
 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثـؽس انؼهًٍ  
 ظـــــهاص اإلشـــــشاف وانرمـــىَى انؼهــًٍ  

  دائشج ضًاٌ انعىدج واالػرًاد األكادًٍَ

   
 

 
 
 
 
 
 

 ذكشَد:  الجامعة    

 نهثُاخانرشتُح :  / انًؼهذانكهُح   

                                         انكًُُاء:    انمغى انؼهًٍ    

 2021 /30/5ذاسَخ يمء انًهف :     

 

 انرىلُغ   :                             :                                    انرىلُغ    

  اَرظاس غاَى ػثذانىهابأ.و.د.: انًؼاوٌ انؼهًٍ عىا غاصٌ ػثذانكشَى                يؽًذأ.و.د.:  سئُظ انمغى عىا   

                                                        :  انراسَخ                                                          : نراسَخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دلـك انًهف يٍ لثم     

 ضًاٌ انعىدج واألداء انعايؼٍشؼثح     

 واألداء انعايؼٍ:ضًاٌ انعىدج  اعى يذَش شؼثح    

                   انراسَخ         

 انرىلُغ    

                                                                                              

يظادلح انغُذ                                                                                                       

 انؼًُذ         

 

  

 ٍ وطف انثشَايط األكادًَ       

 
َىفش وطف انثشَايط األكادًٍَ هزا  اَعاصاً يمرضُاً ألهى خظائض انثشَايط ويخشظاخ انرؼهى انًرىلؼح 

يٍ انطانة ذؽمُمها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ ؼمك االعرفادج انمظىي يٍ انفشص انًراؼح . وَظاؼثه 

 وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايط



  
 1انظفؽح 

 
  

 

 ظايؼح ذكشَد انًؤعغح انرؼهًُُح .1

  / كهُح انرشتُح  نهثُاخانكًُُاء لغى   -انًشؼهح انصانصح / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انثشَايط األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
   ػضىَحالكًُُاء 

  ىو فٍ انكًُُاءتكانىسَىط ػه اعى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساخ /أخشي 

 عُىٌ

 ال َىظذ انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

 صَاساخ يُذاَُح/ دوساخ ذذسَثُح وذؼهًُُح انًؤششاخ انخاسظُح األخشي  .7

 2321/ 33/5 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انثشَايط األكادًٍَ .9

  تناسقيةعضوية من خالل الكيمياء الالالكيمياء ال تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1

 المعقدات. طرق تحضير عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية -2

   تفاعالت المركبات التناسقية. عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية  -3

 .عن نظريات التاصر تزويد الطالبات بمعمومات -4
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 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايطيخشظاخ ان  .13

  االهذاف انًؼشفُح  - أ
    ػضىَح الانكًُُاء انهً ػانطهثح اٌ َرؼشف  -1أ

  .الػضىَح يٍ ؼُس انرفاػالخانكًُُاء انُف اٌ َظ -2أ

 ػضىَح  الانًُكاَُكُاخ انؼهًُح انًمرشؼح نهرفاػالخ انٍ ػهً طؽح االفكاس انرٍ ظاءخ تها اٌ َثشه -3أ
 ػضىَح.الاٌ َرؼشف ػهً انطشائك انؽذَصح فٍ انرؽضُشاخ ان -4أ
 يعاالخ انؽُاج انًخرهفح فٍ ػضىَح  الانرفاػالخ ان انؼهًُح انظؽُؽح الَىاع ًثادئان اٌ َطثك  -5أ
 يذسعا"فٍ ؼانح ذؼُُُه تؼذ انرخشض   االششافانرذسَظ وتؼًهُح   َغرطُغ اٌ َمىواٌ  -6أ

 ثشَايط نخاطح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

 ػضىَح الانكًُُاء اننًفهىو يؼشفح انطانثح  – 1ب 

 انًرىلغ يُها كُرُعح نهذسطلذسج انطانثح ػهً وطف انغهىن  – 2ب 

      انكًُُائُح.انًُكاَُكُاخ انًمرشؼح ػهً انرفاػالخ ذطثُك  – 3ب 

 
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 االعركشافُح -1

 إنماء انًؽاضشج -2

 طشَمح انًُالشح -3

 وعائم اَضاغ -4

 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انُظشَح -1

 انرماسَش وانرغزَح انشاظؼح يٍ انطانثح -2

 انىظذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ض

 . ػضىَح وذفاػالذها الانرؽضُشاخ وانرغًُاخ فٍ انكًُُاء اناهرًاياَ تًىضىع  اٌ ذثذٌ انطانثح -1ض         

 نرؼهًُُح .خشَاخ فٍ ذطىَش انؼًهُح اذؽرشو افكاس انطانثاخ اال -2ض

 يغ  انًىالف انرؼهًُُح وانؽُاذُح انمذسج ػهً انرؼايم  -3ض

    
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 انمذسج ػهً انرؼثُش ػٍ االفكاس تىضىغ ودلُك -1د

ظًغ انًؼهىياخ تطشَمح يُهعُح وػهًُح وطىال انً انًثادئ وانؽمائك انرٍ ذغاػذ ػهً ؼم  -2د

 انًشكالخ

 طفُهانمذسج ػهً انًثادسج فٍ انُشاطاخ انال -3د

 انركُف تُعاغ يغ االوضاع وانًىالف انًرغُشج-4د   
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 انرخطُظ نهرطىس انشخظٍ .11

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 
 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .12

 

 %65المعدل  
 

 أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايط .13

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 كتب القسم المعني ومصادره -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3

 وسائل االنترنيت -4
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 ًىرض وطف انًمشسَ

 

 وطف انًمشس

 

 

 ظايؼح ذكشَد انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 / كهُح انرشتُح نهثُاخانكًُُاء لغى   -انًشؼهح انصانصح     / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 ػضىَحالانكًُُاء ان اعى / سيض انًمشس .3

 اعثىػٍ أشكال انؽضىس انًراؼح .4

 عُىٌ انفظم / انغُح .5

 ( عاػح60) )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 2021/ 5/ 30 ذاسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

  . عضويةالالكيمياء ال تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1

 .المعقدات رتحضيالطرق  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -2

                        تفاعالت الكيمياء التناسقية تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -3 -
 .لمركبات التناسقيةعن ا تزويد الطالبات بمعمومات  -4

 

َىفش وطف انًمشس هزا إَعاصاً يمرضُاً ألهى خظائض انًمشس ويخشظاخ انرؼهى انًرىلؼح يٍ انطانة ذؽمُمها 

يٍ انشتظ تُُها وتٍُ وطف انًراؼح. والتذ انرؼهى يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ ؼمك االعرفادج انمظىي يٍ فشص 

 ؛انثشَايط.

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشظ .10
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 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 االعركشافُح -1

 شجضإنماء انًؽا -2

 طشَمح انًُالشح -3

 
 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انُظشَح -1

 انرماسَش وانرغزَح انشاظؼح يٍ انطانثاخ -2

 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انمذسج ػهً انرؼثُش ػٍ االفكاس تشكم واضػ ودلُك -1د

 ظًغ انًؼهىياخ تطشَمح ػهًُح وطىالً انً انًثادئ وانؽمائك انرٍ ذغاػذ فٍ ؼم انًشكالخ -2د

 انمذسج ػهً انًثادسج فٍ انُشاطاخ انالطفُح -3د

   انركُف تُعاغ يغ االوضاع وانًىالف انًغُشج -4د
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 تُُح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثىع

 انًطهىتح
اعى انىؼذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

مقدمة في الكيمياء   2 1ذششٍَ األول 
 التناسقية

األداء انظفٍ  انطشَمحانمُاعُح

 وااليرؽاَاخ

نظرة تاريخية في تطور   2 2ذششٍَ األول 
 الكيمياء التناسقية

انطشَمح 

 انمُاعُح
األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

انطشَمح  نظرية السمسمة  2 3ذششٍَ االول 

 انمُاعُح
األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 
نظرية فيرنر ، انواع   2 4ذششٍَ األول 

 اليكندات
انطشَمح 

 انمُاعُح
األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

ذششٍَ انصاٍَ 

1 
انطشَمح  تسمية المعقدات التنسقية  2

 انمُاعُح
األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ
النظرياااااااات التاااااااي تفسااااااار   2    3  كاَىٌ األول

 المركبات التناسقية
انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

نظريااااااة اصاااااارة التكاااااااف  ،   2 4كاَىٌ األول 
 نظرية المجال البموري

انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

انطشَمح  نظرية االوربيتال الجزيئي  2  1كاَىٌ انصاٍَ 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

طااااارق تحضاااااير المركباااااات   2  3كاَىٌ انصاٍَ 
 التناسقية

انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

تفاااعالت المااتيبات المائياااة   2 4كاَىٌ انصاٍَ 
 وغير المائية

انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

انطشَمح  عطمة نصف السنة  2 1شثاط    

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

انطشَمح  استقرار المركبات التناسقية  2  2شثاط    

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

العوامل الم ثرة عمى   2  1آراس    
 استقرار المعقدات التناسقية 

انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

اعداد التنسق ن االشكال   2 2آراس    
 الهندسية

 انطشَمح

 انمُاعُح

 األداء انظفٍ

االيزومريه الهندسية ،   2  4آراس     
 االيونية

انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

حركية وميكانيكية المركبات   2 1َُغاٌ 
 المعقدة

انطشَمح 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

انطشَمح التفاعالت التي تجري عن   2 2َُغاٌ  

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 
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 انثُُح انرؽرُح  .12

 .الكيمياء التناسقية تاليف دكتور عصام جرجيس سمومي -1 ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 الالعضوية تاليف جيمس هوهي.الكيمياء  -1 )انًظادس(  ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

 Googleالمباحث المتوفرة على المحرك  ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد .

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 ذُىع يظادس ذؼهى يىضىػاخ انًمشس -1

يشاظؼح انثؽىز وانذساعاخ انًُشىسج  ----------االنًاو تكم ياهى يغرؽذز وظذَذ فٍ انًعاالخ  -2

 وغُش انًُشىسج فٍ انعايؼاخ وانذوسَاخ

 االفادج يٍ يغرؽذشاخ َرائط انثؽىز انرعشَثُح -3

 

 

 

انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح )انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس -د 

 انشخظٍ(.

 يهاساخ انؽىاس وانًُالشح انؼهًُح .   -1د

 اخ انؽذَصح فٍ االذظاالخ وانرىشُك وانرىاطم يغ انًؤعغاخ وانًشاكض انؼهًُح . ُيهاساخ انرمُ -2د

 يهاساخ انؼًم انعًاػٍ خاطح فٍ انثؽس انؼهًٍ . -3د

 .  انؼهًُح يٍ خالل طشَمح ؼم انًشكالخ يهاساخ ؼم انًشكالخ  -4د   

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى          

 

 االعرمشائُح ) االعرُثاطُح(انطشَمح  -

 طريق كسر اصرة
انطشَمح  SN1  ،SN2ميكانيكية   2 3َُغاٌ 

 انمُاعُح

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ 

دراسة عن العناصر   2 2ياَظ  
 االنتقالية

طشَمح ؼم 

 انًشكالخ

انظفٍ األداء  

 وااليرؽاَاخ

طشَمح ؼم  الترتيب االلكتروني  2  3ياَظ 

 انًشكالخ

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ

الخواص الكيميائية   2 4ياَظ 
 والفيزائية

طشَمح ؼم 

 انًشكالخ

األداء انظفٍ 

 وااليرؽاَاخ
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 طشَمح ؼم انًشكالخ . -
اػاد انذوساخ وانُذواخ انرذسَثُح إلكغاب انطانثاخ انمذسج ػهً انرىاطم يغ انًعرًغ ، وانمذسج  -

 ػهً انؽىاس انًصًش ، وؼم انًشكالخ انرشتىَح تانطشائك انؼهًُح .
 نرؼهى ويُالشح ؼهىنها . انرفاػم انظفٍ وذثادل اِساء تٍُ انطانة وانًذسط نطشغ طؼىتاخ ا -

 
 طشائك انرمُُى          

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  29/05/2021 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  الوهاب انتصار غانم عبد أ.م.د.  المعاون العلمي : سمالكريم                ا أ.م.د. محمد غازي عبد : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                   

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبٍؼخ رنشَذ /ميُخ اىزشثُخ ىيجْبد  اىَؤعغخ اىزؼيَُُخ .1

 قغٌ اىنَُُبء / اىَشمض  ؼيٍَاىقغٌ اى .2

او اعٌ اىجشّبٍظ األمبدٍََ  .3

 اىَهٍْ 
 ٍبدح االخزُبسٌ / اىفقو األوه ) ٍجبدئ اىنَُُبء اىؼنىَخ اىفيضَخ (

 اىفقو اىضبٍّ ) أعبعُبد اىنَُُبء اىالػنىَخ اىؾُبرُخ ( .

 اىَشؽيخ اىشاثؼخ.
 مَُُبء ثنبىىسَىط اعٌ اىؾهبدح اىْهبئُخ  .4

  :اىْظبً اىذساعٍ  .5
 عْىٌ /ٍقشساد /أخشي 

 عْىٌ

 ال َىعذ اىَؼزَذ   ثشّبٍظ االػزَبد .6

 اىْؾبهبد اىجؾضُخ واىَؾبهذ واىزطجُق فٍ اىذساعخ اىضبّىَخ  اىَؤصشاد اىخبسعُخ األخشي  .7

 29/05/2021 ربسَخ إػذاد اىىفف  .8

 أهذاف اىجشّبٍظ األمبدٍََ .9

 إمابفخػيٌ اىنَُُبء ّظشَب وػَيُب قابدسَِ ػياً عاذ ؽبعاخ عاىم اىؼَاو  ثأعبعُبدٍزخققُِ ٍيَُِ  إػذاد -1

 بد.نيُاىفٍ  خشياأل قغبًاألرذسَظ ٍبدح اىنَُُبء ىطيجخ ىً إ
 .اىجؾىس اىؼيَُخ وٍؾبوىخ ٍىامجخ اىزطىس اىؼيٍَ ىينَُُبء إعشاء -2

 وإعشاءعزؾبسح واىَؾىسح اىؼيَُخ االرقذٌَ خاله اىزؼبوُ ٍغ ٍؤعغبد اىذوىخ واىقطبع اىخبؿ ٍِ  -3

 ئُخ.د اىنَُُبالاىزؾيُ
ىطيجخ اىَذاسط اىضبّىَخ فَُب ثؼذ ثَب َْبعجهب  ػيٌ اىنَُُبءاىَزخشعبد ٍهبساد رذسَظ ٍب ريقََُْه ٍِ  إمغبة -4

 ٍِ هشائق اىزذسَظ وَؼُْهب ٍِ وعبئو اإلَنبػ وٍهبساد اىزىافو اىؼيٍَ اىؾذَضخ . 
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 اىَطيىثخ وهشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ واىزقٌُُ جشّبٍظٍخشعبد اى  .11

  االهذاف اىَؼشفُخ  - أ
 .اىفنشٌ ىينَُُبء اىطبس خ ٍِ اىؾقىه ػيً اىَؼشفخ واىفهٌرَنُِ اىطيج -1أ

 .رَنُِ اىطيجخ ٍِ اىؾقىه ػيً اىَؼشفخ واىفهٌ قىاُِّ اىنَُُبء-2أ
 .ّنيُضَخاالرَنُِ اىطيجخ ٍِ اىؾقىه ػيً اىَؼشفخ واىفهٌ ىينَُُبء ثبىيغخ  -3أ
 .رَنُِ اىطيجخ ٍِ اىؾقىه ػيً اىَؼشفخ واىفهٌ ىَؼبَُش اىزؾيُو اىنَُُبئٍ -4أ

 جشّبٍظ ىخبفخ ثبىا ُخاىَهبسار األهذاف –ة 

 .ٍهبساد ػيَُخ وػَيُخ - 1ة 

 .ٍهبساد رزمُش ورؾيُو - 2ة 

 .عزخذاً واىزطىَشاالٍهبساد  - 3ة

 هشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ      

 :واىَىامُغ اىَزؼيقخ ثبىَؼشفخ واىْظٌ اىَىمؾخ فٍ عبعُبدبألثرضوَذ اىطيجخ 
اىجُنبء واعزخذاً  ه اىغجىسحالمبدٍََ ٍِ خاأل رىمُؼ وؽشػ اىَىاد اىذساعُخ ٍِ قجو اىنبدس -1

 .Data Show  و  LCDؽبؽبد

 . ىيَفشداد اىذساعُخ رضوَذ اىطيجخ ثبىَؼشفخ ثىاعطخ اىىاعجبد اىجُزُخ -2

 . رزؼيق ثبىَفشداد اىذساعُخ أمبدََُخٍطبىجخ اىطيجخ ثضَبسح اىَنزجخ ىيؾقىه ػيً ٍؼشفخ  -3

 . اىذساعُخ ىيَىاد إمبفُخنزشوُّخ ىيؾقىه ػيً ٍؼشفخ االىه صَبسح اىَىاقغ الاىطيجخ ٍِ خ ٍهبسادؽغُِ -4

 

 هشائق اىزقٌُُ      

 . ٍزؼذدح اىخُبساد ىيَىاد اىذساعُخ ثأعئيخَىٍُخ  دخزجبساا -
 يجه .اىَْبفغخ اىقؼجخ ىيط عئيخاألدسعبد ٍؾبسمخ رىمغ  -
 هب .اىجُزُخ اىَنيفخ ث رىمغ دسعبد ىيىاعجبد -
 .اىَخزجشاد اخزجبساد ػَيُخ ّىػُخ ومَُخ فٍ -
 . رنيُف اىطيجخ ثؼَو عَْبساد ػيَُخ وٍْبقؾزهب -
 اىىعذاُّخ واىقَُُخ . األهذاف -ط

 . اىنَُُبءػيٌ رْؾأح اىطبىت ػيً ؽت -1ط         

 .ػيٌ اىنَُُبءاىزؼشف ػيً ٍىاهِ اىغَبه فٍ -2ط

 .اىقذسح ػيً اىزؼبٍو ٍغ  اىَىاقف اىزؼيَُُخ واىؾُبرُخ  -3ط
 هشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ     

ىؾاو اىَؾابمو  اىَزؼيقاخ ثَخشعابد اىزؼياٌُ اىغابثقخ ىيَهابساد مابفُخاإلىاماُغ َواى عبعاُبدبألثرضوَذ اىطيجاخ  -

 .اىؼيَُخ

 االمبدٍََ .اىؼَيُخ ٍِ قجو اىنبدس ٍضيخاألؽو ٍغَىػخ ٍِ  -

 . ه اىَؾبمشح ىؾو ثؼل اىَغبئو اىؼيَُخالهيت ٍِ اىطيجخ خ -
 هشائق اىزقٌُُ    

دسعبد ٍؾذدح خ , ٍْبفغخ رزؼيق ثبىَبدح اىذساعُ عئيخألدسعبد ٍؾبسمخ ,  اٍزؾبّبد َىٍُخ ثبعئيخ ثُزُخ ؽيهب رارٍ

 . ثىاعجبد ثُزٍ



  
 3الصفحت 

 
  

 
 

 .اىؾخقٍ(األخشي اىَزؼيقخ ثقبثيُخ اىزىظُف واىزطىس  )اىَهبساداىَْقىىخ اىزأهُيُخ و اىَهبساد اىؼبٍخ-د 

 .ٍهبساد االرقبه واىزىافو ورنْىىىعُب اىَؼيىٍبد وومغ اعزشارُغُبد ىزىل فٍ فشَق اىؼَو  -1د
 بد اىؾذَضخ فٍ االرقبالد واىزىصُق واىزىافو ٍغ اىَؤعغبد واىَشامض اىؼيَُخ . ٍُهبساد اىزقْ -2د

( فاٍ فاِ االعازَبع خواإلّنيُضَاثبىغاخ اىؼشثُاخ  اىزؾذس واىنزبثخ واىفهٌ  إعبدحىغىَخ ) دٍهبسا اٍزالك  -3د

 .واىؾىاس اإلقْبعوفِ 
 ٍهبساد ؽو اىَؾنالد اىزشثىَخ ثبالعزؼبّخ ثبىجشاٍظ واىطشائق اىزشثىَخ واىْفغُخ . -4د   

 . اٍزالك ففبد قُبدَخ، قىح رامشح ، عشػخ ثذَهُخ ، فشاعخ ، قبثيُخ ػيً اىزْجؤ واالعزقشاء -5د

 هشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ          

 .َزٌ رىل ػِ هشَق اخزجبس اىطيجخ ثقىسح ّظشَخ وؽفىَخ -

 .ففُخ وثُزُخ  أّؾطخ - 

 .اهالػهٌ ػيً رغبسة ٍغجقخ  -

رطىَشهاااااب  أدائهاااااب أوو رؾغاااااُِ أو وسؽاااااخ ػَاااااو وهيااااات ٍؼبىغزهاااااب أ ىثفُاااااذَو قناااااُخ أػاااااشك ٍؾااااانيخ  -

 واىزؾغُغ ػيً رذوَِ اىَالؽظبد و اىَقبسّخ اىَغذوىخ ػيً عجُو اىَضبه:
ىَىمااااىع نيخ دساعااااخ ؽبىخ)ٍؾااااشوع اىزخااااشط( فااااٍ رقااااذٌَ وفااااف َؾااااَو ؽقاااابئق ػيَُااااخ ؽااااىه ٍؾاااا 

 إصااابسح ,رؾاااخُـ اىَؾااانيخ ووفاااف اىؾاااو اىشَبماااٍوَطيااات ٍاااِ اىطيجاااخ رؾيُاااو ثؼااال اىَؼيىٍااابد ، و

 . وّؾى دساعخ اىَضَذ اإلعبثخؽىافض اىطبىت ّؾى 

 
 هشائق اىزقٌُُ          

ىقذ اػزَذ اىفشع ػيً أعبىُت وأدواد رقٌُُ وامؾخ ىزؼيٌ اىطيجخ وراد ّىػُخ رزَزغ ثابىغىدح اىؼبىُاخ ورىال ألعاو  

فاٍ ىاىائؼ اىغبٍؼاخ وٍزطيجابد اىزقاىٌَ   ّىػُخ اىخشَظ وعَؼخ اىفشع واىقغاٌ اىؼيَُاخ، رغغاذ رىال اىَؾبفظخ ػيً 

ٍاِ اعاو اىزأماذ ٍاِ عاىدح و ّىػُاخ اىخاشَظ   ُاٌُأّىاع ػاذح ٍاِ هاشم اىزق  اىَغزَش ىيطيجخ، ػيً إُ رنىُ هْبك

 -: هشم اىزقٌُُ أهٌواىزٌ َؾنو اىْبرظ اىْهبئٍ ىيؼَيُخ اىزؼيَُُخ, وٍِ 

 -اىَفزىؽخ: األعئيخ -1
 ٍؾذدح. إعبثخاىزٍ ىهب  األعئيخ         -

 ٍؾذدح. إعبثخاىزٍ ىُظ ىهب  أعئيخ         -

 -رؾفُض اىطبىت فٍ : -2   

 . اإلعبثخاٍزالك اىقذسح ػيً ؽشَخ          -

 اٍزالك اىَهبسح فٍ اىزْظٌُ.         -

 .األفنبساٍزالك اىَهبسح فٍ رشرُت          -

 ػذً اىغؼ واىزقذٌ ىه .         -

 

 ثُْخ اىجشّبٍظ  .11

 اىَؼزَذحاىغبػبد            اعٌ اىَقشس أو اىَغبم سٍض اىَقشس أو اىَغبم اىَشؽيخ اىذساعُخ 

 ػَيٍ     ّظشٌ      

  2 ٍبدح االخزُبسٌ   اىشاثؼخ اىَشؽيخ
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 اىزخطُو ىيزطىس اىؾخقٍ .12

 اإلعشاءاد اىزبىُخ رىمؼ اىخطىاد اىَْفزح او فٍ هىس اىزْفُز فٍ هزا اىَغبه:
ثشاٍظ اىزذسَت ووسػ اىؼَو داخو . اىزؾغُِ واىزطىَش اىَغزَش ألػنبء هُئخ اىزذسَظ ٍِ خاله 1

 وخبسط اىقغٌ واىغبٍؼخ واىجيذ.

اىؾخقُخ واىشَبمُخ  واإلثذاػبد. صَبدح األّؾطخ اىالففُخ ٍضو إقبٍخ اىَؤرَشاد واىْذواد اىؼيَُخ 2

 ودوىُب. وإقيَُُبٍؾيُب 

 .واإلداسَخ. رؾغُغ أػنبء هُئخ اىزذسَظ ىيؾقىه ػيً أػيً اىشرت اىؼيَُخ 3

 .اىنَُُبئُخفٍ اىؼيىً  اىَزطىسىَنزجخ اىقغٌ ىَىامجخ اىزقذً  أىؾذَضهبدس واىنزت اىؼيَُخ . رىفُش اىَق4

وأعهضح اىنَجُىرش اىالصٍخ ىزىل ٍغ خطىه  فشوع اىنَُُبء. رىفُش اىجشٍغُبد اىزخققُخ فٍ 5

 االّزشّذ ىنبفخ اىزذسَغُُِ.

 
 اىَؼهذ(األّظَخ اىَزؼيقخ ثبالىزؾبم ثبىنيُخ أو  غ)ومٍؼُبس اىقجىه  .13

وصاسح اىزؼياااٌُ اىؼااابىٍ واىجؾاااش اىؼيَاااٍ  ظااابً اىزىصَاااغ اىَشماااضٌ اىااازٌ رْزهغاااهَزجاااغ اىقجاااىه فاااٍ اىنيُاااخ ّ -

ثؾغااات اعااازَبسح اىقجاااىه فاااٍ اىغبٍؼااابد واىَؼبهاااذ اىؼشاقُاااخ وثبىَىاصّاااخ ثاااُِ س جاااخ اىطبىااات وٍاااب ؽقاااو 

 ػيُه ٍِ ٍغَىع . 

ثبىقغااٌ رااىاصُ ثااُِ س جااخ اىطبىجااخ ودسعزهااب فهااى َخنااغ ىقااشاس ىغْااخ ٍخزقااخ  أٍااب اىقجااىه فااٍ قغااٌ اىنَُُاابء

 فٍ االٍزؾبُ اىْهبئٍ ىيقف اىغبدط فٍ اىَشؽيخ اىضبّىَخ .اىنَُُبء فٍ ٍبدح 

 
 أهٌ ٍقبدس اىَؼيىٍبد ػِ اىجشّبٍظ .14

 االعزشؽبدَخ ىهب. واألدىخاىَْهبط اىَؼزَذ ٍِ وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجؾش اىؼيٍَ         ·
 .ُبد اىيغبُ اىؼيَُخ فٍ اىغبٍؼخ ٍقشساد ورىف        ·

 دوساد فٍ هشائق اىزذسَظ.        ·

 دوساد فٍ ٍْظَبد اىَغزَغ اىَذٍّ.        ·

 ثؾىس فٍ االّزشُّذ ىزغبسة ٍَبصيخ .        ·

 خجشاد ؽخقُخ.        ·
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبٍؼخ رنشَذ / ميُخ اىزشثُخ ىيجْبد  اىَؤعغخ اىزؼيَُُخ .1

 قغٌ اىنَُُبء / اىَشمض ؼيٍَ اىقغٌ اى .2

ٍجبدئ فٍ اىنَُُبء اىؼنىَخ  -ٍبدح االخزُبسٌ ) اىفقو األوه : اعٌ / سٍض اىَقشس .3

أعبعُبد فٍ اىنَُُبء اىالػنىَخ  -اىفيضَخ ( ) اىفقو اىضبٍّ :

 اىؾُبرُخ ( / اىَشؽيخ اىشاثؼخ
  اىنزشوُّخٍؾبمشاد  أؽنبه اىؾنىس اىَزبؽخ .4

 ٍقشس عْىٌ  اىفقو / اىغْخ .5

 عبػخ(    66)  )اىنيٍ(ػذد اىغبػبد اىذساعُخ  .6

 22/65/2621 ربسَخ إػذاد هزا اىىفف  .7

 أهذاف اىَقشس -8
 . رَُْخ قذسرهٌ ػيً اىزَُض ثُِ األفنبس اىشئُغخ واىضبّىَخو  اىؾذَش وفهَهرَُْخ قذسح اىطالة ػيً ٍزبثؼخ  -
 . اىَؼبسف واىَؼيىٍبد واىقذسح ػيً اعزخالؿ اىْزبئظ ؽش اىطيجخ ػيً اىؾقىه ػيً -
 . رَُْخ قذسارهٌ ػيً ػَو اىَيخقبد اىغشَؼخ واىؾبٍيخ ىغىاّت اىَىمىع -

مبالعزَبع إىً اِخشَِ ثبهزَبً وػذً االعزهضاء ورؾغُؼهٌ ػيً اىَىافيخ رَُْخ ثؼل االرغبهبد االَغبثُخ  -

 اىؾذَضخ.
 

 
 

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.

 وهشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ واىزقٌُُ َقشسبد اىٍخشع .16
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 األهذاف اىَؼشفُخ   -أ
 .عُش اىزفبػالد اىنَُُبئُخ مُفُخرَنُِ اىطيجخ فٍ ٍؼشفخ  -1أ
 اىؾذَضخ فٍ دساعخ اىنَُُبء . أُ َزؼيٌ اىطيجخ اىَهبساد اىزقُْخ -2أ

 األهذاف اىَهبسارُخ اىخبفخ ثبىَقشس.   -ة 

 .َنْهب ٍِ فهٌ اىزفبػالد اىنَُُبئُخرَُْخ اىؾظ اىؼيٍَ اىغيٌُ اىزٌ َ  – 1ة

 رَنُِ اىطيجخ ٍِ ؽو اىَؾنالد اىَزؼيقخ ثفهٌ اىَبدح اىؼيَُخ.  – 2ة

 هشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ      

  االىنزشوُّخ اىَؾبمشاد -

 هشَقه اىَْبقؾخ . -

 هشَقخ ؽو اىَؾنالد . -

 

 
 هشائق اىزقٌُُ      

ىقذ اػزَذ اىفشع ػيً أعبىُت وأدواد رقٌُُ وامؾخ ىزؼيٌ اىطيجخ وراد ّىػُخ رزَزغ ثابىغىدح اىؼبىُاخ ورىال ألعاو 

فاٍ ىاىائؼ اىغبٍؼاخ وٍزطيجابد اىزقاىٌَ   ّىػُخ اىخشَظ وعَؼخ اىفشع واىقغٌ اىؼيَُخ، رغغاذ رىال اىَؾبفظخ ػيً 

ٍاِ اعاو اىزأماذ ٍاِ عاىدح و ّىػُاخ اىخاشَظ   ُاٌُأّىاع ػذح ٍِ هاشم اىزق  اىَغزَش ىيطيجخ، ػيً إُ رنىُ هْبك

 -: هشم اىزقٌُُ أهٌواىزٌ َؾنو اىْبرظ اىْهبئٍ ىيؼَيُخ اىزؼيَُُخ, وٍِ 

 -اىَفزىؽخ: األعئيخ -1
 ٍؾذدح. إعبثخاىزٍ ىهب  األعئيخ         -

 ٍؾذدح. إعبثخاىزٍ ىُظ ىهب  أعئيخ         -

 -رؾفُض اىطبىت فٍ : -2   

 . اإلعبثخاىقذسح ػيً ؽشَخ اٍزالك          -

 اٍزالك اىَهبسح فٍ اىزْظٌُ.         -

 .األفنبساٍزالك اىَهبسح فٍ رشرُت          -

 ػذً اىغؼ واىزقذٌ ىه .         -

 

 
 األهذاف اىىعذاُّخ واىقَُُخ  -ط

 . رْؾأح اىطبىجبد ػيً ؽت ػيٌ اىنَُُبء -1ط

 . اىنَُُبئُخ ومُفُخ اىغُطشح ػيُهبوفهٌ آىُبد  ؽذوس اىزفبػالد ٍؼشفخ  -2ط

  
 هشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ     

 اىَؾبمشاد االىنزشوُّخ  -

 هشَقه اىَْبقؾخ . -

 هشَقخ ؽو اىَؾنالد . -
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 هشائق اىزقٌُُ    

ىقذ اػزَذ اىفشع ػيً أعبىُت وأدواد رقٌُُ وامؾخ ىزؼيٌ اىطيجخ وراد ّىػُخ رزَزغ ثابىغىدح اىؼبىُاخ ورىال ألعاو 

فاٍ ىاىائؼ اىغبٍؼاخ وٍزطيجابد اىزقاىٌَ   ّىػُخ اىخشَظ وعَؼخ اىفشع واىقغٌ اىؼيَُخ، رغغاذ رىال اىَؾبفظخ ػيً 

ٍاِ اعاو اىزأماذ ٍاِ عاىدح و ّىػُاخ اىخاشَظ   ُاٌُأّىاع ػذح ٍِ هاشم اىزق  اىَغزَش ىيطيجخ، ػيً إُ رنىُ هْبك

 -: هشم اىزقٌُُ أهٌواىزٌ َؾنو اىْبرظ اىْهبئٍ ىيؼَيُخ اىزؼيَُُخ, وٍِ 

 -اىَفزىؽخ: األعئيخ -1
 ٍؾذدح. إعبثخاىزٍ ىهب  األعئيخ         -

 ٍؾذدح. إعبثخاىزٍ ىُظ ىهب  أعئيخ         -

 -رؾفُض اىطبىت فٍ : -2   

 . اإلعبثخاٍزالك اىقذسح ػيً ؽشَخ          -

 اٍزالك اىَهبسح فٍ اىزْظٌُ.         -

 .األفنبساٍزالك اىَهبسح فٍ رشرُت          -

 ػذً اىغؼ واىزقذٌ ىه .         -
 ثقبثيُخ اىزىظُف واىزطىس اىؾخقٍ (. .اىَهبساد اىؼبٍخ واىزأهُيُخ اىَْقىىخ ) اىَهبساد األخشي اىَزؼيق -د 

 االّزشّذ واىىعبئو اىَزؼذدح .رَُْخ قذسح اىطبىت ػيً اىزؼبٍو ٍغ وعبئو  -1د

رطىَش قذسح اىطبىت ػيً اىؾىاس واىَْبقؾخ وثزىل ََنْه ٍِ اعزُبص اخزجبساد ٍهُْخ رْظٌ ٍِ قجو  -2د

 عهبد ٍؾيُخ أو إقيَُُخ أو دوىُخ .

