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 1الصفحة 

 
  

      

 مي وصف البرنامج األكادي       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقلية قسم  / املركز لميالقسم الع .2

 العضويةالكيمياء  او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ت اخلارجية األخرىاملؤثرا .7

 6132 – 7 – 13 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

 دراسة املركبات العضوية و  وتفرعاته العضويةالكيمياء يبحث علم  -3
 املركبات العضويةخواص وطرائق حتضري التعرف على يشتمل على  -6
 ارخيها و امهيتها للكائن احلي و تة املركبات العضوية يمعرفة ماهي -1
  احليوان تغذيةيف دعم املركبات العضوية كيف تسهم  -4
 تفاعالت املركبات العضوية  -5
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11

  االهداف املعرفية  -أ
      العضويةالكيمياء ان يتعرف الطالب على مفهوم    -3أ
   املركبات العضويةانواع الطالب ف يصنان    -6أ
 تفاعالت املركبات العضوية وحتضريها والتعرف على خواصها الطالب  يقيسان    -1أ

 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 
  املركبات العضويةتعريف الطالب مبفهوم  – 3ب 
 التفاعالت العضوية ائية املختلفة لقياساجراء التحاليل الكيمقدرة الطالب على  – 6ب 
 املركبات العضويةوصفات انواع حتديد الطلبة من متكني   - 1ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
  املخترباتالدروس العملية يف  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
  االختبارات العملية -6
 التقارير والدراسات -1
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -3ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 الدراكاملالحظة وا -6ج
 التحليل والتفسري -1ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -3
 .اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -6
 وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -1

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 

 ي(.املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصالتأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -3د
 ( Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 .( حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -1د
 .(على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  االتصال الكتايب ) القدرة -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -1
  يف املخترباتالدروس العملية  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1
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 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 1 6 العضويةالكيمياء    االوىل
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -3
 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد.ادارة الوقت :  -6
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -1
 االستقاللية بالعمل . -4
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -5
 .( در على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى املهارات العاملية ) الطالب قا -2

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي                             

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -3
 دليل اجلامعة  -6
 ركزية املكتبة امل -1
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي
 أم اختياري

 ةيالمعرفهدا  األ
 يةالمهاراتاألهدا  
 برنامجالخاصة بال

األهدا  الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
    المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى  )
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 
 (الشخصي

 4د 3د 6د 1د 4ج 3ج 6ج 1ج 4ب 3ب 6ب 1ب 4أ 3أ 6أ 1أ

 الرابعة
 افرتاضي  

الكيمياء 
 العضوية

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقلية قسم  / املركز القسم العلمي  .2

 العضويةالكيمياء  اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 عةسا 11 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 6132 – 7 – 13 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

 دراسة املركبات العضوية الكيمياء العضوية وتفرعاته و يبحث علم  .3
 املركبات العضويةخواص وطرائق حتضري التعرف على يشتمل على  .6
 و تارخيها و امهيتها للكائن احلي ة املركبات العضوية يمعرفة ماهي .1

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .31
  األهداف املعرفية  -أ

      الكيمياء العضويةان يتعرف الطالب على مفهوم    -3أ
  انواع املركبات العضوية الطالب يصنف ان    -6أ
 تفاعالت املركبات العضوية وحتضريها والتعرف على خواصهاالطالب  يقيسان    -1أ

  خلاصة باملقرر.ا يةاملهاراتاألهداف   -ب 
  املركبات العضويةتعريف الطالب مبفهوم  – 3ب 
 اجراء التحاليل الكيمائية املختلفة لقياس التفاعالت العضويةقدرة الطالب على  – 6ب 
 حتديد انواع وصفات املركبات العضويةالطلبة من متكني   - 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 طريقة احملاضرة  -6
 اميع الطالبية اجمل -1
  يف املخترباتالدروس العملية  -4
  طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  هو ملموس                 مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا  -3ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -1ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -3
 قة احملاضرة طري -6
 اجملاميع الطالبية  -1
  يف املخترباتالدروس العملية  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -1

 .املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -3د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -1د
 . (التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على  -4د
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 بنية املقرر .33

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة عن املركبات  6 األول
 العضوية

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

صر واجملموعات اع االواانو  6 الثاين
 الفعالة 

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

-تسميتها-االلكانات 6 الثالث
 خواصها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 -تفاعالهتا -نات اااللك 6 الرابع
 حتضريها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 ةو احملاضر 

 اإلمتحان

-تسميتها- االلكاينات 6 اخلامس
 خواصها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

-تفاعالهتا - االلكاينات 6 السادس
 حتضريها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 6 السابع
-املركبات االروماتية 

-خواصها-تسميتها
 وحتضريها تفاعالهتا

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 6 الثامن
-تسميتها-الكحوالت 

تفاعالهتا -خواصها
 وحتضريها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 6 التاسع
-االيثرات تسميتها

تفاعالهتا -خواصها
 وحتضريها

الكيمياء 
 العضوية

النموذج  الشرح وعرض
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 6 العاشر
-االلديهايدات تسميتها

تفاعالهتا -خواصها
 وحتضريها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

-الكيتونات تسميتها 6 احلادي عشر
 خواصها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

تفاعالهتا -ونات الكيت 6 الثاين عشر
 وحتضريها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -36
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -3

 لعلمي املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم ا
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -6
 تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية . -1
 ن خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االهلية م -4
 

 

 6 الثالث عشر
احلوامض الكاربوكسلية 

-خواصها-تسميتها
 تفاعالهتا وحتضريها

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 6 الرابع عشر
-االسرتات تسميتها

تفاعالهتا -خواصها
 ضريهاوحت

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 6 اخلامس عشر
 العضويةاالمينات 
-خواصها-تسميتها

 تفاعالهتا وحتضريها 

الكيمياء 
 العضوية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -31

 اسس الكيمياء العضوية  ـ الكتب املقررة املطلوبة3
 . يوسف علي الفتاحيد

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(6
1- Wade, L. G. 2013. Organic Chemistry. Pearson. 

Boston. 
2- Smith, JL. G. 2011. Organic Chemistry. McGraw 

Hill. 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 ية االكادميية العراقيةاجملالت العلم

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت


