو اٌؾ١بر١خ ِٚؼوفخ ِىٛٔبد عَُ االَٔبْ اٌؾ٠ٛ١خ ِٚؼوفخ اال٠غ  - 1ة

    كافً اٌغَُ

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-لشخإٌّب-اٌّؾبػوح

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ ٚاالفزجبهاد اٌّفبعئخ

 

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ ٚاالفزجبهاد اٌّفبعئخ

 

 



 

  
 78انظفؾخ 

 
  

 

 ث١ٕخ اٌّموه .188

 اٌَبػبد األٍجٛع
 ِقوعبد اٌزؼٍُ

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2 االٚي
ِملِخ ػٓ روو١ت 

 اٌق١ٍخ
 اٌّؾبػوح ِملِخ ػٓ اٌق١ٍخ

 -إٌّبلشخ

 االفزجبه

 اٌّؾبػوح glycolysis اٌزؾًٍ اٌَىوٞ 2 اٌضبٟٔ
 -إٌّبلشخ

 االفزجبه

 اٌّؾبػوح كٚهح ووثٌ كٚهح ووثٌ 2 اٌضبٌش
 -إٌّبلشخ

 هاالفزجب

 اٌّؾبػوح  رق١ٍك اٌىال٠ىٛع١ٓ رق١ٍك اٌىال٠ىٛع١ٓ 2 اٌواثغ
-إٌّبلشخ

 االفزجبه

 اٌّؾبػوح  ٘لَ اٌىال٠ىٛع١ٓ  ٘لَ اٌىال٠ىٛع١ٓ 2 اٌقبٌِ
-االفٕجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح ثٕبء اٌىٍٛوٛى  ثٕبء اٌىٍىٛى 2 اٌَبكً
-االفزجبه

 إٌّبلشخ
 ...... .... اِزؾبْ اٚي اِزؾبْ اٚي 2 اٌَبثغ 

 اٌّؾبػوح  اٌزؼوف ػٍٝ ؽج١ؼزٙب االؽّبع اال١ِٕخ 2 اٌضبِٓ
-االفزجبه 

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح DNAاٌزؼوف ػٍٝ االؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ 2 اٌزبٍغ
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح RNAاٌزؼوف ػٍٝ االؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ 2 اٌؼبشو
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

اٌؾبكٞ 

 ػشو
 االٔي٠ّبد 2

ِؼوفخ أٛاع 

 االٔي٠ّبد
 ٌّؾبػوحا

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح ا١ٌٕٛو١ٍٛرلاد  ا١ٌٕٛو١ٍٛرلاد 2 اٌضبٟٔ ػشو
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 عٙبى اٌغلك اٌظّبء 2 اٌضبٌش ػشو
ِؼوفخ ِٛالغ اٌغلك 

 ٚا١ّ٘زٙب
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح ِؼوفخ أٛاػٙب اٌٙوِٛٔبد 2 اٌواثغ ػشو
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

اٌقبٌِ 

 شوػ
 ..... ...... اِزؾبْ صبٟٔ  اِزؾبْ صبٟٔ 2

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚوَو ؽبعياٌقٛف ٚاٌقغً ِٓ فالي الؾبِٗ فٟ إٌمبشبد -1ك

 -2ك
 -3ك
    -4ك
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 خ اٌج١ٕخ اٌزؾز١ .189

  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -27

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -28

 )اٌّظبكه(
  ٚ ٍز١ٕبه٠ب Lippincottكتاب ليبنكوت 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  (ٚ 

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 Scopusنوصي ابستخدام اجملالت العادلية اليت تنشر يف مستوعيات 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  (ٞ 

.....، 
 استخدام بعض ادلواقع مثل كوكل سكولر

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .191

 ٕ٘بن فطؾ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ
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 ٔطف انجشَبيظ االكبدًٚٙ
 

 

لم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنا عما اذا  هذا اجيازا مقتضيا ألهم خصائص ادلقررات وخمرجات التع يوفر وصف ادلقرر

 كان قد حقق االستفادة القصوى من التعليم ادلتاح وال بد الربط بينها وبني وصف الربانمج. 

 

    انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ -1 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ

اٌى١ّ١بء  القسم العلمي / ادلركز -4   

Nanochemistry 
ض انًمشساعى / سي -3 و١ّ١بء إٌبٔٛ  

اٌىزوٟٚٔ ٔظوٞ- Google Classroom 2- أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ  

انفظم / انغُخ -5 2020-2019 فظٍٟ  

ٍبػخ٢   )الكلي( عدد الساعات الدراسية -6   

11-11-2121 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف -7   

 

:أْذاف انًمشس -8  

 

اٌ ٚذسن انطبنت يؼُٗ انًٕاد راد انجُٛخ انُبَٕٚخ -1  

ٍ إَاع انًٕاد انُبَٕٚخثٛانطبنت  ًٚٛضاٌ  -4  

رطجٛمبد انًٕاد راد انجُٛخ انُبَٕٚخ انؼبيخ اٌ ٚؼشف انطبنت -3  

فٙ انًغبل انطجٙاٌ ٚؼشف انطبنت رطجٛمبد انًٕاد راد انجُٛخ انُبَٕٚخ  -2  

أعٓضح لٛبط ٔفؾض انًٕاد انُبَٕٚخاٌ ٚؼشف انطبنت  -5  

بَٕٚخانًٕاد راد انجُٛخ انُطشق رظُٛغ  اٌ ًٚٛض انطبنت ثٍٛ -6  

  رأصٛش ؽغى انًٕاد ػهٗ انخٕاص انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ اٌ ٚؼشف انطبنت -7

ثبعزخذاو رمُٛخ انُبَٕ انزظٕٚش انزشخٛظٙ ٔرٕطٛم انذٔاء انطبنت ٚؼشف اٌ -8  

أًْٛخ رؾٕٚم انذٔاء انٗ انؾغى انُبَٕٚخ  اٌ ٚفٓى انطبنت -9  

 

:ٔانزمٛٛى يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى -9  

 
 أ- األْذاف انًؼشفٛخ
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1- خانًبٚكشٔ َٛراد انجُٗ ثٍٛ انًٕاد انُبَٕٚخ ٔثٍٛ انًٕاد  ٚغزطٛغ انطبنت اٌ ًٚٛض  أ   

