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 1الصفحة 

 
  

     

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

المحاليل وكيفية  وأنواعضمن المنهج أهمية الكيمياء التحليلية وعالقتها بالعلوم االخرى وطرائق تصنيفها، يت
التحليل الحجمي والتفاعالت  أساسياتيتضمن المنهج و التحليل الوصفي .  وأساسياتتحضيرها والتعبير عن تراكيزها، 

وتطبيقاتها. وكذلك يتضمن المنهج كيفية التعامل مع المواد  واعهابأنالكيميائية المتضمنة والحسابات المتعلقة بالتسحيحات 
 .الكيميائية ومخاطرها

 
 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

 ولىالمرحلة اال /يةتحليلالكيمياء ال او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس كيمياء النهائية اسم الشهادة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 08/10/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في المدارس الثانوية. ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءارة التربيرفد وز -1

 التعرف على المواد والمحاليل الكيميائية المختلفة وكيفية التعامل معها وخصوصا الخطرة منها تمكين الطالبات من -2

 تعلم كيفية تحضير المحاليل والتعبير عن تراكيزها  -3

 لوصفي اليونات عناصر الزمر الخمسةتعلم طريقة التحليل ا -4
 

 اجراء انواع التسحيحات والعالقات الرياضية المتعلقة بها -5
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 . الكيمياء التحليلية ومنها التحليل الوصفي واحلجمي مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

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

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

 . الكيمياءلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة أن يتعلم الط -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 لبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .لطتمكن اأن ي- 1ب 

 لبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة مشوقة ن الطتمكأن ي- 2ب 

ظريات علم النفس لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءالتربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

 ائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.التقويم البن-

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (-

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . علم الكيمياءتنشأة الطالب على حب -1ج         

 .علم الكيمياءالتعرف على مواطن الجمال في -2ج

 القدرة على التعامل مع  المواقف التعليمية والحياتية  -3ج

 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة .-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية -3

 
 طرائق التقييم    

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة ومقابلتها 

 مناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية والقيمية .و
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يات التقنمهار -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االستقرائية ) االستنباطية( الطريقة -
 طريقة حل المشكالت . -
اد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على الحوار المثمر ، داع -

 وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 التعلم ومناقشة حلولها .  التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات -

 
 طرائق التقييم          

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .  -
المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح الفريق ضمن الصف  -

 معة . الدراسي وبيئة الكلية والجا
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 3 3 يةليلتحالكيمياء ال  ولىاالالمرحلة 

     

     

     

     

     

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

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

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

 

 هم مصادر المعلومات عن البرنامجأ .14

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .-
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 مخطط مهارات المنهج

 لمربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية امة ارات العالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

 مرحلة االولىية / التحليللكيمياء الا اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 180 )الكلي( عدد الساعات الدراسية .6

 08/3/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الكيمياء التحليليةااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علم الكيمياء ، واكسابهن المهارات العلمية والعملية. -2      

نَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلَقي -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛بينها وبين وصف البرنامج. المتاحة. والبد من الربطالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 األهداف المعرفية   -أ
 . الثرموداينميكعلم  مبادىءمتكني الطلبة من معرفة  -1أ

 .سري التفاعالت الكيميائية كيفيةمتكني الطلبة يف معرفة   -2أ

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

 أن يتعلم الطلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء . -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 .مكنها من فهم التفاعالت الكيميائيةتنمية الحس العلمي السليم الذي ي  – 1ب

 تمكين الطلبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 رائق التقييم ط     

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 انية والقيمية األهداف الوجد -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة عليهامعرفة  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 طرائق التقييم    

ريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول _ التستخدم هنا طرائق التد

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .
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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 

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 

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

 . شة العلمية مهارات الحوار والمناق -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1/12 6  Topics يقة القياسية، الطر

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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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  

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. 
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c) Reagents for oxidation – reduction titration. 

