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 قسم علوم التقانة االحيائية القسم العلمي/المركز .2

 العضوية الكيمياء رمز المقرر/اسم .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي/ الفصل االول الفصل/ السنة .5
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 أهداف المقرر .8

يرة يئات الكبالجز تعريف الطالب بالتراكيب الكيميائية للجزيئات العضوية واهميتها وكيفية ترابطها لتكوين

التطور  واكبةومعرفة طرق الكشف عنها وتمييزها مختيريا  وتطبيقاتها العملية الهادفة الى التطوير وم

 ودورها في التقانة االحيائية. ةالعلمي للكيمياء العضوي

مما  عضويةوتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية والالزمة الخاصة بمادة الكيمياء ال تعريف

 يؤهلهم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكيمياءالعضوية.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية  -أ

ة من الحصول  تمكين الطلب -2عضويةأالمعرفة والفهم للكيمياء ال الحصول علىلطلبة من تمكين ا -1أ

 على المعرفة والفهم  للتراكيب الكيميائية للمركبات العضوية

شف عن بة من الحصول  على المعرفة والفهم لميكانيكة التفاعالت العضوية وطرق الكتمكين الطل  -3أ

 ة من الحصول  على المعرفة والفهم للتجارب العملية للكيمياء بتمكين الطل -4المركبات العضويةأ

 العضوية

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق ن عة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

من  ة. والبدمتاحالطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ال

 .العضوية الكيمياءاهيم مفيشمل هذا المقرر تغطية  الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 هداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.األ  -ب 

 لمالحظةاتحسين قدرة الطالب على  - 1ب 

 كاةالتقليد والمحاأن يتعلم كيفية   - 2ب 

  التجريبأن يتعلم أسلوب   - 3ب 

 لتذكرا-مهارات المعرفة  -4ب

 التذكير والتحليل مهارات   - 5ب

 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء مع الشرح والتوضيح -

 بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  )االستعانةالعروض التوضيحية  -

 المناقشة التفاعلية  -

 ائي العضويالكيميوالتحليل  والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير الطلبة باالساسياتتزويد    -

تتطلب التفكير  الكيمياء العضويةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

 والتحليل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 

 بطرق سببية تفسيرات ذاتيةاعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب  -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 هية وتحريرية اختبارات قصيرة شف-4

 رجات محددة بواجبات بيتية ومساهمات ونشاطات أخرى د -5

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

 قبال تعليم الطالب على االست -1ج

  على االستجابةتطوير قدرة الطالب  -2ج

   قيمة(أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء   -3ج

 التنظيم ب على تحسين قدرات الطال  -4ج   

  الكيمياء العضويةفهم  الطلبة منتمكين   -5ج

 العضوية  وتمييز المركبات تحليل وتشخيص رتبطة فيالمشاكل المتمكين الطلبة من حل  -6ج

 الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكيمياء  العضوية تمكين  -7ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 . فرقية(أو  )فردية علمية ممتعةاجراء منافسات  -

 الطلبة.تنظيم محاضرات من اعداد  -

  تطوعية.تكوين جماعات عمل  -

 العلمية.الرحالت  -

 تفاعلية طريقة المحاضرة واستخدام السبورة ال -

 الشرح والتوضيح     -

 وييائي  العضوالتحليل الكيم والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير الطلبة باألساسياتتزويد    -

 تتطلب التفكير والتحليل  الكيمياء العضويةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

لة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئ -

 لمواضيع محددة 

 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية اعطاء الطلبة واجبات بيتية -
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 طرائق التقييم    

  تقديرية(شهادات  )كتب،تخصيص جوائز  -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  -

لطلبة تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء ا -

 المتميزين .

