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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة كربالء التربية للعلوم الصرفة/ كلية انمؤصضح انرؼهُمُح .1

 الكيمياء  ٍ / انمشكزؼهمُانمضم ان .2

 Ch 201/ الكيمياء العضوية/ المرحلة الثانية اصم / سمز انممشس .3

 يومي أشكال انحضىس انمراحح .4

 سنوي انفصم / انضىح .5

 ساعات 5 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 55/3/1057 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انممشس أهذاف .8

نرفاػالخ انمخرهفح مُكاوُكُاخ ا ؼضىَح وطشق ذحضُشها وذفاػالذها مغ دساصحانمشكثاخ انذؼشَف انطهثح ػهً 

 .نهزي انمشكثاخ

 
 
 

 
 

 

 

 

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

 انكُرىواخ وذفاػالذها و األنذَهاَذاخ تؼض انمشكثاخ مثم: ذحضُش طشقذؼشَف انطانة ت-2أ

 واألَثشاخ وانكحىالخ انحىامض انكاستىكضُهُح طشق ذحضُشذؼشَف انطانة ت-3أ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 أن َرمه انطانة كراتح انمُكاوُكُح انخاصح تكم ذفاػم  -1ب

 وانكُرىواخ تاصرؼمال انكشف انخاص األنذَهاَذاخانرمُُز تُه تؼض انمشكثاخ مثم:  -2ب

 انرمُُز تُىاألمُىاخ وطشق ذحضُشها -3ب

أن َرمه انطانة كراتح انرشاكُة انخاصح نثؼض انمشكثاخ انؼضىَح مثم: األَثىكضُذاخ وهانُذاخ  -4ب

 األسَم

 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 -    
 (.انرطىسانشخصٍ تماتهُح انرىظُف و انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانمىمىنح )انرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و - د

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

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 َة مؼهمانمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذس -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

 انمحاضشج+انمخرثش الفينوالت,صيغتها, صفاتها الفيزيائية, تحضيرها الفينوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت الفينوالت الفينوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 2
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 األلديهايداتوالكيتونات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3
, الفيزيائيةااللديهايداتوالكيتونات, صيغتها, صفاتها 

 انمحاضشج+انمخرثش تحضيرها.
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4
األضافةالنيكلوفيلية الى 

 مجموعة الكاربونيل
تفاعالتها ,االضافة النيكليوفيلية الى مجموعة 

 انمحاضشج+انمخرثش الكاربونيل
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 تفاعالت التكثيف ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 5
تصنيف مشتقات الكاربونيل تفاعالت التكثيف 

 انمحاضشج+انمخرثش لاللديهايداتوالكيتونات مع ميكانيكيتها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 الحوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6
الحوامض الكاربوكسيلية ,صيغتها ,صفاتها 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزيائية, تسميتها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

امالح الحوامض الكاربوكسيلية ومصادرها, تحضير  الحوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7
 انمحاضشج+انمخرثش ةالحوامض الكاربوكسيلي

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 الكاربوكسيليةالحوامض  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8
تحضير الحوامض وتفاعالت الحوامض 

 انمحاضشج+انمخرثش الكاربوكسيلية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الحوامض الكاربوكسيلية الثنائية الحوامض الكاربوكسيلية ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11
الحوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية

مشتقات الحوامض الكاربوكسيلية, انواعها, 
 انمحاضشج+انمخرثش تسميتها, صفاتها الفيزيائية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11
الحوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية
 انمحاضشج+انمخرثش تحضير مشتقات الحوامض الكاربوكسيلية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 12
الحوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية
 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت مشتقات  الحوامض الكاربوكسيلية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

االمينات و امالح الدايزونيوم ,انواع االمينات  األمينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13
 انمحاضشج+انمخرثش تسميتها ,صفاتها الفيزيائية

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 األمينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14
امالح االمينات ,مصادرها ,تحضير االمينات, 

 انمحاضشج+انمخرثش قاعدية االمينات
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل االول امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 15
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 األمينات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 16
تفاعالت االمينات )تفاعالت االضافة( تفاعالت 

 انمحاضشج+انمخرثش االمينات مع حامض النتروز
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكوين  امالح الدايزونيوم وازدواجها مع االمينات الدايزونيومامالح  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 الكحوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18
الكحوالت, تسميتها, تصنيفها, صفاتها الفيزيائية, 

 انمحاضشج+انمخرثش مصادر الكحوالت
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 الكحوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19
الكحوالت متعددة الهيدروكسيل,تحضيرالكحوالت 

 انمحاضشج+انمخرثش االحادية
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت الكحوالت الكحوالت ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 االيثراتوااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
االيثراتوااليبوكسيدات, تسميتها, صفاتها 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزيائية,تحضيرااليثرات
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تحضير االيبوكسيدات, تفاعالت االيثرات االيثراتوااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
اصثىػُح وشهشَح امرحاواخ 

 وذماسَش مخرثشَح
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 انثىُح انرحرُح  .11

 Organic chemistry Morrison and Boyed انكرة انممشسج انمطهىتح -1

  انمشاجغ انشئُضُح )انمصادس( -2

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

Organic Chemistry By Graham and Selmios 

 Organic chemistry Francis Carey انمشاجغ االنكرشووُح ، مىالغ االورشوُد -ب

 

 خطح ذطىَش انممشس انذساصٍ .12

 

 

 

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت االيبوكسيدات االيبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24
هاليدات االريل, تركيبها وصيغتها العامة صفاتها 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزيائية, تحضيرها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش تحضير هاليدات االريل, تفاعالتها هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش مركبات الفسفورالعضوية, انواعها, تحضيرها مركبات الفسفور ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 االيثراتوااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
االيثراتوااليبوكسيدات, تسميتها, صفاتها 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزيائية,تحضيرااليثرات
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش االيبوكسيدات, تفاعالت االيثراتتحضير  االيثراتوااليبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تفاعالت االيبوكسيدات االيبوكسيدات ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24
وصيغتها العامة صفاتها هاليدات االريل, تركيبها 

 انمحاضشج+انمخرثش الفيزيائية, تحضيرها
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش تحضير هاليدات االريل, تفاعالتها هاليدات األريل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش مركبات الفسفورالعضوية, انواعها, تحضيرها مركبات الفسفور ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26
امرحاواخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح


