
 

 

 
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء الطبية التطبيقية   / المركز  علمي القسم ال .2

 الكيمياء العضوية  اسم / رمز المقرر  .3

Organic Chemistry 
 أسبوعياً ) نظري + عملي (  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات   الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
 ساعة   120

 7/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8
 

للكيمياء العضوية ، والنطاق ، وكيمياء ذرات الكربون ، والتصنيف ، والعالقة  يتضمن المقرر وصفاً 

 بالكيمياء الحيوية وجسم اإلنسان. 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

    هداف المعرفيةاأل -أ
 

تحديد ألنواع المركبات الكيميائية العضوية من  في نهاية الدورة ، يكون الطالب قادرين على: تقديم وصف أو  

خالل التركيب الهيكلي ونوع التهجين ونوع الرابطة والشكل المركب والمجموعات الوظيفية باإلضافة إلى كيفية  

 < التحقق من قابلية الذوبان ، كيفية التنقية ، كيفية قياس درجة الغليان أو االنصهار
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   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يستطيع الطالب التعامل العينات بصورة جيدة .   - 1ب 

 يستطيع الطالب إيجاد الطريقة المناسبة لمعرفة األهمية لمفردات المنهج . – 2ب 

 يستطيع الطالب التميز بين أنواع المركبات العضوية  .  - 3ب 

    يستطيع الطالب إيجاد ارتباط الواقع العملي مع النظري من خالل مفردات المنهج العلمي  . – 4ب 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المناقشة . .1

 المجاميع الطالبية .  .2

 طريقة الصف المعكوس .  .3

 التعليم االلكتروني داخل الحرم الجامعي .  .4

 تجارب العرض . .5

 طريقة العصف الذهني . .6

 طرائق التقييم      

 

 التقارير العلمية .  .1
 االختبارات الشفوية . .2
 االمتحانات التحريرية المفاجئة . .3
 األسئلة المباشرة .  .4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يستطيع الطالب ان يسخر مفاهيمه للكيمياء العضوية والتطبيقات العملية . -1ج         

 . والشكل المركب والمجموعات الوظيفية  يستطيع الطالب ان يميز نوع التهجين ونوع الرابطة -2ج

          كيفية التحقق من قابلية الذوبان ، كيفية التنقية ، كيفية قياس  يستطيع الطالب ان يسخر معرفته عن  -3ج         

 .  درجة الغليان أو االنصهار

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التواصل اللفظي .  -1د 

 القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم . -2د 

 العمل الجماعي . -3د 

 امتالك صفات قيادية ) قوة ذاكرة ، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراء ( . -4د    
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 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 االول 

يتعرف الطالب على   نظري  2

الكيمياء العضوية  

ذرات الكاربون  وعلى 

 الكيميائية 

Introduction to 

Organic 

chemistry and 

Carbon atom 

chemistry 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني

يوضح للطالب ما هي   نظري  2

 االلكانات 
 

Alkanes 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثالث 

يوضح للطالب ما هي   نظري  2

 االلكينات 
Alkenes 1 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الرابع

يوضح للطالب ما هي   نظري  2

 االلكينات 
Alkenes 2 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الخامس

يوضح للطالب ما هي   نظري  2

 االلكينات 
Alkynes 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 السادس 

يتعرف الطالب  نظري  2

 Aromatic المركبات العطرية 

compounds 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 السابع

يتعرف الطالب على   نظري  2

هاليدات االلكيل  

 وهاليدات االريل

 

Alkyl halides 

and Aryl halides 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
  First Exam الثامن

 التاسع

للطالب نظرة  يوضح  نظري  2

 عن الكحول والفينول 
 

Alcohols and 

Phenols 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 العاشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

االلديهايدات 

 والكيتونات 

 

Aldehydes and 

Ketones 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

 المحاضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 .Organic Chemistry sixth edition by R. T ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Morrison and R. N. Boyd, 2010  

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Fundamentals of Organic Chemistry sixth edition 

by John McMurry, 2008 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 االنترنت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 

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

 

 

 الحادي عشر

يوضح للطالب ما هي   نظري  2

االحماض  

 الكاربوكسيلية 
Carboxylic acids 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني عشر 

يتعرف الطالب على   نظري  2

مشتقات االحماض 

 الكاربوكسيلية 

 

Carboxylic acids 

deravatives 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الثالث عشر 

يتعرف الطالب على   نظري  2

 االمينات 
Amins  

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الرابع عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

المركبات الحلقية  

 المختلفة 
Hetro cyclic 

compounds 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 Second Exam الخامس عشر


