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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تُصيف مقرر دراسيومُرج 

  عبِؼخ اٌّغّؼخ:اٌّؤعغخ

 لغُ اٌى١ّ١بء –ثؾٛغخ عذ٠ش و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌذساعبد االٔغب١ٔخ : اٌى١ٍخ/اٌمغُ 

 :لمقرر الذراسي َمعلُماث عامت عىًالتعريف با أ(

 ( 244 )و١ُ ١ِىب١ٔى١خ اٌزفبػالد اٌؼع٠ٛٗو١ّ١بء   :اٌّمشس اٌذساعٟاعُ ٚسِض  .1

 ٔظشٞ 2ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح: .4

 ٞ ٠مذَ ظّٕٗ اٌّمشس اٌذساعٟ. زاٌجشٔبِظ أٚ اٌجشاِظ اٌ .3
 , ث١ّٓ ٘زا ثذالً ِٓ إػذاد لبئّخ ثٙزٖ اٌجشاِظ(د ِمشس اخز١بسٞ ػبَ فٟ ػذح ثشاِظ)فٟ ؽبي ٚعٛ

 ال ٠ٛعذ

  :اٌزذس٠ظ اٌّغؤٚي ػٓ اٌّمشس اٌذساعٟاعُ ػعٛ ١٘ئخ  .2
 د. ِٕبً٘ ثبثىش اال١ِٓ

  :اٌّمشس اٌذساعٟ اٌّغزٜٛ األوبد٠ّٟ اٌزٞ ٠ؼطٝ ف١ٗاٌغٕخ أٚ  .5
 ضبِٓاٌّغزٜٛ اٌ    

 :ثمخ ٌٙزا اٌّمشس)إْ ٚعذد(اٌّزطٍجبد اٌغب .6
 , ػع٠ٛٗ ف١ض٠بئ١ٗ (4و١ّ١بء ػع٠ٛخ )

  :اٌّزطٍجبد ا١ٔ٢خ ٌٙزا اٌّمشس )إْ ٚعذد( .7
 ٠ٛعذال 

 : ال ٠ٛعذٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ س إْ ٌُ ٠ىٓ داخً اٌّجٕٝ اٌشئ١ظِٛلغ رمذ٠ُ اٌّمش .8
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  :األٌذافب( 

 ٚصف ِٛعض ٌٕزبئظ اٌزؼٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ فٟ اٌّمشس:-1

 أُ٘ اٌطشق اٌزٟ رغزخذَ فٟ رؼ١١ٓ ١ِىب١ٔى١بد اٌزفبػالد اٌؼع٠ٛخ شفخاٌطبٌجخ ثّؼ / إٌّب1َ

 / اعزٕزبط ١ِىب١ٔى١خ رفبػً ِب4

 ./رؾ١ًٍ إٌٛارظ غ١ش اٌّزٛلؼخ ٌٍّشوجبد اٌؼع٠ٛخ3

اٌّمشس اٌذساعٟ . )ِضً االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ  صف ثئ٠غبص أ٠خ خطػ ٠زُ رٕف١ز٘ب ٌزط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ -4

 ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد أٚ ِشاعغ اإلٔزشٔذ, ٚاٌزغ١١شاد فٟ  اٌّؾزٜٛ وٕز١غخ ٌألثؾبس اٌغذ٠ذح فٟ ِغبي

  اٌذساعخ(.  

٠زُ اٌشعٛع اٌٝ ِٛالغ االٔزشٔذ اٌّزخصصٗ ٚاالعزفبدٖ ِٕٙب فٝ اٌزٛظ١ؼ ٚاٌششػ ثبٌمذس  -

إٌّبعت ٌٍّغزٜٛ وّب ٠زُ اعزخذاَ اٌغجٛسٖ اٌزفبػ١ٍٗ ٚششائؼ اٌجٛسث٠ٕٛذ إعزخذاَ ثشاِظ 

 اٌىّج١ٛرش اٌخبصٗ ثبٌى١ّ١بء دائّبً .

)ِالؽظخ: ٠ٕجغٟ إسفبق رٛص١ف ػبَ فٟ االعزّبسح اٌّغزخذِخ فٟ المقرر الذراسي  تُصيفج( 

 إٌششح اٌزؼش٠ف١خ أٚ اٌذ١ًٌ (.  

 
 عن ماهٌة مٌكانٌكٌة التفاعل وبٌان األنواع المختلفة للمٌكانٌكٌات مقدمة 

 
1 

 
2 

على   ) أحادي الجزٌئٌة، ثنائً الجزٌئٌة( تفاعالت االستبدال النٌوكلٌوفٌلً
 ذرة الكربون المشبعة.