ٚفٓى إَاع انًٕاد انُبَٕٚخٚغزطٛغ انطبنت اٌ  -2 أ   

ٚششػ أنٛخ ػًم اعٓضح فؾض ٔلٛبط انًٕاد انُبَٕٚخٚغزطٛغ انطبنت اٌ  -3 أ   

جٛمبد انًٕاد انُبَٕٚخ انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ  ٚفٓى رطٚغزطٛغ انطبنت اٌ  -4 أ   

5- فٙ انًغبالد انطجٛخ ٚفٓى رطجٛمبد انًٕاد انُبَٕٚخٚغزطٛغ انطبنت اٌ  أ   

6- ثبعزخذاو رمُٛخ انُبَٕ انزظٕٚش انزشخٛظٙ ٔرٕطٛم انذٔاءٚششػ ٚغزطٛغ انطبنت اٌ  أ   

7- َٕٚخرؾٕٚم انذٔاء انٗ انؾغى انُب ٚؾذد اًْٛخٚغزطٛغ انطبنت اٌ  أ   

 

 

 
 ة- األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ

 

1- أٚغبد انخظبئض انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهًٕاد انُبَٕٚخٚغزطٛغ انطبنت  ة   

أٚغبد انطشٚمخ انًُبعجخ نزؾٕٚم أ٘ يبدح نهؾغى انُبَٕ٘ٚغزطٛغ انطبنت   -2 ة   

3- ٛك طجٙأٚغبد انُٕع االيضم يٍ انًٕاد انُبَٕٚخ أل٘ رطجٚغزطٛغ انطبنت  ة   

4- ػالط يغزخذو انُٕع االيضم يٍ انًٕاد انُبَٕٚخ أل٘أٚغبد ٚغزطٛغ انطبنت  ة   

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 1- انًُبلشخ

 2- انًغبيٛغ انطالثٛخ

 3- انشؽالد انؼهًٛخ

 4- انزؼهٛى االنكزشَٔٙ داخم انؾشو انغبيؼٙ

 5- رغبسة انؼشع

 6- ٔسػ انؼًم

 

 طشائك انزمٛٛى
 

انؼهًٛخ انزمبسٚش  -1 

 2- االخزجبساد انشفٕٚخ

 3- االيزؾبَبد انزؾشٚشٚخ انًفبعئخ
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االعئهخ انًجبششح -2  
 

 

 ط- األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ

 

  فٙ انزطجٛمبد انؼهًٛخ نهًٕاد انُبَٕٚخ ٚغزطٛغ انطبنت اٌ ٚغخش يفبًّْٛ -1ط

ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًٕاد انُبَٕٚخٚغزطٛغ انطبنت اٌ  -4ط  

انطجٛخ فٙ انزطجٛمبد  خظبئض نهًٕاد انُبَٕٚخانطبنت اٌ ٚغخش  ٚغزطٛغ -3ط  

 

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 

 1-انًُبلشخ

 2-ٔسػ انؼًم

 3-رغبسة انؼشع

انزؼهٛى االنكزشَٔٙ داخم انؾشو انغبيؼٙ -2  
 

 5-انشؽالد انؼًهٛخ
 

 

 طشائك انزمٛٛى
 

 1- انزمبسٚش انؼهًٛخ

 2- االخزجبساد انشفٕٚخ

 3- اعشاء انزغبسة

رٕعّٛ اعئهخ يفزٕؽّ انغٕاة -2  
 

 

 

 د- انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ(
 

1- انزٕاطم انهفظٙ د   

2-انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕضٕػ ٔصمّ فٙ انكالو د   

3- انؼًم انغًبػٙ د   

ثُٛخ انجشَبيظ االكبدًٚٙ -11  
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 طشٚمخ
 انزؼهٛى

 سيض
 انًمشس

 اعى انٕؽذح / أٔ
 انًٕضٕع

 يخشعبد انزؼهى
 انًطهٕثخ

 األعجٕع انغبػبد

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 طشٚمّ انًُبلشخ

 
Introduction to 
Nano- Science 

 نطبنتا ٚزؼشف

ثؼهى انُبَٕ 

 ركُٕنٕعٙ
نظري 4  االٔل 

 انًؾبضشاد
 انُظشٚخ

 
Types of Nano-

particles 

 هطبنتٕٚضؼ ن

إَاع انًٕاد 

 انُبَٕٚخ
نظري 4  انضبَٙ 

انزؼهٛى االنكزشَٔٙ 

 ٔرغبسة
 انؼشع

 
Nano- Materials 

Properties 

 ٚجٍٛ نهطبنت

خظبئض انًٕاد 

 انُبَٕٚخ
نظري 4  انضبنش 

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 انًغبيٛغ انطالثٛخ

 

How nano-Size 
Affects Properties 

 ٕٚضؼ نهطبنت

كٛفٛخ رأصٛش ؽغى 

ًٕاد ػهٗ ان

 انخٕاص 

نظري 4  انشاثغ 

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 طشٚمّ انًُبلشخ

 Nano-Partials 
Fabrication 

Methods 

 ٚزؼشف انطبنت

ػهٗ طشق رظُٛغ 

 انًٕاد انُبَٕٚخ
نظري 4  انخبيظ 

 انًؾبضشاد
 انُظشٚخ

 
Nano-Partials 

Measurement and 
Spectroscopy 

 ٚزؼشف انطبنت

ثأعٓضح فؾض ٔ  

انًٕاد لٛبط 

 انُبَٕٚخ 

نظري 4  انغبدط 

  First Exam   انغبثغ 

انزؼهٛى االنكزشَٔٙ 

 ٔرغبسة
 انؼشع

 
Nano- Materials 

Applications 

 ٚجٍٛ نهطبنت

رطجٛمبد انًٕاد 

 انُبَٕٚخ

نظري 4  انضبيٍ 

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 طشٚمّ انًُبلشخ

 
Medical 

Applications of 
Nano- Materials 

هطبنت ٚجٍٛ ن

انطجٛخ زطجٛمبد ان

هًٕاد انُبَٕٚخن  
نظري 4  انزبعغ 
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 انًؾبضشاد
 انُظشٚخ

 

Nano- 
Biotechnology 

 ٕٚضؼ نهطبنت
انزكُٕنٕعٛب 

  انجٕٛنٕعٛخ
نظري 4  انزبعغ 

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 طشٚمّ انًُبلشخ

 