 إداسح اىىقذ واىؼَو مَِ اىىقذ اىَؾذد . -3د
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 ثُْخ اىَقشس .11

ٍخشعبد اىزؼيٌ  اىغبػبد األعجىع

 اىَطيىثخ
اعٌ اىىؽذح / أو 

 اىَىمىع
 هشَقخ اىزقٌُُ هشَقخ اىزؼيٌُ

رؾشَِ 

 1األوه 
اىزطاااااااااىس اىزااااااااابسَخٍ   2

ىيَشمجاااااابد اىؼنااااااىَخ 

 اىفيضَخ

اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 اىؼَيُخ طشَقخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد

رؾشَِ 

 2األوه 
اىخىاؿ اىفُضَبئُخ   2

واىنَُُبئُخ ىَشمجبد 

 اىؼنىَخ اىفيضَخ.

اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد

رؾشَِ 

 3االوه 
رقُْف اىَشمجبد   2

 اىؼنىَخ اىفيضَخ .
اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد
رؾشَِ 

 4األوه 
أّىاع األوافش ثُِ   2

 اىفيض واىنبسثىُ 
اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد
رؾشَِ 

 1اىضبٍّ 
أفااااااااْبف اىَشمجاااااااابد   2

اىؼنىَخ اىفيضَاخ ؽغات 

 ( االىنزشوُ 18قبػذح )

اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد

رؾشَِ 

 2اىضبٍّ 
اىَشمجبد اىؼنىَخ   2

 ىيفيضاد االّزقبىُخ

اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد
رؾشَِ 

 3اىضبٍّ 
رفبػالد اىَؼقذاد   2

 اىؼنىَخ اىفيضَخ 

اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد
رؾشَِ 

 4اىضبٍّ 
رْبعااااااق األوىُفُْاااااابد ٍااااااغ   2

 ٍؼقذاد اىفيضاد االّزقبىُخ 
األداء اىقفٍ  اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 واالٍزؾبّبد
مبّىُ 

 1األوه 
رفبػالد اإلمبفخ   2

اىَؤمغذح ورفبػالد 

 اىؾزف اىَخزضه 

اىطشَقخ اىقُبعُخ 

 طشَقخ اىؼَيُخاى، 
األداء اىقفٍ 

 واالٍزؾبّبد

مبّىُ 

 2األوه  
األداء اىقفٍ  اىطشَقخ اىقُبعُخ  رفبػالد اإلدخبه   2

 واالٍزؾبّبد
مبّىُ 

  3األوه
رؾنااااااااُش اىَشمجاااااااابد   2

 اىؼنىَخ اىفيضَخ 

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
مبّىُ 

 4األوه 
رغااااااااااَُخ اىَشمجاااااااااابد   2

 اىؼنىَخ اىفيضَخ 

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
مبّىُ 

  1اىضبٍّ 
اىَشمجاااااابد اىؼنااااااىَخ   2

اىفيضَاااااااااااخ ىَغااااااااااابٍُغ 

 اىؼْبفش 

األداء اىقفٍ  اىطشَقخاىقُبعُخ 

 واالٍزؾبّبد

مبّىُ 

 2اىضبٍّ 
هشم رؾناُش ٍشمجابد   2

 اىيُضُىً اىؼنىَخ 

األداء اىقفٍ  اىطشَقخاىقُبعُخ 

 واالٍزؾبّبد
مبّىُ 

  3اىضبٍّ 
هاااشم رؾناااُشٍشمجبد   2

 اىنبدٍُىً اىؼنىَخ

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
مبّىُ 

 4اىضبٍّ 
هشم رؾناُش ٍشمجابد   2

 اىضئجق اىؼنىَخ

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
اىنَُُبء االػنىَخ   2 1ؽجبه    

 اىؾُبرُخ

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
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 اىجُْخ اىزؾزُخ  .12

  ـ اىنزت اىَقشسح اىَطيىثخ 1

اىنَُُااابء اىؼناااىَخ ىيفياااضاد االّزقبىُاااخ راااأىُف ) امُىَبٍااابٍىرى(  )اىَقبدس(  ـ اىَشاعغ اىشئُغُخ 2

اىاذمزىس هااله اؽَاذ رشعَخ اىذمزىس فجؾٍ ػطُاخ اىغجاىسٌ و 

 اىؼالف.

اعبعُبد فٍ اىنَُُبء اىالػناىَخ اىؾُبرُاخ راأىُف اىاذمزىس اؽَاذ 

 ؽبمش اىغْبثٍ .
               ـ اىنزت واىَشاعغ اىزٍ َىفً ثهب  ا

 ( اىَغالد اىؼيَُخ , اىزقبسَش ,.... ) 
1-I.  Bertini,  H. B. Geay, S. J.  Lippard, and J. 
S. Valentine. 1994.  Bioinorganic Chemistry.  

University Science Books, Mill Valley, CA. 
2-D. F. Shriver, P. Atkins, and C.H. Langford, 
((Inorganic Chemistry )), 2nd ed. W. H. Freeman, 
New York. (1994). 

االىنزشوُّخ, ٍىاقغ االّزشُّذ ة ـ اىَشاعغ 

.... 
 

وظبئف دساعخ اىنَُُبء   2  2ؽجبه    

 اىالػنىَخ اىفيضَخ

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ رطجُق  2  1آراس    

 واالٍزؾبّبد
األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ رطجُق  2 2آراس    

 واالٍزؾبّبد
األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ رطجُق  2 3آراس     

 واالٍزؾبّبد
األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ رطجُق  2  4آراس     

 واالٍزؾبّبد
األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ رطجُق  2 1ُّغبُ 

 واالٍزؾبّبد
وظاااابئف اىفيااااضاد فااااٍ   2 2ُّغبُ  

 اىجشورُْبد اىَفيضّخ 

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
اعبعاااُبد فاااٍ اىنَُُااابء   2 3ُّغبُ 

 اىزْبعقُخ

األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ

 واالٍزؾبّبد
األداء اىقفٍ  اىقُبعُخ  اىطشَقخ اىيُنبّذاد اىؾُىَخ  2  4ُّغبُ 

 واالٍزؾبّبد
االَىّاااااااااابد اىفيضَااااااااااخ   2  1ٍبَظ   

اىَىعاااىدح داخاااو عغاااٌ 

 اىنبئِ اىؾٍ 

األداء اىقفٍ  اىطشَقخ اىقُبعُخ

 واالٍزؾبّبد

هشَقخ ؽو  ٍشاعؼخ ػبٍخ   2 2ٍبَظ  

 اىَؾنالد 

   _____ 

و  3ٍبَظ 
4  

 ____     ______ االٍزؾبّبد اىْهبئُخ   ___
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 خطخ رطىَش اىَقشس اىذساعٍ  .13

   

  . عزجذاهالوا مبفخاإلواىزطىَش ػيً اىَؾزىي اىذساعٍ ثبىؾزف  -

 .خشالاواعزؼَبه هشائق رذسَغُخ ؽذَضخ ؽغت هجُؼخ اىَبدح وٍغزىي اىَزؼيَُِ ثُِ اىؾُِ   -

 .نزشوٍّ االىاىجذَو وضخ مبىزقىٌَ اعزؼَبه وعبئو رقىََُخ ؽذَ - .
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبيؼخ ركشٚذ /كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انكًٛٛبء / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انضبنضخ/ انًشحهخ يُٓظ انجحش انؼهًٙ

 كًٛٛبء ثكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 ٕ٘ /يمشساد /أخشٖ عُ

 عُٕ٘

 ال ٕٚعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 انُشبطبد انجحضٛخ ٔانًشبْذ ٔانزطجٛك فٙ انذساعخ انضبَٕٚخ  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 29/05/2021 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 لجم انطهجخ إلَغبص انجحٕس انؼهًٛخ. انمبء انضٕء ػهٗ األصٕل ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ انٕاعت ارجبػٓب يٍ -1
 
 ًُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ ثرًكٍٛ انطبنجبد يٍ االنًبو  -2

رًكٍٛ انطهجخ فٙ فٓى كٛفٛخ اعزخذاو ْزِ انمٕاػذ انؼهًٛخ نغشض انٕصٕل انٗ انزخطٛظ انغهٛى نجحش ػهًٙ  -3

 يزكبيم.
 
 حش انؼهًٙ.رؼهٛى انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو األعهٕة األيضم نكزبثخ انج -4
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 . يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙيٍ يؼشفخ انطهجخ  رًكٍٛ -1أ

 انًزجؼخ فٙ دساعخ يُٓظ انجحش انؼهًٙ انمٕاػذ انؼهًٛخرًكٍٛ انطهجخ فٙ يؼشفخ عًٛغ  -2أ
 .نًُٓظ االَغت فٙ كزبثخ انجحش انؼهًٙاخزٛبس ارؼهٛى انطهجخ كٛفٛخ  -3أ

 

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 هجخ يٍ االنًبو ثطشائك انزذسٚظ ٔانمٛبط ٔانزمٕٚى نهًبدح انؼهًٛخ .نطزًكٍ اأٌ ٚ- 1ة 

 هجخ يٍ إخزٛبس طشٚمخ انزذسٚظ انًُبعجخ نكم يبدح ػهًٛخ ثحٛش ٚمذيٓب ثطشٚمخ يشٕلخ ٍ انطزًكأٌ ٚ- 2ة 

هجخ يٍ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفٓى انًبدح انؼهًٛخ نذٖ انطهجخ ثبالعزؼبَخ ثُظشٚبد أٌ ٚزًكٍ انط- 3 ة

        ٔرذسٚغٓب انًبدحػهى انُفظ انزشثٕ٘ ٔٔعبئم انزؼهٛى انحذٚضخ يًب ٚغٓم دساعخ 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 )انزؼهٛى االنكزشَٔٙ( انطشٚمخ انمٛبعٛخ )االنمبئٛخ(.-

 طشٚمخ انُص.-

 انطشٚمخ االعزمشائٛخ )االعزُجطبٚخ(.-

 طشٚمخ حم انًشكالد . -

 
 طشائك انزمٛٛى      

 اإليزحبَبد انٕٛيٛخ ،انًُبلشخ انصفٛخ ،انٕاعجبد انجٛزٛخ ٔيزبثؼزٓب ،انزمٕٚى انصفٙ(.انزمٕٚى انجُبئٙ أ انزكُٕٚٙ )-

 اس أحكبو انُغبػ ٔانشعٕة (انزمٕٚى انزشخٛصٙ)اإليزحبَبد انفصهٛخ ٔانُٓبئٛخ إلصذ-

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 . انجحش انؼهًٙرُشأح انطبنت ػهٗ حت -1ط         

 .انجحش انؼهًٙانزؼشف ػهٗ يٕاطٍ انغًبل فٙ -2ط

 انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ  انًٕالف انزؼهًٛٛخ ٔانحٛبرٛخ  -3ط

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

انٕعذاَٛخ طشائك انزؼهٛى انزمهٛذٚخ ، ألَٓب أْذاف لًٛٛخ ال ًٚكٍ رهمُٛٓب كبألْذاف انًؼشفٛخ الرؼزًذ فٙ األْذاف 

 نزا ُٚؼزًذ :

 رًضُم انطبنت نهمذٔح انحغُخ فًٍٛ حٕنّ .-1

 ركٍٕٚ فئخ ػبيخ يٍ انمٛى انحغُخ .-2

 رٕفٛش انذافغ انُفغٙ نزحمٛك األْذاف انٕعذاَٛخ -3

 
 طشائك انزمٛٛى    

ٚى األْذاف انٕعذاَٛخ ػٍ طشٚك االخزجبساد انزمهٛذٚخ ، ثم ٚزى االػزًبد ػهٗ يالحظخ عهٕن انطبنجخ ال ٚزى رمٕ

ٔيمبثهزٓب ٔيُبلشزٓب ٔيزبثؼخ ػاللزٓب ثبنٕعظ انزؼهًٛٙ ثًب ٕٚفش عغالً رشاكًٛبً ػٍ رًضُّهٓب نألْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ .
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  بساد)انًٓانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبساد انحٕاس ٔانًُبلشخ انؼهًٛخ .   -1د

 بد انحذٚضخ فٙ االرصبالد ٔانزٕصٛك ٔانزٕاصم يغ انًؤعغبد ٔانًشاكض انؼهًٛخ . ٛيٓبساد انزمُ -2د

 يٓبساد انؼًم انغًبػٙ خبصخ فٙ انجحش انؼهًٙ . -3د

 د انزشثٕٚخ ثبالعزؼبَخ ثبنجشايظ ٔانطشائك انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ .يٓبساد حم انًشكال -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 االعزُجبطٛخ(انطشٚمخ االعزمشائٛخ ) -
 .طشٚمخ حم انًشكالد -
د انمذسح ػهٗ انزٕاصم يغ انًغزًغ، ٔانمذسح ػهٗ اد انذٔساد ٔانُذٔاد انزذسٚجٛخ إلكغبة انطبنجبذاػ -

 .ائك انؼهًٛخحم انًشكالد انزشثٕٚخ ثبنطش، ٔانحٕاس انًضًش
 . شػ صؼٕثبد انزؼهى ٔيُبلشخ حهٕنٓبانزفبػم انصفٙ ٔرجبدل اٜساء ثٍٛ انطبنت ٔانًذسط نط -

 
 طشائك انزمٛٛى          

 . االخزجبساد انشفٕٚخ ٔانزحشٚشٚخ، انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ، انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ -
، ٔانؼًم ثشٔػ انفشٚك انفكش٘ ٔانؼهًٙ ، ٔانزٕاصمالد انحٕاسألداء انطبنجخ فٙ يغب انًالحظخ انًجبششح -

 . ف انذساعٙ ٔثٛئخ انكهٛخ ٔانغبيؼخضًٍ انص
 . انزفكٛش ٔاالعزُزبط ٔحم انًشكالدركهٛف انطبنجبد ثئػذاد انجحٕس انؼهًٛخ الخزجبس لذسرٍٓ ػهٗ 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           انًغبق اعى انًمشس أٔ سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

  2 يُٓظ انجحش انؼهًٙ  انضبنضخانًشحهخ 
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

  التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.  -
 .  على البحث وحل املشكالت العلمية ، لتنمية القدرةاسات عاملية يف االقسام املماثلةاالطالع على در -
 .ة يف جمال التواصل التقين احلديثاالخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديث -

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  ظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهيف الكلية نيتبع القبول  -
 . بة الطالب وما حصل عليه من جمموعيف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغ

يف الكيمياء طالبة ودرجتها يف مادة فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة ال أما القبول يف قسم الكيمياء
 .للصف السادس يف املرحلة الثانويةاالمتحان النهائي 

 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 . وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة ،رابط الربنامج على شبكة االنرتنت -
 .تلف املعاهد والكليات يف العرا الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خم-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ركشٚذ / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انكًٛٛبء كض/ انًش ؼهًٙ انمغى ان .2

  انضبنش/ انصف يُٓظ انجحش انؼهًٙ اعى / سيض انًمشس .3

  انكزشَٔٛخيحبضشاد  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 يمشس عُٕ٘  انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 66 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 29/65/2621 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 هًٛخ انٕاعت ارجبػٓب يٍ لجم انطهجخ إلَغبص انجحٕس انؼهًٛخ.انمبء انضٕء ػهٗ األصٕل ٔانمٕاػذ انؼ -2
 
 رًكٍٛ انطبنجبد يٍ االنًبو ثًُٓغٛخ انجحش انؼهًٙ  -2
اكغبة انًزخشعبد يٓبساد رذسٚظ يب رهمََُّٛ يٍ ػهى انكًٛٛبء نطهجخ انًذاسط انضبَٕٚخ فًٛب ثؼذ ثًب ُٚبعجٓب  -3

 ٔيٓبساد انزٕاصم انؼهًٙ انحذٚضخ .  يٍ طشائك انزذسٚظ ٔٚؼُٛٓب يٍ ٔعبئم اإلٚضبػ
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .16

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 . يُٓغٛخ انجحش انؼهًٙرًكٍٛ انطهجخ يٍ يؼشفخ  -1أ

 انًزجؼخ فٙ دساعخ يُٓظ انجحش انؼهًٙ انمٕاػذ انؼهًٛخرًكٍٛ انطهجخ فٙ يؼشفخ عًٛغ  -2أ
 .اخزٛبس انًُٓظ االَغت فٙ كزبثخ انجحش انؼهًٙانطهجخ كٛفٛخ رؼهٛى  -3أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.   -ة 

 أٌ ٚزًكٍ انطهجخ يٍ االنًبو ثطشائك انزذسٚظ ٔانمٛبط ٔانزمٕٚى نهًبدح انؼهًٛخ .- 1ة 

 ذيٓب ثطشٚمخ يشٕلخ أٌ ٚزًكٍ انطهجخ يٍ إخزٛبس طشٚمخ انزذسٚظ انًُبعجخ نكم يبدح ػهًٛخ ثحٛش ٚم- 2ة 

أٌ ٚزًكٍ انطهجخ يٍ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفٓى انًبدح انؼهًٛخ نذٖ انطهجخ ثبالعزؼبَخ ثُظشٚبد - 3ة 

 .ػهى انُفظ انزشثٕ٘ ٔٔعبئم انزؼهٛى انحذٚضخ يًب ٚغٓم دساعخ انًبدح ٔرذسٚغٓب

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفٓى انًبدح انؼهًٛخ. - 4ة

    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ( . االنكزشَٔٛخ انمبء انًحبضشاد_ انطشٚمخ انمٛبعٛخ )

 _ انطشٚمخ حم انًشكالد.

 
 طشائك انزمٛٛى      

_ انزمٕٚى انجُبئٙ ) انزكُٕٚٙ( ثباليزحبَبد انٕٛيٛخ ، ٔيالحظخ أداء انطبنجخ فٙ انًُبلشبد انصفٛخ ٔانٕاعجبد 

 ى انصفٙ .انجٛزٛخ ٔيزبثؼزٓب ، ٔانزمٕٚ

 _ انزمٕٚى انزشخٛصٙ ثباليزحبَبد  انفصهٛخ ٔانُٓبئٛخ إلصذاس أحكبو انُغبػ ٔانشعٕة .

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 . رُشأح انطبنجبد ػهٗ حت ػهى انكًٛٛبء -1ط

 . انًزجؼخ فٙ كزبثخ انجحٕس انؼهًٛخنٛبد  أٜفٓى يؼشفخ  -2ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 . انُفغٙ نزحمٛك األْذاف انٕعذاَٛخفٛش انذافغ رٕ -

 

 طشائك انزمٛٛى    

_ الرغزخذو ُْب طشائك انزذسٚظ انزمهٛذٚخ ثم ٚزى االػزًبد ػهٗ انًالحظخ ٔانًمبثهخ ٔيحبٔنخ فٓى أفكبس 

 .نٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ فٙ ْزا انًغبلانطبنجخ حٕل األْذاف ا

 
 ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (. .خ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهكانًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕن -د 

 . يٓبساد انحٕاس ٔانًُبلشخ انؼهًٛخ  -1د

 .  يٓبساد انؼًم انغًبػٙ خبصخ فٙ انجحش انؼهًٙ   -2د

 . َُٛٓبلٕاكٛفٛخ رطجٛك ٔاكزغبة انًؼشفخ ثًجبدٖء ػهى انكًٛٛبء  -3د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد  انغبػبد األعجٕع

نزؼهى ا

 انًطهٕثخ

اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 ايزحبَبدأداء صفٙ ٔ انطشٚمخ انمٛبعٛخ َشأح انؼهى ٔرطٕسِ  2 1رششٍٚ األٔل 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ اْذاف انؼهى  2 2رششٍٚ األٔل 

 اء صفٙ ٔايزحبَبدأد انطشٚمخ انمٛبعٛخ  انجحش انؼهًٙ  2 3رششٍٚ االٔل 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ  إَٔاع انجحٕس انؼهًٛخ  2 4رششٍٚ األٔل 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ انًشكهخ  2 1رششٍٚ انضبَٙ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ رحذٚذ ػُٕاٌ انًشكهخ  2 2رششٍٚ انضبَٙ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ خطخ انجحشاػذاد   2 3رششٍٚ انضبَٙ 

يُبْظ انجحش انؼهًٙ   2 4رششٍٚ انضبَٙ 

 ٔادٔارٓب

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ

انًُٓظ انزبسٚخٙ، انًُٓظ   2 1كبٌَٕ األٔل 

 انًغحٙ

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ

انًُٓظ انٕصفٙ، انًُٓظ   2 2كبٌَٕ األٔل  

 الحصبئٙا

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ  انًُٓظ انزغشٚجٙ  2  3كبٌَٕ األٔل

انًغزهضيبد انشئٛغٛخ   2 4كبٌَٕ األٔل 

 إلَغبص انجحٕس 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد ٛبعٛخانطشٚمخ انم إَٔاع انخطأ ٔيصبدسِ  2  1كبٌَٕ انضبَٙ 

انًمٕيبد األعبعٛخ   2 2كبٌَٕ انضبَٙ 

 نهزغبسة انًخزجشٚخ

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ يصبدس انًؼهٕيبد  2  3كبٌَٕ انضبَٙ 

 بَبدأداء صفٙ ٔايزح انطشٚمخ انمٛبعٛخ  انًصبدس انًكزٕثخ  2 4كبٌَٕ انضبَٙ 

انزجبدل انشخصٙ   2 1شجبط    

 نهًؼهٕيبد

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ انًصبدس االنكزشَٔٛخ  2  2شجبط    

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ شجكخ انًؼهٕيبد  2  1آراس    

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد مخ انمٛبعٛخانطشٚ رذٍٔٚ انجحش انؼهًٙ  2 2آراس    

أعهٕة انكزبثخ ٔانشكم   2 3آراس     

 انؼبو

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ  انفمشاد انشئٛغٛخ نهجحٕس  2  4آراس     

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ انخالصخ، انًمذيخ  2 1َٛغبٌ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ  انًٕاد ٔطشق انؼًم  2 2بٌ  َٛغ

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ  انُزبئظ، انًُبلشخ  2 3َٛغبٌ 

 أداء صفٙ ٔايزحبَبد انطشٚمخ انمٛبعٛخ االشكبل االٚضبحٛخ  2  4َٛغبٌ 

طشٚمخ حم  اإلخشاط انُٓبئٙ نهجحش  2  1يبٚظ   

 انًشكالد 

 ء صفٙ ٔايزحبَبدأدا

طشٚمخ حم  يشاعؼخ ػبيخ   2 2يبٚظ  

 انًشكالد 
   _____ 

 ____     ______ االيزحبَبد انُٓبئٛخ   ___  4ٔ  3يبٚظ 
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 العمر قمنهجية البحث العممي" تأليف الدكتور مثنى عبد الرزا" ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  س(  )انًصبدـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  28/5/2021 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 انتصار غانم عبدالوهاب أ.م.د.  : المعاون العلمي سما                   محمد غازي عبدالكريمأ.م.د.  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                   
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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 .

 

 عبِؼخ رىشَذ /وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 /اٌّشحٍخ اٌضبٌضخاٌىُُّبء اٌفُضَبوَخ

 وُُّبء ثىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 عٕىٌ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 إٌشبطبد اٌجحضُخ واٌّشبهذ واٌزطجُك فٍ اٌذساعخ اٌضبٔىَخ  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

 28/5/2021 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 فٍ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ. بءخ ثّالوبد ِزخصصخ فٍ رذسَظ ِبدح اٌىُُّسفذ وصاسح اٌزشثُ -1

 االساسية الفيزياوية احد فروع الكيمياء باعتباره رموداينميكلثا ؼٍُثرّىُٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ  -2

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -3

ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّب َٕبعجهب  ىُُّبءػٍُ اٌاوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ  -4

 ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاصً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . 
 

 

 
 

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11
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  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 . ينمكعلم الثرمودا ِجبديءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .متكني الطلبة يف معرفة مجيع التغريات اليت حتصل يف التفاعالت الكيميائية أثناء التفاعل من امتصاص او انبعاث حرارة -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانني و تطبيقها يف اجلانب العملي. -3أ

 . اٌىُُّبءٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 ٍجخ ِٓ االٌّبَ ثطشائك اٌزذسَظ واٌمُبط واٌزمىَُ ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ .ٌطزّىٓ اأْ َ- 1ة 

 ٍجخ ِٓ إخزُبس طشَمخ اٌزذسَظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػٍُّخ ثحُش َمذِهب ثطشَمخ ِشىلخ ٓ اٌطزّىأْ َ- 2ة 

زؼٍمخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌذي اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثٕظشَبد ٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّأْ َزّىٓ اٌط- 3ة 

        ورذسَغهب اٌىُُّبءػٍُ إٌفظ اٌزشثىٌ ووعبئً اٌزؼٍُُ اٌحذَضخ ِّب َغهً دساعخ 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌطشَمخ اٌمُبعُخ )االٌمبئُخ(.-

 طشَمخ إٌص.-

 اٌطشَمخ االعزمشائُخ )االعزٕجطبَخ(.-

 حً اٌّشىالد .طشَمخ  -

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 اإلِزحبٔبد اٌُىُِخ ،إٌّبلشخ اٌصفُخ ،اٌىاعجبد اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ،اٌزمىَُ اٌصفٍ(.اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ او اٌزىىٍَٕ )-

 اٌزمىَُ اٌزشخُصٍ)اإلِزحبٔبد اٌفصٍُخ وإٌهبئُخ إلصذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة (-

 
 . اٌىعذأُخ واٌمُُّخ األهذاف -ط

 . ػٍُ اٌىُُّبءرٕشؤح اٌطبٌت ػًٍ حت -1ط         

 .ػٍُ اٌىُُّبءاٌزؼشف ػًٍ ِىاطٓ اٌغّبي فٍ -2ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ  اٌّىالف اٌزؼٍُُّخ واٌحُبرُخ  -3ط

 

    
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

ال َّىٓ رٍمُٕهب وبألهذاف اٌّؼشفُخ  الرؼزّذ فٍ األهذاف اٌىعذأُخ طشائك اٌزؼٍُُ اٌزمٍُذَخ ، ألٔهب أهذاف لُُّخ

 ٌزا َُؼزّذ :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍمذوح اٌحغٕخ فُّٓ حىٌه .-1

 رىىَٓ فئخ ػبِخ ِٓ اٌمُُ اٌحغٕخ .-2

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ -3

 
 طشائك اٌزمُُُ    

ً َزُ االػزّبد ػًٍ ِالحظخ عٍىن اٌطبٌجخ ال َزُ رمىَُ األهذاف اٌىعذأُخ ػٓ طشَك االخزجبساد اٌزمٍُذَخ ، ث

هب ٌألهذاف اٌىعذأُخ  وِمبثٍزهب وِٕبلشزهب وِزبثؼخ ػاللزهب ثبٌىعظ اٌزؼٍٍُّ ثّب َىفش عغالً رشاوُّبً ػٓ رّضٍُّ
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 واٌمُُّخ .

 
 

 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزؤهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ .   -1د

 بد اٌحذَضخ فٍ االرصبالد واٌزىصُك واٌزىاصً ِغ اٌّؤعغبد واٌّشاوض اٌؼٍُّخ . ُِهبساد اٌزمٕ -2د

 ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبصخ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ . -3د

 ٌٕفغُخ .ِهبساد حً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبالعزؼبٔخ ثبٌجشاِظ واٌطشائك اٌزشثىَخ وا -4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 اٌطشَمخ االعزمشائُخ ) االعزٕجبطُخ( -
 طشَمخ حً اٌّشىالد . -
اد اٌذوساد وإٌذواد اٌزذسَجُخ إلوغبة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػًٍ اٌزىاصً ِغ اٌّغزّغ ، واٌمذسح ػًٍ ذاػ -

 اٌحىاس اٌّضّش ، وحً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبٌطشائك اٌؼٍُّخ .
 اٌصفٍ ورجبدي اِساء ثُٓ اٌطبٌت واٌّذسط ٌطشػ صؼىثبد اٌزؼٍُ وِٕبلشخ حٍىٌهب . اٌزفبػً  -

 
 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌشفىَخ واٌزحشَشَخ ، اٌفشدَخ واٌغّبػُخ ، إٌظشَخ واٌؼٍُّخ .  -
ًّ ثشوػ اٌّالحظخ اٌّجبششح ألداء اٌطبٌجخ فٍ ِغبالد اٌحىاس ، واٌزىاصً اٌفىشٌ واٌؼٍٍّ ، واٌؼ -

 اٌفشَك ضّٓ اٌصف اٌذساعٍ وثُئخ اٌىٍُخ واٌغبِؼخ . 
 رىٍُف اٌطبٌجبد ثئػذاد اٌجحىس اٌؼٍُّخ الخزجبس لذسرهٓ ػًٍ اٌزفىُش واالعزٕزبط وحً اٌّشىالد . 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

 3 2 اٌىُُّبء اٌفُضَبوَخ  اٌضبٌضخاٌّشحٍخ 
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 سام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  االطالع على دراسات عاملية يف االق-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . -

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  ذي تنتهجوظام التوزيع املركزي اليتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلامعات واملعاىد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليو من جمموع . 

 يفالكيمياء فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة  أما القبول يف قسم الكيمياء
 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 
 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاتو يف اجلامعات املماثلة .  -
 ت يف العراق .الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاىد والكليا-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىشَذ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

  اٌضبٌشٌىُُّبء اٌفُضَبوَخ / اٌصف ا اعُ / سِض اٌّمشس .3

 حبضشاد صفُّخ ِ أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 ِمشس عٕىٌ  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 151 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 28/5/2021 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 باعتبارها احد فروع الكيمياء الحركيات والكيمياء الكهربائيةااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 .االساسية الفيزياوية

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق رؼضَ -2      
اوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ ػٍُ اٌىُُّبء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّب  -3      

 خ . َٕبعجهب ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاصً اٌؼٍٍّ اٌحذَض
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .11

 األهذاف اٌّؼشفُخ   -أ
 . احلركيات والكيمياء الكهربائيةمادة  ِجبديءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .التفاعالت الكيميائيةسري  كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 و تطبيقها يف اجلانب العملي.تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانني  -3أ

 ٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ اٌىُُّبء .أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس.   -ة 

 .ّىٕهب ِٓ فهُ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخرُّٕخ اٌحظ اٌؼٍٍّ اٌغٍُُ اٌزٌ َ  – 1ة

 ٌّبدح اٌؼٍُّخ.رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفهُ ا  – 2ة

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 _ اٌطشَمخ اٌمُبعُخ ) اٌمبء اٌّحبضشاد ( .

  اٌؼٍُّخطشَمخ اٌ_ 

 _ اٌطشَمخ حً اٌّشىالد.

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ      

_ اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ ) اٌزىىٍَٕ( ثبالِزحبٔبد اٌُىُِخ ، وِالحظخ أداء اٌطبٌجخ فٍ إٌّبلشبد اٌصفُخ واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ، واٌزمىَُ اٌصفٍ .

 

 _ اٌزمىَُ اٌزشخُصٍ ثبالِزحبٔبد  اٌفصٍُخ وإٌهبئُخ إلصذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة .

 

 

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 . رٕشؤح اٌطبٌجبد ػًٍ حت ػٍُ اٌىُُّبء -1ط

 . ٌغُطشح ػٍُهبحذوس اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ووُفُخ ا وحشوُخوفهُ آٌُبد ِؼشفخ  -2ط

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ .  -
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 طشائك اٌزمُُُ    

_ الرغزخذَ هٕب طشائك اٌزذسَظ اٌزمٍُذَخ ثً َزُ االػزّبد ػًٍ اٌّالحظخ واٌّمبثٍخ وِحبوٌخ فهُ أفىبس 

 هزا اٌّغبي . اٌطبٌجخ حىي األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ فٍ

 

 

 
 ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (. .اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزؤهٍُُخ إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍك -د 

 . ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ  -1د

 .  ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبصخ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ   -2د

 . ُٕٔهبلىارطجُك وُفُخ واوزغبة اٌّؼشفخ ثّجبديء ػٍُ اٌىُُّبء  -3د
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

رششَٓ 

 1األوي 
إٌظشَخ اٌحشوُخ اٌغضَئُخ   5

 ٌٍغبصاد

 

اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ

 اٌؼٍُّخ طشَمخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد

رششَٓ 

 2األوي 
 عبد اٌحشَخدس  5

 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 3االوي 
 اٌزصبدَ اٌغضَئٍ  5

 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4األوي 
حشوُخ اٌزفبػالد   5

 اٌىُُّبئُخ
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
صفٍ األداء اٌ

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 1اٌضبٍٔ 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِؼذي عشػخ اٌزفبػً  5

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2اٌضبٍٔ 
سرجخ اٌزفبػً وصبثذ   5

 عشػخ اٌزفبػً

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 3اٌضبٍٔ 
 طشَمخ اٌزىبًِ  5

 

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4اٌضبٍٔ 
 طشَمخ ػّش إٌصف  5

 

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 1األوي 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ اٌزفبضٍُخ  5

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
بٔىْ و

 2األوي  

رؤصُش دسعخ اٌحشاسح ػًٍ   5

 ِؼذي عشػخ اٌزفبػً

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3األوي
ٔظشَبد فٍ حشوُخ   5

 اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ

اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4األوي 
 ػالد اٌّؼمذحاٌزفب  5

 اٌزفبػالد اٌؼىىعخ

اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  1اٌضبٍٔ 
اٌزفبػالد اٌغٍغٍُخ،   5

 اٌزفبػالد اٌّحفضح

اٌطشَمخاٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 2اٌضبٍٔ 
اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ   5

 اٌضىئُخ

اٌطشَمخاٌمُبعُخ 

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3اٌضبٍٔ 
اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ اٌزٕشُظ اٌضىئٍ  5

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4اٌضبٍٔ 
اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ ِٕزىط اٌىُ  5

 طشَمخ اٌؼٍُّخاٌ، 
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
ِمذِخ فٍ اٌىُُّبء   5 1شجبط    

 اٌىهشثبئُخ

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  أزمبي اٌىزٍخ  5  2شجبط    

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌزحًٍُ اٌىهشثبئٍ   5  1آراس    

  ورفبػالد االلطبة

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 خ اٌؼٍُّخ، اٌطشَم
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

بنان عقراوي و الدكتور ". تأليف الدكتورة الكهربائيةالكيمياء احلركيات و " ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 .عبداجمليد الدباغ

  بدس(  )اٌّصـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2
“The elemental of physical chemistry”. Peter 

Atkins, 3rd Ed. 2001. 

