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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ٛخ انحهخ انغبيؼخ االْهٛخكه انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 رمُٛبد انًخزجشاد انطجٛخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 كًٛٛبء ػبيخ َظش٘ اعى / سيض انًمشس .3

 اعجٕػٛب أشكبل انحعٕس انًزبحخ .4

 انفصم االٔل ٔانضبَٙ / انغُخ انذساعٛخ االٔنٗ انفصم / انغُخ .5

 عبػخ  60 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2021/7/15 صف ربسٚخ إػذاد ْزا انٕ .7

 أْذاف انًمشس .8

اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ اكزغبة انًؼبسف ٔانًٓبساد االعبعٛخ فٙ ػهى انكًٛٛبء انؼبو ٔانؼعٕٚخ  -1

ٔانحٛبرٛخ ٔيهًب ثكٛفٛخ رحعٛش انًحبنٛم انًخزهفخ انزشاكٛض اظبفخ انٗ ايكبَٛخ رشخٛص انًٕاد انكًٛٛبٔٚخ 

 شق انزمهٛذٚخ ٔاالعٓضح .انًخزهفخ ٔرمذٚش كًٛبرٓب ثبعزخذاو انط

رؼشٚف انطالة  ثطشٚمخ عٓهخ نهحصٕل ػهٗ َزبئظ دلٛمخ نزحهٛم ػُٛخ ثبعزخذاو يؼذاد سخٛصخ انضًٍ -2

 ًٔٚكٍ انحصٕل ػهٛٓب ثغٕٓنخ 

رؼشٚف انطبنجبد ثبنؼُبصش أ انًٕاد انزٙ رزذاخم يغ انؼُصش أانًبدح انًشاد رؼُٛٛٓب ٔكٛفٛخ فصهٓب أ  -3

 زحهٛمحغجٓب اصُبء ان

انزؼشف ػهٗ رصُٛف غشائك انزحهٛم ٔكٛفٛخ اخزٛبس انطشٚمخ انًُبعجخ نهزحهٛم انًؼٍٛ نعًبٌ انذلخ  -4

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔانغشػخ فٙ اٌ ٔاحذ.

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  األْذاف انًؼشفٛخ  -أ

         ذسٚخ ٔاَزشَٛذ فٙ انحصٕل  ػهٗ رًكٍٛ انطبنجخ يٍ اعزخذاو ٔعبئم انًؼشفخ انحذٚضخ يٍ كزت يص –1أ      

 انًؼهٕيبد انزٙ  ٚزطهجٓب انًمشس

رذسٚت انطبنجبد ػهٗ اػزًبد انذلخ فٙ انزؼبيم يغ يفشداد انحٛبح يٍ خالل انزؼٕد ػهٗ رطجٛك   - 2أ

يفشداد انًمشس انزٙ رخص انٕصٌ, رحعٛش انًحهٕل انمٛبعٙ , رمذٚش انذانخ انحبيعٛخ   انذلخ فٙ 

 ٔغٛشْب

  

  انخبصخ ثبنًمشس. ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

رًُٛخ يٕاْت انطبنجخ يٍ خالل يؼشفخ انغٕاَت انؼهًٛخ انزٙ رغزٕٓٚٓب اكضش يٍ غٛشْب ٔيحبٔنخ    - 1ة

 خهك   فشصخ نًًبسعخ انؼًم فٙ ْزِ انغٕاَت

 حش انطبنجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزُزبط انحمبئك انؼهًٛخ ٔػذو انزغهٛى ثبنحمبئك انغبْضح -2ة

سثػ انًمشس ثبنحٛبح انؼبيخ الٌ ْزِ انٕعٛهخ رجمٙ يفشداد انًمشس فٙ االرْبٌ ٔالٚؼزشٚٓب انُغٛبٌ   -3ة

 يًٓب    غبل انضيٍ

رًكٍٛ انطبنجخ يٍ سعى صٕسح نًغزمجهٓب يٍ خالل انزبيم ٔانزفبػم يغ يفشداد انًمشس يٍ عٓخ  - 4ة

 نًغزمجهٙٔيبًٚكٍ   اٌ رُزمّٛ يٍ ْزِ انًفشداد نزكٌٕ يبدح نؼًهٓب ا

  

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبظشاد -1

 ٔعبئم االٚعبػ يضم انفٛذٕٚ -2

 انًُبلشخ

 غشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزحشٚشٚخ -1

 االعئهخ انًجبششح اصُبء انًحبظشح
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 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ثبنزؼهًٛبد ٔاخاللٛبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ  االنزضاو  -1ط

 ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ حٛبرّ انًُٓٛخ انًؼهٕيبد رمجم  -2ط

  

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبظشاد -1

 ٔعبئم االٚعبػ يضم انفٛذٕٚ -2

 انًُبلشخ -3

 غشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزحشٚشٚخ-1

 االعئهخ انًجبششح اصُبء انًخزجش -2

 د األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 رٕظٛف انًؼهٕيبد انزٙ رهمٓب انطبنت نالعزفبدح يُٓب فٙ حٛبرّ انٕٛيٛخ ٔ انؼًهٛخ.  -1د

  انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕظٕػ ٔصمخ فٙ انكالو  -2د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
/ أٔ اعى انٕحذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 االٔل

 َظش٘ 2

ػٍ ػبيخ يؼهٕيبد 

انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ 

 ٔكٛفٛخ رطجٛمٓب

يجبد٘ء نهكًٛٛبء 

 انزحهٛهٛخ

غشٚمخ انمبء 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انضبَٙ

 َظش٘ 2

انزحهٛم انكًٙ 

 ٔانزحهٛم انُٕػٙ
غشٚمخ انمبء  غشق انزحهٛم

 انًحبظشاد

ػشض ٔ

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انضبنش

 َظش٘ 2

انؼُبصش انكًٛٛبئٛخ 

ٔيجذا رشرٛجٓب ثشكم 

 عذٔل

غشٚمخ انمبء  انغذٔل انذٔس٘ 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انشاثغ

 َظش٘ 2

االٔاصش االَٕٚٛخ 

ٔانزغبًْٛخ 

ٔانًغزمطجخ 

 ٔانٓبٚذسٔعُٛٛىخ 

غشٚمخ انمبء  االٔاصش انكًٛٛبئٛخ

 انًحبظشاد

 ٔػشض

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انخبيظ

 َظش٘ 2

كٛفٛخ رحعٛش انًحهٕل 

 انمٛبعٙ
غشٚمخ انمبء  انًحهٕل انًٕالس٘

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انغبدط

 َظش٘ 2

صبثذ انزٕاصٌ ٔعشػخ 

انزفبػم  ٔانؼبيم 

 انًغبػذ 

غشٚمخ انمبء  انزفبػم انكًٛٛبئٙ

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انغبثغ

 َظش٘ 2

انذلخ ٔانعجػ ٔانًؼذل 

ٔانًذٖ ٔانٕعػ 

ٔاالَحشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانخطأ انًطهك

غشٚمخ انمبء  يجبد٘ء احصبئٛخ

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

   ايزحبٌ   انضبيٍ 
 انزبعغ

 َظش٘ 2

رؼبدل انحٕايط يغ 

 انمٕاػذ
غشٚمخ انمبء  انزؼبدل 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

 كٕص
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ثؼط 

 انفٛذٕٚاد
 انؼبشش

 َظش٘ 2

كٛفٛخ رحعٛش انًحهٕل 

 انًُظى ٔاعزخذايّ
غشٚمخ انمبء  انًحهٕل انًُظى

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انحبد٘ 

 ػشش
 َظش٘ 2

كٛفٛخ رمذٚش ػُبصش أ 

انًشكجبد  كًٛب 

ثبالػزًبد ػهٗ 

 االٔصاٌ

غشٚمخ انمبء  انزحهٛم انٕصَٙ

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انضبَٙ ػشش

 ظشَ٘ 2

دساعخ انعٕء 

 ٔاالشؼبد انًكَٕخ نّ
غشٚمخ انمبء  انًطٛبفٛخ

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انضبنش ػشش

 َظش٘ 2

دساعخ االنكبَبد 

ٔاالنكُٛبد ٔاالنكبُٚبد 

ٔكٛفٛخ رغًٛزٓب 

 ٔرفبػالرٓب

يجبد٘ء انكًٛٛبء 

 انؼعٕٚخ
غشٚمخ انمبء 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انشاثغ ػشش

