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مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 االول 

يتعرف الطالب على   نظري  2

 قياس الموالرية 
Measurement of 

molarity 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني
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 قياس النورمالية 
Measurement of 

Normality 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثالث 
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وحدة قياس التركيز 

 بالمليون والبليون 

Measurement of 

PPm and PPb 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الرابع

معرفة تفاعالت  نظري  2

 االكسدة واالختزال
Oxidation and 

reduction 

reactions 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الخامس
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 مقدمة عن االمالح 
Introduction to 

salts 
طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 السادس 
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 تفاعالت االمالح 
Reaction of salts   طريقة القاء

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 First Exam السابع

 الثامن
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مقدمة عامة عن  

 الكيمياء العضوية 

Introduction to 

organic 

chemistry 

طريقة القاء  

 المحاضرات 

المجاميع  

 الطالبية 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 التاسع

على  يوضح للطالب  نظري  2

مقدمة عن الكحوالت  

وااللدهيدات  

 والكيتونات 

Introduction to 

alcohols, 

aldehydes and 

ketones 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 العاشر
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 تفاعالت الكحول 
Reaction of 

alcohols 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
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 المحاضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 MORRISONS Of organic chemistry- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

- Fundamentals of analytical chemistry 

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 األبحاث العلمية في االختصاص 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 االنترنت 
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 عمل بحوث وتقارير خاصة بالمواضيع .  -1
 التطبيق . -2

 

 الحادي عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

تفاعالت االلدهيدات 

 والكيتونات 

Reaction of 

aldehydes and 

ketones 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني عشر 

يتعرف الطالب على   نظري  2

 االسترات االيثرات 
Knowledge of 

esters and ethers 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 Second Exam الثالث عشر 

 الرابع عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

تفاعل االسترات  

 وااليثرات 

Reaction of 

esters 

Reaction of 

ethers 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الخامس عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

 االمينات وتفاعالتها 
Knowledge of 

amines and their 

interactions 

طريقة القاء  

 المحاضرات 

المجاميع  

 الطالبية 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 