3 6 

 2 4 االستبدال اإللكتروفٌلً والنٌوكلٌوفٌلً للمركبات األروماتٌة.

والعوامل التً تؤثر  ) أحادي الجزٌئٌة، ثنائً الجزٌئٌة( تفاعالت االنتزاع
 علٌها.

4 2 

 .لرابطة الثنائٌةعلى ا) االلكتروفٌلٌة والنٌوكلٌوفٌلٌة(تفاعالت اإلضافة 
 

3 6 

 4 1 اإلضافة إلى الروابط المزدوجة المتبادلة.

 4 1 اإلضافة إلى مجموعة الكربونٌل.

 4 1 تفاعالت التعدل

 المحاضرة:

2×41=22 

 ذرس:ال  مادة

  وظري     

 المختبر

        - 

عملي/ميذاوي/      

 تذريبي
 أخرِ:

 

اٌطبٌت أعجٛػ١بً. )٠ٕجغٟ أْ عبػبد دساعخ خبصخ إظبف١خ/عبػبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلغ أْ ٠غزٛف١ٙب  -3

 دساعٟ ١ٌٚظ اٌّطٍٛة ٌىً أعجٛع( اٌّزٛعػ ٌىً فصً ٠ّضً ٘زا

 ال ٠ٛعذ     
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 رط٠ٛش ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ  ِخزٍف ِغبالد اٌزؼٍُ   -2

 ث١ّٓ ٌىً ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّج١ٕخ أدٔبٖ ِب ٠ٍٟ: 

  ٌٝر١ّٕزٙبِٛعض عش٠غ ٌٍّؼبسف أٚ اٌّٙبساد اٌزٟ ٠غؼٝ اٌّمشس اٌذساعٟ إ . 

 .االغالع ػٍٝ ِؼٍِٛبد رف١ذ اٌّمشس ِٓ خالي شجىخ األٔزشٔذ 

  .ٟاٌطشق اٌّزجؼخ ٌزم٠ُٛ اٌطبٌت فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ٌزم١١ُ ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ ٘زا اٌّغبي اٌذساع  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 رٛص١ف ٌٍّؼبسف اٌّشاد اوزغبثٙب: 

  1..اٌزؼشف ػٍٝ  ١ِىب١ٔى١خ رفبػالد االعزجذاي ا١ٌٕٛو١ٍٛف١ٍٟ ػٍٝ رسح اٌىشثْٛ اٌّشجؼخ 

  4 .ٔاإلٌىزشٚف١ٍٟ ٚا١ٌٕٛو١ٍٛف١ٍٟ ٌٍّشوجبد األسِٚبر١خ.ى١خ االعزجذاي ١اٌزؼشف  ػٍٝ ١ِىب 

  3. .اٌزؼشف ػٍٝ رفبػالد االٔزضاع ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػ١ٍٙب 

  2. .)ْٛاٌزؼشف ػٍٝ ١ِىب١ٔى١بد  رفبػالد اإلظبفخ ػٍٝ اٌشاثطخ اٌضٕبئ١خ ) وشثْٛ ـ وشث 

  5. .اٌزؼشف ػٍٝ ١ِىب١ٔى١بد  اإلظبفخ إٌٝ اٌشٚاثػ اٌّضدٚعخ اٌّزجبدٌخ 

  6.  .ًاٌزؼشف  ػٍٝ ١ِىب١ٔى١بد رفبػً  اإلظبفخ إٌٝ ِغّٛػخ اٌىشث١ٔٛ 

 7 ..اٌزؼشف ػٍٝ ١ِىب١ٔى١بد  رفبػالد اٌزؼذي 

  دراييت:المٍاراث اإل . ب

  :اٌّشاد ر١ّٕزٙب دساو١خرٛص١ف ٌٍّٙبساد اإل -1

i . ُٙخبد اٌزفبػالد اٌؼع١ِ١٠ٛىب١ٔىف 

ii .خا١ٌّىب١ٔى١بد اٌّطٍٛث اعزٕزبطػٍٝ  حاٌمذس 

. iii خرطج١ك ا١ٌّىب١ٔى١بد اٌّطٍٛث . 
 