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

   

 

 

 

اٌّىاصٍخ اٌىهشثبئُخ   5 2آراس    

 ٌٍّحبٌُب

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌّىاصٍخ اٌّىبفئخ  5 3آراس     

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  خ االَىُٔخاالٔزمبٌُ  5  4آراس     

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  دسعخ اٌزفىه  5 1ُٔغبْ 

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌزغّغ االَىٍٔ  5 2ُٔغبْ  

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ٌفؼبٌُخ وِؼبًِ اٌفؼبٌُخا  5 3ُٔغبْ 

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌخالَب وااللطبة  5  4ُٔغبْ 

 ، اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  أِضٍخ وحٍىي  5  1ِبَظ   

 اٌّشىالد 

األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  ِشاعؼخ ػبِخ   5 2ِبَظ  

 اٌّشىالد 

   _____ 

و  3ِبَظ 

4  

 ____     ______ االِزحبٔبد إٌهبئُخ   ___
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبِؼخ رىش٠ذ /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌى١ّ١بء / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 / اٌّشحٍخ اٌضب١ٔخاٌى١ّ١بء اٌف١ض٠ب٠ٚخ

 و١ّ١بء ثىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 إٌشبطبد اٌجحض١خ ٚاٌّشب٘ذ ٚاٌزطج١ك فٟ اٌذساعخ اٌضب٠ٛٔخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 29/05/2021 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ. ١بءخ ثّالوبد ِزخظظخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌى١ّسفذ ٚصاسح اٌزشث١ -1

 االعبع١خ اٌف١ض٠ب٠ٚخ احذ فشٚع اٌى١ّ١بء ثبػزجبسٖ شِٛدا١ّٕ٠هٌضا ؼٍُثرّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ  -2

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ.، ٚاوغبثٙٓ اٌّٙبساد  ػٍُ اٌى١ّ١بءرؼض٠ض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -3

ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ف١ّب ثؼذ ثّب ٠ٕبعجٙب  ٌى١ّ١بءػٍُ ااوغبة اٌّزخشعبد ِٙبساد رذس٠ظ ِب رٍم١ََٕٗ ِٓ  -4

 ِٓ طشائك اٌزذس٠ظ ٠ٚؼ١ٕٙب ِٓ ٚعبئً اإل٠ضبػ ِٚٙبساد اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ اٌحذ٠ضخ . 
 

 

 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 . ا٠ّٕهػٍُ اٌضشِٛد ِجبدٜءِٓ ِؼشفخ اٌطٍجخ  رّى١ٓ -1أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ فٟ ِؼشفخ ع١ّغ اٌزغ١شاد اٌزٟ رحظً فٟ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ أصٕبء اٌزفبػً ِٓ  -2أ

 .اِزظبص اٚ أجؼبس حشاسح
 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف١خ اعزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ ٚ رطج١مٙب فٟ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ. -3أ
 . اٌى١ّ١بءٍجخ اٌّٙبساد اٌزم١ٕخ اٌحذ٠ضخ فٟ دساعخ أْ ٠زؼٍُ اٌط -4أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٍجخ ِٓ االٌّبَ ثطشائك اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ .ٌطزّىٓ اأْ ٠- 1ة 

 ٍجخ ِٓ إخز١بس طش٠مخ اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػ١ٍّخ ثح١ش ٠مذِٙب ثطش٠مخ ِشٛلخ ٓ اٌطزّىأْ ٠- 2ة 

ّزؼٍمخ ثفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثٕظش٠بد ٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌأْ ٠زّىٓ اٌط- 3ة 

        ٚرذس٠غٙب اٌى١ّ١بءػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٚٚعبئً اٌزؼ١ٍُ اٌحذ٠ضخ ِّب ٠غًٙ دساعخ 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 )اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ( اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ )االٌمبئ١خ(.-

 طش٠مخ إٌض.-

 االعزٕجطب٠خ(.اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ )-

 طش٠مخ حً اٌّشىالد . -

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 اإلِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ،إٌّبلشخ اٌظف١خ ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚزبثؼزٙب ،اٌزم٠ُٛ اٌظفٟ(.اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٚ اٌزى٠ٕٟٛ )-

 اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١ظٟ)اإلِزحبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ إلطذاس أحىبَ إٌغبػ ٚاٌشعٛة (-

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . ذافاأل٘ -ط

 . ػٍُ اٌى١ّ١بءرٕشؤح اٌطبٌت ػٍٝ حت -1ط         

 .ػٍُ اٌى١ّ١بءاٌزؼشف ػٍٝ ِٛاطٓ اٌغّبي فٟ -2ط

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ  اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌح١بر١خ  -3ط

 

    
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠خ ، ألٔٙب أ٘ذاف ل١ّ١خ ال ٠ّىٓ رٍم١ٕٙب وبأل٘ذاف اٌّؼشف١خ الرؼزّذ فٟ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ طشائك اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذ

 ٌزا ٠ُؼزّذ :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍمذٚح اٌحغٕخ ف١ّٓ حٌٛٗ .-1

 رى٠ٛٓ فئخ ػبِخ ِٓ اٌم١ُ اٌحغٕخ .-2

 رٛف١ش اٌذافغ إٌفغٟ ٌزحم١ك األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ -3

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

خزجبساد اٌزم١ٍذ٠خ ، ثً ٠زُ االػزّبد ػٍٝ ِالحظخ عٍٛن اٌطبٌجخ ال ٠زُ رم٠ُٛ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ػٓ طش٠ك اال

ٙب ٌأل٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ  ِٚمبثٍزٙب ِٕٚبلشزٙب ِٚزبثؼخ ػاللزٙب ثبٌٛعظ اٌزؼ١ٍّٟ ثّب ٠ٛفش عغالً رشاو١ّبً ػٓ رّضٍُّ
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 ٚاٌم١ّ١خ .

 
 

 

 .اٌشخظٟ(ٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ ا )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِٙبساد اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ .   -1د

 بد اٌحذ٠ضخ فٟ االرظبالد ٚاٌزٛص١ك ٚاٌزٛاطً ِغ اٌّؤعغبد ٚاٌّشاوض اٌؼ١ٍّخ . ١ِٙبساد اٌزمٕ -2د

 ِٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٟ خبطخ فٟ اٌجحش اٌؼٍّٟ . -3د

 ظ ٚاٌطشائك اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ .ِٙبساد حً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ثبالعزؼبٔخ ثبٌجشاِ -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ ) االعزٕجبط١خ( -
 طش٠مخ حً اٌّشىالد . -
اد اٌذٚساد ٚإٌذٚاد اٌزذس٠ج١خ إلوغبة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٌّغزّغ ، ٚاٌمذسح ػٍٝ ذاػ -

 ائك اٌؼ١ٍّخ .اٌحٛاس اٌّضّش ، ٚحً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ثبٌطش
 اٌزفبػً اٌظفٟ ٚرجبدي ا٢ساء ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّذسط ٌطشػ طؼٛثبد اٌزؼٍُ ِٕٚبلشخ حٌٍٛٙب .  -

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزحش٠ش٠خ ، اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ، إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ .  -
اٌفىشٞ ٚاٌؼٍّٟ ، ٚاٌؼًّ ثشٚػ  اٌّالحظخ اٌّجبششح ألداء اٌطبٌجخ فٟ ِغبالد اٌحٛاس ، ٚاٌزٛاطً -

 اٌفش٠ك ضّٓ اٌظف اٌذساعٟ ٚث١ئخ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ . 
 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثئػذاد اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ الخزجبس لذسرٙٓ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاالعزٕزبط ٚحً اٌّشىالد . 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

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

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 3 3 اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠ب٠ٚخ  اٌضب١ٔخاٌّشحٍخ 
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   االطالع على-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . -

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  ظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهيتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

يف الكيمياء تها يف مادة فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرج أما القبول يف قسم الكيمياء
 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 
 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىش٠ذ / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌى١ّ١بء / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

  ٌى١ّ١بء اٌف١ض٠ب٠ٚخ / اٌظف اٌضبٟٔا اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌىزش١ٔٚخِحبضشاد  بي اٌحضٛس اٌّزبحخأشى .4

 ِمشس عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 181 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 29/15/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

باعتبارها احد فروع علم الثرموداينميك )الديناميكا الحرارية( االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 .االساسية لفيزياويةا الكيمياء

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ.، ٚاوغبثٙٓ اٌّٙبساد  ػٍُ اٌى١ّ١بءرؼض٠ض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -2      
اوغبة اٌّزخشعبد ِٙبساد رذس٠ظ ِب رٍم١ََٕٗ ِٓ ػٍُ اٌى١ّ١بء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ف١ّب ثؼذ ثّب  -3      

 ٠ضبػ ِٚٙبساد اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ اٌحذ٠ضخ . ٠ٕبعجٙب ِٓ طشائك اٌزذس٠ظ ٠ٚؼ١ٕٙب ِٓ ٚعبئً اإل
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
 . اٌضشِٛدا١ّٕ٠هػٍُ  ِجبدٜءرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  -1أ

 .ع١ش اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ و١ف١خرّى١ٓ اٌطٍجخ فٟ ِؼشفخ  -2أ
 اعزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ ٚ رطج١مٙب فٟ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ.رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف١خ  -3أ
 اٌحذ٠ضخ فٟ دساعخ اٌى١ّ١بء . أْ ٠زؼٍُ اٌطٍجخ اٌّٙبساد اٌزم١ٕخ -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 .ّىٕٙب ِٓ فُٙ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خر١ّٕخ اٌحظ اٌؼٍّٟ اٌغ١ٍُ اٌزٞ ٠  – 1ة

 د اٌّزؼٍمخ ثفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشىال  – 2ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ( . االٌىزش١ٔٚخ _ اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ) اٌمبء اٌّحبضشاد

  اٌؼ١ٍّخطش٠مخ اٌ_ 

 _ اٌطش٠مخ حً اٌّشىالد.

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

ٟ إٌّبلشبد اٌظف١خ ٚاٌٛاعجبد _ اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ) اٌزى٠ٕٟٛ( ثبالِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ، ِٚالحظخ أداء اٌطبٌجخ ف

 اٌج١ز١خ ِٚزبثؼزٙب ، ٚاٌزم٠ُٛ اٌظفٟ .

 

 _ اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١ظٟ ثبالِزحبٔبد  اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ إلطذاس أحىبَ إٌغبػ ٚاٌشعٛة .

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 . رٕشؤح اٌطبٌجبد ػٍٝ حت ػٍُ اٌى١ّ١بء -1ط

 . الد اٌى١ّ١بئ١خ ٚو١ف١خ اٌغ١طشح ػ١ٍٙبٚفُٙ آ١ٌبد  حذٚس اٌزفبػِؼشفخ  -2ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 رٛف١ش اٌذافغ إٌفغٟ ٌزحم١ك األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ .  -
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 طشائك اٌزم١١ُ    

_ الرغزخذَ ٕ٘ب طشائك اٌزذس٠ظ اٌزم١ٍذ٠خ ثً ٠زُ االػزّبد ػٍٝ اٌّالحظخ ٚاٌّمبثٍخ ِٚحبٌٚخ فُٙ أفىبس 

 ف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ فٟ ٘زا اٌّغبي .اٌطبٌجخ حٛي األ٘ذا

 

 

 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. .اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍك -د 

 . ِٙبساد اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ  -1د

 .  ِٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٟ خبطخ فٟ اٌجحش اٌؼٍّٟ   -2د

 . ١ٕٔٙبلٛاو١ف١خ رطج١ك ٜٚء ػٍُ اٌى١ّ١بء اوزغبة اٌّؼشفخ ثّجبد -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رشش٠ٓ 

 1األٚي 
 ٌٍغبصاداٌظفبد اٌؼبِخ   6

 
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ

 اٌؼ١ٍّخ طش٠مخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رشش٠ٓ 

 2ألٚي ا
 لٛا١ٔٓ اٌغبص اٌّضبٌٟ  6

 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رشش٠ٓ 

 3االٚي 
 لٛا١ٔٓ اٌغبص اٌّضبٌٟ   6

 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رشش٠ٓ 

 4األٚي 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  لٛا١ٔٓ اٌغبص اٌّضبٌٟ   6

 ٠مخ اٌؼ١ٍّخطشاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رشش٠ٓ 

 1اٌضبٟٔ 
إٌظش٠خ اٌحشو١خ   6

 ٌٍغبصاد اٌّضب١ٌخ
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رشش٠ٓ 

 2اٌضبٟٔ 
اٌمبْٔٛ االٚي فٟ   6

 اٌضشِٛدا١ّٕ٠ه

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 بدٚاالِزحبٔ
رشش٠ٓ 

 3اٌضبٟٔ 
 أٛاع اٌؼ١ٍّبد  6

 

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رشش٠ٓ 

 4اٌضبٟٔ 
 اٌطبلخ ٚاالٔضبٌجٟ  6

 

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

 1األٚي 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  أضبٌج١بد أزمبي اٌطٛس  6

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

 2األٚي  
حشاسح اٌزى٠ٛٓ ٚحشاسح   6

 االحزشاق

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

  3األٚي
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ حشاسح اٌزؼبدي  6

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

 4األٚي 
 طبلبد االٚاطش  6

 

اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

  1اٌضبٟٔ 
اٌمبْٔٛ اٌضبٟٔ   6

 ٌٍضشِٛدا١ّٕ٠ه

اٌطش٠مخاٌم١بع١خ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

 2اٌضبٟٔ 
حغبة اٌزغ١ش فٟ   6

 االٔزشٚثٟ

اٌطش٠مخاٌم١بع١خ 

 اٌؼ١ٍّخ طش٠مخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

  3اٌضبٟٔ 

اٌمبْٔٛ اٌضبٌش   6

 ٌٍضشِٛدا١ّٕ٠ه

اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
وبْٔٛ 

 4اٌضبٟٔ 

اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ اٌطبلخ اٌحشح  6

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
اٌحشح اٌم١بع١خ اٌطبلخ   6 1شجبط    

 ٌٍزى٠ٛٓ

اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ اٌغٙذ اٌى١ّ١بئٟ  6  2شجبط    

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ االرضاْ اٌى١ّ١بئٟ  6  1آراس    

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 االِزحبٔبدٚ
األداء اٌظفٟ اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ لبْٔٛ فؼً اٌىزٍخ  6 2آراس    
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

"اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ". رؤ١ٌف اٌذوزٛسح ١ٌٍٝ ِحّذ ٔغ١ت ٚ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌذوزٛس ِحّٛد شبوش عؼ١ذ.

  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
“The elemental of physical chemistry”. Peter 

Atkins, 3rd Ed. 2001. 

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

 

 

 

 

 ٚاالِزحبٔبد طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ لبػذح ١ٌشبر١ٍٗ ثشاْٚ  6 3آراس     

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
رغ١ش صبثذ االرضاْ ِغ   6  4آراس     

 دسعخ اٌحشاسح

اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ اٌشذ اٌغطحٟ  6 ١ٔ1غبْ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ االِزضاص  6 ١ٔ2غبْ  

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
١بع١خ اٌم اٌطش٠مخ ارضأبد االطٛس  6 ١ٔ3غبْ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
اٌم١بع١خ  اٌطش٠مخ اعزؼّبالد لبػذح اٌطٛس  6  ١ٔ4غبْ 

 طش٠مخ اٌؼ١ٍّخاٌ، 
األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
طش٠مخ حً  أِضٍخ ٚحٍٛي  6  1ِب٠ظ   

 اٌّشىالد 

األداء اٌظفٟ 

 ٚاالِزحبٔبد
طش٠مخ حً  ِشاعؼخ ػبِخ   6 2ِب٠ظ  

  اٌّشىالد

   _____ 

ٚ  3ِب٠ظ 

4  

 ____     ______ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ   ___
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبِؼخ رىشَذ /وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌشاثؼخ/ اٌّشحٍخ اٌىُ واالطُبف

 وُُّبء ثىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 ِمشساد /أخشي عٕىٌ /

 عٕىٌ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 إٌشبطبد اٌجحضُخ واٌّشبهذ واٌزطجُك فٍ اٌذساعخ اٌضبٔىَخ  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

 29/55/2521 ربسَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اٌّذاسط اٌضبٔىَخ. فٍ خ ثّالوبد ِزخظظخ فٍ رذسَظ ِبدح اٌىُُّبءسفذ وصاسح اٌزشثُ -1

 االعبعُخ اٌفُضَبوَخ احذ فشوع اٌىُُّبء بثبػزجبسه اٌىُ واالطُبفّبدح ثرّىُٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ  -2

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -3

ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّب َٕبعجهب  ُبءػٍُ اٌىُّاوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ  -4

 ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاطً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . 
 

 

 
 

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .15



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 . هػٍُ اٌضشِىدإَّ ِجبديءِٓ ِؼشفخ اٌطٍجخ  رّىُٓ -1أ

رّىُٓ اٌطٍجخ فٍ ِؼشفخ عُّغ اٌزغُشاد اٌزٍ رحظً فٍ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ أصٕبء اٌزفبػً ِٓ  -2أ

 .اِزظبص او أجؼبس حشاسح
 رؼٍُُ اٌطٍجخ وُفُخ اعزخذاَ اٌمىأُٓ و رطجُمهب فٍ اٌغبٔت اٌؼٍٍّ. -3أ
 . اٌىُُّبءٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 ٍجخ ِٓ االٌّبَ ثطشائك اٌزذسَظ واٌمُبط واٌزمىَُ ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ .ٌطزّىٓ اأْ َ- 1ة 

 ٍجخ ِٓ إخزُبس طشَمخ اٌزذسَظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػٍُّخ ثحُش َمذِهب ثطشَمخ ِشىلخ ٓ اٌطزّىأْ َ- 2ة 

مخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌذي اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثٕظشَبد ٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍأْ َزّىٓ اٌط- 3ة 

        ورذسَغهب اٌىُُّبءػٍُ إٌفظ اٌزشثىٌ ووعبئً اٌزؼٍُُ اٌحذَضخ ِّب َغهً دساعخ 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 )اٌّحبضشاد االٌىزشؤُخ( اٌطشَمخ اٌمُبعُخ )االٌمبئُخ(.-

 طشَمخ إٌض.-

 العزٕجطبَخ(.اٌطشَمخ االعزمشائُخ )ا-

 طشَمخ حً اٌّشىالد . -

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 اإلِزحبٔبد اٌُىُِخ ،إٌّبلشخ اٌظفُخ ،اٌىاعجبد اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ،اٌزمىَُ اٌظفٍ(.اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ او اٌزىىٍَٕ )-

 اٌزمىَُ اٌزشخُظٍ)اإلِزحبٔبد اٌفظٍُخ وإٌهبئُخ إلطذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة (-

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . افاألهذ -ط

 . ػٍُ اٌىُُّبءرٕشؤح اٌطبٌت ػًٍ حت -1ط         

 .ػٍُ اٌىُُّبءاٌزؼشف ػًٍ ِىاطٓ اٌغّبي فٍ -2ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ  اٌّىالف اٌزؼٍُُّخ واٌحُبرُخ  -3ط

 

    
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

خ ، ألٔهب أهذاف لُُّخ ال َّىٓ رٍمُٕهب وبألهذاف اٌّؼشفُخ الرؼزّذ فٍ األهذاف اٌىعذأُخ طشائك اٌزؼٍُُ اٌزمٍُذَ

 ٌزا َُؼزّذ :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍمذوح اٌحغٕخ فُّٓ حىٌه .-1

 رىىَٓ فئخ ػبِخ ِٓ اٌمُُ اٌحغٕخ .-2

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ -3

 
 طشائك اٌزمُُُ    

خزجبساد اٌزمٍُذَخ ، ثً َزُ االػزّبد ػًٍ ِالحظخ عٍىن اٌطبٌجخ ال َزُ رمىَُ األهذاف اٌىعذأُخ ػٓ طشَك اال

هب ٌألهذاف اٌىعذأُخ  وِمبثٍزهب وِٕبلشزهب وِزبثؼخ ػاللزهب ثبٌىعظ اٌزؼٍٍُّ ثّب َىفش عغالً رشاوُّبً ػٓ رّضٍُّ
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 واٌمُُّخ .

 
 

 

 .اٌشخظٍ(زىظُف واٌزطىس األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌ )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزؤهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ .   -1د

 بد اٌحذَضخ فٍ االرظبالد واٌزىصُك واٌزىاطً ِغ اٌّؤعغبد واٌّشاوض اٌؼٍُّخ . ُِهبساد اٌزمٕ -2د

 ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبطخ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ . -3د

 واٌطشائك اٌزشثىَخ وإٌفغُخ . ِهبساد حً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبالعزؼبٔخ ثبٌجشاِظ -4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 اٌطشَمخ االعزمشائُخ ) االعزٕجبطُخ( -
 طشَمخ حً اٌّشىالد . -
اد اٌذوساد وإٌذواد اٌزذسَجُخ إلوغبة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػًٍ اٌزىاطً ِغ اٌّغزّغ ، واٌمذسح ػًٍ ذاػ -

 ئك اٌؼٍُّخ .اٌحىاس اٌّضّش ، وحً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبٌطشا
 اٌزفبػً اٌظفٍ ورجبدي اِساء ثُٓ اٌطبٌت واٌّذسط ٌطشػ طؼىثبد اٌزؼٍُ وِٕبلشخ حٍىٌهب .  -

 
 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌشفىَخ واٌزحشَشَخ ، اٌفشدَخ واٌغّبػُخ ، إٌظشَخ واٌؼٍُّخ .  -
اٌفىشٌ واٌؼٍٍّ ، واٌؼًّ ثشوػ اٌّالحظخ اٌّجبششح ألداء اٌطبٌجخ فٍ ِغبالد اٌحىاس ، واٌزىاطً  -

 اٌفشَك ضّٓ اٌظف اٌذساعٍ وثُئخ اٌىٍُخ واٌغبِؼخ . 
 رىٍُف اٌطبٌجبد ثئػذاد اٌجحىس اٌؼٍُّخ الخزجبس لذسرهٓ ػًٍ اٌزفىُش واالعزٕزبط وحً اٌّشىالد . 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

  2 اٌىُ واالطُبف  اٌشاثؼخاٌّشحٍخ 
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  االطالع على دراسات -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . -

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  زيع املركزي الذي تنتهجهظام التو يتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

يف الكيمياء ادة فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف م أما القبول يف قسم الكيمياء
 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 
 أهُ ِظبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 جهخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناه 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىشَذ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء ّشوض/ اٌ ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

  اٌشاثغ/ اٌظف  اٌىُ واالطُبف اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌىزشؤُخِحبضشاد  أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 ِمشس عٕىٌ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 66 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 29/65/2621 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 الفيزياوية باعتبارها احد فروع الكيمياء بدح اٌىُ واالطُبفِااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 .االساسية

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -2      

ب اوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ ػٍُ اٌىُُّبء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّ -3      

 َٕبعجهب ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاطً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .16

 األهذاف اٌّؼشفُخ   -أ
 . اٌىُ واالطُبفِبدح  ِجبديءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .الكيميائيةشخيص املواد ت كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 .الكيميائيةاالجهزة املسنخدمة يف تشخيص املواد  عمل على آليةتعليم الطلبة  -3أ

 ٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ اٌىُُّبء .أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 .اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ّىٕهب ِٓ فهُرُّٕخ اٌحظ اٌؼٍٍّ اٌغٍُُ اٌزٌ َ  – 1ة

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ.  – 2ة

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 ( . االٌىزشؤُخ _ اٌطشَمخ اٌمُبعُخ ) اٌمبء اٌّحبضشاد

 _ اٌطشَمخ حً اٌّشىالد.

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ      

ٔبد اٌُىُِخ ، وِالحظخ أداء اٌطبٌجخ فٍ إٌّبلشبد اٌظفُخ واٌىاعجبد _ اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ ) اٌزىىٍَٕ( ثبالِزحب

 اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ، واٌزمىَُ اٌظفٍ .

 

 _ اٌزمىَُ اٌزشخُظٍ ثبالِزحبٔبد  اٌفظٍُخ وإٌهبئُخ إلطذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة .

 

 

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 . رٕشؤح اٌطبٌجبد ػًٍ حت ػٍُ اٌىُُّبء -1ط

 . فبػالد اٌىُُّبئُخ ووُفُخ رشخُظهبوفهُ آٌُبد  حذوس اٌزِؼشفخ  -2ط

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ .  -

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ    
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خ فهُ أفىبس _ الرغزخذَ هٕب طشائك اٌزذسَظ اٌزمٍُذَخ ثً َزُ االػزّبد ػًٍ اٌّالحظخ واٌّمبثٍخ وِحبوٌ

 اٌطبٌجخ حىي األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ فٍ هزا اٌّغبي .

 

 

 
 ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (. .اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزؤهٍُُخ إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍك -د 

 . ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ  -1د

 .  ٍ ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبطخ فٍ اٌجحش اٌؼٍّ  -2د

 . ُٕٔهبلىاوُفُخ رطجُك واوزغبة اٌّؼشفخ ثّجبديء ػٍُ اٌىُُّبء  -3د
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

رششَٓ 

 1األوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  أطىي ُِىبُٔه اٌىُ  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2األوي 
اإلخفبلبد فٍ اٌفُضَبء   2

 اٌىالعُىُخ

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد

رششَٓ 

 3االوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اشؼبع اٌغغُ األعىد  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4األوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌغؼبد اٌحشاسَخ  2

 واالِزحبٔبد
ٓ رششَ

 1اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌظبهشح اٌىهشوضىئُخ  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌطُف اٌزسٌ واٌغضَئٍ  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 3اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطىس ِفهىَ اٌزسح  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِؼبدٌخ ششودٔىش  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 1األوي 
رفغُش ثىسْ ٌٍذاٌخ   2

 اٌّىعُخ

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد

وبٔىْ 

 2األوي  
 اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِجبدا ُِىبُٔه اٌىُ  2

 
األداء اٌظفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3األوي
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌذلخِجذأ ػذَ   2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4األوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُمبد ُِىبُٔه اٌىُ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  1اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌحشوخ االٔزمبٌُخ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 2اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  مُبعُخ اٌطشَمخاٌ اٌحشوخ اٌذوسأُخ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3اٌضبٍٔ 

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌحشوخ االهزضاصَخ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4اٌضبٍٔ 
 ِمذِخ فٍ اٌطُف  2

 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد
فٍ األداء اٌظ اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِطُبفُخ اٌّىعخ اٌظغشي  2 1شجبط    

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  دوساْ اٌغضَئبد اٌخطُخ  2  2شجبط    

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2  1آراس    
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

 .ً ِحّذ ٔغُت". رؤٌُف اٌذوزىسح ٌٍُ"اٌطُف ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 رؤٌُف اٌذوزىس ِضًٕ ػجذاٌغجبس شٕشً"اٌّذخً اًٌ وُُّبء اٌىُ" 

 .Physical Chemistry” I. N. Levine 1978“ )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
“The elemental of physical chemistry”. Peter 

Atkins, 3rd Ed. 2001. 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

   

 

 

 

 

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2 2آراس    

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  عُخ اٌطشَمخ اٌمُب رطجُك  2 3آراس     

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2  4آراس     

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2 1ُٔغبْ 

 واالِزحبٔبد
طُف االشؼخ رحذ   2 2ُٔغبْ  

 اٌحّشاء

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد
 بْاطُبف ساِ  2 3ُٔغبْ 

 

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  االطُبف االٌىزشؤُخ  2  4ُٔغبْ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  اٌشُٔٓ اٌّغٕبطُغٍ  2  1ِبَظ   

 اٌّشىالد 

األداء اٌظفٍ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  ِشاعؼخ ػبِخ   2 2ِبَظ  

 اٌّشىالد 

   _____ 

و  3ظ ِبَ

4  

 ____     ______ االِزحبٔبد إٌهبئُخ   ___
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبِؼخ رىشَذ /وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌشاثؼخ/ اٌّشحٍخ اٌىُ واالطُبف

 وُُّبء ثىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 ِمشساد /أخشي عٕىٌ /

 عٕىٌ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 إٌشبطبد اٌجحضُخ واٌّشبهذ واٌزطجُك فٍ اٌذساعخ اٌضبٔىَخ  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

 29/55/2521 ربسَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اٌّذاسط اٌضبٔىَخ. فٍ خ ثّالوبد ِزخظظخ فٍ رذسَظ ِبدح اٌىُُّبءسفذ وصاسح اٌزشثُ -1

 االعبعُخ اٌفُضَبوَخ احذ فشوع اٌىُُّبء بثبػزجبسه اٌىُ واالطُبفّبدح ثرّىُٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ  -2

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -3

ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّب َٕبعجهب  ُبءػٍُ اٌىُّاوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ  -4

 ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاطً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . 
 

 

 
 

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .15
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  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 . هػٍُ اٌضشِىدإَّ ِجبديءِٓ ِؼشفخ اٌطٍجخ  رّىُٓ -1أ

رّىُٓ اٌطٍجخ فٍ ِؼشفخ عُّغ اٌزغُشاد اٌزٍ رحظً فٍ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ أصٕبء اٌزفبػً ِٓ  -2أ

 .اِزظبص او أجؼبس حشاسح
 رؼٍُُ اٌطٍجخ وُفُخ اعزخذاَ اٌمىأُٓ و رطجُمهب فٍ اٌغبٔت اٌؼٍٍّ. -3أ
 . اٌىُُّبءٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 ٍجخ ِٓ االٌّبَ ثطشائك اٌزذسَظ واٌمُبط واٌزمىَُ ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ .ٌطزّىٓ اأْ َ- 1ة 

 ٍجخ ِٓ إخزُبس طشَمخ اٌزذسَظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػٍُّخ ثحُش َمذِهب ثطشَمخ ِشىلخ ٓ اٌطزّىأْ َ- 2ة 

مخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌذي اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثٕظشَبد ٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍأْ َزّىٓ اٌط- 3ة 

        ورذسَغهب اٌىُُّبءػٍُ إٌفظ اٌزشثىٌ ووعبئً اٌزؼٍُُ اٌحذَضخ ِّب َغهً دساعخ 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 )اٌّحبضشاد االٌىزشؤُخ( اٌطشَمخ اٌمُبعُخ )االٌمبئُخ(.-

 طشَمخ إٌض.-

 العزٕجطبَخ(.اٌطشَمخ االعزمشائُخ )ا-

 طشَمخ حً اٌّشىالد . -

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 اإلِزحبٔبد اٌُىُِخ ،إٌّبلشخ اٌظفُخ ،اٌىاعجبد اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ،اٌزمىَُ اٌظفٍ(.اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ او اٌزىىٍَٕ )-

 اٌزمىَُ اٌزشخُظٍ)اإلِزحبٔبد اٌفظٍُخ وإٌهبئُخ إلطذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة (-

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . افاألهذ -ط

 . ػٍُ اٌىُُّبءرٕشؤح اٌطبٌت ػًٍ حت -1ط         

 .ػٍُ اٌىُُّبءاٌزؼشف ػًٍ ِىاطٓ اٌغّبي فٍ -2ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ  اٌّىالف اٌزؼٍُُّخ واٌحُبرُخ  -3ط

 

    
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

خ ، ألٔهب أهذاف لُُّخ ال َّىٓ رٍمُٕهب وبألهذاف اٌّؼشفُخ الرؼزّذ فٍ األهذاف اٌىعذأُخ طشائك اٌزؼٍُُ اٌزمٍُذَ

 ٌزا َُؼزّذ :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍمذوح اٌحغٕخ فُّٓ حىٌه .-1

 رىىَٓ فئخ ػبِخ ِٓ اٌمُُ اٌحغٕخ .-2

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ -3

 
 طشائك اٌزمُُُ    

خزجبساد اٌزمٍُذَخ ، ثً َزُ االػزّبد ػًٍ ِالحظخ عٍىن اٌطبٌجخ ال َزُ رمىَُ األهذاف اٌىعذأُخ ػٓ طشَك اال

هب ٌألهذاف اٌىعذأُخ  وِمبثٍزهب وِٕبلشزهب وِزبثؼخ ػاللزهب ثبٌىعظ اٌزؼٍٍُّ ثّب َىفش عغالً رشاوُّبً ػٓ رّضٍُّ
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 واٌمُُّخ .

 
 

 

 .اٌشخظٍ(زىظُف واٌزطىس األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌ )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزؤهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ .   -1د

 بد اٌحذَضخ فٍ االرظبالد واٌزىصُك واٌزىاطً ِغ اٌّؤعغبد واٌّشاوض اٌؼٍُّخ . ُِهبساد اٌزمٕ -2د

 ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبطخ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ . -3د

 واٌطشائك اٌزشثىَخ وإٌفغُخ . ِهبساد حً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبالعزؼبٔخ ثبٌجشاِظ -4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 اٌطشَمخ االعزمشائُخ ) االعزٕجبطُخ( -
 طشَمخ حً اٌّشىالد . -
اد اٌذوساد وإٌذواد اٌزذسَجُخ إلوغبة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػًٍ اٌزىاطً ِغ اٌّغزّغ ، واٌمذسح ػًٍ ذاػ -

 ئك اٌؼٍُّخ .اٌحىاس اٌّضّش ، وحً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبٌطشا
 اٌزفبػً اٌظفٍ ورجبدي اِساء ثُٓ اٌطبٌت واٌّذسط ٌطشػ طؼىثبد اٌزؼٍُ وِٕبلشخ حٍىٌهب .  -

 
 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌشفىَخ واٌزحشَشَخ ، اٌفشدَخ واٌغّبػُخ ، إٌظشَخ واٌؼٍُّخ .  -
اٌفىشٌ واٌؼٍٍّ ، واٌؼًّ ثشوػ اٌّالحظخ اٌّجبششح ألداء اٌطبٌجخ فٍ ِغبالد اٌحىاس ، واٌزىاطً  -

 اٌفشَك ضّٓ اٌظف اٌذساعٍ وثُئخ اٌىٍُخ واٌغبِؼخ . 
 رىٍُف اٌطبٌجبد ثئػذاد اٌجحىس اٌؼٍُّخ الخزجبس لذسرهٓ ػًٍ اٌزفىُش واالعزٕزبط وحً اٌّشىالد . 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

  2 اٌىُ واالطُبف  اٌشاثؼخاٌّشحٍخ 
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  االطالع على دراسات -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . -

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  زيع املركزي الذي تنتهجهظام التو يتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

يف الكيمياء ادة فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف م أما القبول يف قسم الكيمياء
 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 
 أهُ ِظبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 جهخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناه 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىشَذ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء ّشوض/ اٌ ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

  اٌشاثغ/ اٌظف  اٌىُ واالطُبف اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌىزشؤُخِحبضشاد  أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 ِمشس عٕىٌ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 66 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 29/65/2621 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 الفيزياوية باعتبارها احد فروع الكيمياء بدح اٌىُ واالطُبفِااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 .االساسية

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -2      

ب اوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ ػٍُ اٌىُُّبء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّ -3      

 َٕبعجهب ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاطً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .16

 األهذاف اٌّؼشفُخ   -أ
 . اٌىُ واالطُبفِبدح  ِجبديءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .الكيميائيةشخيص املواد ت كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 .الكيميائيةاالجهزة املسنخدمة يف تشخيص املواد  عمل على آليةتعليم الطلبة  -3أ

 ٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ اٌىُُّبء .أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 .اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ّىٕهب ِٓ فهُرُّٕخ اٌحظ اٌؼٍٍّ اٌغٍُُ اٌزٌ َ  – 1ة

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ.  – 2ة

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 ( . االٌىزشؤُخ _ اٌطشَمخ اٌمُبعُخ ) اٌمبء اٌّحبضشاد

 _ اٌطشَمخ حً اٌّشىالد.