Nano-Medicine 
 ٚزؼشف انطبنت

ػهٗ ػاللخ انطت 

 ثؼهى انُبَٕ
نظري 4  انؼبشش 

ٛى االنكزشَٔٙ انزؼه

 ٔرغبسة
 انؼشع

 

Nano-biosensors 

ٚزؼشف انطبنت 

ػهٗ ػاللخ 

انًزؾغغبد 

ثؼهى  انجٕٛنٕعٛخ

 انُبَٕ

نظري 4  انؾبد٘ 
 ػشش

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 طشٚمّ انًُبلشخ

 
Nano-

functionalization 
of surfaces with 

biomolecules 

 ٕٚضؼ نهطبنت

ٔظٛفخ ٔاًْٛخ 

صساػخ انًٕاد 

عطؼ  فٙ انُبَٕٚخ

    انًٕاد انؾٕٛٚخ

نظري 4  انضبَٙ 
 ػشش

  Second Exam   
 انضبنش
 ػشش

 انًؾبضشاد
 انُظشٚخ

 

Diagnostic 
Imaging  

ٚجٍٛ نهطبنت 

يجبدئ ٔأًْٛخ 

انزظٕٚش 

  انزشخٛظٙ
نظري 4 انشاثغ  

 ػشش

طشٚمّ انمبء 

 انًؾبضشاد
 طشٚمّ انًُبلشخ

 
Drug Delivery 

& 
Loading Drugs Into 

Nano-Particles 

ٕٚضؼ نهطبنت 

رٕطٛم  كٛفٛخ

ٔظٛفخ ٔاًْٛخ 

رٕطٛم انذٔاء 

 ثبنؾغى انُبَٕٚخ

نظري 4  انخبيظ 
 ػشش

ثُٛخ انجشَبيظ االكبدًٚٙ -11  

  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -ا انًؾبضشاد

- Vollath D. 
Nanomaterials. Wiley-Vch; 2013. 

(انًظبدس)انًشاعغ انشئٛغٛخ  -ب  
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- Hornyak GL, 
Tibbals HF, Dutta J, Moore JJ. Fundamentals 
of nanotechnology. CRC press; 2008 Dec 22. 

- Cataldo, 
Franco, and Tatiana Da Ros, eds. Medicinal 
chemistry and pharmacological potential of 
fullerenes and carbon nanotubes. Vol. 1. 
Springer Science & Business Media, 2008. 

االخزظبصانؼهًٛخ فٙ  االثؾبس  
 انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب
   (انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش)  

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ االَزشَٛذ

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ -14  

 1-ػًم ثؾٕس ٔرمبسٚش خبطّ ثبنًٕاضٛغ

 2-انزطجٛك
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 ٔطف انًمشس

 

 ٚاٍؾ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ عبِؼخ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .191

 ػٍَٛ اٌى١ّ١بء لَُ  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .192

 اٌٍغخ األٔى١ٍي٠خ / اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٍُ / هِي اٌّموه .193

 Google Classrom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .194

 2121/ 2119اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ / اٌفظً / إٌَخ .195

 ٍبػخ 60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .196

 11/11/2121 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .197

 أ٘لاف اٌّموه .198

 اٌزؼوف ػٍٝ ط١بغخ األٍئٍخ .19

 رؼي٠ي اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؾلس ٚاٌموأءح ٚاٌىزبثخ .20

 ػٍٝ األىِٕخ اٌزؼوف .21

 ؽو٠مخ اٌزؾلس ثبٌٍغخ األٔى١ٍي٠خ .22

إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف الممرر هذا

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .199
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 و١ف١خ ط١بغخ األٍئٍخ -1أ

 ء ٚاٌزؾلساٌجٕبء اٌّؼوفٟ ٌزؼي٠ي لبث١ٍخ األطغب -2أ

  أٍزقلاَ األىِٕخ ثبٌطو٠مخ اٌظؾ١ؾخ -3أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 رؼي٠ي ٚثٕبء ِٙبهح األطغبء  –- 1ة

 رؼي٠ي ِٙبهح اٌمواءح ٚاٌّؾبكصخ – 2ة

 ر١ّٕخ اٌمبث١ٍخ ٌٍزىٍُ ثبٌٍغخ األٔى١ٍي٠خ ٚأٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌشبئؼخ فٟ ىِٓ اٌزؾلس  – 3ة

 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽوائك      

 
 : األطغبء1    
 لمراءة والكتابة: ا2    
  التحدث : 3    
 : ر١ّٕخ لبث١ٍخ اٍزقلاَ اٌّفوكاد4    

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات العملٌة: 1          

 األختبارات النظرٌة :2          
 األختبارات المفاجئة الٌومٌة :3          
 ات وكتابة األنشاء: واجب4          

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رؼي٠ي اٌّؼوفخ -1ط

 رؼي٠ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ-2ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 األٍئٍخ ٚاألعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 إٌّبلشخ-األفزجبهاد إٌظو٠خ-األفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ ِخ ٚاٌّٙبهاد  اٌؼب -ك 

 مهارات المعرفة والتذكر -1ك

 مهارات المحادثة -2ك

 مهارات استخدام المفردات فً ولت التحدث -3ك

 مهارات التعلم الذاتً  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .211

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / أٚ  اٍُ

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 األٚي
Tenses – Auxiliary 

verbs 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌضبٟٔ

Introduction- 

Question forms-

Common mistakes-

Vocabulary-Every 

day English 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌضبٌش
Reading and 

Speaking and 

Writing 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌواثغ
Present tenses 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

بٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ ث

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌقبٌِ
Passive and Active 

Voice 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌَبكً
Free time activity- 

Making small talk 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌَبثغ
Past tenses 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌضبِٓ
Spelling and 

pronunciation 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌزبٍغ
Giving options 

ٌّؾبػوح ا

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌؼبشو
Modal verbs 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌؾبكٞ ػشو
Phrasal and related 

verbs 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

 ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ

 االٍئٍخ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌضبٟٔ ػشو
Polite request and 

offers 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبٌش ػشو

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Future forms, may-

might-could 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌواثغ ػشو

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Word building-

Arranging to meet 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌقبٌِ ػشو

 Information رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2

questions 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ
االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 



 