 .الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهاراتارات العامة والتأهيلية المنقولة المه -د 

 عليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري ت -1د

خاصة نترنت والبرامج العلمية الالحاسوب واال الحديثة كاستخدامم االدوات التكنلوجية استخدا -2د

  والعروض.بإعداد التقارير والجداول واالشكال 

 عمل.شجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق ت -3د

 نمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( .ت -4د

 

 ربنية المقر -9

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 

 ع(2ن+2)

تعريف الطالب بالكيمياء العضويةواهميتها 

.تعريف الطالب, ,خواص  في حياتنا

 ووظائف. بالهيدروكربونات وانواعها

مدخل للكيمياء 

 العضوية

السبورة 

 والداتا شو

ت يومية امتحانا

وواجبات بيتية 

باالضافة الى 

 االمتحانات الشهرية

 

2 

تعريف الطالب بخصائص االلكانات  ع(2ن+2)

 وااللكينات

بالمركبات تعريف الطالب 

العضويةواهميتها, تركيبها تصنيفها 

 انواعها خصائصها.

مركبات الكاربون 

 العضوية

السبورة 

 والداتا شو
= 

3 
 ع(2ن+2)

 الحلقية وغيرالحلقية ناتتعريف الطالب بااللكا
السبورة 

 والداتا شو
= 

4 
 ع(2ن+2)

 كاشف كرينيادرد تعريف الطالب  بطرق تحضير االلكانات
السبورة 

 والداتا شو
= 

5 
 ع(2ن+2)

 تعريف الطالب  بتفاعالت األلكانات
االحتراق 

 والتكسيرالحراري

السبورة 

 والداتا شو
= 

6 

 ع(2ن+2)

ركيبها خصائصهاواهميتها, تاأللكينات 

 تصنيفها انواعها

 

األلكينات المستقيمة 

 والحلقية

السبورة 

 والداتا شو
= 

7 
 ع(2ن+2)

 تسمية األلكينات
الطريقة االعتيادية 

 والشائعة

السبورة 

 والداتا شو
= 

8 
 ع(2ن+2)

  لفصل االولا \االمتحان االول
السبورة 

 والداتا شو
= 

9 
 ع(2ن+2)

 تحظير األلكينات
سحب جزيئة ماء من 

 لكحولا

السبورة 

 والداتا شو
= 

10 
 ع(2ن+2)

 .تحضير األلكينات
انتزاع جزيئة هاليد 

 االلكيل

السبورة 

 والداتا شو
= 

 =السبورة الهدرجة بوجود  تفاعالت األلكينات ع(2ن+2) 11



 4الصفحة 
 

 

 والداتا شو البالتين

12 
 ع(2ن+2)

 ايون الكاربونيوم ميكانيكية سحب جزيئة ماء
السبورة 

 والداتا شو
= 

13 
 ع(2ن+2)

 هاليدات األلكيل الثنائية المتجاورة
سحب جزيئة 

 هالوجين

السبورة 

 والداتا شو
= 

14 
 ع(2ن+2)

 اختزال األلكياينات
الهدرجة بخطوة 

 واحدة

السبورة 

 والداتا شو
= 

15   
االمتحان الثاني 

 الفصل االول\
  

 

 البنية التحتية  -10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 د.فهد علي حسين \الكيمياءالعضويةا 

 . هادي كاضم عوضد\الكيمياءالعضوية 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Bahl, B. S., & Bahl, A. (2017). A textbook of 

organic chemistry. S. Chand Publishing. 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

Johnson, S., Meyers, M., Hyme, S., & Leontyev, 

A. (2019). Green Chemistry Coverage in 

Organic Chemistry Textbooks. Journal of 

Chemical Education, 97(2), 383-389. 

Klein, D. R. (2020). Organic chemistry. John 

Wiley & Sons. 

نترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع اال

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -10

في  دث وجديدبكل ما هو مستح مالحديثة. واإللماطرائق التدريس  وتطبيق استراتيجياتاعتماد طرائق  -

 استراتيجيات التعليموالتعلم.

 العلمية في الكيمياء العضوية نتائج البحوثاالستفادة من مستجدات  -

 يةالعضو طورات في مجال االستخدامات التطبيقية للكيمياءتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب الت -

  كمة.المترااالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم  -
 

  