 َظش٘ 2

غشٚمخ انمبء  ايزحبٌ 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انخبيظ 

 ػشش
 َظش٘ 2

دساعخ االنكبَبد 

ٔاالنكُٛبد ٔاالنكبُٚبد 

ٔكٛفٛخ رغًٛزٓب 

 ٔرفبػالرٓب

ركًهخ يجبد٘ء انكًٛٛبء 

 انؼعٕٚخ
غشٚمخ انمبء 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انغبدط 

 ػشش
 َظش٘ 2

دساعخ انكحٕالد 

فٛخ رحعٛشْب ٔكٛ

 ٔرفبػالرٓب

غشٚمخ انمبء  انكحٕالد

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انغبثغ ػشش

 َظش٘ 2

دساعخ انحٕايط 

انكبسثٕكغٛهٛخ 

 ٔإَاػٓب ٔرفبػالرٓب

انحٕايط 

 انكبسثٕكغٛهٛخ
غشٚمخ انمبء 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انضبيٍ ػشش
 َظش٘ 2

دساعخ انخهٛخ ٔإَاػب 

 برٓب ٔيكَٕ
غشٚمخ انمبء  انخهٛخ ٔحذح انحٛبح 

 انًحبظشاد
 كٕص
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ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد
 انزبعغ ػشش

 َظش٘ 2

دساعخ انخهٛخ ٔإَاػب 

 ٔيكَٕبرٓب
غشٚمخ انمبء  انخهٛخ ٔحذح انحٛبح

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 انؼششٌٔ

 َظش٘ 2

دساعخ انكبسثْٕٛذساد 

 ٔإَاػٓب ٔاًْٛزٓب 
ٚمخ انمبء غش انكبسثْٕٛذساد

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

االحذٖ 

 ٔانؼششٌٔ
 َظش٘ 2

ساعخ إَاع انذٌْٕ د

 ٔفٕائذْب ٔيعبسْب 
غشٚمخ انمبء  انذٌْٕ 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

االصُبٌ 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

دساعخ االحًبض 

االيُٛٛخ ٔيكَٕبرٓب 

 ٔاًْٛزٓب

غشٚمخ انمبء  االحًبض االيُٛٛخ 

 ًحبظشادان

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

دساعخ انجشٔرُٛبد  

 ٔيكَٕبرٓب ٔاًْٛٓب
غشٚمخ انمبء  انجشٔرُٛبد

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

غشٚمخ انمبء  ايزحبٌ 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

ٕاع دساعخ اَ

انٕٓسيَٕبد 

 ٔربرٛشارٓب 

غشٚمخ انمبء  انٕٓسيَٕبد

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

ٔ   DNAدساعخ ال 

RNA  
غشٚمخ انمبء  انُٕٛكهٕٛربٚذاد

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

 كٕصغشٚمخ انمبء  ًبداالَضٚدساعخ إَاع  َظش٘ 2انغبثغ 
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Douglas A. Skoog , Fundamentals of ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

analytical chemistry 9
th

 edition , Thomas J 

Wenzel ,2013 

  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

1-  Robert L. Pecsok , Modern Methods of 

Chemical Analysis , John Wiley & sons, 

New York , 2010                                        

                      

يذخم انٗ رمُٛبد انفصم فٙ انكًٛٛبء , انذكزٕس           -2  

 1985عًٛش ػجذ انشحٛى عؼٛذ , عبيؼخ انًٕصم , 

انفصم فٙ انزحهٛم انكًٛٛبئٙ , انجشرٍٛ حجٕػ  غشق -3

 1982, عبيؼخ ثغذاد , 

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 انًغالد ٔانجحٕس انؼهًٛخ انخبصخ ثبنكًٛٛبء انزحهٛهٛخ

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
Google    ,         analytical chemistry 

 

االَضًٚبد ٔربصٛش كم  ٔانؼششٌٔ

 يُٓب
 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد
انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

دساعخ إَاع 

انفٛزبيُٛبد ٔاًْٛخ كم 

 يُٓب ػهٗ انكبئٍ انحٙ

غشٚمخ انمبء  انفٛزبيُٛبد

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش٘ 2

غشٚمخ انمبء  يشاعؼخ 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 دانفٛذٕٚا

 كٕص

 انضالصٌٕ

 َظش٘ 2

غشٚمخ انمبء  ايزحبٌ 

 انًحبظشاد

ٔػشض 

ثؼط 

 انفٛذٕٚاد

 كٕص
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

اعشاء ثحٕس ػهًٛخ ػٍ انكًٛٛبء انؼبيخ ٔانزحهٛهٛخ ٔانؼعٕٚخ ٔرؼشٚف انطالة ثبنُزبئظ انزٙ رى انحصٕل   

 ػهٛٓب نضٚبدح انًؼشفخ  انؼهًٛخ فٙ ْزا انًغبل 

 

 

 

 
 


