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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الكیمیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

 302CHOC1/الكیمیاء العضویة  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري/اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

تعلیم الطالب التفاعالت الكیمیائیة العضویة والتراكیب الكیمیائیة  ومعرفة البنیة للمركبات العضویة  وكیفیة 
توضیح میكانیكة التفاعالت العضویة  وتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواكبة التطور العلمي 

 للكیمیاء العضویة
الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء العضویة مما تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات 

 العضویة یؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .9

 المعرفة والفھم  -أ

  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء العضویة  -1أ

  ین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكیب الكیمیائیة للمركبات العضویة تمك -2أ

 تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لمیكانیكة التفاعالت العضویة   -3أ

 تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للتجارب العملیة للكیمیاء العضویة  -4أ

 

  اصة بالموضوع المھارات الخ  -ب 

  مھارات عملیة  – 1ب

  مھارات تذكیر وتحلیل   - 2ب

  مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

     

 طرائق التعلیم والتعلم      

تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي   -
 العضوي 

اضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر تكوین مجموعات نقاشیة خالل المح -
 والتحلیل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  -
 لمواضیع محددة 

  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة 

 

 طرائق التقییم      

 میة باسئلة بیتیة حلھا ذاتیا  امتحانات یو -
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 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسیة  -

 درجات محددة بواجبات بتیة  -

 

  مھارات حل المشاكل العلمیة : ر مھارات التفكی -ج

  تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء  العضویة  -1ج         

  من حل المشاكل  في تحضیر وتشخیص  المركبات العضویة تمكین الطلبة  -2ج

  تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة بالكیمیاء العضویة  وباللغة االنكلیزیة  -3ج   

 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 

 االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   متابعة  التطور العلمي من خالل -

 المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر  -

 المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر -

  الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العضویة  -
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 الكیمیاء العضویة  بنیة المقرر .10

تعلم مخرجات ال الساعات األسبوع
 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 
 أو الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

جعل الطالب قادرا   6 1
على  ان یسمي 

الحوامض 
الكاربوكسیلیة 

والتعرف على طرق 
 تفاعالتھا وتحضیریھا 

تسمیة الحوامض 
الكاربوكسیلیة وطرق 

 تحضیرھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة  

 وتحریریة 

ت الحوامض تفاعال 6 2
 الكاربوكسیلیة 

تعریف الطالب  
بتفاعالت الحوامض 

 الكاربوكسیلیة 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

مشتقات الحوامض  6 3
 الكاربوكسیلیة 

تعریف الطالب باھم 
مشتقات الحوامض 

الكاربوكسیلیة وطرق 
تسمیتھا وطرق 

 تحضیرھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة 

فاعالت المشتقات ت 6 4
 ومیكانیكیتھا 

تعریف الطالب 
بتفاعالت ومیكانیكات 

مشتقات االحماض 
 الكاربوكسیلیة 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

االلدیھایدات  6 5
 والكیتونات

تعریف الطالب 
بالكیتونات 

وااللدیھایدات وطرق 
تسمیتھا وطق 

 تحضیرھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تفاعالت االلدیھایدات  6 6
 والكیتونات 

تعریف الطالب 
بتفاعالت االلدیھایدات 
والكیتونات ومیكانیكة 

 ھذه التفاعالت 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

امتحان االول الفصل  6 7
 االول 

 data 

show 

امتحانات 
شفھیة 
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 وتحریریة

تعریف الطالب  االمینات   6 8
باالمینات وتصنیفھا 

وطرق تسمیتھا 
 وطرق تحضیرھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تفاعالت االمینات  6 9
وطرق الكشف عن 

 االمینات 

تعریف الطالب 
بتفاعالت االمینات 

وطرق الكشف والتمیز 
 بین االمینات 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

اغیة الكیمیاء الفر 6 10
 )المجسمة  (

تعریف الطالب 
بالكیمیاء  الفراغیة  

وانواع االشباه 
 الفراغیة 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تفاعالت وتحضیر  6 11
وفصل االشباه 

