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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 ل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

  المؤسسة التعليمية  .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 مج األكاديمي أهداف البرنا .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 التقييم   طرائق     

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم     
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      
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 صي التخطيط للتطور الشخ .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 ن البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة م 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 جبر عبد الرحمن أ.م.د. ليلىاسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –ت تكري جامعة المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الكيمياء      / المركز علمي القسم ال .2

 ثالثة   مرحلة\ ن فك \نظري  فيزياوية  كيمياء  اسم / رمز المقرر  .3

 الجزيئي / ك ك ن / المرحلة الرابعة طيف  –كيمياء الكم  
 الكتروني   -حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 –  فصلي )كورسات( الفصل / السنة  .5

 ساعة  45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-30 ا الوصف تاريخ إعداد هذ  .7

 أهداف المقرر .8

و الكيمياء الكهربائية ) الفصل  (األولالفيزياوية الحركية ) الفصل  الكيمياءعامة عن  فكرةايصال   -1    

الطلبة بعض المهارات التي  تم اكساب ، وكما ي ات االخرىاالختصاصو  واهمية هذا المقرر لألقسام \الثاني 

ئية مع  ة في العملية المختبرية ومتابعة سير تفاعالت الكيميا لتي تكتسبهم خبراع ي تجعلهم ملمين بأهم المواض

  مرور الزمن .

التي ممكن ان نحصل عليها من خالل  واألرقاميمكن للطالب بان يفسر االشكال الطيفية ودراسة االبعاد  -2

 طيفية كمية ودراسة 

 في العراق.  الكيمياء الحياتيةافي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . الفيزياويةالكيمياء العملي في ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 مية التي تصادفه . و اليتفسير الظواهر  قواعد ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من ا -2أ

 . االستعماالت غير السليمة  ايجابا أن ينتقد   -3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم   -5أ
 . مع دالالتهائية الفيزيااأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتف هدااأل  -ب 

 

مية  ) حركية والكهربائية / الك الكيمياء الفيزياويةحلوال وتعليال للظواهر أن يبتكر الطالب  - 1ب 

 بشئ من الحداثة واالبداع. طيفية(  وال

ى  والتكيف علطيفية(  مية وال) حركية والكهربائية / الك الفيزياويةالكيمياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب 

 كل .حل المشا

مية  ) حركية والكهربائية / الك ويةالفيزياكيمياء المخططا لدراسة المفردات  الطالب  أن يصمم  - 3ب 

 .. بأسلوب جديد طيفية(  وال

 طرائق التعليم والتعلم       

 . طريقة القاء المحاضرات  -1

 . (Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية . ا -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
 التي تعتمد على العصف الذهني.  االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -3
   األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ( Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

ف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف  الهد 

 ة على التفكير بشكل معقول. يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدر

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب) التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما
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 ر الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د 

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د 
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو  التحليل والتحقيق -3د 

 تحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، و    -4د 
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 عالموضو
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
مفهوم الكيمياء  فهم موضوع المحاضرة 3

  الحركية والكهربائية

 )الثالث(

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حريري او حضوري ت

  شفوي

 الثاني

سرعة  إيجادكيفية  فهم موضوع المحاضرة 3

التفاعل والعوامل 

  عليها التي تؤثر 

الوحدات التي 

تستخدم في الكيمياء 

 الكهربائية 

االحداثيات  أنواع

كيفية الكمية و

ها على الجسيم تطبيق

 في الفراغ ) الرابع(

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حريري او حضوري ت

  ويشف

 الثالث

  األمثلةشرح وحل  فهم موضوع المحاضرة 3

طريقة التفاضلية لل

والتكاملية اليجاد 

 رتبة التفاعل

ماهي المركبات 

االلكتروليتية 

الضعيفة والقوية 

 إيجادوكيفية 

يل النوعي التوص

 والمقاومة للمحلول 

جسيم في شرح  

صندوق واهم 

العلماء في نفسير 

هذه الطريقة وشرح 

 ق الطيفيةعن المناط

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

رتب التفاعل  فهم موضوع المحاضرة 3

 ىواألولالصفرية 

والثانية والثالثة مع 

 وإيجادقوانيهم 

نصف عمر التفاعل 

 لكل  رتبة 

وفهم كيفية  إيجاد

التوصيل  إيجاد

الموالري والنوعي 

 والجزيئي 

القوانين السبعة 

كمية اليجاد الدوال ال

 الذاتية 

شرح وفهم كيفية 

عزم ثنائي  إيجاد

القطب في منطقة 

  المايكرويف

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 الخامس
في الحركية  امتحان شهري 3

والكهربائية والكيمية 

  والطيقية الجزيئية

امتحان الكتروني او  حضوري

 حضوري

 السادس

الحرارة تاثير درجة  ضوع المحاضرةفهم مو 3

سرعة التفاعل  لىع

اقة التنشيط ط وإيجاد

 للتفاعل 

كيفية استخدام 

معادلة كولوراش 

المد المحاليل  وإيجاد

 المخففة 

تطبيق مفهوم 

هيزنبرك وديراك 

 اليجاد الدالة 

 I.Rمنطقة شرح 

درجات  وإيجاد

  يةالحر

Meet+
PDF 

 اسئلة شفهية 

 السابع

المواد تاثير تركيز  لمحاضرةفهم موضوع ا 3

متفاعلة والناتجة ال

 ع سرعة التفاعل

 وإيجاد األمثلةحل 

 االنتقال  دداأع

الزخم الزاوي  إيجاد

والكمي . وشرح  

الحزم الفوقية 

يف طوالساخن لل

 جزيئيال

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن

المساعد تاثير العامل  موضوع المحاضرة فهم 3

 وإيجادعلى التفاعل 

ة النتقالية االيونيا

للاليونات في 

ل المحالي

 االلكتروليتية

 األجهزةشرح اهم 

واالستعماالت في  

 I.Rمنطقة 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع

تاثير التسحيح  فهم موضوع المحاضرة 3

التوصيلي على 

قياس التوصيلية 

وثابت الموالرية 

 الخلية

 U.Vشرح منطقة 

 في الطيف الجزيئي

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر

نظرية المراحل  فهم موضوع المحاضرة 3

 االنتقالية للتفاعالت

 معادلة نرنيست

  لجهد القطب

استخدامات   اهم

 U.Vوفائدة 

للمستخدم هذه 

 االجهزة

Meet+
PDF 

و امتحان الكتروني ا

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 لبنية التحتية  ا .11

  الفيزياويةكتاب الكيمياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

لعراقية الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات ا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ... المجالت العلمية , التقارير ,.) 
، الكيمياء  الفيزياويةكتاب اساسيات الكيمياء 

 ماالفيزياوية لشار

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
مراجع رصينة من  ، نيةااللكترو المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 % سنويا  45

 الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر . ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات 

 

الحادي 

 عشر

 نظرية التصادم  فهم موضوع المحاضرة 3

خاليا التركيزوجهد 

 جسر السائل

مبدأ دي بروكلي 

   المادةج  مواال

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الثاني 

 عشر

 خاليا الوقود فهم موضوع المحاضرة 3

نظرية التصادم 

 ةأحاديلتفاعالت 

 الجزيئية

معادلة شرودنكر 

 عداد الكم وا

امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي

الثالث 

 عشر

طاقة التنشيط  فهم موضوع المحاضرة 3

 ومعادلة ارينوس

 تاكل الفلزات

الستنثاء قاعدة ا

  لبولي

امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري, تحريري او 

  شفوي

الرابع 

 عشر

ة على اجهزة اطالع الطلب 3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 

 

التي  األقطاب

تستخدم في قياس 

 االس الهيدروجيني

 قاعدة هوند

 U.Vفهم منطقة 

االنتقاالت  وإيجاد

 الكترونية 

 اسئلة شفوية حضوري

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 ل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

  المؤسسة التعليمية  .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 مج األكاديمي أهداف البرنا .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 اكتساب المعرفة األساسية بالمحتوى العلمي للمقررات االدراسية من قوانين ومفاهيم  -1أ

 اكساب الطلبة القدرة على معالجة المعارف من جوانب عديدة -2أ

 االرتقاء بمستوى الطلبة علميا وترسيخ مفهوم النقاش واالستنباط واالستدالل  -3أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 طوير قدرة الطلبة على العمل في مجال االختصاص ت -1ب 

 -تطوير قدرة الطلبة على التحليل والتفكير العلمي الصحيح   -2ب 

 تطوير القدرة على تصويب األخطاء وحل المشكالت   -3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام المصادر العلمية الحديثة والبحوث الرائدة في مجال االختصاص من قبل التدريسي العداد 

 المحاضرات . باإلضافة الى استخدام أساليب العرض العلمية والرسومات التوضيحية. اعتماد أساليب 

 صف وطرح األسئلة الفكرية وإعطاء الواجبات البيتية. الحوار والمناقشة العلمية داخل ال

 
 التقييم   طرائق     

 

 االختبارات النظرية التحريرية الفصلية والشهرية واليومية ووضع أسئلة ذات خيارات علمية متعددة. اعداد 

 البحوث والمشاركة والتفاعل داخل الصف. 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 -ادراك الطلبة للمحتوى العملي للمقرر الدراسي وخصائصه واهميته.  -1ج

 -ير عن المعرفة العلمية المكتسبة بمهارة التعب -2ج 

 -تمكين الطلبة من التفكير والتحليل لمفردات المقررات العلمية  -3ج 

 تحقيق التنمية الشاملة للطلبة فكريا ونفسيا واجتماعيا.  - 4ج 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مي تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية والمواضيع العلمية المختلفة المؤهلة لقابلية التحليل والتفكير العل

 الصحيح . استخدام أسلوب النقاش والحوار الصفي. استخدام طرائق التعليم الحديثة وتوظيفها لتحقيق 

 األهداف الوجدانية المختلفة. 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية والشفوية والواجبات الالصفية المختلفة. المناقشات الحوارية . اعداد البحوث 

 المختلفة. 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -يعاب وحل المشكالت وتطوير الذات اكساب الطلبة القدرة على االست  -1د 

 -اكساب الطلبة القدرة على الحوار والنقاش  - 2د 

 -تعزيز الثقة بالنفس  - 3د 

 تعويد الطلبة على السعي للحصول على المعرفة وتحديد احتياجاتهم من خبرات. - 4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اعتماد مستوى الدعم للطلبة خالل العملية الدراسية لتعزيز الثقة.  -1

 ر التعليم الحديثة المحاضرات ومصاد  -2

 أنشطة مختلفة تضمن مشاركة الطالب فيها الكتساب المهارات العامة والتأهلية منها التجارب العلمية  -3

 المختبرية .

 

 
 طرائق التقييم           

 
 االختبارات التحريرية والشفوية   -1

 ارية المناقشات الحو -2

 اعداد البحوث  -3
 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

  ساعتين  بوليمر  ك المرحلة الرابعة
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 صي التخطيط للتطور الشخ .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 ن البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة م 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

   إبراهيم فهد وحيد .د. مأ.اسم التدريسي : 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية العلوم  –ت جامعة تكري المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الكيمياء      / المركز علمي القسم ال .2

 رابعة  مرحلة\ ك\نظري   بوليمر اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني   -حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 –  فصلي )كورسات( الفصل / السنة  .5

 ساعة  30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-7-1 ا الوصف تاريخ إعداد هذ  .7

 

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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 البنية التحتية   .11

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 بنية المقرر  .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع

 عالموضو
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

+Meet مقدمة فهم موضوع المحاضرة  2 االول
PDF 

امتحان الكتروني او  

  شفوي
الوزن الجزيئي   فهم موضوع المحاضرة  2 الثاني 

   للبوليمر
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 
الخصائص   فهم موضوع المحاضرة  2 الثالث 

   الحرارية للبوليمر
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 
+Meet تسمية البوليمرات  فهم موضوع المحاضرة  2 الرابع

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 
+Meet   تصنيف البوليمرات فهم موضوع المحاضرة  2 الخامس

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 
Googl   1شهر المتحان ا امتحان شهري 2 السادس 

e form 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 
+Meet فراغية البوليمر  فهم موضوع المحاضرة  2 السابع

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 
+Meet البلمرة التكثيفية  موضوع المحاضرة  فهم 2 الثامن

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 

البولي أسترات   فهم موضوع المحاضرة  2 التاسع

 البولي أمايدات و
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او  

 شفوي 

 العاشر 
البولي يورثان   فهم موضوع المحاضرة  2

فينول وراتنج ال

 فورمالديهايد 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او  

 شفوي 

الحادي  

 عشر

+Meet    البلمرة المشتركة فهم موضوع المحاضرة  2
PDF 

امتحان الكتروني او  

 شفوي 

الثاني  

 عشر

بلمرة الجذور  فهم موضوع المحاضرة  2

 الحرة 
امتحان الكتروني او   حضوري

 شفوي 

الثالث  

 عشر

امتحان الكتروني او   حضوري   ايونيةالكتالبلمرة  فهم موضوع المحاضرة  2

 شفوي 

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  2

مختبرية جديدة تمكنهم من  

اكتساب مهارات ومعلومات  

 جديدة 

 

 

امتحان الكتروني او   حضوري ونية البلمرة االني

 شفوي 

الخامس 

 عشر

Googl 2الشهر امتحان  امتحان شهري 2
e form 

امتحان الكتروني او  

 شفوي 
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لعراقية  الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات ا )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 . والجامعات العالمية الرصينة

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
، مجلة تكريت للعلوم   يئات الكبيرةكيمياء الجزكتاب 

 الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
مراجع رصينة من   ، نيةااللكترو المكتبة االفتراضية

 االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 % سنويا  25

 ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر .
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 العلوم :   ة/ املعهدالكلي     
 الكيمياء :      القسم العلمي     
 2021-6-27اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع             :                                                          التوقيع     
                  م.د. وقاص سعدي فيحان   املعاون العلمي :  سم ا                                 أ.د.فائز حمسن حامد  :   رئيس القسم  سما    
 :                                                          التاريخ                                                 :                  لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 اجلامعيضمان اجلودة واألداء  شعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
                                                                                  التوقيع     
          مصادقة السيد العميد         
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 وصف المقرر 

 ا.د.علي إبراهيم خليل اسم التدريسي : 

 وصف المقرر 

 

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. 

 كلية العلوم  –جامعة تكريت  التعليمية المؤسسة  .1

 قسم علوم الكيمياء      / المركز علمي القسم ال .2

 ن - ك  \مادتين(  -دراسات عليا )دكتوراه  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني   -حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(   الفصل / السنة  .5

 ساعة  30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021- 6-26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

حول تقنية مطيافية    العملية    عن التقنيات التحليلية المهمة في الكيمياء التحليلية النظرية و  فكرةايصال     -1    

البوالروغرافي   تقنية  وكذلك   الجزيئية   المطيافية  عن  واختالفها  الذري  الطرق    تها  واهمي االمتصاص  بين 

لهذة التقنيات ومعالجة    تجعلهم ملمين بأهم المواضيع  بالمهارات التي، يتم اكساب الطلبة      األخرىالكهربائية  

اليومية ، كقياس الملوثات البيئة التي تشكل  في الحياة العملية  التي من الممكن ان يواجهوها    بعض المشاكل  

 . خطر وكذلك تقدير بعض العناصر والمواد التي اليمكن تقديرها بالتقنيات التحليلية االخرى

 
 .  الكيمياء التحليليةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . األخرىبيان اختالف طريقة االمتصاص الذري عن الطرق الطيفية 1أ

 التفريق بين المطيافية الذرية والمطيافية الجزئية .   -2أ

 توضيح موقع تقنية البوالروغرافي بين الطرق الكهربائية .   -3أ
 توضيح الطرق المهمة المستخدمة في البوالروغرافي ومزية كل طريقة.  -4أ
   تعريف الطالب بالحسابات الكيميائية المهمة  -5أ
 .مع دالالتها  الكيمياويةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 المطيافية لتقدير العناصر ولماذا اليمكن تقدير بعض االخر  هذه توضيح استخدام  – 1ب 

 ان يفهم الطالب مزايا تقنية البوالراغرافي من حيث الحساسية وعدم تحطيم العينة...الخ    - 2ب 

مع توضيح الصفة الكمية والصفة النوعية  لهذة  المواد ممكن تقديرها بالبوالراغرافي أيبيان   - 3ب 

 التقنية .

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . طريقة القاء المحاضرات  -1

   المجاميع الطالبية  -2
 المحاضرات العملية. -3

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة.  -3
 اعداد تقارير علمية  -4
   األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 وإيجاد المهارة اختبار قدرة الطالب على حل المسائل الحسابية   هذه: الهدف من مهارة التفكير -1ج

   الحلول المناسبة .

المهارة هو تعزيز الطالب الثقة بنفسه للحل ومواجهة المشاكل   هذهالهدف من  اتخاذ القرار :مهارة  -2ج

 والصعوبات التي قد تواجه في الحياة العملية والعلمية .

المهارة تعليم الطالب كيفية استخدام المطلحات )كيف  هذهمهارة القدرة على التحليل : الهدف من  -3ج

  ومتى ولماذا ( في تحليل البيانات 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة والمهارات  -د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د 

   العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د 
 الحقائق والمبادئ حال لمشكلةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس و  التحليل والتحقيق -3د 

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة     -4د 

 المقرربنية 10

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

الدراسات طلبة 

 العليا)دكتوراه( 
  2 2ك_ن مطيافية االمتصاص الذري

طلبة الدراسات 

 العليا)دكتوراه( 
  2 2ك _ن تقنية البوالروغرافي 

     

     

     

     

 البنية التحتية   .10

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ية االمتصاص الذري (يف)التحليل الكيمائي بمطا -1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
 جامعة بغداد   –د.فاضل جاسم محمد       

 زهير متي  –كتاب سكوج المترجم   -2
3- Chemical   Instrumentation by Strobel 

 أنواع البوالروغرافي 
 polarography - Mitesأنواع التيارات  -4

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
التي   العالمية الرصينة المجالت الكتب واالبحاث  المنشورة من 

 سبرنكر (  –تصدر من دور النشر )السفير 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 مراجع رصينة من االنترنيت  ،  االلكترونيةالمكتبة االفتراضية 
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 ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر .

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 : اجلامعة     
 :  املعهد/ الكلية   
 : القسم العلمي       
 :  تاريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                                                              :التوقيع       
 :                   اسم املعاون العلمي :                                                 اسم رئيس القسم    
 :                                                       لتاريخ  ا:                                                          التاريخ       
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 :اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 العميد         مصادقة السيد                                                                                                       

 
 



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

      
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 2الصفحة 
 

  
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 
 طرائق التقييم    
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 
 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  2 الحاسوب  األولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 (بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة )معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 



 
 

 5الصفحة 
 

  
 

 
 مخطط مهارات المنهج

 من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 
 

 6الصفحة 
 

  
 

 نموذج وصف المقرر

 عادل حسين دلف. م.م: اسم التدريسي 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .البرنامج

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الكيمياء     المركز/ القسم العلمي   .2

 مرحلة أولى /  الحاسوب رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .4

 2221- 2222 –( كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 32  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/ 6/ 11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
واهمية هذا الحاسوب وتعلم استعماله وكيفية توظيف ما تعلمه في الحياة اليومية ايصال فكرة عامة عن   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم الحاسوبية المقرر لألقسام غير االختصاص، وكما يتم اكساب الطلبة بعض المهارات 

مثل كتابة السيرة الذاتية أو كتابة تقرير في الحياة العملية اليومية،  يواجهوهاالمواضيع التي من الممكن ان 

 .وكيفية التعامل مع هكذا امورعلمي أو بحث 

 .في العراقفي استعمال برمجيات الكيمياء  كفؤةإعداد مالكات  -2
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  - 9



 
 

 7الصفحة 
 

  
 

   األهداف المعرفية -أ
 .الحاسوب عن طريق العملي الواقع لتطوير االحتياجات يصنف ان -1
 .استعمال الحاسوب في مجال الكيمياء -2
 .توظيف الحاسوب في الحياة اليومية -3
 .إلمام الطالب بالجوانب الحاسوبية المستخدمة في الدراسة االكاديمية  -4
  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .بيدأ الطالب باستعمال الحاسوب بمهارة عاليةأن  - 1ب

 .أن يكون الطالب بمهارة جدية في استعمال برنامج الورد  - 2ب

 .أن يكون الطالب بمهارة جدية في استعمال برنامج البوربوينت  - 3ب

 .يكون الطالب بمهارة جدية في استعمال برنامج األنترنيت أن  - 4ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 .طريقة القاء المحاضرات -1
 (.Team Project)المجاميع الطالبية   -2
 .المحاضرات العملية -3
 .الفيديوهات التعليمية -4
 عروض البوربوينت -5
 .األسئلة التحفيزية -6

 طرائق التقييم      
 .الشهريةاالمتحانات  -1
 .االمتحانات اليومية -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
 .التقارير الشهرية -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج
وفهم متى وماذا وكيف يجب أن ( قدرات الطالب)بما هو ملموس الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب 

 .يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول
الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة )العالية  مهارة التفكير -2ج

 (الطالب
مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا  للوصول إلى الحل المطلوب
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم القدرة  -1د
 TEAMWORK العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د
 التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة -3د
 األفكار والحلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع     -4د

 

 

 



 
 

 8الصفحة 
 

  
 

 بنية المقرر .11
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF نبذة عن الحاسوب المحاضرة موضوع فهم 2 األول

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF الحاسوب المحاضرة موضوع فهم 2 الثاني

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF أنواع الحواسيب المحاضرة موضوع فهم 2 الثالث

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF مكونات الحاسوب المحاضرة موضوع فهم 2 الرابع

 الموضوعأو تقرير عن 
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF األجزاء المادية المحاضرة موضوع فهم 2 الخامس

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF األجزاء البرمجية المحاضرة موضوع فهم 2 السادس

 أو تقرير عن الموضوع
 Meet+ Google امتحان  امتحان شهري 2 السابع

forms 
 امتحان شهري

امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF أنظمة التشغيل المحاضرة موضوع فهم 2 الثامن

 أو تقرير عن الموضوع

امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF الفيروسات المحاضرة موضوع فهم 2 التاسع

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF شبكة الحاسوب المحاضرة موضوع فهم 2 العاشر

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  Meet+PDF االنترنيت المحاضرة موضوع فهم 2 الحادي عشر

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  حضوري الذكاء االصطناعي المحاضرة موضوع فهم 2 الثاني عشر

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  حضوري برنامج الورد المحاضرة موضوع فهم 2 الثالث عشر

 أو تقرير عن الموضوع
امتحان الكتروني او شفوي  حضوري برنامج البوربوينت المحاضرة موضوع فهم 2 الرابع عشر

 أو تقرير عن الموضوع
 Meet+ Google امتحان  امتحان شهري 2 الخامس عشر

forms 
 امتحان شهري

 

 البنية التحتية  .11
 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
من الجامعات العراقية والجامعات العالمية  واالبحاث المنشورةالكتب  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 .الرصينة
المجالت )اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 ....(،التقارير ،العلمية
 .لمعتمدةحاسوب ا، كتب الالحاسوباساسيات 

 مراجع رصينة من االنترنيت ،االلكترونيةالمكتبة االفتراضية  مواقع االنترنيت االلكترونية،ب ـ المراجع 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 سنويا  % 25  
 .ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
  العلوم: / المعهدةالكلي   
 الكيمياء:    القسم العلمي    
 03/6/0302تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 ي:واألداء الجامعضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يد العميد مصادقة الس                                                                                                      

 



  
 1انصفحخ 

 
  

 
      

 وصف انجرَبيظ األكبدًٍَ        

 

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

 

  انًؤسسخ انزعهًُُخ .1

  / انًشكز  عهًٍانمسى ان .2

او اسى انجشنبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهنٍ 
 

  اسى انشهبدح اننهبئُخ  .4

  :اننظبو انذساسٍ  .5
 سنىٌ /يمشساد /أخشي 

 

  انًعزًذ   ثشنبيح االعزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

  ربسَخ إعذاد انىصف  .8

 ًٍَأهذاف انجشنبيح األكبد .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2انصفحخ 

 
  

 انًطهىثخ وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى جشنبيحيخشخبد ان  .11

  االهذاف انًعشفُخ  - أ
 اكزسبة انًعشفخ األسبسُخ ثبنًسزىي انعهًٍ نهًمشساد اانذساسُخ ين لىانُن ويفبهُى       -1أ

 اكسبة انطهجخ انمذسح عهً يعبندخ انًعبسف ين خىانت عذَذح -2أ

 ء ثًسزىي انطهجخ عهًُب ورشسُخ يفهىو اننمبش واالسزنجبط واالسزذاللاالسرمب -3أ
  

 

 جشنبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 رطىَش لذسح انطهجخ عهً انعًم فٍ يدبل االخزصبص – 1ة 

 رطىَش لذسح انطهجخ عهً انزسهُم وانزفكُش انعهًٍ انصسُر  - 2ة 

    طبء وزم انًشكالدرطىَش انمذسح عهً رصىَت األخ    - 3ة 

 
 طشائك انزعهُى وانزعهى      

اسزخذاو انًصبدس انعهًُخ انسذَثخ وانجسىس انشائذح فٍ يدبل االخزصبص ين لجم انزذسَسٍ العذاد 

انًسبضشاد . ثبإلضبفخ انً اسزخذاو أسبنُت انعشض انعهًُخ وانشسىيبد انزىضُسُخ. اعزًبد أسبنُت 

 م انصف وطشذ األسئهخ انفكشَخ وإعطبء انىاخجبد انجُزُخ. وانًنبلشخ انعهًُخ داخانسىاس 

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

االخزجبساد اننظشَخ انزسشَشَخ انفصهُخ وانشهشَخ وانُىيُخ ووضع أسئهخ راد خُبساد عهًُخ يزعذدح. اعذاد 

 انجسىس وانًشبسكخ وانزفبعم داخم انصف.

 

 

 
 انىخذانُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 ادسان انطهجخ نهًسزىي انعًهٍ نهًمشس انذساسٍ وخصبئصه واهًُزه. -1ج         

 انزعجُش عن انًعشفخ انعهًُخ انًكزسجخ ثًهبسح -2ج

 رًكُن انطهجخ ين انزفكُش وانزسهُم نًفشداد انًمشساد انعهًُخ-3ج

 رسمُك انزنًُخ انشبيهخ نهطهجخ فكشَب ونفسُب واخزًبعُب. -4ج   
 زعهى طشائك انزعهُى وان    

رزوَذ انطهجخ ثبنًفبهُى األسبسُخ وانًىاضُع انعهًُخ انًخزهفخ انًؤههخ نمبثهُخ انزسهُم وانزفكُش انعهًٍ 

انصسُر . اسزخذاو أسهىة اننمبش وانسىاس انصفٍ. اسزخذاو طشائك انزعهُى انسذَثخ ورىظُفهب نزسمُك 

 األهذاف انىخذانُخ انًخزهفخ.

 

 

 



  
 3انصفحخ 

 
  

 طشائك انزمُُى    

 

ساد انزسشَشَخ وانشفىَخ وانىاخجبد انالصفُخ انًخزهفخ. انًنبلشبد انسىاسَخ . اعذاد انجسىس االخزجب

 انًخزهفخ.

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًنمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انعبيخ-د 

 انزاد اكسبة انطهجخ انمذسح عهً االسزُعبة وزم انًشكالد ورطىَش -1د

 اكسبة انطهجخ انمذسح عهً انسىاس واننمبش -2د

 رعزَز انثمخ ثبننفس -3د

 رعىَذ انطهجخ عهً انسعٍ نهسصىل عهً انًعشفخ ورسذَذ اززُبخبرهى ين خجشاد. -4د   

 طشائك انزعهُى وانزعهى          

 

 اعزًبد يسزىي انذعى نهطهجخ خالل انعًهُخ انذساسُخ نزعزَز انثمخ. -1
 ويصبدس انزعهُى انسذَثخ انًسبضشاد -2
أنشطخ يخزهفخ رضًن يشبسكخ انطبنت فُهب الكزسبة انًهبساد انعبيخ وانزأههُخ ينهب انزدبسة انعهًُخ  -3

 انًخزجشَخ .

