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 1الصفحت 

 
  

 
 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 كهٛخ انظٛذنخ / عبيؼخ ركشٚذ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انكًٛٛبء انظٛذالَٛخفشع  / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انظٛذنخ

 نظٛذنخفٙ اثكهٕسٕٚط ػهٕو  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 (كٕسسبد)فظهٙ 

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ٔانًكزجخ ٔاالَزشَٛذ ؼًم ادٔٚخ سبيشاءيانًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ ٔ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 22/9/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ  كًٛٛبء انؼضٕٚخ ٔػهٗهبنغٕاَت انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ نٍٛ ثرأْٛم انطهجخ نٛكَٕٕا يهً -1

 د انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ انًخزهفخسزخذيخ فٙ يغبالانزمُٛبد انؾذٚضخ انً

نزبْٛم طهجخ لبدسٍٚ ػهٗ رطجٛك ْزِ انؼهٕو ػهٗ انظؼٛذ  نهكًٛٛبء انؼضٕٚخجٛك انًؼبسف االسبسٛخ رط -2

 انؼًهٙ

سح شخظٛخ يزًٛضح نهطبنت يٍ خالل رطٕٚش انٕػٙ انضمبفٙ ٔاالعزًبػٙ ثًب ٚؤْهّ يٍ انؼًم ػهٗ ثهٕ -3

يٍ خالل يؼشفزّ انًزمُخ نهكًٛٛبء انؼضٕٚخ ثشكم خبص نكٌٕ  انًسبًْخ انفؼبنخ فٙ خذيخ انًغزًغ

 يؼظى االدٔٚخ ْٙ راد عضٚئخ ػضٕٚخ
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 ٛٛىانًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزم جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      فٙ يغبالد انكًٛٛبء انؼضٕٚخ اكزسبة انًؼبسف ٔانًفبْٛى االسبسٛخ -1أ

سثظ انًُبْظ انزؼهًٛٛخ ثٕالغ انًؤسسبد انظؾٛخ ٔاَزبط االدٔٚخ يٍ خالل سثظ انذساسخ االكبدًٚٛخ  -2أ

 ٔانًٛذاَٛخ

 فٓى انًُٓغٛبد ٔانمذسح ػهٗ انزؾهٛم انُبلذ -3أ

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رٕظٛف انًؼهٕيبد انًكزسجخ فٙ يغبل انؼًم – 1ة 

 رطجٛك انجؾٕس انًٛذاَٛخ – 2ة 

     رظًٛى االدٔاد انجؾضٛخ – 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اسزخذاو انكزبة انًُٓغٙ ٔانًظذس٘ -1
 اسزخذاو انؾبست االنٙ -2
 اسزخذاو االَزشَٛذ -3
 ؤسسبد انظؾٛخ ٔيظبَغ االدٔٚخصٚبساد يٛذاَٛخ نهً -4

 
 طشائك انزمٛٛى      

 امتحانات ٌومٌة -          

 امتحانات فصلٌة ونهائٌة-

 امتحانات عملٌة-

 واجبات البٌتٌة ال للبحوث و درجات-

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط
 (الدواءصناعة ,تصمٌم ال ائً,)التركٌب الكٌمٌ هارات عملٌة تمكن الطالب من التوصل الى العالقات بٌنم -1ج

 ه وصحة االنسانئتمكن الطالب من التوصل الى العالقات بٌن البٌ فً الكٌمٌاء العضوٌة العملٌة مهارات عملٌة -2ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالسبسٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ -
 كبدًٚٙرٕضٛؼ ٔششػ انًٕاد انذساسٛخ يٍ لجم انكبدس اال -
 رضٔٚذ انطهجخ ثبنًؼشفخ ثٕاسطخ انٕاعجبد انجٛزٛخ نهًفشداد انذساسٛخ -
 يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ نهؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ االكبدًٚٛخ -

 طشائك انزمٛٛى    

 

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبساد نهًٕاد انذساسٛخ -
 دسعبد يشبسكخ السئهخ انًُبفسخ انظؼجخ  -
 اعجبد انجٛزٛخ انًكهف ثٓب انطهجخٔضغ دسعبد نهٕ -
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 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 وفهم كٌفٌة اكتشاف االدوٌة عضوٌة تصمٌم تراكٌب كٌمٌائٌة  المشاركة فًتمكٌن الطلبة من -1/د

