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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة كربالء التربٍة للعلوم الصرفة/ كلٍة انمؤصضح انرؼهُمُح .1

 الكٍمٍاء  ٍ / انمشكزؼهمانمضم ان .2

 Ch 101/ الكٍمٍاء العضوٌة/ المرحلة األولى اصم / سمز انممشس .3

 ٌومً أشكال انحضىس انمراحح .4

 سنوي انفصم / انضىح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 55/3/1057 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشسأهذاف  .8

 ها مغ دساصح انكُمُاء انفشاغُح نثؼض انمشكثاخشذؼشَف انطانة تانمشكثاخ انؼضىَح وطشق ذحضُ

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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 انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشجاخ ان .9

 ح ُانمؼشفاالهذاف  -أ
 مؼشفح انطانة نهمشكثاخ انؼضىَح-1أ

 و وانىضؼُح انفشاغُح نها واالنكُىاخ االنكاواخ انحهمُح و االنكاواخ طشق ذحضُشذؼشَف انطانة ت-2أ

 االسوماذُح مغ انكُمُاء انفشاغُح نثؼض انمشكثاخ انهُذسوكاستىواخ و  انذاَُىاخ و االنكاَىاخ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 االنكاَىاخ و األنكُىاخ و أن َرمه انطانة انرشاكُة انكُمُائُح نالنكاواخ -1ب

 وطشق ذحضُشها االنكاواخ انحهمُح و االنكاواخانرمُُز تُه  -2ب

 األسوماذُح وطشق ذحضُشها و األنُفاذُح انهُذسوكاستىواخ انرمُُز تُه -3ب

 أن َرمه انطانة كراتح انرشاكُة انفشاغُح نثؼض انمشكثاخ انؼضىَح -4ب

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح مثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُم      

 األمرحاواخ انشفىَح -1
 األمرحاواخ انشهشَح -2
 األمرحاواخ انضىىَح -3
 االهذاف انىجذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أصهىب انحىاس تُه انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أصهىب انمىالشح -3ج

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم     

 انمحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح مثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُم    

 األمرحاواخ انشفىَح -
 األمرحاواخ انشهشَح -

 األمرحاواخ انضىىَح -    
تماتهُح انرىظُف وانرطىس  انمىمىنح ) انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و -د 

 (.انشخصٍ

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

 أن َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَش واذماوها  -4د
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 تىُح انممشس .11

 انضاػاخ األصثىع
مخشجاخ انرؼهم 

 انمطهىتح
اصم انىحذج / انمضاق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انرمُُم طشَمح انرؼهُم

 اصرة سيكما وباي ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1
الكيمياء العضوية االواصر 
 انمحاضشج+انمخرثش االحاديةوالثنائيةوالثالثية 

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

2 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 شروط التعاقب
التعاقب وفوق التعاقب واالوربيتاالت 

 انمحاضشج+انمخرثش الذرية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الخواص الفيزيائية -االلكانات  التسمية الكانات بسيطة وحلقية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش طرق تحضيرالكانات طرق مختلفة لتحضير الكانات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

5 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 الهلجنهعوامل 
 هلجنةااللكانات والعوامل المؤثرة عليها

 انمحاضشج+انمخرثش وااللكانات المختلفة
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الخواص الفيزيائية  -االلكينات التسمية االلكينات تسميتها وخواصها ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 انمحاضشج+انمخرثش تحضير االلكينات طرق مختلفة للتحضير ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش ايونات الكاربونيوم واعادة الترتب ترتب ايونات الكاربونيوم ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان الفصل االول امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 امرحاواخ شهشَح  انمحاضشج+انمخرثش الخواص الفيزيائية -الدايينات التسمية تسمية الدايينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

 ,1) -(1,4)-تفاعالت االضافة ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

2) 
 انمحاضشج+انمخرثش الدايينات طرق تحضير

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

12 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 تسمية االلكاينات وخواصها
 -االلكاينات التسمية التحضير

 انمحاضشج+انمخرثش التفاعالت
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش االستلينوالكاينات الطرفيةحامضية  شروط الحامضية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 امرحاواخ شهشَح  انمحاضشج+انمخرثش االمتحان الثاني  للفصل االول امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14

 انمحاضشج+انمخرثش الهيدروكاربوناتاالروماتية تركيب البنزين تراكيب البنزين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 15
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الظاهرة االروماتية للبنزين قاعدة هوكللالروماتية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 16
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش التسمية –مشتقات البنزين تسمية مشتقات البنزين ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت البنزين التعويض االلكتروفيلي ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفاعلية والتوجيه في تفاعالت البنزين العوامل المؤثرة ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان الفصل الثاني امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

21 
 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2

 ذرة الكربون الرباعية السطوح
الكيمياء الفراغية الذرة الكيرالية وغير 

 انمحاضشج+انمخرثش الكيرالية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش االيزومرات الهندسية السزوالترانس ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الضوء المستقطب –الفعالية الضؤئية الدوران النوعي–جهاز المقطاب  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
اصثىػُح وشهشَح امرحاواخ 

 وذماسَش مخرثشَح

24 
 

 انمحاضشج+انمخرثش للمركبات العضويةL و  Dنظام D-Lالتسمية حسب نظام  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح
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 انثىُح انرحرُح  .11

 -ٍ نهمشحهح االونً كهُح انرشتُح كراب مىهج /انكُمُاء انؼضىَح - انكرة انممشسج انمطهىتح -1

 اته انهُثم –انكُمُاء انفشاغُح كراب مىهجٍ نكهُح انرشتُح 

 
  انمشاجغ انشئُضُح )انمصادس( -2

 انكرة وانمشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انمجالخ انؼهمُح، انرماسَش،....( - ب

Organic chemistry Morrsen and Boyed- 

 

 Organic chemistry Francis Carey انمشاجغ االنكرشووُح ، مىالغ االورشوُد -ب

 

 خطح ذطىَش انممشس انذساصٍ .12

 

 

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش مراجعة عامة للمادة مراجعة عامة للمادة ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 وذماسَش مخرثشَح

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش االمتحان الثاني للفصل الثاني امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26

 وذماسَش مخرثشَح