 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 االخزجبساد انزسشَشَخ وانشفىَخ -1
 انًنبلشبد انسىاسَخ -2
 اعذاد انجسىس -3

 
 
 

 ثنُخ انجشنبيح  .11

 انسبعبد انًعزًذح           اسى انًمشس أو انًسبق سيز انًمشس أو انًسبق انًشزهخ انذساسُخ 

 عًهٍ     نظشٌ      

  سبعزُن صنبعُخ/نفظانكًُُبء ان CHEM 2 بنُخثانًشزهخ ان

     



  
 4انصفحخ 

 
  

     

     

     

     
 

 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًعهذ(ثبنكهُخ أو األنظًخ انًزعهمخ ثبالنزسبق  ع)وضيعُبس انمجىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًعهىيبد عن انجشنبيح .14
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 6انصفحخ 

 
  

 

 

 يخطظ يهبراد انًُهظ

 َرعً وضغ اشبرح فٍ انًرثؼبد انًقبثهخ نًخرعبد انزؼهى انفردَخ يٍ انجرَبيظ انخبضؼخ نهزقُُى

 يخرعبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيظ 

 أضبضٍ اضى انًقرر ريس انًقرر انطُخ / انًطزىي

 أو اخزُبرٌ
 ُخانًهبراراألهذاف  خ ُانًؼرفاألهذاف 

 جرَبيظ انخبصخ ثبن

األهذاف انىعذاَُخ 

 وانقًُُخ 
وانزأهُهُخ براد انؼبيخ انًه

انًهبراد األخري  )انًُقىنخ

انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7انصفحخ 

 
  

 ًىرط وصف انًقررَ

 أ.و.د.ػهٍ اػًُرٌ يحًذاضى انزذرَطٍ : 

 وصف انًقرر

 

 

 كهُخ انعهىو –خبيعخ ركشَذ  انًؤسسخ انزعهًُُخ .1

 ًُبء لسى عهىو انكُ    / انًشكز عهًٍ انمسى ان .2

 CHEM 2 نفظ// انصنبعُخ انكًُُبء اسى / سيز انًمشس .3

 انكزشونٍ  -زضىسٌ   أشكبل انسضىس انًزبزخ .4

 2121- 2121 – فصهٍ )كىسسبد( انفصم / انسنخ .5

 سبعخ 31  )انكهٍ(عذد انسبعبد انذساسُخ  .6

 2121-6-31 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 انجنُخ انزسزُخ  .11

 ثُُخ انًقرر .11

 ًطهىثخيخرعبد انزؼهى ان انطبػبد األضجىع
اضى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طرَقخ 

 انزؼهُى
 طرَقخ انزقُُى

 االول
 فهى يىضىع انًحبضرح 2

انُفظ رؼرَف 

 وَظرَبد ركىَُه

Meet+
Power
point 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انضبٍَ
 بفشاضزك رقط فهى يىضىع انًحبضرح 2

 انُفظ وطرق انحفر

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انضبنش
انُفظ رركُت  فهى يىضىع انًحبضرح 2

 ورصُُفه

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انراثغ
 انُفظرقُُى  فهى يىضىع انًحبضرح 2

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انخبيص
 انُفظرقُُى  فهى يىضىع انًحبضرح 2

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انطبدش
 فهى يىضىع انًحبضرح 2

فٍ  ُخئانفُسَبانطرق 

 انزكرَر

Meet+
Power
poin 

 فىٌشاو  ايزحبٌ انكزروٍَ

 انطبثغ
 ايزحبٌ انكزروٍَ انكزروٍَ اولايزحبٌ  ايزحبٌ شهرٌ 2

 انضبيٍ
 فهى يىضىع انًحبضرح 2

انكًُُبئُخ فٍ  رقطان

 انزكرَر

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انزبضغ
 فهى يىضىع انًحبضرح 2

انًشزقبد رُقُخ 

 ُخطانُف

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

 انؼبشر
 فهى يىضىع انًحبضرح 2

ػًهُبد َىارظ 

 انزقطُر

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

انحبدٌ 

 اثراط انزقطُراَىاع  فهى يىضىع انًحبضرح 2 ػشر
Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

انضبٍَ 

 انفصم رقط بضرحفهى يىضىع انًح 2 ػشر
Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

انضبنش 

 فهى يىضىع انًحبضرح 2 ػشر
انًشزقبد َقم 

 ُخطانُف

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

انراثغ 

 فهى يىضىع انًحبضرح 2 ػشر
انُفظ نؼًهُبد رهُئخ 

 انزكرَر

Meet+
Power
poin 

 او شفىٌايزحبٌ انكزروٍَ 

انخبيص 

 ايزحبٌ انكزروٍَ انكزروٍَ صبٍَزحبٌ اي ايزحبٌ شهرٌ 2 ػشر



  
 9انصفحخ 

 
  

 / رأنُف د.ػًر يىضً ريضبٌ ُبػُخصانانكًُُبء  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

انكزت واالثحبس  انًُشىرح يٍ انغبيؼبد انؼراقُخ  )انًصبدس(  ـ انًشاخع انشئُسُخ 2

 .وانغبيؼبد انؼبنًُخ انرصُُخ

               ـ انكزت وانًشاخع انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( نعهًُخ , انزمبسَش ,.... انًدالد ا) 
انصُبػبد  ، انُفظ وانغبز انطجُؼٍكًُُبء 

 .انجزروكًُُبوَخ

ة ـ انًشاخع االنكزشونُخ, يىالع االنزشنُذ 

.... 
يراعغ رصُُخ يٍ  ، االنكزروَُخ انًكزجخ االفزراضُخ

 االَزرَُذ

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .12

   

 

 % ضُىَب  25

 سذاثخ ويزطهجبد انسُبح انعهًُخ وانعًهُخ, ويب رىصم انُه انعهًبء, ثشكم يسزًش .ادساج يىاضُع رزًبشً يع ان
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 1انظفؾخ 
 

  
 

      
 وطف انجشَبيظ األكبدًٍَ        

 
َىفش وطف انجشَبيظ األكبدًٍَ هزا  اَغبصاً يمزؼُبً ألهى خظبئض انجشَبيظ ويخشعبد انزؼهى انًزىلؼخ 

وَظبؽجه وطف . يٍ انطبنت رؾمُمهب يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظىي يٍ انفشص انًزبؽخ 

 يمشس ػًٍ انجشَبيظنكم 

 

  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

  انًشكض / انمغى انؼهًٍ  .2

اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ او  .3

 انًهٍُ 
 

  اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 : انُظبو انذساعٍ  .5
 أخشي /يمشساد /عُىٌ 

 

  ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ   .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 األكبدًٍَ أهذاف انجشَبيظ .9

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 2انظفؾخ 
 

  
 

 

 يخشعبد انجشَبيظ انًطهىثخ وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .11

 االهذاف انًؼشفُخ   -1
 اكزغبة انًؼشفخ األعبعُخ ثبنًؾزىي انؼهًٍ نهًمشساد اانذساعُخ يٍ لىاٍَُ ويفبهُى       -1أ
 اكغبة انطهجخ انمذسح ػهً يؼبنغخ انًؼبسف يٍ عىاَت ػذَذح -2أ
 االسرمبء ثًغزىي انطهجخ ػهًُب ورشعُخ يفهىو انُمبػ واالعزُجبؽ واالعزذالل -3أ
  

 

 األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنجشَبيظ  –ة 
 رطىَش لذسح انطهجخ ػهً انؼًم فٍ يغبل االخزظبص – 1ة 
 رطىَش لذسح انطهجخ ػهً انزؾهُم وانزفكُش انؼهًٍ انظؾُؼ  - 2ة 
 رظىَت األخطبء وؽم انًشكالد   رطىَش انمذسح ػهً     - 3ة 

 
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

اعزخذاو انًظبدس انؼهًُخ انؾذَضخ وانجؾىس انشائذح فٍ يغبل االخزظبص يٍ لجم انزذسَغٍ الػذاد 

اػزًبد أعبنُت . ثبإلػبفخ انً اعزخذاو أعبنُت انؼشع انؼهًُخ وانشعىيبد انزىػُؾُخ. انًؾبػشاد 

 . انؼهًُخ داخم انظف وؽشػ األعئهخ انفكشَخ وإػطبء انىاعجبد انجُزُخانؾىاس وانًُبلشخ 
 
 
 

 ؽشائك انزمُُى      

اػذاد . االخزجبساد انُظشَخ انزؾشَشَخ انفظهُخ وانشهشَخ وانُىيُخ ووػغ أعئهخ راد خُبساد ػهًُخ يزؼذدح

 .انجؾىس وانًشبسكخ وانزفبػم داخم انظف
 
 
 

 .وانمًُُخ األهذاف انىعذاَُخ  -ط
 .ادسان انطهجخ نهًؾزىي انؼًهٍ نهًمشس انذساعٍ وخظبئظه واهًُزه -1ط         

 انزؼجُش ػٍ انًؼشفخ انؼهًُخ انًكزغجخ ثًهبسح -2ط
 رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزؾهُم نًفشداد انًمشساد انؼهًُخ-3ط

 .رؾمُك انزًُُخ انشبيهخ نهطهجخ فكشَب وَفغُب واعزًبػُب -4ط   
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

رضوَذ انطهجخ ثبنًفبهُى األعبعُخ وانًىاػُغ انؼهًُخ انًخزهفخ انًؤههخ نمبثهُخ انزؾهُم وانزفكُش انؼهًٍ 

اعزخذاو ؽشائك انزؼهُى انؾذَضخ ورىظُفهب نزؾمُك . اعزخذاو أعهىة انُمبػ وانؾىاس انظفٍ. انظؾُؼ 

 .األهذاف انىعذاَُخ انًخزهفخ



 
 

 3انظفؾخ 
 

  
 

 
 
 
 ؽشائك انزمُُى    

 
اػذاد انجؾىس . انًُبلشبد انؾىاسَخ . االخزجبساد انزؾشَشَخ وانشفىَخ وانىاعجبد انالطفُخ انًخزهفخ

 .انًخزهفخ
 
 

 

 
 (.انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ)انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ -د 

 االعزُؼبة وؽم انًشكالد ورطىَش انزاداكغبة انطهجخ انمذسح ػهً  -1د
 اكغبة انطهجخ انمذسح ػهً انؾىاس وانُمبػ -2د
 رؼضَض انضمخ ثبنُفظ -3د
 .رؼىَذ انطهجخ ػهً انغؼٍ نهؾظىل ػهً انًؼشفخ ورؾذَذ اؽزُبعبرهى يٍ خجشاد -4د   

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 
 .انذساعُخ نزؼضَض انضمخاػزًبد يغزىي انذػى نهطهجخ خالل انؼًهُخ  -1
 انًؾبػشاد ويظبدس انزؼهُى انؾذَضخ -2
أَشطخ يخزهفخ رؼًٍ يشبسكخ انطبنت فُهب الكزغبة انًهبساد انؼبيخ وانزأههُخ يُهب انزغبسة انؼهًُخ  -3

 .انًخزجشَخ 
 
 
 

 ؽشائك انزمُُى          

 االخزجبساد انزؾشَشَخ وانشفىَخ -1
 انًُبلشبد انؾىاسَخ -2
 اػذاد انجؾىس -3

 
 
 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق انًشؽهخ انذساعُخ 
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 ػًهٍ     َظشٌ      

خ انكًُُبء انالػؼىَ CHEM 1 7 انًشؽهخ االونً

 انزُبعـمُخ 
  عبػزٍُ

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطُؾ نهزطىس انشخظٍ .12

 
 
 
 
 
 

 (وػغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو انًؼهذ)يؼُبس انمجىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14
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 يخطؾ يهبساد انًُهظ

 انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيظ انخبػؼخ نهزمُُى َشعً وػغ اشبسح فٍ

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيظ 

 أعبعٍ اعى انًمشس سيض انًمشس انًغزىي/ انغُخ 
 أو اخزُبسٌ

األهذاف انًهبسارُخ  األهذاف انًؼشفُخ 

 انخبطخ ثبنجشَبيظ 
األهذاف انىعذاَُخ 

 وانمًُُخ 
انؼبيخ وانزأهُهُخ انًهبساد 

انًهبساد األخشي ) انًُمىنخ

انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىس انشخظٍ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط
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 ًَىرط وطف انًمشس

 ا. و. د. هُفبء يؾًذ عشعُظاعى انزذسَغٍ : 

 وطف انًمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان

 البرنامج.

 

 

 كهُخ انؼهىو –عبيؼخ ركشَذ  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى ػهىو انكًُُبء     انًشكض/ انمغى انؼهًٍ   .2

 CHEM 1 / نزُبعمُخانكًُُبء انالػؼىَخ ا سيض انًمشس/ اعى  .3

 انكزشوٍَ  -ؽؼىسٌ   انًزبؽخأشكبل انؾؼىس  .4

 2221- 2222 –( كىسعبد)فظهٍ  انغُخ/ انفظم  .5

 عبػخ 32  (انكهٍ)ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 2021-7-1 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 

 

 ثُُخ انًمشس .12

أو / اعى انىؽذح  يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع

 انًىػىع
ؽشَمخ 

 انزؼهُى
 ؽشَمخ انزمُُى

يُكبَُكُخ رفبػالد  فهى يىػىع انًؾبػشح 2 االول

 انزأكُذ واالخزضال
Meet+

pdf 
 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

 انضبٍَ
رفبػالد انزؼىَغ  فهى يىػىع انًؾبػشح 2

فٍ يؼمذاد انًشثغ 

 انًغزىٌ

Meet+
pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 
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. األؽُبف االنكزشوَُخ فهى يىػىع انًؾبػشح 2 انضبنش
 انًشئُخانًُطمخ 

Meet+
pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

+Meet اؽُبف انهُكبَذ  فهى يىػىع انًؾبػشح 2 انشاثغ
pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

اؽُبف َمم انشؾُخ  فهى يىػىع انًؾبػشح 2 انخبيظ

 d-dوال 
Meet+

pdf 
 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

ايزؾبٌ  ايزؾبٌ شهشٌ  ايزؾبٌ شهشٌ 2 انغبدط

 انكزشوٍَ
 ايزؾبٌ انكزشوٍَ 

 انغبثغ
ؽُبف االَىٌ ا فهى يىػىع انًؾبػشح 2

انًشرجؾ ثبالَفىٌ 

 انًؼمذ

Meet+
pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

+Meet لبػذ االخزُبس فهى يىػىع انًؾبػشح 2 انضبيٍ
pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

 انزبعغ
انؾغبعُخ  فهى يىػىع انًؾبػشح 2

انًغُبؽُغُخ 

 وانجبسايغُبؽُغُخ

Meet+
Pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

 انؼبشش
نزظؾُؾبد نىعىد ا فهى يىػىع انًؾبػشح 2

انًىاد 

 انذاَبيغُبؽُغُخ

Meet+
Pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

انؾبدٌ 

 ػشش
انًغبهًخ االوسثزبنُخ  فهى يىػىع انًؾبػشح 2

 انؼضوو انًغُبؽُغُخ
Meet+

Pdf 
 شفىٌ ايزؾبٌ انكزشوٍَ او 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ  انكزشوٍَ ايزؾبٌ  شهشٌ فهى يىػىع انًؾبػشح 2 انضبٍَ ػشش

 انضبنش ػشش
خىاص ان فهى يىػىع انًؾبػشح 2

انًغُبؽُغُخ نًؼمذاد 

انفم آد االَزمبنُخ 

 يزؼذدح انُىي

Meet+
Pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

 انشاثغ ػشش
 يُكبَُكُخ انزفبػالد فهى يىػىع انًؾبػشح 2

انًزجبدنخ انًؼبدح 

 نهفُشويغُبؽُغُخ

Meet+
Pdf 

 ايزؾبٌ انكزشوٍَ او شفىٌ 

انخبيظ 

 ػشش
 ايزؾبٌ انكزشوٍَ  انكزشوٍَ ايزؾبٌ شهشٌ ايزؾبٌ شهشٌ 2

 

 انجُُخ انزؾزُخ  .11

انكًُُبء انالػؼىَخ وانزُبعمُخ /د. إؽغبٌ ػجذ  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 انغٍُ.ود.عؼذ انًخزبس
انكزت واالثؾبس  انًُشىسح يٍ انغبيؼبد انؼشالُخ  (  انًظبدس)انشئُغُخ ـ انًشاعغ 2

 وانغبيؼبد انؼبنًُخ انشطُُخ.
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اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                 

 ,....  (انزمبسَش , انًغالد انؼهًُخ ) 
اعبعُبد انكًُُبء انالػؼىَخ ، يغهخ ركشَذ نهؼهىو 

 انظشفخ.

يىالغ االَزشَُذ , االنكزشوَُخة ـ انًشاعغ 

.... 
يشاعغ سطُُخ يٍ  ، انًكزجخ االفزشاػُخ االنكزشوَُخ

 االَزشَُذ
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 .ويب رىطم انُه انؼهًبء، ثشكم يغزًش , ادساط يىاػُغ رزًبشً يغ انؾذاصخ ويزطهجبد انؾُبح انؼهًُخ وانؼًهُخ
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 1انصفحح 

 
  

 
      

 وصف انثرَايح األكادًٍَ        

 

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

 

 م العلو كلية -تكريت جامعة انًؤصضخ انزعهًُُخ .1

 لضى عهىو انكًُُبء / انًشكز  عهًٍانمضى ان .2

او اصى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
/ انكىسس نهصف انضبنش كًُُبء )صجبؽٍ ويضبئٍ( -كًُُبء عضىَخ  

 انضبٍَ
  اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساصٍ  .5
 خشي صُىٌ /يمشساد /أ

 )كىسصبد( فصهٍ

  انًعزًذ   ثشَبيظ االعزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 2221-7-1 ربسَخ إعذاد انىصف  .8

 : َغطٍ انًمشس انًىضىعبد االرُخ:أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 .االَُىَبد انكشثىَُخ -1

 غُش انًشجعخ -انفب، ثُزب–يشكجبد كبسثىَُم  -2

 انفُُىالد -3

 هبنُذاد االسَم -4

 شكجبد االسويبرُخ يزعذدح انؾهمبدانً -5

 

 انًطهىثخ وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .12
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  االهذاف انًعشفُخ  - أ
 اكزضبة انًعشفخ األصبصُخ ثبنًؾزىي انعهًٍ نهًمشساد اانذساصُخ يٍ لىاٍَُ ويفبهُى      -1

 اكضبة انطهجخ انمذسح عهً يعبنغخ انًعبسف يٍ عىاَت عذَذح -2

 االسرمبء ثًضزىي انطهجخ عهًُب ورشصُخ يفهىو انُمبط واالصزُجبط واالصزذالل -3
  

 

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 رطىَش لذسح انطهجخ عهً انعًم فٍ يغبل االخزصبص – 1

 رطىَش لذسح انطهجخ عهً انزؾهُم وانزفكُش انعهًٍ انصؾُؼ  - 2

    خطبء وؽم انًشكادرطىَش انمذسح عهً رصىَت األ    - 3

 
 طشائك انزعهُى وانزعهى      

اصزخذاو انًصبدس انعهًُخ انؾذَضخ وانجؾىس انشائذح فٍ يغبل االخزصبص يٍ لجم انزذسَضٍ العذاد 

انًؾبضشاد . ثبإلضبفخ انً اصزخذاو أصبنُت انعشض انعهًُخ وانشصىيبد انزىضُؾُخ. اعزًبد أصبنُت 

 اخم انصف وطشػ األصئهخ انفكشَخ وإعطبء انىاعجبد انجُزُخ. وانًُبلشخ انعهًُخ دانؾىاس 

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

ووضع أصئهخ راد خُبساد وانًُبلشخ انشفىَخ االخزجبساد انُظشَخ انزؾشَشَخ انفصهُخ وانشهشَخ وانُىيُخ 

 عهًُخ يزعذدح. اعذاد انجؾىس وانًشبسكخ وانزفبعم داخم انصف.

 

 

 
 خ وانمًُُخ .انىعذاَُ األهذاف -ط

 ادسان انطهجخ نهًؾزىي انعًهٍ نهًمشس انذساصٍ وخصبئصه واهًُزه. -1ط         

 انزعجُش عٍ انًعشفخ انعهًُخ انًكزضجخ ثًهبسح -2ط

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزؾهُم نًفشداد انًمشساد انعهًُخ-3ط

 رؾمُك انزًُُخ انشبيهخ نهطهجخ فكشَب وَفضُب واعزًبعُب. -4ط   
 طشائك انزعهُى وانزعهى     

رزوَذ انطهجخ ثبنًفبهُى األصبصُخ وانًىاضُع انعهًُخ انًخزهفخ انًؤههخ نمبثهُخ انزؾهُم وانزفكُش انعهًٍ 

انصؾُؼ . اصزخذاو أصهىة انُمبط وانؾىاس انصفٍ. اصزخذاو طشائك انزعهُى انؾذَضخ ورىظُفهب نزؾمُك 

 األهذاف انىعذاَُخ انًخزهفخ.

 

 

 
 ك انزمُُى طشائ   
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االخزجبساد انزؾشَشَخ وانشفىَخ وانىاعجبد اناصفُخ انًخزهفخ. انًُبلشبد انؾىاسَخ . اعذاد انجؾىس 

 انًخزهفخ.

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انعبيخ-د 

 وؽم انًشكاد ورطىَش انزاد اكضبة انطهجخ انمذسح عهً االصزُعبة -1د

 اكضبة انطهجخ انمذسح عهً انؾىاس وانُمبط -2د

 رعزَز انضمخ ثبنُفش -3د

 رعىَذ انطهجخ عهً انضعٍ نهؾصىل عهً انًعشفخ ورؾذَذ اؽزُبعبرهى يٍ خجشاد. -4د   

 طشائك انزعهُى وانزعهى          

 

 زَز انضمخ.اعزًبد يضزىي انذعى نهطهجخ خال انعًهُخ انذساصُخ نزع -1
 انًؾبضشاد ويصبدس انزعهُى انؾذَضخ -2
هُخ يُهب انزغبسة انعهًُخ ُأَشطخ يخزهفخ رضًٍ يشبسكخ انطبنت فُهب الكزضبة انًهبساد انعبيخ وانزأه -3

 انًخزجشَخ .

 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 االخزجبساد انزؾشَشَخ وانشفىَخ -1
 انًُبلشبد انؾىاسَخ -2
 اعذاد انجؾىس -3

 
 
 

 ظ ثُُخ انجشَبي .11

 انضبعبد انًعزًذح           اصى انًمشس أو انًضبق سيز انًمشس أو انًضبق انًشؽهخ انذساصُخ 

 عًهٍ     َظشٌ      

/ انكًُُبء انعضىَخ  انضبنضخانًشؽهخ 

 انكىسس انضبٍَ

 صبعزبٌ زبٌصبع
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 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًعهذ(األَظًخ انًزعهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  ع)وضيعُبس انمجىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًعهىيبد عٍ انجشَبيظ .14
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 يخطظ يهاراخ انًُهح

 َرخً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتعهى انفردَح يٍ انثرَايح انخاضعح نهتقُُى

 يخرخاخ انتعهى انًطهىتح يٍ انثرَايح 

 أصاصٍ اصى انًقرر ريز انًقرر انضُح / انًضتىي

 أو اختُارٌ
 ُحانًهاراتاألهذاف  ح ُانًعرفاألهذاف 

 ثرَايح انخاصح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح 
وانتأهُهُح اراخ انعايح انًه

انًهاراخ األخري  )انًُقىنح

انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7انصفحح 

 
  

 ًىرج وصف انًقررَ

 أ.و.د. فاضم داود خانذاصى انتذرَضٍ :

 صف انًقررو

 

 

 هىوكهُخ انع –عبيعخ ركشَذ  انًؤصضخ انزعهًُُخ .1

 لضى عهىو انكًُُبء     / انًشكز عهًٍ انمضى ان .2

 CHEM -4عضىَخ / انكًُُبء ان اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشوٍَ  -ؽضىسٌ   أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 2221- 2222 –انفصم انضبٍَ انفصم / انضُخ .5

 صبعخ 32 )انكهٍ(عذد انضبعبد انذساصُخ  .6

 2222- 7-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

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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 قررتُُح انً .11

خ األصثىع
عا
ضا
ان

 

طرَقح  اصى انىحذج / أو انًىضىع يخرخاخ انتعهى انًطهىتح

 انتعهُى
 طرَقح انتقُُى

 االول

فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 االَُىَاخ انكرتىَُح:

 حايضُح انفا هُذروخٍُ -

 ههدُح انكُُىَاخ انًحفزج -

 تكاثف انذول -

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 ٍَانثا
فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 اَتزاع انًاء يٍ َىاتح انذول -

 تكاثف انذول يتقاطع -
Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 انثانث
فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 -رَفىرياتضكٍ -تكاثف كهُزٌ -

 اصتر يانىَُك-تُركٍ -َىَفُُاخُم

 

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 عانرات
فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
غُر  -انفا، تُتا-يركثاخ كارتىَُم

 انًشثعح:

 انتركُة وانتحضُر -

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 انخايش

فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 غُر انًشثعح: -انفا، تُتا-كارتىَُم

 االضافح االنكتروفُهُح -

 االضافح انُُىكهُىفُهُح -

 هز انذردَ –اضافح ياَكم  -

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 ايتحاٌ  شهرٌ تقُُى يضتىَاخ انطهثح 2 انضادس
 انكتروٍَ

 ايتحاٌ انكتروٍَ 

 انضاتع
 انفُُىالخ:   2

انخىاص  -انتركُة وانتضًُح  -

 حايضُح انفُُىالخ  -انفُزَائُح

Meet+ 
Power 
point 

 او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 انثايٍ
ى يىضىع فه 2

 انًحاضرج
 تحضُر انفُُىالخ -

 تفاعالخ انفُُىالخ -
Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 انتاصع
فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 +Meet تفاعالخ انتعىَض فٍ حهقح انفُُىالخ

Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

 انعاشر
فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 هانُذاخ االرَم:

 تحضُرها -صفاتها انفُزَاوَح -تركُثها

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

انحادٌ 

 عشر

فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 +Meet تفاعالخ هانُذاخ االرَم

Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

انثاٍَ 

 عشر

فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 انًركثاخ االروياتُح يتعذدج انحهقاخ

 وخىاصه انفُزَائُحتركُثه -انُفثانٍُ

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

انثانث 

 عشر

فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 تفاعالخ انُفثانٍُ

 يُكاَُكُح انتعىَض االنكتروفُهٍ نهُفثانٍُ
Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

انراتع 

 عشر

فهى يىضىع  2

 انًحاضرج
 تحضُر انُفثانٍُ -

 اصٍُ: انتركُة وانتحضُر االَثر - 

 تفاعالته. -

Meet+ 
Power 
point 

  او شفىٌايتحاٌ انكتروٍَ 

انخايش 

 عشر

قُاس يضتىَاخ انطهثح فٍ انًىاضُع  ايتحاٌ شهرٌ 2

 انًطروحح
 ايتحاٌ انكتروٍَ  انكتروٍَ
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 انجُُخ انزؾزُخ  .11

)عبيعخ ؾًذاٍَ انكًُُبء انعضىَخ: د. سعذ اصًبعُم ان -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 يىصم(.
 انغبيعبد انعبنًُخ انشصُُخ.فٍ انكزت  )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُضُخ 2

- Organic chemistry (Morrison and Boyed) 
- Organic chemistry (Graham Solomons) 

               ـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغاد انعهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
 .، انًغاد انعبنًُخ انشصُُخ كًُُبء انعضىَخُبد اناصبص

ة ـ انًشاعع االنكزشوَُخ، يىالع االَزشَُذ 

.... 
يشاعع سصُُخ يٍ  ، انًكزجخ االفزشاضُخ االنكزشوَُخ

 االَزشَُذ

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  .12

   

 

 % صُىَا  52

 عًهُخ، ويب رىصم انُه انعهًبء، ثشكم يضزًش .ادساط يىاضُع رزًبشً يع انؾذاصخ ويزطهجبد انؾُبح انعهًُخ وان

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 ًىرج وطف انًمشسَ

 أ.د.هُاء كائٍ طانح اعى انخذسَغٍ : 

 وطف انًمشس

 

 كهٛخ انؼهٕو –جبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى ػهٕو انكًٛٛبء     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

  رمُٛبد يخزجشٚخ ٔرشخٛض  اصى / سيز انًمشس .3

 دضٕس٘   أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 2221- 2222 – كٕسصبد انفظم / انضُخ .5

 اصجٕع (    15)دساصٛخ  صبػخ 45  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 2221-6-32 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

غٛش االخزظبص ٔٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو  ٔانُظشٚخ  انؼًهٛخ انكًٛٛبءػبيخ ػٍ  فكشحاٚظبل   -أ .8   

فٙ انزؼبيم يغ يخزهف االجٓزح راد انؼاللخ ثزشخٛض االخزظبص ، ٔكًب ٚزى اكضبة انطهجخ ثؼض انًٓبساد 

فٙ انذٛبح  انزٙ رجؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاضٛغ انزٙ يٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاجْٕٓب  ٔرمذٚش انًشكجبد انكًٛٛبئٛخ 

رمذٚش اَزٚى يؼٍٛ أ اٚجبد فؼبنٛخ ػمبس يؼٍٛ  يٍ   FI-IRيثم رشخٛض انًشكجبد انؼضٕٚخ ثزمُٛخ ،  انؼًهٛخ

كٛفٛخ انزؼبيم يغ HPLC  ٔ  GC-massٔ خالل جؼم انطبنت ٚكزضت يٓبساد رمُٛخ رشخٛظٛخ فٙ اجٓزح 

 .ْكزا ايٕس
 

ًخزهفخ انزٙ رُبصت زشخٛض ان)االنًبو ثطشق ان انكًٛٛبءفٙ يجبل ٔيزخظظخ  كفؤحإػذاد يالكبد  -.ة 8

 فٙ انؼشاق. (اغهت فشٔع انكًٛٛبء 
 

طشق انخشخُض وانخمُُاث انًخخبشَت فٍ َىفش وطف انبشَايح األكادًٍَ هزا  اَداصاً يمخضُاً ألهى خظائض 

ئح عهً اعظ دلُمت عهى انكًُُاء واَداص انعاللت بٍُ يخخهف فشوع انكًُُاء وكُفُت انشبظ بُُهًا وحفغُش انُخا

يخشخاث انخعهى انًخىلعت يٍ انطانب ححمُمها يبشهُاً عًا إرا كاٌ لذ حمك االعخفادة انمظىي يٍ . واَداد 

  انفشص انًخاحت . وَظاحبه وطف نكم يمشس ضًٍ انبشَايح
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج - 9

   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 .انكًٛٛبءفٙ  انؼًهٙ  ٌ ٚظُف االدزٛبجبد نزطٕٚش انٕالغ ا -1.أ

 ضٛش انظٕاْش ٔاػًبنّ ٔرفٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ فٙ كاليّ ا -2.أ

 انكًٛٛبٔٚخ االجٓزح راد االطٕل االصزؼًبالد غٛش انضهًٛخ فٙ  اٚجبثب أٌ ُٚزمذ  -3.أ
 ٔرذمٛمٓب ػًهٛب. أٌ ٚضزشجغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4.أ
 أٌ ٚفك انًجٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو  -5.أ
 .يغ دالالرٓب انكًٛٛبٔٚخأٌ ٚذٛظ ػهًب ثبنًظطهذبد    -6.أ

  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 
 

 يٍ انذذاثخ ٔاالثذاع. ثشٙء  انكًٛٛبٔٚخدهٕال ٔرؼهٛال نهظٕاْش أٌ ٚجزكش انطبنت  - 1.ة

 انؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ دم انًشبكم .انُظش٘ ٔ كًٛٛبءان ٙيؼشفخ انطبنت نًفٕٓي  - 2.ة

 أصهٕة جذٚذث انكًٛٛبٔٚخيخططب نذساصخ انًفشداد  انطبنت أٌ ٚظًى  - 3.ة

 .كًٛبٔ٘ ثًُظٕس رًكٍٛ انطهجخ يٍ رذهٛم انٕالغ      -4.ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى -ج     

 .طشٚمخ انمبء انًذبضشاد -1ج.

 .(Team Project ) انًجبيٛغ انطالثٛخ  -2ج.

 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3ج.

 .راد انًضزٕٖ انؼهًٙ انؼبنٙ  انًذبضشاد انؼًهٛخ -4ج.
 

 طشائك انزمٛٛى   -د   

 االيزذبَبد انشٓشٚخ . -1د.

 االيزذبَبد انٕٛيٛخ . -2د.

 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًذبضشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْٙ. -3د.
  األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ْـ 

 (Let's Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثذضت لذسح انطبنت ) -1ْـ.

ِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف انٓذف يٍ ْز

 ٚجت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رذضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش جٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚذذد  -2ْـ.

 دٛبح انطبنت (

( )يظطهخ ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛجٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ْـ .

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ طشح يشكهخ يب ثى رذهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انذم انًطهٕة)

   
 انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد - ٔ

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕح ٔثمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1ٔ.

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ضًٍ يجًٕػخ انؼًم انجًبػٙ -2ٔ.

 جًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓجٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انذمبئك ٔانًجبدئ دال نًشكهخٔ انزذهٛم ٔانزذمٛك -3ٔ.

 رذذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانذهٕل انًطشٔدخانذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔ  -4ٔ.
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 بُُت انًمشس .11

 يخشخاث انخعهى انًطهىبت انغاعاث األعبىع
اعى انىحذة / أو 

 انًىضىع
طشَمت 

 انخعهُى
 طشَمت انخمُُى

 االول
 فهى يىضىع انًحاضشة 3

يمذيت عايت عٍ 

انخمُُاث واهًُخها فٍ 

 انكًُُاء
 حضىسٌ

ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

 انثاٍَ
 فهى يىضىع انًحاضشة 3

يبادئ عايت عٍ 

 االدواث انًخخبشَت 
 حضىسٌ

ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

 انثانذ
 فهى يىضىع انًحاضشة 3

طشق حُمُت انًىاد 

انكًُُاوَت وطشق 

 يعاَشة االخهضة 
 حضىسٌ

ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

 انشابع
 TLCحمُُت  3

ححضُش انًُارج, 

طشَمت انعًم نخخبع 

 انخفاعم

 حضىسٌ
حضىسٌ ايخحاٌ 

 ححشَشٌ

 انخايظ
 UV-Visibleحمُُت  3

يمذيت عٍ  حمُُت 

UV-Visible 

,ححضُش انًُارج , 

 حفغُش طىسة انطُف 

ايخحاٌ حضىسٌ  حضىسٌ

 ححشَشٌ

 انغادط
 حضىسٌ ايخحاٌ شهشٌ 3

ايخحاٌ حضىسٌ 
 ححشَشٌ

 انغابع
  FT-IRحمُُت  3

 يمذيت عٍ  حمُُت 
FT-IR  ححضُش,

انًُارج , حفغُش 

 طىسة انطُف

 حضىسٌ
ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

 انثايٍ
3 

1H.nmr, Mass and 
13C.nmr 

يمذيت عٍ  انخمُُاث, 

ححضُش انًُارج , 

 حفغُش طىس انطُف
 حضىسٌ

ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

 انخاعع
 قواعد التحليل الطيفي  3

حشًم ًَارج نهخمُُاث 

انغابمت يدخًعت فٍ 

 حفغُش اٌ يشكب

 حضىسٌ
ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

 انعاشش
 ELISAتقنية  3

Introduction to 
linked -Enzyme

immunosorbent 
assay 

 حضىسٌ
ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

انحادٌ 

ححضُش انعُُت  GC-Massتقنية طيف الكتلة  3 عشش

 ,طشَمت حفغُش انطُف
 حضىسٌ

ايخحاٌ حضىسٌ 

 ححشَشٌ

انثاٍَ 

ححضُش انعُُت ,  HPLCو  PCRتقنيات  3 عشش

 حفغُش انُخائح 
ايخحاٌ حضىسٌ  حضىسٌ

 ححشَشٌ

انثانذ 

  Electrophoresisحمُُت  3 عشش
طشَمت عضل 

انبشوحُُاث 

 وانحىايض انُىوَت 
ايخحاٌ حضىسٌ  حضىسٌ

 ححشَشٌ

انشابع 

 3 عشش
 

ايخحاٌ حضىسٌ  حضىسٌ حفغُش انُخائح   SEM , AFMحمُُاث 

 ححشَشٌ

انخايظ 

ايخحاٌ حضىسٌ  حضىسٌ ايخحاٌ شهشٌ 3 عشش

 ححشَشٌ
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 جُٛخ انزذزٛخ ان. 11

 الحىخذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ.أ 11

 )انًظبدس(ـ انًشاجغ انشئٛضٛخ .ة 11
انكخب واالبحاد  انًُشىسة يٍ اندايعاث انعشالُت واندايعاث 

 انعانًُت انشطُُت.

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  .ج 11

 ( انًجالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 

 

كتاب  , كخب انخحهُم انطُفٍ دهت حكشَج نهعهىو انظشفت., ي
, كخب فٍ  مقدمة فى علم المعلوماتية الحيوية والجينومية

 انخشحُم انكهشبائٍ

ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ  .د11

 االَزشَٛذ
 يشاخع سطُُت يٍ االَخشَُج ، انًكخبت االفخشاضُت االنكخشوَُت

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ .12

   
 

 % عُىَاً 52

 ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انذذاثخ ٔيزطهجبد انذٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ، ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يضزًش .

 
 



 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 دقـق امللف من قبل      
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                   التاريخ          
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 وصف المقرر 

 شذى يونس يحيى  اسم التدريسي : ا.م.د

 وصف المقرر 

 

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. 

 كلية العلوم  –جامعة تكريت  التعليمية المؤسسة  .1

 قسم علوم الكيمياء      / المركز علمي القسم ال .2

-  1ك \(  -مرحلة ثانية)دكتوراه _ماجستير أوليةدراسات عليا +  اسم / رمز المقرر  .3
 1ن

 الكتروني   -حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(   الفصل / السنة  .5

 دراسة اولية  30 –للدراسات العليا  ساعة 30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021- 6-26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

عامة عن اساسيات التحليل الكمي الوزني ومعرفة    فكرةايصال  المرحلة الثانية ":    –   األوليةالدراسات    -1

الوزني  كمايتضمن  العامل  الرواسب وذوبانيته وحسابات  الترسيب وكذلك صفات   فروعه وطرق 

العامة خواص    األسس  -االستخالص بالمذيب معامل التوزيع التبادل االيوني     –طرق  الفصل الكيمائي  

 االمتزاز   -الورقة -عها كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة كروماتوغرافيا وانوا-المبادالت االيونية  

دراسة   –الطرائق الكهربائية    أنواع-كيمياء الكهربائية  فكرة عن ال  إيصالماجستير:    –الدراسات العليا   -2

واالختزال   االكسدة  مميزاتها    –تفاعالت  المجهادية  الترسيبة    –استخدامتها    –طرائق  طرائق 

 وكيفية اجراء الحسابات الكمية والنوعية لكل طريقة.   واهميتها في الحياة اليومية  والكولومترية

العليا   -3 :    –الدراسات  التطور   إيصالدكتوراه  المتقدمة واهميتها في  الكهروكيميائية  نظرة عامة عن 

  – ة  البايولوجي-البئية    –تصنيع المتحسسات الكهروكيميائية وتطبيقاتها في مجاالت الطبية    -الحالي  



 

طرائق الترسبية  واهميتها في عمليات الطالء   –النانوية  االنتقائية    األقطاب واهمية    -طرائق المجهادية

    الكهربائي.

 

. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 :  األوليةللدراسات 

 .التفريق بين التحليل الكمي والتحليل النوعي 1أ

 .  التعرف على طرق الترسيب وصفات الرواسب وذوبانيتها -2أ

 .  بيان االختالف بين الكواشف العضوية والكواشف الالعضوية   -3أ
 ومزية كل طريقة.  في الفصل الكيميائيتوضيح الطرق المهمة المستخدمة  -4أ
  الكيميائية المهمةوالقوانين الطالب بالحسابات  تعريف  -5أ
 .التعرف عن المصطلحات الكيمائية    -6أ

 ( للدراسات العليا )الماجستير + دكتوراه 

 . ومزية كل طريقة  توضيح الطرق المهمة في الكيمياء الكهربائية1أ

 .  الحياة اليومية اهم المتحسسات الكهروكيمائية واستخدامتها المهمة  فيالتعرف على  -2أ

 .   توضيح عمليات التاكل المعدني وكيفية المعالجة  -3أ

 .االنتقائية النانوية  األقطاب االتعرف  على اخر التطورات في تصنيع  -4أ

  في الكيمياء الكهربائية. األساسيةتعريف الطالب بالحسابات والقوانين   -5أ

 
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 :  األوليةالدراسة 

وكيفية اجراء الحسابات  التحليل الكمي الوزني للمعرفة المادة المراد تقديرها توضيح استخدام  – 1ب 

 الرياضية. 

الية وعمل الفصل الكيميائي من حيث الطريقة المستخدمة هل فصل نوعي  كيفية ان يفهم الطالب   - 2ب 

  او كمي .

الكواشف التي يمكن من خاللها نحصل على المركبات المراد تقديرها  بشكل نقي دون  أيبيان   - 3ب 

 .  المركبات االخرى تداخل 

 :الدراسات العليا

 . الطرائق الكهربائية في حل مشاكل العصر من الملوثات البيئيةتوضيح استخدام  – 1ب 

 كيفية الوصول الى حل  ومعالجة مشكالت التاكل المعدني . توضيح  - 2ب 

  المتحسسات الكهروكيمائية وتطبيقاتها الواسعة في حياتنا اليومية. أهميةبيان   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . من خالل الوسائل التعليمية الحديثة  طريقة القاء المحاضرات  -1

 اعداد التقارير العلمية   -2
  زيارات ميدانية للمختبرات العلمية -3
 المحاضرات العملية. -4



 

 
 
 

 

 طرائق التقييم       

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة.  -3
 اعداد تقارير علمية  -4
   األهداف الوجدانية والقيمية -ج

   المناسبة .الحلول  البناء وايجاد مهارة التفكير -1ج

 .  تطويرقدرة الطالب على الحوار والمناقشة -2ج

 البيانات على التحليل  يظهر الطالب قدرته -3ج

 

  
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الكالم.على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في القدرة   -1د 

   العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د 
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو  التحليل والتحقيق -3د 

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة     -4د 

 المقرربنية 10

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

طلبة الدراسات 

 العليا)دكتوراه( 
  2 2ك_ن الكيمياء الكهربائية المتقدمة 

طلبة الدراسات 

)الماجستي العليا

 (ر

  2 2ك _ن الكيمياء الكهربائية  

األولية المرحلة 

 الثانية 
الكيمياء التحليلية )الوزني  

 طرق الفصل (-
 3 2 2ن -ك 

     

     

     

 البنية التحتية   .10

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة  1



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

1- Fundamental of Analytical  Chemistry  -

Skoog Douglas 
 د.فتحي احمد عبيد  -التحليل االليطرق  -2

 د.صفاءرزوق المرعب  –الكيمياء التحليلية   -3

 
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
التي   العالمية الرصينة المجالت الكتب واالبحاث  المنشورة من 

 (  وايلي  -سبرنكر  –تصدر من دور النشر )السفير 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 مراجع رصينة من االنترنيت  ،  المكتبة االفتراضية االلكترونية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 

 % سنويا  30

 ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر .

 



 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :  الجامعة    
 العلوم:  / المعهدةالكلي   
 الكيمياء :    القسم العلمي    
 2021/  6/  27تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    
                د. وقاص سعدي محمود   : المعاون العلمي سما                د. فائز محسن حامد أ     : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
 دقـق الملف من قبل      

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 داء الجامعي:واألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
  مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 أ.د. محمد راشد عبود                                                                                    



 
 

      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
قعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتو 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الكیمیاء  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

Chem 312   الكیمیاء الحركیة  

 بكالوریوس  سم الشھادة النھائیة ا .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  2021/  6/  27 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 لحركیة للغازات.تعریف الطالب بالفاھیم االساسیة عن الكیمیاء الحركیة والنظریة ا

بدرجات الحرارة.  تعریف الطالب بحركیات وسرع التفاعالت الكیمیائیھ وتاثرھا  
 

یة. والتعرف على حل المسائل المتعلقة .سرع التفاعالت الكیمیائ التعرف على النظریات التي تعالج معادالت  
 

 ةوكذلك ضمن ھذا الفصل یتم التطرق للكیماء الضوئی

 

 

  1الصفحة   
  



 
 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجال مخرجات  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      .النظریة الحركیة للغازاتیتعرف الطالب على مقدمة عن   -1أ
 . ریاضیة المستخدمة في معالجة حركیات الغازاتیتعرف الطالب على األسس ال-2أ
 بت سرعة التفاعالت وبطرق نظریة.اھم النظریات المستخدمة  حساب ثایتعرف الطالب على  -3أ
یتعرف الطالب على الربط بین الثرمودینامیك والقوانین الحركیة لحساب العدید من الخصائص   -4أ

 للحالة االنتقالیة.
 الت العامة للسرعة ولمختلف الرتب.یتعرف الطالب على معرفة اشتقاق المعاد -5أ
 . وقوانین السرع في مجال الصناعةتطبیقات الكیمیاء الحركیة یتعرف الطالب على -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 .أكتساب مھارة استنتاج التجربة العلمیة والقیاس– 1ب
 .لقوانین السرعھ  والقوانین الحركیة االخرىجاد نتائج االشتقاق الریاضي مھارة أی – 2ب
 .حل االسئلة الریاضیةمھارة  – 3ب

 یم والتعلم طرائق التعل     
 

1- Lectures of classroomالمحاضرات في الصف. 
2- Student Center مركز الطلبة 

3- Team Project المجامیع الطالبیة 
4- Work Shop ورش العمل 

5- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 
6- Experiential Learning يالتعلم التجریب. 
7- Application Learning)تطبیق التعلیم 

 
 طرائق التقییم      

 من درجة السعي النھائي)25( % الفصل الدراسي خالل  امتحانان شھریان  -1
 من درجة السعي النھائي) 5امتحانات مفاجئة خالل السنة الدراسیة ( % -2
من درجة  5والمواظبة على الدوام ( % مع التزام الطالب النشاط الصفي للطالب حول مواضیع المقرر -3

 السعي النھائي).
 

 
 
 

  2الصفحة   
  



 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 في الواقع مما یساعد على توسیع خیال الطالب . بأمثلةربط الظواھر الكیمیائیة   -1ج         

 افساح مجال التخیل للطلبة لربط خصائص المواد مع بعضھا . -2ج
 من المفاھیم النظریة . ریبھتجاستنتاج تطبیقات  -3ج

 محاولة ایجاد حلول مشابھة لبعض المعادالت .  -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معلومات أولیة ثم الخوض  استخدام

 .على المشاركة في االستنتاجوتحفیز الطالب  إیصالھافي الفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 

 طرائق التقییم    
 

 امتحانات شھریة . -1
 امتحانات یومیة . -2
 واجبات بیتیة . -3
 كتابة تقاریر . -4
 
 

 

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 حاسوب واالنترنت .تنمیة قدرة الطالب على التعامل مع ال -1د
 تنمیة قدرة الطالب على  التحلیل واالستنتاج . -2د
 تنمیة قدرة الطالب على الحوار والمناقشة . -3د
 تنمیة قدرة الطالب على االبداع . -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
لومات أولیة ثم الخوض في اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من مع استخدام

 وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج. إیصالھاالفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 
 

 طرائق التقییم          

  3الصفحة   
  



 
 
 

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

 3 2 الكیمیاء الحركیة  Chem 312 الثالثة

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 . الكيمياء احلركيةواالستفادة من خربات االساتذة والباحثني يف اجلامعات العريقة  يف جمال  من خالل االطالع  -
 

 
 
 
 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 نظام  القبول املركزي  املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 

  4الصفحة   
  



 
 
 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 

  5الصفحة   
  



 

 

 مخطط مھارات المنھج

 ج الخاضعة للتقییمیرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنام

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

بقابلیة التوظیف المتعلقة 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
                 اساسي   الكیمیاء الحركیة Chem 312 الثالثة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   

  6الصفحة   
  



 موذج وصف المقررن

 اسم التدریسي: أ.د. عبدهللا سلیم خزعل

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 الكیمیاء     / المركز علمي القسم ال .2

 الكیمیاء الحركیة    Chem 312 اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 30 )(الكليعدد الساعات الدراسیة  .6

 2021/  6/  27 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف لتعلم امبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  7الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 علیم والتعلم طرائق الت     

 
 
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقییم    
 
 
 
 

  8الصفحة   
  



 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

  9الصفحة   
  



 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعرف الطالب على المفاھیم  2 1
الساسیة عن موضوع سرع 

 الجزیئات
 توزیع السرع الجزیئیة

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

الب على بعض یتعرف الط 2 2
قوانین النظریة الحركیة 
واستخدام ذلك في حساب 

 معدل المسار الحر

معدل المسار الحر وقطر 
 التصادم

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

تعرف الطالب على القوانین  2 3
االساسیة في حساب سرع 

 التفاعالت

سرعة التفاعل الكیمیائي 
 وطرق تعیینھ

عامة اسئلة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 4
الطرق المستخدمة في 
 حساب رتب التفاعل

درجة التفاعل والعددیة 
 الجزیئیة

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 5
االسس الریاضیة 

المستخدمة في اشتقاق 
 معدل سرع التفاعالت

 اشتاق معادالت السرعھ

عامة اسئلة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 6
عالقة رتبة التفاعل مع 

عمر النصف وتطبیق ذلك 
 في بعض المجاالت

رتبة التفاعل وعمر 
 النصف

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على انواع  2 7
التفاعالت الكیمیائیة 

وطرق التعامل معھا عن 
طریق قوانین الكیمیاء 

 الحركیة

اع التفاعالت الكیمیائیةانو  

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 8
عالقة سرعة التفاعل مع 

 درجة الحرارة 

تاثیر درجة الحرارة على 
 ثابت سرعة التفاعل

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 9
المفاھیم االساسیة لنظریة 

ة في التصادم المستخدم
حساب ثابت سرعة 

 التفاعل نظریا

1نظریة التصادم جزء  

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 10
المفاھیم االساسیة لنظریة 
التصادم المستخدمة في 

حساب ثابت سرعة 
 التفاعل نظریا

2نظریة التصادم جزء   

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

الب على یتعرف الط 2 11
المفاھیم االساسیة لنظریة 
المعقد الفعال المستخدمة 
في حساب ثابت سرعة 

 التفاعل نظریا

 نظریة المعقد الفعال

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

تعرف الطالب على المفاھیم  2 12
لعلملیات الكیمیائیة الضوئیةاالساسیة عن الكیمیاء   

امة اسئلة ع نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

  10الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .12

الكیمیاء الحركیة والكھربائیة  تالیف الدكتور عبدالمجید الدباغ وبنان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ، مطبعة جامعة الموصل 1992احمد عقراوي  ، 

 PHYSICAL CHEMISTRY  , ATKINS , SEVENTH المصادر)  (ـ المراجع الرئیسیة 2
EDITION , 2002 , OXFORD UNIVERSITY PRESS 

               ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

الحدیثة ، والمعلومات المتوفرة في الشبكة العنكبوتیة  الكیمیاء الحركیةكتب 
 ت مقروءة وفیدیویة ) ( ملفا

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 اي موقع الكرتوين عن الكيمياء احلركية

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   

العمل على رفع مھارات الطالب والخریجین لمساعدتھم على االندماج في مجتمع العمل وربط المعلومات 
 منھا في ایجاد فرصة العمل المناسبة . لإلفادةارات التي تعلموھا  النظریة التي  اكتسبوھا والمھ

 
 
 

 

 الضوئیة
تعرف الطالب على العملیات  2 13

الضوئیة التي تحدث في 
الجزیئات ثنائیة ومتعددة 

 الذرات

الكیمیاء الضوئیة للجزیئات 
 ثنائیة ومتعدده الذرات

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

مراجعھ عامة مع مسائل  2 14
 مراجعة عامة لجمیع المواضیع

امة اسئلة ع نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  امتحان الفصل االول امتحان 2 15
 ومناقشة 

  11الصفحة   
  



 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :  الجامعة    
 العلوم:  / المعهدةالكلي   
 الكيمياء :    القسم العلمي    
 2021/  6/  27تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    
                د. وقاص سعدي محمود   : المعاون العلمي سما                د. فائز محسن حامد أ     : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
 دقـق الملف من قبل      

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 داء الجامعي:واألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
  مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 أ.د. محمد راشد عبود                                                                                    



 
 

      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
قعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتو 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الكیمیاء  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

Chem 322   الكیمیاء الكھربائیة 

 بكالوریوس  اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  2021/  6/  27 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

والخالیا الكھربائیة ونظریات ب قطایتم تعریف الطالب بموضوع الكیمیاء الكھربائیة ودراسة انواع اال
 التوصیل . ودراسة ظواھر السطوح

 تعریف الطالب بالتطبیقات الكھربائیة في مختلف مجاالت الحیاة.

تعریف الطالب على الربط بین قوانین الكیمیاء الكھربائیة وقوانین الثرمودینامیك وفائدة ذلك في العدید من 
 التطبیقات.

 ض تطبیقات الكیمیاء الكھربائیة في معالجة بعض المشاكل مثل التآكلتعریف الطالب على بع

 
 
 
 

  1الصفحة   
  



 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      .لكیمیاء الكھربائیةایتعرف الطالب على مقدمة عن   -1أ
 . الكیمیاء الكھربائیةلمعادالت االساسیة والقوانین في یتعرف الطالب على ا-2أ
 .في تفسیر التوصیلیةاھم النظریات المستخدمة  یتعرف الطالب على  -3أ
لحساب العدید من الخصائص  كھربائیةیتعرف الطالب على الربط بین الثرمودینامیك والقوانین ال  -4أ

 .المھمة
 .یتعرف الطالب على تطبیقات الكیمیاء الكھربائیة مثل الطالء الكھربائي -5أ

 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
 .أكتساب مھارة استنتاج التجربة العلمیة والقیاس– 1ب
 .لقوانین السرعھ  والقوانین الحركیة االخرىجاد نتائج االشتقاق الریاضي مھارة أی – 2ب
 .حل االسئلة الریاضیةمھارة  – 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

1- Lectures of classroomالمحاضرات في الصف. 
2- Student Center مركز الطلبة 

3- Team Project المجامیع الطالبیة 
4- Work Shop ورش العمل 

5- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 
6- Experiential Learning التعلم التجریبي. 
7- Application Learning)التعلیم تطبیق 

 
 طرائق التقییم      

 من درجة السعي النھائي)25( % الفصل الدراسي خالل  امتحانان شھریان  -1
 من درجة السعي النھائي) 5امتحانات مفاجئة خالل السنة الدراسیة ( % -2
جة من در 5مع التزام الطالب والمواظبة على الدوام ( % النشاط الصفي للطالب حول مواضیع المقرر -3

 السعي النھائي).
 

 
 
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 في الواقع مما یساعد على توسیع خیال الطالب . بأمثلةربط الظواھر الكیمیائیة   -1ج         

 افساح مجال التخیل للطلبة لربط خصائص المواد مع بعضھا . -2ج
 من المفاھیم النظریة . تجریبھاستنتاج تطبیقات  -3ج

 محاولة ایجاد حلول مشابھة لبعض المعادالت .  -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  2الصفحة   
  



 
اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معلومات أولیة ثم الخوض  استخدام

 .وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج إیصالھافي الفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 

 طرائق التقییم    
 

 امتحانات شھریة . -1
 امتحانات یومیة . -2
 واجبات بیتیة . -3
 كتابة تقاریر . -4
 
 

 

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 تنمیة قدرة الطالب على التعامل مع الحاسوب واالنترنت . -1د
 الطالب على  التحلیل واالستنتاج . تنمیة قدرة -2د
 تنمیة قدرة الطالب على الحوار والمناقشة . -3د
 تنمیة قدرة الطالب على االبداع . -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معلومات أولیة ثم الخوض في  استخدام
 وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج. إیصالھاالساسیة للمعلومة المراد الفكرة ا

 
 
 

 طرائق التقییم          

 
 
 

 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

  3الصفحة   
  



 3 2 میاء الكھربائیةالكی  Chem 322 الثالثة

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 . الكيمياء الكهربائيةواالستفادة من خربات االساتذة والباحثني يف اجلامعات العريقة  يف جمال  من خالل االطالع  -
 

 
 
 
 
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 نظام  القبول املركزي  املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  4الصفحة   
  



 

 

  5الصفحة   
  



 

 

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة من 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
                 اساسي   الكیمیاء الكھربائیة Chem 322 الثالثة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   

  6الصفحة   
  



 موذج وصف المقررن

 اسم التدریسي: أ.د. عبدهللا سلیم خزعل

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 الكیمیاء     / المركز علمي القسم ال .2

 الكیمیاء الكھربائیة    Chem 322 اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2021/  6/  27 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
صف المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین والتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  7الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقییم    
 
 
 
 

  8الصفحة   
  



 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

  9الصفحة   
  



 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات عاألسبو
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یتعرف الطالب على اسس  2 1
 مقدمة عن الكیمیاء الكھربائیة الكیمیاء الكھربائیة

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على اسس  2 2
یتي التوصیل االلكترول التوصیل الكھربائي  

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على اھم  2 3
نظریات التوصیل 

 االلكترولیتي
 نظریات التوصیل 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 4
االمالح شحیحة الذوبان 
وعالقة ذلك بالتوصیل 

 الكھربائي

قابلیة ذوبان االمالح 
 الشحیحة 

اسئلة عامة  مناقشة نظري + 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 5
الخالیا الفولتائیة وكیفیة 

 حساب فرق الجھد

الخالیا الفولتائیة وفرق 
 الجھد 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب  على  2 6
كیفیة حساب القوة 
 الدافعة الكھربائیة 

القوة الدافعھ الكھربائیة 
ة وتفاعالت الخلی  

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 7
تصنیف االقطاب 

 الكھربائیة 
 انواع االقطاب  

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 8
خالیا التركیز 
 واستعماالتھا

 استعمال خالیا التركیز  
اسئلة عامة  نظري + مناقشة 

 ومناقشة 

الطالب على یتعرف  2 9
الطرق العملیة 

المختلفة المستخدمة 
في حساب اعداد 

 االنتقال 

 أیجاد إعداد االنتقال 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 10
عالقة جھد القطب 

 وعالقتھ بثابت التوازن

جھد القطب والجھد 
 القیاسي وثابت التوازن 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 قشة ومنا

یتعرف الطالب على  2 11
انواع االقطاب 

القیاسیة و استخدامھا 
في حساب جھود 

 االقطاب

 اقطاب المرجع

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  2 12
لعملیات التي تحدث في 

 الخالیا غیر العكسیھ

العملیات للخالیا غیر 
 العكوسھ

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 قشة ومنا

یتعرف الطالب على  2 13
 انظمة التاكسد واالختزال انظمة االكسدة 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

  10الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .12

الكیمیاء الحركیة والكھربائیة  تالیف الدكتور عبدالمجید الدباغ وبنان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ، مطبعة جامعة الموصل 1992احمد عقراوي  ، 

 PHYSICAL CHEMISTRY  , ATKINS , SEVENTH (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
EDITION , 2002 , OXFORD UNIVERSITY PRESS 

               ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

الحدیثة ، والمعلومات المتوفرة في الشبكة  كھربائیةالكیمیاء الكتب 
  العنكبوتیة ( ملفات مقروءة وفیدیویة )

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 وقع الكرتوين عن الكيمياء الكهربائيةاي م

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   

العمل على رفع مھارات الطالب والخریجین لمساعدتھم على االندماج في مجتمع العمل وربط المعلومات 
 منھا في ایجاد فرصة العمل المناسبة . لإلفادةا  النظریة التي  اكتسبوھا والمھارات التي تعلموھ

 
 
 

 

واالختزال وبعض 
المفاھیم والقوانین 

 المتعلقة بھا
مراجعة شاملة لكافة  2 14

المواضیع مع مسائل 
 وحلول 

 مراجعة عامة

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

انامتح 2 15 اسئلة عامة  نظري + مناقشة  امتحان الفصل الثاني 
 ومناقشة 

  11الصفحة   
  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 جامعة تكريت:  الجامعة    

 كلية العلوم :  ة/ المعهدالكلي   

  الكيمياء :   القسم العلمي    

  2021\7\1 تاريخ ملء الملف :    

 

 :   التوقيع   :                                                                    التوقيع    

 :                                                       اسم المعاون العلمي :     اسم رئيس القسم   

          .د.وقاص سعديم                                                               سنمحا.د.فائز 

 :                                                         التاريخ:                                                                 لتاريخ  ا    

    

 دقـق الملف من قبل

 واألداء الجامعيضمان الجودة شعبة 

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير

 التاريخ

 التوقيع

 مصادقة السيد العميد

 

 



 موذج وصف المقررن

 أ.د. ابتهال قحطان عبدهللااسم التدريسي 

 التشخيص الطيفي للمركبات الكيميائيه -اسم المقرر :

 البكلوريوس وصف المقرر

مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الكيمياء     القسم العلمي  / المركز .2

 للمرحلة الرابعه التشخيص الطيفي للمركبات الكيميائيه اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\6\24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

باالعتماد على طرق المركبات الكيميائية كيفيه الوصل لتركيب  على انه علم يبحث في دراسة  التشخيص الطيفيتعليم بأساسيات علم   

 . قدرة الطالب على استنباط الصيغه التركيبه للمركبات المجهولهتساهم بشكل أساسي في تطوير والتي  الطيف والتشخيص العديده

 اساس االقتباس ثم التعلم بهدف تطوير القابلية الذهنية للطالب. التعامل على        -

 تنمية قدرة الطالب على جمع المعلومات وتطبيقها.        -

 تشجيع البحث العلمي وتحسين المهارات النقاشية لدى الطالب.        -

التعامل بأسلوب علمي في اتخاذ القرارات ذات الصلة تنمية وتطوير المهارات االبداعية والتفكيرية لطلبة القسم بما يمكنهم من   -

 بتخصصهم او التي تمكنهم من النجاح في مواجهة مشاكل العمل.



