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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة كربالء التربية للعلوم الصرفة/ كلية انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 الكيمياء  ٍ / انًشكضؼهًانمغى ان .2

 Ch 403-// المرحلة الرابعةالعضويالتشخيص  اعى / سيض انًمشس .3

 يومي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنوي انفصم / انغُح .5

 ساعات 4 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 55/3/1057 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشسأهذاف  .8

ويٍ IR  ,H-NMR  ,UVانرؼشف ػهً ذشكُة انًادج انؼضىَح انًجهىنح ورنك يٍ خالل دساعح اطُافها  

 .خالل اجشاء انرجاسب وانكشىفاخ انًخرثشَح نها

 
 
 

 
 
 
 

 

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 انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 حُانًؼشفاألهذاف  -أ
 نطشق انرشخُص انؼضىٌ نهًشكثاخ يؼشفح انطانة -1أ

 يؼشفح وذشخُص انًشكة ػٍ طشَك االطُاف  -2أ

 نهًشكثاخ انكًُُاوَح اإلصاححفهى يؼًُ  -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذ األهذاف  -ب 

 أٌ َرمٍ انطانة حم انًغائم انًرؼهمح تاألطُاف وطشق ذشخُص انًشكة ػًهُا وَظشَا.  -1ب

 واياكٍ ظهىسهافٍ انًشكثاخ انًجايُغ انفؼانح انرًُُض تٍُ  -2ب

 وانؼىايم انًؤثشج ػهً يىلغ انحضو انكًُُاوَح اإلصاححانًجايُغ انًؤدَح انً  انرًُُض تٍُ -3ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وعائم األَضاح يثم: انغثىسج انزكُح  -2
 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهضج انمُاط -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انغُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أعهىب انحىاس تٍُ انطانة واألعرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أعهىب انًُالشح -3ج

 األهرًاو تانًشاسَغ انثحثُح -4ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وعائم األَضاح يثم: انغثىسج انزكُح  -           

 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهضج انمُاط -
 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انغُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَظ واذماَها أٌ َرًكٍ  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اعى انىحذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 انًحاضشج+انًخرثش مقدمة عامة  IRمطيافية االشعة تحت الحمراء  ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 1
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش النظرية IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 2
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش العوامل المؤثرة على مواقع الحزم IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 3
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش الحزمالعوامل المؤثرة على مواقع  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 4
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش المجاميع الفعالة واماكن ظهورها IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 5
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش المجاميع الفعالة واماكن ظهورها IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 6
وشهشَح ايرحاَاخ اعثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش IRتحليل وتفسير اطياف ال  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 7
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش IRتحليل وتفسير اطياف ال  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 8
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش وحلولمسائل  IR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 9
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 11
 طيف الرنين النووي المغناطيسي

NMR 
 انًحاضشج+انًخرثش مقدمة عامة

ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش النظرية NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 11
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش النوى المغناطيسية NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 12
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االزاحة الكيمياوية NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 13
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش العوامل المؤثرة على االزاحة  NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 14
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 15
االزاحة الكيمياوية للمركبات الغير 

 انًحاضشج+انًخرثش مشبعة
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش NMRتحليل وتفسير اطياف ال  NMR ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 16
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 17
 طيف االشعة فوق البنفسجية 

UV 
 انًحاضشج+انًخرثش مقدمة عامة

ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش UVميكانيكية امتصاص ال  UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 18
 ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش العوامل المؤثرة على مواقع الحزم UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 19
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش حساب قيم االمتصاص UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 21
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االمتصاص للبولييناتحساب قيم  UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 21
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش البنزين ومشتاقته UV ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 22
ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 1 23

 
UV 
 

 مسائل وحلول
 

 انًحاضشج+انًخرثش

 

 

ايرحاَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 انثُُح انرحرُح  .11

  انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

  انًشاجغ انشئُغُح )انًصادس( -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  - أ
 ) انًجالخ انؼهًُح, انرماسَش, ......(

 

انًشاجغ االنكرشوَُح, يىالغ  - ب

 االَرشَُد
 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ .12

 

 

 

 