  
 91انظفؾخ 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .211

 االٍئٍخ
 اٌَبكً ػشو

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Adjective and 

adverbs 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌَبثغ ػشو

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Present perfect-

simple-continuous-

passive 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبِٓ ػشو

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Verbs patterns- 

Body language-

Travel and numbers 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ػشو زبٍغاٌ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Conditionals 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ػشوْٚ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2
Words with similar 

meaning 
اٌّؾبػوح 

 إٌّبلشخٚ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
اٌؾبكٞ  

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 اٌؼشوْٚ
Dealing with 

money 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبٟٔ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Nouns phrases 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

 ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ

 االٍئٍخ
 ٌشاٌضب

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Nouns phrases 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 واثغاٌ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Compound nouns 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 قبٌِاٌ

 بة ٚاكهانرؼٍُ ٚاٍز١ؼ 2 ٚاٌؼشوْٚ
Compound nouns 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
ٌَبكً ا

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Modals of 

probability 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ثغاٌَب

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Phrasal verbs 

ح اٌّؾبػو

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
اٌضبِٓ 

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Reported speech 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 زبٍغاألٍجٛع اٌ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 ٚاٌؼشوْٚ
Way of speaking 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ػٙب ٚرٛع١ٗ ثبٔٛا

 االٍئٍخ
 اٌضالصْٛ 

2 ----- 
Test 

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
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 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -29
New Head way Plus : John and Liz Soars  

For Third year class.                                   

 

١َ١خ اٌّواعغ اٌوئ -31

 )اٌّظبكه(

New Head way Plus : John and Liz Soars  

For Third year class.                                   

 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ة ة

 االٔزو١ٔذ ،.....
 اٌؼب١ٌّخاٍزقلاَ ثؼغ اٌّٛالغ اٌالوزو١ٔٚخ 

 اٍزقلاَ ثؼغ اٌجواِغ١بد اٌقبطخ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .212

 ٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ
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 الرابعةالمرحلة  -وصف البرنامج االكاديمي

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ\عبِؼخ ٚاٍؾ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .213

 اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .214

 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ \و١ّ١بء اٌىُ ٚ االؽ١بف اٍُ / هِي اٌّموه .215

 Google Classrom أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .216

 2020-2019إٌظبَ إٌَٛٞ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .217

ً  3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .218  ٍبػبد اٍجٛػ١ب

 2121\9\9 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .219

 أ٘لاف اٌّموه .211

 جخ االٌٍ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌقبطخ ثى١ّ١بء اٌىُ رؼ١ٍُ اٌطٍ-1

 كهاٍخ ٔظو٠بد اٌىُ اٌمل٠ُ ٚ اِضٍزٙب وبٌّٙزي اٌزٛافمٟ ٚ اٌلٚاه اٌظٍل-2

 اٌزؼوف ػٍٝ ٔظو٠خ اشؼبع اٌغَُ االٍٛك ٚ كٚه٘ب فٟ ١ِىب١ٔه اٌىُ-3

 ِلفً اٌٝ اٌزؼج١واد اٌو٠بػ١خ اٌّقزٍفخ اٌَّزقلِخ ٌٛطف االٔظّخ اٌنه٠خ اٌّىّّخ-4

 كهاٍخ ا١ٌّىب١ٔه اٌّٛعٟ ٚفك اٍٍٛة شوٚكٔىو -5

 

 كهاٍخ اٌزطج١مبد اٌغي٠ئ١خ ِضً رمو٠ت ثٛهْ اٚثٕٙب٠ّو ٚ رمو٠ت ٘ىً  -6     

 
 كهاٍخ االؽ١بف ٚ اٍب١ٍبرٙب ٌٍنهاد ٚ اٌغي٠ئبد -7

رر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف المم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .211
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اٌؾَبثبد إٌظو٠خ -1أ

 فُٙ االٌٍ ١ٌّىب١ٔه اٌىُ -2أ

  رطج١ك ٘نٖ اٌؾَبثبد ٚ ػاللزٙب ِغ الَبَ اٌى١ّ١بء االفوٜ -3أ

 

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ِؼوفخ اٌفوق ث١ٓ اٌىُ اٌؾل٠ش ٚ اٌمل٠ُ – 1ة

 اٌفوق ث١ٓ اٌَّز٠ٛبد االٌىزو١ٔٚخ اٌّقزٍفخ – 2ة

 ٌّزغ١واد اٌّطٍٛثخاٍزقلاَ اٌّؼبكالد اٌو٠بػ١خ  ال٠غبك ا – 3ة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -1

 ف١ل٠ٛاد رٛػ١ؾ١خ -2

 ؽٍمبد ِٕبلشخ -3

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ-1
 االفزجبهاد اٌّفبعؤح-2

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 االؽزواَ -1ط

 االٔؼجبؽ -2ط

 إٌّبفَخ  -3ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح-1
 ف١ل٠ٛاد رٛػ١ؾ١خ-2
 ؽٍمبد ِٕبلشخ-3

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ-1

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ-2
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

    و ٚ االٍزٕزبط اٌؼٍّٟ.رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚ اٌزلهة ػٍٝ اٌزفى١
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .213

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -31

 كتاب كيمياء الكم )د.مثىن عبد اجلبار شنشل(
 متوفر يف مكتبة الكلية

 تسجيل زلاضرات و نشرها على قناة اليوتيوب

 ث١ٕخ اٌّموه .212

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 
اٌّؾبػوح ٚ  المؤثرات ِواعؼخ ػبِخ

 اٌف١ل٠ٛ
االفزجبه ٚ  

 إٌّبلشخ
 = = معادالت الميمة الذاتية رؼٍُ اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ 3 2
 = = االنظمة المحافظة = 3 3
 = = دوال في مجال الكم = 3 4

 = = دالة الكرانج  = 3 5

 = = الدالة الهاملتونية = 3 6
 = = مبادى ميكانين الكم = 3 7
 = = ظاهرة حيود االلكترون = 3 8
 = = الخطوط الطيفية للذرات = 3 9

 = = مبدأ الالدلة لهيزنبرن = 3 11
 = = ن الكمفرضيات ميكاني = 3 11
 = = ميكانين الكم لبعض االنظمة = 3 12
 = = جسيم في صندوق = 3 13
 = = المهتز التوافيمي = 3 14
 = = ذرة الهيدروجين = 3 15
 = = الطرق التمريبية = 3 16
 = = ذرة الهيليوم = 3 17
 = = التركيب الجزيئي = 3 18
 = = النظريات الجزيئية = 3 19
 = = اصرة التكافؤنظرية  = 3 21
 = = نظرية االوربتال الجزيئي = 3 21
 = = نظرية هيكل = 3 22
 = = االطياف الجزيئية = 3 23
 = = تصنيف الطالة  = 3 24
 = = مناطك الطيف = 3 25
 = = لواعد االختبار = 3 26
 = = تعريض خطوط الطيف = 3 27
 = = مطيافية المايكروويف = 3 28
 = = رامان اطياف = 3 29
 = = االطياف االلكترونية = 3 31
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اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -32

 )اٌّظبكه(

-Physical Chemistry (Book by Atkins) 

-Advance Physical Chemistry (Book by 

Chhatwal Gurdeep Raj and Mehra Harish C) 

-Quantum Chemistry ( Donald A. McQuarrie) 

 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( د د

  ٌزمبه٠و ،.....()اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،ا

 دار النشر العادلية )السفري(
 رللة الباحثوت ادلصريون العلمية

 رللة جامعة بغداد

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( س س

 االٔزو١ٔذ ،.....

Web of Science 
Research Gate 

Chemistry Lab Students 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .214

 قبطخ ثى١ّ١بء اٌىُ ِّب ٠زطٍت ٚعٛك ؽبٍٛٞ فبص ٌٍم١بَ ثنٌهرقظ١ض ٍبػبد رطج١م١خ العواء اٌؾَبثبد اٌ
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 ٔطف انًمشس

 

 ٚاٍؾ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ عبِؼخ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .215

 لَُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .216

 اٌجزوٚو١ّ١ب٠ٚبد ٚاٌج١ّ١ٌٛواد / اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ اٍُ / هِي اٌّموه .217

 اٌؾؼٛه ثبٌمبػخ اٌلها١ٍخ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .218

 2121- 2119ٍٕٛٞ / اٌفظً / إٌَخ .219

 61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .221

 11/11/2121 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .221

 أ٘لاف اٌّموه .222

 اٌزؼوف ػٍٝ أٔٛاع إٌفؾ اٌقبَ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌى١ّ١بئ١خ .23

 اٌّشزمبد إٌفط١خ ٚفٛاطٙباٌزؼوف ػٍٝ  .24

 واهٞ ٚاٌؾفبىٞاٌزى١َو اٌؾ-اٌٙلهعخ-اٌجٍّوح-األىِوح-االٌىٍٗ-اٌزؾ١َٓ-ؽوق اٌّؼبٌغخ اٌى١ّ١بئ١خاٌزؼوف ػٍٝ  .25

 ػٍٝ اٌّووجبد اٌجزوٚو١ّ١بئ١خ ٚؽوق رؾؼ١و٘باٌزؼوف  .26

 أٛاع اٌجٍّوح ٚاٌزظ١ٕفاٌزؼوف ػٍٝ  .27

  ؽوق اٌجٍّوح ٚآ١ٌخ اٌجٍّوح ٌزؼوف ػٍٝ ا .28

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .223
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ روو١ت إٌفؾ اٌقبَ ٚأٛاػٗ -1أ

 ؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٌٍٕفؾ اٌقبَاٌز -2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ فٛاع إٌفؾ اٌقبَ ٚإٌّزغبد -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّٛاك اٌجزوٚو١ّ١بئ١خ ٚرؾؼ١و٘ب وّٛاك ٍٚط١خ فٟ أزبط اٌج١ّ١ٌٛواد -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ؽوق اٌجٍّوح ٚآ١ٌبرٙب -5أ

  -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾمبئك ٚاٌمٛا١ٔٓ  –- 1ة

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ – 2ة

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌف١ي٠بئ١خ  – 3ة

 اٌزؼوف ؽوق اٌجٍّوح ٚأٛاػٙب   -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 ٌمة المحاضرة وأستخدام السبورة التفاعلٌة: ؽو1    
 لشرح والتوضٌح والمنالشة: ا2    
 تزوٌد الطلبة األساسٌات والمواضٌع األضافٌة المتعلمة بمخرجات التفكٌر : 3    
 تكوٌن حلمات نماشٌة لمنالشة المواضٌع التً تتطلب التفكٌر والتحلٌل واألستنتاج: 4    
 العصف الذهنً من خالل طرح األسئلة التفكٌرٌة خالل المحاضرة : 5         
 تطلب تفسٌرات وطرق سببٌةأعطاء الطالب واجبات ت: 6         

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االختبارات العملٌة: 1          

 األختبارات النظرٌة :2          
 األختبارات المفاجئة الٌومٌة :3          
 واجبات وتمارٌر :4          
 أعداد دراسات :5     
 

 

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رؼي٠ي اٌّؼوفخ -1ط

 رؼي٠ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ-2ط

 -3ط
   -4ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 األٍئٍخ ٚاألعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 إٌّبلشخ-األفزجبهاد إٌظو٠خ-األفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ
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 زٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌاٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 مهارات المعرفة والتذكر -1ك

 مهارات التذكٌر والتحلٌل -2ك

 مهارات التواصل الفعال والعمل ضمن الفرٌك الواحد -3ك

    هارات أدارة الولتممهارات التعلم الذاتً و -4ك



 

انظفؾخ   

111 
 

  

 ث١ٕخ اٌّموه .224

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 رؼٍُ ٚاٍز١ؼبة ٚاكهان 2 األٚي
أصل النفط الخام ومراحل 

 تكوٌنه

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 فُٙ ٚرؼٍُ اٌجبكئ االٍب١ٍخ 2 اٌضبٟٔ
مكونات  -انواع النفط الخام

اٌّؾبػوح  النفط الخام

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

رٛع١ٗ ثبٔٛاػٙب ٚ

 االٍئٍخ

 2 اٌضبٌش
رؼٍُ اٌّجبئ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌمٛا١ٔٓ

الخواص الفٌزٌائٌة للنفط 
اٌّؾبػوح  الخام ومنتجاته

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌواثغ
الخواص الفٌزٌائٌة للنفط 

اٌّؾبػوح  الخام ومنتجاته

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ب ٚرٛع١ٗ ثبٔٛاػٙ

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌقبٌِ
أعداد النفط الخام لعملٌات 