 

ز طرق الطيف كال عىل حده ز بي   التميي 

كيبيه  ي ومعرفة نقطه البداية للعمل ككيمياوي للوصل اىل الصيغه الير
الدخول اىل المختير التشخيص الطيفز

 الكيميائيه المجهولهللمركبات 

ي المختير مع النتائج الطيفيه
ز
ي توصل اليها الطالب ف

 مقارنة النتائج التر

 معرفة كيفية التعامل مع البيانات الطيفيه للوصول للنتائج الصحيحة

ي صحيح
 معرفة كيفيه التعامل مع أدوات ومواد المختير واالجهزه الطيفيه تعامل كيميائ 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  -9

   األهداف المعرفية -أ

ي للمركبات الكيميائيه ان يلم الطالب بأساسيات علم الكيمياء       -1
التشخيصي اليتقليدي والطيفز

 المجهوله
ي مجال علوم الكيمياء        -2

ز
نامج اىل رفع امكانية الطالب اىل مستوى الفهم ف التشخيص  يهدف الير

ي 
  .اليتقليدي والطيفز

 تطوير قدرات الطالب المعرفيه ورفعها        -3
 .أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا -4

 

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 

ي  - - 1ب  1ب
 .تعليم الطالب كيف يصبح قادرا عىل التفكي  المنطفر

 .مفردات المنهج المقررةتعليم الطالب التحليل وتوظيف  -2ب
ي مجال تخصصه -3ب

ز
ي التخصص يعد جزءا مهم ف

ز
 تطوير القدرة الذهنية والذاتية للطالب ف

 .اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية -4ب
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 .الحوار توجيه االسئلة وفتح باب .2  

ي وعرض الموضوع بال .3
وئز  .data show التدريس المدعوم بالحاسب االلكير

 تكليف الطالب ببعض البحوث .4

 



 

 
 طرائق التقييم      

 .االختبارات اليومية، الشهرية -1

 .البحوث العلمية  .2

 .اجراء حلقات نقاشية للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للمادة  .3

 
  الوجدانية والقيميةاألهداف  -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )الحل المطلوب التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى

 
ه  -4ج           توجيه اسئله تتطلب إجابات ضمن مدد زمنيه قصي 
 تطوير النقاشات ودعمها داخل القاعه الدراسيه  -5ج         

 
 

  

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

بوي، مهارات اساسية  -1د لالتصال والتواصل عن طريق )النشاطات الرياضية ، االرشاد الير
ات  لمناقشة بحوث الطلبة(  المؤتمرات الخاصة بالكلية ، والندورات الخاصة بالقسم ، سيمييز
 

ي  -2د
ز
وضع األفكار والحلول تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكي  االبداعي واالبتكاري ف

 المطروحة

 المقرر بنية .10



أو  /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
مدخل الى علم  فهم موضوع المحاضرة 3

 االطياف
Meet+

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

 الثاني
+uv.vis  Meetاشعة  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 

 اسئله شفويةشرح ثم توجيه 

 الكتروني

 الثالث
حساب الطول  فهم موضوع المحاضرة 3

 الموجي
Meet+

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

 الرابع
+Meet اشعة تحت الحمراء فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

 الخامس
دراسة مخططات  املحاضرة موضوع فهم 3

االشعة تحت 

  الحمراء

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية حضوري

 الكتروني

 الكتروني امتحان حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 السابع
+HNMR Meet فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

 الثامن
تكمله  فهم موضوع المحاضرة 3

 HNRمحاضرة
Meet+

PDF 

 شفويةشرح ثم توجيه اسئله 

 الكتروني

 التاسع
دراسة مخطط  فهم موضوع المحاضرة 3

 HNMRال
Meet+

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

 العاشر
  فهم موضوع المحاضرة 3

NMR13 C 

Meet+

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

الحادي 

 عشر

       ال مخطط دراسة فهم موضوع المحاضرة 3

NMR   13C 

Meet+

PDF 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

 الثاني عشر
محاضرة طيف  فهم موضوع المحاضرة 3

 الكتله

HG;JV,

KD 

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية

 الكتروني

الثالث 

 عشر

دراسة مخططات  فهم موضوع المحاضرة 3

  طيف الكتله
 شرح ثم توجيه اسئله شفوية الكتروني

 الكتروني

الرابع 

 عشر

 موضوع المحاضرةفهم  3

 

دراسه امثله لجميع 

 االطياف
 شرح ثم توجيه اسئله شفوية الكتروني

 الكتروني

الخامس 

 عشر

 شرح ثم توجيه اسئله شفوية الكتروني امتحان شهري امتحان شهري 3

 الكتروني

 



 

 البنية التحتية  .10

 سركيسكتاي التشخيص الطيفي     د.جورج يوناثان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات العالمية الرصينة. ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 كتب التشخيص الطيفي

 مراجع رصينة من االنترنيت , المكتبة االفتراضية االلكترونية االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   
 

 سنويا   25%
 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية
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 يـــــــمحث العلـــي والبــــــم العالـــوزارة التعلي
 ميــــــم العلـــــــويـــراف والتقــــهاز اإلشـــــــــج

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  

 

 

 

 

 

 

 تكريت: الجامعة 

 العلومكلية :   المعهد/ ةالكلي

 علوم الكيمياء: القسم العلمي 

 

 :    التوقيع                  :                                  التوقيع

 :اسم المعاون العلمي                                        فائز محسن حامد : اسم رئيس القسم

  وقاص سعدي          . د.م.أ                       فارس نجرس حسن         . د.م.أ

 : التاريخ                                                  : لتاريخا

 

 دقـق الملف من قبل 

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة 

 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير

 التاريخ     

 التوقيع

 

 مصادقة السيد العميد                                                                      
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ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم  باً امج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضيوفر وصف البرن

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 ضمن البرنامج االكاديمي لقسم غلوم االرض التطبيقية ويصاحبه وصف لكل مقرر. المتاحة

  2021 – 2020للعام الدراسي 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  -1

 لكيمياءقسم علوم ا المركز/  علميالقسم ال -2

 بكالوريوس علوم  اسم البرنامج األكاديمي  -3

 الكيمياءعلوم  بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية -4

 /مقررات /سنوي/  النظام الدراسي -5

 أخرى
 كورسات 

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد  -6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  -7

 28/6/2021 تاريخ إعداد الوصف -8

 أهداف البرنامج األكاديمي -9

والتي تقع على عاتقها مسؤولية دراسة حاجة  ات ،علوم االرض التطبيقية ،في تخصصعلمية إعداد مالكات  .أ 

  ي مؤسسات الدولة وقطاعات الصناعةالبلد في التطور والتقدم وقادرا على تلبية احتياجات سوق العمل ف

ويعتمده أساساً سليماً إلحداث التغييرات الجذرية والمعرفة إعداد جيل مثقف يتسلح بالعلم المختلفة فضال عن 

متابعة   ويضع المعرفة العلمية واألسلوب العلمي في التفكير والتحليل في خدمة أهداف البلد متمكنا من

 .حاجات اإلنسانيةدراسته العليا والتكيف مع تطور التقنيات من اجل مواكبة توسع ال

وعموم محافظات  خاصة مد جسور التعاون والتنسيق مع عدة جهات رسمية في محافظة صالح الدين .ب 

بصورة عامة بغية تمكينها من تحسين ادائها في خدمة المجتمع واقامة العديد من الدورات التدريبية العراق 

 .خارج وداخل الجامعة في مجال اختصاصها فضال عن رفع مستوى اداء العاملينالمتنوعة 
في العلوم الصرفة علمية وخاصة التركيز على الطلبة والتاكيد على بنائهم على أسس قوية من المعرفة ال .ج 

والسعي الدائم لدعمهم بشتى المجاالت لجعلهم قادرين على حل المشاكل، وامتالكهم لمهارات  والتطبيقية

ديم خدمات ذات جودة للمجتمع بشتى الجوانب النه وتق مجاالت اختصاصاتهمزمة للعمل في االتصال الال

نتاج القسم والجامعة للمجتمع والمادة االساسية للتنمية المستدامة من خالل توجيههم باختيار أفضل الوسائل 

 .والتطبيقية لتوسيع نشاطاتهم وتعميق تخصصاتهم العلمية والمهنية

  

 البرنامج االكاديمي للدراسات االولية وصف

 كيمياءقسم علوم ال
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سي مالئم من اهمها هي االقسام الداخلية اجو دررض توفير افة التسهيالت المطلوبة للطلبة لغتوفير ك .د 

 ووسائط النقل المريحة مع مكتبة للكتب المنهجية والمصدرية لكل قسم علمي 

 التقنياتباستعمال  العلمية  ة في أيجاد حلول للمشاكل توفير مناخ أكاديمي مالئم للدراسة والبحث للمساهم .ه 

المناسبة والمالئمة باالضافة الى المساهمة الفاعلة في تعميق وتوثيق عالقة الجامعة بالمجتمع من خالل تنفيذ 

 .االعمال االستشارية والتدريب وتطوير الكوادر التدريسية واألدارية

الطبيعية العمل على توفير قاعدة علمية رصينة من الطلبة والباحثين مهمتها استغالل واستثمار التروة  .و 

والمعدنية والنفطيو احسن استغالل والعمل على استداة هذه الثروات من اجل دعم االقتصاد الوطني وتوفير 

 .فرص العمل واشاعة الوعي الثقافي والمجتمعي باهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -01

 :المعرفيةالهداف ا .0
خلق الوعي وااليمان لدى الخريج برسالة امتنا الحضارية ودورها الريادي والتاريخي في نشوء  - أ

 .الحضارة العلمية واالنسانية وتطورها العلمي
تاهيل الخريجين باختصاصاتهم المختلفة وتمكينهم من االلمام باالسسس النظرية والعملية للعلوم  - ب

 .االساسية وتطبيقاتها الميدانية
اكساب الخريجين الخبرات العلمية التي يتطلبها حقل العمل المستقبلي واطالعه على آخر المستجدات  - ت

 .المهنية والتقنية
وااللتزام  الصرفةعن طريق تطبيق القوانين في العلوم السليم التفكير العلمي و القدرة على التحليل - ث

مواجهة باسلوب التي تمكنه من داري باالرشادات والتعليمات الي فعالية في االطار التنظيمي واال

 .وحلها وتقييمها وتقديم اقتراٍح او خطة ما او اعادة صياغتها او ترجمتها او تفسيرها  تمشكالال
 .ان يكون الطالب قادراً على التحدث والكتابة باسلوب علمي مؤثر باللغة العربية واالنكليزية - ج
داء الكفاءة المهنية العالية اضافة الى االلتزام بالمظهر التمسك باخالقيات ممارسة المهنة والقدرة على اب - ح

 .المهني المنتظم الشخصي والسلوك
الدولية وتخمين احتياجات السوق وتطبيق مفاهيم ادارة الجودة  العلوم الصرفةان يكون عارفاً بمعايير  - خ

 .ومكتسباً مهارات في تكنولوجيا المعلومات المهنيفي العمل 
 .وغيرهاوالزراعة ان يكون مهتماً بحماية البيئة من التلوث من مخلفات المصانع والصناعة  - د
 :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج .2

خلق كادر مؤهل لالنخراط مستقبال في كافة مؤسسات الدولة المختلفة ذات االختصاصات المشابهة  - أ

 .  العداديةفضال عن احتياجهم في سلك التعليم الجامعي والدراسة ا
مع األخذ بنظر االعتبار القيود  مبادئ العلوم االساسية في مختلف ميادين العمللقدرة على تطبيق  - ب

 .الصناعية والتجارية
ليكونوا قادرين  الستقصاء العلمي والتقويمتاهيل باحثين علميين تتوفر فيهم االسس الصحيحة للبحث وا - ت

 .على دعم البحث العلمي والتكنولوجي والمهني في العراق
 .وتقبل الرأي اآلخر ابداء الرأي بناء والقدرة على باسلوب علميالمناقشات ادارة  - ث

 طرائق التعليم والتعلم  

النظرية والعملية المحاضرة ) -:واهم هذه الطرق هي, كلية العلومتتعدد طرائق التعليم والتعلم المستخدمه في 

الحلقات النقاشية لمواضيع معينة، بحوث الطلبة النظرية والعملية و  ،المناقشة والحوار،الزيارات الميدانية،
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- :ساعد الطلبة في الوصول الى النتائج التالية وهي التي ت( النشاطات المكتبية

 ديم المحاضرات النظريةالحديثة واالسلوب العلمي المتطور في تق لمعلومات والمصادراستخدام ا - أ

 . والعملية

 .حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية واجراء التجارب المختبرية - أ
تخدام وسائل االيضاح الحديثة في طرح المحاضرات وفق م التعليم االلكتروني فضال عن اساستخدا - ب

 .االمكانات المتاحة في كلية العلوم واقسامها العلمية
 .المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ على التمييز بين القدرة  - ت
العلمية يم القدرة على ربط المفاهللمواد العلمية و لقدرة على الحفظ والتخمينتمكين الطلبة من ا - أ

 .مع بعضها البعض والمبادئ والتعليمات
 .استخدام طريقة المناقشة في التدريس - ب
 .القدرة على االستدعاء ، الربط ، التفسير - ت

 .يزيد من تحفيز الطالب نحو الدراسة واالستزادة وليس وسيلة عقاب له التمييز بان االختبار - ث

 طرائق التقييم

 .اجراء االمتحانات السريعة اليومية والتحريرية الشهرية والفصلية والنهائية - أ
اجراء التجارب المختبرية المتعلقة باداة الدرس لتنمية مهارات الطلبة فضال عن تكليفهم بالواجبات  - ب

 .لغرض زيادة الفهم والتحليل واالستيعابالبيتية 
في الزيارات  ن خبرات علميةتم اكتسابه متدوين المالحظات عن ما علمية ووتقديم تقارير   كتابة - ج

 .الميدانية
للمعلومات والمهارات في مادة دراسية  االختبارات واالسئلة السريعة لتحديد مستوى كسب الطالب - ح

 .كان قد تم تعلمها مسبقاً وذلك من خالل اجاباته االسئلة والفقرات التي تمثل محتوى المادة الدراسية
تكليف الطلبة باجراء التجارب العملية باستخدام االجهزة المختبرية المتوفرة في المختبرات لرفع  - خ

ة عن كيفية التعامل مع االجهزة الحديثة واستنتاج البيانات المستوى العلمي والتقني وتمكين الطلب

 .والنتائج من هذه االجهزة
 .تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي - د

 طرائق التقييم    

ت نوعية تتمتع بالجودة على أساليب وأدوات تقييم واضحة لتعلم الطلبة وذا ت كلية العلوم بكافة اقسامهالقد اعتمد

في لوائح الجامعة   ، تجسد ذلكوالقسم العلميلكلية نوعية الخريج وسمعة ا ة على أجل المحافظ منالعالية 

و من اجل التأكد من جودة   أنواع عدة من طرق التقييم  ومتطلبات التقويم المستمر للطلبة، على إن تكون هناك

 : ومن اهم طرق التقييم, للعملية التعليمية ةهائيالن مخرجاتنوعية الخريج والذي يشكل ال
 :طرائق تقييم المعرفة والفهم المكتسبة (0

 .اجراء االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والشهرية - أ
 .كتابة التقارير العلمية والنختبرية - ب

 :طرائق تقييم مهارات التفكير (2
 اجراء االمتحانات السريعة اليومية - أ

 .الطلبة بايجاد الحلول لهاطرح مشكلة وتكليف  - ب
 .اعطاء اسئلة مفتوحة للكلبة وتكليف الطلبة باالجابة عليها من المصادر المتوفرة واالنترنيت - ت
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 :طرائق تقييم المهارات المهنية والعملية (3
استخدام المصادر الحديثة والتعليم االلكتروني واالنترنيت في ايجاد الحلول للتجارب العملية  - أ

 .لعلميةوكتابة التقارير ا
تكليف الطلبة بضرورة حل المسائل العملية االضافية كواجب بيتي لزيادة قدرة الطالب على  - ب

 .اكتساب المهارات المهنية والعملية
القيام بزيارات ميدانية الى مؤسسات الدولة ذات العالقة لغرض اطالع الطلبة على المهمات  - ث

 .الحلول العلمية لهايفية معالجتها وايجاد كالت المهنية وكالعملية والمش
 :طرائق تقييم المهارات العلمية والعملية (4

واستيعابها وتطبيق المعرفة العلمية علمية لقياس معرفة الحقائق ال ة موضوعيالاالختبارات اجراء -      أ

 -:في مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما يلي
 .اسئلة الصواب والخطأ-         
 .االختيار من متعدداسئلة -         
 .والشرح الموجز اسئلة التكميل-         

 -:تخص االمور التالية  علميةاختبارات    - ب
 .تذكر الحقائق واالرقام-         
 .لمادة العلمية فهم ا-         
 .القدرة على االستدعاء والربط والتفسير-         
 .تفسير البيانات ، التشخيص وحل المشكالتتطبيق المعرفة بصورة بسيطة في -         

 -:وتتم عن طريق ما يلي
 -:االسئلة المفتوحة/ اختبار اتصال 

 .االسئلة التي لها اجابة محددة-         

 .اسئلة التي ليس لها اجابة محددة-         
 -:والتي تقوم على تحفيز الطالب في     

 .امتالك القدرة على حرية االجابة -         
 .امتالك المهارة في التنظيم-         
 .امتالك المهارة في ترتيب االفكار-         
 .عدم الغش والتصدي له -         

 :طرائق تقييم المهارات العامة والمنقولة (5
تكليف الطلبة بتقديم تقارير علمية تخص مواضيع المحاضرات النظرية لزيادة مهارات الطلبة في  - أ

 .الحقائق من مصادر خارجية متنوعةالبحث والتقصي عن 
 .اجراء التجارب المختبرية المتعلقة باداة الدرس النظري لتنمية مهارات الطلبة - ب
 .  تكليف الطلبة  بالقيام ببعض التجارب المختبرية ضمن مادة الدرس  - ت
 .مهارات االتصال والتواصل وتكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجيات لذلك في فريق العمل - ث
 .الميل للتعاون والعمل الجماعي - ج
في فن االستماع  نكليزيةبالغة العربية واال لفهم اجادة التحدث والكتابة وا)مهارت لغوية  امتالك  - ح

 .وفن االقناع والحوار
 . امتالك صفات قيادية، قوة ذاكرة ، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراء - خ
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 بنية البرنامج -11

 لكيمياءاقسم علوم 

  2120 – 2121للعام الدراسي الكيمياء المقررة الى قسم علوم  للدراسات االولية المناهج الدراسية

 المرحلة االولى

 (الفصل الدراسي الثاني)  (الفصل الدراسي االول)  

 ررمز المقر
 اسم المقرر

مجموع   عدد الساعات

 الوحدات

 رمز المقرر
 اسم المقرر

مجموع  الوحداتعدد  عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري  السنة الفصل المادة   عملي نظري السنة الفصل المادة الوحدات

 ك ل ع 290 3    3 كيمياء العضويه ك ل ع000
 3 3 كيمياء العضويه

  3 

 ك ت 2010 3.5   3 2 كيمياء تحليليه ك ت 020
 2 2 كيمياء تحليليه

  3.5 

 ر ض 2000 3    3 الرياضيات  ر ظ 030
  3  الرياضيات

  3 

 ف ز2020 3.5   3 2 الفيزياء ف ز 040
  2 الفيزياء

  3.5 

 ح ا2030 2    2 لغه عربيه ل ع 050
 2 0 اساسيات الحاسوب االلي

  2 

 ع ا2040 3   2 2 علم االرض ا 060
 2 2 علم االرض

  3 

 ا ك ف2050 2    2 اساسيات الكيمياء العضويه ا ك ع 070
  2 اساسيات الكيمياء العضويه

  2 

 2060ح ن  2    2 حريه وديمقراطيه 080ح د 
  2 حريه وديمقراطيه

  2 

 090ا ك  2    2 انكليزي 090ا ك 
  2 انكليزي

  2 

 24 مجموع الوحدات 24 مجموع الوحدات      

 48 مجموع عدد وحدات المرحلة االولى

 المرحلة الثانية

 (الفصل الدراسي الثاني)  (الفصل الدراسي االول)  

 المقرررمز 
 اسم المقرر

مجموع  عدد الوحدات عدد الساعات 

 الوحدات

 رمز المقرر
 اسم المقرر

مجموع  عدد الوحدات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري السنة الفصل المادة عملي نظري عملي نظري السنة الفصل مادةال الوحدات

 3.5   3 2 كيمياء العضويه ك ل ع 272 3.5   3 2 كيمياء العضويه ك ل ع002

 3.5   3 2 كيمياء تحليله  ك ت 282 3.5   3 2 كيمياء تحليله كت  022

 2    2 الرياضيات  ر ض 292 2    2 الرياضايات ر ب 032

 3.5   3 2 كيمياء عضويه ك ع 2012 3.5   3 2 كيمياء عضويه ك ع 042

 3.5   3 2 فيزيائيه ك ف 2002 3.5   3 2 كيمياء فيزيائيه ك ف 052

 2    2 كيمياء النفط ك ن 2022 2   2 0 برمجيات  ب ك 062
              

------ ------------------------     -------        

 08 مجموع الوحدات 08 مجموع الوحدات

 36 مجموع عدد وحدات المرحلة الثانية
 المرحلة الثالثة

 (الفصل الدراسي الثاني) (الفصل الدراسي االول)

 رمز المقرر
 اسم المقرر

مجموع  الوحداتعدد  عدد الساعات

 الوحدات

 رمز المقرر
 اسم المقرر

مجموع  عدد الوحدات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري السنة الفصل المادة عملي نظري عملي نظري السنة الفصل المادة الوحدات

 3.5   3 2 كيمياء العضويه ك ل ع273 3.5   3 2 كيمياء العضويه ك ل ع003

 4.5   3 3 كيمياء فيزياويه ك ف 283 4.5   3 3 كيمياء فيزياويه ك ف 023

 3.5   3 2 كيمياء حياتيه ك ح 293 3.5   3 2 كيمياء حياتيه ك ح 033

 4.5   3 3 كيمياء عضويه ك ع 2013 4.5   3 3 كيمياء عضويه ك ع 043

 2    2 صناعات كيمياويه ص ك 2003 2    2 صناعات كيمياويه ص ك 052

 2    2 اختياري ا خ 2023 2    2 اختياري ا خ 063

              

 21 مجموع الوحدات 21 مجموع الوحدات

 04 مجموع عدد وحدات المرحلة الثالثة
 المرحلة الرابعة

 (الفصل الدراسي الثاني) (الفصل الدراسي االول)

 رمز المقرر
 اسم المقرر

مجموع  عدد الوحدات الساعاتعدد 

 الوحدات

 رمز المقرر
 اسم المقرر

مجموع  عدد الوحدات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري السنة الفصل المادة عملي نظري عملي نظري السنة الفصل المادة الوحدات

 3    3 طيف جزيئي ط ج274 3    3 ميكانيكه الكم م ك 004

 4.5   3 3 تحليل الي ت ا 284 4.5   3 3 تحليل الي ت ا024

 4.5   3 3 كيمياء البوليمر ك ب 294 4.5   3 3 صناعات نفطيه ص ن 034

 3.5   3 2 تشخيص عضوي ت ع 2014 3.5   3 2 تشخيص عضوي ت ع 044

 3.5   3 2 كيمياء حياتيه ك ح 2004 3.5   3 2 كيمياء حياتيه تح 054

 0   2  مشروع البحث م ب 2024 0   2  مشروع بحث م ب 064
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 21 مجموع الوحدات 04 مجموع الوحدات

 04 مجموع عدد وحدات المرحلة الرابعة
 064 محموع عدد وحدات الدراسات االولية

 

 

 

 

 للتطور الشخصي التخطيط   -11

مسيرة العلمية واالدارية وتذليل للتمر على التحسين المس بشكل عام قسم علوم االرض التطبيقية يتم التركيز في

 .كل الصعوبات والمعوقات التي تعيق البرنامج التعليمي عن طريق تنمية الموارد البشرية لتطوير الشخصية 
 :اإلجراءات التالية توضح الخطوات المنفذة او في طور التنفيذ في هذا المجال

التحسين والتطوير المستمر ألعضاء هيئة التدريس من خالل برامج التدريب وورش العمل داخل وخارج . 1

 .القسم والجامعة والبلد
زيادة األنشطة الالصفية مثل إقامة المؤتمرات والندوات العلمية واالبداعات الشخصية والرياضية محليا . 2

 .واقليميا ودوليا
 .يس للحصول على أعلى الرتب العلمية واالداريةتشجيع أعضاء هيئة التدر. 3
 .لصرفةتوفير المصادر والكتب العلمية الحديثه لمكتبة القسم لمواكبة التقدم المتسارع في العلوم ا. 4
أجهزة الكمبيوتر الالزمة لذلك مع خطوط  لتخصصات العلمية وتوفيرمجيات التخصصية في الاتوفير البر. 5

 قساماالنترنت لكافة اال

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  -11

قسم القبول  –الى الية عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  كلية العلوم بكافة اقسامهاخضع ت

بناءا على  في االقسام العلمية حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة االعدادية الفرع العلمي للقبول, المركزي 

بناءا على معدالت تخرجهم من االعدادية وهناك  االقسام العلمية يتم توزيع الطلبة على . معدالت التخرج

حلة االولى لهم حرية االنتقال الى الكليات االعلى التي تحمل نفس نسبة من الطلبة االوائل في المر

 .التخصصات

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -11

 .المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالدلة االسترشادية لهاالمنهاج  - أ

 .دورات في طرائق التدريس - ب

 .والمنهجية القطاعية الخاصة بكليات العلوم بحوث في االنترنيت لتجارب مماثلة  - ت
 خبرات شخصية مكتسبة  - ب
 ة من جامعات عالمية ذاالعتماد على مصادر مأخو - ت
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردبة من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة

 ررمز المقر
 اساسي ام اختياري اسم المقرر

 المهارات العامة االهداف الوجدانية االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

 السنة الفصل المادة
 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

 االولى

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  000
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  002
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  003
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  004
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  005
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  006
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  007
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  008
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  121
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  122
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  123
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  124
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  125
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  126
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  127
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  128

 الثانية

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  200
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  202
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  203
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  204
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  205
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  206
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  207
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  220
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  222
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  223
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  224
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  225
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  226
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي  227

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي (زلزالية وكهربائية)جيوفيزياء  300 الثالثة
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 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي استشعار عن بعد 302
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي مبادئ الجيوكيمياء 303
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي صخور رسوبية 304
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي هيدروجيولوجيا وهيدروكيمياء 305
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي الخامات والمعادن 306
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي لغة انكلزية 306
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي تحليل تركيبي 320
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيوكيمياء الصخور 322
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيولوجيا العراق 323
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي هيدرولوجيا هندسية 324
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي صخور نارية ومتحولة 325
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي مناجم ومقالع 326

 الرابعة

 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيولوجيا بيئية 402
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيولوجيا هندسية 403
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيولوجيا النفط 404
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي تقنيات حفر آبار وجس بئري 405
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيولوجيا العصر الرباعي 406
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي عمل حقلي منهجي 407
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي بيئة قديمة 422
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي جيوتكنيك وتحري موقعي 423
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي إستكشاف نفطي 424
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي برامجيات جيولوجية 425
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي خزن جوفي 426
 ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے اساسي مشروع بحث 427
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 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

يقها مبرهنا يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضبا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحق
 .وال بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 
 (وصف المقرر كما موجود في الملحق للمواد الدراسية كافة )
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 :مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -51
 :االهداف المعرفية - أ

القدرة على التفكير المنطقي السليم في حل المشكالت ،  قسم علوم الكيمياء/ امتالك خريج كلية العلوم (0

جهتها في ميادين العمل المختلفة اعتمادا على تخصصه العام والمفاهيم االتي يتم مو والعملية العلمية

 القيام بالتغييرات المناسبة بذلك الخاصة به وقدرته على 
تطبيق القوانين في في العلوم التطبيقية فضال عن  مية ما اكتسبه من معرفة نظرية وعمليةتن القدرة على  (2

في تنفيذ  تخصصه الخاص به وااللتزام باالرشادات والتعليمات الي فعالية في االطار التنظيمي واالداري

وتقييمها او اية مهمة في مؤسسات الدولة المختلفة او مواجهة اي مشكلة في تنفيذ اي مشروع وحلها 

 .ترحات العلمية المناسبة قتقديم الم
قادرا على التحدث والكتابة باسلوب علمي تخصصي باللغة  ان يكون خريج قسم علوم االرض التطبيقية،  (3

 .العربية ويمكن كذلك باللغة االنكليزية للمتمكنين منها
والتحلي بالصبر في العالية  التمسك باخالقيات ممارسة  المهنة والقدرة على ابداء الكفاءة المهنية (4

 .مواجهة المشكالت الطارئة 
وان يحترم اخالقيات المهنة في مجال اختصاصه  االلتزام بالمظهر الشخصي الالئق والسلوك المناسب  (5

 .واحترام اراء االخرين 
ولديه القدرة على المنافسة  من حيث مهارات تسويق الذات  ان يكون ملماً باحتياجات سوق العمل (6

 .قدراتوال

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - ب
مهارات  ومعايير  قادرا على تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة في العلوم التطبيقية المختلفة ومكتسباً  (0

 .الجودة واالدارة واالدارة
الجهات يعطي اهتمام خاص بقوانين حماية البيئة من التلوث واحترام القوانين والتعليمات الصادرة من  (2

 . ذات العالقة
لديه القدرة في استخدام المهارات المعرفية التي اكتسبها في ايجاد حلول عملية للمشاكل البيئية في  (3

 .العراق
يكون قادرا على دعم التطور العلمي والتقني في مؤسسات الدولة والعمل بهمة ونشاط في تحقيق اهداف  (4

 .الذاتي في حقل االختصاصالمؤسسة في النمو االقتصادي وتحقيق االكتفاء 
لديه القدرة على تاسيس وادارة المختبرات التعليمية والبحثية وفق معايير جودة المختبر الجيد العراقية  (5

GLP. 
القدرة على اكمال مسيرته الدراسية في الدراسات العليا في مجال اختصاصه لفرض تطوير مهاراته  لديه (6

 .العلمية والمعرفية ومواكبة حركة التطور العلمي العالمية
 .يحترم ويطبق اسس السالمة المختبرية لنفسه ولباقي زمالئه في العمل ويطبق تعليمات الصحة المهنية (7
 .تقارير الفنية والتوصيات في مجال اختصاصهالمصداقية في كتابة ال (8

 :طرائق التعليم والتعلم

استخدام المعلومات والمصادر الحديثة واالسلوب العلمي المتطور في تقديم المحاضرات النظرية  (0

 . والعملية

 .حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمية واجراء التجارب المختبرية (2
عن استخدام وسائل االيضاح الحديثة في طرح المحاضرات وفق استخدام التعليم االلكتروني فضال  (3

 .االمكانات المتاحة في كلية العلوم واقسامها العلمية
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 .القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ  (4
مبادئ والالعلمية القدرة على ربط المفاهيم للمواد العلمية و لقدرة على الحفظ والتخمينتمكين الطلبة من ا (5

 .مع بعضها البعض والتعليمات
 .استخدام طريقة المناقشة في التدريس (6
 .القدرة على االستدعاء ، الربط ، التفسير (7

 .التمييز بان االختبار يزيد من تحفيز الطالب نحو الدراسة واالستزادة وليس وسيلة عقاب له (8
 :طرائق التقييم

واستيعابها وتطبيق المعرفة العلمية في علمية اللقياس معرفة الحقائق  موضوعية الاالختبارات اجراء  (0

 -:مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما يلي
 .اسئلة الصواب والخطأ - أ
 .اسئلة االختيار من متعدد - ب
 .والشرح الموجز اسئلة التكميل - ت

 -:تخص االمور التالية  علميةاختبارات    (2
 .تذكر الحقائق واالرقام - أ

 .فهم المادة العلمية  - ب

 .على االستدعاء والربط والتفسير القدرة - ت

 .تطبيق المعرفة بصورة بسيطة في تفسير البيانات ، التشخيص وحل المشكالت - ث
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 :بنية المقرر  -51

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

او /اسم الوحدة

 الموضوع
 طريقة التققيم طريقة التعلم

 االول
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 الثاني
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 الثالث
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 الرابع
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 الخامس
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السادس
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 Meet+PDF امتحان الشهر االول امتحان الشهر االول امتحان الشهر االول السابع
امتحان الكتروني او 

 حضوري

 الثامن
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 التاسع
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 العاشر
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 الحادي عشر
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 الثاني عشر
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 الثالث عشر
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 الرابع عشر
نظري  ساعتان   

 وساعتان عملي 

فهم موضوع 

 المحاضرة 
 Meet+PDF او  امتحان الكتروني

 حضوري

امتحان الكتروني او  Meet+PDF امتحان الشهر الثاني امتحان الشهر الثاني امتحان الشهر الثاني الخامس عشر

  حضوري
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 :البنية التحتية   -51

 ال توجد      :الكتب المقررة المطلوبة -0

 الكتب المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات العالمية الرصينة   (:المصادر)المراجع الرئيسية  -2

 مراجع رصينة من االنترنيت الحدجيثة  :الكتب والمراجع التي يوصى بها  -3

 سنوياً % 25   :خطة تطوير المقرر الدراسي -4

 

    



  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 العلوم :   املعهد  /ةالكلي     
 الكيمياء :       القسم العلمي     
 30-6-2021اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع                                          :                               التوقيع     
                     :  املعاون العلمي  سم ا                                                    :   رئيس القسم  سما    

                                                        :   التاريخ                                                                :   لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
                                                                

          مصادقة السيد العميد                               



  
 2الصفحة 

 
  

 جاسم  احمد خلف م.د. :  التدريسي اسم

 المقرر  وصف

 

 

 العلوم  كلية – تكريت  جامعة التعليمية  المؤسسة .1

  الكيمياء علوم قسم  المركز / علميال القسم .2

 مرحلة/ اختياري / نظري  متجانسة غير  حلقية عضويةكيمياء  المقرر  رمز / اسم .3

 ومسائي(. )صباحي ثالثة

  الكتروني المتاحة  الحضور أشكال .4

 2021- 2020 –  )كورسات( فصلي السنة  / الفصل .5

 مسائي  ساعة 30 + صباحي ساعة 30  )الكلي( الدراسية الساعات  عدد  .6

 2021-6-30  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر أهداف .8

  و   الثالثية  الحلقية  للمركبات   الكيميائى  والنشاط  العطرية  الخواص   و  تسمية  موضوعات   المقرر  ييغط  -1

  على   التركيز  مع  متجانسة  غير  أكثر  أو  ذرة  على  تحتوى  والتى  المتجانسة  غير  والخماسية والسداسية  الرباعية

 عديدة  و  الواحدة  الحلقية  ذات   المركبات   المقرر  ويشمل  التفاعالت.  كيةيانكمي  و  التفاعالت   و  التحضير  طرق

 .الحلقات 

  العراق. في عضويةال الكيمياءا مجال في ومتخصصة كفوءة مالكات  إعداد  -2

  تحقيقها   الطالب   من   المتوقعة  التعلم   ومخرجات   المقرر  خصائص   ألهم   مقتضيا    إيجازا    اهذ   المقرر   وصف  يوفر

  وصف   وبين   بينها   الربط  من  والبد   المتاحة.   التعلم   فرص   من  القصوى   االستفادة   حقق   قد   كان   إذا  عما   مبرهنا  

 البرنامج. 