 الفراغیة 

تعریف الطالب 
بتفاعالت وطرق 

تحضیر وفصل 
 االشباه الفراغیة 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

12 6 Carbanion  I    تعریف الطالب
  Iبالكاربأنیون  

ومیكانیكة تفاعالت 
  ھذه المركبات 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

اھم التفاعالت  6 13
المتماشیة مع 
  Iالكاربأنیون 

تعریف الطالب باھم 
التفاعالت المتماشیة 

مع تفاعالت 
  Iكاربنأنیون 

ومیكانیكة تفاعالت 
  ھذه المركبات 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 data الفصل الثاني   االمتحان الثاني  6 14

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 data  الفصل الثاني  6 15

show 

امتحانات 
شفھیة 
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 وتحریریة

تعریف الطالب بتسمیة  ھاالیدات االریل  6 16
ھالیدات االریل 

وتسمیتھا وطرق 
 تحضیرھا 

data 

show 

امتحانات 
یة شفھ

 وتحریریة

تفاعالت ھالیدات  6 17
 االریل  

تعریف الطالب باھم 
تفاعالت ھالیدات 

االریل ومیكانیكة ھذه 
 التفاعالت 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تعریف الطالب  الفینوالت  6 18
بالفینوالت تسمیتھا 

 وطرق تحضیرھا

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تعریف الطالب باھم  ینوالت تفاعالت الف 6 19
طرق تفاعالت 

الفینوالت ومیكانیكة  
 تفاعلھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

المركبات الكاربونیل  6 20
الغیر المشبعة في 
 الموقع الفا وبیتا 

تعریف الطالب بھذه 
المركبات وطرق 

 تسمیتھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

مركبات تفاعالت ال  6 21
الكاربونیل الغیر 

المشبعة في الموقع الفا 
 وبیتا

تعریف الطالب  
بطرق تفاعالت 

المركبات الكاربونیل 
الغیر المشبعة  في 
الموقع الفا وبیتا و 

بمیكانیكة  ھذه 
 التفاعالت 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

22 6 Carbabion II  تعریف الطالب
وكیفیة  IIبالكاربأنیون 

  یر ھذه المركبات تحض

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تفاعالت  الكاربنأیون  6 23
II  

تعریف الطالب  
بتفاعالت ومیكانیكة 

 IIكاربنأیون 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة
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 البنیة التحتیة  .10

فهدعلي .تاليف د/الكيمياءالعضوية اجلزء االول والثاين للصفوف الثانية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  وادحممد ج.جورج يوناثان ود.حسني ود

  )1(  Organic chemistry, Morrison and Boyd  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

(2) Organic Chemistry, Clayden J., Creeves 

N., Warren S and Wother P., Oxford, 2001 

  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

www.chemicalprocessing.com 

  

المركبات العضویة  6 24
المتعددة النواة 

 االروماتیة 

تعریف الطالب بھذه 
المركبات  وتسمیتھا 

 حضیرھا وطرق ت

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

تفاعالت المركبات  6 25
العضویة متعددة النواة 

 االروماتیة 

تعریف الطالب 
بتفاعالت ھذه 

المركبات ومیكانیكة 
 تفاعالتھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

المركبات الحلقیة  6 26
 الغیر متجانسة  

تعریف الطالب 
ر بالمركبات  الغی

 المتجانسة 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

المركبات الغیر  6 27
المتجانسة  خماسیة 

 الحلقة 

تعریف الطالب باھم 
ھذه المركبات تسمیتھا 

تفاعالتھا طرق 
 تحضیرھا 

data 

show 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

المركبات الحلقیة   6 28
الغیر متجانسة سداسیة 

 الحلقة 

باھم تعریف الطالب 
ھذه المركبات  
تسمیتھا وطرق 

 تحضیرھا  وتفاعالتھا 

data 

show 

 

   الفصل الثاني   االمتحان الثاني  6  29

30  6     
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مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .11

  .یم والتعلماإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعل  •
  .الكیمیاء العضویةفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