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ      

ٔبد اٌُىُِخ ، وِالحظخ أداء اٌطبٌجخ فٍ إٌّبلشبد اٌظفُخ واٌىاعجبد _ اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ ) اٌزىىٍَٕ( ثبالِزحب

 اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ، واٌزمىَُ اٌظفٍ .

 

 _ اٌزمىَُ اٌزشخُظٍ ثبالِزحبٔبد  اٌفظٍُخ وإٌهبئُخ إلطذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة .

 

 

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 . رٕشؤح اٌطبٌجبد ػًٍ حت ػٍُ اٌىُُّبء -1ط

 . فبػالد اٌىُُّبئُخ ووُفُخ رشخُظهبوفهُ آٌُبد  حذوس اٌزِؼشفخ  -2ط

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ .  -

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ    
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خ فهُ أفىبس _ الرغزخذَ هٕب طشائك اٌزذسَظ اٌزمٍُذَخ ثً َزُ االػزّبد ػًٍ اٌّالحظخ واٌّمبثٍخ وِحبوٌ

 اٌطبٌجخ حىي األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ فٍ هزا اٌّغبي .

 

 

 
 ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (. .اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزؤهٍُُخ إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍك -د 

 . ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ  -1د

 .  ٍ ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبطخ فٍ اٌجحش اٌؼٍّ  -2د

 . ُٕٔهبلىاوُفُخ رطجُك واوزغبة اٌّؼشفخ ثّجبديء ػٍُ اٌىُُّبء  -3د

 



  
 9الصفحت 

 
  

 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

رششَٓ 

 1األوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  أطىي ُِىبُٔه اٌىُ  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2األوي 
اإلخفبلبد فٍ اٌفُضَبء   2

 اٌىالعُىُخ

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد

رششَٓ 

 3االوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اشؼبع اٌغغُ األعىد  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4األوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌغؼبد اٌحشاسَخ  2

 واالِزحبٔبد
ٓ رششَ

 1اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌظبهشح اٌىهشوضىئُخ  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌطُف اٌزسٌ واٌغضَئٍ  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 3اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطىس ِفهىَ اٌزسح  2

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِؼبدٌخ ششودٔىش  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 1األوي 
رفغُش ثىسْ ٌٍذاٌخ   2

 اٌّىعُخ

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد

وبٔىْ 

 2األوي  
 اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِجبدا ُِىبُٔه اٌىُ  2

 
األداء اٌظفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3األوي
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌذلخِجذأ ػذَ   2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4األوي 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُمبد ُِىبُٔه اٌىُ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  1اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌحشوخ االٔزمبٌُخ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 2اٌضبٍٔ 
األداء اٌظفٍ  مُبعُخ اٌطشَمخاٌ اٌحشوخ اٌذوسأُخ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3اٌضبٍٔ 

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌحشوخ االهزضاصَخ  2

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4اٌضبٍٔ 
 ِمذِخ فٍ اٌطُف  2

 
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد
فٍ األداء اٌظ اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ِطُبفُخ اٌّىعخ اٌظغشي  2 1شجبط    

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  دوساْ اٌغضَئبد اٌخطُخ  2  2شجبط    

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2  1آراس    
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

 .ً ِحّذ ٔغُت". رؤٌُف اٌذوزىسح ٌٍُ"اٌطُف ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 رؤٌُف اٌذوزىس ِضًٕ ػجذاٌغجبس شٕشً"اٌّذخً اًٌ وُُّبء اٌىُ" 

 .Physical Chemistry” I. N. Levine 1978“ )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
“The elemental of physical chemistry”. Peter 

Atkins, 3rd Ed. 2001. 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

   

 

 

 

 

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2 2آراس    

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  عُخ اٌطشَمخ اٌمُب رطجُك  2 3آراس     

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2  4آراس     

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رطجُك  2 1ُٔغبْ 

 واالِزحبٔبد
طُف االشؼخ رحذ   2 2ُٔغبْ  

 اٌحّشاء

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد
 بْاطُبف ساِ  2 3ُٔغبْ 

 

األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 واالِزحبٔبد
األداء اٌظفٍ  اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  االطُبف االٌىزشؤُخ  2  4ُٔغبْ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  اٌشُٔٓ اٌّغٕبطُغٍ  2  1ِبَظ   

 اٌّشىالد 

األداء اٌظفٍ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  ِشاعؼخ ػبِخ   2 2ِبَظ  

 اٌّشىالد 

   _____ 

و  3ظ ِبَ

4  

 ____     ______ االِزحبٔبد إٌهبئُخ   ___
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبِؼخ رىشَذ /وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌصٕبػُخ اٌىُُّبء 

 وُُّبء ثىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 شي عٕىٌ /ِمشساد /أخ

 عٕىٌ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 إٌشبطبد اٌجحضُخ واٌّشبهذ واٌزطجُك فٍ اٌذساعخ اٌضبٔىَخ  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

 28/5/2021 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 ضبٔىَخ.فٍ اٌّذاسط اٌ خ ثّالوبد ِزخصصخ فٍ رذسَظ ِبدح اٌىُُّبءسفذ وصاسح اٌزشثُ -1

 اٌىُُّبء اٌصٕبػُخ . ػٍُرّىُٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ  -2

 اٌؼٍُّخ واٌؼٍُّخ.، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -3

ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّب َٕبعجهب  ػٍُ اٌىُُّبءاوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ  -4

 ك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاصً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . ِٓ طشائ
 

 

 
 

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11
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  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 . لكيمياء الصناعية علم ا ِجبديءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .حتصل يف التفاعالت الكيميائية أثناء التفاعل من امتصاص او انبعاث حرارةمتكني الطلبة يف معرفة مجيع التغريات اليت  -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانني و تطبيقها يف اجلانب العملي. -3أ

 . اٌىُُّبءٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخ فٍ دساعخ أْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 ٍجخ ِٓ االٌّبَ ثطشائك اٌزذسَظ واٌمُبط واٌزمىَُ ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ .ٌطىٓ ازّأْ َ- 1ة 

 ٍجخ ِٓ إخزُبس طشَمخ اٌزذسَظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػٍُّخ ثحُش َمذِهب ثطشَمخ ِشىلخ ٓ اٌطزّىأْ َ- 2ة 

َبد ٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌذي اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثٕظشأْ َزّىٓ اٌط- 3ة 

        ورذسَغهب اٌىُُّبءػٍُ إٌفظ اٌزشثىٌ ووعبئً اٌزؼٍُُ اٌحذَضخ ِّب َغهً دساعخ 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌطشَمخ اٌمُبعُخ )االٌمبئُخ(.-

 طشَمخ إٌص.-

 اٌطشَمخ االعزمشائُخ )االعزٕجطبَخ(.-

 طشَمخ حً اٌّشىالد . -

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 اإلِزحبٔبد اٌُىُِخ ،إٌّبلشخ اٌصفُخ ،اٌىاعجبد اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ،اٌزمىَُ اٌصفٍ(.ٍ او اٌزىىٍَٕ )اٌزمىَُ اٌجٕبئ-

 اٌزمىَُ اٌزشخُصٍ)اإلِزحبٔبد اٌفصٍُخ وإٌهبئُخ إلصذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة (-

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 . ػٍُ اٌىُُّبءرٕشؤح اٌطبٌت ػًٍ حت -1ط         

 .ػٍُ اٌىُُّبءاٌزؼشف ػًٍ ِىاطٓ اٌغّبي فٍ -2ط

    
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

الرؼزّذ فٍ األهذاف اٌىعذأُخ طشائك اٌزؼٍُُ اٌزمٍُذَخ ، ألٔهب أهذاف لُُّخ ال َّىٓ رٍمُٕهب وبألهذاف اٌّؼشفُخ 

 ٌزا َُؼزّذ :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍمذوح اٌحغٕخ فُّٓ حىٌه .-1

 اٌمُُ اٌحغٕخ .رىىَٓ فئخ ػبِخ ِٓ -2

 رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األهذاف اٌىعذأُخ -3

 
 طشائك اٌزمُُُ    

ال َزُ رمىَُ األهذاف اٌىعذأُخ ػٓ طشَك االخزجبساد اٌزمٍُذَخ ، ثً َزُ االػزّبد ػًٍ ِالحظخ عٍىن اٌطبٌجخ 

هب ٌألهذاف اٌىعذأُخ وِمبثٍزهب وِٕبلشزهب وِزبثؼخ ػاللزهب ثبٌىعظ اٌزؼٍٍُّ ثّب َىفش عغالً رشا وُّبً ػٓ رّضٍُّ

 واٌمُُّخ .
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 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزؤهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ .   -1د

 بد واٌّشاوض اٌؼٍُّخ . ِهبساد اٌزمٕبد اٌحذَضخ فٍ االرصبالد واٌزىصُك واٌزىاصً ِغ اٌّؤعغ -2د

 ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبصخ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ . -3د

 ِهبساد حً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبالعزؼبٔخ ثبٌجشاِظ واٌطشائك اٌزشثىَخ وإٌفغُخ . -4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 اٌطشَمخ االعزمشائُخ ) االعزٕجبطُخ( -
 طشَمخ حً اٌّشىالد . -
وإٌذواد اٌزذسَجُخ إلوغبة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػًٍ اٌزىاصً ِغ اٌّغزّغ ، واٌمذسح ػًٍ  اػبد اٌذوساد -

 اٌحىاس اٌّضّش ، وحً اٌّشىالد اٌزشثىَخ ثبٌطشائك اٌؼٍُّخ .
 اٌزفبػً اٌصفٍ ورجبدي اِساء ثُٓ اٌطبٌت واٌّذسط ٌطشػ صؼىثبد اٌزؼٍُ وِٕبلشخ حٍىٌهب .  -

 
 طشائك اٌزمُُُ          

 اد اٌشفىَخ واٌزحشَشَخ ، اٌفشدَخ واٌغّبػُخ ، إٌظشَخ واٌؼٍُّخ . االخزجبس -
اٌّالحظخ اٌّجبششح ألداء اٌطبٌجخ فٍ ِغبالد اٌحىاس ، واٌزىاصً اٌفىشٌ واٌؼٍٍّ ، واٌؼًّ ثشوػ  -

 اٌفشَك ضّٓ اٌصف اٌذساعٍ وثُئخ اٌىٍُخ واٌغبِؼخ . 
 ً اٌزفىُش واالعزٕزبط وحً اٌّشىالد . رىٍُف اٌطبٌجبد ثئػذاد اٌجحىس اٌؼٍُّخ الخزجبس لذسرهٓ ػٍ

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

  2 اٌصٕبػُخ اٌىُُّبء   اٌضبٌضخااٌّشحٍخ 
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 س اٌشخصٍاٌزخطُظ ٌٍزطى .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  -
  اجال التواصل التق ي ادحديث .االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف -

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  ظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهيتبع القبول يف الكلية ن -
 بة الطالب وما حصل عليه من اجموع . يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغ

يف الكيمياء فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة  أما القبول يف قسم الكيمياء
 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 
 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  رابط الربنامج على شبكة -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 قُوُت وال
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىشَذ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

  اٌضبٌش / اٌصف  صٕبػُخ ٌىُُّبء اٌا اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ِحبضشاد صفُّخ  أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 ِمشس عٕىٌ  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 60 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 2021-5-25 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 .االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياءالكيمياء الصناعية  علمااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 ُّخ واٌؼٍُّخ.اٌؼٍ، واوغبثهٓ اٌّهبساد  ػٍُ اٌىُُّبءرؼضَض إدسان اٌطبٌجبد ثآفبق  -2      
اوغبة اٌّزخشعبد ِهبساد رذسَظ ِب رٍمََُٕه ِٓ ػٍُ اٌىُُّبء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌضبٔىَخ فُّب ثؼذ ثّب  -3      

 َٕبعجهب ِٓ طشائك اٌزذسَظ وَؼُٕهب ِٓ وعبئً اإلَضبػ وِهبساد اٌزىاصً اٌؼٍٍّ اٌحذَضخ . 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مُُُوطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌز ّمشسبد اٌِخشع .11

 األهذاف اٌّؼشفُخ   -أ
 . كيمياء الصناعية العلم  ِجبديءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .التفاعالت الكيميائيةسري  كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانني و تطبيقها يف اجلانب العملي. -3أ

 فٍ دساعخ اٌىُُّبء . ٍجخ اٌّهبساد اٌزمُٕخ اٌحذَضخأْ َزؼٍُ اٌط -4أ

 األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس.   -ة 

 .رُّٕخ اٌحظ اٌؼٍٍّ اٌغٍُُ اٌزٍ رّىٕهب ِٓ فهُ اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ  – 1ة

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفهُ اٌّبدح اٌؼٍُّخ.  – 2ة

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّحبضشاد ( ._ اٌطشَمخ اٌمُبعُخ ) اٌمبء 

  اٌؼٍُّخطشَمخ اٌ_ 

 _ اٌطشَمخ حً اٌّشىالد.

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ      

_ اٌزمىَُ اٌجٕبئٍ ) اٌزىىٍَٕ( ثبالِزحبٔبد اٌُىُِخ ، وِالحظخ أداء اٌطبٌجخ فٍ إٌّبلشبد اٌصفُخ واٌىاعجبد 

 اٌجُزُخ وِزبثؼزهب ، واٌزمىَُ اٌصفٍ .

 

 فصٍُخ وإٌهبئُخ إلصذاس أحىبَ إٌغبػ واٌشعىة ._ اٌزمىَُ اٌزشخُصٍ ثبالِزحبٔبد  اٌ

 

 

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 . رٕشؤح اٌطبٌجبد ػًٍ حت ػٍُ اٌىُُّبء -1ط

 . وفهُ آٌُبد  حذوس اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ ووُفُخ اٌغُطشح ػٍُهبِؼشفخ  -2ط

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 هذاف اٌىعذأُخ . رىفُش اٌذافغ إٌفغٍ ٌزحمُك األ -

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ    
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_ الرغزخذَ هٕب طشائك اٌزذسَظ اٌزمٍُذَخ ثً َزُ االػزّبد ػًٍ اٌّالحظخ واٌّمبثٍخ وِحبوٌخ فهُ أفىبس 

 اٌطبٌجخ حىي األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ فٍ هزا اٌّغبي .

 

 

 
 ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (. .ّزؼٍكاٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزؤهٍُُخ إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌ -د 

 . ِهبساد اٌحىاس وإٌّبلشخ اٌؼٍُّخ  -1د

 .  ِهبساد اٌؼًّ اٌغّبػٍ خبصخ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ   -2د

 . ُٕٔهبلىاوُفُخ رطجُك واوزغبة اٌّؼشفخ ثّجبديء ػٍُ اٌىُُّبء  -3د
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
ىحذح / أو اعُ اٌ

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

رششَٓ 

 1األوي 
اٌمُبعُخ  اٌطشَمخ اٌؼٍُّبد راد اٌىعجبد   5

 اٌؼٍُّخ ، طشَمخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2األوي 
اٌغُطشح إٌىػُخ   5

 اٌىُُّبئُخ 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 3الوي ا
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌجىٌُّشاد  5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4األوي 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  رغُّخ اٌجىٌُّشاد  5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 1اٌضبٍٔ 
اٌؼىاًِ اٌّحذدح   5

 ٌٍجىٌُّش 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
اٌصفٍ  األداء

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 2اٌضبٍٔ 
اٌزصُٕف اٌخذَش   5

 ٌٍجىٌُٕشاد 

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 3اٌضبٍٔ 
اٌزصُٕف اٌزىٕىٌىعٍ   5

 ٌٍجىٌُّش 

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
رششَٓ 

 4اٌضبٍٔ 
اٌىصْ  طشق لُبط  5

 اٌغضَئٍ ٌٍجىٌُّش 

اٌطشَمخ اٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 1األوي 
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  ٔظشَبد ػًّ اٌجىٌُّش   6

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 2األوي  
اٌطشَمخ اٌمُبعُخ  اٌّىاد اٌّضبفخ ٌٍجىٌُّش   5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3األوي
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌغٍٍُىص واٌصٕبػبد   5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4األوي 
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  صٕبػخ اٌىسق   5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  1اٌضبٍٔ 
االٌُبف اٌطجُؼُخ   5

 واٌّصٕؼخ 

اٌطشَمخاٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 2اٌضبٍٔ 
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  االٌُبف اٌىُُّبئُخ   5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

  3اٌضبٍٔ 

اٌطشَمخاٌمُبعُخ  االٌُبف اٌّشٔخ  5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
وبٔىْ 

 4ٍٔ اٌضب

اٌطشَمخاٌمُبعُخ  صٕبػخ االصجبؽ   5

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌّىاد اٌٍّىٔخ   5 1شجبط    

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌمىي اٌغضَئُخ ٌٍجىٌُّش   5  2شجبط    

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 ِزحبٔبدواال
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌشواثظ اٌفٍضَخ ٌٍجىٌُّش   5  1آراس    

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
األداء اٌصفٍ اٌطشَمخاٌمُبعُخ  رصُٕف اٌجىٌُّش   5 2آراس    
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

 الكيمياء الصناعية  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 ادمد.كوركيس 

  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2
 ِمذِخ ػٓ اٌجىٌُّش 

 د. ِحّذ ٔضاس اثشاهُُ

 

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

   

 

 

 واالِزحبٔبد ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  صٕبػخ اٌجالعزُه  5 3آراس     

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌزفبػالد اٌىُُّبئُخ   5  4آراس     

 ٌزىىَٓ اٌجىٌُّش  

اٌطشَمخاٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  حشوُخ اٌجٍّشح اٌزىضُمفُخ   5 1ُٔغبْ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  َىُٔخ اٌجٍّشح اال  5 2ُٔغبْ  

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
ااٌؼىاًِ اٌّؤصشح ػًٍ   5 3ُٔغبْ 

 اٌجبٌّشح االَىُٔخ 

اٌطشَمخاٌمُبعُخ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
اٌطشَمخاٌمُبعُخ  اٌجٍّشح اٌحٍمُخ   5  4ُٔغبْ 

 ، طشَمخ اٌؼٍُّخ
األداء اٌصفٍ 

 ٔبدواالِزحب
طشَمخ حً  أِضٍخ وحٍىي  5  1ِبَظ   

 اٌّشىالد 

األداء اٌصفٍ 

 واالِزحبٔبد
طشَمخ حً  ِشاعؼخ ػبِخ   5 2ِبَظ  

 اٌّشىالد 

   _____ 

و  3ِبَظ 

4  

 ____     ______ االِزحبٔبد إٌهبئُخ   ___
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 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجـؾش انؼهًٙ  
 عـــــٓبص اإلشـــــشاف ٔانزمـــٕٚى انؼهــًٙ  

  دائشح ضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ

   
 

 
 
 
 

 ايمان أيوب ياس .د .ماسم التدريسي:                                      
 

 ركشٚذ:  الجامعة    

 انزشثٛخ نهجُبد:  / انًؼٓذانكهٛخ   

                                         انكًٛٛبء:    انمغى انؼهًٙ    

 2021/  5/ 30ربسٚخ يمء انًهف :     

 

 انزٕلٛغ   :                         :                                    انزٕلٛغ    

 ػجذ انْٕبة . اَزظبس غبَى و.دا. : انًؼبٌٔ انؼهًٙ عىا        يؾًذ غبص٘ ػجذ انكشٚى أ.و.د.:  سئٛظ انمغى عىا   

                                                        :  انزبسٚخ                                                       : نزبسٚخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دلـك انًهف يٍ لجم     

 ضًبٌ انغٕدح ٔاألداء انغبيؼٙشؼجخ     

 ٔاألداء انغبيؼٙ:ضًبٌ انغٕدح  اعى يذٚش شؼجخ    

                   انزبسٚخ         

 انزٕلٛغ    

                                                       

 

 

 

                                        

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                       

 

 

 



  
 1انظفؾخ 

 
  

 ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 
األكبدًٚٙ ْزا  اٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيظ ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ 

يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبؽخ . ٔٚظبؽجّ 

 ٔطف نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 

 عبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  / كهٛخ انزشثٛخ  نهجُبدانكًٛٛبء لغى   -االٔنٗانًشؽهخ  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
   كًٛٛبء ػضٕٚخ

  فٙ انكًٛٛبءثكبنٕسٕٚط  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘

 ال ٕٚعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 يٛذاَٛخ/ دٔساد رذسٚجٛخ ٔرؼهًٛٛخصٚبساد  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 2321/ 5/ 33 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

مياء العضوية االساسية االلكانات وااللكينات الكي تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1
 نًشكجبد انؼطشٚخ ٔاالٚضٔيشاد ٔانكؾٕالد ْٔبنٛذاد االنكٛم وااللكاينات واالرينات وا

وتفاعالتها  المركبات العضوية  طرق تحضير عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية -2
 .فيها  المؤثرةوالعوامل 

 تفاعالت التعويض االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي   عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية  -3

 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العممي لطمبتنا تمكن نل

 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .13
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  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
    انكًٛٛبء انؼضٕٚخ هٗ ػانطهجخ اٌ ٚزؼشف  -1أ

  رؼٕٚض ٔاضبفخ ٔؽزف. رفبػالد  انكًٛٛبء انؼضٕٚخ يٍ ؽٛش انزفبػالد انُٗف اٌ ٚظ -2أ

انًٛكبَٛكٛبد انؼهًٛخ انًمزشؽخ نهزفبػالد ٍ ػهٗ طؾخ االفكبس انزٙ عبءد ثٓب اٌ ٚجشْ -3أ

 انؼضٕٚخ  
 اٌ ٚزؼشف ػهٗ انطشائك انؾذٚضخ فٙ انزؾضٛشاد انؼضٕٚخ. -4أ
 يغبالد انؾٛبح انًخزهفخ انزفبػالد انؼضٕٚخ   ألَٕاعانؼهًٛخ انظؾٛؾخ  ًجبداان اٌ ٚطجك  -5أ
 .يذسعبً فٙ ؽبنخ رؼُّٛٛ ثؼذ انزخشط   االششافانزذسٚظ ٔثؼًهٛخ   ٚغزطٛغ اٌ ٚمٕواٌ  -6أ
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 انكًٛٛبء انؼضٕٚخ نًفٕٓو يؼشفخ انطبنجخ  – 1ة 

 لذسح انطبنجخ ػهٗ ٔطف انغهٕن انًزٕلغ يُٓب كُزٛغخ نهذسط – 2ة 

      انًٛكبَٛكٛبد انًمزشؽخ ػهٗ انزفبػالد انكًٛٛبئٛخ .رطجٛك  – 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجخ -2

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

انزؾضٛشاد ٔانزغًٛبد فٙ انكًٛٛبء انؼضٕٚخ اْزًبيبَ ثًٕضٕع  اٌ رجذ٘ انطبنجخ -1ط         

 . ٔرفبػالرٓب 

 انزؼهًٛٛخ .خشٚبد فٙ رطٕٚش انؼًهٛخ رؾزشو افكبس انطبنجبد اال -2ط

 يغ  انًٕالف انزؼهًٛٛخ ٔانؾٛبرٛخ انمذسح ػهٗ انزؼبيم  -3ط

    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

   

 طشائك انزمٛٛى  
 االخزجبساد انُظشٚخ-ا

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد-ة
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األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ- ط

 .انشخظٙ(

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕضٕػ ٔدلٛك -1د

عًغ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ يُٓغٛخ ٔػهًٛخ ٔطٕال انٗ انًجبدا ٔانؾمبئك انزٙ رغبػذ ػهٗ ؽم  -2د

 انًشكالد

 انمذسح ػهٗ انًجبدسح فٙ انُشبطبد انالطفٛخ -3د

 انزكٛف ثُغبػ يغ االٔضبع ٔانًٕالف انًزغٛشح-4د   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 انًُبلشخطشٚمخ  -3

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 
  ثُٛخ انجشَبيظ .11

سيض انًمشس أ  انًشؽهخ انذساعخ

 انًغبق

اعى انًمشس أ 

 انًغبق

 انغبػبد انًؼزًذح

 ػًهٙ َظش٘

 3 2 كيمياء عضوية  المرحلة الثالثة

     

 
 نهزطٕس انشخظٙانزخطٛظ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل .13

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ.14
 البرنامج  على شبكة االنترنت وتطبيقات الجامعات المماثلة.  روابط -1

الدورات والورش االلكترونية التي اقامتها اقسام الجودة واالداء الجامعي حول البرنامج في مختلف  -2
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 الكليات في العراق.

 .الموقع االلكتروني للكلية والجامعة  -3

 .ومصادره الكيمياءقسم كتب  -4

 

 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يًٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى 

 يخشعبد انزؼهٛى 

اعبعٙ/  اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ/انًغزٕٖ

 اخزٛبس٘

االْذاف  االْذاف انًؼشفٛخ

 انًٓبسارٛخ

انخبطخ 

 ثبنجشَبيظ

االْذاف 

انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

 انًٓبساد انؼبيخ

ٔانزبْٛهٛخ 

 انًُمٕنخ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 ًٕرط ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس

 

 عبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبدانكًٛٛبء لغى   -انًشؽهخ انضبنضخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انكًٛٛبء انؼضٕٚخ اعى / سيض انًمشس .3

 يؾبضشاد انكزشَٔٛخ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ60) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2021/ 5/  30 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1
  .والوسطيات العضوية الفعالة 

 .تفاعالت والعوامل الموثرة  فيهاالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -2

 تفاعالت التعويض االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -3    
لمركبات الحمقية غير المتجانسة والمركبات متعددة الحمقات  عن ا تزويد الطالبات بمعمومات  -4 
 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العممي لطمبتنا تمكن نل

 
 
 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب 

انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انزؼهى يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ؛انجشَبيظ.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .10

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االعزكشبفٛخ -1

 شحضإنمبء انًؾب -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

    

 طشائك انزمٛٛى 
 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

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

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثشكم ٔاضؼ ٔدلٛك -1

 عًغ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ ػهًٛخ ٔطٕالً انٗ انًجبدا ٔانؾمبئك انزٙ رغبػذ فٙ ؽم انًشكالد -2

 انمذسح ػهٗ انًجبدسح فٙ انُشبطبد انالطفٛخ -3

   انزكٛف ثُغبػ يغ االٔضبع ٔانًٕالف انًغٛشح -4
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطشٚمخ 

انكًٛٛبء   2 1رششٍٚ األٔل 

 انفشاغٛخ)انًغغًخ(
 انطشٚمخ

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رفبػالد راد خظٕطٛخ   2 2رششٍٚ األٔل 

 يغغًخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
انطشٚمخ  لٕٖ انؾٕايض ٔانمٕاػذ  2 3رششٍٚ االٔل 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
انؾٕايض انكبسثٕكغٛهٛخ   2 4رششٍٚ األٔل 

 االسٔيبرٛخ
 طشٚمخان

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رششٍٚ انضبَٙ 

1 
نطشٚمخ ا انمٕاػذ االسٔيبرٛخ  2

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رششٍٚ انضبَٙ 

2 
 – إٌٚ انكبسثٌٕ انًٕعت  2

 رؾضشِ ٔرفبػالرّ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
رششٍٚ انضبَٙ 

3 
انطشٚمخ  شٓش٘ايزؾبٌ   2

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
رششٍٚ انضبَٙ 

4 

سرؾبل انٗ َزشٔعٍٛ اال  2

 َبلظخ انكزشَٔٛب
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 -إٌٚ انكبسثٌٕ انغبنت  2 1كبٌَٕ األٔل 

 طشق رؾضٛشِ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

إٌٚ انكبسثٌٕ انغبنت   2 2كبٌَٕ األٔل  

 ٔانزٕرٕيشٚخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

رفبػالد إٌٚ انكبسثٌٕ   2    3  كبٌَٕ األٔل

 انغبنت
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

اعزمشاسٚخ إٌٚ انكبسثٌٕ   2 4 كبٌَٕ األٔل

 انغبنت
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

رؼٕٚض َٕٛكهٕٛفٛهٙ ػهٗ   2  1كبٌَٕ انضبَٙ 

 رسح كبسثٌٕ يشجؼخ
انطشٚمخ 

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انًٛكبَٛكٛخ ٔانًفبْٛى   2 2كبٌَٕ انضبَٙ 

 انكًٕٛفشاغٛخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

 انجُٛخ,رأصٛش  2  3كبٌَٕ انضبَٙ 

 انًزٚت,انًغًٕػخ انذاخهخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  ايزؾبٌ شٓش٘  2 4كبٌَٕ انضبَٙ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انطشٚمخ  رفبػالد انؾزف  2 1شجبط    

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انطشٚمخ  E1,E2,ECBيٛكبَٛكٛخ    2  2شجبط    

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 رأصٛش انًغًٕػخ انًُشطخ  2  1آراس    

 ػهٗ يٛكبَٛكٛبد انؾزف
انطشٚمخ 

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 األداء انظفٙانطشٚمخ  انغزٔس انؾشح  2 2آراس    
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 -الكيمياء العضوية لطمبة الصفوف الثالثة -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 د. الجبار عبدالقادر مخمص  -تأليف

 ترجمة -الدليل الى ميكانيكية التفاعالت العضوية -2
 عضيد يوسف ميري ود. فاضل سميمان كمونة  د.

 د. خالد محمود داؤد -ميكانيكية التفاعالت العضوية/تأليف -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
2-Organic Chemistry , R.T. Morrison and R.N. 
Boyd, , 6thEdition, Prentice – Hall. Englewood 

Cliffs, New Jersey 07632 (1992). 
3- Organic Chemistry , G.  Solomon's ,10nt ,John 

Willy& Sons .Inc.(2011). 

 انمٛبعٛخ

انطشٚمخ  رفبػالد انغزٔس انؾشح  2 3    آراس 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  شٓش٘أيزؾبٌ   2  4آراس     

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انًشكجبد االسٔيبرٛخ   2 1َٛغبٌ 

 يزؼذدح انؾهمبد
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

ٔرفبػالد  انُفضبنٍٛ  2 2َٛغبٌ  

 االعزجذال
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  االَضشاعٍٛ ٔانفُٛبَضشٍٚ  2 3َٛغبٌ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انًشكجبد انؾهمٛخ غٛش   2  4َٛغبٌ 

 انًزغبَغخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 االنكزشٔفٛهٙاالعزجذال   2  1يبٚظ   

نهًشكجبد انؾهمٛخ غٛش 

 انًزغبَغخ

انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

طشٚمخ ؽم  ايزؾبٌ شٓش٘  2 2يبٚظ  

 انًشكالد

انظفٙ األداء  

 ٔااليزؾبَبد

طشٚمخ ؽم  طشق رؾضٛشِ انكُٕٕٚنٍٛ   2  3يبٚظ 

 انًشكالد

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

 االعزجذالرفبػالد   2 4يبٚظ 

 نهكُٕٕٚنٍٛ
طشٚمخ ؽم 

 انًشكالد

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
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               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 (  .انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ) 
1-Organic Chemistry , Paula Yurkanis  
Bruice, 2nd Edition, Prentice-Hall Inc. 
Upper Saddle River, New Jersey (1998). 

 :انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ة ـ

 انًؾبضشاد االنكزشَٔٛخ.-1

 يٕالغ االَزشَٛذ .  -2

 انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهكهٛخ ػهٗ انُذ.-3

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 .رُٕع يظبدس رؼهى يٕضٕػبد انًمشس -1

يشاعؼخ انجؾٕس ٔانذساعبد انًُشٕسح انكًٛٛبء  ٔ ْٕ يغزؾذس ٔعذٚذ فٙ انًغبالد االنًبو ثكم يب -2

 .ٔغٛش انًُشٕسح فٙ انغبيؼبد ٔانذٔسٚبد

 .االفبدح يٍ يغزؾذصبد َزبئظ انجؾٕس انزغشٚجٛخ -3

 

 

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

 يٓبساد انؾٕاس ٔانًُبلشخ انؼهًٛخ .   -1د

 بد انؾذٚضخ فٙ االرظبالد ٔانزٕصٛك ٔانزٕاطم يغ انًؤعغبد ٔانًشاكض انؼهًٛخ . ٛيٓبساد انزمُ -2د

 يٓبساد انؼًم انغًبػٙ خبطخ فٙ انجؾش انؼهًٙ . -3د

 .  انؼهًٛخ يٍ خالل طشٚمخ ؽم انًشكالد يٓبساد ؽم انًشكالد  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انطشٚمخ االعزمشائٛخ ) االعزُجبطٛخ( -
 طشٚمخ ؽم انًشكالد . -
اػبد انذٔساد ٔانُذٔاد انزذسٚجٛخ إلكغبة انطبنجبد انمذسح ػهٗ انزٕاطم يغ انًغزًغ ، ٔانمذسح ػهٗ  -

 انؾٕاس انًضًش ، ٔؽم انًشكالد انزشثٕٚخ ثبنطشائك انؼهًٛخ .
 انزفبػم انظفٙ ٔرجبدل اٜساء ثٍٛ انطبنت ٔانًذسط نطشػ طؼٕثبد انزؼهى ٔيُبلشخ ؽهٕنٓب .  -

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 االخزجبساد انشفٕٚخ ٔانزؾشٚشٚخ ، انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ، انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ .  -
انًالؽظخ انًجبششح ألداء انطبنجخ فٙ يغبالد انؾٕاس ، ٔانزٕاطم انفكش٘ ٔانؼهًٙ ، ٔانؼًم ثشٔػ  -

 انفشٚك ضًٍ انظف انذساعٙ ٔثٛئخ انكهٛخ ٔانغبيؼخ . 
 ركهٛف انطبنجبد ثئػذاد انجؾٕس انؼهًٛخ الخزجبس لذسرٍٓ ػهٗ انزفكٛش ٔاالعزُزبط ٔؽم انًشكالد . 