 والتقييم  والتعلم التعليم وطرائق  مقررال ات مخرج - 9



  
 3الصفحة 

 
  

 

  المعرفية هدافاأل -أ

  العضوية   المركبات   تسمية  بقواعد   الخاصة  المتقدمة  بالمعلومات   والطالبات   الب الط  تعريف ▪

  –  الخماسية  –  الرباعية  -  الثالثية  الحلقات   تفاعالت   و  تحضير  وطرق  المتجانسة  غير  الحلقية

الحلقات  تلك  وكذلك    الخ  ...  داسيةالس عديد  من    غير   أكثر  أو  ذرة  على  المحتويةوالمتكونة 

  األخرى،  العضوية  ت المركبا  تفاعالت   مع  المركبات   هذة  تفاعالت   مقارنة  الى  باألضافة  متجانسة.

 .المختلفة التفاعالت  على المتجانسة غير الذرات  عدد   و نوع تأثير دراسة كذلك

 
 

 . مقرربال الخاصة يةالمهارات األهداف - ب 

خصوصا   المختلفة المجاالت  فى أستخداماتها و المتجانسة غير الحلقية المركبات  أهمية يشرح ▪

 .وائية والطبيةالد 
 .المتجانسة غير الحلقية المركبات  تسمية قواعد  يطبق ▪
 .المتجانسة غير األروماتىة الحلقات  لتحديد  األروماتية شروط  و  هوكل قاعدة يطبق ▪
  غير الحلقية  المركبات  فى ياأللكتروفيلو يالنيوكليوفيل األستبدال تفاعالت   ميكانيكية يشرح ▪

 .المتجانسة
 .األختزال و األكسدة وتفاعالت  يالنيوكليوفيل و ياأللكتروفيل  األستبدال تفاعالت  نواتج أستنتاج ▪
 .المتجانسة غير الحلقية ت المركبا  بعض  تحضير طرق أقتراح ▪

. 

  والتعلم  التعليم طرائق 

 . االلكترونية المحاضرات   -1

 . االلكترونية الذكية السبورة مثل: يضاحاال وسائل -2
   التقييم طرائق 

 .  الشهرية االمتحانات  -1
 .  اليومية االمتحانات  -2
 الطلبة. قبل من تقديمية عروض  اعداد  -3
 الذهني.  العصف على تعتمد  التي المحاضرة وقت  اثناء الشفهية االسئلة -4
 السنوية.  االمتحانات  -5
   والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 االستاذ.و الطالب  بين الحوار أسلوب  اعتماد  - 1ج

 . منظمة تقارير اعداد  - 2ج

 . المناقشة أسلوب  اعتماد  - 3ج

  
 (.  الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات  ) نقولةالم التأهيليةو العامة المهارات  - د 

 .والمهني التربوي العمل فريق ضمن العمل على الطالب  قدرة - 1د 

 . تلقاها التي المعرفة وتوظيف اليجابيا التفكير - 2د 

 .معهم والتدريب  معةالجا خارج الجهات  مع  التعامل على القدرة - 3د 

 .واتقانها  التدريس مهنة تعلم من الطالب  يتمكن أن - 4د 



  
 4الصفحة 

 
  

   التحتية البنية .11

  عضويةال  الكيمياء اساسيات كتاب -   المطلوبة المقررة الكتب  ـ1

 . المتجانسة غير الحلقية
 . عضويةال  الكيمياء اساسيات كتاب -

 المقرر  بنية .10

 أو / الوحدة اسم المطلوبة  التعلم مخرجات الساعات  األسبوع

 الموضوع
 التقييم  طريقة التعليم  طريقة

 االول

 الحلقية تعريف المحاضرة  موضوع فهم 2

  غير العضوية

 قطر مع المتجانسة

 النظامية التسمية

 والشائعة

Meet + 
PowerPoint 

  قصيرة اختبارات

 ةشفوي او الكترونية

 الثاني 

  الحلقات تسمية المحاضرة  موضوع فهم 2

 )ثالثية االحادية

 خماسية, ,رباعية,

 الخ( سداسية,

Meet + 
PowerPoint 

اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

  الحلقات تسمية المحاضرة  موضوع فهم 2 الثالث 

 الملتحمة
Meet + 

PowerPoint 
بارات قصيرة  اخت

 الكترونية او شفوية
  فاعالتوت  تحضير المحاضرة  موضوع مفه 2 الرابع

 يرول االب  ميكانيكياتو
Meet + 

PowerPoint 
اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية
  وتفاعالت تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2 الخامس

 فيوران ال  وميكانيكيات
Meet + 

PowerPoint 
اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية
  وتفاعالت تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2 السادس 

 الثايوفين  وميكانيكيات
Meet + 

PowerPoint 
اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية
 + Meet ي شهر امتحان اول  شهري امتحان 2 السابع

PDF 
 الكتروني  امتحان

  وتفاعالت تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2 الثامن

 ندول اال وميكانيكيات
Meet + 

PowerPoint 
اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

 التاسع

  وتفاعالت تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2

  وميكانيكيات

رباعي   , الفورفورال

 وران ي هيدرو الف

Meet + 
PowerPoint 

اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

  فاعالتوت  تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2 العاشر 

 البيريدين  ميكانيكياتو

Meet + 
PowerPoint 

اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

 عشر  الحادي
  فاعالتوت  تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2

  كوينولينال ميكانيكياتو

 وااليزوكوينولين 

Meet + 
PowerPoint 

  دورية اختبارات

 شفوي  او الكترونية

  وتفاعالت تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2 عشر  الثاني

 يرازول البا وميكانيكيات
Meet + 

PowerPoint 
اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

 عشر  الثالث
  التوتفاع تحضير المحاضرة  موضوع فهم 2

  وميكانيكيات

 يميدازولاال

Meet + 
PowerPoint 

اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

 عشر الرابع
 المحاضرة  موضوع فهم 2

 
Heterocyclic 

spiro 
compounds 

Meet + 
PowerPoint 

اختبارات قصيرة  

 الكترونية او شفوية

 + Meet شهري  امتحان ثاني شهري امتحان 2 عشر  الخامس
PDF 

 الكتروني  امتحان
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  العالمية الجامعات من المنشورة واالبحاث  الكتب  )المصادر( يةالرئيس المراجع ـ2

 . الرصينة

  ) بها يوصى التي والمراجع الكتب  ـا

 (  ,.... التقارير , العلمية المجالت 
  غير الحلقية العضوية الكيمياء اساسيات كتاب -

 R.Gupta Journal of ،  المتجانسة 
Heterocyclic Chemistry . 

  االنترنيت  مواقع نية,االلكترو المراجع ـ ب 

 .... 
 االنترنيت  من  رصينة مراجع

 

 

  الدراسي المقرر تطوير خطة .12

  

 

 سنويا   25%

 . مستمر بشكل العلماء، اليه توصل وما والعملية, العلمية الحياة ومتطلبات  الحداثة مع تتماشى مواضيع ادراج

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
  :    القسم العلمي    
  اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1انصفحخ 

 
  

 
      

 وصف انجرَبيح األكبدًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ُخانًؤسسخ انزؼهًُ .1

  / انًزكش  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجزَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 

  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراسٍ  .5
 سُىٌ /يمزراد /أخزي 

 

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

  انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .9
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 انًطهىثخ وؽزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيحد انيخزخب  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نخبطخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 ؽزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 

 
 ؽزائك انزمُُى      

 

 

 

 
 وانمًُُخ .انىخذاَُخ  األهذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 ؽزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 
 ؽزائك انزمُُى    
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 .انشخظٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ؽزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 

 

 

 
 ؽزائك انزمُُى          

 
 
 

 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق ريش انًمزر أو انًسبق انًزحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      
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 انزخطُؾ نهزطىر انشخظٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو األَظًخ  غ)وػيؼُبر انمجىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يظبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيح .14
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 يخطػ يهبراد انًُهح

 َرخً وظع اشبرح فٍ انًرثعبد انًقبثهخ نًخرخبد انزعهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخبظعخ نهزقُُى

 يخرخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

 أضبضٍ اضى انًقرر رريس انًقر انطُخ / انًطزىي

 أو اخزُبرٌ
 ُخانًهبراراألهذاف  خ ُانًعرفاألهذاف 

 جرَبيح انخبصخ ثبن

األهذاف انىخذاَُخ 

 وانقًُُخ 
وانزأهُهُخ براد انعبيخ انًه

انًهبراد األخري  )انًُقىنخ

انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6انصفحخ 

 
  

 ًىرج وصف انًقررَ

 غى قبضى كبظىَ .د.و.أاضى انزذرَطٍ : 

 وصف انًقرر

 

 

 كهُخ انؼهىو –خبيؼخ ركزَذ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انكًُُبء     / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 طجبحٍ - يزحهخ راثؼخ\ن ذ ٌ \كًُُبء حُبرُخ َظزٌ  اسى / ريش انًمزر .3

 انكززوٍَ  -حؼىرٌ   أشكبل انحؼىر انًزبحخ .4

 2121- 2121 – فظهٍ )كىرسبد( انفظم / انسُخ .5

 سبػخ 45  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2121-6-31 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًمزر .8

رؼزَف انطهجخ ثكُفُخ رًثُم أَغ و حىل ػهى انكًُُبء انحُبرُخ  رطُُخرشوَذ انطهجخ ثخهفُخ ػهًُخ   -1    

 انُىوَخ  ورُُبد وانُُىكهُىرُذاد واألحًبعكبنكبرثىهُذراد وانذهىٌ وانجز اندشَئبد انحُبرُخ فٍ اندسى

 فٍ انؼزاق.  انفُشَبءفٍ يدبل كفىءح ويزخظظخ إػذاد يالكبد  -2
 
 
 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وؽزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ - 9
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   هذاف انًؼزفُخاأل -أ

 خسى االَسبٌ واهًُزهب فٍ انحُبرُخيؼزفخ يؼًُ انكًُُبء   -1أ

 انًخزجزَخ انسزَزَخدراسخ انزحبنُم  -2أ

 انمُبو ثبنزحبنُم انىسَُخ و ؽزق حسبثهب ثكُفُخ انزؼزف ػم -3أ
 يذػىيخ ثبنؼًم انًخزجزٌ االخزجبراداالحبؽخ ثكبفخ اَىاع  -4أ
 يحبنُم انًؼبَزح و اهًُزهب فٍ انزحهُم انطجٍ   -5أ
 فهى و يىاكجخ احذس اَىاع انزحبنُم انطُفُخ وكُفُخ االسزفبدح يُهب -6أ

  .ًمزرانخبطخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 

 انسزَزَخ  ثشكم ػبوانحُبرُخ ػهى انكًُُبء  ثأسبسُبدخؼم انطبنت يهى  - 1ة 

 انًخزجزَخ واسزخذاو انًخزجزايكبَُخ انزؼبيم يغ االدواد  - 2ة 

 اػطبء يهكخ نهطبنت يٍ َبحُخ انزحهُم انكًُُبئٍ انطجٍ انُظزٌ وانؼًهٍ  - 3ة 

 حبالد انزشخُض انسزَزٌرًُُخ لذرح انطبنت ػهً حم   -4ة

 

 ؽزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 .ؽزَمخ انمبء انًحبػزاد -1

2-  Google meet 
 رهُئخ يحبػزاد ػهًُخ يطجىػخ يٍ لجم انزذرَسٍ يغ كزبثخ ثؼغ انًالحظبد يٍ لجم انطهجخ -3

 
 ؽزائك انزمُُى      

 اليزحبَبد انشهزَخ .ا -1
 االيزحبَبد انُىيُخ . -2
 االسئهخ انشفهُخ اثُبء ولذ انًحبػزح انزٍ رؼزًذ ػهً انؼظف انذهٍُ. -3
  األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 ( يٍ خالل انؼًم فٍ انًخزجزانكًُُبئteam workٍاشبػخ روذ انؼًم كفزَك ) -1ج

 ػزورح رثؾ اندهذ انفكزٌ ثبندهذ انؼًهٍ يٍ خالل انزثؾ ثٍُ شمٍ انًبدح انُظزٌ وانؼًهٍ -2ج

 و انزذاول يغ األسئهخ انشفىَخ ثزمذَى رمزَز ػهًٍانطبنت ثُفسه يٍ خالل انمُبو  خرؼشَش ثم  -3ج

 اًَبء انفكز انًدزد و انزؼزف ػهً فهسفخ انؼهى و ؽزائك انزفكُز انًُطمٍ  -4ج

  

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 كبر ثىػىذ وثمخ فٍ انكالو.ػهً انزؼجُز ػٍ األفانمذرح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ػًٍ يدًىػخ انؼًم اندًبػٍ -2د
 خًغ انًؼهىيبد ثشكم يُهدٍ وػهًٍ نزأسُس انحمبئك وانًجبدئ حال نًشكهخو انزحهُم وانزحمُك -3د

 انذافؼُخ ػهً انؼًم وانمذرح ػهً انًجبدرح، ورحذَذ انفزص ووػغ األفكبر وانحهىل انًطزوحخ    -4د
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 ثُُخ انًقرر .11

اضى انىحذح / أو  يخرخبد انزعهى انًطهىثخ انطبعبد األضجىع

 انًىظىع
غرَقخ 

 انزعهُى
 غرَقخ انزقُُى

 االول
اَط االحًبض  فهى يىظىع انًحبظرح 3

 االيُُُخ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبٍَ
+Meet  دورح انُىرَب فهى يىظىع انًحبظرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبنش
َزروخٍُ َىرَب  فهى يىظىع انًحبظرح 3

 وعًم انكهُخ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انراثع
اَط انحبيط  فهى يىظىع انًحبظرح 3

 االيٍُُ االرويبرٍ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انخبيص

اغالع انطهجخ عهً اخهسح  3

يخزجرَخ خذَذح رًكُهى يٍ 

اكزطبة يهبراد ويعهىيبد 

 خذَذح

 اضئهخ شفىَخ حعىرٌ  انكرَىهُذراداَط 

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حعىرٌ ايزحبٌ شهرٌ  ايزحبٌ شهرٌ 3 انطبدش

 حعىرٌ

 انطبثع
+Meet رحهم انكالَكىخٍُ فهى يىظىع انًحبظرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبيٍ
+Meet دورح كرَجص فهى يىظىع انًحبظرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
 انزبضع

دورح كىرٌ وثُبء  فهى يىظىع انًحبظرح 3

 انكهىكىز
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انعبشر
يطبر انجُزىز  فهى يىظىع انًحبظرح 3

  فىضفُذ

Meet+
PDF 

ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انحبدٌ 

 عشر

+Meet  اَط انذهىٌ فهى يىظىع انًحبظرح 3
PDF 

ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انثبٍَ 

 عشر

انعالقخ ثٍُ اَط  فهى يىظىع انًحبظرح 3

انذهىٌ وانًطبراد 

 االَعُخ االخري

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حعىرٌ

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انثبنش 

 عشر

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حعىرٌ  ثُبء انذهىٌ فهى يىظىع انًحبظرح 3

حعىرٌ, رحرَرٌ او 

  شفىٌ

انراثع 

 عشر

اغالع انطهجخ عهً اخهسح  3

يخزجرَخ خذَذح رًكُهى يٍ 

اكزطبة يهبراد ويعهىيبد 

 خذَذح

 

 

 اضئهخ شفىَخ حعىرٌ اَط انكىنطزرول
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 الرىخذ ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 كزبة اضبضُبد انكًُُبء انحُبرُخ )انًظبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
انكزت واالثحبس  انًُشىرح يٍ اندبيعبد انعراقُخ 

 .واندبيعبد انعبنًُخ انرصُُخ

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 انعراقُخ وانعبنًُخانًدالد 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .12

   

 

 % ضُىَب  25

 ادراج يىاػُغ رزًبشً يغ انحذاثخ ويزطهجبد انحُبح انؼهًُخ وانؼًهُخ, ويب رىطم انُه انؼهًبء، ثشكم يسزًز .

 
 

انخبيص 

 عشر

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حعىرٌ ايزحبٌ شهرٌ ايزحبٌ شهرٌ 3

 حعىرٌ



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

  تكريت:  الجامعة    
  العلوم: / المعهدةالكلي   
 الكيمياء:    القسم العلمي    
 30/6/2021تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 عي:واألداء الجامضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         سيد العميد مصادقة ال                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 ديميأهداف البرنامج األكا .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 اكتساب المعرفة األساسية بالمحتوى العلمي للمقررات االدراسية من قوانين ومفاهيم       -1أ

 اكساب الطلبة القدرة على معالجة المعارف من جوانب عديدة -2أ

 اء بمستوى الطلبة علميا وترسيخ مفهوم النقاش واالستنباط واالستداللاالرتق -3أ
  

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تطوير قدرة الطلبة على العمل في مجال االختصاص – 1ب 

 تطوير قدرة الطلبة على التحليل والتفكير العلمي الصحيح  - 2ب 

    خطاء وحل المشكالتتطوير القدرة على تصويب األ    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام المصادر العلمية الحديثة والبحوث الرائدة في مجال االختصاص من قبل التدريسي العداد 

المحاضرات . باإلضافة الى استخدام أساليب العرض العلمية والرسومات التوضيحية. اعتماد أساليب 

 خل الصف وطرح األسئلة الفكرية وإعطاء الواجبات البيتية. والمناقشة العلمية داالحوار 

 

 

 
 طرائق التقييم      

االختبارات النظرية التحريرية الفصلية والشهرية واليومية ووضع أسئلة ذات خيارات علمية متعددة. اعداد 

 البحوث والمشاركة والتفاعل داخل الصف.

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ادراك الطلبة للمحتوى العملي للمقرر الدراسي وخصائصه واهميته. -1ج         

 التعبير عن المعرفة العلمية المكتسبة بمهارة -2ج

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل لمفردات المقررات العلمية-3ج

 تحقيق التنمية الشاملة للطلبة فكريا ونفسيا واجتماعيا. -4ج   
 لتعلم طرائق التعليم وا    

تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية والمواضيع العلمية المختلفة المؤهلة لقابلية التحليل والتفكير العلمي 

الصحيح . استخدام أسلوب النقاش والحوار الصفي. استخدام طرائق التعليم الحديثة وتوظيفها لتحقيق 

 األهداف الوجدانية المختلفة.
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 طرائق التقييم    

 

ارات التحريرية والشفوية والواجبات الالصفية المختلفة. المناقشات الحوارية . اعداد البحوث االختب

 المختلفة.

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ر الذاتاكساب الطلبة القدرة على االستيعاب وحل المشكالت وتطوي -1د

 اكساب الطلبة القدرة على الحوار والنقاش -2د

 تعزيز الثقة بالنفس -3د

 تعويد الطلبة على السعي للحصول على المعرفة وتحديد احتياجاتهم من خبرات. -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اعتماد مستوى الدعم للطلبة خالل العملية الدراسية لتعزيز الثقة. -1
 ت ومصادر التعليم الحديثةالمحاضرا -2
أنشطة مختلفة تضمن مشاركة الطالب فيها الكتساب المهارات العامة والتأهلية منها التجارب العلمية  -3

 المختبرية .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االختبارات التحريرية والشفوية -1
 المناقشات الحوارية -2
 اعداد البحوث -3

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  ساعتين التحليل االلي ك المرحلة الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(اللتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة با ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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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 

 أساسي راسم المقر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 ا.م.د. سرحان علي سلماناسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الكيمياء قسم     / المركز علمي القسم ال .2

 ك/ التحليل االلي اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 

اً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجاز

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  لوبةمخرجات التعلم المط الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
+Meet طرق التحليل االلي فهم موضوع المحاضرة 2

Power
point 

  او شفويامتحان الكتروني 

 الثاني
الطرق  فهم موضوع المحاضرة 2

 الكروماتوغرافية
Meet+
Power

poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

 الثالث
+Meet االسس النظرية لمحاضرةفهم موضوع ا 2

Power
poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

 الرابع
كروماتوغرافيا  فهم موضوع المحاضرة 2

 العمود
Meet+
Power

poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

 الخامس
+TLC Meetالطبقة الرقيقة  فهم موضوع المحاضرة 2

Power
poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

كروماتوغرافيا  شهري امتحان 2 السادس

 GCالغاز
امتحان 

 الكتروني
 او شفويامتحان الكتروني 

 السابع
كروماتوغرافيا  فهم موضوع المحاضرة 2

 HPLCالسائلة 
Meet+
Power

poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

 الثامن
+Meet امتحان شهري فهم موضوع المحاضرة 2

Power
poin 

 امتحان الكتروني 

 التاسع
+Meet الطرق الكهربائية المحاضرة فهم موضوع 2

Power
poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

 العاشر
+Meet القياسات الجهدية فهم موضوع المحاضرة 2

Power
poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

الحادي 

 عشر

الفولتامتري  فهم موضوع المحاضرة 2

 والبوالرغرافيا
Meet+
Power

poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

ثاني ال

 عشر

التقديرا ت  فهم موضوع المحاضرة 2

 الكهرووزنية
او  امتحان الكتروني  الكتروني

 شفوي

الثالث 

 عشر

التقديرات  فهم موضوع المحاضرة 2

 الكولومترية
Meet+
Power

poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

الرابع 

 عشر

التحليل بالتوصيل  فهم موضوع المحاضرة 2

 الكهربائي
Meet+
Power

poin 

  او شفويامتحان الكتروني 

الخامس 

 عشر

 امتحان الكتروني  الكتروني امتحان شهري امتحان شهري 2
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 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               كتب والمراجع التي يوصى بها  ـ الا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
مجلة طرق التحليل االلي ، ،التحليليةكيمياء اساسيات ال

 تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 يتاالنترن

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 % سنويا  25

 ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلماء, بشكل مستمر .

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 اعزّبسح ٚطف اٌجشٔبِظ االوبد٠ّٟ ٌٍى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ 

 
 
 
 

 تكريتاجلامعة  :    
 العلومالكلية/ املعهد:     
 ء الكيمياالقسم العلمي    :    
 2021\6\22تاريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :           التوقيع   :                                                             
                  م.د.وقاص سعدياسم املعاون العلمي :                                             ا.د.فائز حمسن اسم رئيس القسم :         
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
 



 
 

 1اٌظفؾخ 
 

  
 

      
 ٚطف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ        

 
٠ٛفش ٚطف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ ٘زا  ا٠غبصاً ِمزض١بً ألُ٘ خظبئض اٌجشٔبِظ ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ 

٠ٚظبؽجٗ ٚطف . بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ اٌفشص اٌّزبؽخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِجشٕ٘

 ٌىً ِمشس ضّٓ اٌجشٔبِظ

 

  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  اٌّشوض / اٌمغُ اٌؼٍّٟ  .2

اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ اٚ  .3

 إٌّٟٙ 
 

  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 : إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 أخشٜ /ِمشساد /عٕٛٞ 

 

  ٌّؼزّذ  ثشٔبِظ االػزّبد ا .6

  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

  ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 2اٌظفؾخ 
 

  
 

 

 ِخشعبد اٌجشٔبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ   -1
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌجشٔبِظ  –ة 
 - 1ة 
  - 2ة 
        - 3ة 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 
 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 
 
 
 

 .األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط
  -1ط         

 -2ط
 -3ط

 -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 
 
 
 
 طشائك اٌزم١١ُ    



 
 

 3اٌظفؾخ 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 (.د األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟاٌّٙبسا)اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 
 
 
 
 

 طشائك اٌزم١١ُ          

 
 
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

     

     

     

     

     
     



 
 

 4اٌظفؾخ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 
 
 
 
 
 

 (ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙذ)ِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 



 
 

 5اٌظفؾخ 
 

  
 

 
 ِخطظ ِٙبساد إٌّٙظ

 بد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبضؼخ ٌٍزم٠ُ١١شعٝ ٚضغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشع

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

 أعبعٟ اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس اٌّغزٜٛ/ اٌغٕخ 
 أَ اخز١بسٞ

األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اٌخبطخ ثبٌجشٔبِظ 
األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ 

اٌّٙبساد األخشٜ ) خإٌّمٌٛ

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 
 

 6اٌظفؾخ 
 

  
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 د. سغذ ِؾّذ ػّش اعُ اٌزذس٠غٟ : َ. 

 ٚطف اٌّمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. وال

 البرنامج.

 

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ –عبِؼخ رىش٠ذ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء     اٌّشوض/ اٌمغُ اٌؼٍّٟ   .2

 صب١ٔخ . ِشؽٍخ صبٌضخ ِشؽٍخ  /و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ ػٍّٟ   سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 ِشؽٍخ ساثؼخ  /و١ّ١بء طٕبػ١خ ث١ٌّٛش ٔظشٞ . ػٍّٟ  

 طٕبػبد و١ّ١ب٠ٚخ ٔظشٞ و١ّ١بء 
 اٌىزشٟٚٔ  -ؽضٛسٞ   أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 2221- 2222 –( وٛسعبد)فظٍٟ  اٌغٕخ/ اٌفظً  .5

 ٌىً ِبدح  عبػخ 72 -62  (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 202122-6- ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اٌؼ١ٍّخ  ٠بئ١خ اٌىٙشثبئ١خ اٌف١ضاٌى١ّ١بء ػٓ ا٠ظبي فىشح ػبِخ و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ ػٍّٟ ِشؽٍخ صبٌضخ  -1

اٌزٟ رغؼٍُٙ ١ٍِّٓ ثأُ٘ ىٙشثبئ١خ ٚا١ّ٘خ ٘زا اٌّمشس ، ٚوّب ٠زُ اوغبة اٌطٍجخ ثؼض اٌّٙبساد اٌ

ٚو١ف١خ  زٛط١ٍ١خ اٌّٛاض١غ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ٛاعٙٛ٘ب فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ا١ِٛ١ٌخ ، وبٌز١بس ٚاٌ

 .اٌزؼبًِ ِغ ٘ىزا اِٛس

اٌؼ١ٍّخ ٚا١ّ٘خ ٠بئ١خ اٌؾشاس٠خ اٌف١ضاٌى١ّ١بء ا٠ظبي فىشح ػبِخ ػٓ ٠بئ١خ ػٍّٟ ِشؽٍخ صب١ٔخ و١ّ١بء ف١ض -2

اٌزٟ رغؼٍُٙ ١ٍِّٓ ثأُ٘  ؽغبة اٌذٚاي اٌضشِٛدا١ّٕ٠ى١خ ػ١ٍّبً ٘زا اٌّمشس ، ٚوّب ٠زُ اوغبة اٌطٍجخ 
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فبػً ِبص اٚ ثبػش ٔضبٌجٟ تراٌّٛاض١غ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ٛاعٙٛ٘ب فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ا١ِٛ١ٌخ ، وبال

 .ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٘ىزا اِٛس ٔزشٚثٟ تػشٛائ١خ اٌّٛاد (ٚاال ٌٍؾشاسح (
اٌؼ١ٍّخ  اٌى١ّ١بء اٌج١ٌّٛش٠خ  ا٠ظبي فىشح ػبِخ ػٓ و١ّ١بء طٕبػ١خ ث١ٌّٛش  ػٍّٟ ِشؽٍخ ساثؼخ   -3

ٌّٛاد ظٕبػ١خ ٚاٌز١١ّض ِب ث١ٓ اٚا١ّ٘خ ٘زا اٌّمشس ، ٚوّب ٠زُ اوغبة اٌطٍجخ ثؼض اٌّٙبساد اٌ

اٌزٟ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌّف١ذح ٚاٌّضشح اٌّغزخذِخ فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ ٚو١ف١خ اٌزؾغ١ٓ ِٓ ٔٛع اٌج١ٌّٛش  

رغؼٍُٙ ١ٍِّٓ ثأُ٘ اٌّٛاض١غ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ٛاعٙٛ٘ب فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ا١ِٛ١ٌخ ، ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ 

 .ِغ ٘ىزا اِٛس

 
اٌى١ّ١بء اٌج١ٌّٛش٠خ  ٚطشق فىشح ػبِخ ػٓ  ا٠ظبيو١ّ١بء طٕبػ١خ ث١ٌّٛش  ٔظشٞ ِشؽٍخ ساثؼخ   -4

ٚا١ّ٘خ ٘زا اٌّمشس ، ٚوّب ٠زُ اوغبة اٌطٍجخ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٚؼشفخ اٌؼالِبد اٌخبطخ ثبٌج١ٌّٛش 

ظٕبػ١خ اٌج١ٌّٛش٠خ  ٚاٌز١١ّض ِب ث١ٓ اٌّٛاد اٌج١ٌّٛش٠خ اٌّف١ذح ٚاٌّضشح اٌّغزخذِخ ثؼض اٌّٙبساد اٌ

اٌزٟ رغؼٍُٙ ١ٍِّٓ ثأُ٘ اٌّٛاض١غ اٌزٟ ِٓ ٓ ٔٛع اٌج١ٌّٛش  فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ ٚو١ف١خ اٌزؾغ١ٓ ِ

 .اٌّّىٓ اْ ٠ٛاعٙٛ٘ب فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ا١ِٛ١ٌخ ، ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٘ىزا اِٛس

 
و١ّ١بء اٌظٕبػبد اٌّزضّٕخ ا٠ظبي فىشح ػبِخ ػٓ و١ّ١بء طٕبػبد و١ّ١ب٠ٚخ  ٔظشٞ ِشؽٍخ صبٌضخ   -5

طٕبػخ اٌىؾٛالد ٚإٌّظفبد ٚاالعّٕذ ٚاالعّذح ٚغ١ش٘ب  طٕبػخ اٌغبصاد اٌّّٙخ فٟ اٌظٕبػخ وزٌه

ٚا١ّ٘خ ٘زا اٌّمشس ، ٚوّب ٠زُ اوغبة اٌطٍجخ ثؼض اٌّٙبساد ِٓ اٌظٕبػذ اٌّّٙخ فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ 

اٌزٟ ظٕبػ١خ اٌّّٙخ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚو١ف١خ اٌزؾغ١ٓ ِٓ ٔٛع اٌظٕبػخ ثبلً رىٍفخ ٚافضً أزبط اٌ

اض١غ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ٛاعٙٛ٘ب فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ، ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ رغؼٍُٙ ١ٍِّٓ ثأُ٘ اٌّٛ

 .٘ىزا اِٛس
 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ - 9

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 .اْ ٠ظٕف االؽز١بعبد ٌزط٠ٛش اٌٛالغ اٌؼٍّٟ فٟ اٌف١ض٠بء -1أ
 والِٗ ٚاػّبٌٗ ٚرفغ١ش اٌظٛا٘ش اْ ٠ؼزبد ػٍٝ ِّبسعخ ِب رؼٍّٗ ِٓ لٛاػذ فٟ  -2أ
 أْ ٠ٕزمذ ا٠غبثب االعزؼّبالد غ١ش اٌغ١ٍّخ فٟ االعٙضح راد االطٛي اٌف١ض٠ب٠ٚخ   -3أ
 .أْ ٠غزشعغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ دسعٙب ثذلخ ٚرؾم١مٙب ػ١ٍّب -4أ
 أْ ٠فه اٌّغٙٛي ثبٌم١بط ػٍٝ إٌظ١ش اٌّؼٍَٛ  -5أ
 .أْ ٠ؾ١ظ ػٍّب ثبٌّظطٍؾبد اٌف١ض٠ب٠ٚخ ِغ دالالرٙب   -6أ
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  .األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 
 

اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌؾشاس٠خ ػٍٝ ٚعٗ  اٌف١ض٠ب٠ٚخاٌى١ّ١بء أْ ٠جزىش اٌطبٌت ؽٍٛال ٚرؼ١ٍال ٌظٛا٘ش  - 1ة

 .ثشئ ِٓ اٌؾذاصخ ٚاالثذاع  اٌخظٛص ٚوزٌه االِٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛاد اٌج١ٌّٛش٠خ
اٌخبطخ ٌىً ِٓ اٌف١ض٠ب٠ٚخ اٌؾشاس٠خ ٚاٌىٙشثبئ١خ أْ ٠ظُّ اٌطبٌت ِخططب ٌذساعخ اٌّفشداد   - 2ة

 ثأعٍٛة عذ٠ذ ٚاٌظفبد اٌج١ٌّٛش٠خ وال ؽغت ِشؽٍزٗ اٌذساع١خ 
ثّٕظٛس ٠خض وً ِٓ اٌؾشاس٠خ ٚاٌىٙشثبئ١خ ٚاٌخٛاص  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ اٌٛالغ     -3ة

 .اٌج١ٌّٛش٠خ 
 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ طشائك اٌز     

 .طش٠مخ اٌمبء اٌّؾبضشاد -1
 (.Team Project) اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ   -2
 .اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  -3
 .اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ -4
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 .االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ  -1
 .االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  -2
 .االعئٍخ اٌشف١ٙخ اصٕبء ٚلذ اٌّؾبضشح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -3
  عذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خاأل٘ذاف اٌٛ -ط

 (Let s Think about Thinking Ability)ِٙبسح اٌزفى١ش ثؾغت لذسح اٌطبٌت  -1ط
ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ( لذساد اٌطبٌت) اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ أْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط 

 .٠غت أْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي
اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ رؼ١ٍُ اٌزفى١ش ع١ذا لجً ٠زخز اٌمشاس اٌزٞ ٠ؾذد ) ؼب١ٌخ ِٙبسح اٌزفى١شاٌ -2ط

 (ؽ١بح اٌطبٌت 
ِظطٍؼ ٠شِض ألػٍٝ ِغز٠ٛبد ( )Critical Thanking)إعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ -3ط

 )اٌزفى١ش ٚاٌزٟ ٠ٙذف إٌٝ طشػ ِشىٍخ ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة
 

  
 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 

 .اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛضٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ  -1د
 TEAMWORK اٌؼًّ اٌغّبػٟ اٌؼًّ ثضمخ ضّٓ ِغّٛػخ  -2د
 غٟ ٚػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ؽال ٌّشىٍخاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزؾم١ك ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙ -3د
 اٌذافؼ١خ ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌّجبدسح، ٚرؾذ٠ذ اٌفشص ٚٚضغ األفىبس ٚاٌؾٍٛي اٌّطشٚؽخ    -4د

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .12
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أٚ / اعُ اٌٛؽذح  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛضٛع
طش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ ل١بط 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

 ؽشاسح اٌّغؼش 

: رغشثخ ؽغبة 3َ

اٌزٛط١ٍ١خ 

 الٌىزش١ٌٚذ لٛٞ 

: أٛاع اٌّفبػالد 3َ

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

:رغشثخ  رؼ١١ٓ 4َ

خٛاص اٌج١ٌّٛش 

 ػ١ٍّبً 

 : خٛاص اٌج١ٌّٛش 4َ

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ٚ ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ ا

 شفٛٞ 

 اٌضبٟٔ

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ ل١بط 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

 ؽشاسح اٌّؾٍٛي 

: رغشثخ ؽغبة 3َ

اٌزٛط١ٍ١خ 

 الٌىزش١ٌٚذ ضؼ١ف 

:اخز١بس اٌّفبػً 3َ

االفضً ٚطفبد 

 اٌّفبػً االفضً 

: رغشثخ رؼ١١ٓ 4َ

اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ 

 ثطش٠مخ رشع١ج١خ 

: أٛاع 4َ

ٌج١ٌّٛشاد ٚطفبد ا

 وً ٔٛع 

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

 اٌضبٌش

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ رؼ١١ٓ 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

ؽشاسح االراثخ ٌٍّؼ 

 ِزؼبدي 

: رغشثخ اٌزغؾ١ؼ 3َ

 اٌّغٙبدٞ 

:أٛاع اٌزفبػالد 3َ

اٌزٟ رغشٞ فٟ 

  اٌّفبػً

اٌج١ٌّٛشاد : 4َ

 اٌشبئؼخ 

: رغشثخ رؼ١١ٓ 4َ

اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ 

 ثطش٠مخ اٌٍضٚعخ 

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

 اٌشاثغ

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

:رغشثخ رؼ١١ٓ 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

اٌىضبفخ ثذسعبد 

 ؽشاس٠خ ِخزٍفخ 

: رغشثخ ا٠غبد 3َ

ٌٛصْ اٌغض٠ئٟ ٌٍّؼ ا

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 
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اٌّغّٛع 

:16 
 ِزفىه ثطش٠مخ ط١ف١خ 

: ِشبوً 3َ

 اٌظٕبػبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

: طشق ل١بط 4َ

اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ 

 ٌٍج١ٌّٛش 

:رغشثخ  ػ١ٍّخ 4َ

اٌزىغ١ش اٌؾشاسٞ 

 ٌٍج١ٌّٛش  

 اٌخبِظ

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

ع اٌطٍجخ ػٍٝ اعٙضح اطال

ِخزجش٠خ عذ٠ذح رّىُٕٙ ِٓ 

اوزغبة ِٙبساد ِٚؼٍِٛبد 

 عذ٠ذح

ص٠بسح ١ِذا١ٔخ 

ٌّخزجشاد فٟ و١ٍبد 

 اخشٜ 

 اعئٍخ شف٠ٛخ ؽضٛسٞ

 اٌغبدط

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ  ؽضٛسٞ اِزؾبْ شٙشٞ  اِزؾبْ شٙشٞ

 ؽضٛسٞ

 اٌغبثغ

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

:رغشثخ ا٠غبد 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

وضبفخ اٌّٛاد ثذسعبد 

 ؽشاس٠خ ِخزٍفخ 

: رغشثخ ػ١ٍّخ 3َ

 اٌطالء اٌىٙشثبئٟ 

 : طٕبػخ االص١ٍٓ 3َ

: اٌج١ٌّٛشاد 4َ

اٌجٍٛس٠خ ٚغ١ش 

 اٌجٍٛس٠خ 

: رغشثخ رشع١ت 4َ

 اٌغالعً اٌج١ٌّٛش٠خ 

Meet+
PDF 

اٚ اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

 اٌضبِٓ

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ ا٠غبد 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

اٌٍضٚعخ ثذسعبد 

 ؽشاس٠خ ِخزٍفخ 

: رغشثخ ا٠غبد 3َ

اٌزٛط١ٍ١خ ٌٍّؼ 

 شؾ١ؼ اٌزٚثبْ .

:ل١بط دسعخ 4َ

اٌجٍّشح ٚطشق 

 ؽغبثٙب 

َ: رغشثخ رؼ١١ٓ 

 دسعخ اٌجٍّشح 

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 



 
 

 11اٌظفؾخ 
 

  
 

 اٌزبعغ

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ رؼ١ٓ 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

أضبٌجٟ اٌزفبػً 

 ٌزفبػً ِزؼٍذي 

: رغشثخ اٌزؾًٍ 3َ

 اٌىٙشثبئٟ ٌٍّبء 

: طٕبػخ 3َ

 اال٠ضبٔٛي

: رغشثخ رؾض١ش 4َ

 اٌج١ٌّٛش اٌّزفشع 

 ثٍّشح االضبفخ : 4َ

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

 اٌؼبشش

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

+Meet اِزؾبْ شٙشٞ  فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

اٌؾبدٞ 

 ػشش

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ رؼ١١ٓ 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

اٌشذ اٌغطؾٟ 

ثذسعبد ؽشاس٠خ 

 ِخزٍفخ 

: رغشثخ ا٠غبد 3َ

 عٙذ اٌخ١ٍخ 

 : طٕبػخ اٌغّٕذ 3َ

: رغشثخ رؾض١ش 4َ

 اٌش٠غٛي 

 : اٌجٍّشح اٌزىض١ف١خ 4َ

Meet+
PDF 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

 اٌضبٟٔ ػشش

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4: ْ 2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ ا٠غبد 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ ٌّبدح 

 ِزطب٠شح 

: رغشثخ اٌزبوً 3َ

 ٚطشق ِؼبٌغزٗ 

 : طٕبػخ ا١ٌٛس٠ب 3َ

: رغشثخ رؾض١ش 4َ

 إٌٛفالن 

َ: اٌّضبفبد 

 اٌج١ٌّٛش٠خ 

Meet+
PDF 

 ؽضٛسٞ

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

ؽضٛسٞ رؾش٠شٞ اٚ 

 شفٛٞ 

 اٌضبٌش ػشش

َ2 :4 
َ3: 4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

: رغشثخ رؼ١١ٓ 2َ فُٙ ِٛضٛع اٌّؾبضشح

 ِؼبًِ االٔىغبس 

: رغشثخ رؼ١ٓ 3َ

عشػخ اٌزفبػً 

 ثبٌطشق اٌط١ف١خ 

 : طٕبػخ اال١ِٔٛب 3َ

: رغشثخ رؾض١ش 4َ

 ث١ٌّٛش ِزفشع 

:اٌج١ٌّٛشاد 4َ

Meet+
PDF 

 ؽضٛسٞ

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ 

اٚ ؽضٛسٞ, رؾش٠شٞ 

 شفٛٞ 



 
 

 12اٌظفؾخ 
 

  
 

  اٌّزشبثىخ  

 اٌشاثغ ػشش

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ اعٙضح 

ِخزجش٠خ عذ٠ذح رّىُٕٙ ِٓ 

اوزغبة ِٙبساد ِٚؼٍِٛبد 

 عذ٠ذح
 
 

ص٠بسح ١ِذا١ٔخ 

ٌّخزجشاد فٟ و١ٍبد 

 اخشٜ

 اعئٍخ شف٠ٛخ ؽضٛسٞ

اٌخبِظ 

 ػشش

َ2 :4 
َ3 :4 
َ3 :ْ2 
َ4 :4 
َ4 : ْ2 

اٌّغّٛع 

:16 

اِزؾبْ اٌىزشٟٚٔ اٚ  ؽضٛسٞ اِزؾبْ شٙشٞ اِزؾبْ شٙشٞ

 ؽضٛسٞ

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 الرٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

اٌىزت ٚاالثؾبس  إٌّشٛسح ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ  (  اٌّظبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ٚاٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ اٌشط١ٕخ.

ِشاعغ سط١ٕخ ِٓ  ، اٌّىزجخ االفزشاض١خ االٌىزش١ٔٚخ ....ِٛالغ االٔزش١ٔذ , اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

 االٔزش١ٔذ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .12

   
 

 % ع٠ٕٛبً 52
 .ِٚب رٛطً ا١ٌٗ اٌؼٍّبء، ثشىً ِغزّش , ادساط ِٛاض١غ رزّبشٝ ِغ اٌؾذاصخ ِٚزطٍجبد اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ
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 وصف البرنامج األكاديمي         

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

  التعليمية المؤسسة   .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني  
 

  اسم الشهادة النهائية   .4

   :النظام الدراسي   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد    برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

  تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال   .10

   االهداف المعرفية  -أ
        - 1أ

 - 2أ

  - 3أ
 - 4أ
  - 5أ
 - 6أ

 برنامج لخاصة بال ا يةالمهارات  األهداف –ب 

 -  1ب 

  -  2ب 

        -  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية .  األهداف - ج

  - 1ج         

 - 2ج

 - 3ج

 - 4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم     



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية  و المهارات العامة- د 

 - 1د

 - 2د

 - 3د

 - 4د   

 طرائق التعليم والتعلم           

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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 مخطط مهارات المنهج 

 وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

 أساسي  اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى 

 أم اختياري
  يةالمهاراتاألهداف   ة  يالمعرفاألهداف  

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقرر ن

 شيرين فاروق شاكر  .د.ماسم التدريسي : 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الكيمياء      / المركز علمي القسم ال .2

 ثالثة   مرحلة\ ك ح ن\كيمياء حياتية نظري  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني   - حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021-  2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة  .5

 ساعة 45  )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2021- 6- 30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ات االخرىاالختصاصو   واهمية هذا المقرر لألقسام  وفروعها    \الكيمياء الحياتية  عامة عن    فكرةايصال     - 1    

، وكما يتم اكساب الطلبة بعض المهارات التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في  

 . اليومية الحياة العملية  

 
 في العراق.   الكيمياء الحياتيةافي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  - 2
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج -  9

   هداف المعرفيةاأل  - أ

 . الكيمياء الحياتيةالعملي في ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا - 1أ

 واعماله وتفسير الظواهر  ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا - 2أ

 االستعماالت غير السليمة   ايجابا  أن ينتقد  - 3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة - 4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم   - 5أ
 .مع دالالتها الكيموحيويةأن يحيط علما بالمصطلحات     - 6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

 

 بشئ من الحداثة واالبداع.  الكيموحيوية حلوال وتعليال للظواهر أن يبتكر الطالب  -  1ب

 والتكيف على حل المشاكل .  الكيمياء الحياتيةمعرفة الطالب لمفهوم   -  2ب

 بأسلوب جديد   الكيمياء الحياتيةمخططا لدراسة المفردات   الطالب أن يصمم  -  3ب

. 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . طريقة القاء المحاضرات -1

 . (Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية . ا -3
 المحاضرات العملية.  -4

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.  -3
   األهداف الوجدانية والقيمية - ج

 ( Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) - 1ج

الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف  

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد   - 2ج

 حياة الطالب ( 

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم)  - 3ج

 للوصول إلى الحل المطلوب) التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً  

 

  
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  العامة و  المهارات - د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   - 1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي - 2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة و والتحقيقالتحليل  - 3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة     - 4د
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم

 االول
الكاربوهيدرات وكل   فهم موضوع المحاضرة 3

مايتعلق بها من  

 اصناف واهمية 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الثاني 
السكريات الثنائية   فهم موضوع المحاضرة 3

  والمتعددة واهميتها
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

تحريري او  حضوري 

   شفوي

 الثالث 
الدهون / تعريفها  فهم موضوع المحاضرة 3

 واهميتها  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الرابع
التعرف على اصناف   فهم موضوع المحاضرة 3

 الدهون واهميتها 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي
الكاربوهيدرات   امتحان شهري 3 الخامس 

  والدهون
امتحان الكتروني او  حضوري

 حضوري
االحماض االمينية   فهم موضوع المحاضرة 3 السادس 

   واهميتها
Meet+

PDF 
 اسئلة شفهية

 السابع 
البروتينات /   فهم موضوع المحاضرة 3

 الوظائف الحيوية لها 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الثامن 
انواع البروتينات   فهم موضوع المحاضرة 3

وطرق قياس 

 البروتينات 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي
 التاسع 

االنزيمات واهميتها  فهم موضوع المحاضرة 3

في تشخيص 

 االمراض 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 العاشر 
تصنيف االنزيمات   موضوع المحاضرةفهم  3

والعوامل المؤثرة  

  عليها

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي
الحادي  

 عشر

تثبيط االنزيمات   فهم موضوع المحاضرة 3

  وانواعها 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او  

   شفوي
الثاني  

 عشر

الفيتامينات وانواعها   فهم موضوع المحاضرة 3

 ومرافقات االنزيمات
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او  

   شفوي
الثالث  

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري مشابهات الفيتامينات   فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري, تحريري او  

   شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة   3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات  

 جديدة 

 

 

االحماض النووية 

 ووظائفها وانواعها 
 اسئلة شفوية حضوري
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 البنية التحتية   .11

  كتاب الكيمياء الحياتية ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية   )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
، مجلة تكريت للعلوم كتاب اساسيات الكيمياء الحياتية 

 الصرفة. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .12

   

 

 % سنويا  25

 مستمر .ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلماء، بشكل 

 
 

الخامس  

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري



 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :  الجامعة    
 العلوم:  / المعهدةالكلي   
 الكيمياء :    القسم العلمي    
 2021/  6/  27تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    
              د. وقاص سعدي محمود   : المعاون العلمي سما                 أ.د. فائز محسن حامد   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 الجامعي: واألداءضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

 مصادقة السيد العميد                                                                       
     أ.د. محمد راشد عبود                                                                                    

 
 



      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكریت  ة التعلیمیةالمؤسس .1

 قسم الكیمیاء  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 Chem 421    طیف جزیئي  

 بكالوریوس  اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  2021/  6/  27 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

حیث األسس النظریة والتطبیقیة بواسطة  الطیف إن برنامج المقرر یؤھل الطالب الكتساب المعرفة العلمیة في 
 تفھم إلیة استخدام مبادئ الكیمیاء و الفیزیاء والریاضیات

إضافة إلى التطرق لألمثلة ن راھیالل دراسة االشتقاقات والبمن خ االطیاف الجزیئیة تم توضیح وتفسیر 
 المعتمدة عالمیا لغرض تعمیق الفھم وأسالیب التطبیق العملي في مجال التقنیات المستخدمة والتطبیقات

صقل وتنمیة مھارات و قابلیة الطلبة وتنمیتھا عن طریق إلقاء المحاضرات القصیرة التي یعدھا الطلبة كنشاط 
المتحانات المفاجئة وكذلك إعداد التقاریر العلمیة باالعتماد على المصادر العلمیة وشبكة المعلومات صفي وا

 .الدولیة
 

 

 

 
 
 

  1الصفحة   
  



 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      .االطیاف یتعرف الطالب على مقدمة عن   -1أ
 . الطیف لى األسس التجریبیة لعلم یتعرف الطالب ع-2أ
 والنظریة  للمطیافیة الدورانیة .یتعرف الطالب على األسس التجریبیة  -3أ
 .یتعرف الطالب على االسس التجریبیة والنظریة لالشعھ تحت الحمراء .-4أ
 المرئیة والفوق بنفسجیة . یتعرف الطالب على االسس التجریبیة والنظریة لالشعھ -5أ
 .الطالب على االسس التجریبیة والنظریة لطیف رامان  یتعرف -6أ
  .یتعرف الطالب على االسس التجریبیة والنظریة لمطایفیة الرنین النووي المغناطیسي  -7أ

 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
 .أكتساب مھارة استنتاج التجربة العلمیة والقیاس– 1ب
 .الریاضي الكمي مھارة أیجاد نتائج االشتقاق – 2ب
 .مھارة اعداد مواصفات االنظمة الكیمیائیة – 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

1- Lectures of classroomالمحاضرات في الصف. 
2- Student Center مركز الطلبة 

3- Team Project المجامیع الطالبیة 
4- Work Shop ورش العمل 

5- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 
6- Experiential Learning التعلم التجریبي. 
7- Application Learning)تطبیق التعلیم 

 
 

 طرائق التقییم      
 من درجة السعي النھائي)40( % الفصل الدراسي خالل  امتحانان شھریان  -1
 ن درجة السعي النھائي)م 5امتحانات مفاجئة خالل السنة الدراسیة ( % -2
من درجة  5النشاط الصفي للطالب حول مواضیع المقررمع التزام الطالب والمواظبة على الدوام ( % -3

 السعي النھائي).
 
 
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 في الواقع مما یساعد على توسیع خیال الطالب . بأمثلةربط الظواھر الكیمیائیة   -1ج         

 افساح مجال التخیل للطلبة لربط خصائص المواد مع بعضھا . -2ج
 من المفاھیم النظریة . تجریبھاستنتاج تطبیقات  -3ج

 محاولة ایجاد حلول مشابھة لبعض المعادالت .  -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  2الصفحة   
  



 
ومات أولیة ثم الخوض اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معل استخدام

 .وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج إیصالھافي الفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 

 طرائق التقییم    
 

 امتحانات شھریة . -1
 امتحانات یومیة . -2
 واجبات بیتیة . -3
 كتابة تقاریر . -4
 
 

 

 
 .الشخصي)علقة بقابلیة التوظیف والتطور األخرى المت (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 تنمیة قدرة الطالب على التعامل مع الحاسوب واالنترنت . -1د
 تنمیة قدرة الطالب على  التحلیل واالستنتاج . -2د
 تنمیة قدرة الطالب على الحوار والمناقشة . -3د
 تنمیة قدرة الطالب على االبداع . -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معلومات أولیة ثم الخوض في  استخدام

 وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج. إیصالھاالفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 
 

 طرائق التقییم          

 
 
 

  بنیة البرنامج .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

  3الصفحة   
  



 - 2  طیف جزیئي  Chem 421  الرابعة

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 . الطيف اجلزيئيالباحثني يف اجلامعات العريقة  يف جمال واالستفادة من خربات االساتذة و  من خالل االطالع  -
 

 
 
 
 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 نظام  القبول املركزي  املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  4الصفحة   
  



 

 

  5الصفحة   
  



 

 

 المنھج مخطط مھارات

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

دانیة األھداف الوج
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
                 اساسي   طیف جزیئي  Chem 421 الرابعھ

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   

  6الصفحة   
  



 موذج وصف المقررن

 اسم التدریسي : أ. د. عبدهللا سلیم خزعل 

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 الكیمیاء     / المركز علمي القسم ال .2

  طیف جزیئي Chem 421 اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي  لمتاحةأشكال الحضور ا .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2021/ 6/  27 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

توقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  7الصفحة   
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةمھاراتالاألھداف   -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقییم    
 
 
 

  8الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة  .12

 كيمياء الكم  ، مثىن عبد اجلبار شنشل ، جامعة بغداد كلية العلوم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   Quantum Chemistry  , Donald   A . McQuarrie (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
, second edition , University science books , 
Sausalito , California  2007 

 

 ولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

یتعرف الطالب على علم  6 1-3
الطیف وبعض االسس 

  والمفاھیم الفیزیائیة 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  عن عن الطیف مقدمة 
 ومناقشة 

ب على یتعرف الطال 4 4-5
للطیف  األسس التجریبیة 
الدوراني وبعض 

 التطبیقات 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  المطیافیة الدورانیة 
 ومناقشة 

یتعرف على االسسس  6 6-8
النظریة لمطافیة االشعھ 

الحمراء وبعض التطبیقات 
  عملیة ال

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  مطیافیة االشعة الحمراء 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  4  8-9
المفاھیم واالسس النظریة 
لمطیافیة االشعة المرئیة 

    والفوق بنفسجیة 

مطیافیة االشعة المرئیة 
 والفوق البنفسجیة 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

ى یتعرف الطالب عل 2 10
المفاھیم واالسس النظریة 

  لمطافیة رامان 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  مطیافیة رامان 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  8 11-14
المفاھیم النظریة واسس 
مطیافیة الرنین النووي 

المغناطیسي والتطبیقات 
  العملیة 

مطیافیة الرنین النووي 
 المغناطیسي 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ناقشة وم

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  امثلة وتطبیقات  تنمیة مھارات الطلبة  2 15
 ومناقشة 

  9الصفحة   
  



               ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

كتب كيمياء الكم احلديثة ، واملعلومات املتوفرة يف الشبكة العنكبوتية ( ملفات 
 روءة وفيديوية ) مق

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 اي موقع الكرتوين عن كيمياء الكم واملطيافية 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   

العمل على رفع مھارات الطالب والخریجین لمساعدتھم على االندماج في مجتمع العمل وربط المعلومات 
 منھا في ایجاد فرصة العمل المناسبة . لإلفادةلمھارات التي تعلموھا  النظریة التي  اكتسبوھا وا

 
 
 

 

  10الصفحة   
  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 العلوم:  المعهد/ ةالكلي   
 كيمياءال:    القسم العلمي    
 0302/ 6/ 03:  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
              خلود ناجي رشيد. د   : المعاون العلمي سما                               فائز محسن. د  : رئيس القسم سما   

                                             03/6/0302     :  التاريخ                                          03/6/0302           : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  يةالمؤسسة التعليم .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .والقيمية الوجدانية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهدالمتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 امجد حسين جاسم. م: اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الكيمياء     المركز/  علمي القسم ال .2

 ف ع/ الفيزياء العملية  رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الفيزياء العملية واهمية هذا المقرر لألقسام غير االختصاص ، وكما يتم اكساب عن  عامة فكرةايصال   -1    

الطلبة بعض المهارات االلكترونية والكهربائية والميكانيكة والبصرية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي 

الشمسية وكيفية التعامل مع اليا اليومية ، كالتيار والفولتية والخمن الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية 

 .هكذا امور

 
 .في العراق  الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .العملي في الفيزياءن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

 االجهزة ذات االصول الفيزياوية االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الفيزياويةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية  بشئ من الحداثة واالبداعأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .الفيزياء العملية والتكيف على حل المشاكل معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزياويةمخططا لدراسة المفردات  لطالبا أن يصمم  - 3ب

 .بمنظور فيزياوي تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 .المحاضرات العملية -4

 
 طرائق التقييم      

 .المتحانات الشهرية ا -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) ملموس الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .كار بوضوح وثقة في الكالمعلى التعبير عن األفالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
+Meet تجربة قانون اوم فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
+Meet تجربة طاولة القوى  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
تجربة البندول  فهم موضوع المحاضرة 3

 البسيط
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
تجربة القشط  فهم موضوع المحاضرة 3

 الكيميائي
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

ع الطلبة على اجهزة اطال 3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

زيارة ميدانية 

لمختبرات في كليات 

 اخرى 

 اسئلة شفوية حضوري

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري

 السابع
+Meet تجربة قانون هوك فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
لكتروني او امتحان ا

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
تجربة ايجاد كثافة  فهم موضوع المحاضرة 3

 المواد الصلبة
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

+Meet تجربة التطعيم  فهم موضوع المحاضرة 3
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
تجربة ايجاد معامل  ع المحاضرةفهم موضو 3

 االحتكاك
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

تجربة التوصالت  فهم موضوع المحاضرة 3

 االومية 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

تجربة معامل  فهم موضوع المحاضرة 3

 اللزوجة
تحان الكتروني او ام حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

تجربة ايجاد التعجيل  فهم موضوع المحاضرة 3

االرضي بوساطة 

 النابض الحلزوني 

امتحان الكتروني او  حضوري

تحريري او , حضوري

  شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 ديدةج

 

 

زيارة ميدانية 

لمختبرات في كليات 

 اخرى

 اسئلة شفوية حضوري
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

عراقية الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات ال (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
، كتب الفيزياء العملية المعتمدة ، اساسيات الفيزياء 

 .مجلة تكريت للعلوم الصرفة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية فتراضيةالمكتبة اال

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 25

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري



 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :  الجامعة    
 العلوم:  / المعهدةالكلي   
 الكيمياء :    القسم العلمي    
 2021/  6/  27تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    
                د. وقاص سعدي محمود   : المعاون العلمي سما                د. فائز محسن حامد أ     : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
 دقـق الملف من قبل      

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 داء الجامعي:واألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
  مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 أ.د. محمد راشد عبود                                                                                    



 
 

      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
قعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتو 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الكیمیاء  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

Chem 411    میكانیك الكم 

 بكالوریوس  لشھادة النھائیة اسم ا .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  2021/  6/  27 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

كم من حیث األسس النظریة والتطبیقیة إن برنامج المقرر یؤھل الطالب الكتساب المعرفة العلمیة في كیمیاء ال
 بواسطة تفھم إلیة استخدام مبادئ الكیمیاء و الفیزیاء والریاضیات

تم توضیح وتفسیر األنظمة الكیمیائیة من خالل دراسة االشتقاقات والبراھین الریاضیة المؤدیة إلى الدوال 
مدة عالمیا لغرض تعمیق الفھم وأسالیب الموجیة لكل نظام على حد سواء ،إضافة إلى التطرق لألمثلة المعت

 التطبیق العملي في مجال التقنیات المستخدمة والتطبیقات
صقل وتنمیة مھارات و قابلیة الطلبة وتنمیتھا عن طریق إلقاء المحاضرات القصیرة التي یعدھا الطلبة كنشاط 

المصادر العلمیة وشبكة المعلومات  صفي واالمتحانات المفاجئة وكذلك إعداد التقاریر العلمیة باالعتماد على
 .الدولیة
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 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      .یتعرف الطالب على مقدمة عن میكانیك الكم وبصورة عامة  -1أ
 وإخفاقاتھ في مجال التطبیقات العامة یتعرف الطالب على األسس التجریبیة لعلم الكم القدیم(التقلیدي)-2أ
. 
 یتعرف الطالب على األسس التجریبیة لعلم الكم الحدیث(میكانیك الكم) واھم التطبیقات الحدیثة -3أ
 .یتعلم الطالب أسالیب المقارنة بین العلم القدیم والحدیث في التطبیقات المعاصرة لكل منھما-4أ
 عادلة العامة لحركة الموجةیتعرف الطالب على معرفة اشتقاق الم -5أ
 یتعرف الطالب على أسالیب اشتقاق معادلة شرویدنكر في ابعاد مختلفة .-6أ
یتعرف الطالب على تفھم نظام الدوار الصلد وتطبیقاتھ ، یتعرف الطالب على نظام المھتز التوافقي  -7أ

ف نظام الدقیقة في والالتوافقي ونظام الدوار المھتز ، یتعرف الطالب على مختلف مكونات وظرو
 .  صندوق

 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
 .أكتساب مھارة استنتاج التجربة العلمیة والقیاس– 1ب
 .مھارة أیجاد نتائج االشتقاق الریاضي الكمي – 2ب
 .مھارة اعداد مواصفات االنظمة الكیمیائیة – 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

1- Lectures of classroomالمحاضرات في الصف. 
2- Student Center مركز الطلبة 

3- Team Project المجامیع الطالبیة 
4- Work Shop ورش العمل 

5- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 
6- Experiential Learning التعلم التجریبي. 
7- Application Learning)طبیق التعلیمت 

 
 

 طرائق التقییم      
 من درجة السعي النھائي)40( % الفصل الدراسي خالل  امتحانان شھریان  -1
 من درجة السعي النھائي) 5امتحانات مفاجئة خالل السنة الدراسیة ( % -2
من درجة  5مع التزام الطالب والمواظبة على الدوام ( % النشاط الصفي للطالب حول مواضیع المقرر -3

 السعي النھائي).
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 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 في الواقع مما یساعد على توسیع خیال الطالب . بأمثلةربط الظواھر الكیمیائیة   -1ج         

 افساح مجال التخیل للطلبة لربط خصائص المواد مع بعضھا . -2ج
 من المفاھیم النظریة . تجریبھاستنتاج تطبیقات  -3ج

 محاولة ایجاد حلول مشابھة لبعض المعادالت .  -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معلومات أولیة ثم الخوض  استخدام

 .وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج إیصالھافي الفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 

 طرائق التقییم    
 

 امتحانات شھریة . -1
 امتحانات یومیة . -2
 واجبات بیتیة . -3
 كتابة تقاریر . -4
 
 

 

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 تنمیة قدرة الطالب على التعامل مع الحاسوب واالنترنت . -1د
 قدرة الطالب على  التحلیل واالستنتاج .تنمیة  -2د
 تنمیة قدرة الطالب على الحوار والمناقشة . -3د
 تنمیة قدرة الطالب على االبداع . -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
في اسلوب التمھید للموضوع والعرض المباشر مع المراجعة لما تقدم من معلومات أولیة ثم الخوض  استخدام

 وتحفیز الطالب على المشاركة في االستنتاج. إیصالھاالفكرة االساسیة للمعلومة المراد 
 
 
 

 طرائق التقییم          
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 بنیة البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

 - 2 كیمیاء الكم  Chem 411 الرابعھ 

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 واالستفادة من خربات االساتذة والباحثني يف اجلامعات العريقة  يف جمال مكيانيك الكم . من خالل االطالع  -
 

 
 
 
 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 نظام  القبول املركزي  املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
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 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 برنامجمخرجات التعلم المطلوبة من ال 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
                 اساسي  كیمیاء الكم   Chem411 الرابعة
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 المقررموذج وصف ن

 اسم التدریسي: أ.د. عبدهللا سلیم خزعل

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكریت  المؤسسة التعلیمیة .1

 الكیمیاء     / المركز علمي القسم ال .2

 كیمیاء الكم   Chem411 اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2021/ 27/6 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم 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
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 نیة والقیمیة األھداف الوجدا -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقییم    
 
 
 
 

  8الصفحة   
  



 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

  9الصفحة   
  



 تحتیة البنیة ال .12

 كيمياء الكم  ، مثىن عبد اجلبار شنشل ، جامعة بغداد كلية العلوم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   Quantum Chemistry  , Donald   A . McQuarrie (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
, second edition , University science books , 
Sausalito , California  2007  

               الكتب والمراجع التي یوصى بھا   ـا
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

كتب كيمياء الكم احلديثة ، واملعلومات املتوفرة يف الشبكة العنكبوتية ( ملفات 
 مقروءة وفيديوية ) 

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 الكیمیاء النظریة  4 1-2
 مقدمة عن مكیانیك الكم 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  مقدمة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  4 3-4
األسس التجریبیة لعلم الكم 
القدیم(التقلیدي) وإخفاقاتھ 
 في مجال التطبیقات العامة

اسئلة عامة  نظري + مناقشة  انیك الكم التقلیديمیك
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على    4 5-6
االسس التجریبیة في 

یتعرف ، میكانیك الكم
الطالب على حركیة 

 الموجة المتحركة والثابتة

االسس التجریبیة والحركة 
 الموجیة

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  4  7-8
 یالت ومعامالت دیراكتمث

یتعرف الطالب على ،
مكنونات اشتقاق معادلة 

 شرویدنكر

تمثیالت دیراك ومعادلة 
 شرودنكر 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على  4 9-10
 الدوال الحقیقیة والتامة

یتعرف الطالب على ،
المعامالت الخطیة 
 وعوامل االستبدال

امة الدوال الحقیقیة والت
 والعوامل الریاضیة 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

یتعرف الطالب على نظام  4 11-12
الدوار الصلد وتطبیقاتھ 

 في انظمة الداینات
یتعرف الطالب على نظام ،

 المتذبذب التوافقي

نظام الدوار الصلب 
 والمھتز التوافقي 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

الطالب على  یتعرف 6 13-15
 منظومة ذرة الھیدروجین

یتعرف الطالب على ،
طرائق التقریب المختلفة 
في میكانیك الكم ،یتعرف 

الطالب على نظریة 
االوربیتال الجزیئي للعام 

 یكل ھ

ذرة الھیدروجین ، الحلول 
التقریبیة لمعادلة شرودنكر 

 ، نظریة ھیكل 

اسئلة عامة  نظري + مناقشة 
 ومناقشة 

  10الصفحة   
  



ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

  اي موقع الكرتوين عن كيمياء الكم

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   

العمل على رفع مھارات الطالب والخریجین لمساعدتھم على االندماج في مجتمع العمل وربط المعلومات 
 منھا في ایجاد فرصة العمل المناسبة . لإلفادةالنظریة التي  اكتسبوھا والمھارات التي تعلموھا  

 
 
 

 

  11الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 لمى عباس جاسمم. -:اسم التدريسي 

 العملي لفيزياويهمادة ا  -اسم المقرر :

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 البرنامج.