اٌّؾبػوح  التكرٌر

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌَبكً
عملٌات التمطٌر الجوي 
والفراغً واألستخالص 

 بالمذٌبات

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

اػٙب ٚرٛع١ٗ ثبٔٛ

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌَبثغ
عملٌات  –عملٌات األلكلة 

 البلمرة 
اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌضبِٓ
 -عملٌات األصالح الحفزي

اٌّؾبػوح  عملٌات التمكٌب

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

 ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌزبٍغ
تنمٌة ومعالجة النفط الخام 

اٌّؾبػوح  والمنتجات النفطٌة

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌؼبشو
األضافات لتحسٌن خواص 

اٌّؾبػوح  المنتجات النفطٌة

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

 ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌؾبكٞ ػشو
 -النظرٌة -التكسٌر الحراري

اٌّؾبػوح  مٌكانٌكٌة التكسٌر الحراري

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌضبٟٔ ػشو

مٌكانٌكٌة  -التكسٌر الحفازي
أوجه الممارنة  -التفاعالت

راري بٌن التكسٌر الح
 والحفازي

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 اٌضبٌش ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
البتروكٌمٌاوٌات المشتمة من 

اٌّؾبػوح  المٌثان

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌواثغ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
ن البتروكٌمٌاوٌات المشتمة م

اٌّؾبػوح  األٌثان

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌقبٌِ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
البتروكٌمٌاوٌات المشتمة من 

اٌّؾبػوح  البروبان

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .225

 اٌَبكً ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
البتروكٌمٌاوٌات المشتمة من 

اٌّؾبػوح  لمركبات األروماتٌةا

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌَبثغ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
 -تعارٌف  -البولٌمٌرات

الموى الجزٌئٌة فً 
 البولٌمٌرات

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضبِٓ ػشو

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
 ٌف وتسمٌة البولٌمٌراتتصن

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ػشو زبٍغاٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
 -أنواع الوزن الجزٌئً

أنواع  -المواد المضافة
 البادئات

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ػشوْٚ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2
عات والمعطالت فً المان

اٌّؾبػوح  عملٌات البلمرة

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
اٌؾبكٞ  

 اٌؼشوْٚ
 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2

بلمرة األضافة بالجذور 
الحرة لمونمٌرات الفنٌل 
وفعالٌة المونمٌرات تجاه 

 بلمرة الجذور الحرة

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

رٛع١ٗ ثبٔٛاػٙب ٚ

 االٍئٍخ

 اٌضبٟٔ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
البلمرة األنٌونٌة لمونمٌرات 

اٌّؾبػوح  الفنٌل وبادئاتها

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 ٌشاٌضب

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
البلمرة الكاتٌونٌة لمونمٌرات 

الفنٌل وبادئاتها والعوامل 
 ثرة على البلمرة األٌونٌةالمإ

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 واثغاٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
بلمرة النمو الخطوي)البلمرة 

-البولً أسترات -التكثٌفٌة(
 البولً أماٌدات

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 قبٌِاٌ

 وْٚٚاٌؼش
 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2

بولً  -بولً كاربونات
بولً  -إٌماٌدات

بولً  -بنزإمٌدازول
 بنزوإكزازول

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

ٌَبكً ا

 ٚاٌؼشوْٚ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2

راتنجات 
الفورمالٌهاٌد)فٌنول 

مٌالمٌن  -فورمالدٌهاٌد
رٌا ٌو -فورمالدٌهاٌد

 فورمالدٌهاٌد(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ

 ثغاٌَب

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
بلمرة فتح الحلمات) البلمرة 

 -األٌونٌة لألٌثرات الحلمٌة
 بلمرة االماٌدات الحلمٌة(

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
اٌضبِٓ 

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 اٌؼشوْٚٚ
 -بلمرة األٌونٌة لالكتونات

اٌّؾبػوح  وسلٌكزونات

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 زبٍغاألٍجٛع اٌ

 اكهان اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ 2 ٚاٌؼشوْٚ
 البلمرة التناسمٌة

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
 اٌضالصْٛ 

2 ----- 
 األختبار

اٌّؾبػوح 

 ٚإٌّبلشخ

االفزجبهاد 

ثبٔٛاػٙب ٚرٛع١ٗ 

 االٍئٍخ
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 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -33
Petroleum refinery (N. Nelson) 

 رىٌٕٛٛع١ب إٌفؾ : ك. ثبٍٍخ اثوا١ُ٘

 و١ّ١بء اٌغي٠ئبد اٌىج١وح : ك. مْٔٛ دمحم ػي٠ي ، كى وٛهو١ٌ ػجل آي آكَ

ٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ا -34

 )اٌّظبكه(
 رىٌٕٛٛع١ب إٌفؾ : ك. ثبٍٍخ اثوا١ُ٘

 و١ّ١بء اٌغي٠ئبد اٌىج١وح : ك. مْٔٛ دمحم ػي٠ي ، كى وٛهو١ٌ ػجل آي آكَ

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ط ط

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ػ ػ

 االٔزو١ٔذ ،.....
 الغ اٌالوزو١ٔٚخ اٌؼب١ٌّخاٍزقلاَ ثؼغ اٌّٛ

 اٍزقلاَ ثؼغ اٌجواِغ١بد اٌقبطخ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .226

 ٕ٘بٌه فطخ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ
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 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ -عبِؼخ ٚاٍؾ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .227

 ػٍَٛ اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .228

 اٌؾٍمبد غ١و ِزغبَٔخ / اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ ِي اٌّموهاٍُ / ه .229

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .231
Classroom,  Google meet 

) اعزّبع ِغ اٌطٍجخ اٌىزو١ٔٚب ٚاٍزقلاَ ِؾبػواد فل٠ٛ٠خ    

 َِغٍخ (

 فظً اٌضبٟٔ -2020-2019 اٌفظً / إٌَخ .231

 ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .232

  2121-11-11 اٌٛطف  ربه٠ـ اػلاك ٘نا .233

 أ٘لاف اٌّموه .234

 رؼو٠ف اٌّبكح ع اٌّووجبد اٌؾٍم١خ ٚؽو٠مخ اٌزؼبًِ ِؼٙب  -8

 و١ف١خ اٌزىٙٓ ثزفبػالرٙبرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ   -9

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ  أٛاع اٌّووجبد اٌؾٍم١خ اٌظٕبػ١خ ِٕٙب  ٚاٌلٚائ١خ   -10