  :ذِخ ٌز١ّٕخ رٍه اٌّٙبساداعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّغزخ -4

i. خاٌؾذ٠ض خاٌجشاِظ اٌى١ّ١بئ١ عزخذاَا  

ii. ٠ذسط فٟ اٌغبِؼبد األخشٜ شجىخ اٌّؼٍِٛبد )االٔزشٔذ( فٟ االغالع ػٍٝ أؽذس ِب 

iii. ِغ اٌششػ ثبٌٛعبئً اٌؼبد٠خ ٚإٌّبلشخ ٚاٌزّبس٠ٓ ثٛسث٠ٕٛذ ششػ اٌّؾبظشح ػٓ غش٠ك 

  :ٌذٜ اٌطالة دساو١خغشق رم٠ُٛ اٌّٙبساد اإل -3

i.  خالي االخزجبساد 

ii. ٌّٕبلشبد داخً اٌّؾبظشحا 
iii. اٌٛاعجبد 

  :ج.  مٍاراث التعامل مع اآلخريه َ تحمل المسؤَليت

 وحل التمارٌن لمناقشات العلمٌة داخل المحاضراتمن خالل ا 

 ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخص١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب:ٚصف  -1

 ٌػٕذ اعٕبد ػًّ عّبػٟ ٌٙٓ. حزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد داخً اٌّؾبظشِٓ خالي ا 
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 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد: -4

 ؽً اٌٛاعجبد 

 
 :ػٍٝ رؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٌذٜ اٌطالةغشق رم٠ُٛ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚاٌمذسح -3

  ؽً ثؼط اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ شىً ِغّٛػبد 

 ٟػًّ ثؾش عّبػ. 

  :د. مٍاراث التُاصل، َتقىيت المعلُماث، َالمٍاراث العذديت

  ٠ذسط فٟ  أؽذس ِب )االٔزشٔذ( فٟ االغالع ػٍِٝٓ خالي شجىخ اٌّؼٍِٛبد

 اٌغبِؼبد األخشٜ

 : اٌّغبي رٛص١ف ٌٍّٙبساد اٌّشاد ر١ّٕزٙب فٟ ٘زا-1

 اعزخذاَ ِٛالغ االٔزشٔذ اٌى١ّ١بئ١خ ٚإعشاء ثؼط اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ 

 : اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ ٌز١ّٕخ رٍه اٌّٙبساد -4

 ٍّٟاٌمبء اٌّؾبظشاد ٚإٌّبلشبد اٌؼ١ٍّخ اٌّضّشح ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اٌجؾش اٌؼ 

 : غشق رم٠ُٛ اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد اٌزٛاصً ٌذٜ اٌطالة -3

  اٌّشبسوخ داخً اٌّؾبظشاد   –االخزجبساد 

 :)إن َجذث( الىفسيت حرييتٌـ. المٍاراث ال

 : اٌّشاد ر١ّٕزٙب ِٚغزٜٛ األداء اٌّطٍٛةإٌفغ١خ ؾشو١خ رٛص١ف ٌٍّٙبساد اٌ -1

 ال ٠ٕطجك. 

 :اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ ٌز١ّٕخ رٍه اٌّٙبساد -4

 ال ٠ٕطجك  

 :ٌذٜ اٌطالةإٌفغ١خ ؾشو١خ اٌغشق رم٠ُٛ اٌّٙبساد  -3

 ال ٠ٕطجك 

 :. عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفصً اٌذساع2ٟ

, ِششٚع عّبػٟ, سمبي, اخزجبِّٙخ اٌزم٠ُٛ )وزبثخ ِ اٌزم٠ُٛ
 اخزجبس ٔٙبئٟ...اٌخ(

األعجٛع 
 اٌّؾذد ٌٗ

ِٓ  ٗٔغجز
اٌزم٠ُٛ 
 إٌٙبئٟ

األعجٛع  (1اخزجبس اػّبي عٕٗ ) 1
 اٌغبدط

  42 % 

األعجٛع  4اخزجبس اػّبي عٕٗ ) 4
اٌؾبدٞ 

 ػشش

  42 % 

ثٕٙب٠خ وً  + ؽً اٌزّبس٠ٓ+ ؽعٛس خِشبسوخ داخً اٌمبػ 3
ِٛظٛع 

ػٍٝ ِذاس 
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اٌفصً 
 ٟاٌذساع

42 % 

 %22   ٟاخزجبس ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساع 2

 :الذعم الطالبي,دـ 

)أروش لذس اٌٛلذ رمذ٠ُ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت رذاث١ش -1

 عجٛع(.  أ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٙزا اٌغشض فٟ وً  اٌزٞ ٠زٛلغ أْ ٠زٛاعذ خالٌٗ أػعبء

 ِٓ ٠َٛ االؽذ اٌٝ ٠َٛ اٌخ١ّظ ػذا ٚلذ اٌّؾبظشاد

 