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الكيمياء     القسم العلمي  / المركز .2

 والثالثه المرحلة الثانية -فيزياويه  العملي الكيمياء ال اسم / رمز المقرر .3

  حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\7\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعليم الطالب المبادئ االساسية في المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرية وطرق الوقاية من المواد الخطرة وكيفية استخدمها 

 حدوث ضرر.بشكل امن بحيث تعطي الفائدة المرجوة بدون 

تعريف الطالب على االدوات المختبرية انواعها واشكالها واحجامها الزجاجيات وطريقة استخدامها وايضا تعريف الطالب على 

 االجهزة المختبرية والغرض المستخدم لكل جهاز

على النتائج وكتابة تعليم الطالب مهارات العمل المختبري وكيفية اجراء التجارب من تحضير مواد التجربة الى الحصول 

 التقرير

 العمل المختبري ينمي لدى الطالب حب المادة النها سوف يتعامل معها عمليا مما يعطيه دافع للعمل مستقبال في جوانب متعددة 



ت تنمية وتطوير المهارات االبداعية والتفكيرية لطلبة القسم بما يمكنهم من التعامل بأسلوب علمي في اتخاذ القرارات ذا  -

 الصلة بتخصصهم او التي تمكنهم من النجاح في مواجهة مشاكل العمل.

 تعطي للطالب الثقة في كيفية ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستقبال

 تعرف الطالب التراكيب والصيغ الكيميائية االساسية لكي يكسب بالمراحل الالحقة الكثير من المعرفة 

 ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملياعطاء مساحة للطالب في 

 تقدير مستويات الطلبة وكيفية التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمي 

 المشاركة بأجراء نشاطات خارج القسم مثل فرق الدفاع المدني تنمي فيهم حب الجانب العملي

 ادارة المختبر ادارة ناجحةالعمل المختبري يعطي للطالب الخبرة والقدرة على 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

   األهداف المعرفية -أ

 تعريف الطالب ماهي اهمية الجانب العملي  -1
 .وكيفية التعامل معها  التقنيات الفيزياويه واالجهزهتعريف الطالب بااهمية معرفة  -2

 الخاصة بالمختبر هي اساسيات يتعلمها الطالب عند دخول المختبراالرشادات وارتداء المالبس  -3

 معرفة اهمية معرفة تراكيز المواد المضافة اثناء التجربة وتطبيق القوانين الخاصة بأجراء التجربة -4

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

      في المختبرتعطي الطالب القدرة المعرفية على تطبيق الجانب النظري عمليا   -1
 .أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا -2

 لمس النتائج العملية بعد انهاء التجربة -3

 عملية بصورة دقيقة بعد الحصول على نتائج تدوين النتائج ال 4

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 .اجراء مناقشات من شانها ان تنمي  المعرفة من جانب الطالب واالستاذالحوارتوجيه االسئلة وفتح باب  .2  

 تكليف الطلبة بأجراء تقارير بعد كل تجربة لكي يدون كل خطوات العمل التي حدثت اثناء التجربة -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 .االختبارات  الشهرية -1

 .اجراء امتحانات يومية  .2



 اجراء تقرير اسبوعي يخص التجربة التي اخذها الطالب  3.

 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكيف يجب أن يفكر ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .بشكل معقولويعمل على تحسين القدرة على التفكير 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة الطالب ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم ) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )الحل المطلوبتحليلها منطقياً للوصول إلى 

 
 توجيه اسئله تتطلب إجابات ضمن مدد زمنيه قصيره  -4ج         
 تطوير النقاشات ودعمها داخل القاعه الدراسيه  -5ج         

 

 

  

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 
 

وضع األفكار والحلول تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في  -1د

 المطروحة

 بنية المقرر .10

أو  /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

اساسيات المختبر فهم  3 االول

 محاضرة تعريفية
في  االرشادات المختبرية

 المختبر 
 شرح ثم توجيه اسئله 

 الثاني

 األساسياتتكملة  3

 

كيفية  تعريف الطالب

التعامل مع االجهزة 

وعمل التقرير 

 واجراء الحسابات

في 

 المختبر
 شرح ثم توجيه اسئله

 الثالث
حساب اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

االلكتروليت 

 الضعيف

ي ف

 المختبر
 المحاضرة ثم العملشرح 



 الرابع
تجربه الكثافه  فهم موضوع المحاضرة 3

بدرجات حراره 

 مختلفه

في 

 المختبر
 حاضرة ثم العملشرح الم

 الخامس
تعيين الوزن  املحاضرة موضوع فهم 3

الجزيئي بطرقه 

 اللزوجه

في 

 المختبر
 شرح المحاضرة 

تجربه حراره االذابه  فهم موضوع المحاضرة 3 السادس

 لملح متعادل
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

في  امتحان فهم موضوع المحاضرة 3 السابع

 المختبر
 حضوري

 الثامن
قياس اللزوجه  فهم موضوع المحاضرة 3

بدرجات حراره 

 مختلفه

في 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

التوصيليه لملح  إيجاد فهم موضوع المحاضرة 3 التاسع

 شحيح الذوبان
في 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

رح لماسبق من ش فهم موضوع المحاضرة 3 العاشر

 التجارب بشكل عام
 حضوري في القاعة

الحادي 

 عشر

تجربه الشد السطحي  فهم موضوع المحاضرة 3

برجات حراره 

 مختلفه

في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

تعيين انثالبي التفاعل  فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني عشر

 لملح متعادل

في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الثالث 

 عشر

تجربه تعيين معامل  فهم موضوع المحاضرة 3

 االنكسار
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الرابع 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

 

الزياره الميدانيه 

لباقي المختبرات في 

 الجامعه

 حضوري 

الخامس 

 عشر

 حضوري في القاعه متحان شهري ثانيا  

 

 

 البنية التحتية  .10

 العملي فيزياويهملزمة الكيمياء ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنترنت . ـ المراجع )المصادر(  2



  

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   
 

 % سنويا  25
 مع تطور العمل المختبريادراج مواضيع تتماشى 

 
 



 نًٌرج ًصف انًقرر

 و. فؤاد نيبد عجذ -:اسى انتذرٌسً 

 انعًهً انعضٌٌويبدح   -اسى انًقرر :

 ًصف انًقرر

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم 

 البرنامج.

 

 

 كلٌة العلوم –جامعة تكرٌت  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 لسم علوم الكٌمٌاء     المسم العلمً  / المركز .2

 المرحلة الثانٌة -العضوٌهالكٌمٌاء  اسم / رمز الممرر .3

  حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221- 2222 –فصلً )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2221\6\25 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف الممرر .8

تعلٌم الطالب المبادئ االساسٌة فً المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرٌة وطرق الولاٌة من المواد الخطرة وكٌفٌة استخدمها 

 حدوث ضرر.بشكل امن بحٌث تعطً الفائدة المرجوة بدون 

تعرٌف الطالب على االدوات المختبرٌة انواعها واشكالها واحجامها الزجاجٌات وطرٌمة استخدامها واٌضا تعرٌف الطالب على 

 االجهزة المختبرٌة والغرض المستخدم لكل جهاز

على النتائج وكتابة تعلٌم الطالب مهارات العمل المختبري وكٌفٌة اجراء التجارب من تحضٌر مواد التجربة الى الحصول 

 التمرٌر

 العمل المختبري ٌنمً لدى الطالب حب المادة النها سوف ٌتعامل معها عملٌا مما ٌعطٌه دافع للعمل مستمبال فً جوانب متعددة 



ذات تنمٌة وتطوٌر المهارات االبداعٌة والتفكٌرٌة لطلبة المسم بما ٌمكنهم من التعامل بأسلوب علمً فً اتخاذ المرارات   -

 الصلة بتخصصهم او التً تمكنهم من النجاح فً مواجهة مشاكل العمل.

 تعطً للطالب الثمة فً كٌفٌة ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستمبال

 تعرف الطالب التراكٌب والصٌغ الكٌمٌائٌة االساسٌة لكً ٌكسب بالمراحل الالحمة الكثٌر من المعرفة 

 ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملً اعطاء مساحة للطالب فً

 تمدٌر مستوٌات الطلبة وكٌفٌة التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمً 

 المشاركة بأجراء نشاطات خارج المسم مثل فرق الدفاع المدنً تنمً فٌهم حب الجانب العملً

 ادارة المختبر ادارة ناجحة العمل المختبري ٌعطً للطالب الخبرة والمدرة على

 مخرجات الممرر وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم -9

   األهداف المعرفٌة -أ

 تعرٌف انطبنت يبىً اىًٍخ انجبنت انعًهً  -1
 المواد الفعالة فٌهاوكٌفٌة التعامل معها حسب  العضوٌهتعرٌف الطالب بااهمٌة معرفة المركبات  -2

 الخاصة بالمختبر هً اساسٌات ٌتعلمها الطالب عند دخول المختبراالرشادات وارتداء المالبس  -3

 معرفة اهمٌة معرفة تراكٌز المواد المضافة اثناء التجربة وتطبٌك الموانٌن الخاصة بأجراء التجربة -4

  .األهداف المهاراتٌة الخاصة بالممرر  -ب 

      فً المختبرتعطً الطالب المدرة المعرفٌة على تطبٌك الجانب النظري عملٌا   -1
 .أن ٌسترجع المعلومات التً درسها بدلة وتحمٌمها عملٌا -2

 نًس اننتبئج انعًهٍخ ثعذ انيبء انتجرثخ -3

 عملٌة بصورة دلٌمة بعد الحصول على نتائج تذًٌن اننتبئج ال 4

 
 طرائك التعلٌم والتعلم      

 .طرٌمة الماء المحاضرات -1
 .اجراء منالشات من شانها ان تنمً  المعرفة من جانب الطالب واالستاذانحٌارتٌجٍو االسئهخ ًفتح ثبة      

 تكلٌف الطلبة بأجراء تمارٌر بعد كل تجربة لكً ٌدون كل خطوات العمل التً حدثت اثناء التجربة -3

 

 

 
 طرائك التمٌٌم      

 .االختجبراد  انشيرٌخ -1

 .اجراء ايتحبنبد ٌٌيٍخ    



 اجراء تمرٌر اسبوعً ٌخص التجربة التً اخذها الطالب   .

 

  األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة -ج

 (مهارة التفكٌر بحسب لدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب أن ٌفكر ( لدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن ٌعتمد الطالب بما هو ملموس 

 .بشكل معمولوٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعلٌم التفكٌر جٌدا لبل ٌتخذ المرار الذي ٌحدد حٌاة الطالب ) مهارة التفكٌرالعالٌة  -2ج

مصطلح ٌرمز ألعلى مستوٌات التفكٌر والتً ٌهدف إلى طرح مشكلة ما ثم ) إستراتٌجٌة التفكٌر النالد فً التعلم -3ج

 )الحل المطلوبتحلٌلها منطمٌاً للوصول إلى 

 
 تٌجٍو اسئهو تتطهت إجبثبد ضًن يذد زينٍو قصٍره  -4ج         
 تطٌٌر اننقبشبد ًدعًيب داخم انقبعو انذراسٍو  -5ج         

 

 

  

 (.المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً ) المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة  -د 

 
 

وضع األفكار والحلول تعهٍى انطبنت كٍفٍخ تنًٍخ ًتطٌٌر ييبراد انتفكٍر االثذاعً ًاالثتكبري فً  - د

 المطروحة

 بنٌة الممرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طرٌمة 

 التعلٌم
 طرٌمة التمٌٌم

اساسٌات المختبر فهم    االول

 محاضرة تعرٌفٌة
فً  االرشادات المختبرٌة

 انًختجر 
 شرح ثم توجٌه اسئله 

 الثانً

كٍفٍخ  تعرٌف انطبنت تكملة االساسٌات 3

انتعبيم يع االجيسح 

ًعًم انتقرٌر 

 ًاجراء انحسبثبد

فً 

 المختبر
 شرح ثم توجٌه اسئله

فً  تحضٍر االستبنهٍذ فهم موضوع المحاضرة   الثالث

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل



تحضٍر نٍترً  فهم موضوع المحاضرة   الرابع

 استبنهٍذ
فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

فً  تحضٍر انجنسايبٌذ املحاضرة موضوع فهم   الخامس

 المختبر
 شرح المحاضرة 

فً  سهفنخ انتٌنٌٌن فهم موضوع المحاضرة   السادس

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

فً  تحضٍر االسجرٌن المحاضرةفهم موضوع    السابع

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 الثامن
تحضٌر حامض  فهم موضوع المحاضرة  

البنزوٌن من 

 التولوٌن

فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

فً  تحضٌر االستناالٌد فهم موضوع المحاضرة   التاسع

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

 حضوري فً الماعة تحضٌر االسبرٌن المحاضرةفهم موضوع    العاشر

الحادي 

 عشر

تحضٍر ثبرانٍترً  فهم موضوع المحاضرة  

 اسٍتنبالٌذ
فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 تحضٌر بارا نٌترو فهم موضوع المحاضرة   الثانً عشر

 اسٌتاالنٌالٌد

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الثالث 

 عشر

فً  تكبثف االنذًل المحاضرةفهم موضوع   

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الرابع 

 عشر

 فيى يٌضٌع انًحبضرح  

 

فً  تكٌٌن انترانس

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الخامس 

 عشر

     

 

 

 البنٌة التحتٌة  .12

 العملً العضوٌهملزمة الكٌمٌاء  ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 االنترنت . ـ المراجع )المصادر(  2

  



  

 خطخ تطٌٌر انًقرر انذراسً  .11
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 1انظفؾخ 
 

  
 

      
 ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 
ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ ْزا  اٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيظ ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ 

ٔٚظبؽجّ ٔطف . يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبؽخ 

 نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 

  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  انًشكض / انمغى انؼهًٙ  .2

اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ أ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 : انُظبو انذساعٙ  .5
 أخشٖ /يمشساد /عُٕ٘ 

 

  ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ   .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 2انظفؾخ 
 

  
 

 

 يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .11

 االْذاف انًؼشفٛخ   -1
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ  –ة 
 - 1ة 
  - 2ة 
        - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 
 
 
 

 طشائك انزمٛٛى      

 
 
 
 

 .األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط
  -1ط         

 -2ط
 -3ط

 -4ط   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 
 
 
 طشائك انزمٛٛى    



 
 

 3انظفؾخ 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 (.انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ)انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 
 
 
 
 

 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

     

     

     

     

     

     



 
 

 4انظفؾخ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 انشخظٙانزخطٛظ نهزطٕس  .12

 
 
 
 
 
 

 (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)يؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 



 
 

 5انظفؾخ 
 

  
 

 
 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

 أعبعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انًغزٕٖ/ انغُخ 
 أو اخزٛبس٘

األْذاف انًٓبسارٛخ  األْذاف انًؼشفٛخ 

 انخبطخ ثبنجشَبيظ 
األْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 
انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ 

انًٓبساد األخشٖ ) انًُمٕنخ
انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انشخظٙ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 
 

 6انظفؾخ 
 

  
 

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 : و.د َغشٍٚ لظٙ َؼًبٌاعى انزذسٚغٙ

 ٔطف انًمشس

الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –عبيؼخ ركشٚذ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى ػهٕو انكًٛٛبء     انًشكض/ انمغى انؼهًٙ   .2

 يشؽهخ أٔنٗ /  ع ل/ انهغخ انؼشثٛخ  سيض انًمشس/ اعى  .3

 انكزشَٔٙ  أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 2221- 2222 –( كٕسعبد)فظهٙ  انغُخ/ انفظم  .5

 32  (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2021-6-20 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللغبو غٛش االخزظبص ، ٔكًب ٚزى اكغبة  هغخ انؼشثٛخاٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ ان  -1    

انزٙ رغؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاضٛغ انزٙ يٍ انًًكٍ اٌ  هغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔاإليالئٛخانطهجخ ثؼض انًٓبساد ان

ؼهى مشاءح انمشآٌ انكشٚى أٔالً نهظهخ انزٙ رشثظ ثٍٛ انهغخ ٔانمشآٌ ، ٔرٓب فٙ انؾٛبح انؼًهٛخ انٕٛيٛخ ، كٕٓٚاع

 .ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ ْكزا ايٕس انزؾذس ثظٕسح عهًٛخ

 
 .فٙ انؼشاق  هغخ انؼشثٛخٔيزخظظخ فٙ يغبل ان يزًٛضح إػذاد يالكبد  -2
 



 
 

 7انظفؾخ 
 

  
 

 
 

 

 يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى - 9

   األْذاف انًؼشفٛخ -أ
 . انهغخ انؼشثٛخُظش٘ ٔانؼهًٙ فٙ اٌ ٚظُف االؽزٛبعبد نزطٕٚش انٕالغ ان -1أ
  كٛفٛخ رطجٛك يب رؼهًّ فٙ أيٕس انؾٛبحاٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسعخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ فٙ كاليّ ٔاػًبنّ ٔ -2أ
 األخطبء انشبئؼخ ػُذ رؾذُّس ثؼض انُبط .أٌ ُٚزمذ اٚغبثب   -3أ
 رؼهًٓب يٍ ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ .أٌ ٚغزشعغ انًؼهٕيبد انزٙ  -4أ
 ٍ فشٔع انهغخ انؼشثٛخ ، يٍ َؾٕ ، ٔطشف ، ٔثالغخ ، ٔػهٕو أخشٖ.زؼهى انزًٛض ثٛأٌ ٚ  -5أ
 .يغ دالالرٓببالرٓب ًٔانًفبْٛى انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔاعزؼأٌ ٚؾٛظ ػهًب ثبنًظطهؾبد    -6أ

  .األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 
 

 .ػهٗ انزؼجٛش ٔانزأنٛف عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ ًٚٛض ثٍٛ يظطهؾبد انًبدح ٔأٌ ركٌٕ نّ لذسح – 1ة
 .عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ ٚزؼهى طٛبغخ انزشاكٛت ٔانغًم ثظٕسح عهًٛخ   - 2ة
 ٌ ٚزؼهى انطبنت انؾذٚش نغٕٚخ َٔؾٕٚخ عهًٛخ ٔيضجٕطخ .أ  - 3ة
 .ٕس نغٕ٘يٍ رؾهٛم انٕالغ ثًُظ رًكٍٛ انطهجخ     -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .طشٚمخ انمبء انًؾبضشاد -1
 (.Team Project) انًغبيٛغ انطالثٛخ   -2
 .انطشٚمخ انمٛبعٛخ  -3
 .انًؾبضشاد انؼًهٛخ -4
 

 طشائك انزمٛٛى      

 .االيزؾبَبد انشٓشٚخ  -1
 .االيزؾبَبد انٕٛيٛخ  -2
 .االعئهخ انشفٓٛخ اصُبء ٔلذ انًؾبضشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْٙ -3
  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 Let s Think about Thinking)انزفكٛش ثؾغت لذسح انطبنت  يٓبسح ٚزؼهى انطبنت أٌ -1ط
Ability) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ( لذساد انطبنت) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط

 .ثشكم يؼمٕل فٙ األيٕس انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔكٛف ٚغت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد ) انزفكٛشانؼبنٛخ يٓبسح  -2ط

 (ؽٛبح انطبنت 
يظطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد ( )Critical Thanking)إعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى -3ط

 )انًطهٕةانزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ طشػ يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انؾم 
 

  



 
 

 8انظفؾخ 
 

  
 

 (.انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ ) انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ  -د 
 .انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕػ ٔصمخ فٙ انكالو  -1د
 TEAMWORK انؼًم انغًبػٙ انؼًم ثضمخ ضًٍ يغًٕػخ  -2د
 ثشكم يُٓغٙ ٔػهًٙ نزأعٛظ انؾمبئك ٔانًجبدئ ؽال نًشكهخ انزؾهٛم ٔانزؾمٛك ٔعًغ انًؼهٕيبد -3د
 انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔرؾذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانؾهٕل انًطشٔؽخ    -4د

 

 ثُٛخ انًمشس .12

أٔ / اعى انٕؽذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
 انًٕضٕع

طشٚمخ 

 انزؼهٛى
 طشٚمخ انزمٛٛى

+Meet ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 االٔل
PDF 

 نكزشَٔٙايزؾبٌ ا

انخظ انمٛبعٙ ٔغٛش  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 انضبَٙ

  انمٛبعٙ
Meet+

PDF 
 نكزشَٔٙ ايزؾبٌ ا

+Meet ػاليبد انزشلٛى  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 انضبنش
PDF 

 شفٕ٘نكزشَٔٙ ايزؾبٌ ا

ًْضح انٕطم ًْٔضح  انًٓضحكٛفٛخ انزًٛض ثٍٛ َٕع  2 انشاثغ

 انمطغ
Meet+

PDF 
 شفٕ٘نكزشَٔٙ ايزؾبٌ ا

 انخبيظ
عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ انزًٛض  2

ثٍٛ إَٔاع انزبء ٔكٛفٛخ َطمٓب 

 ثظٕسح عهًٛخ

انزبء انًفزٕؽخ ٔانزبء 

 انًشثٕطخ
Meet+

PDF 
 اعئهخ شفٕٚخ

+Meet أحكام كتابة الهمزة فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 انغبدط
PDF 

 ايزؾبٌ انكزشَٔٙ 

الهمزة في بداية  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 انغبثغ
 ووسط الكلمة 

Meet+
PDF 

  شفٕ٘ انكزشَٔٙايزؾبٌ 

 انضبيٍ
الهمزة في نهاية  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2

الكلمة ، وزيادة 
 األلف

Meet+
PDF 

رٕعّٛ أعئهخ ثؼذ اَزٓبء 

 انًؾبضشح نكم طبنت 

األنف انًمظٕسح  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 انزبعغ

  ٔانًًذٔدح
Meet+

PDF 
 خزجبس انطهجخ شفٕٚبً ا

 فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 انؼبشش

 ثظٕسح ػبيخ 
الجملة العربية 
 وطريقة تأليفها 

Meet+
PDF 

شفٕ٘ نكزشَٔٙ ايزؾبٌ ا

 ٕٚيٙ
انؾبد٘ 

 ػشش
انزؼشف ػهٗ إَٔاع انفؼم  2

 ٔؽبالد اإلػشاة
إَٔاع انفؼم فٙ انهغخ 

 انؼشثٛخ
Meet+

PDF 
 اخزجبس ٕٚيٙ 

 +Meet انفؼم انًبضٙ  ؽبالد ثُبء انفؼم رًٛٛض  2 انضبَٙ ػشش
PDF 

 اخزجبس شفٕ٘ 

انضبنش 

 ػشش
انفؼم انًضبسع ثُبءِ  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح  2

 ٔإػشاثّ  
Meet+  

PDF 
 اخزجبس ٕٚيٙ 

انشاثغ 

 ػشش
2  

 فٓى يبدح انًؾبضشح 
فؼم األيش ٔؽبالد 

 ثُبءِ 
Meet+ 

PDF 

 اعئهخ شفٕٚخ



 
 

 9انظفؾخ 
 

  
 

انخبيظ 

 ػشش
+Meet ايزؾبٌ شٓش٘ ايزؾبٌ شٓش٘ 2

PDF 
 ٙايزؾبٌ انكزشَٔ

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

 الرٕعذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

انكزت ٔاالثؾبس  انًُشٕسح يٍ انغبيؼبد انؼشالٛخ  (  انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 ٔانغبيؼبد انؼبنًٛخ انشطُٛخ.

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ,....  (انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
،  انُؾٕ انكبفٙ ،  انمٕاػذ األعبعٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ 

 ، انًُٓبط فٙ انمٕاػذ ٔاالػشاة  يؼبَٙ انُؾٕ

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
يشاعغ سطُٛخ يٍ  ، االنكزشَٔٛخانًكزجخ االفزشاضٛخ 

 االَزشَٛذ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   
 

 % عُٕٚبً 22
 .، ثشكم يغزًش جبؽضٍٛٔيب رٕطم انّٛ ان, ادساط يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انؾذاصخ ٔيزطهجبد انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ

 
 



 نموذج وصف المقرر

 م وسام حسين خلف.م -:اسم التدريسي 

 عضوية العمليالمادة ال  -:اسم المقرر 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .البرنامج

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الكيمياء     المركز/ القسم العلمي   .2

 المرحلة الثانية -عضويةالالكيمياء ال رمز المقرر/ اسم  .3

  حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221- 2222 –( كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221\6\25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعليم الطالب المبادئ االساسية في المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرية وطرق الوقاية من المواد الخطرة وكيفية استخدمها 

 .حدوث ضرربشكل امن بحيث تعطي الفائدة المرجوة بدون 

تعريف الطالب على االدوات المختبرية انواعها واشكالها واحجامها الزجاجيات وطريقة استخدامها وايضا تعريف الطالب على 

 االجهزة المختبرية والغرض المستخدم لكل جهاز

على النتائج وكتابة تعليم الطالب مهارات العمل المختبري وكيفية اجراء التجارب من تحضير مواد التجربة الى الحصول 

 التقرير

 العمل المختبري ينمي لدى الطالب حب المادة النها سوف يتعامل معها عمليا مما يعطيه دافع للعمل مستقبال في جوانب متعددة 



ذات تنمية وتطوير المهارات االبداعية والتفكيرية لطلبة القسم بما يمكنهم من التعامل بأسلوب علمي في اتخاذ القرارات  - 

 .الصلة بتخصصهم او التي تمكنهم من النجاح في مواجهة مشاكل العمل

 تعطي للطالب الثقة في كيفية ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستقبال

 تعرف الطالب التراكيب والصيغ الكيميائية االساسية لكي يكسب بالمراحل الالحقة الكثير من المعرفة 

 ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملي اعطاء مساحة للطالب في

 تقدير مستويات الطلبة وكيفية التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمي 

 المشاركة بأجراء نشاطات خارج القسم مثل فرق الدفاع المدني تنمي فيهم حب الجانب العملي

 ادارة المختبر ادارة ناجحة العمل المختبري يعطي للطالب الخبرة والقدرة على

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

   األهداف المعرفية -أ

 تعريف الطالب ماهي اهمية الجانب العملي  -1
 المواد الفعالة فيهاعضوية وكيفية التعامل معها حسب التعريف الطالب بااهمية معرفة المركبات ال -2

 الخاصة بالمختبر هي اساسيات يتعلمها الطالب عند دخول المختبراالرشادات وارتداء المالبس  -3

 معرفة اهمية معرفة تراكيز المواد المضافة اثناء التجربة وتطبيق القوانين الخاصة بأجراء التجربة -4

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

      في المختبرتعطي الطالب القدرة المعرفية على تطبيق الجانب النظري عمليا -  1
 .أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا -2

 لمس النتائج العملية بعد انهاء التجربة -3

 عملية بصورة دقيقة بعد الحصول على نتائج تدوين النتائج ال 4

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 .اجراء مناقشات من شانها ان تنمي  المعرفة من جانب الطالب واالستاذالحوارتوجيه االسئلة وفتح باب  .2  

 تكليف الطلبة بأجراء تقارير بعد كل تجربة لكي يدون كل خطوات العمل التي حدثت اثناء التجربة -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 .االختبارات  الشهرية -1

 .اجراء امتحانات يومية  .2



 اجراء تقرير اسبوعي يخص التجربة التي اخذها الطالب  3.