 



 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجـؾش انؼهًٙ  
 عـــــٓبص اإلشـــــشاف ٔانزمـــٕٚى انؼهــًٙ  

  دائشح ضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ

   
 

 
 
 
 

 فوزي حميد جمعة .د اسم التدريسي: ا.                                     
 

 ركشٚذ:  الجامعة    

 انزشثٛخ نهجُبد:  / انًؼٓذانكهٛخ   

                                         انكًٛٛبء:    انمغى انؼهًٙ    

 2021/  5/ 30ربسٚخ يمء انًهف :     

 

 انزٕلٛغ   :                         :                                    انزٕلٛغ    

 ػجذ انْٕبة . اَزظبس غبَى و.دا. : انًؼبٌٔ انؼهًٙ عىا        يؾًذ غبص٘ ػجذ انكشٚى أ.و.د.:  سئٛظ انمغى عىا   

                                                        :  انزبسٚخ                                                       : نزبسٚخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دلـك انًهف يٍ لجم     

 ضًبٌ انغٕدح ٔاألداء انغبيؼٙشؼجخ     

 ٔاألداء انغبيؼٙ:ضًبٌ انغٕدح  اعى يذٚش شؼجخ    

                   انزبسٚخ         

 انزٕلٛغ    

                                                       

 

 

 

                                        

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                       
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 ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 
األكبدًٚٙ ْزا  اٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيظ ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ 

يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبؽخ . ٔٚظبؽجّ 

 ٔطف نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 

 عبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  / كهٛخ انزشثٛخ  نهجُبدانكًٛٛبء لغى   -انًشؽهخ انضبنضخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
   كًٛٛبء ػضٕٚخ

  فٙ انكًٛٛبءثكبنٕسٕٚط  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘

 ال ٕٚعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 صٚبساد يٛذاَٛخ/ دٔساد رذسٚجٛخ ٔرؼهًٛٛخ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 2321/ 5/ 33 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1
 والوسطيات العضوية الفعالة 

وتفاعالتها  المركبات العضوية  طرق تحضير عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية -2
 .فيها  المؤثرةوالعوامل 

 تفاعالت التعويض االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي   عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية  -3

المركباات الحميياة غيار المتجانساة والمركباات متعاددة الحمياات  عان  تزويد الطالبات بمعموماات -4
 مستوى الجامعات العالمية. الى من رفع المستوى العممي لطمبتناتمكن نل
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .13

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
    انكًٛٛبء انؼضٕٚخ هٗ ػانطهجخ اٌ ٚزؼشف  -1أ

  رؼٕٚض ٔاضبفخ ٔؽزف. رفبػالد  انكًٛٛبء انؼضٕٚخ يٍ ؽٛش انزفبػالد انُٗف اٌ ٚظ -2أ

انًٛكبَٛكٛبد انؼهًٛخ انًمزشؽخ نهزفبػالد ٍ ػهٗ طؾخ االفكبس انزٙ عبءد ثٓب اٌ ٚجشْ -3أ

 انؼضٕٚخ  
 اٌ ٚزؼشف ػهٗ انطشائك انؾذٚضخ فٙ انزؾضٛشاد انؼضٕٚخ. -4أ
 يغبالد انؾٛبح انًخزهفخ انزفبػالد انؼضٕٚخ   ألَٕاعانؼهًٛخ انظؾٛؾخ  ًجبداان اٌ ٚطجك  -5أ
 .يذسعبً فٙ ؽبنخ رؼُّٛٛ ثؼذ انزخشط   االششافانزذسٚظ ٔثؼًهٛخ   ٚغزطٛغ اٌ ٚمٕواٌ  -6أ
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 انكًٛٛبء انؼضٕٚخ نًفٕٓو يؼشفخ انطبنجخ  – 1ة 

 لذسح انطبنجخ ػهٗ ٔطف انغهٕن انًزٕلغ يُٓب كُزٛغخ نهذسط – 2ة 

      انكًٛٛبئٛخ .انًٛكبَٛكٛبد انًمزشؽخ ػهٗ انزفبػالد رطجٛك  – 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجخ -2

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

انزؾضٛشاد ٔانزغًٛبد فٙ انكًٛٛبء انؼضٕٚخ اْزًبيبَ ثًٕضٕع  اٌ رجذ٘ انطبنجخ -1ط         

 . ٔرفبػالرٓب 

 انزؼهًٛٛخ .خشٚبد فٙ رطٕٚش انؼًهٛخ رؾزشو افكبس انطبنجبد اال -2ط

 يغ  انًٕالف انزؼهًٛٛخ ٔانؾٛبرٛخ انمذسح ػهٗ انزؼبيم  -3ط

    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

   

 طشائك انزمٛٛى  
 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2
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 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕضٕػ ٔدلٛك -1د

عًغ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ يُٓغٛخ ٔػهًٛخ ٔطٕال انٗ انًجبدا ٔانؾمبئك انزٙ رغبػذ ػهٗ ؽم  -2د

 انًشكالد

 انمذسح ػهٗ انًجبدسح فٙ انُشبطبد انالطفٛخ -3د

 انزكٛف ثُغبػ يغ االٔضبع ٔانًٕالف انًزغٛشح-4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 انًُبلشخطشٚمخ  -3

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 
  ثُٛخ انجشَبيظ .11

سيض انًمشس أ  انًشؽهخ انذساعخ

 انًغبق

اعى انًمشس أ 

 انًغبق

 انغبػبد انًؼزًذح

 ػًهٙ َظش٘

 3 2 كيمياء عضوية  المرحلة الثالثة

     

 
 نهزطٕس انشخظٙانزخطٛظ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل .13

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ.14
 البرنامج  على شبكة االنترنت وتطبيقات الجامعات المماثلة.  روابط -1



  
 4انظفؾخ 

 
  

الدورات والورش االلكترونية التي اقامتها اقسام الجودة واالداء الجامعي حول البرنامج في مختلف  -2

 الكليات في العراق.

 .الموقع االلكتروني للكلية والجامعة  -3

 .ومصادره الكيمياءقسم كتب  -4

 

 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يًٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى 

 يخشعبد انزؼهٛى 

اعبعٙ/  اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ/انًغزٕٖ

 اخزٛبس٘

االْذاف  االْذاف انًؼشفٛخ

 انًٓبسارٛخ

انخبطخ 

 ثبنجشَبيظ

االْذاف 

انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

 انًٓبساد انؼبيخ

ٔانزبْٛهٛخ 

 انًُمٕنخ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 ًٕرط ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس

 

 عبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبدانكًٛٛبء لغى   -انًشؽهخ انضبنضخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انكًٛٛبء انؼضٕٚخ اعى / سيض انًمشس .3

 يؾبضشاد انكزشَٔٛخ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ60) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2021/ 5/  30 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1
  .والوسطيات العضوية الفعالة 

 .تفاعالت والعوامل الموثرة  فيهاالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -2

 االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي تفاعالت التعويض  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -3    
لمركبات الحميية غير المتجانسة والمركبات متعددة الحميات  عن ا تزويد الطالبات بمعمومات  -4 
 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العممي لطمبتنا تمكن نل

 
 
 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب 

انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انزؼهى يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ؛انجشَبيظ.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .10

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االعزكشبفٛخ -1

 شحضإنمبء انًؾب -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

    

 طشائك انزمٛٛى 
 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

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

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثشكم ٔاضؼ ٔدلٛك -1

 عًغ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ ػهًٛخ ٔطٕالً انٗ انًجبدا ٔانؾمبئك انزٙ رغبػذ فٙ ؽم انًشكالد -2

 انمذسح ػهٗ انًجبدسح فٙ انُشبطبد انالطفٛخ -3

   انزكٛف ثُغبػ يغ االٔضبع ٔانًٕالف انًغٛشح -4
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطشٚمخ 

انكًٛٛبء   2 1رششٍٚ األٔل 

 انفشاغٛخ)انًغغًخ(
 انطشٚمخ

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رفبػالد راد خظٕطٛخ   2 2رششٍٚ األٔل 

 يغغًخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
انطشٚمخ  لٕٖ انؾٕايض ٔانمٕاػذ  2 3رششٍٚ االٔل 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
انؾٕايض انكبسثٕكغٛهٛخ   2 4رششٍٚ األٔل 

 االسٔيبرٛخ
 طشٚمخان

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رششٍٚ انضبَٙ 

1 
نطشٚمخ ا انمٕاػذ االسٔيبرٛخ  2

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رششٍٚ انضبَٙ 

2 
 – إٌٚ انكبسثٌٕ انًٕعت  2

 رؾضشِ ٔرفبػالرّ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
رششٍٚ انضبَٙ 

3 
انطشٚمخ  شٓش٘ايزؾبٌ   2

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
رششٍٚ انضبَٙ 

4 

سرؾبل انٗ َزشٔعٍٛ اال  2

 َبلظخ انكزشَٔٛب
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 -إٌٚ انكبسثٌٕ انغبنت  2 1كبٌَٕ األٔل 

 طشق رؾضٛشِ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

إٌٚ انكبسثٌٕ انغبنت   2 2كبٌَٕ األٔل  

 ٔانزٕرٕيشٚخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

رفبػالد إٌٚ انكبسثٌٕ   2    3  كبٌَٕ األٔل

 انغبنت
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

اعزمشاسٚخ إٌٚ انكبسثٌٕ   2 4 كبٌَٕ األٔل

 انغبنت
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

رؼٕٚض َٕٛكهٕٛفٛهٙ ػهٗ   2  1كبٌَٕ انضبَٙ 

 رسح كبسثٌٕ يشجؼخ
انطشٚمخ 

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انًٛكبَٛكٛخ ٔانًفبْٛى   2 2كبٌَٕ انضبَٙ 

 انكًٕٛفشاغٛخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

 انجُٛخ,رأصٛش  2  3كبٌَٕ انضبَٙ 

 انًزٚت,انًغًٕػخ انذاخهخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  ايزؾبٌ شٓش٘  2 4كبٌَٕ انضبَٙ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انطشٚمخ  رفبػالد انؾزف  2 1شجبط    

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انطشٚمخ  E1,E2,ECBيٛكبَٛكٛخ    2  2شجبط    

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 رأصٛش انًغًٕػخ انًُشطخ  2  1آراس    

 ػهٗ يٛكبَٛكٛبد انؾزف
انطشٚمخ 

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 األداء انظفٙانطشٚمخ  انغزٔس انؾشح  2 2آراس    
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 -الكيمياء العضوية لطمبة الصفوف الثالثة -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 د. الجبار عبداليادر مخمص  -تأليف

 ترجمة -الدليل الى ميكانيكية التفاعالت العضوية -2
 عضيد يوسف ميري ود. فاضل سميمان كمونة  د.

 د. خالد محمود داؤد -ميكانيكية التفاعالت العضوية/تأليف -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
2-Organic Chemistry , R.T. Morrison and R.N. 
Boyd, , 6thEdition, Prentice – Hall. Englewood 

Cliffs, New Jersey 07632 (1992). 
3- Organic Chemistry , G.  Solomon's ,10nt ,John 

Willy& Sons .Inc.(2011). 

 انمٛبعٛخ

انطشٚمخ  رفبػالد انغزٔس انؾشح  2 3    آراس 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  شٓش٘أيزؾبٌ   2  4آراس     

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انًشكجبد االسٔيبرٛخ   2 1َٛغبٌ 

 يزؼذدح انؾهمبد
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

ٔرفبػالد  انُفضبنٍٛ  2 2َٛغبٌ  

 االعزجذال
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  االَضشاعٍٛ ٔانفُٛبَضشٍٚ  2 3َٛغبٌ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انًشكجبد انؾهمٛخ غٛش   2  4َٛغبٌ 

 انًزغبَغخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 االنكزشٔفٛهٙاالعزجذال   2  1يبٚظ   

نهًشكجبد انؾهمٛخ غٛش 

 انًزغبَغخ

انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

طشٚمخ ؽم  ايزؾبٌ شٓش٘  2 2يبٚظ  

 انًشكالد

انظفٙ األداء  

 ٔااليزؾبَبد

طشٚمخ ؽم  طشق رؾضٛشِ انكُٕٕٚنٍٛ   2  3يبٚظ 

 انًشكالد

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

 االعزجذالرفبػالد   2 4يبٚظ 

 نهكُٕٕٚنٍٛ
طشٚمخ ؽم 

 انًشكالد

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
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               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 (  .انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ) 
1-Organic Chemistry , Paula Yurkanis  
Bruice, 2nd Edition, Prentice-Hall Inc. 
Upper Saddle River, New Jersey (1998). 

 :انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ة ـ

 انًؾبضشاد االنكزشَٔٛخ.-1

 يٕالغ االَزشَٛذ .  -2

 انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهكهٛخ ػهٗ انُذ.-3

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 .رُٕع يظبدس رؼهى يٕضٕػبد انًمشس -1

يشاعؼخ انجؾٕس ٔانذساعبد انًُشٕسح انكًٛٛبء  ٔ ْٕ يغزؾذس ٔعذٚذ فٙ انًغبالد االنًبو ثكم يب -2

 .ٔغٛش انًُشٕسح فٙ انغبيؼبد ٔانذٔسٚبد

 .االفبدح يٍ يغزؾذصبد َزبئظ انجؾٕس انزغشٚجٛخ -3

 

 

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

 يٓبساد انؾٕاس ٔانًُبلشخ انؼهًٛخ .   -1د

 بد انؾذٚضخ فٙ االرظبالد ٔانزٕصٛك ٔانزٕاطم يغ انًؤعغبد ٔانًشاكض انؼهًٛخ . ٛيٓبساد انزمُ -2د

 يٓبساد انؼًم انغًبػٙ خبطخ فٙ انجؾش انؼهًٙ . -3د

 .  انؼهًٛخ يٍ خالل طشٚمخ ؽم انًشكالد يٓبساد ؽم انًشكالد  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انطشٚمخ االعزمشائٛخ ) االعزُجبطٛخ( -
 طشٚمخ ؽم انًشكالد . -
اػبد انذٔساد ٔانُذٔاد انزذسٚجٛخ إلكغبة انطبنجبد انمذسح ػهٗ انزٕاطم يغ انًغزًغ ، ٔانمذسح ػهٗ  -

 انؾٕاس انًضًش ، ٔؽم انًشكالد انزشثٕٚخ ثبنطشائك انؼهًٛخ .
 انزفبػم انظفٙ ٔرجبدل اٜساء ثٍٛ انطبنت ٔانًذسط نطشػ طؼٕثبد انزؼهى ٔيُبلشخ ؽهٕنٓب .  -

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 االخزجبساد انشفٕٚخ ٔانزؾشٚشٚخ ، انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ، انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ .  -
انًالؽظخ انًجبششح ألداء انطبنجخ فٙ يغبالد انؾٕاس ، ٔانزٕاطم انفكش٘ ٔانؼهًٙ ، ٔانؼًم ثشٔػ  -

 انفشٚك ضًٍ انظف انذساعٙ ٔثٛئخ انكهٛخ ٔانغبيؼخ . 
 ركهٛف انطبنجبد ثئػذاد انجؾٕس انؼهًٛخ الخزجبس لذسرٍٓ ػهٗ انزفكٛش ٔاالعزُزبط ٔؽم انًشكالد . 

 



 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجـؾش انؼهًٙ  
 عـــــٓبص اإلشـــــشاف ٔانزمـــٕٚى انؼهــًٙ  

  دائشح ضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ

   
 

 
 
 
 

 ايمان أيوب ياس .د .ماسم التدريسي:                                      
 

 ركشٚذ:  الجامعة    

 انزشثٛخ نهجُبد:  / انًؼٓذانكهٛخ   

                                         انكًٛٛبء:    انمغى انؼهًٙ    

 2021/  5/ 30ربسٚخ يمء انًهف :     

 

 انزٕلٛغ   :                         :                                    انزٕلٛغ    

 ػجذ انْٕبة . اَزظبس غبَى و.دا. : انًؼبٌٔ انؼهًٙ عىا        يؾًذ غبص٘ ػجذ انكشٚى أ.و.د.:  سئٛظ انمغى عىا   

                                                        :  انزبسٚخ                                                       : نزبسٚخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دلـك انًهف يٍ لجم     

 ضًبٌ انغٕدح ٔاألداء انغبيؼٙشؼجخ     

 ٔاألداء انغبيؼٙ:ضًبٌ انغٕدح  اعى يذٚش شؼجخ    

                   انزبسٚخ         

 انزٕلٛغ    

                                                       

 

 

 

                                        

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                       
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 ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 
األكبدًٚٙ ْزا  اٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيظ ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ 

يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبؽخ . ٔٚظبؽجّ 

 ٔطف نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 

 عبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  / كهٛخ انزشثٛخ  نهجُبدانكًٛٛبء لغى   -شاثؼخانًشؽهخ ان / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
   كًٛٛبء ػضٕٚخ

  فٙ انكًٛٛبءثكبنٕسٕٚط  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘

 ال ٕٚعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 يٛذاَٛخ/ دٔساد رذسٚجٛخ ٔرؼهًٛٛخصٚبساد  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 2321/ 5/ 33 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 صناعيةمياء الالكي تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1

وتفاعالتها والعوامل  البتروكيمياويةعن المركبات العضوية  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية -2
 .فيها  المؤثرة

 الصناعات مثل العطور والسمنت والزجاج والصناعات الكيمياوية وغيرهامختمف   -3

 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العممي لطمبتنا تمكن نل

 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .13
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  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
    ٛخ انكًٛٛبء انظُبػهٗ ػانطهجخ اٌ ٚزؼشف  -1أ

  

انًٛكبَٛكٛبد انؼهًٛخ انًمزشؽخ نهزفبػالد ٍ ػهٗ طؾخ االفكبس انزٙ عبءد ثٓب اٌ ٚجشْ -2أ

 انؼضٕٚخ  
 ٛخ.طشائك انؾذٚضخ فٙ انزؾضٛشاد انظُبػاٌ ٚزؼشف ػهٗ ان -3أ
 يغبالد انؾٛبح انًخزهفخ انزفبػالد انؼضٕٚخ   ألَٕاعانؼهًٛخ انظؾٛؾخ  ًجبداان اٌ ٚطجك  -4أ
فٙ ؽبنخ رؼُّٛٛ ثؼذ   االششافٔ انزمٛٛظ ٔانغٛطشح انُٕػٛخثؼًهٛخ   ٚمٕوٚغزطٛغ اٌ اٌ  -6أ

 .فٙ انًُشأد انظُبػٛخانزخشط 
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٛخ انكًٛٛبء انظُبػنًفٕٓو يؼشفخ انطبنجخ  – 1ة 

 .لذسح انطبنجخ ػهٗ ٔطف انغهٕن انًزٕلغ يُٓب كُزٛغخ نهذسط – 2ة 

      . انزغبسة انًمزشؽخ فٙ يغبالد انؾٛبحرطجٛك  – 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجخ -2

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 ًْٛزٓب.  اْزًبيبَ ثًٕضٕع انكًٛٛبء انظُبػٛخ ٔا اٌ رجذ٘ انطبنجخ -1ط         

 انزؼهًٛٛخ .خشٚبد فٙ رطٕٚش انؼًهٛخ رؾزشو افكبس انطبنجبد اال -2ط

 يغ  انًٕالف انزؼهًٛٛخ ٔانؾٛبرٛخ انمذسح ػهٗ انزؼبيم  -3ط

    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

   

 طشائك انزمٛٛى  
 االخزجبساد انُظشٚخ-ا

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد-ة
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األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ- ط

 .انشخظٙ(

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕضٕػ ٔدلٛك -1د

عًغ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ يُٓغٛخ ٔػهًٛخ ٔطٕال انٗ انًجبدا ٔانؾمبئك انزٙ رغبػذ ػهٗ ؽم  -2د

 انًشكالد

 انمذسح ػهٗ انًجبدسح فٙ انُشبطبد انالطفٛخ -3د

 انزكٛف ثُغبػ يغ االٔضبع ٔانًٕالف انًزغٛشح-4د   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 انًُبلشخطشٚمخ  -3

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 
  ثُٛخ انجشَبيظ .11

سيض انًمشس أ  انًشؽهخ انذساعخ

 انًغبق

اعى انًمشس أ 

 انًغبق

 انغبػبد انًؼزًذح

 ػًهٙ َظش٘

 3 2 صناعيةكيمياء   رابعةالمرحلة ال

     

 
 نهزطٕس انشخظٙانزخطٛظ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل .13

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ.14
 البرنامج  على شبكة االنترنت وتطبيقات الجامعات المماثلة.  روابط -1

الدورات والورش االلكترونية التي اقامتها اقسام الجودة واالداء الجامعي حول البرنامج في مختلف  -2
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 الكليات في العراق.

 .الموقع االلكتروني للكلية والجامعة  -3

 .الحديثةوالمصادر  الكيمياءقسم الكيمياء الصناعية في  كتب  -4

 

 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يًٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى 

 يخشعبد انزؼهٛى 

اعبعٙ/  اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ/انًغزٕٖ

 اخزٛبس٘

االْذاف  االْذاف انًؼشفٛخ

 انًٓبسارٛخ

انخبطخ 

 ثبنجشَبيظ

االْذاف 

انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

 انًٓبساد انؼبيخ

ٔانزبْٛهٛخ 

 انًُمٕنخ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 ًٕرط ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس

 

 عبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبدانكًٛٛبء لغى   -انًشؽهخ انضبنضخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انكًٛٛبء انؼضٕٚخ اعى / سيض انًمشس .3

 يؾبضشاد انكزشَٔٛخ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ60) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2021/ 5/  30 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1
  .والوسطيات العضوية الفعالة 

 .تفاعالت والعوامل الموثرة  فيهاالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -2

 تفاعالت التعويض االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -3    
لمركبات الحمقية غير المتجانسة والمركبات متعددة الحمقات  عن ا تزويد الطالبات بمعمومات  -4 
 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العممي لطمبتنا تمكن نل

 
 
 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب 

انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انزؼهى يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ؛انجشَبيظ.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .10

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االعزكشبفٛخ -1

 شحضإنمبء انًؾب -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزكشبفٛخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشٚمخ انًُبلشخ -3

    

 طشائك انزمٛٛى 
 االخزجبساد انُظشٚخ -1

 انزمبسٚش ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

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

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثشكم ٔاضؼ ٔدلٛك -1

 عًغ انًؼهٕيبد ثطشٚمخ ػهًٛخ ٔطٕالً انٗ انًجبدا ٔانؾمبئك انزٙ رغبػذ فٙ ؽم انًشكالد -2

 انمذسح ػهٗ انًجبدسح فٙ انُشبطبد انالطفٛخ -3

   انزكٛف ثُغبػ يغ االٔضبع ٔانًٕالف انًغٛشح -4
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطشٚمخ 

انكًٛٛبء   2 1رششٍٚ األٔل 

 انفشاغٛخ)انًغغًخ(
 انطشٚمخ

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رفبػالد راد خظٕطٛخ   2 2رششٍٚ األٔل 

 يغغًخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
انطشٚمخ  لٕٖ انؾٕايض ٔانمٕاػذ  2 3رششٍٚ االٔل 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
انؾٕايض انكبسثٕكغٛهٛخ   2 4رششٍٚ األٔل 

 االسٔيبرٛخ
 طشٚمخان

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رششٍٚ انضبَٙ 

1 
نطشٚمخ ا انمٕاػذ االسٔيبرٛخ  2

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
رششٍٚ انضبَٙ 

2 
 – إٌٚ انكبسثٌٕ انًٕعت  2

 رؾضشِ ٔرفبػالرّ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
رششٍٚ انضبَٙ 

3 
انطشٚمخ  شٓش٘ايزؾبٌ   2

 انمٛبعٛخ
األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 
رششٍٚ انضبَٙ 

4 

سرؾبل انٗ َزشٔعٍٛ اال  2

 َبلظخ انكزشَٔٛب
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 -إٌٚ انكبسثٌٕ انغبنت  2 1كبٌَٕ األٔل 

 طشق رؾضٛشِ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

إٌٚ انكبسثٌٕ انغبنت   2 2كبٌَٕ األٔل  

 ٔانزٕرٕيشٚخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

رفبػالد إٌٚ انكبسثٌٕ   2    3  كبٌَٕ األٔل

 انغبنت
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

اعزمشاسٚخ إٌٚ انكبسثٌٕ   2 4 كبٌَٕ األٔل

 انغبنت
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

رؼٕٚض َٕٛكهٕٛفٛهٙ ػهٗ   2  1كبٌَٕ انضبَٙ 

 رسح كبسثٌٕ يشجؼخ
انطشٚمخ 

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انًٛكبَٛكٛخ ٔانًفبْٛى   2 2كبٌَٕ انضبَٙ 

 انكًٕٛفشاغٛخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

 انجُٛخ,رأصٛش  2  3كبٌَٕ انضبَٙ 

 انًزٚت,انًغًٕػخ انذاخهخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  ايزؾبٌ شٓش٘  2 4كبٌَٕ انضبَٙ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انطشٚمخ  رفبػالد انؾزف  2 1شجبط    

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

انطشٚمخ  E1,E2,ECBيٛكبَٛكٛخ    2  2شجبط    

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 رأصٛش انًغًٕػخ انًُشطخ  2  1آراس    

 ػهٗ يٛكبَٛكٛبد انؾزف
انطشٚمخ 

 مٛبعٛخان

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 األداء انظفٙانطشٚمخ  انغزٔس انؾشح  2 2آراس    
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 -الكيمياء العضوية لطمبة الصفوف الثالثة -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 د. الجبار عبدالقادر مخمص  -تأليف

 ترجمة -الدليل الى ميكانيكية التفاعالت العضوية -2
 عضيد يوسف ميري ود. فاضل سميمان كمونة  د.

 د. خالد محمود داؤد -ميكانيكية التفاعالت العضوية/تأليف -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
2-Organic Chemistry , R.T. Morrison and R.N. 
Boyd, , 6thEdition, Prentice – Hall. Englewood 

Cliffs, New Jersey 07632 (1992). 
3- Organic Chemistry , G.  Solomon's ,10nt ,John 

Willy& Sons .Inc.(2011). 

 انمٛبعٛخ

انطشٚمخ  رفبػالد انغزٔس انؾشح  2 3    آراس 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  شٓش٘أيزؾبٌ   2  4آراس     

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انًشكجبد االسٔيبرٛخ   2 1َٛغبٌ 

 يزؼذدح انؾهمبد
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

ٔرفبػالد  انُفضبنٍٛ  2 2َٛغبٌ  

 االعزجذال
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انطشٚمخ  االَضشاعٍٛ ٔانفُٛبَضشٍٚ  2 3َٛغبٌ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

انًشكجبد انؾهمٛخ غٛش   2  4َٛغبٌ 

 انًزغبَغخ
انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

 االنكزشٔفٛهٙاالعزجذال   2  1يبٚظ   

نهًشكجبد انؾهمٛخ غٛش 

 انًزغبَغخ

انطشٚمخ 

 انمٛبعٛخ

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد 

طشٚمخ ؽم  ايزؾبٌ شٓش٘  2 2يبٚظ  

 انًشكالد

انظفٙ األداء  

 ٔااليزؾبَبد

طشٚمخ ؽم  طشق رؾضٛشِ انكُٕٕٚنٍٛ   2  3يبٚظ 

 انًشكالد

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد

 االعزجذالرفبػالد   2 4يبٚظ 

 نهكُٕٕٚنٍٛ
طشٚمخ ؽم 

 انًشكالد

األداء انظفٙ 

 ٔااليزؾبَبد
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               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 (  .انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ) 
1-Organic Chemistry , Paula Yurkanis  
Bruice, 2nd Edition, Prentice-Hall Inc. 
Upper Saddle River, New Jersey (1998). 

 :انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ة ـ

 انًؾبضشاد االنكزشَٔٛخ.-1

 يٕالغ االَزشَٛذ .  -2

 انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهكهٛخ ػهٗ انُذ.-3

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 .رُٕع يظبدس رؼهى يٕضٕػبد انًمشس -1

يشاعؼخ انجؾٕس ٔانذساعبد انًُشٕسح انكًٛٛبء  ٔ ْٕ يغزؾذس ٔعذٚذ فٙ انًغبالد االنًبو ثكم يب -2

 .ٔغٛش انًُشٕسح فٙ انغبيؼبد ٔانذٔسٚبد

 .االفبدح يٍ يغزؾذصبد َزبئظ انجؾٕس انزغشٚجٛخ -3

 

 

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

 يٓبساد انؾٕاس ٔانًُبلشخ انؼهًٛخ .   -1د

 بد انؾذٚضخ فٙ االرظبالد ٔانزٕصٛك ٔانزٕاطم يغ انًؤعغبد ٔانًشاكض انؼهًٛخ . ٛيٓبساد انزمُ -2د

 يٓبساد انؼًم انغًبػٙ خبطخ فٙ انجؾش انؼهًٙ . -3د

 .  انؼهًٛخ يٍ خالل طشٚمخ ؽم انًشكالد يٓبساد ؽم انًشكالد  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انطشٚمخ االعزمشائٛخ ) االعزُجبطٛخ( -
 طشٚمخ ؽم انًشكالد . -
اػبد انذٔساد ٔانُذٔاد انزذسٚجٛخ إلكغبة انطبنجبد انمذسح ػهٗ انزٕاطم يغ انًغزًغ ، ٔانمذسح ػهٗ  -

 انؾٕاس انًضًش ، ٔؽم انًشكالد انزشثٕٚخ ثبنطشائك انؼهًٛخ .
 انزفبػم انظفٙ ٔرجبدل اٜساء ثٍٛ انطبنت ٔانًذسط نطشػ طؼٕثبد انزؼهى ٔيُبلشخ ؽهٕنٓب .  -

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 االخزجبساد انشفٕٚخ ٔانزؾشٚشٚخ ، انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ، انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ .  -
انًالؽظخ انًجبششح ألداء انطبنجخ فٙ يغبالد انؾٕاس ، ٔانزٕاطم انفكش٘ ٔانؼهًٙ ، ٔانؼًم ثشٔػ  -

 انفشٚك ضًٍ انظف انذساعٙ ٔثٛئخ انكهٛخ ٔانغبيؼخ . 
 ركهٛف انطبنجبد ثئػذاد انجؾٕس انؼهًٛخ الخزجبس لذسرٍٓ ػهٗ انزفكٛش ٔاالعزُزبط ٔؽم انًشكالد . 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

المحاليل  وأنواعيتضمن المنهج أهمية الكيمياء التحميمية وعالقتها بالعموم االخرى وطرائق تصنيفها، 
التحميل  أساسياتيتضمن المنهج و التحميل الوصفي .  وأساسياتوكيفية تحضيرها والتعبير عن تراكيزها، 

وتطبيقاتها. وكذلك يتضمن  بأنواعهاوالتفاعالت الكيميائية المتضمنة والحسابات المتعمقة بالتسحيحات الحجمي 
 .المنهج كيفية التعامل مع المواد الكيميائية ومخاطرها

 

 

 عبيؼخ ركزَذ /كهُخ انززثُخ نهجُبد  انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 لظى انكًُُبء / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او بدًٍَ اطى انجزَبيظ األك .3

 انًهٍُ 
 ونً/ انًزحهخ االُخزحهُهانكًُُبء ان

 كًُُبء ثكبنىرَىص اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراد /أخزي 

 طُىٌ

 ال َىعذ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 انُشبطبد انجحضُخ وانًشبهذ وانزطجُك فٍ انذراطخ انضبَىَخ  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

 29/05/2021 برَخ إػذاد انىصف ر .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 فٍ انًذارص انضبَىَخ. خ ثًالكبد يزخصصخ فٍ رذرَض يبدح انكًُُبءرفذ وسارح انززثُ -1

التعرف عمى المواد والمحاليل الكيميائية المختمفة وكيفية التعامل معها وخصوصا  رًكٍُ انطبنجبد يٍ -2
 الخطرة منها

 فية تحضير المحاليل والتعبير عن تراكيزها تعمم كي -3
 تعمم طريقة التحميل الوصفي اليونات عناصر الزمر الخمسة -4
 

 اجراء انواع التسحيحات والعالقات الرياضية المتعمقة بها -5
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيظيخزعبد ان  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
 . الكيمياء التحليلية ومنها التحليل الوصفي واحلجمي يجبديءمعرفة  منالطلبة  متكني -1أ

 .انواع التوازن الكيميائي لاللكرتوليتات الضعيفةمتكني الطلبة يف معرفة  -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانني و تطبيقها يف اجلانب العملي. -3أ

 . انكًُُبءطخ هجخ انًهبراد انزمُُخ انحذَضخ فٍ دراأٌ َزؼهى انط -4أ

 جزَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 هجخ يٍ االنًبو ثطزائك انزذرَض وانمُبص وانزمىَى نهًبدح انؼهًُخ .نطزًكٍ اأٌ َ- 1ة 

 هجخ يٍ إخزُبر طزَمخ انزذرَض انًُبطجخ نكم يبدح ػهًُخ ثحُش َمذيهب ثطزَمخ يشىلخ ٍ انطزًكأٌ َ- 2ة 

حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفهى انًبدح انؼهًُخ نذي انطهجخ ثبالطزؼبَخ ثُظزَبد هجخ يٍ أٌ َزًكٍ انط- 3ة 

        ورذرَظهب انكًُُبءػهى انُفض انززثىٌ ووطبئم انزؼهُى انحذَضخ يًب َظهم دراطخ 

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انطزَمخ انمُبطُخ )االنمبئُخ(.-

 طزَمخ انُص.-

 طبَخ(.انطزَمخ االطزمزائُخ )االطزُج-

 طزَمخ حم انًشكالد . -

 

 طزائك انزمُُى      

 اإليزحبَبد انُىيُخ ،انًُبلشخ انصفُخ ،انىاعجبد انجُزُخ ويزبثؼزهب ،انزمىَى انصفٍ(.انزمىَى انجُبئٍ او انزكىٍَُ )-

 انزمىَى انزشخُصٍ)اإليزحبَبد انفصهُخ وانُهبئُخ إلصذار أحكبو انُغبػ وانزطىة (-

 
 عذاَُخ وانمًُُخ .انى األهذاف -ط

 . ػهى انكًُُبءرُشؤح انطبنت ػهً حت -1ط         

 .ػهى انكًُُبءانزؼزف ػهً يىاطٍ انغًبل فٍ -2ط

 انمذرح ػهً انزؼبيم يغ  انًىالف انزؼهًُُخ وانحُبرُخ  -3ط

 

    

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

َهب أهذاف لًُُخ ال ًَكٍ رهمُُهب كبألهذاف انًؼزفُخ الرؼزًذ فٍ األهذاف انىعذاَُخ طزائك انزؼهُى انزمهُذَخ ، أل

 نذا َُؼزًذ :

 رًضُم انطبنت نهمذوح انحظُخ فًٍُ حىنه .-1

 ركىٍَ فئخ ػبيخ يٍ انمُى انحظُخ .-2

 رىفُز انذافغ انُفظٍ نزحمُك األهذاف انىعذاَُخ -3

 

 طزائك انزمُُى    
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د انزمهُذَخ ، ثم َزى االػزًبد ػهً يالحظخ طهىن انطبنجخ ال َزى رمىَى األهذاف انىعذاَُخ ػٍ طزَك االخزجبرا

ويمبثهزهب ويُبلشزهب ويزبثؼخ ػاللزهب ثبنىطظ انزؼهًٍُ ثًب َىفز طغالً رزاكًُبً ػٍ رًضُّههب نألهذاف انىعذاَُخ 

 وانمًُُخ .