 ت العمل : تمكٌن الطلبة من اجتٌاز مقابال 2د/

  الظروف العلمٌة والتقدم العلمً الذي ٌتجارى مع العالم: تمكٌن الطلبة من مراقبة 3د/

 : تمكٌن الطلبة من اجتٌاز اختبارات مهنٌة تنظم من قبل جهات محلٌة/إقلٌمٌة/دولٌة 4د/

 : تمكٌن الطلبة من تطوٌر ذاتً مستمر لما بعد التخرج 5د/

  طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى         

 يٍ اعم اكزسبة خجشاد رؾبكٙ انٕالغٔيظبَغ االدٔٚخ ًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ انإسسبل انطهجخ نهزذسٚت فٙ  -     

 ٔضغ يُبْظ رذسٚسٛخ يزٕافمخ يغ انًُبْظ انؼبنًٛخ انًؼزًذح  -
 يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ نهؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ االكبدًٚٛخ -

 طشائك انزمٛٛى          

 ساد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبساد نهًٕاد انذساسٛخاخزجب -     
 دسعبد يشبسكخ السئهخ انًُبفسخ انظؼجخ  -
 ٔضغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ انًكهف ثٓب انطهجخ -

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

انًشؽهخ 

 انذساسٛخ
سيض انًمشس 

 أٔ انًسبق

 انسبػبد انًؼزًذح اسى انًمشس أٔ انًسبق

 ػًهٙ َظش٘

     

 2 3 1كًٛٛبء ػضٕٚخ  1211 االٔنٗ

 2 3 2كًٛٛبء ػضٕٚخ  211 انضبَٛخ
 2 3 3كًٛٛبء ػضٕٚخ  226 انضبَٛخ

 
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

رخض انًٕاضٛغ  خ انطهجخ نؼًم ؽهمبد َمبشٛخرًُٛخ انمذساد نذٖ انطهجخ فٙ انجؾش ٔانزمظٙ يٍ خالل يطبنج

ٔانكزت ؽش انطهجخ نإلطالع ػهٗ انًظبدس ٔكزنك  )انكًٛٛبء انؼضٕٚخ( انغذٚذح فٙ يغبل االخزظبص

 كًظذس نهًؼهٕيبد انؾذٚضخ ٔانًغالد
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 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 لجٕل يشكض٘/ؽست يزطهجبد ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 انًٕسسبد انظؾٛخ ٔانًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ -

 انًٕسسبد االكبدًٚٛخ ٔانغبيؼبد انؼشثٛخ ٔاالعُجٛخ -

 انًٕسسبد انًُٓٛخ )َمبثخ انظٛبدنخ َٔمبثخ االطجبء( -

 يظبَغ االدٔٚخ انًؾهٛخ ٔانؼشثٛخ ٔاالعُجٛخ -

  االَزشَٛذ -
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 هخطط ههاراث الونهح

 خرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لو

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
 أساسٍ اسن الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )قىلتالون

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    االولً

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ 1كًٛٛبء ػضٕٚخ  1211

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ 2كًٛٛبء ػضٕٚخ  211 الثانُت

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ 3كًٛٛبء ػضٕٚخ  226

                    الثالثت

                   

                    الرابعت
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                    الخاهست  

                    الخاهست  
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انظٛذنخ / عبيؼخ ركشٚذ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 كًٛٛبء انظٛذالَٛخفشع ان    / انًشكض ًٙ ؼهانمسى ان .2

  اسى / سيض انًمشس .3

 دٔاو كبيم أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 فظهٙ انفظم / انسُخ .5

 سبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 22/9/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ  ٛبء انؼضٕٚخ ٔػهٗكًٛهرأْٛم انطهجخ نٛكَٕٕا يهًٍٛ ثبنغٕاَت انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ن -1

 د انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ انًخزهفخانزمُٛبد انؾذٚضخ انًسزخذيخ فٙ يغبال

نزبْٛم طهجخ لبدسٍٚ ػهٗ رطجٛك ْزِ انؼهٕو ػهٗ انظؼٛذ  كًٛٛبء انؼضٕٚخجٛك انًؼبسف االسبسٛخ نهرط -2

 انؼًهٙ
ٚش انٕػٙ انضمبفٙ ٔاالعزًبػٙ ثًب ٚؤْهّ يٍ انؼًم ػهٗ ثهٕسح شخظٛخ يزًٛضح نهطبنت يٍ خالل رطٕ -3

 انًسبًْخ انفؼبنخ فٙ خذيخ انًغزًغ

 
 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
      بسٛخ فٙ يغبالد انكًٛٛبء انؼضٕٚخاكزسبة انًؼبسف ٔانًفبْٛى االس -1أ

ًؤسسبد انظؾٛخ ٔاَزبط االدٔٚخ يٍ خالل سثظ انذساسخ االكبدًٚٛخ سثظ انًُبْظ انزؼهًٛٛخ ثٕالغ ان -2أ