 :. مصادر التعلم ي

عبٌُ ثٓ ش٠ّٛبْ ٚآخشْٚ , ػّبدح شؤْٚ اٌّىزجبد عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد  – خ١ِىب١ٔى١خ اٌزفبػالد اٌؼع٠ٛ-1

 َ . 1987٘ـ  /1227, اٌش٠بض 

, ػجذ اٌؼض٠ض ِؾٟ اٌذ٠ٓ ؽٛعٗ , اؽّذ عبِٟ ػجذ اٌشىٛس  , عبِؼخ اٌٍّه خاٌف١ض٠بئ١ خبء اٌؼع٠ٛاٌى١ّ-4

 َ 1985ػجذ اٌؼض٠ض 

3-Mechanisms of Organic Chemistry  , H.Maskil ,Published by Oxoford  
University . 1996                                                                                        

 :الغ اإلٔزشٔذ...اٌخاٌّشاعغ اإلٌىزش١ٔٚخ, ِٛ  -2

ِٕزذ٠بد اٌى١ّ١بء  ٚاٌّغالد     ــــwww.yahoo.comـــ www.google.comــ ِؾشن ثؾش     :

 ٚاٌجشاِظ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاالعطٛأبد اٌّذِغخ. اٌؼ١ٍّخ اٌؼب١ٌّخ

ِٛاد رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ/األعطٛأبد اٌّذِغخ, ٚاٌّؼب١٠ش /اٌٍٛائؼ  -5

 :اٌزٕظ١ّ١خ اٌف١ٕخ

 اٌى١ّ١بء.ثؼٍُ  خثشاِظ اٌىّج١ٛرش اٌخبص 

 

 

 

 :. المرافق الالزمت َ

ثّب فٟ رٌه ؽغُ فصٛي اٌذساعخ ٚاٌّخزجشاد )أٞ: ػذد اٌّمبػذ داخً ث١ّٓ ِزطٍجبد اٌّمشس اٌذساعٟ 

 اٌفصٛي اٌذساع١خ ٚاٌّخزجشاد, ٚػذد أعٙضح اٌؾبعت ا٢ٌٟ اٌّزبؽخ...إٌخ(.  
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 :د اٌّؾبظشاد, اٌّخزجشاد,...اٌخ()لبػب جبٟٔاٌّ -1

  اٌّؾبظشادلبػبد 

 :ِصبدس اٌؾبعت ا٢ٌٟ -4

  شجىخ االٔزشٔذ ٚاٌجشاِظ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاالعطٛأبد اٌّذِغخ 

 :سفك لبئّخ ثٙب(أخ, أروش٘ب, أٚ خبص جش٠خٌٝ رغ١ٙضاد ِخإصبدس أخشٜ )ؽذد٘ب...ِضً: اٌؾبعخ ِ-3

  ٠ٛعذال 

 تقييم المقرر الذراسي َعملياث تطُيري  ز. 

 الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس : استراتٌجٌات -1

 تكون فً صورة أسئلة موجزة سرٌعة   ًوالت االختبارات الفورٌة القصٌرة 

 ةسئلة الطوٌلوضوعٌة)القصٌرة( واألاالختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة الم . 

 من قبل المدرس أو القسم :استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس  -2

 التطبٌق بحل التمارٌن بالقدر المناسب 

 :ػ١ٍّبد رط٠ٛش اٌزذس٠ظ  -3

i. تبادل الخبرات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس. 

ii. خاٌؼٕىجٛر١ خاٌشجى ٟاٌجؾش ف. 

iii. حِٓ اٌّشاعغ اٌّؼزّذ خاإلٌّبَ ثبإلصذاساد اٌؾذ٠ض 

ػّبي اٌطٍجخ ثٛاعطخ أت ) ِضً: رذل١ك رصؾ١ؼ ػ١ٕخ ِٓ ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌ -2

ِغ غبلُ رذس٠ظ ِٓ ِذسع١ٓ  ِغزم١ٍٓ, ٚاٌزجبدي ثصٛسح دٚس٠خً ٌزصؾ١ؼ االخزجبساد أٚ ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاعجبد 

 :ِؤعغخ أخشٜ(

 ُرطج١ك اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ ِٓ داخً اٌمغ 

 ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس 

 :اٌذٚس٠خ ٌّذٜ فؼب١ٌخ  اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ػ ٌزط٠ٛش٘بصف إعشاءاد اٌزخط١ػ ٌٍّشاعؼخ  -5

 ْٚاٌشعٛع اٌٝ رمش٠ش اٌّمشس.أساء اٌطبٌجبد  اعزج١ب 

 