 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكيف يجب أن يفكر ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .بشكل معقولويعمل على تحسين القدرة على التفكير 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة الطالب ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم ) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )الحل المطلوبتحليلها منطقياً للوصول إلى 

 
 توجيه اسئله تتطلب إجابات ضمن مدد زمنيه قصيره  -4ج         
 تطوير النقاشات ودعمها داخل القاعه الدراسيه - 5ج         

 

 

  

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 
 

وضع األفكار والحلول تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في  -1د

 المطروحة

 بنية المقرر .12

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

اساسيات المختبر فهم  3 االول

 محاضرة تعريفية
في  االرشادات المختبرية

 المختبر 
 شرح ثم توجيه اسئله 

 الثاني

كيفية  تعريف الطالب تكملة االساسيات 3

التعامل مع االجهزة 

وعمل التقرير 

 واجراء الحسابات

في 

 المختبر
 شرح ثم توجيه اسئله

 الثالث
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضير كلوريد 

 الليثيوم

في 

 المختبر
 المحاضرة ثم العملشرح 



اجراء كلويد  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 الصوديوم
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

شرح عناصر الزمرة  املحاضرة موضوع فهم 3 الخامس

 الثانية
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة 

 السادس
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضير بيروكسيد 

 الكالسيوم

في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 السابع
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضير بورات 

 الصوديوم

في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 الثامن
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضير كرومات 

 الرصاص

في 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

 التاسع
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضير فوسفات 

 الفضة

في 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

اجراء امتحان  فهم موضوع المحاضرة 3 العاشر

 شهري
 حضوري في القاعة

الحادي 

 عشر

تحضير فوسفات  فهم موضوع المحاضرة 3

 الباريوم 
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

تحضير ثنائي  فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني عشر

 المنغنيزاوكسيد 

في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الثالث 

 عشر

بروميد تحضير  فهم موضوع المحاضرة 3

 الفضة
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الرابع 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

 

شرح عناصر الزمرة 

 السابعة 
في 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الخامس 

 عشر

     

 

 

 البنية التحتية  .12

 عضوية العمليالملزمة الكيمياء ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنترنت . (  المصادر)ـ المراجع 2
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 سنويا  % 52
 مع تطور العمل المختبريادراج مواضيع تتماشى 

 
 



 ًَٕرج ٔصف انًقرر

 إَار عبدل زًٍذو. -:اضى انتذرٌطً 

 عضٌٕخ انعًهًاليبدح ان  -اضى انًقرر :

 ٔصف انًقرر

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم 

 البرنامج.

 

 

 كلٌة العلوم –جامعة تكرٌت  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 لسم علوم الكٌمٌاء     المسم العلمً  / المركز .2

 الثالثةالمرحلة  -عضوٌةالالكٌمٌاء ال اسم / رمز الممرر .3

  حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221- 2222 –فصلً )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2221\6\25 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف الممرر .8

تعلٌم الطالب المبادئ االساسٌة فً المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرٌة وطرق الولاٌة من المواد الخطرة وكٌفٌة استخدمها 

 حدوث ضرر.بشكل امن بحٌث تعطً الفائدة المرجوة بدون 

تعرٌف الطالب على االدوات المختبرٌة انواعها واشكالها واحجامها الزجاجٌات وطرٌمة استخدامها واٌضا تعرٌف الطالب على 

 االجهزة المختبرٌة والغرض المستخدم لكل جهاز

على النتائج وكتابة تعلٌم الطالب مهارات العمل المختبري وكٌفٌة اجراء التجارب من تحضٌر مواد التجربة الى الحصول 

 التمرٌر

 العمل المختبري ٌنمً لدى الطالب حب المادة النها سوف ٌتعامل معها عملٌا مما ٌعطٌه دافع للعمل مستمبال فً جوانب متعددة 



ت تنمٌة وتطوٌر المهارات االبداعٌة والتفكٌرٌة لطلبة المسم بما ٌمكنهم من التعامل بأسلوب علمً فً اتخاذ المرارات ذا  -

 الصلة بتخصصهم او التً تمكنهم من النجاح فً مواجهة مشاكل العمل.

 تعطً للطالب الثمة فً كٌفٌة ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستمبال

 تعرف الطالب التراكٌب والصٌغ الكٌمٌائٌة االساسٌة لكً ٌكسب بالمراحل الالحمة الكثٌر من المعرفة 

 ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملًاعطاء مساحة للطالب فً 

 تمدٌر مستوٌات الطلبة وكٌفٌة التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمً 

 المشاركة بأجراء نشاطات خارج المسم مثل فرق الدفاع المدنً تنمً فٌهم حب الجانب العملً

 ادارة المختبر ادارة ناجحةالعمل المختبري ٌعطً للطالب الخبرة والمدرة على 

 مخرجات الممرر وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم -9

   األهداف المعرفٌة -أ

 تعرٌف انطبنت يبًْ اًٍْخ اندبَت انعًهً  -1
 المواد الفعالة فٌهاعضوٌة وكٌفٌة التعامل معها حسب التعرٌف الطالب بااهمٌة معرفة المركبات ال -2

 الخاصة بالمختبر هً اساسٌات ٌتعلمها الطالب عند دخول المختبراالرشادات وارتداء المالبس  -3

 معرفة اهمٌة معرفة تراكٌز المواد المضافة اثناء التجربة وتطبٌك الموانٌن الخاصة بأجراء التجربة -4

  .األهداف المهاراتٌة الخاصة بالممرر  -ب 

      فً المختبرتعطً الطالب المدرة المعرفٌة على تطبٌك الجانب النظري عملٌا   -1
 .أن ٌسترجع المعلومات التً درسها بدلة وتحمٌمها عملٌا -2

 نًص انُتبئح انعًهٍخ ثعذ آَبء انتدرثخ -3

 عملٌة بصورة دلٌمة بعد الحصول على نتائج تذٌٍٔ انُتبئح ال 4

 
 طرائك التعلٌم والتعلم      

 .طرٌمة الماء المحاضرات -1
 .اجراء منالشات من شانها ان تنمً  المعرفة من جانب الطالب واالستاذانسٕارتٕخٍّ االضئهخ ٔفتر ثبة  .2  

 تكلٌف الطلبة بأجراء تمارٌر بعد كل تجربة لكً ٌدون كل خطوات العمل التً حدثت اثناء التجربة -3

 

 

 
 طرائك التمٌٌم      

 .االختجبراد  انشٓرٌخ -1

 .اخراء ايتسبَبد ٌٕيٍخ  .2



 اجراء تمرٌر اسبوعً ٌخص التجربة التً اخذها الطالب  3.

 

  األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة -ج

 (مهارة التفكٌر بحسب لدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب أن ٌفكر ( لدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن ٌعتمد الطالب بما هو ملموس 

 .بشكل معمولوٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعلٌم التفكٌر جٌدا لبل ٌتخذ المرار الذي ٌحدد حٌاة الطالب ) مهارة التفكٌرالعالٌة  -2ج

مصطلح ٌرمز ألعلى مستوٌات التفكٌر والتً ٌهدف إلى طرح مشكلة ما ثم ) إستراتٌجٌة التفكٌر النالد فً التعلم -3ج

 )الحل المطلوبتحلٌلها منطمٌاً للوصول إلى 

 
 تٕخٍّ اضئهّ تتطهت إخبثبد ضًٍ يذد زيٍُّ قصٍرِ  -4ج         
 تطٌٕر انُقبشبد ٔدعًٓب داخم انقبعّ انذراضٍّ  -5ج         

 

 

  

 (.المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً ) المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة  -د 

 
 

وضع األفكار والحلول تعهٍى انطبنت كٍفٍخ تًٍُخ ٔتطٌٕر يٓبراد انتفكٍر االثذاعً ٔاالثتكبري فً  -1د

 المطروحة

 بنٌة الممرر .12

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طرٌمة 

 التعلٌم
 طرٌمة التمٌٌم

اساسٌات المختبر فهم  3 االول

 محاضرة تعرٌفٌة
فً  االرشادات المختبرٌة

 انًختجر 
 شرح ثم توجٌه اسئله 

 الثانً

كٍفٍخ  تعرٌف انطبنت تكملة االساسٌات 3

انتعبيم يع االخٓسح 

ٔعًم انتقرٌر 

 ٔاخراء انسطبثبد

فً 

 المختبر
 شرح ثم توجٌه اسئله

 الثالث
ضس اخراء تدرثخ  فهم موضوع المحاضرة 3

تسضٍر ثُبئً 

أكسالتٕ ثُبئً انًبء 

فً 

 المختبر
 المحاضرة ثم العملشرح 



 انجٕتبضٍٕو IIIكرٔو 

 الرابع

 تراَص تدرثخاخراء  فهم موضوع المحاضرة 3

تسضٍر ثُبئً 

 أكسالتٕ ثُبئً انًبء

   انجٕتبضٍٕو IIIكرٔو 

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 الخامس
ثٕتبضٍٕو ترش شرذ  املحاضرة موضوع فهم 3

أكسالتٕ االنًٍُٕو 

 ثالثً انًبء 

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة 

 السادس
تسضٍر ٔدراضخ  فهم موضوع المحاضرة 3

طٍفٍخ نجعض يعقذاد 

 انُسبش انثُبئٍخ 

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة 

 السابع
تسضٍر ثص  فهم موضوع المحاضرة 3

 IIكالضٍٍُتٕ انُسبش 
 ثُبئً انًبء 

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 الثامن

اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

كبرٌتات ب تحضٌر 

) اثلٌن ثنائً االمٌن( 

ثنائً  IIIالنحاس 

 الماء 

فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

اجراء امتحان  امتحان  3 التاسع

 شهري
 حضوري  الماعة فً 

 العاشر

تحضٌر ثنائً  فهم موضوع المحاضرة 3

 IIاوكزالتو نحاس 

البوتاسٌوم ثنائً 

 الماء 

فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

الحادي 

 عشر

شرذ عٍ انًعقذ  فهم موضوع المحاضرة 3

  انثبٌٌٕٕرٌب 
فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة 

 الثانً عشر
 Trithiouorea فهم موضوع المحاضرة 3

Cupper I 

Sulphate 

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الثالث 

 عشر

عٍ اضبضٍبد  شرذ فهم موضوع المحاضرة 3

 انًعقذاد انتُبضقٍخ 
 شرح  فً النت 

الرابع 

 عشر

 ايتسبٌ  3

 

 حضوري  فً الماعة  ايتسبٌ فصهً 

الخامس 

 عشر

     

 



 

 البنٌة التحتٌة  .12

 عضوٌة العملًالملزمة الكٌمٌاء ال ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 االنترنت . ـ المراجع )المصادر(  2

  كتاب الكٌمٌاء التناسمٌة العملً  -2

  

 خطخ تطٌٕر انًقرر انذراضً  .11

   
 

 % ضٌُٕب  52
 يع تطٕر انعًم انًختجريادراج يٕاضٍع تتًبشى 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 م.م. درداء عزيز ابراهيم -:اسم التدريسي 

 عملي عضويتشخيص   -: وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 البرنامج.

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الكيمياء     القسم العلمي  / المركز .2

 الرابعة المرحلة  – عملي عضويتشخيص   اسم / رمز المقرر .3

  حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221- 2222 –فصلي )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2221 \ 7 \ 1  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعليم الطالب المبادئ االساسية في المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرية وطرق الوقاية من المواد الخطرة وكيفية استخدمها 

 حدوث ضرر.بشكل امن بحيث تعطي الفائدة المرجوة بدون 

تعريف الطالب على االدوات المختبرية انواعها واشكالها واحجامها الزجاجيات وطريقة استخدامها وايضا تعريف الطالب على 

 االجهزة المختبرية والغرض المستخدم لكل جهاز

لى النتائج وكتابة تعليم الطالب مهارات العمل المختبري وكيفية اجراء التجارب من تحضير مواد التجربة الى الحصول ع

 التقرير

 العمل المختبري ينمي لدى الطالب حب المادة النها سوف يتعامل معها عمليا مما يعطيه دافع للعمل مستقبال في جوانب متعددة 

الصلة  تنمية وتطوير المهارات االبداعية والتفكيرية لطلبة القسم بما يمكنهم من التعامل بأسلوب علمي في اتخاذ القرارات ذات  -

 بتخصصهم او التي تمكنهم من النجاح في مواجهة مشاكل العمل.

 تعطي للطالب الثقة في كيفية ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستقبال



 تعرف الطالب التراكيب والصيغ الكيميائية االساسية لكي يكسب بالمراحل الالحقة الكثير من المعرفة 

 ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملياعطاء مساحة للطالب في 

 تقدير مستويات الطلبة وكيفية التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمي 

 المشاركة بأجراء نشاطات خارج القسم مثل فرق الدفاع المدني تنمي فيهم حب الجانب العملي

 ادارة المختبر ادارة ناجحةالعمل المختبري يعطي للطالب الخبرة والقدرة على 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

   األهداف المعرفية -أ

 تعريف الطالب ماهي اهمية الجانب العملي  -1

 المواد الفعالة فيهااهمية معرفة المركبات العضوية وكيفية التعامل معها حسب تعريف الطالب  -2

 الخاصة بالمختبر هي اساسيات يتعلمها الطالب عند دخول المختبراالرشادات وارتداء المالبس  -3

 تشخيص المركبات العضوية التي يتم تحضيرها من خالل التفاعالت الكميائية -4

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 في المختبرتعطي الطالب القدرة المعرفية على تطبيق الجانب النظري عمليا  -1
 لمس النتائج العملية بعد انهاء التجربة -2
 عملية بصورة دقيقة بعد الحصول على نتائجتدوين النتائج ال -3

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 .اجراء مناقشات من شانها ان تنمي  المعرفة من جانب الطالب واالستاذالحوارتوجيه االسئلة وفتح باب  -2
 . تكليف الطلبة بأجراء تقارير بعد كل تجربة لكي يدون كل خطوات العمل التي حدثت اثناء التجربة -3
 

 طرائق التقييم      

 . االختبارات  الشهرية -1
  .  اجراء امتحانات يومية -2
 . اجراء تقرير اسبوعي يخص التجربة التي اخذها الطالب -3

 
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكيف يجب أن يفكر ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .بشكل معقولويعمل على تحسين القدرة على التفكير 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة الطالب ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم ) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )الحل المطلوبتحليلها منطقياً للوصول إلى 



 
 توجيه اسئله تتطلب إجابات ضمن مدد زمنيه قصيره  -4ج         
 تطوير النقاشات ودعمها داخل القاعه الدراسيه  -5ج         

 
 

  

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 
 

 وضع األفكار والحلول المطروحةتعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في  -1د

 بنية المقرر .12

طريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
 طريقة التقييم

اساسيات المختبر فهم  3 االول

 محاضرة تعريفية
 شرح ثم توجيه اسئله  في المختبر  االرشادات المختبرية

 شرح ثم توجيه اسئله المختبر في الفحص التمهيدي للمجهول الموضوع فهم 3 الثاني

 ذوبانيةاجراء فحص   فهم موضوع المحاضرة 3 الثالث

 المركبات العضوية
 العملشرح المحاضرة ثم  في المختبر

 الغليان درجة اجراء تجربة فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 االنصهار درجةو
 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر تجربة الصهر مع الصوديوم المحاضرة موضوع فهم 3 الخامس

االصرة  فكشاجراء  امتحان شهري 3 السادس

 الكحوالتكشف  – المزدوجة
 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر

اجراء كشف عن االلديهايدات  فهم موضوع المحاضرة 3 السابع

  والكيتونات
 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر

 الثامن
الكشف عن الحوامض اجراء  فهم موضوع المحاضرة 3

عن الكشف  –الكاربوكسيلية 

 الفينوالت

 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر

 التاسع
اجراء الكشف عن مجموعة  فهم موضوع المحاضرة 3

النايترو  الكشف عن 

 االيثارات

 المحاضرة ثم العملشرح  في المختبر

 حضوري في القاعة اجراء امتحان شهري فهم موضوع المحاضرة 3 العاشر



الحادي 

 عشر
الحامض  مشتقتحضيراجراء  فهم موضوع المحاضرة 3

 الكاربوكسيلي 
 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر

الثاني 

 عشر
 العملشرح المحاضرة ثم  في المختبر مشتق االستر واالمايدتحضير  فهم موضوع المحاضرة 3

الثالث 

 عشر
 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر ينولفال مشتقتحضير  فهم موضوع المحاضرة 3

الرابع 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

 

 شرح المحاضرة ثم العمل في المختبر مشتق الكحولتحضير 

الخامس 

 عشر
    امتحان شهري 3

 

 

 البنية التحتية  .12

 العملي عضويلا تشخيصالملزمة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنترنت . ـ المراجع )المصادر(  2

  

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 

 سنوياً  25%
 مع تطور العمل المختبريادراج مواضيع تتماشى 

 
 



 موذج وصف المقرر ن

 م نور حسن علي  م.   -:اسم التدريسي 

 العملي الحياتيةمادة   -اسم المقرر :

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 

 

 كلية العلوم  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الكيمياء      القسم العلمي  / المركز .2

 الثالثةالمرحلة  -ةالحياتيالكيمياء  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 الحظرالكتروني في وقت 

 2021- 2020 –)كورسات(   الفصل / السنة .5

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\ 6\30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

تعليم الطالب المبادئ االساسية في المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرية وطرق الوقاية من المواد الخطرة وكيفية استخدمها 

 امن بحيث تعطي الفائدة المرجوة بدون حدوث ضرر. بشكل 

تعريف الطالب على االدوات المختبرية انواعها واشكالها واحجامها الزجاجيات وطريقة استخدامها وايضا تعريف الطالب على  

 االجهزة المختبرية والغرض المستخدم لكل جهاز

من تحضير مواد التجربة الى الحصول على النتائج وكتابة  تعليم الطالب مهارات العمل المختبري وكيفية اجراء التجارب

 التقرير 

 العمل المختبري ينمي لدى الطالب حب المادة النها سوف يتعامل معها عمليا مما يعطيه دافع للعمل مستقبال في جوانب متعددة  



التعامل بأسلوب علمي في اتخاذ القرارات ذات  تنمية وتطوير المهارات االبداعية والتفكيرية لطلبة القسم بما يمكنهم من   -

 الصلة بتخصصهم او التي تمكنهم من النجاح في مواجهة مشاكل العمل. 

 تعطي للطالب الثقة في كيفية ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستقبال 

 تعرف الطالب التراكيب والصيغ الكيميائية االساسية لكي يكسب بالمراحل الالحقة الكثير من المعرفة  

 اعطاء مساحة للطالب في ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملي

 تقدير مستويات الطلبة وكيفية التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمي 

 المشاركة بأجراء نشاطات خارج القسم مثل فرق الدفاع المدني تنمي فيهم حب الجانب العملي 

 العمل المختبري يعطي للطالب الخبرة والقدرة على ادارة المختبر ادارة ناجحة 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

   األهداف المعرفية -أ

 تعريف الطالب ماهي اهمية الجانب العملي   -1
 ومااهميتها وما طرق الكشف عن جزيئات الحياتية الكيمياء الحياتية تعريف الطالب بااهمية معرفة  -2

 االرشادات وارتداء المالبس الخاصة بالمختبر هي اساسيات يتعلمها الطالب عند دخول المختبر -3

 ناء التجربة وتطبيق القوانين الخاصة بأجراء التجربةمعرفة اهمية معرفة تراكيز المواد المضافة اث -4

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

      تعطي الطالب القدرة المعرفية على تطبيق الجانب النظري عمليا في المختبر   -1
 .أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا -2

 لمس النتائج العملية بعد انهاء التجربة -3

 عملية بصورة دقيقة بعد الحصول على نتائج تدوين النتائج ال 4

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 .اجراء مناقشات من شانها ان تنمي  المعرفة من جانب الطالب واالستاذتوجيه االسئلة وفتح باب الحوار  .2  

 تكليف الطلبة بأجراء تقارير بعد كل تجربة لكي يدون كل خطوات العمل التي حدثت اثناء التجربة  -3

 

 

 
 طرائق التقييم       

 .االختبارات  الشهرية -1

 .اجراء امتحانات يومية  .2



 اجراء تقرير اسبوعي يخص التجربة التي اخذها الطالب   3.

 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكيف يجب أن يفكر  ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .التفكير بشكل معقولويعمل على تحسين القدرة على 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة الطالب  ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم  ) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )ل إلى الحل المطلوبتحليلها منطقياً للوصو

 
 توجيه اسئله تتطلب إجابات ضمن مدد زمنيه قصيره    -4ج         
 تطوير النقاشات ودعمها داخل القاعه الدراسيه  -5ج         

 

 

  

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 
 

وضع األفكار والحلول  تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في  -1د

 المطروحة 

 بنية المقرر  .10

أو  /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

اساسيات المختبر  فهم  3 االول

 محاضرة تعريفية 
في  االرشادات المختبرية 

 المختبر 
 شرح ثم توجيه اسئله  

 الثاني

كيفية   تعريف الطالب تكملة االساسيات  3

التعامل مع االجهزة 

وعمل التقرير 

 واجراء الحسابات 

في 

 المختبر 
 شرح ثم توجيه اسئله 

 الثالث
عن  شرح محاضرة  فهم موضوع المحاضرة 3

األحماض األمينية  

 اعطاء فكرة شاملة

في 

 المختبر 

 شرح المحاضرة 



اجراء كشف ذوبانية  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 االحماض 
مشاهدة   شرح المحاضرة ثم الكتروني

 فديو

 الخامس 
شرح تجربة  املحاضرة موضوع فهم 3

االحماض االمينية  

 االروماتية

المحاضرة على  شرح  الكتروتي

meet  مع وجود فديو

 بالمحاضرة 

 السادس 
اجراء تجربة تفاعل   امتحان شهري  3

 الزانثوبرتيك 
على  شرح المحاضرة  إلكتروني 

meet  مع وجود فديو

 بالمحاضرة

 السابع
اجراء تجربة تفاعل   فهم موضوع المحاضرة 3

 ميلون
على  شرح المحاضرة  الكتروني

meet  مع وجود فديو

 توضيحي 

شرح تجارب   فهم موضوع المحاضرة 3 الثامن

 الحوامض الكبريتية 

في 

 المختبر 

 شرح المحاضرة ثم العمل 

اجراء تجربة كبريتيد  فهم موضوع المحاضرة 3 التاسع

 الرصاص

في 

 المختبر 

 شرح المحاضرة ثم العمل 

اجراء تجربة كشف   فهم موضوع المحاضرة 3 العاشر

 السستائين
في 

 المختبر 

 تجربة مع العمل شرح 

الحادي 

 عشر

اجراء تجربة تحويل   فهم موضوع المحاضرة 3

السستين إلى  

 سستائين

في 

 المختبر 
 شرح المحاضرة ثم العمل 

في  مع كوز مراجعة فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني عشر

 المختبر 

 حضوري

الثالث 

 عشر

 االنزيمات شرح  فهم موضوع المحاضرة 3

 

في 

 المختبر 
 شرح المحاضرة 

الرابع 

 عشر

 امتحان شهري  3

 

 حضوري القاعةفي  شهري امتحان

الخامس  

 عشر

3     
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 الحياتيةملزمة الكيمياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب دكتور طارق يونس كمرجع



 االنترنت . ـ المراجع )المصادر(  2

  

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .10

   
 

 % سنويا  25
 مع تطور العمل المختبري ادراج مواضيع تتماشى 

 
 



 نًٌرج ًصف انًقرر

 ً  و.و ًسبو زسٍن خهف -:اسى انتذرٌس

 عضٌٌخ انعًهًاليبدح ان  -اسى انًقرر :

 ًصف انًقرر

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم 

 البرنامج.

 

 

 كلٌة العلوم –جامعة تكرٌت  المؤسسة التعلٌمٌة .1

ً  / المركز .2  لسم علوم الكٌمٌاء     المسم العلم

 المرحلة الثانٌة -عضوٌةالالكٌمٌاء ال اسم / رمز الممرر .3

  حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

ً )كورسات(  الفصل / السنة .5  2221- 2222 –فصل

 ساعة 45  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2221\6\25 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف الممرر .8

تعلٌم الطالب المبادئ االساسٌة فً المختبر ابتداء باإلرشادات المختبرٌة وطرق الولاٌة من المواد الخطرة وكٌفٌة استخدمها 

ً الفائدة المرجوة بدون   حدوث ضرر.بشكل امن بحٌث تعط

تعرٌف الطالب على االدوات المختبرٌة انواعها واشكالها واحجامها الزجاجٌات وطرٌمة استخدامها واٌضا تعرٌف الطالب على 

 االجهزة المختبرٌة والغرض المستخدم لكل جهاز

على النتائج وكتابة تعلٌم الطالب مهارات العمل المختبري وكٌفٌة اجراء التجارب من تحضٌر مواد التجربة الى الحصول 

 التمرٌر

ً لدى الطالب حب المادة النها سوف ٌتعامل معها عملٌا مما ٌعطٌه دافع للعمل مستمبال فً جوانب متعددة   العمل المختبري ٌنم



ت تنمٌة وتطوٌر المهارات االبداعٌة والتفكٌرٌة لطلبة المسم بما ٌمكنهم من التعامل بأسلوب علمً فً اتخاذ المرارات ذا  -

 الصلة بتخصصهم او التً تمكنهم من النجاح فً مواجهة مشاكل العمل.

ً للطالب الثمة فً كٌفٌة ادارة العمل المختبري  بدون حدوث اخطاء مستمبال  تعط

 تعرف الطالب التراكٌب والصٌغ الكٌمٌائٌة االساسٌة لكً ٌكسب بالمراحل الالحمة الكثٌر من المعرفة 

 ابراز مهاراته بالمشاركة بعدة نشاطات مرتبطة بالجانب العملًاعطاء مساحة للطالب فً 

 تمدٌر مستوٌات الطلبة وكٌفٌة التعامل مع كل طالب حسب مستواه العلمً 

ً فٌهم حب الجانب العملً  المشاركة بأجراء نشاطات خارج المسم مثل فرق الدفاع المدنً تنم

 ادارة المختبر ادارة ناجحةالعمل المختبري ٌعطً للطالب الخبرة والمدرة على 

 مخرجات الممرر وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم -9

   األهداف المعرفٌة -أ

1-  ً  تعرٌف انطبنت يبىً اىًٍخ اندبنت انعًه
 المواد الفعالة فٌهاعضوٌة وكٌفٌة التعامل معها حسب التعرٌف الطالب بااهمٌة معرفة المركبات ال -2

 الخاصة بالمختبر هً اساسٌات ٌتعلمها الطالب عند دخول المختبراالرشادات وارتداء المالبس  -3

 معرفة اهمٌة معرفة تراكٌز المواد المضافة اثناء التجربة وتطبٌك الموانٌن الخاصة بأجراء التجربة -4

  .األهداف المهاراتٌة الخاصة بالممرر  -ب 

ً الطالب المدرة المعرفٌة على تطبٌك الجانب النظري عملٌا   -1       فً المختبرتعط
 .أن ٌسترجع المعلومات التً درسها بدلة وتحمٌمها عملٌا -2

 نًس اننتبئح انعًهٍخ ثعذ انيبء انتدرثخ -3

 عملٌة بصورة دلٌمة بعد الحصول على نتائج تذًٌن اننتبئح ال 4

 
 طرائك التعلٌم والتعلم      

 .طرٌمة الماء المحاضرات -1
 .اجراء منالشات من شانها ان تنمً  المعرفة من جانب الطالب واالستاذانسٌارتٌخٍو االسئهخ ًفتر ثبة  .2  

ً حدثت اثناء التجربة -3  تكلٌف الطلبة بأجراء تمارٌر بعد كل تجربة لكً ٌدون كل خطوات العمل الت

 

 

 
 طرائك التمٌٌم      

 .االختجبراد  انشيرٌخ -1

 .اخراء ايتسبنبد ٌٌيٍخ  .2



 اجراء تمرٌر اسبوعً ٌخص التجربة التً اخذها الطالب  3.

 

  األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة -ج

 (مهارة التفكٌر بحسب لدرة الطالب -1ج

وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب أن ٌفكر ( لدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن ٌعتمد الطالب بما هو ملموس 

 .بشكل معمولوٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر 

 (الهدف من هذه المهارة هو تعلٌم التفكٌر جٌدا لبل ٌتخذ المرار الذي ٌحدد حٌاة الطالب ) مهارة التفكٌرالعالٌة  -2ج

مصطلح ٌرمز ألعلى مستوٌات التفكٌر والتً ٌهدف إلى طرح مشكلة ما ثم ) إستراتٌجٌة التفكٌر النالد فً التعلم -3ج

 )الحل المطلوبتحلٌلها منطمٌاً للوصول إلى 

 
 تٌخٍو اسئهو تتطهت إخبثبد ضًن يذد زينٍو قصٍره  -4ج         
 تطٌٌر اننقبشبد ًدعًيب داخم انقبعو انذراسٍو  -5ج         

 

 

  

ً ) المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة  -د   (.المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخص

 
 

ً  -1د ً ًاالثتكبري ف وضع األفكار والحلول تعهٍى انطبنت كٍفٍخ تنًٍخ ًتطٌٌر ييبراد انتفكٍر االثذاع

 المطروحة

 بنٌة الممرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طرٌمة 

 التعلٌم
 طرٌمة التمٌٌم

اساسٌات المختبر فهم  3 االول

 محاضرة تعرٌفٌة

فً  االرشادات المختبرٌة

 انًختجر 
 شرح ثم توجٌه اسئله 

 الثانً

كٍفٍخ  تعرٌف انطبنت تكملة االساسٌات 3

انتعبيم يع االخيسح 

ًعًم انتقرٌر 

 ًاخراء انسسبثبد

فً 

 المختبر
 شرح ثم توجٌه اسئله

 الثالث
اخراء تدرثخ  فهم موضوع المحاضرة 3

رٌذ  تسضٍر كٌه

 انهٍثٌٍو

فً 

 المختبر
 المحاضرة ثم العملشرح 



ٌذ  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع اخراء كٌه

 انصٌدٌٌو
فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

شرذ عنبصر انسيرح  املحاضرة موضوع فهم 3 الخامس

 انثبنٍخ
فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة 

 السادس
اخراء تدرثخ  فهم موضوع المحاضرة 3

تسضٍر ثٍرًكسٍذ 

 انكبنسٌٍو

فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

 السابع
اخراء تدرثخ  فهم موضوع المحاضرة 3

تسضٍر ثٌراد 

 انصٌدٌٌو

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

 الثامن
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضٌر كرومات 

 الرصاص

فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

 التاسع
اجراء تجربة  فهم موضوع المحاضرة 3

تحضٌر فوسفات 

 الفضة

فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

اجراء امتحان  فهم موضوع المحاضرة 3 العاشر

 شهري

 حضوري فً الماعة

الحادي 

 عشر

تسضٍر فٌسفبد  فهم موضوع المحاضرة 3

 انجبرٌٌو 
فً 

 المختبر

 شرح المحاضرة ثم العمل

تحضٌر ثنائً  فهم موضوع المحاضرة 3 الثانً عشر

 المنغنٌزاوكسٌد 

فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الثالث 

 عشر

ثرًيٍذ تسضٍر  فهم موضوع المحاضرة 3

 انفضخ
فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الرابع 

 عشر

 فيى يٌضٌع انًسبضرح 3

 

شرذ عنبصر انسيرح 

 انسبثعخ 
فً 

 المختبر
 شرح المحاضرة ثم العمل

الخامس 

 عشر
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 عضوٌة العملًالملزمة الكٌمٌاء ال ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 االنترنت . ـ المراجع )المصادر(  2



  

  

11. ً  خطخ تطٌٌر انًقرر انذراس

   
 
 % سنٌٌب  52

 يع تطٌر انعًم انًختجريادراج يٌاضٍع تتًبشى 
 

 