 ٔانًٛذاَٛخ

 فٓى انًُٓغٛبد ٔانمذسح ػهٗ انزؾهٛم انُبلذ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رٕظٛف انًؼهٕيبد انًكزسجخ فٙ يغبل انؼًم  - 1ة

 رطجٛك انجؾٕس انًٛذاَٛخ – 2ة 

      ٛى االدٔاد انجؾضٛخرظً – 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اسزخذاو انكزبة انًُٓغٙ ٔانًظذس٘ -1
 اسزخذاو انؾبست االنٙ -2
 اسزخذاو االَزشَٛذ -3
 صٚبساد يٛذاَٛخ نهًؤسسبد انظؾٛخ ٔيظبَغ االدٔٚخ -4

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ  -1
 ايزؾبَبد فظهٛخ َٔٓبئٛخ -2

 ايزؾبَبد ػًهٛخ-3

 نهجؾٕس ٔ انٕاعجبد انجٛزٛخدسعبد  -4

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 التصمٌم ,صناعة الدواء( )التركٌب الكٌمٌائً, هارات عملٌة تمكن الطالب من التوصل الى العالقات بٌنم -1ط

 نسانه وصحة االئتمكن الطالب من التوصل الى العالقات بٌن البٌ فً الكٌمٌاء العضوٌة العملٌة مهارات عملٌة -2ج

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالسبسٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ -
 رٕضٛؼ ٔششػ انًٕاد انذساسٛخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ -
 رضٔٚذ انطهجخ ثبنًؼشفخ ثٕاسطخ انٕاعجبد انجٛزٛخ نهًفشداد انذساسٛخ -
 ًؼشفخ االكبدًٚٛخيطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ نهؾظٕل ػهٗ ان -

 طشائك انزمٛٛى    

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبساد نهًٕاد انذساسٛخ -
 دسعبد يشبسكخ السئهخ انًُبفسخ انظؼجخ  -
 ٔضغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ انًكهف ثٓب انطهجخ -
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 انكزت انًُٓغٛخ انًمشسح ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

Morison and boyed for organic chemistry 

March for organic chemistry 

Cary for advanced organic chemistry 

Beter sykis for mechanical of organic chemistry  

ٔانًظبدس انسبَذح نكم  انكزت انًضٔدح يٍ لجم ٔصاسح انزؼهٛى )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2

 يبدحػهًٛخ

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( هًٛخ , انزمبسٚش ,.... انًغالد انؼ) 
 االسبسٛخ انًغالد انؼهًٛخ فٙ االخزظبطبد

انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهغبيؼبد انؼشثٛخ ٔاالعُجٛخ ٔششكبد  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

 االدٔٚخ

 
 
 
 
 

 ٔانزطٕس انشخظٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛفانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 المشاركة فً  تصمٌم تراكٌب كٌمٌائٌة وفهم كٌفٌة اكتشاف االدوٌةتمكٌن الطلبة من  -1/د

 : تمكٌن الطلبة من اجتٌاز مقابالت العمل  2د/

   باالنسان الظروف الصحٌة المحٌطة: تمكٌن الطلبة من مراقبة 3د/

 ن قبل جهات محلٌة/إقلٌمٌة/دولٌة : تمكٌن الطلبة من اجتٌاز اختبارات مهنٌة تنظم م 4د/

 : تمكٌن الطلبة من تطوٌر ذاتً مستمر لما بعد التخرج 5د/

  

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

      

فٓى يجبدئ انكًٛٛبء  ع2ٌ+3 اسجٕع 15

 ؼضٕٚخان
 ايزؾبَبد َظش٘+ػًهٙ 1ٔ2 كًٛٛبء ػضٕٚخ

فٓى يجبدئ انكًٛٛبء  ع2ٌ+3 اسجٕع 15

 انؼضٕٚخ
 ايزؾبَبد َظش٘+ػًهٙ 3كًٛٛبء ػضٕٚخ 

      
      
      
      



  
 11الصفحت 
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ٔرغٛٛش  فٙ انزشاكٛت انكًٛٛبئٛخ نهًشكجبد  انؼضٕٚخ انزطٕس انؾبطمرطٕٚش انًمشساد انذساسٛخ ثًب ٚزالئى يغ   

 انًغبيٛغ انفؼبنخ نهؾظٕل ػهٗ يشكجبد كًٛٛبئٛخ راد فؼبنٛخ ػالعٛخ يزمذيخ ٔدساسخ خٕاطٓب انكًٛٛبئٛخ.

 

 

 

 