 
 

 

 .انشخصٍ(وانزطىر األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف  )انًهبرادانًُمىنخ انزؤهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 يهبراد انحىار وانًُبلشخ انؼهًُخ .   -1د

 بد انحذَضخ فٍ االرصبالد وانزىصُك وانزىاصم يغ انًؤطظبد وانًزاكش انؼهًُخ . ُيهبراد انزمُ -2د

 يهبراد انؼًم انغًبػٍ خبصخ فٍ انجحش انؼهًٍ . -3د

 ائك انززثىَخ وانُفظُخ .يهبراد حم انًشكالد انززثىَخ ثبالطزؼبَخ ثبنجزايظ وانطز -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 انطزَمخ االطزمزائُخ ) االطزُجبطُخ( -
 طزَمخ حم انًشكالد . -
اد انذوراد وانُذواد انزذرَجُخ إلكظبة انطبنجبد انمذرح ػهً انزىاصم يغ انًغزًغ ، وانمذرح ػهً ذاػ -

 هًُخ .انحىار انًضًز ، وحم انًشكالد انززثىَخ ثبنطزائك انؼ
 انزفبػم انصفٍ ورجبدل اِراء ثٍُ انطبنت وانًذرص نطزػ صؼىثبد انزؼهى ويُبلشخ حهىنهب .  -

 
 طزائك انزمُُى          

 االخزجبراد انشفىَخ وانزحزَزَخ ، انفزدَخ وانغًبػُخ ، انُظزَخ وانؼًهُخ .  -
وانؼهًٍ ، وانؼًم ثزوػ  انًالحظخ انًجبشزح ألداء انطبنجخ فٍ يغبالد انحىار ، وانزىاصم انفكزٌ -

 انفزَك ضًٍ انصف انذراطٍ وثُئخ انكهُخ وانغبيؼخ . 
 ركهُف انطبنجبد ثئػذاد انجحىس انؼهًُخ الخزجبر لذررهٍ ػهً انزفكُز واالطزُزبط وحم انًشكالد . 

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

 د انًؼزًذحانظبػب           اطى انًمزر أو انًظبق ريش انًمزر أو انًظبق انًزحهخ انذراطُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

 3 3 ُخزحهُهانكًُُبء ان  ونًاالانًزحهخ 

     

     

     

     
     
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 ى البحث وحل املشكلت العلمية .  سام املماثلة ، لتنمية القدرة علية يف االقاالطالع على دراسات عامل-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . -

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

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  ملركزي الذي تنتهجهظام التوزيع ايتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

حان النهائي توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف االمت فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالكلية أما القبول يف قسم الكيمياء
 للصف السادس يف املرحلة الثانوية .

 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 عراق .الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاهد والكليات يف ال-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج لالخاصت با

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                 اساسٍ كُوُاء تحلُلُت  االولً

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ركزَذ / كهُخ انززثُخ نهجُبد  انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 لظى انكًُُبء / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 ًزحهخ االونًُخ / انزحهُهنكًُُبء انا اطى / ريش انًمزر .3

 انكززوَُخيحبضزاد صفُّخ  انحضىر انًزبحخأشكبل  .4

 يمزر طُىٌ  انفصم / انظُخ .5

 طبػخ 181 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 29/5/2021 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 الكيمياء التحليليةااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 ، واكظبثهٍ انًهبراد انؼهًُخ وانؼًهُخ. رؼشَش إدران انطبنجبد ثآفبق ػهى انكًُُبء -2      
اكظبة انًزخزعبد يهبراد رذرَض يب رهمََُُه يٍ ػهى انكًُُبء نطهجخ انًذارص انضبَىَخ فًُب ثؼذ ثًب  -3      

 َُبطجهب يٍ طزائك انزذرَض وَؼُُهب يٍ وطبئم اإلَضبػ ويهبراد انزىاصم انؼهًٍ انحذَضخ . 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 زائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىوط ًمزربد انيخزع .11

 األهذاف انًؼزفُخ   -أ
 . اطبطُبد انكًُُبء انزحهُهُخمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .وفصم وكشف اَىَبد انشيز فٍ انزحهُم انُىػٍ ترسيب كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 .تعبري عن تراكيزهاالرياضية لتحضري احملاليل والتعليم الطلبة كيفية استخدام القوانني  -3أ

 . انزظحُحبد واَىاػهبهجخ أٌ َزؼهى انط -4أ

 األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنًمزر.   -ة 

 .ًكُهب يٍ فهى انزفبػالد انكًُُبئُخرًُُخ انحض انؼهًٍ انظهُى انذٌ َ  – 1ة

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفهى انًبدح انؼهًُخ.  – 2ة

 ى وانزؼهى طزائك انزؼهُ     

 . االنكززوَُخ_ انمبء انًحبضزاد 

  انؼًهُخطزَمخ ان_ 

 _ انطزَمخ حم انًشكالد.

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

_ انزمىَى انجُبئٍ ) انزكىٍَُ( ثباليزحبَبد انُىيُخ ، ويالحظخ أداء انطبنجخ فٍ انًُبلشبد انصفُخ وانىاعجبد 

 انجُزُخ ويزبثؼزهب ، وانزمىَى انصفٍ .

 

 زمىَى انزشخُصٍ ثباليزحبَبد  انفصهُخ وانُهبئُخ إلصذار أحكبو انُغبػ وانزطىة ._ ان

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 . رُشؤح انطبنجبد ػهً حت ػهى انكًُُبء -1ط

 . وفهى آنُبد  حذوس انزفبػالد انكًُُبئُخ وكُفُخ انظُطزح ػهُهبيؼزفخ  -2ط

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 رىفُز انذافغ انُفظٍ نزحمُك األهذاف انىعذاَُخ .  -

 

 

 
 طزائك انزمُُى    
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Topics Hours 
1- The  scope of analytical chemistry 

6 

a) The importance of analytical chemistry 
b) Classification of methods 
c) Quantitative analysis 
d) Steps in the determination 
e) Concentration 

2- Review of Elementary concepts 

6 

a) The chemical composition of solution; strong and weak 
electrolytes 

b) The dissociation of water 
c) Acids and bases 
d) Important weight and concentration terms; units of weight, 

methods for expression of concentration 
e) Stoichiometric relationships 
f) Chemical equilibrium 

3- Ionic equilibrium 

12 
a- The solubility of precipitates 

i. The applications of solubility product constants 
ii. The solubility product constant. 

iii. The common ion effect 

_ الرظزخذو هُب طزائك انزذرَض انزمهُذَخ ثم َزى االػزًبد ػهً انًالحظخ وانًمبثهخ ويحبونخ فهى أفكبر 

 انطبنجخ حىل األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ فٍ هذا انًغبل .

 

 

 
 ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. .انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهك انًهبراد انؼبيخ وانزؤهُهُخ -د 

 . يهبراد انحىار وانًُبلشخ انؼهًُخ  -1د

 .  يهبراد انؼًم انغًبػٍ خبصخ فٍ انجحش انؼهًٍ   -2د

 . َُُهبلىاكُفُخ رطجُك واكزظبة انًؼزفخ ثًجبديء ػهى انكًُُبء  -3د

 

 ثُُخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ
اطى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

 6  Topics  ،انطزَمخ انمُبطُخ

 انطزَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
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iv. Effect of pH on solubility 
v. Complex ion formation and solubility 

vi. Separation of ions by control of the concentration of the 
precipitating reagent. 

vii. Effect of electrolyte concentration on solubility 
b- Acid base equilibria pH calculations  

i. Ion product constant of water 
ii. Solutions of  strong acids and strong bases 

iii. Solutions of  weak acids and weak bases 
iv. Solutions of salts of weak acids and weak bases 
v. Solutions of  a weak acid and it's salts or a weak base and it's 

salts. 
vi. Buffer solutions 
1. Properties of buffer mixtures 
2. Preparation of buffer solutions 

4- An introduction to volumetric methods of analysis 

9 

1) Definitions of some terms 
2) Desirable characteristics of a volumetric reactions 
3) Reaction types 
4) Standard solutions and primary solutions 
5) End points in volumetric analysis: titration curves 
6) Volumetric calculations  

i. Equivalent weight and milliequivalent 
ii. Normality  

iii. some important weight- volume relationships 
iv. Calculation of normality of a solution 
v. Calculation of results from titration data 

5-Precipitation titrations 

6 

a- titration curves for precipitation reactions  
i. Derivation  

ii. Factors affecting on titration curves 
b- End point detection 
c- Precipitation analysis with silver ion 

i. Silver nitrate and it's solutions 
ii. Determination of chloride by Mohr method 

iii. Determination of chloride by the Volhard method 
iv. Determination of chloride by the Fajan's method 

6- Theory of neutralization titration of simple systems 
6 a- Acid – base indicators 

i. Theory of indicator behavior  
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ii. Types of acid – base indicators 
b- Titration curves for simple neutralization reactions 

i. Titration of solutions of strong acids 
ii. Titration of solutions of weak acids and bases 

iii. Titration of solutions of salts of weak acids and bases. 
7- Theory of neutralization titration in complex systems 

6 a) Calculation of pH in complex systems 
b) Titration curves for complex acid base system. 

8- Volumetric methods based on complex formation methods 

6 
a- Titration curves for complex formation reactions. 
b- Method of end point detection for complex formation 

reactions. 
c- Complexometric titration with aminopoly carboxylic acids. 

9- Equilibrium in oxidation – reduction systems 

6 

    Fundamentals of electrochemistry 
10- Theory of oxidation – reduction titration 

a) Titration curves. 
b) oxidation – reduction indicators. 
c) Reagents for oxidation – reduction titration. 
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبيؼخ ركشَذ /كهُخ انزشثُخ نهجُبد  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انكًُُبء / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انًشحهخ انشاثؼخ –رشخُص ػضىٌ 

 كًُُبء ثكبنىسَىط اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :بو انذساعٍ انُظ .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 عُىٌ

 ال َىعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 انُشبطبد انجحضُخ وانًشبهذ وانزطجُك فٍ انذساعخ انضبَىَخ  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 25/5/2221 ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 فٍ انًذاسط انضبَىَخ. َظ يبدح انكًُُبءخ ثًالكبد يزخصصخ فٍ رذسسفذ وصاسح انزشثُ -1

 االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياء اء العضويةالكيمي ػهىرًكٍُ انطبنجبد يٍ االنًبو  -2

 انؼهًُخ وانؼًهُخ.، واكغبثهٍ انًهبساد  ػهى انكًُُبءرؼضَض إدسان انطبنجبد ثآفبق  -3

نطهجخ انًذاسط انضبَىَخ فًُب ثؼذ ثًب َُبعجهب  ػهى انكًُُبءاكغبة انًزخشعبد يهبساد رذسَظ يب رهمََُُه يٍ  -4

 يٍ طشائك انزذسَظ وَؼُُهب يٍ وعبئم اإلَضبػ ويهبساد انزىاصم انؼهًٍ انحذَضخ . 
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .12

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
  .اء العضويةالكيمي هباديءمن معرفة الطلبة  تمكين -1أ

 وطشق رحضُشتمكين الطلبة في معرفة جميع التغيرات التي تحصل في التفاعالت الكيميائية أثناء التفاعل  -2أ

 .انًشكجبد ورفبػالرهب
 .في الجانب العملي تحضير المركبات العضوية والكشف عنها تعليم الطلبة كيفية استخدام -3أ

 . انكًُُبءحذَضخ فٍ دساعخ هجخ انًهبساد انزمُُخ انأٌ َزؼهى انط -4أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 هجخ يٍ االنًبو ثطشائك انزذسَظ وانمُبط وانزمىَى نهًبدح انؼهًُخ .نطزًكٍ اأٌ َ- 1ة 

 هجخ يٍ إخزُبس طشَمخ انزذسَظ انًُبعجخ نكم يبدح ػهًُخ ثحُش َمذيهب ثطشَمخ يشىلخ ٍ انطزًكأٌ َ- 2ة 

هجخ يٍ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفهى انًبدح انؼهًُخ نذي انطهجخ ثبالعزؼبَخ ثُظشَبد ٍ انطأٌ َزًك- 3ة 

        ورذسَغهب انكًُُبءػهى انُفظ انزشثىٌ ووعبئم انزؼهُى انحذَضخ يًب َغهم دساعخ 

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انطشَمخ انمُبعُخ )االنمبئُخ(.-

 طشَمخ انُص.-

 ئُخ )االعزُجطبَخ(.انطشَمخ االعزمشا-

 طشَمخ حم انًشكالد . -

 
 طشائك انزمُُى      

 اإليزحبَبد انُىيُخ ،انًُبلشخ انصفُخ ،انىاعجبد انجُزُخ ويزبثؼزهب ،انزمىَى انصفٍ(.انزمىَى انجُبئٍ او انزكىٍَُ )-

 انزمىَى انزشخُصٍ)اإليزحبَبد انفصهُخ وانُهبئُخ إلصذاس أحكبو انُغبػ وانشعىة (-

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف   -ط 

 . ػهى انكًُُبءرُشؤح انطبنت ػهً حت  -1ط      

 .ػهى انكًُُبءانزؼشف ػهً يىاطٍ انغًبل فٍ  -2ط 

    
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

نًؼشفُخ الرؼزًذ فٍ األهذاف انىعذاَُخ طشائك انزؼهُى انزمهُذَخ ، ألَهب أهذاف لًُُخ ال ًَكٍ رهمُُهب كبألهذاف ا

 نزا َُؼزًذ :

 رًضُم انطبنت نهمذوح انحغُخ فًٍُ حىنه .-1

 ركىٍَ فئخ ػبيخ يٍ انمُى انحغُخ .-2

 رىفُش انذافغ انُفغٍ نزحمُك األهذاف انىعذاَُخ -3
 طشائك انزمُُى    

ىن انطبنجخ ال َزى رمىَى األهذاف انىعذاَُخ ػٍ طشَك االخزجبساد انزمهُذَخ ، ثم َزى االػزًبد ػهً يالحظخ عه

ويمبثهزهب ويُبلشزهب ويزبثؼخ ػاللزهب ثبنىعظ انزؼهًٍُ ثًب َىفش عغالً رشاكًُبً ػٍ رًضُّههب نألهذاف انىعذاَُخ 

 وانمًُُخ .
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 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزؤهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 شخ انؼهًُخ . يهبساد انحىاس وانًُبل  -1د

 يهبساد انزمُبد انحذَضخ فٍ االرصبالد وانزىصُك وانزىاصم يغ انًؤعغبد وانًشاكض انؼهًُخ .  -2د

 يهبساد انؼًم انغًبػٍ خبصخ فٍ انجحش انؼهًٍ . -3د

 يهبساد حم انًشكالد انزشثىَخ ثبالعزؼبَخ ثبنجشايظ وانطشائك انزشثىَخ وانُفغُخ . -4د   

 هُى وانزؼهى طشائك انزؼ         

 انطشَمخ االعزمشائُخ ) االعزُجبطُخ( -
 طشَمخ حم انًشكالد . -
اػبد انذوساد وانُذواد انزذسَجُخ إلكغبة انطبنجبد انمذسح ػهً انزىاصم يغ انًغزًغ ، وانمذسح ػهً  -

 انحىاس انًضًش ، وحم انًشكالد انزشثىَخ ثبنطشائك انؼهًُخ .
 وانًذسط نطشػ صؼىثبد انزؼهى ويُبلشخ حهىنهب .  انزفبػم انصفٍ ورجبدل اِساء ثٍُ انطبنت -

 
 طشائك انزمُُى          

 االخزجبساد انشفىَخ وانزحشَشَخ ، انفشدَخ وانغًبػُخ ، انُظشَخ وانؼًهُخ .  -
انًالحظخ انًجبششح ألداء انطبنجخ فٍ يغبالد انحىاس ، وانزىاصم انفكشٌ وانؼهًٍ ، وانؼًم ثشوػ  -

 ٍ وثُئخ انكهُخ وانغبيؼخ . انفشَك ضًٍ انصف انذساع
 ركهُف انطبنجبد ثئػذاد انجحىس انؼهًُخ الخزجبس لذسرهٍ ػهً انزفكُش واالعزُزبط وحم انًشكالد . 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق انًشحهخ انذساعُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

 3 2 رشخُص ػضىٌ  نشاثؼخاانًشحهخ 
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 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -
 وحل املشكلت العلمية .   االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . -

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

لعلمي حبسب استمارة القبول وزارة التعليم العايل والبحث ا ظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهيتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

يف الكيمياء فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة  أما القبول يف قسم الكيمياء
 لة الثانوية .االمتحان النهائي للصف السادس يف املرح

 
 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .-
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 هخطط ههاراث الونهج

 جً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَر

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 وُت والقُ
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 تشخُص  االولً

 عضىٌ 
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ركشَذ / كهُخ انزشثُخ نهجُبد  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انكًُُبء / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

  رشخُص ػضىٌ اعى / سيض انًمشس .3

 يحبضشاد صفُّخ  أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 يمشس عُىٌ  انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 181 )انكهٍ(د انغبػبد انذساعُخ ػذ .6

 25/15/2121 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياءالكيمياء العضوية علم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 خ وانؼًهُخ.انؼهًُ، واكغبثهٍ انًهبساد  ػهى انكًُُبءرؼضَض إدسان انطبنجبد ثآفبق  -2      
اكغبة انًزخشعبد يهبساد رذسَظ يب رهمََُُه يٍ ػهى انكًُُبء نطهجخ انًذاسط انضبَىَخ فًُب ثؼذ ثًب  -3      

 َُبعجهب يٍ طشائك انزذسَظ وَؼُُهب يٍ وعبئم اإلَضبػ ويهبساد انزىاصم انؼهًٍ انحذَضخ . 

 الطرق العضوية المتوفرة .تعليم الطلبة على كيفية تشخيص المركبات العضوية ب -4      

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

 األهذاف انًؼشفُخ   -أ

 . الكيمياء العضويةعلم  هباديءتمكين الطلبة من معرفة  -1أ

 .شخيصهاوطرق تحضير المركبات وتفاعالتها وطرق ت سير التفاعالت الكيميائية كيفيةتمكين الطلبة في معرفة   -2أ

 في الجانب العملي.تحضير المركبات العضوية وتشخيصها تعليم الطلبة كيفية  -3أ

 هجخ انًهبساد انزمُُخ انحذَضخ فٍ دساعخ انكًُُبء .أٌ َزؼهى انط -4أ

 

 األهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس.   -ة 

 .ئُخرًُُخ انحظ انؼهًٍ انغهُى انزٍ رًكُهب يٍ فهى انزفبػالد انكًُُب  – 1ة

 رًكٍُ انطهجخ يٍ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثفهى انًبدح انؼهًُخ.  – 2ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 _ انطشَمخ انمُبعُخ ) انمبء انًحبضشاد ( .

  انؼًهُخطشَمخ ان_ 

 _ انطشَمخ حم انًشكالد.

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

، ويالحظخ أداء انطبنجخ فٍ انًُبلشبد انصفُخ وانىاعجبد  _ انزمىَى انجُبئٍ ) انزكىٍَُ( ثباليزحبَبد انُىيُخ

 انجُزُخ ويزبثؼزهب ، وانزمىَى انصفٍ .

 

 _ انزمىَى انزشخُصٍ ثباليزحبَبد  انفصهُخ وانُهبئُخ إلصذاس أحكبو انُغبػ وانشعىة .

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 . رُشؤح انطبنجبد ػهً حت ػهى انكًُُبء -1ط

 . وفهى آنُبد  حذوس انزفبػالد انكًُُبئُخ وكُفُخ انغُطشح ػهُهبخ يؼشف -2ط

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 رىفُش انذافغ انُفغٍ نزحمُك األهذاف انىعذاَُخ .  -

 

 

 
 طشائك انزمُُى    
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أفكبس  _ الرغزخذو هُب طشائك انزذسَظ انزمهُذَخ ثم َزى االػزًبد ػهً انًالحظخ وانًمبثهخ ويحبونخ فهى

 انطبنجخ حىل األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ فٍ هزا انًغبل .

 

 

 
 ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. .انًهبساد انؼبيخ وانزؤهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهك -د 

 . يهبساد انحىاس وانًُبلشخ انؼهًُخ  -1د

 .  يهبساد انؼًم انغًبػٍ خبصخ فٍ انجحش انؼهًٍ   -2د

 . َُُهبلىاكُفُخ رطجُك واكزغبة انًؼشفخ ثًجبديء ػهى انكًُُبء  -3د
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يخشعبد انزؼهى  انغبػبد االعجىع

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

رششٍَ األول 

1 
مطيافية االشعة تحت  2

 الحمراء

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ األول 

2 
يافية االشعة تحت مط 2

 الحمراء

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ االول 

3 
مطيافية االشعة تحت  2

 الحمراء

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ األول 

4 
ميكانيكية امتصاص  2

 االشعة تحت الحمراء  

 انطشَمخ انمُبعُخ

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ 

 1انضبٍَ 
العوامل الموثرة على  2

 مواقع الحزم

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ 

 2انضبٍَ 
المجاميع الفعالة  2

 واماكن ظهورها

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ 

 3انضبٍَ 
تطبيقات االشعة تحت  2

 الحمراء

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

رششٍَ 

 4انضبٍَ 

مطيافية الرنين النووي  2
                                                            المغناطيسي

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
صفٍ األداء ان

 وااليزحبَبد

كبَىٌ األول 

1 

النوى المغناطيسية  2
والنوى غير 
 المغناطيسية

انطشَمخ انمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

كبَىٌ األول  

2 

انطشَمخ انمُبعُخ  امتــــــــــــــــــــــــــــــــحان شهري 2

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
ىٌ كبَ

  3األول
كيفية حدوث الرنين  2

 النووي المغناطيسي
 

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

كبَىٌ األول 

4 

انطشَمخانمُبعُخ  االزاحة الكيميائية 2

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
كبَىٌ انضبٍَ 

1  

العوامل الموثرة على  2
 ةاالزاحة الكيميائي

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

كبَىٌ انضبٍَ 

2 

انطشَمخانمُبعُخ  االنظمة غير المشبعة 2

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
كبَىٌ انضبٍَ 

3  

 انشطار الحزم واسبابه  2
 

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

َىٌ انضبٍَ كب

4 

انطشَمخانمُبعُخ  امتــــــــــــــــــــحان شهري 2

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

 Spectrometric identification of -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
organic compounds  by Robert M. 
Silverstein , Francis  X . Webster and 
David J.Kiemle , 7th (2005). 

 

تطبيقات وامثلة على  2 1شجبط    
طيف الرنين النووي 

 المغناطيسي

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

مُبعُخ انطشَمخان فترة تطبيق 2  2شجبط    

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
انطشَمخانمُبعُخ  فترة تطبيق 2  1آراس    

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
انطشَمخانمُبعُخ  فترة تطبيق 2 2آراس    

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
انطشَمخانمُبعُخ  فترة تطبيق 2 3آراس     

 َمخ انؼًهُخ، طش
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
انطشَمخانمُبعُخ  فترة تطبيق 2  4آراس     

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
انطشَمخانمُبعُخ  فترة تطبيق 2 1َُغبٌ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
يف الكتلة، عملية ط 2 2َُغبٌ  

،عملية التكسير  التأين
ات جهاز طيف ،مكون

الكتلة وحدة وضع 
 العينات وانواعها

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

لطرق المختلفة لعملية ا 2 3َُغبٌ 
،ميكانيكية تكسير  التأين

 االيونات الموجبة

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

 والتأينميائي الكي التأين 2  4َُغبٌ 
 بواسطة مجال كهربائي، 

انطشَمخانمُبعُخ 

 ، طشَمخ انؼًهُخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

وحدة فصل او فرز  2  1يبَظ   
 االيونات

األداء انصفٍ  طشَمخ حم انًشكالد 

 وااليزحبَبد

 _____    طشَمخ حم انًشكالد  طرق القياس والكشف 2 2يبَظ  

 ____     ______  2  4و  3يبَظ 
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 Structure Determination of Organic -2 )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
Compounds  by    E. Pretsch, P. 
Buhlmann,      and  C. Affolter  ,  (2000)                                                                             

 اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( .... انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

   

 

 

 

 
 



 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجـؾش انؼهًٍ  
 عـــــهبص اإلشـــــشاف وانزمـــىَى انؼهــًٍ  

  دائشح ضًبٌ انغىدح واالػزًبد األكبدًٍَ

   
 

 
 
 
 
 
 

 ركشَذ:  الجامعة    

 نهجُبدانزشثُخ :  / انًؼهذانكهُخ   

                                         انكًُُبء:    انمغى انؼهًٍ    

 2021/  5/ 28ربسَخ يمء انًهف :     

 

 انزىلُغ   :                             :                                    انزىلُغ    

                   اَزظبس غبَى ػجذانىهبة  أ.و.د.: انًؼبوٌ انؼهًٍ عىا          يؾًذ غبصٌ ػجذانكشَى  أ.و.د.:  سئُظ انمغى عىا   

                                                        :  انزبسَخ                                                          : نزبسَخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دلـك انًهف يٍ لجم     

 ضًبٌ انغىدح واألداء انغبيؼٍشؼجخ     

 واألداء انغبيؼٍ:ضًبٌ انغىدح  اعى يذَش شؼجخ    

                   انزبسَخ         

 انزىلُغ    

                                                                                              

يظبدلخ انغُذ                                                                                                       

 انؼًُذ         

 

  

 ٍ وطف انجشَبيظ األكبدًَ       

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

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

 وطف نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ
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 عبيؼخ ركشَذ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

  / كهُخ انزشثُخ  نهجُبدانكًُُبء لغى   -خَــُانًشؽهخ انضب / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
   كًُُبء ػضىَخ

  ىو فٍ انكًُُبءثكبنىسَىط ػه اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 عُىٌ

 ال َىعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 صَبساد يُذاَُخ/ دوساد رذسَجُخ ورؼهًُُخ انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 2021/ 5/ 25 ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

طرق تسمية المركبات الكيمياء العضوية من خالل  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -1
 العضوية .

وتفاعالتها  المركبات العضوية  طرق تحضير عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية -2
 .والعوامل الموثرة  فيها

 تفاعالت التعويض االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي   عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية  -3

من رفع المستوى تمكن نل  ميكانيكيات التفاعالت العضويةعن  تزويد الطالبات بمعمومات -4
 ات العالمية.مستوى الجامع الىالعممي لطمبتنا 

انًشكجبد انؼضىَخ يش انكؾىالد ويشكجبد  تفاعالت عن تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية -5

 انكبسثىَُم وانؾىايض انكبسثىكغُهُخ ويشزمبرهب .
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
    انكًُُبء انؼضىَخ هً ػانطهجخ اٌ َزؼشف  -1أ

  رؼىَض واضبفخ وؽزف. رفبػالد  انكًُُبء انؼضىَخ يٍ ؽُش انزفبػالد انًُف اٌ َظ -2أ

 انًُكبَُكُبد انؼهًُخ انًمزشؽخ نهزفبػالد انؼضىَخ  ٍ ػهً طؾخ االفكبس انزٍ عبءد ثهب اٌ َجشه -3أ
 اٌ َزؼشف ػهً انطشائك انؾذَضخ فٍ انزؾضُشاد انؼضىَخ. -4أ
 يغبالد انؾُبح انًخزهفخ انؼهًُخ انظؾُؾخ الَىاع انزفبػالد انؼضىَخ   ًجبداان اٌ َطجك  -5أ
 يذسعب"فٍ ؽبنخ رؼُُُه ثؼذ انزخشط   االششافانزذسَظ وثؼًهُخ   َغزطُغ اٌ َمىواٌ  -6أ

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 انكًُُبء انؼضىَخ نًفهىو يؼشفخ انطبنجخ  – 1ة 

 لذسح انطبنجخ ػهً وطف انغهىن انًزىلغ يُهب كُزُغخ نهذسط – 2ة 

      انًُكبَُكُبد انًمزشؽخ ػهً انزفبػالد انكًُُبئُخ .رطجُك  – 3ة 

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االعزكشبفُخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشَمخ انًُبلشخ -3

 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انُظشَخ -1

 انشاعؼخ يٍ انطبنجخانزمبسَش وانزغزَخ  -2

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انزؾضُشاد وانزغًُبد فٍ انكًُُبء انؼضىَخ ورفبػالرهب اهزًبيبَ ثًىضىع  اٌ رجذٌ انطبنجخ -1ط         

 انزؼهًُُخ .خشَبد فٍ رطىَش انؼًهُخ ارؾزشو افكبس انطبنجبد اال -2ط

 يغ  انًىالف انزؼهًُُخ وانؾُبرُخ انمذسح ػهً انزؼبيم  -3ط

    
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االعزكشبفُخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2



  
 3انظفؾخ 

 
  

 طشَمخ انًُبلشخ -3

   

 

 طشائك انزمُُى  
 االخزجبساد انُظشَخ -1

 انزمبسَش وانزغزَخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 
 

 .انشخظٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 انمذسح ػهً انزؼجُش ػٍ االفكبس ثىضىػ ودلُك -1د

عًغ انًؼهىيبد ثطشَمخ يُهغُخ وػهًُخ وطىال انً انًجبدا وانؾمبئك انزٍ رغبػذ ػهً ؽم  -2د

 انًشكالد

 انمذسح ػهً انًجبدسح فٍ انُشبطبد انالطفُخ -3د

 االوضبع وانًىالف انًزغُشحانزكُف ثُغبػ يغ -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 االعزكشبفُخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشَمخ انًُبلشخ -3

 

 طشائك انزمُُى          

 االخزجبساد انُظشَخ -1

 انزمبسَش وانزغزَخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 
 

 

 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخظٍ .11

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2



  
 4انظفؾخ 

 
  

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 
 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .12

 

 %65المعدل  
 

 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .13

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 القسم المعني ومصادرهكتب  -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3

 



  
 5انظفؾخ 

 
  

 ًىرط وطف انًمشسَ

 

 وطف انًمشس

 

 

 عبيؼخ ركشَذ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 / كهُخ انزشثُخ نهجُبدانكًُُبء لغى   - َُخانًشؽهخ انضب    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 انكًُُبء انؼضىَخ اعى / سيض انًمشس .3

 اعجىػٍ أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 عُىٌ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ150) )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 2021/ 5/  28 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

ميكانيكية التفاعالت الكيمياء العضوية من خالل  الطالبات بمعمومات تفصيمية عنتزويد  -1
 العضوية .

 .تفاعالت والعوامل الموثرة  فيهاالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -2

  تفاعالت التعويض االلكتروفيمي والنيوكميوفيمي تزويد الطالبات بمعمومات تفصيمية عن -3    
طرق تحضير المركبات ودراسة خواصها الفيزيائية  عنتزويد الطالبات بمعمومات  -4 

 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العممي لطمبتنا تمكن نلوالكيميائية 

 

َىفش وطف انًمشس هزا إَغبصاً يمزضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشعبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رؾمُمهب 

انًزبؽخ. والثذ يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف انزؼهى يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظىي يٍ فشص 

 ؛انجشَبيظ.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االعزكشبفُخ -1

 شحضانًؾبإنمبء  -2

 طشَمخ انًُبلشخ -3

 
 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انُظشَخ -1

 انزمبسَش وانزغزَخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

  -1ط

  

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االعزكشبفُخ -1

 إنمبء انًؾبضشح -2

 طشَمخ انًُبلشخ -3

    

 طشائك انزمُُى 
 االخزجبساد انُظشَخ -1

 انزمبسَش وانزغزَخ انشاعؼخ يٍ انطبنجبد -2

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

 انمذسح ػهً انزؼجُش ػٍ االفكبس ثشكم واضؼ ودلُك -1د

 عًغ انًؼهىيبد ثطشَمخ ػهًُخ وطىالً انً انًجبدا وانؾمبئك انزٍ رغبػذ فٍ ؽم انًشكالد -2د

 انمذسح ػهً انًجبدسح فٍ انُشبطبد انالطفُخ -3د

   انزكُف ثُغبػ يغ االوضبع وانًىالف انًغُشح -4د
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد  انغبػبد األعجىع

انزؼهى 

 انًطهىثخ

 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اعى انىؽذح / أو انًىضىع

 Alcohols  2 1رششٍَ األول 
,nomenclature, 
preparation,reactions  

 

األداء انظفٍ  انمُبعُخ انطشَمخ

 وااليزؾبَبد

 Preparation  of mono  2 2رششٍَ األول 
alcohols 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد
األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ Reactions of alcohols  2 3رششٍَ االول 

 وااليزؾبَبد 
األداء انظفٍ  انمُبعُخ طشَمخان Ether and Epoxide  2 4رششٍَ األول 

 وااليزؾبَبد
رششٍَ انضبٍَ 

1 
2  Nomenclature, 

physical pro. 
Preparation 

األداء انظفٍ  نطشَمخ انمُبعُخا

 وااليزؾبَبد

رششٍَ انضبٍَ 

2 
2  Reactions األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 
رششٍَ انضبٍَ 

3 
األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ شهشٌايزؾبٌ   2

 وااليزؾبَبد 
رششٍَ انضبٍَ 

4 

2  Aldehydes & Ketones األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

 ,preparation  2 1كبَىٌ األول 
reactions 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

 Carboxylic acids  2 2كبَىٌ األول  
derivatives Nomen. 
,physical pro 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

 Carboxylic acids  2    3  كبَىٌ األول
sources  

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

 Preparation  of  2 4األول كبَىٌ 
carboxylic acids 
derivatives 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد

 Reaction of carboxylic  2  1كبَىٌ انضبٍَ 
acids derivatives 

األداء انظفٍ  مُبعُخانطشَمخ ان

 وااليزؾبَبد

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ Dicarboxylic acids  2 2كبَىٌ انضبٍَ 

 وااليزؾبَبد

  Amines  2  3كبَىٌ انضبٍَ 
and diazonium salts 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ ايزؾبٌ شهشٌ  2 4كبَىٌ انضبٍَ 

 وااليزؾبَبد

 Nomenclature  2 1شجبط    
,physical pro. 
Preparation 

األداء انظفٍ  انمُبعُخانطشَمخ 

 وااليزؾبَبد

األداء انظفٍ  مُبعُخانطشَمخ ان   2  2شجبط    
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 Organic Chemistry , R.T. Morrison and-1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
R.N. Boyd, , 6thEdition, Prentice – Hall. 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (1992). 

2- Organic Chemistry , G.  Solomon's ,10nt 
,John Willy& Sons .Inc.(2011). 

  Organic Chemistry , Paula Yurkanis-1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

Bruice, 2nd
 Edition, Prentice-Hall Inc. Upper 

Saddle River, New Jersey (1998). 

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 (  .انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ) 
 

 وااليزؾبَبد 

 Preparation  of  2  1آراس    
Amines 

األداء انظفٍ  مُبعُخانطشَمخ ان

 وااليزؾبَبد 

 األداء انظفٍ انطشَمخ انمُبعُخ Reaction of Amines  2 2آراس    

 .Phenols, physical pro  2 3آراس     
And preparation 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ شهشٌأيزؾبٌ        2  4آراس     

 وااليزؾبَبد 

 Reaction of  2 1َُغبٌ 
Phenols 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ Aryl halides  2 2َُغبٌ  

 وااليزؾبَبد 

 Physical pro. And  2 3َُغبٌ 
preparation 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

 Organ sulfur  2  4َُغبٌ 
compounds 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

 physical pro. And  2  1يبَظ   
preparation 

األداء انظفٍ  انطشَمخ انمُبعُخ

 وااليزؾبَبد 

طشَمخ ؽم  ايزؾبٌ شهشٌ  2 2يبَظ  

 انًشكالد

انظفٍ  األداء 

 وااليزؾبَبد

 Organ  2  3يبَظ 
phosphorous com., 

طشَمخ ؽم 

 انًشكالد

األداء انظفٍ 

 وااليزؾبَبد

 & Preparation  2 4يبَظ 
reaction 

طشَمخ ؽم 

 انًشكالد

األداء انظفٍ 

 وااليزؾبَبد
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  ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ .ة 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 رُىع يظبدس رؼهى يىضىػبد انًمشس -1

يشاعؼخ انجؾىس وانذساعبد انًُشىسح  ----------االنًبو ثكم يبهى يغزؾذس وعذَذ فٍ انًغبالد  -2

 وغُش انًُشىسح فٍ انغبيؼبد وانذوسَبد

 انزغشَجُخ االفبدح يٍ يغزؾذصبد َزبئظ انجؾىس -3

 

 

 

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

 انشخظٍ(.

 يهبساد انؾىاس وانًُبلشخ انؼهًُخ .   -1د

 بد انؾذَضخ فٍ االرظبالد وانزىصُك وانزىاطم يغ انًؤعغبد وانًشاكض انؼهًُخ . ُيهبساد انزمُ -2د

 يهبساد انؼًم انغًبػٍ خبطخ فٍ انجؾش انؼهًٍ . -3د

 .  انؼهًُخ يٍ خالل طشَمخ ؽم انًشكالد يهبساد ؽم انًشكالد  -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 انطشَمخ االعزمشائُخ ) االعزُجبطُخ( -
 طشَمخ ؽم انًشكالد . -
ػهً انزىاطم يغ انًغزًغ ، وانمذسح اػبد انذوساد وانُذواد انزذسَجُخ إلكغبة انطبنجبد انمذسح  -

 ػهً انؾىاس انًضًش ، وؽم انًشكالد انزشثىَخ ثبنطشائك انؼهًُخ .
 انزفبػم انظفٍ ورجبدل اِساء ثٍُ انطبنت وانًذسط نطشػ طؼىثبد انزؼهى ويُبلشخ ؽهىنهب .  -

 
 طشائك انزمُُى          

 
 االخزجبساد انشفىَخ وانزؾشَشَخ ، انفشدَخ وانغًبػُخ ، انُظشَخ وانؼًهُخ .  -
انًالؽظخ انًجبششح ألداء انطبنجخ فٍ يغبالد انؾىاس ، وانزىاطم انفكشٌ وانؼهًٍ ، وانؼًم ثشوػ  -

 انفشَك ضًٍ انظف انذساعٍ وثُئخ انكهُخ وانغبيؼخ . 
 ذسرهٍ ػهً انزفكُش واالعزُزبط وؽم انًشكالد . ركهُف انطبنجبد ثئػذاد انجؾىس انؼهًُخ الخزجبس ل
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 وصف البرناهح األكادَوٍ   

 

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

 

 خبِؼخ رىشَذ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 / وٍُخ اٌزشثُخ  ٌٍجٕبدلغُ اٌىُُّبء / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِح األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اسشبد رشثىٌ 

 ٌمغُ اٌىُُّبء ٌثخ/ اٌّشحٍخ اٌثبثىبٌىسَىط  اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 عٕىٌ

 ال َىخذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

 / رطجُك ِمبَُظ ِزٕىػخصَبساد ُِذأُخ/ دوساد رذسَجُخ ورؼٍُُّخ اٌّؤثشاد اٌخبسخُخ األخشي  .7

 2221/ 5/ 27 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِح األوبدٍَّ .9

بمفيوم اإلرشاد ومبادئو وأسسو ومجاالتو وطرقو وكيفية توظيفيا بما يحقق التوافق النفسي والتربوي   -1
 .واالجتماعي لمطمبة 

مجال المدرس المرشد والمرشد التربوي ودوره في مساعدة الطالب في تحقيق التوافق النفسي والتربوي  -2
 واالجتماعي .

 وسائل جمع المعمومات وأىميتيا ومزايا وعيوب كل منيا . -3
 البرامج اإلرشادية وأىميتيا في معالجة المشكالت التي تواجو الطمبة . -4
  اإلرشاد التربوي . مجالس اآلباء والمعممين ودورىا في -5

 اػذاد خًُ ِٓ خشَدبد اٌىٍُخ ٌٍزذسَظ فٍ اٌّشاحً اٌّزىعطخ واٌثبٔىَخ . -7

رضوَذ اٌطبٌجبد ثبٌؼٍُ واٌّؼشفخ ٌّىاخهخ  ِزطٍجبد اٌحُبح ورطىسهب، واالعزفبدح ِٓ خجشاد اٌزؼٍُ ؤمٍهب اًٌ -8

 ػًٍ ِىالف اٌجُئخ .اٌجُئخ اٌ أزمبي ألثش اٌزؼٍُ داخً اٌّؤعغخ اٌزشثىَخ ورؼُّّه 
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .12

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
       .واٌفشق ثُٓ االسشبد اٌزشثىٌ واالسشبد إٌفغٍ االسشبد اٌزشثىٌ رزؼشف اٌطبٌجخ ػًٍ ِؼًٕ اْ  -1أ

 االسشبد اٌزشثىٌ ورطجُمبرهب فٍ حً اٌّشىالد ٔظشَبد رزؼشف ػًٍ اْ  -2أ

اٌغٍىوُخ واٌزأخش اٌذساعٍ  ٌّؼبٌدخ اٌّشىالد رضوَذ اٌطبٌجبد ثبٌخجشاد اٌزشثىَخ واٌؼٍُّخ  -3أ

 اٌطٍجخ فٍ اٌّشاحً اٌذساعُخ اٌّخزٍفخواٌزغشة ِٓ اٌّذسعخ ورذٍٔ ِغزىي اٌزحصًُ  واٌزٍ َؼبٍٔ ِٕهب 
 االثحبس واٌذساعبد إٌفغُخ فٍ هزا اٌّدبيرضوَذ اٌطبٌجبد ثٕزبئح  -4أ
   -5أ
   -6أ
 جشٔبِح ٌخبصخ ثبٌا َخاٌّهبس األهذاف –ة 

ٌّشاحً اٌؼّشَخ اٌزٍ عُزُ اػذاد ثشاِح اسشبدَخ رزالئُ ِغ اٌخصبئص واوُفُخ رؼشَف اٌطبٌجبد   – 1ة 

 .ِغزمجال  اٌزؼبًِ ِؼهب

 واٌمذسح ػًٍ ارخبر اٌمشاساد اٌغٍُّخ.رّىُٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِىاخهخ وحً ِشىالد   – 2ة 

 .رُّٕخ اٌثمخ ثبٌٕفظ واالػزّبد ػًٍ اٌزاد وارخبر اٌذوس  – 3ة 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 االعزىشبفُخ -1

 إٌمبء اٌّحبضشح -2

 طشَمخ إٌّبلشخ -3

 طشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد إٌظشَخ -1

 اٌزمبسَش واٌزغزَخ اٌشاخؼخ  -2

 اٌىخذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ج

واٌزؼشف ػًٍ شخصُبد اٌطٍجخ ووضغ ثشاِح  ثٕبء ِٕظىِخ لُُّخ اَدبثُخ فٍ عٍىن اٌطبٌجبد -1ج         

ٌٍزىافك ِغ اخىاء اٌّذسعخ ، وثشاِح ٌزٕظُُ االٔشطخ اٌصفُخ واٌالصفُخ واٌؼًّ ػًٍ رمىَّهب وثّب َحمك 

 االعزفبدح اٌمصىي ِٕهب 

 ورىخُه االعئٍخ واٌحىاس ثطشق اَدبثُخ اٌمذسح ػًٍ إٌّبلشخ -2ج

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌطبٌجبد داخً اٌّذسعخ وخبسخهب -3ج

 اْ رٍّٕ اٌطبٌجخ فٍ ٔفغهب اٌغٍىن االَثبسٌ -4ج   
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     
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 االعزىشبفُخ -1

 إٌمبء اٌّحبضشح -2

 طشَمخ إٌّبلشخ -3

 طشائك اٌزمُُُ    

 االخزجبساد إٌظشَخ -1

 اٌزمبسَش واٌزغزَخ اٌشاخؼخ ِٓ اٌطبٌجبد -2

 
 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ودلخاٌمذسح ػًٍ اٌزؼجُش ػٓ االفىبس ثىضىذ  -1د

خّغ اٌّؼٍىِبد ثطشَمخ ِٕهدُخ وػٍُّخ وصىال اًٌ اٌّجبدئ واٌحمبئك اٌزٍ رغبػذ ػًٍ حً  -2د

 اٌّشىالد

 اٌمذسح ػًٍ اٌّجبدسح فٍ إٌشبطبد اٌالصفُخ -3د

 اٌزىُف ثٕدبذ ِغ االوضبع واٌّىالف اٌّزغُشح-4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 االعزىشبفُخ -1

 إٌمبء اٌّحبضشح -2

 إٌّبلشخطشَمخ  -3

 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد إٌظشَخ -1

 اٌزمبسَش واٌزغزَخ اٌشاخؼخ ِٓ اٌطبٌجبد -2

 ثُٕخ اٌجشٔبِح  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

ثىبٌىسَىط 

 خاٌثبٌثاٌّشحٍخ 
عبػزبْ  االسشبد اٌزشثىٌ  

 اعجىػُب
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -3

 االستقاللٌة فً ادارة العمل -4

 
 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 

 فما فوق %65المعدل  

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِح .14

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -1

 كتب القسم المعنً ومصادره -2

 المكتبة المركزٌة للجامعة -3

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

رهز  السنت / الوستىي

 الوقرر
 أساسٍ اسن الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسٍ لنفس التربىٌاعلن   نُتالثا
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خبِؼخ رىشَذ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبدلغُ اٌىُُّبء    / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 االسشبد اٌزشثىٌ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجىػٍ أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 عٕىٌ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 ( عبػخ66) )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 2621/ 5/  27 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 االرشاد الرتبوي والنفسيوادلواضيع اليت يركز ويهتم هبا  تزويد الطالبات بادلعارف الرتبوية والنفسية وتعليمهن ادلبادئ والطرق احلديثة 
 ونظرياته وتطبيقاهتا الرتبوية يف عملية التعلم والتعليم 

 االرشاد الرتبوي والنفسي تزويد الطالبات باخلربات والنظريات النفسية ونتائج االحباث والدراسات احمللية والعادلية فيما خيص  

 تدريب الطالبات على كتابة البحوث والتقارير وتلخيص االفكار النظرية والتطبيقية يف جمال علم نفس النمو

 
 
 

 
 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

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

 ؛البرنامج.
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 ثُٕخ اٌّمشس .16

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

اْ رزؼشف اٌطبٌجخ ػًٍ   

 االسشبد اٌزشثىٌ ِؼًٕ 

، وِىاضُؼه  وإٌفغٍ

واٌفشق اٌزٍ َهزُ ثهب ، 

ثُٓ اٌغىاء وِغزىَبره 

،  واٌالعىاء وِغزىَبره

رىظُف ووُفُخ 

ٔظشَبد االسشبد فٍ 

رصُُّ ثشاِح اسشبدَخ 

ػالخُخ ولبئُخ ّٔبئُخ، 

وزٌه اْ رزؼشف ػًٍ 

أىاع االِشاض 

اٌؼصبثُخ واٌزهبُٔخ 

وطشق رشخُصهب 

واػشاضهب ووُفُخ 

  ػالخهب 

 الفصل األول : اإلرشاد
 ويتضمن ما يأتي :

معنى اإلرشاد  -
التربوي , نشأة و 
تطور اإلرشاد و 
مفاىيمو , الفرق 
بين اإلرشاد و 
التوجيو , مبررات 
 اإلرشاد و أىدافو 

مبادئ اإلرشاد و  -
 التوجيو 

العالقة بين  -
اإلرشاد والعموم 
األخرى , مجاالت 
اإلرشاد , الطرق 
اإلرشادية ) 
اإلرشاد الفردي 

 والجماعي ( 

 

 اٌششذ و

 إٌّبلشخ
 زحبْاالِ

المشكالت اإلرشادية    
التي يتناوليا اإلرشاد 

 التربوي 
 

  

ويشمل ، أسس اإلرشاد    
 المحاور اآلتية : 

األسس الفمسفية  -
, االجتماعية , 
 الخمقية , النفسية 

 

  

 نظريات اإلرشاد    
نظرية التحميل  -
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .11

النفسي , النظرية 
السموكية , نظرية 
الذات , النظرية 

الوجودية 
 واإلنسانية

المعمومات الالزمة 
 لإلرشاد 

أىمية المعمومات  -
, أنواع المعمومات 
, وسائل جمع 

المعمومات 
)السجل التراكمي 
, دراسة الحالة , 
السجل القصصي 
, السيرة الذاتية , 

االختبارات 
والمقاييس , 
المالحظة , 

 المقابمة (

 

اإلرشاد و التوجيو في    
 المدرسة 

المدرس المرشد ,  -
 وظائفو و أعداده 

المرشد التربوي ,  -
 وظائفو و أعداده 

مجالس اآلباء  -
والمعممين و 
 دورىا في اإلرشاد 

الحاجة إلى برامج  -
اإلرشاد في 

 المدرسة 
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 ادلواد ادلقررة من كتب خمتلفة جتمع ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 2669 هادي مشعان ربٌع/   المرشد التربوي -1 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئُغُخ 2

التوجيو واإلرشاد النفسي . زىران , حامد عبد السالم ,  -2
1892 . 

, نظريات اإلرشاد والعالج  1891سون , س, ه ,ر بات -3
 . 1النفسي , ط

اإلرشاد الصحة النفسية / صاحب عبد مرزوق , حسن  -4
 . 2011عمي السيد 

اإلرشاد الصحة النفسية / فاىم حسين ألطريحي ,  -5
 وحسن ربيع حمادي .

 االنترنٌت -6

               ـ اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .12

 رٕىع ِصبدس رؼٍُ ِىضىػبد اٌّمشس -1

هى ِغزحذس وخذَذ فٍ اٌّدبالد اٌزشثىَخ وإٌفغُخ، ِشاخؼخ اٌجحىس واٌذساعبد  االٌّبَ ثىً ِب -2

 إٌّشىسح وغُش إٌّشىسح فٍ اٌدبِؼبد واٌذوسَبد

 االفبدح ِٓ ِغزحذثبد ٔزبئح اٌجحىس اٌزدشَجُخ -3

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت: الجامعة     
 للبناتالتربية :  / المعهدالكلية   
 كيمياءال :   القسم العلمي    
 2021/  5/ 22تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    انتصار غانم عبد الوهاب  أ.م.د.: المعاون العلمي سما      . محمد غازي عبد الكريمأ.م.د:  رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                           

 مصادقة السيد العميد                    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

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

 

 جامعة تكرٌت المؤسسة التعلٌمٌة .1

 / كلٌة التربٌة  للبناتالكٌمٌاء قسم / المركز  القسم العلمً .2

او اسم البرنامج األكادٌمً  .3
 المهنً 

 دارة تربوٌةا

   /المرحلة الثانٌةولجمٌع االختصاصات التربوي النفس بكالورٌوس علم اسم الشهادة النهائٌة  .4

  :النظام الدراسً  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال ٌوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زٌارات مٌدانٌة/ دورات تدرٌبٌة وتعلٌمٌة المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 27/5/2021 تارٌخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9

تزوٌد الطالبات بمعلومات تفصٌلٌة عن العملٌة االدارٌة منها نظرة تارٌخٌة عن نشوء االدارة او 
التطور التارٌخً للعملٌة االدارٌة والعوامل المؤثرة فٌها واهم عناصرها ونظرٌات االدارة القدٌمة 

االدارة الحدٌثة والتعرف على مفهوم االدارة ومعلومات عن االشراف التربوي  ومقارنتها مع نظرٌات
والتعلٌم الثانوي وعالقة المدرسة بالبٌئة المحٌطة بها لتتمكن من رفع  والتعلٌم االبتدائً ومفهومه

 مستوى مجتمعها
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 المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفٌة  - أ
    لى مفهوم االدارة التربوٌة واالشراف التربويان ٌتعرف ع -1أ
 نف االدارة الى نظرٌات واهداف واالشراف الى مبادئ وشروط ان ٌص -2أ
 ن على صحة االفكار التً جاءت بها نظرٌات االدارة التربوٌةان ٌبره -3أ
 ان ٌقارن بٌن االدارة القدٌمة والحدٌثة -4أ
 الدارة الصحٌحة فً مجاالت الحٌاة المختلفة ان ٌطبق مبادئ ا -5أ
 االشراف فً حالة تعٌٌنه بعد التخرج مشرفا  بعملٌة   ٌستطٌع ان ٌقومان  -6أ

 لخاصة بالبرنامج ا ٌةالمهارات األهداف –ب 
 لمفهوم االدارة واالشراف التربويمعرفة الطالبة  – 1ب 
 المتوقع منها كنتٌجة للدرسقدرة الطالبة على وصف السلوك  – 2ب 
      بوٌة لنظرٌات االدارة التربوٌةتطبٌق التطبٌقات التر – 3ب 

 
 طرائق التعلٌم والتعلم      

 االستكشافٌة -1
 إلقاء المحاضرة -2
 طرٌقة المناقشة -3

 طرائق التقٌٌم      

 االختبارات النظرٌة -1
 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبة -2

 الوجدانٌة والقٌمٌة . األهداف -ج
 اهتماماَ بموضوع االدارة التربوٌة وتفاصٌلها واالشراف التربوي وتفاصٌله ان تبدي الطالبة -1ج         
 خرٌات فً تطوٌر العملٌة االدارٌة وعملٌة االشرافتحترم افكار الطالبات اال -2ج
 مع  المواقف التعلٌمٌة والحٌاتٌة القدرة على التعامل  -3ج
  -4ج   
 طرائق التعلٌم والتعلم     

 االستكشافٌة -1
 إلقاء المحاضرة -2
 طرٌقة المناقشة -3
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 طرائق التقٌٌم    

 االختبارات النظرٌة -1
 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2

 

 
 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.التأهٌلٌة المهارات العامة و-د 
 القدرة على التعبٌر عن االفكار بوضوح ودقٌق -1د
جمع المعلومات بطرٌقة منهجٌة وعلمٌة وصوال الى المبادئ والحقائق التً تساعد على حل  -2د

 المشكالت
 القدرة على المبادرة فً النشاطات الالصفٌة -3د
 التكٌف بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغٌرة-4د   

 طرائق التعلٌم والتعلم          

 االستكشافٌة -1
 إلقاء المحاضرة -2
 طرٌقة المناقشة -3

 

 طرائق التقٌٌم          

 االختبارات النظرٌة -1
 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2

 
 

 

 
 
 
 
 

 التخطٌط للتطور الشخصً .11

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1
 بشكل منظمادارة الوقت وتحدٌد االولٌات  -2
 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -3
 االستقاللٌة فً ادارة العمل -4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو  ع)وضمعٌار القبول  .12
 
 %55المعدل  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -1
 كتب القسم المعنً ومصادره -2
 المكتبة المركزٌة للجامعة -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكرٌت المؤسسة التعلٌمٌة .1

 / كلٌة التربٌة للبناتكٌمٌاءقسم ال    / المركز القسم العلمً  .2

 االدارة واالشراف التربوي اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة60) عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 27/5/2021 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تفصٌلٌة عن العملٌة االدارٌة منها نظرة تارٌخٌة عن نشوء االدارة او تزوٌد الطالبات بمعلومات -1
التطور التارٌخً للعملٌة االدارٌة والعوامل المؤثرة فٌها واهم عناصرها ونظرٌات االدارة القدٌمة 

ومقارنتها مع نظرٌات االدارة الحدٌثة والتعرف على مفهوم االدارة ومعلومات عن االشراف 
التعلٌم الثانوي وعالقة المدرسة بالبٌئة المحٌطة بها لتتمكن من رفع مستوى التربوي ومفهومه و

 مجتمعها
 
 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا  مقتضٌا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفٌة  -أ
 التربوٌة اطالع الطلبة على المبادىء العامة  لالدارة -1أ

 التعرف على اسس االدارة الصحٌحة-2

 اهم نظرٌات االدارةالتعرف على -3

 ان ٌقارن بٌن االدارة قدٌما واالدارة حدٌثا  -4

 بٌن نظرٌات االدارة القدٌمة والحدٌثةان ٌقارن -5

  الخاصة بالمقرر. ٌةالمهاراتاألهداف   -ب 
 معرفة الطالبة لمفهوم االدارة واالشراف التربوي – 1ب 
 كنتٌجة للدرسقدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها  – 2ب 
 تطبٌق التطبٌقات التربوٌة لنظرٌات االدارة التربوٌة      – 3ب 
 
 طرائق التعلٌم والتعلم      

 االستكشافٌة -1
 إلقاء المحاظرة -2
 طرٌقة المناقشة -3

 
 طرائق التقٌٌم      

 االختبارات النظرٌة -1
 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . - -1ج

 ان تبدي الطالبة اهتماماَ بموضوع االدارة التربوٌة وتفاصٌلها واالشراف التربوي وتفاصٌله -1ج         
 تحترم افكار الطالبات االخرٌات فً تطوٌر العملٌة االدارٌة وعملٌة االشراف -2ج
 القدرة على التعامل مع  المواقف التعلٌمٌة والحٌاتٌة  -3ج
 -4ج   

  
 طرائق التعلٌم والتعلم     

 االستكشافٌة -1
 إلقاء المحاضرة -2
 طرٌقة المناقشة -3

 
 

    
 طرائق التقٌٌم 
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 االختبارات النظرٌة -1
 التقارٌر والتغذٌة الراجعة من الطالبات -2

 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. المنقولةالتأهٌلٌة العامة و المهارات -د 
 القدرة على التعبٌر عن االفكار بشكل واضح ودقٌق -1د
 جمع المعلومات بطرٌقة علمٌة وصوال  الى المبادئ والحقائق التً تساعد فً حل المشكالت -2د
 القدرة على المبادرة فً النشاطات الالصفٌة -3د
   اح مع االوضاع والمواقف المغٌرةالتكٌف بنج -4د
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 ثُُخ انًمرر .11

يخرعبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طرَمخ انزمُُى طرَمخ انزؼهُى

طرَمخ انًحبضرح  يفهىو االدارح  2 1رشرٍَ األول 

 واصبرح االصئهخ
األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
طرَمخ انًحبضرح  االدارحيفهىو   2 2رشرٍَ األول 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
طرَمخ انًحبضرح  يفهىو االدارح  2 3رشرٍَ االول 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 
طرَمخ انًحبضرح  يفهىو االدارح  2 4رشرٍَ األول 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
طرَمخ انًحبضرح  االدارح لذًَب    2 1رشرٍَ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد
طرَمخ انًحبضرح  االدارح لذًَب    2 2رشرٍَ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 
طرَمخ انًحبضرح  االدارح لذًَب    2 3رشرٍَ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 
طرَمخ انًحبضرح  االدارح لذًَب    2 4رشرٍَ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انزطىر انزبرَخٍ   2 1كبَىٌ األول 

 نهؼًهُخ االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انزطىر انزبرَخٍ   2 2كبَىٌ األول  

 نهؼًهُخ االدارَخ

انًحبضرح طرَمخ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انزطىر انزبرَخٍ   2  3كبَىٌ األول

 نهؼًهُخ االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انزطىر انزبرَخٍ   2 4كبَىٌ األول 

 نهؼًهُخ االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

طرَمخ انًحبضرح  رؼبرَف االدارح   2  1كبَىٌ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

طرَمخ انًحبضرح  رؼبرَف االدارح   2 2كبَىٌ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

طرَمخ انًحبضرح  رؼبرَف االدارح   2  3كبَىٌ انضبٍَ 

 االصئهخواصبرح 

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

طرَمخ انًحبضرح  رؼبرَف االدارح   2 4كبَىٌ انضبٍَ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

ػُبصر انؼًهُخ   2 1شجبط    

 االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد

ػُبصر انؼًهُخ   2  2شجبط    

 االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

ػُبصر انؼًهُخ   2  1آرار    

 االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ
 

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 المواد المقررة من كتب مختلفة تجمع ـ انكزت انًمررح انًطهىثخ 1

علم النفس االداري تألٌف:عبد الكرٌم محسن باقر  -1 )انًصبدر(  ـ انًراعغ انرئُضُخ 2

السلوك االنسانً فً االدارة -2 وكرٌم حمزة

تألٌف:محمد التخطٌط التربوي -3تألٌف:د.علً السلمً 

 متولً غنٌمة

               ـ انكزت وانًراعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَر ,.... ) 
 مجالت العلوم التربوية و النفسية

ة ـ انًراعغ االنكزروَُخ, يىالغ االَزرَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَر انًمرر انذراصٍ  .13

 رُىع يصبدر رؼهى يىضىػبد انًمرر -1

االنًبو ثكم يبهى يضزحذس وعذَذ فٍ انًغبالد انزرثىَخ وانُفضُخ، يراعؼخ انجحىس وانذراصبد  -2

 انًُشىرح وغُر انًُشىرح فٍ انغبيؼبد وانذورَبد

ػُبصر انؼًهُخ   2 2آرار    

 االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

 األداء انصفٍ

انًؤصرح  انؼىايم   2 3آرار     

 فٍ انؼًهُخ االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انؼىايم انًؤصرح    2  4آرار     

 فٍ انؼًهُخ االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انؼىايم انًؤصرح    2 1َُضبٌ 

 فٍ انؼًهُخ االدارَخ

انًحبضرح طرَمخ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

انؼىايم انًؤصرح    2 2َُضبٌ  

 فٍ انؼًهُخ االدارَخ

طرَمخ انًحبضرح 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

طرَمخ انًحبضرح  االدارح انصفُخ  2 3َُضبٌ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

طرَمخ انًحبضرح  انزؼهُى االثزذائٍ  2  4َُضبٌ 

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

طرَمخ انًحبضرح  انزؼهُى  انضبَىٌ  2  1يبَش   

 واصبرح االصئهخ

األداء انصفٍ 

 وااليزحبَبد 

 _____    طرَمخ حم انًشكالد  يراعؼخ ػبيخ   2 2يبَش  

 ____     ______ االيزحبَبد انُهبئُخ   ___  4و  3يبَش 
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 االفبدح يٍ يضزحذصبد َزبئظ انجحىس انزغرَجُخ -3

 

 

 

 انزىظُف وانزطىر انشخصٍ(.انًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ )انًهبراد األخري انًزؼهمخ ثمبثهُخ -د 

 يهبراد انحىار وانًُبلشخ انؼهًُخ .   -1د

 بد انحذَضخ فٍ االرصبالد وانزىصُك وانزىاصم يغ انًؤصضبد وانًراكز انؼهًُخ . ُيهبراد انزمُ -2د

 يهبراد انؼًم انغًبػٍ خبصخ فٍ انجحش انؼهًٍ . -3د

 يظ وانطرائك انزرثىَخ وانُفضُخ . يهبراد حم انًشكالد انزرثىَخ ثبالصزؼبَخ ثبنجرا -4د   

 طرائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 انطرَمخ االصزمرائُخ ) االصزُجبطُخ( -
 طرَمخ حم انًشكالد . -
اػبد انذوراد وانُذواد انزذرَجُخ إلكضبة انطبنجبد انمذرح ػهً انزىاصم يغ انًغزًغ ، وانمذرح ػهً  -

 ثبنطرائك انؼهًُخ .انحىار انًضًر ، وحم انًشكالد انزرثىَخ 
 انزفبػم انصفٍ ورجبدل اِراء ثٍُ انطبنت وانًذرس نطرػ صؼىثبد انزؼهى ويُبلشخ حهىنهب .  -

 
 طرائك انزمُُى          

 
 االخزجبراد انشفىَخ وانزحرَرَخ ، انفردَخ وانغًبػُخ ، انُظرَخ وانؼًهُخ .  -
انًالحظخ انًجبشرح ألداء انطبنجخ فٍ يغبالد انحىار ، وانزىاصم انفكرٌ وانؼهًٍ ، وانؼًم ثروػ  -

 انفرَك ضًٍ انصف انذراصٍ وثُئخ انكهُخ وانغبيؼخ . 
 ركهُف انطبنجبد ثإػذاد انجحىس انؼهًُخ الخزجبر لذررهٍ ػهً انزفكُر واالصزُزبط وحم انًشكالد . 
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 ثُُخ انجرَبيظ  .44

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

 عملي     نظري      

  3 ػهى انُفش انؼبو  انصف األول 

  2 انزرثُخ انجُئُخ  انصف االول

االصش انؼبيخ نهزرثُخ   انصف االول

 وانزؼهُى
3  

  2 انفروق انفردَخ  انصف األول 

  2 ػهى االعزًبع انزرثىٌ  انصف األول 
  2 َصىص اَكهُزٌ  انصف األول 
  2 انهغخ انؼرثُخ  انصف األول 
 2 4 انحبصجبد  انصف األول 
حمىق االَضبٌ   انصف األول 

 وانذًَمراطُخ
2  

  2 ػهى َفش انًُى  نضبٍَانصف ا
  2 ػهى انُفش انزرثىٌ  انصف انضبٍَ 
  2 انزؼهُى انًضزًر  انصف انضبٍَ 
  2 ػهى انُفش االعزًبػٍ  انصف انضبٍَ 
  2 انًُهظ وانكزبة انًذرصٍ  انصف انضبٍَ 
  2 َصىص اَكهُزٌ  انصف انضبٍَ 
  2 انزخطُط انزرثىٌ  انصف انضبٍَ 
 2 4 انحبصجبد  انصف انضبٍَ 
 2 4 االحصبء انىصفٍ  انصف انضبٍَ 
  2 انهغخ انؼرثُخ  انصف انضبٍَ 

 2 4 ػهى انُفش انزغرَجٍ  نشانصف انضب
 2 4 طرائك انزذرَش  انصف انضبنش 
   ػهى انُفش انفضُىنىعٍ  انصف انضبنش 
   يُهظ انجحش انؼهًٍ  انصف انضبنش 
   ػهى َفش انشخصُخ  انصف انضبنش 
   ػهى انُفش انًؼرفٍ  انصف انضبنش 
   انًمبرَخانزرثُخ   انصف انضبنش 
 2 4 االحصبء االصزذالنٍ  انصف انضبنش 
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 2 4 انزمُُبد انزرثىَخ  انصف انضبنش 
  2 االرشبد انُفضٍ  انصف انضبنش 
  2 فهضفخ انزرثُخ  انصف انراثغ 
  2 رؼذَم انضهىن  انصف انراثغ 
  2 الزصبدَبد انزؼهُى  انصف انراثغ 
  2 يشروع انجحش  انصف انراثغ 

  2 انصحخ انُفضُخ  انراثغانصف 
  2 االدارح واالشراف  انصف انراثغ 
 4  رطجُمبد رذرَضُخ  انصف انراثغ 
  2 انزرثُخ انخبصخ  انصف انراثغ 
  2 رؼهُى انزفكُر  انصف انراثغ 
  2 انمُبس وانزمىَى  انصف انراثغ

 

 انزىظُف وانزطىر انشخصٍ  انًزؼهمخ ثمبثهُخانًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ )انًهبراد األخري -د 

 (.وخبصخ فٍ يغبل االدارح واالشراف انزرثىٌ

 يهبراد انحىار وانًُبلشخ انؼهًُخ .   -1د

 فٍ االرصبالد وانزىصُك وانزىاصم يغ انًؤصضبد وانًراكز انؼهًُخ .   بد انحذَضخُيهبراد انزمُ -2د

 هًٍ .يهبراد انؼًم انغًبػٍ خبصخ فٍ انجحش انؼ -3د

انزرثىَخ  يهبراد كُفُخ ادارح انىلذ وانؼًم انغًبػٍ وانًشبركخ انغًبػُخ وادارح االػًبل -4د   

 ثبالصزؼبَخ ثبنجرايظ وانطرائك انزرثىَخ وانُفضُخ . 

