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 ًىرج وصف انًقشسَ

 

 وصف انًقشس

 

 

ً  انًؤسسخ انزعهًُُخ .1  كهُخ انعهىو–عبيعخ دَبن

 لسى عهىو انكًُُبء    / انًشكض عهًٍ انمسى ان .2

  الخضراء الكيمياء 305CHSC3 اسى / سيض انًمشس .3

ٍ /اعجبسٌ أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .4  اسجىع

 فصهٍ انفصم / انسنخ .5

  )انكهٍ(عذد انسبعبد انذساسُخ  .6

 5/9/2016 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

ورصًُى يىاد كًُُبوَخ الم  ئ االصنبء عشش نهكًُُبء انخضشاءوانًجبد انخضشاء  انُخ انكًُُبءانطبنت  رعهُى

  خطىسح

ً كبفخ انًعهىيبد انضشوسَخ وانالصيخ انخبصخ ثًبدح انكًُُبء  يًب  انخضشاء رذسَس ورعهُى انطهجخ عه
 انخضشاء  َؤهههى نهعًم وانجؾش فٍ كبفخ يغبالد انكًُُبء

 
 
 
 

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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 وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .10

  هذاف انًعشفُخ األ -أ
ً انًعشفخ وانفهى نهكًُُبء  -1أ  انخضشاء رًكُن انطهجخ ين انؾصىل  عه

ً انًعشفخ وانفهى  -2أ كًُُبء نفٍ ا فٍ اسزخذاو يىاد لبثهخ نهزغذَذرًكُن انطهجخ ين انؾصىل  عه
  انخضشاء 

ً انًعشفخ وانفهى رًكُن انطهجخ   -3أ  انخضشاء كًُُبء ان  نهزفبعالد انضىئُخ فٍين انؾصىل  عه
ً انًعشفخ وانفهى  -4أ  انخضشاء  نهزغبسة انعًهُخ نهكًُُبء رًكُن انطهجخ ين انؾصىل  عه

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

  انززكش-انًعشفخ يهبساد  – 1ة
 زؾهُم انززكُش وانيهبساد   - 2ة

 يهبساد االسزخذاو وانزطىَش   - 3ة 

 طشائك انزعهُى وانزعهى      

 طشَمخ انًؾبضشح واسزخذاو انسجىسح انزفبعهُخ  -
 انششػ وانزىضُؼ     -

-     ٍ رضوَذ انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاضُع االضبفُخ انًزعهمخ ثًخشعبد انزفكُش وانزؾهُم انكًُُبئ
 انعضىٌ 

رزطهت انزفكُش    انخضشاء  انًؾبضشاد نًنبلشخ يىاضُع انكًُُبء  ركىَن يغًىعبد نمبشُخ خالل -
 وانزؾهُم 

ً ونًبرا  - انطهت ين انطهجخ يغًىعخ ين االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًؾبضشاد يضم يبرا وكُف ويز
 نًىاضُع يؾذدح 

 اعطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

 
 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انعًهُخ -1
 االخزجبساد اننظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3
 ايزؾبنبد َىيُخ ثبسئهخ ؽههب رارُب   -4

 ثُزُخ دسعبد يؾذدح ثىاعجبد  -5

 
 األهذاف انىعذانُخ وانمًُُخ  -ط

 انخضشاء  رًكُن انطهجخ ين ؽم انًشبكم انًشرجطخ ثبالطبس انفكشٌ نهكًُُبء    -1ط

ٍ رؾضُش ورشخُص  رًكُن انطه -2ط    انخضشاء   ثطشق انكًُُبءجخ ين ؽم انًشبكم  ف
   وثبنهغخ االنكهُضَخ  انخضشاء  رًكُن انطهجخ  ين ؽم انًشبكم انًشرجطخ ثبنكًُُبء -3ط
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 طشائك انزعهُى وانزعهى     
 طشَمخ انًؾبضشح واسزخذاو انسجىسح انزفبعهُخ  -
 انششػ وانزىضُؼ     -

ٍ  رضوَذ انطه   - جخ  ثبالسبسُبد وانًىاضُع االضبفُخ انًزعهمخ ثًخشعبد انزفكُش وانزؾهُم انكًُُبئ
 انعضىٌ 

رزطهت انزفكُش  انخضشاء  ركىَن يغًىعبد نمبشُخ خالل انًؾبضشاد نًنبلشخ يىاضُع انكًُُبء -
 وانزؾهُم 

ً ونًبرا  انطهت ين انطهجخ يغًىعخ ين االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًؾبضشاد يضم يبرا وكُف - ويز
 نًىاضُع يؾذدح 

وكزبثخ انجؾىس انًزعهمخ ثبنكًُُبء  اعطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -
 انخضشاء

 

 

 
 طشائك انزمُُى    

 االخزجبساد انعًهُخ -1
 االخزجبساد اننظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3
 ايزؾبنبد َىيُخ ثبسئهخ ؽههب رارُب   -4

 دسعبد يؾذدح ثىاعجبد ثُزُخ -5

 
ٍ (.انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د   انًنمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخص

 يزبثعخ  انزطىس انعهًٍ ين خالل االرصبل ثبنغبيعبد انعبنًُخ عن طشَك االنزشنُذ   -

 مطش انًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انعهًُخ داخم وخبسط ان -
 انًشبسكخ فٍ انىسش واننذواد انعهًُخ داخم وخبسط انمطش -

 انخضشاء نهكًُُبء  انضَبساد انًُذانُخ فٍ انًشبسَع انصنبعُخ  -



  
 4انصفحت 

 
  

 بٍُت انًقشس .11

 اصى انىحذة / أو انًىضىع انضبعبث األصبىع

 
 طشٌقت انتقٍٍى طشٌقت انتعهٍى يخشجبث انتعهى انًطهىبت

انتهىث انبٍئً , بعض  2 1

اسث انبٍئٍت انُبتجت عٍ انكى

 انصُبعبث انكًٍٍبئٍت

ان ينتبو الطالب الى اىميو 
 البيئة وخطورة التلوث البيئي 

ان يطلع الطالب  على 
 الكوارث البيئية ويكتب تقرير

 ن الموضوع ع

Data show  انًىاظبت عهى

انحضىس 

 وانًشبسكبث

وانكىٌزاث 

وااليتحبَبث 

 انشهشٌت

 
  ءانكًُُبعن يمذيخ عبيخ  2 2

 انخضشاء
ان يستمع ويسال ويساىم  
 ففي معرفة الكيمياء الخضراء

Data show = 

اليات الكيمياء الخضراء ,المواد  2 3
البادئة البديلة ,الكواشف البديلة 
والمذيبات البديلة وعوامل حفز 

 بديلة

ان يساىم في كتابة تقرير عن 
 موضوع المحاضرة

Data show = 

انًجبدئ االصنب عشش  2 4

 هكًُُبء انخضشاءن

ان يينتبو على مبادئ الكيمياء 
ويساىم في معرفة اسباب ىذه 

 المبادئ ويكتب تقرير عنها

Data show = 

ٍ يع  2 5 انًجذأ االول وانضبن

ركش االيضهخ ) رغنت 
 انًخهفبد ,الزصبد انزسح(

 

ان ينظم امثلة عن الموضوع 
 ويطلع عليها من االنترنيت

Data show = 

انثبنج وانشابع  انًببدئ- 2 6

 وانخبيش يع ركش االيثهت

تصٍُع يىاد كًٍٍبئٍت أقم -

 خطىسة 

تصًٍى يىاد كًٍٍبئٍت أكثش -

 ايُب

يزٌببث ويىاد يضبعذة اكثش -

 أكثش ايُب

= Data show = 

انًبذئٍٍ انضبدس وانضببع يع  2 7

 ركش األيثهت 

 صًى نتىفٍش انطبقت  -

اصتخذاو يىاد خبو قببهت  -

 نهتجذٌذ

= Data show = 

ٍ وانتبصع يع  2 8 انًبذئٍٍ انثبي

ٍ انًشتقبث  األيثهت )انتقهٍم ي

 انتحفٍز(’ 

=  Data show = 

 انفصم االول –االيتحبٌ االول 

انًببدئ انعبشش وانحبدي  2 9

عشش وانثبًَ عشش يع االيثهت 

)صًى نهتحهم ,انىقبٌت االٍَت 

ٍ انتهىث, كًٍٍبء أكثش أيُب  يً

 نتجُب انحىادث

 = Data show الخضراء اء كيمي
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 انجنُخ انزؾزُخ  .12

 PaulT,Anastas,,Green chemistry-1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

theory and practice. 

 

ً ثهبا ٍ َىص                  ـ انكزت وانًشاعع انز
 ( انًغالد انعهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 

-Stanley E.Manahan,Green chemistry and the 
ten commandments of sustainability 

-Applications of Green chemistry principles 
in every day life.,ijrpc2013,3,(3) 

ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىالع االنزشنُذ 

.... 
Green washing and cleaning –Develter Dirk 

and Malaisepeter 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

ٍ اسزشارُغُبد انزعهُى وانزعهى. •  اإلنًبو ثكم يب هى يسزؾذس وعذَذ ف

ٍ  عهًُخاالسزفبدح ين يسزغذاد نزبئظ  انجؾىس ان •  .انخضشاء انكًُُبء ف
   نؾذَضخ.رطجُك ثعض اسزشارُغُبد انزذسَس ا •

 
 

 

 
 

 أيضهخ عهً انزفبعالد انخضشاء 2 11

 

= Data show = 

أيثهت عهى انكىاشف   2 11

 انخضشاء

 

=   Data show = 

أيثهت عهى انًزٌببث انخضشاء  2 12

)انتفبعالث بذوٌ يزٌب 

 وانًزٌببث انًقٍذة 

=   Data show = 

انتفبعالث انضىئٍت انكًٍٍبئٍت  2 13  =   Data show = 

دوس انتكُهىجٍب فً يجبل  - 2 14

انكىيبٍىتش فً تصًٍى طشق 

تحضٍش انًشكببث انكًٍٍبئٍت 

 صذٌقت نهبٍئت  

 

=   Data show = 

 