 

 البنية التحتية  .12

 ,Fundamentals of Analytical Chemistry , 8th Edition ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

2004 

Douglas A. Skoog ,   Donald M. West,  F. James 

Holler,    Stanley R. Crouch 
Stanford University    San Jose State University  

University of Kentucky   Michigan State University 

 1986ترمجة د. زهري ميت قصري وآخرون، :أسس الكيمياء التحليلية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

مؤيد قاسم العباجي،  د. اثبت سعيد الغبشة و أتليف د. :التحليل الوصفي واحلجمي
1989 

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( مية , التقارير ,.... المجالت العل
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المقرر باللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .9

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال .10

 ة الثانيةالتحليل الكمي والوزني/المرحل اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 150المرحلة الثانية  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14
 

 1/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 املرحلة الثانية:
يلية بشكل عام ويف حالة الرواسب بشكل خاص وكذلك التعرف على تقنيات الفصل تعليم الطلبة على امهية كيمياء التحليل الكمي الوزين يف كيمياء التحل

 وطرقها و االخطاء ومعاجلة املعطيات التحليلية.

 
 

 
 
 

 
 

 

الب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14
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  هداف المعرفية األ -أ

 للمرحلة الثانية:
 للكيمياء التحليلية الوزنية ، الذوبانية، الترسيب، التكوين البلوري.      القدرة على اظهار المعرفة العامة   -1أ

 القدرة على المعرفة على تقنيات الفصل.-2أ

 القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة المعطيات التحليلية.  -3أ

 للمرحلة الرابعة:

 ..على بناء فكرة تحاكي مشاكل الكهرومغناطيسيالقدرة و القدرة على  اظهار المعرفة العامة لالشعاع الكهرومغناطيسي -4أ
 لقدرة على صياغة وحل المشاكل في التحليل الكمي بامتصاص االشعاع الكهرومغناطيسي.ا -5أ
 القدرة على اظهار المعرفة العامة للكيمياء الكهربائية   -6أ

 للمرحلتين: مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 م بتجارب عملية  في المختبر.القدرة على القيا - 1ب

 القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة االخطاء.  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظري وعملي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية وفصلية ونهائية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 عليم والتعلم طرائق الت    

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .16

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اآلساسات النظرية للكيمياء التحليلية الآلعضوية، للتحليل الكمي الوزني والحجمي، د. كاظم عوض واخرون
 .1985حيم ود. اثبت الغبشة، مدخل اىل تقنيات الفصل يف الكيمياء، د. مسري عبدالر 

 
 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Modren Analytical Chemistry An Introduction, David Harvey, 2000 
 .*أسس الكيمياء التحليلية، د.مؤيد العباجي ود. اثبت سعيد الغبشة

 .1983*طرق الفصل يف التحليل الكيميائي، د. الربتني حبوش، 
*Analytical Chemistry An Introduction, D.A. Skoog &D.M. West  

 بنية المقرر .15

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
ريقة ط

 التقييم

 امتحانات نظري الكيمياءالتحليلة وفروعها-التحليل الكمي الوزني  5 1

   الترسيب-العزل -ريقة التطايرططرائق التحليل   5 2

   طرائق الترسيب التي تعتمد على التفاعآلت الكهروكيميائية  5 3
عضوية المرسبات ال-صفات الرواسب المستخدمة في التحليل الكمي الوزني  5 4

 والآلعضوية

  

   ذوبانية الرواسب  5 5
   قابلية الذوبان-حاصل االذابة  5 6

   العوامل المؤثرة على ذوبانية الرواسب  5 7

   طبيعة المذيب-طبيعة المادة-تأثير درجة الحرارة  5 8

   تاثير الدالة الهيدرجينية-تاثير االيون المشترك  5 9
   الترسيب الجزيئي     -المعقدتاثير تكوين االيون   5 10

   المعامل الوزني-التركيب الكيميائي للرواسب  5 11

   الحسابات المتعلقة بالتحليل الكمي الوزني  8 12

   حجم الدقائق ونموه-التكوين البلوري للرواسب  5 13

   مراحل تكوين الراسب--حالة فوق اإلشباع النسبية  5 14
الحالة الغروية وعملية تكتل -جم البلورات المتكونةطبيعة الراسب وح  5 15

 الرواسب الغروية

  

   تلوث الراسب وأنواعه-الترسيب من المحاليل المتجانسة  5 16

   عملية تجفيف الراسب أو حرقه        -عملية إعادة الترسيب  5 17
نسبة -معامل التوزيع-طرائق الفصل الكيميائي: االستخالص بالمذيب  5 18