 
 طرائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 انطرَمخ االصزمرائُخ ) االصزُجبطُخ( -
 طرَمخ حم انًشكالد . -
 طرَمخ انًُبلشخ -
ػهً  انذوراد وانُذواد انزذرَجُخ إلكضبة انطبنجبد انمذرح ػهً انزىاصم يغ انًغزًغ ، وانمذرح اػذاد -

ػهً انحىار انًضًر ، وحم انًشكالد انزرثىَخ ثبنطرائك  ادارح اػًبنهٍ فٍ يخزهف انًغبالد وانمذرح

 انؼهًُخ .
 ؼهى ويُبلشخ حهىنهب . انزفبػم انصفٍ ورجبدل اِراء ثٍُ انطبنت وانًذرس نطرػ صؼىثبد انز -

 
 طرائك انزمُُى          

 
 االخزجبراد انشفىَخ وانزحرَرَخ ، انفردَخ وانغًبػُخ ، انُظرَخ وانؼًهُخ .  -
انًالحظخ انًجبشرح ألداء انطبنجخ فٍ يغبالد انحىار ، وانزىاصم انفكرٌ وانؼهًٍ ، وانؼًم ثروػ  -

 انفرَك ضًٍ انصف انذراصٍ وثُئخ انكهُخ وانغبيؼخ . 
 ركهُف انطبنجبد ثإػذاد انجحىس انؼهًُخ الخزجبر لذررهٍ ػهً انزفكُر واالصزُزبط وحم انًشكالد .  -
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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 .

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 /كهُخ انزشثُخ نهجنبدانكًُُبء / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشنبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهنٍ 
 يبدح غشائك انزذسَظ

 انًشؽهخ انضبنضخ / نىسَىط رشثُخبثك اعى انشهبدح اننهبئُخ  .4

  :ننظبو انذساعٍ ا .5
 عنىٌ /يمشساد /أخشي 

 عنىٌ/يمشساد

 انذساعخ اننظشَخ انًؼزًذ   ثشنبيظ االػزًبد .6

 انًكزجخ واالنزشنذ انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 صَبساد يُذانُخ/ دوساد رذسَجُخ ورؼهًُُخ
 27/5/2221 ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشنبيظ األكبدًٍَ .9

 انزذسَظ ويب َزؼهك ثهب ين يؼبَُش .يؼشفخ وفهى يؼنً غشائك1

 رؾهُم وفهى  غشائك انزذسَظ .يهبساد نظشَخ رًكن انطبنجخ ين 2

 .يهبساد انزفكُش وانزؾهُم رًكنهى ين يؼشفخ غشائك انزذسَظ3

 زارٍ انزٍ رًكن انطبنجبد ين انًنبفغخ يغ االخشَن.يهبساد انزطىَش انزارٍ ان3

 .رؼهى غشائك انزذسَظ واعبنُجه4

 .رؼهى انزطجُمبد انؼًهُخ نطشائك انزذسَظ5
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 انًطهىثخ وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشنبيظيخشعبد ان  .12

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
      رًكُن انطبنجبد ين انؾصىل ػهً اكجش لذس ين انًؼشفخ انؼهًُخ  -1أ

 رًكُن انطبنجبد ين فهى اخاللُبد انًهنخ-2أ

 صىل ػهً يؼشفخ انًجبدئ  نطشائك انزذسَظرًكُن انطبنجبد ين انؾ -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشنبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 رًكُن انطبنجبد ين ؽم انًشكالد انخبصخ ثطشائك انزذسَظ– 1ة 

 انزطجُك انؼًهٍ نطشائك انزذسَظ – 2ة 

        - 3ة 

 
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 د وانًبظُغ االظبفُخ.رضوَذ انطبنجبد ثبالعبعُب1

 .رطجُك انًىاظُغ انًذسوعخ نظشَب ػهً انًغزىي انؼًه2ٍ

 .انطهت ين انطبنجبد ثؼط انزطجُمبد انؼًهُخ نطشائك انزذسَظ3

 .انششػ وانزىظُؼ4

 .غشَمخ انًؾبظشح 5

 

 

 
 غشائك انزمُُى      

 ايزؾبنبد َىيُخ وشهشَخ -
 ايزؾبنبد نهبئُخ -
 دسعبد ينبفغخ نًشبسكزهن انُىيُخ -
 دسعبد نهؾعىس واالنزظبو فٍ انًؾبظشاد -

 
 انىعذانُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 رًكن انطبنجبد ين انزىصم انً انؼاللبد ثُن غشق انزذسَظ -1ط         

 يهبساد رًكن انطبنجبد ين انزىصم انً يؼشفخ دلُمخ ثطشائك انزذسَظ-2ط

 -3ط

 -4ط   
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

ثبالعبعُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهمخ ثًخشعبد انزؼهُى انغبثمخ نؾم انًشبكم  رضوَذ انطبنجبد -

 انؼًهُخ
 رطجُك انًىاظُغ انًذسوعخ نظشَب ػهً انًغزىي انؼًهٍ  -
 انطهت ين انطبنجبد اصنبء انًؾبظشاد العشاء ثؼط انزطجُمبد انؼًهُخ -
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 غشَمخ انًنبلشخ وانًؾبظشح -

 

 

 
 غشائك انزمُُى    

 

 ىيُخ وشهشَخايزؾبنبد َ -
 ايزؾبنبد نهبئُخ -
 دسعبد ينبفغخ نًشبسكزهن انُىيُخ -
 دسعبد نهؾعىس واالنزظبو فٍ انًؾبظشاد -

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًنمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 زفبدح ينهب رًكُن انطبنجبد ين عؼم يبدح غشائك انزذسَظ لبػذح نهن نالع-1د

 رًكُن انطبنجبد ين اعزُبص يمبثالد انؼًم ين خالل شخصُخ لىَخ نهن-2د

 رًكُن انطبنجبد ين رطىَش رارٍ يغزًش نًب ثؼذ انزخشط-3د

 -4د   

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 ين انىصاسحوظغ ينبهظ رذسَغُخ ثبرنغُك يغ نغنخ ػًذاء كهُبد انزشثُخ فٍ انؼشاق َجهغ انُنب ثكزبة -   

 اسعبل انطبنجبد نهزذسَت ين خالل اعزغالل يذح انزطجُك انؼًهٍ فٍ انًذاسط انضبنىَخ -

 نجبد ػهً خجشاد رؾبكٍ انىالغرذسَت انطب -

 

 

 

 
 غشائك انزمُُى          

 ايزؾبنبد َىيُخ ثبعئهخ ثُزُخ ؽههب رارُب -
 دسعبد يشبسكخ العئهخ ينبفغخ رزؼهك ثبنًبدح انذساعُخ -
 دسعبد يؾذدح نهؾعىس واالنزظبو -

 ثنُخ انجشنبيظ  .11

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

 ػًهٍ     نظشٌ      

 --- 2 غشائك انزذسَظ  انضبنضخ
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 انزخطُػ نهزطىس انشخصٍ .12

 ضمن المجموعة بفاعلية ونشاطالعمل  -1
 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2
 
 

 انًؼهذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وظيؼُبس انمجىل  .13

 مركزي /حسب متطلبات وزارة التعليم العالي -
 
 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػن انجشنبيظ .14

 المكتبة المركزية في الجامعة ومكتبة الكلية -

 كة المعلومات الدولية )االنترنت(شب -

 المنهج المقرر للدراسة وحسب المفردات المقرة من الوزارة -

 االطالع على المصادر المساعدة -
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 رناهجهخرجاث التعلن الوطلىبت هن الب 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

طرائق   2221

 التذرَس
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 الوقرروىرج وصف ن

 

 وصف الوقرر

 

 

 نهجنبد كهُخ انزشثُخ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 انكًُُبء    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 
 غشائك انزذسَظ اعى / سيض انًمشس .3

 نظشٌ فمػ أشكبل انؾعىس انًزبؽخ .4

 عنىٌ انفصم / انغنخ .5

 عبػخ 66 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 27/5/2621 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 دة طرائق التدريس.تزويد الطالبات بالمعلومات النظرية في ما1

 .تزويد الطالبات بمعلومات عملية ونظرية في كيفية مواجهة المهنةوبناء شخصية مهنية قوية لهن2

 
 
 
 
 
 

 

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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 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .16

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 رؼشَف انطبنجبد ثطشائك انزذسَظ انًخزهفخ -1أ

 كُفُخ رطىَش لذسارهن انؼهًُخ وانًهنُخرًكُن انطبنجبد ػهً -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكغبة انطبنجبد يهبساد رطجُك غشائك رذسَظ انًخزهفخ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 ؼشض واعزخذاو االنزشنذ اػطبء انًؾبظشاد وانمبءهب ػهً انطبنجبد ين خالل شبشبد ان -

 

 

 
 غشائك انزمُُى      

 اعشاء ايزؾبنبد َىيُخ عشَؼخ-

 اعشاء االيزؾبنبد انشهشَخ -

 اعشاء االيزؾبنبد اننهبئُخ -

 

 

 
 األهذاف انىعذانُخ وانمًُُخ  -ط

 رًكُن انطبنجبد ين رطجُك انًؼهىيبد انزٍ دسعنهب فٍ غشائك انزذسَظ-1ط

 ذي انطبنجبد نخذيخ يغزًهن وثهذهنرنًُخ انشوػ انىغنُخ ن-2ط

 غشط يفهىو خذيخ انًغزًغ وانطشَمخ انًضهً نهزؼبيم يغ انششائؼ انًخزهفخ فٍ انًغزًغ-3ط

 رنًُخ اخاللُبد يهنخ انزذسَظ نكىنهب يهنخ راد لًُخ عبيُخ ػهُب  -4ط

  
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 اػطبء انًؾبظشاد اننظشَخ ورطجُك انذساعخ ػًهُب -
 ًنبلشخان -

 

 
 غشائك انزمُُى    

 االيزؾبنبد انُىيُخ انغشَؼخ وانشهشَخ واننهبئُخ -
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 انجنُخ انزؾزُخ  .12

 كتاب طرائق التدريس العامة ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

               شاعغ انزٍ َىصً ثهب  ـ انكزت وانًا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 مجالت العلوم التربوية و النفسية

ة ـ انًشاعغ االنكزشونُخ, يىالغ االنزشنُذ 

.... 
 
 
 
 

 انزمبسَش وانزغزَخ انشاعؼخ ين انطبنجخ -2 -

 

 

 
 انًنمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 ك انزذسَظ لبػذح نهن نالعزفبدح ينهب رًكُن انطبنجبد ين عؼم يبدح غشائ-1د  

 رًكُن انطبنجبد ين اعزُبص يمبثالد انؼًم ين خالل شخصُخ لىَخ نهن-2د

 رًكُن انطبنجبد ين رطىَش رارٍ يغزًش نًب ثؼذ انزخشط-3د

 

 ثنُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىؽذح / أو 

 انًىظىع
 مُُىغشَمخ انز غشَمخ انزؼهُى

طرائق  التعرف على  
التدريس وما يتعلق 
 بالعملية التدريسية

 االخزجبس انًنبلشخ غشائك انزذسَظ

      
      
      
      
      
      



  
 12الصفحت 

 
  

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 رنىع يصبدس رؼهى يىظىػبد انًمشس -1  

يشاعؼخ انجؾىس وانذساعبد انًنشىسح وغُش غشائك انزذسَظ ، االنًبو ثكم يبهى يغزؾذس وعذَذ فٍ -2

 انًنشىسح فٍ انغبيؼبد وانذوسَبد

 االفبدح ين يغزؾذصبد نزبئظ انجؾىس انزغشَجُخ -3

 

 

 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 للبناتالتربية :  / المعهدةالكلي   
 الكيمياء:    القسم العلمي    
 2021/  5/ 22تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                     انتصار غانم عبد الوهابأ.م.د. : المعاون العلمي سما                أ.م.د محمد غازي عبد الكريم : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 عبِؼخ رىش٠ذ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإعغخ  .1

 / و١ٍخ اٌزشث١خ  ٌٍجٕبدلغُ اٌى١ّ١بء / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ػٍُ ٔفظ إٌّٛ )طفٌٛخ ِٚشا٘مخ(

 / اٌّشحٍخ اٌضب١ٔخ ٌغ١ّغ االخزصبصبدثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ/ دٚساد رذس٠ج١خ ٚرؼ١ّ١ٍخ اٌّإصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2221/ 5/ 27 ربس٠خ ئػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

اٌّشحٍخ اٌغ١ٕ١ٕخ ثبٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبسف اٌزٟ رزؼٍك ثبٌّٕٛ االٔغبٟٔ ثّشاحٍٗ اٌؼّش٠خ اٌّخزٍفخ ِٓ رض٠ٚذ اٌطبٌجبد -1

  اٌٝ ِشحٍخ اٌش١خٛخخ.
 ش١خٛخخ(.–سشذ –ِشا٘مخ –رؼش٠ف ٚرذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اعب١ٌت ِزطٍجبد رٍه اٌّشاحً اٌح١بر١خ )طفٌٛخ  -2

 اػذاد ع١ً ِٓ خش٠غبد اٌى١ٍخ ٌٍزذس٠ظ فٟ اٌّشاحً اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ . -3

 اٌح١بح ٚرطٛس٘ب. رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثبٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ ٌّٛاعٙخ  ِزطٍجبد -4
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .12

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
       رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِؼٕٝ إٌّٛ ٚاٌزطٛس االٔغبٟٔ.اْ  -1أ

 رزؼشف ػٍٝ لٛا١ٔٓ إٌّٛ ٚخصبئصٗاْ  -2أ

 ِشىالد اٌطٍجخ فٟ اٌّشاحً اٌذساع١خ اٌّخزٍفخرض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثبٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌحً  -3أ
 رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثٕزبئظ االثحبس ٚاٌذساعبد إٌفغ١خ فٟ ٘زا اٌّغبي -4أ
   -5أ
   -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثبعب١ٌت رشث١خ ٚرٕشئخ االطفبي ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼُٙ  – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِٛاعٙخ ٚحً ِشىالد اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ  – 2ة 

 ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌزاد ٚارخبر اٌمشاساد ٚارخبر اٌذٚس        – 3ة 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االعزىشبف١خ -1

 ئٌمبء اٌّحبضشح -2

 طش٠مخ إٌّبلشخ -3

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطبٌجخ -2

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 ثٕبء ِٕظِٛخ ل١ّ١خ ا٠غبث١خ فٟ عٍٛن اٌطبٌجبد -1ط         

 اٌمذسح ػٍٝ إٌّبلشخ ٚرٛع١ٗ االعئٍخ ٚاٌحٛاس ثطشق ا٠غبث١خ -2ط

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌطبٌجبد داخً اٌّذسعخ ٚخبسعٙب -3ط

 اٌطبٌجخ فٟ ٔفغٙب اٌغٍٛن اال٠ضبسٞ اْ رّٕٟ -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االعزىشبف١خ -1

 ئٌمبء اٌّحبضشح -2

 طش٠مخ إٌّبلشخ -3

 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطبٌجبد -2

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ٚدلخاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ االفىبس ثٛضٛػ  -1د

عّغ اٌّؼٍِٛبد ثطش٠مخ ِٕٙغ١خ ٚػ١ٍّخ ٚصٛال اٌٝ اٌّجبدئ ٚاٌحمبئك اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ حً  -2د

 اٌّشىالد

 اٌمذسح ػٍٝ اٌّجبدسح فٟ إٌشبطبد اٌالصف١خ -3د

 الٚضبع ٚاٌّٛالف اٌّزغ١شحاٌزى١ف ثٕغبػ ِغ ا-4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 االعزىشبف١خ -1

 ئٌمبء اٌّحبضشح -2

 طش٠مخ إٌّبلشخ -3

 

 طشائك اٌزم١١ُ          

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطبٌجبد -2

 
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

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

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

ثىبٌٛس٠ٛط 

 اٌضب١ٔخاٌّشحٍخ 
ػٍُ ٔفظ إٌّٛ طفٌٛخ  

 ِٚشا٘مخ
عبػزبْ 

 اعجٛػ١ب
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1

 منظم ادارة الوقت وتحدٌد االولٌات بشكل -2

 القدرة على تحفٌز االخرٌن واقناعهم -3

 االستقاللٌة فً ادارة العمل -4

 
 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 

 فما فوق %60المعدل  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة -1

 كتب القسم المعنً ومصادره -2

 المكتبة المركزٌة للجامعة -3
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هن البرناهحهخرخاث التعلن الوطلىبت  

رهز  السنت / الوستىي

 الوقرر
 أساسٍ اسن الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

علن نفس النوى   نُتالثا

 طفىلت وهراهقت
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىش٠ذ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدلغُ اٌى١ّ١بء    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 ػٍُ ٔفظ إٌّٛ طفٌٛخ ِٚشا٘مخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 ( عبػخ66) )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2621/ 5/  27 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

النمو وخصائصه ومتطلبات ادلراحل العمرية  تزويد الطالبات بادلعارف الرتبوية والنفسية وتعليمهن ادلبادئ والطرق احلديثة يف دراسة 
 للنمو االنساين

 تزويد الطالبات باخلربات والنظريات النفسية ونتائج االحباث والدراسات احمللية والعادلية فيما خيص علم نفس النمو 

 تدريب الطالبات على كتابة البحوث والتقارير وتلخيص االفكار النظرية والتطبيقية يف جمال علم نفس النمو

 
 
 
 
 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

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

 ؛البرنامج.
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 ث١ٕخ اٌّمشس .16

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ   

ِب عبء فٟ اٌمشاْ 

اٌىش٠ُ ٚاٌحذ٠ش إٌجٛٞ 

اٌشش٠ف ف١ّب ٠خص 

 ِشاحً إٌّٛ ٚرطٛسٖ

سػب٠خ اٌطفٌٛخ فٟ 

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ
 اٌششػ ٚ

 إٌّبلشخ
 االِزحبْ

رؼش٠ف إٌّٛ /    

اٌؼٛاًِ  لٛا١ٕٔٗ/

اٌّإصشح فٟ إٌّٛ / 

اٌج١ئ١خ ٚاٌٛساص١خ/ 

اٌّشحٍخ اٌغ١ٕ١ٕخ 

خصبئصٙب 

 ِٚزطٍجبرٙب

  

ِشحٍخ اٌطفٌٛخ    

اٌّجىشح ٚاٌّزٛعطخ 

ٚاٌّزبخشح / ِشىالد 

اٌطفٌٛخ اعجبثٙب 

ٚاػشاضٙب ٚعجً 

 حٍٙب

  

ِشحٍخ اٌّشا٘مخ /    

ِؼٕب٘ب / ِشاحٍٙب / 

خصبئصٙب / 

اٌّشا٘مخ /  ِىشالد

عجً حٍٙب / و١ف١خ 

رى١ف اٌّشا٘ك ِغ 

ٔفغٗ ِغ االخش٠ٓ / 

و١ف١خ اخز١بس اٌّشا٘ك 

 ٌٍزخصص ٚإٌّٙخ

  

ِشحٍخ اٌششذ /    

ِؼٕب٘ب / ِزط١ٍجبرٙب / 

ِٙبِٙب / رى٠ٛٓ 

االعشح / رحًّ 

 اٌّغٛؤ١ٌبد 

  

ِشحٍخ اٌش١خٛخخ /    

ِزطٍجبرٙب 

ٚخصبئصٙب 

ٚاِشاضٙب ٚسػب٠خ 

 اٌّغ١ٕٓ

  

ٔظش٠بد إٌّٛ إٌفغٟ    

)ٔظش٠خ ث١بع١ٗ ، 
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .11

 ادلواد ادلقررة من كتب خمتلفة جتمع ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

علم نفس الطفولة والمراهقة / جمال االلوسً وامٌمة  -1 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 علً خان

 علم النفس التطوري / سامً عرٌفج -2

 اساسٌات علم النفس التطور/شفٌق حسان  -3

 االنترنٌت -4

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 جمالت العلوم الرتبوية و النفسية

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .12

 رٕٛع ِصبدس رؼٍُ ِٛضٛػبد اٌّمشس -1

االٌّبَ ثىً ِب٘ٛ ِغزحذس ٚعذ٠ذ فٟ اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ، ِشاعؼخ اٌجحٛس ٚاٌذساعبد  -2

 إٌّشٛسح ٚغ١ش إٌّشٛسح فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌذٚس٠بد

 االفبدح ِٓ ِغزحذصبد ٔزبئظ اٌجحٛس اٌزغش٠ج١خ -3

 

ٔظش٠ٗ فش٠ٚذ ، 

ٔظش٠خ ثشٚٔش ، 

ٔظش٠خ وٌٛجشن ، 

 ٔظش٠خ اس٠ىغْٛ



 343ك  و/حٛبتٛت َظز٘ انًزحهت انثبنثت اخببر٘

 
 سبػبث أسبٕػٛب   2ػذد سبػبث انتذرٚس 

 

 :ّصف الوٌِج

 انحٕٛٚت فٙ انحٛبة انظحٛت نالَسبٌ ًٚكٍ  انًُٓح انطبنببث يٍ فٓى أًْٛت انكًٛٛبء

 :ًخبئج الخعلين )هخزجبحَ(
 .فٓى انتزاكٛب انكًٛٛبئٛت نهدشٚئبث انحٛبتٛتخؼم انطبنب قبدر ػهٗ  -1

 .ربؾ انتزاكٛب انكًٛٛبئٛت نهدشٚئبث انحٛبتٛت يغ انظفبث انكًٛٛبئٛت نٓبكٛفٛت  -2
استُتبج انطبنب بؼغ انظفبث انكًٛٛبئٛت نهدشٚئبث انحٛبتّٛ يٍ يؼزفت تزاكٛبٓب كٛفٛت   -3

 .انكًٛٛبئٛت
أًْٛت انكًٛٛبء انحٛبتٛت فٙ حٛبة االَسبٌ يٍ خالل يؼزفت انتغٛزاث انكًٕٛ إدراك انطبنب  -4

 .داخم خسى انكبئُبث انحٛت  حٕٛٚت
 

 االُذاف:

 ئٛت يغ انظفبث انكًٛٛبئٛت نهدشٚئبث انحٛبتٛتالتامة بالتراكيب الكيمياالطالبات المعرفة إكساب 

 

ػذد  انًفزداث ث

 انسبػبث

انكًٛٛبئٛت,  بإَٔاػٓب, طفبتٓ, ٔظبئفٓبتؼزٚفٓب, الكزبُْيذراث ,  1

 انًًٓت نٓب ثانتفبػال

8 

انكًٛٛبئٛت,  بإَٔاػٓب, طفبتٓ, ٔظبئفٓبب, , تؼزٚفٓاللبيذاث  2

 انًًٓت نٓب ثانتفبػال

8 

, تؼزٚفٓب, ٔػبئفٓب ,إَٔاػٓب,طفبتٓب االحوبض االهيٌيت  3

 انكًٛٛبئٛت,انتفبػالث انًًٓت نٓب

8 

البزّحيٌبث, حعزيفِب, ّضبئفِب ,أًْاعِب,صفبحِب الكيويبئيت,الخفبعالث الوِوت        4

  لِب
8 

زٚفٓب, ٔػبئفٓب ,إَٔاػٓب,طفبتٓب , تؼاالَشًٚبث  5

انُؼزٚبث انتٙ تفسز ػًم االَشٚى ,حزكٛبث انكًٛٛبئٛت,

 االَشٚى,يٛكبَٛكٛت ػًم االَشٚى

8 

ٛت , تؼزٚفٓب, ٔػبئفٓب ,إَٔاػٓب,طفبتٓب انكًٛٛبئٛت,ان الِزهًْبث , 6

 ػًم انٓزيٌٕ

8 

,إَٔاػٓب,طفبتٓب  ٔظبئفٓب, تؼزٚفٓب, فيخبهيٌبث ال 7

 يزاع انُبتدّ يٍ َصض انفٛتبيُٛبثاالانكًٛٛبئٛت,

6 

 8 الكيويبئيت, بأًْاعِب, صفبحِ, حعزيفِب, ّضبئفِب ,حوبض الٌّْيتاال 8
 

 الحياتية النضريالكيمياء  الوقزر الذراسي:
 انًظبدر :يذخم انٗ اانكًٛٛبء انحٛبتٛت انذكتٕرة خٕنّ ال فهٛح

 

 



 درجت حْسع على: 55:كحذ اقصى الخقيين الوسخوز أثٌبء العبم الذراسي 

 

 .% أداء انطبنب فٙ االختببراث انٕٛيٛت45

 .% إيتحبَبث45

 .%االَتظبو ببنذراست10

 

 %(55االهخحبى الٌِبئي)كحذ أقصى

 ٛت انتٙ ٚذرسٓب انطهبتهً% االسئهت ببنًبدة انؼ100

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 343ك  ريٌْٕٕو/ نثتانًزحهت انثب اخببر٘

 
 سبػبث أسبٕػٛب   2نتذرٚس ػذد سبػبث ا

 ّصف الوٌِج:
ٔربؾ ٚؼطٙ انًُٓح انًؼزفت انتبيت بًؼُٗ انٓزيٌٕ ٔؽبٛؼت ػًهّ ٔانٛت ػًهّ فٙ خسى االَسبٌ 

 .خًٛغ انفؼبنٛبث انحٕٛٚت ندسى االَسبٌ بتبثٛز انٓزيٌٕ ٔكٛفٛت تحفٛشْب

 ًخبئج الخعلين )هخزجبحَ(:

 .فٓى يؼُٗ انٓزيٌٕخؼم انطبنب قبدر ػهٗ -1

 .هٗ انٛت ػًم انٕٓريٌٕزف انطبنب ػتؼ-2
تًكٍٛ انطبنب يٍ ربؾ انفؼبنٛبث انحٕٛٚت ندسى االَسبٌ بًستٕٖ تزكٛش انٕٓريٌٕ  -3

 .ببندسى
 .انًبو انطبنب ببَٕاع انٓزيَٕبث انتٙ تفزس يٍ غذد اندسى انًختهفت-4
ندسى فٓى ٔادراك أًْٛت انٓزيَٕبث فٙ أداء انفؼبنٛبث انحٕٛٚت  خؼم انطبنب قبدر ػه5ٗ

 االَسبٌ

 االُذاف:

 المام الطالب بطبيعة عمل الهرمون ومعناه وانواعها المفرزة من غدد الجسم المختمغة

 

ػذد  انًفزداث ث

 انسبػبث

انٛت ػًم , تؼزٚفٓب, ٔػبئفٓب ,إَٔاػٓب,طفبتٓب انكًٛٛبئٛت,الِزهًْبث 1

 انٓزيٌٕ 

8 

لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل في ُزهًْبث الغذة الذرقيت أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت  2

 افزاس ُذٍ الِزهًْبث
8 

أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل  ٌخبهيتُزهًْبث الغذة ال 3

 في افزاس ُذٍ الِزهًْبث
8 

الذرقيت أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل لجٌب ُزهًْبث ا 4

 زهًْبثفي افزاس ُذٍ الِ
8 

أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل في  ححج الوِبدُزهًْبث    5

 افزاس ُذٍ الِزهًْبث
8 

أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل الكضزيت ُزهًْبث الغذة   6

 في افزاس ُذٍ الِزهًْبث
8 

ب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل أًْاعِ بٌكزيبسيتُزهًْبث الغذة ال 7

 في افزاس ُذٍ الِزهًْبث
8 

أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحجت عي خلل  القٌبث الِظويتُزهًْبث  8

 في افزاس ُذٍ الِزهًْبث
8 

ت عي خلل أًْاعِب الخبثيزاث الفسيلْجبت لِب االهزاض الٌبحج الغذة الخٌبسليتُزهًْبث  9

 في افزاس ُذٍ الِزهًْبث
6 
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 343ك  الػؼٕٚت َؼز٘ َٛتانًزحهت انثب خببر٘ا

 

 سبػبث أسبٕػٛب   2ػذد سبػبث انتذرٚس 

 

 ّصف الوٌِج:
ٚتؼًٍ انًُٓح ٔطف كبيم نهدذٔل انذٔر٘ انذ٘ ٚؼى انؼُبطز انًًثهت ٔكٛفٛت تصسٛى تهك 

 .انؼُبطز فٙ يدًٕػبث ٔدٔراث ػًٍ اندذٔل انذٔر٘ 

 

 ًخبئج الخعلين )هخزجبحَ(:
 بد٘ء األسبسٛت انتٙ تى ػهٗ أسبسٓب ادراج انؼُبطز ػًٍ سيز ٔدٔراث فٓى انطبنب انًب -1

 .فٓى انطبنب نهخٕاص انذٔرٚت نهؼُبطز  -2
 .تًكٍٛ انطبنب يٍ ربؾ انخٕاص انذٔرٚت نهؼُبطز يغ انظفبث انكًٛٛبئٛت نتهك انؼُبطز  -3
 .تؼزف انطبنب ػهٗ ؽزق تحؼٛز بؼغ انؼُبطز طُبػٛب -4
 .ؼٛت نهؼُبطز انًًثهت ٔاًْٛتٓب فٙ انظُبػت ٔغٛزْبتؼزف انطبنب ػهٗ انخبيبث انطبٛ -5
 

 االُذاف:

المام الطالب بكيفية تقسيم العناصر الممثمة في الجدول الدوري والتعرف عمى الصفات 
 الكيميائية لها وطرق تحضيرها صناعيا وأماكن تواجد تمك العناصر

 

ػذد  انًفزداث ث

 انسبػبث

تظُٛف انؼُبطز فٙ  ببندذٔل انذٔر٘تزتٛب اندذٔل انذٔر٘.طفبث انؼُبطز  1

 اندذٔل انذٔر٘
6 

إَٔاع االٔاطز انتٙ ٚكَٕٓب انٓٛذرٔخٍٛ .يزكببث  . ِخٕاطّ. تحؼٛز ٍٛانٓٛذرٔخ 2

 انٓٛذرٔخٍٛ
6 

 6 ٔطف يٕخش نؼُبطز اندذٔل انذٔر٘  3

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت  عٌبصز الشهزة األّلى 4

 فبث انؼُبطز.يزكببتٓب .ؽزق تحؼٛزْبانكًٛٛبئٛت.ط
6 

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت  انثبَٛتػُبطز انشيزة  5

 انكًٛٛبئٛت.طفبث انؼُبطز.يزكببتٓب .ؽزق تحؼٛزْب
6 

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت انثبنثتػُبطز انشيزة  6

 ببتٓب .ؽزق تحؼٛزْبانكًٛٛبئٛت.طفبث انؼُبطز.يزك
6 

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت  انزابؼتػُبطز انشيزة  7

 انكًٛٛبئٛت.طفبث انؼُبطز.يزكببتٓب .ؽزق تحؼٛزْب
6 

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت انخبيستػُبطز انشيزة  8

 زْبانكًٛٛبئٛت.طفبث انؼُبطز.يزكببتٓب .ؽزق تحؼٛ
6 

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت نسبدستػُبطز انشيزة ا 9

 انكًٛٛبئٛت.طفبث انؼُبطز.يزكببتٓب .ؽزق تحؼٛزْب
6 

.ٔخٕدْب .انخٕاص انكًٛٛبئٛت ٔانفٛشٚبئٛت .انفؼبنٛت  انسببؼتػُبطز انشيزة 10

 انكًٛٛبئٛت.طفبث انؼُبطز.يزكببتٓب .ؽزق تحؼٛزْب
6 
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 343ك  حٛبتٛت ػًهٙ ثبنثتانًزحهت ان اخببر٘

 
 سبػبث أسبٕػٛب   3ػذد سبػبث انتذرٚس 

 ّصف الوٌِج:

 اجراء اجراء الكشوفات المونية التدريب عمى 

 ًخبئج الخعلين )هخزجبحَ(:
 اٌ ٚكٌٕ انطبنب قبدر ػهٗ تًٛٛش انًزكب انًدٕٓل ٔتشخٛظّ 

 االُذاف:

جراء الكشوفاتإكسا  ب الطمبة التقنية الالزمة لمعمل في المختبر وا 

 

ػذد  انًفزداث ث

 انسبػبث

 15 الكشف على الكزبُْيذراث .. 1

 15 الكشف الخبص ببلبيذاث 2

 15 يٌبثالكشف عي االحوبض االهيٌيت ّالبزّح 3

 15 الكشف الخبص ببلفيخبهيٌبث 4
 

 اتيةتجارب في الكيمياء الحي الوقزر الذراسي:

 

 

 

 -:%( حْسع الى55)كحذ أقصىالخقيين الوسخوز أثٌبء العبم الذراسي في الوخخبز

 .ٔتصبرٚزِ انكشٕفبث انتٙ ٚدزٚٓب انطبنب فٙ انًختبز % أداء انطبنب ف60ٙ

 .% إيتحبَبث30

 .%االَتظبو ببنذراست10

 

 -%(:55االهخحبى الٌِبئي)كحذ أقصى

 ٙ ٚذرسٓب انطهبتببنًبدة انؼًهٛت انت انُظزٚت % االسئهت100

 


