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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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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء العضویة  -1أ
  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكیب الكیمیائیة للمركبات العضویة  -2أ
  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لمیكانیكة التفاعالت العضویة   -3أ
  ةللتجارب العملیة للكیمیاء العضویتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةمھاراتالاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
الضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع ا   -

  العضوي 
تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر   -

  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 سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء  العضویة  -1ج
  تمكین الطلبة من حل المشاكل  في تحضیر وتشخیص  المركبات العضویة  -2ج
    تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة بالكیمیاء العضویة  وباللغة االنكلیزیة  -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  قة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة طری  -
  الشرح والتوضیح     -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

  العضوي 
تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر   -

  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 سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  متحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا  ا  - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر المشاركة   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العضویة  -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ريف الطالب بالكيمياء تع 5 1

  العضوية وامهيتها يف حياتنا

السبورة والداتا   مقدمة عن الكيمياء العضوية
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعريف الطالب  5 2

  باهليدروكربونات وانواعها

 = السبورة والداتا شو   اهليدروكربونات

تعريف الطالب بغاز امليثان  5 3

 وطريقة حتضرية

اهليدروكربونات املشبعةواوهلا 

  ومصادرة امليثان

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بااللكانات  5 4

 وصفا5ا

 = السبورة والداتا شو   حتضري االلكانات وخواصها

تعريف الطالب بتقاعالت  5 5

 االلكانات  

تفاعالت االلكانات والكشف 

  هاعن

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب   5 6

 اهليدروكربونات غرياملشبعة

 وانواعها 

 = السبورة والداتا شو   اهليدروكربونات غرياملشبعة

تعريف الطالب بااللكينات  5 7

 وتسميتها  وصفا5ا

 = السبورة والداتا شو   االلكينات وخواصها

تعريف الطالب بطرق حتضري  5  8

 االلكينات

 = السبورة والداتا شو   ضري االلكيناتحت

تعريف الطالب بتقاعالت  5  9

 االلكينات

 = السبورة والداتا شو   تفاعالت االلكينات

تعريف الطالب بالكشف عن  5  10

 االلكينات 

تكملة تفاعالت االلكينات 

  والكشف عنها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بااللكاينات  5  11

 هاوصفا5ا وتسميت

 = السبورة والداتا شو   االلكاينات خواصها وحتضريها

تعريف الطالب بتفاعالت  5  12

 االلكاينات 

تفاعالت االلكاينات والكشف 

  عنها 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالدايينات  5  13

 وصفا5ا

 = السبورة والداتا شو   الداينات خواصها وحتضريها

ينات تعريف الطالب بالداي 5  14

 والكشف عنها 

تفاعالت الداينات والكشف 

  عنها

 = السبورة والداتا شو 

املركبات تعريف الطالب ب 5  15

وصفا5ا  احللقية االليفاتية

 وتسميتها وحتضريها

حتضرياملركبات احللقية  

  االليفاتية وخواصها

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .12

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

  حممد جواد.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 

تعريف الطالب  بتفاعالت  5  16

 ليفاتيةاملركبات احللقية اال

 = السبورة والداتا شو   تفاعالت املركبات احللقية

تعريف الطالب املركبات  5  17

 االروماتية وصفا5ا وتسميتها 

مقدمة عن املركبات االروماتية 

  وتسميتها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باملركبات  5  18

 االروماتية

قاعدة هوكل للمركبات 

  االروماتية

 = تا شو السبورة والدا

 = السبورة والداتا شو   حتضري البنزين ومشتقاتة تعريف الطالب بصفات البنرين 5  19

فاعالت تعريف الطالب بت 5  20

 املركبات االروماتية

 = السبورة والداتا شو   تفاعالت املركبات االروماتية

تعريف الطالب بصفات  5  21

 هاليدات االلكيل

 = ا شو السبورة والدات  هاليدات االلكيل

تعريف الطالب بطرق حتضري  5  22

 هاليدات االلكيل

 = السبورة والداتا شو   هاليدات االلكيلحتضري 

تعريف الطالب بتفاعالت  5  23

 هاليدات االلكيل

تفاعالت االزاحة الباحثة عن 

 SN2النواة 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتفاعالت  5  24

 هاليدات االلكيل

زاحة الباحثة عن تفاعالت اال

 النواة

 = السبورة والداتا شو 

بتفاعالت تعريف الطالب  5  25

 اليدات االلكيلهلE2احلذف 

اليدات هلE2تفاعالت احلذف

  االلكيل

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتفاعالت  5  26

  هاليدات االلكيل E1احلذف 

هلاليدات E 1تفاعالت احلذف

  االلكيل

 = و السبورة والداتا ش

بالكحوالت تعريف الطالب  5  27

 وصفا5ا

 = السبورة والداتا شو   الكحوالت وخواصها

تعريف الطالب بطرق حتضري  5  28

 الكحوالت

 = السبورة والداتا شو   حتضري الكحوالت

تعريف الطالب ببتفاعالت  5  29

 الكحوالت 

تفاعالت الكحوالت 

  والكشف عنها

 = السبورة والداتا شو 

يف الطالب بصفات تعر  5  30

االيثرات وطرق تسميتها 

 وتفاعال5ا 

 = السبورة والداتا شو   مقدمة عن االيثرات وتفاعال5ا

     امتحان الشهر الثاين  امتحان الشهر الثاين   31
- 
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              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , ت العلمیة المجال( 

www.chemicalprocessing.com 

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

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

  