هم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً أل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .235



 

انظفؾخ   

114 
 

  

 

  اٌّؼوف١خاال٘لاف  -أ
 .غ١و اٌّزغبَٔخ اٌؾٍمبداٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  -1أ

 رفبػالرٙب ٚرؾؼ١و٘ب  اٌٝ  اػبفخ اٍزمواه٘ب ٚفؼب١ٌزٙب اٌزؼوف ػٍٝ-2

     اٌزطوق اٌٝ اٌّووجبد اٌلٚائ١خ ِٕٙب – 3
 

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 
 ة فً المراحل السابمة وممارنته بهذا النوع من المركباتالربط بٌن منهج الكٌمٌاء العضوٌلكً ٌتعلم الطلبة    – 1ة

 اساسٌات للتركٌب الحلمً للحلمات المغاٌرة الذرات لكً ٌتعلم الطلبة  – 2ة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػوح, إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ, االٍئٍخ ٚاالعٛثخ, االِزؾبٔبد ا١ٌِٟٛ, ٚاٍئٍخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘.

 

 

 اٌزم١١ُ ؽوائك      

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -االفزجبهاد اٌشٙو٠خ -اٌّؾبػوح

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رؼيى اٌّؼوفخ -1ط

 رؼي٠ي اٌؼًّ اٌغّبػٟ -2ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ-اٌّؾبػوح

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌّفبعئخ -٠خاالفزجبهاد اٌشٙو -اٌّؾبػوح

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚوَو ؽبعي اٌقٛف ٚاٌقغً ِٓ فالي الؾبِٗ فٟ إٌمبشبد اٌزٟ رلٚه ؽٛي ِٛػٛع اٌّؾبػوح ٚ٘نا -1ك

 .زطٛه فٟ شقظ١ز٠ٗئكٞ اٌٝ ٔٛع ِٓ اٌ

 ؽوػ اٍئٍخ اٌزٟ رؼيى اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ اٍزؾظبي اٌّؼٍِٛخ. -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .237

  Organic chemistry Morrsin اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -35

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -36

 )اٌّظبكه(
Hetro cyclic compound  

 ث١ٕخ اٌّموه .236

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٍبػخ 2 االٚي
مقدمة عن ادلركبات احللقية 

  متجانسة وغري متجانسة

ركبات احللقية مقدمة عن ادل
  متجانسة وغري متجانسة

 انًؾبضشح
-االعزغبثخ

 االخزجبس -انًُبلشخ

-االعزغبثخ انًؾبضشح احللقات الثالثية احللقات الثالثية ٍبػخ 2 اٌضبٟٔ

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌضبٌش
احللقات الثالثية االيزرادين  ٍبػخ 2

 ومشتقاهتا

-عزغبثخاال انًؾبضشح  احللقات الثالثية االيزرادين

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌواثغ
احللقات اخلماسية الفيوران  ٍبػخ 2

  تسمية حتضري تفاعالت

-االعزغبثخ انًؾبضشح   احللقات اخلماسية الفيوران 

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌقبٌِ
احللقات اخلماسية البريول  ٍبػخ 2

 تسمية حتضري تفاعالت

-غبثخاالعز انًؾبضشح  احللقات اخلماسية البريول 

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌَبكً
احللقات اخلماسية الثايوفني  ٍبػخ 2

 تسمية حتضري تفاعالت

-االعزغبثخ انًؾبضشح  احللقات اخلماسية الثايوفني 

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌَبثغ
االندول ومدخل للحلقات  ٍبػخ 2

 اخلماسية ادلدرلة اندول

 --- ---   االندول 

 اٌضبِٓ
داسية الربدين حلقات الس ٍبػخ 2

 تسمية حتضري تفاعالت

-االعزغبثخ انًؾبضشح  حلقات السداسية الربدين 

 االخزجبس -انًُبلشخ

-االعزغبثخ انًؾبضشح ؽهمبد انغذاعٛخ انجشدٍٚ     تفاعالت التعويض للربدين ٍبػخ 2 اٌزبٍغ

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌؼبشو
احللقات السداسة حاوية ع  ٍبػخ 2

 اوكسجني

-االعزغبثخ انًؾبضشح  السداسة احللقات 

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌؾبكٞ ػشو
احللقات السداسية احلاوية ع  ٍبػخ 2

  الثايول

-االعزغبثخ انًؾبضشح   احللقات السداسية 

 االخزجبس -انًُبلشخ

-االعزغبثخ انًؾبضشح امتحان االول امتحان االول ٍبػخ 2 اٌضبٟٔ ػشو

 االخزجبس -انًُبلشخ

-االعزغبثخ انًؾبضشح  احللقات ادلدرلة  احللقات ادلدرلة الكواينولني ٍبػخ 2 اٌضبٌش ػشو

 االخزجبس -انًُبلشخ

-االعزغبثخ انًؾبضشح االيزوكواينولني االيزوكواينولني ٍبػخ 2 اٌواثغ ػشو

 االخزجبس -انًُبلشخ

 اٌقبٌِ ػشو
احللقات الرابعية غري متجانسة  ٍبػخ 2

) ايزؾبٌ  بيتا وكاما الكتام

 نضبَٙ (ا

 ---- بيتا وكاما الكتام  

----  
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اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( ؿ ؿ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
لعادلية اليت تنشر يف مستوعبات عادلية مثل نوصي ابستخدام اجملالت العلمية ا

scopus, web of science ,wiely, springer 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ك ك

.....، 

 استخدام بعض ادلواقع الالكرتونية العادلية
 استخدام بعض الربارليات اخلاصة

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .238

 ٚاٌىزت اٌّئٌفخ ؽل٠ضب . ٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌوط١ٕخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثبػبفخ ا  
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 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ ٚاٍؾ/و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .239

 اٌى١ّ١بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .241

 اٌواثؼخاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ/اٌّوؽٍخ  اٍُ / هِي اٌّموه .241

 والٍوَٚ وٛوً أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .242

 2121-2119 اٌفظً / إٌَخ .243

 ٍبػبد اٍجٛػ١ب 4 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .244

 2119-9-1 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف  .245

 أ٘لاف اٌّموه .246

 تعليم الطلبة االسس النظرية للكيمياء احلياتية  -1

 الربوتينات و االنزمياتتعليم الطلبة كيفية دراسة  -2

 دراسة حركية االنزميات ومعرفة انواعها -3

 اذلرموانتدراسة  -4

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .247
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 ال٠ظبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍطبٌت ػٓ اٌؼٕبطو اٌؾ١بر١خ ِٚؼوفخ ِىٛٔبد عَُ االَٔبْ اٌؾ٠ٛ١خ  -1أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ال٠ظبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍطبٌت ػٓ اٌؼٕبطو اٌؾ١بر١خ ِٚؼوفخ ِىٛٔبد عَُ االَٔبْ اٌؾ٠ٛ١خ  - 1ة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ ٚاالفزجبهاد اٌّفبعئخ

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ-إٌّبلشخ-اٌّؾبػوح

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ ٚاالفزجبهاد اٌّفبعئخ
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 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌزم١١ُؽو٠مخ  ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2 االٚي
ِملِخ ػٓ اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ١بر١خ
 اٌّؾبػوح

 -إٌّبلشخ

 االفزجبه

 2 اٌضبٟٔ
ٍؾت اٌلَ ِٚوٍجبد 

 اٌلَ
 اٌّؾبػوح

 -إٌّبلشخ

 االفزجبه

 2 اٌضبٌش
ٍؾت اٌلَ ِٚوٍجبد 

 اٌلَ
 اٌّؾبػوح

 -إٌّبلشخ

 االفزجبه

 2 اٌواثغ
اٌم١ُ -اٌَىو٠بد

اٌطج١ؼ١خ ٌٍّٛاك 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 اٌّؾبػوح 
-إٌّبلشخ

 االفزجبه

 2 اٌقبٌِ
اٌَىو٠بد ٚاٌزؾب١ًٌ 

 ثٙب
 اٌّؾبػوح 

-االفٕجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح اٌَىو فٟ اٌلَ 2 اٌَبكً
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 2 اٌَبثغ 
اٌلْ٘ٛ ٚاٌى١ٍَزوٚي 

 اٌجٕبء ٚاٌٙلَ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 2 اٌضبِٓ
اٌلْ٘ٛ ٚاٌى١ٍَزوٚي 

 اٌجٕبء ٚاٌٙلَ
 اٌّؾبػوح 

-االفزجبه 

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح اٌل١ٕ٘خاٌجوٚر١ٕبد  2 اٌزبٍغ
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح اٌجوٚر١ٕبد ٚاالٌج١ِٛٓ 2 اٌؼبشو
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

اٌؾبكٞ 

 ػشو
2 

اٌجوٚر١ٕبد ٚٚػبئف 

 اٌىٍٝ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 اٌّؾبػوح االٔي٠ّبد 2 اٌضبٟٔ ػشو
-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 2 اٌضبٌش ػشو
االٔي٠ّبد ٚٚػبئف 

 اٌىجل
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 2 اٌواثغ ػشو
االٌىزو١ٌٚزبد 

 ٚاالِالػ وبفخ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

اٌقبٌِ 

 ػشو
 اٌّؾبػوح اٚيافزجبه  2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

 كًاٌَب

 ػشو
2 

االٔي٠ّبد ٚاٌّؼبكْ 

 ٚاٌف١زب١ِٕبد
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

 ػشو َبثغاٌ
 اٌّؾبػوح اٌّؼبكْ ٚاٌف١زب١ِٕبد 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

 ػشو ضبِٓاٌ
2 

اٌٙوِٛٔبد 

 ٚاٌٙوِٛٔبد اٌنوو٠خ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 األٍجٛع

 اٌزبٍغ ػشو
 اٌّؾبػوح اٌٙوِٛٔبد االٔض٠ٛخ 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .248

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -37
د.طارق ٌونس الكٌمٌاء الحٌاتٌة الجزء األول والثانً للمإلفٌن 

 جامعة الموصل -احمد و د.لإي عبد علً الهاللً

األٍجٛع 

 اٌؼشوْٚ
2 

٘وِٛٔبد اٌغلح 

 اٌلهل١خ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌؾبكٞ 

 ٚاٌؼشوْٚ
2 

٘وِٛٔبد اٌغلح 

 اٌلهل١خ ٚاٌىب١ٌََٛ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼشوْٚ
 اٌّؾبػوح ٘وِٛٔبد اٌجٕىو٠بً 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼشوْٚ

2 
٘وِٛٔبد اٌغلح 

 اٌىؼو٠خ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌواثغ 

 ٚاٌؼشوْٚ
2 

٘وِٛٔبد اٌغلح 

 إٌقب١ِخ
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌقبٌِ 

 ٚاٌؼشوْٚ
 اٌّؾبػوح رؾ١ًٍ االكهاه 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

 اٌَبكً

 ٚاٌؼشوْٚ
 اٌّؾبػوح رؾ١ًٍ االكهاه 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌَبثغ 

 ٚاٌؼشوْٚ
 اٌّؾبػوح رؾ١ًٍ اٌقوٚط 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼشوْٚ
 اٌّؾبػوح رؾ١ًٍ اٌَبئً إٌّٛٞ 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

اٌزبٍغ 

 ٚاٌؼشوْٚ
2 

ؽظٝ اٌّواهح ٚاٌىٍٝ 

 ٚاٌّغبهٞ اٌج١ٌٛخ 
 اٌّؾبػوح

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

األٍجٛع 

 اٌضالصْٛ
 اٌّؾبػوح افزجبه صبٟٔ 2

-االفزجبه

 إٌّبلشخ

 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 رؼي٠ي صمخ اٌطبٌت ثٕفَٗ ٚوَو ؽبعياٌقٛف ٚاٌقغً ِٓ فالي الؾبِٗ فٟ إٌمبشبد -1ك

  



 

انظفؾخ   

111 
 

  

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -38

 )اٌّظبكه(
 Lippincottكتاب ليبنكوت 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( م م

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 Scopusنوصي ابستخدام اجملالت العادلية اليت تنشر يف مستوعيات 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ه ه

 االٔزو١ٔذ ،.....
 استخدام بعض ادلواقع مثل كوكل سكولر

 

 اٌّموه اٌلهاٍٟفطخ رط٠ٛو  .249

 ٕ٘بن فطؾ ٌل٠ٕب فٟ رط٠ٛو اٌّموه ثبػبفخ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ إٌّشٛهح فٟ اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ

 

 