 التوزيع

  

   كفاءة الفصل-النسبة المؤية لالستخالص  5 19

   العوامل المؤثرة على كفاءة الفصل  5 20
   معامل التوزيع-التوزيع-االمتزاز  5 21

   كروماتوغرافيا العمود-تصنيف طرائق الكروماتوغرافيا  5 22

   ةقيقكروماتوغرافيا الطبقة الر-كروماتوغرافيا الورقة وتطيقاتها  5 23

   العامة المبادىء -كروماتوغرافيا الغاز-كروماتوغرافيا الترشيح بالجل  5 24
   االسس العامة-التبادل األيوني  5 25
   خواص المبادالت االيونية                 5 16
   االنتقائية ومعامل االنتقائية          5 27

           التطبيقات  5 28
   لاإلحصائية لنتائج التحليالمعالجة   5 29

   قالدقة والتواف-مصادر االخطاء  5 30
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 *والطرائق احلديثة للتحليل اآليل. د. ابسم السعدي 

  ( المجالت العلمية , التقارير ,.... )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 

 ر الدراسي خطة تطوير المقر .17
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 المؤسسة التعليمية .17
 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 قسم الكيمياء    / المركز علمي القسم ال .18

 اعشاب طبية /الصف الثالث اسم / رمز المقرر .19

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .20

 مقرر سنوي الفصل / السنة .21

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 17/7/2016 ا الوصف تاريخ إعداد هذ .23

 أهداف المقرر .24

 متكني الطالبات يف االملام مبادة األعشاب الطبية لفائدهتا العظمى يف احلياة العملية

 اكتساب املهارات العلمية والعملية

 تعزيز ادراك الطالبات بعلم الكيمياء

 
 
 

 
 

 

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

 ؛لبرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف االتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18



  
 16الصفحة 

 
  

 

  المعرفية  هدافاأل -أ
 تعليم الطالبات المهارات التقنية الحديثة في الكيمياء-1أ

 معرفة الطالبات الطرق الفعالة لفصل المركبات الفعالة-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية الحس العلمي السليم التي تمكنها من من ادراك أهمية االعشاب– 1ب

 مكين الطالبات من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادةت – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التقويم البنائي باالمتحانات اليومية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشئة الطالبات على حب علم الكيمياء-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .20

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 بنية المقرر .19

رجات التعلم مخ الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مقدمة تاريخية عن استعمال   3 1ت األول/

 األعشاب الطبية/المركبات الفعالة
الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
   الزيوت الطيارة  3 2ت األول/

   طرق استخالصها  3 3ت االول/

   الكاليكوسيدات  3 4ت األول/

   طرق استخالصها  3 1ت الثاني/

   التربينات  3 2ت الثاني/

   طرق استخالصها  3 3ت الثاني/

   الفاليفونويدات  3 4ت الثاني/

   مضادات االكسدة  3 1كانون اول/

   طرق استخالصها  3 2كانون اول/

   دورها في عالج االمراض الخطيرة  3 3كانون أول/

   القلويدات  3 4كانون اول/

   دورها في عالج االمراض الخطيرة  3 1كانون ثاني/

   طرق استخالصها  3 2كانون ثاني/

   الصابونينات  3 3كانون ثاني /

   طرق استخالصها  3 4كانون ثاني/

   اللكتينات  3 1شباط/

   طرق استخالصها  3 2شباط/

   التداخالت الدوائية  3 1اذار/

   دراسات حديثة في علم االعشاب  3 2اذار/

   بحوث حديثة في دراسة االعشاب  3 3اذار/

دراسة بعض خواص اللكتينات   3 4اذار/

 المستخلصة من بعض النباتات

  

أنواع من المواد الفعالة تمنع بعض   3 1نيسان/

 أنواع السرطان

  

تحضير مستخلصات مائية لبعض   3 2نيسان/

 ابأنواع األعش

  

التداخالت بين المركبات الفعالة   3 3نيسان/

 واألدوية

  

فصل وتنقية بعض من المركبات   3 4نيسان/

 الفعالة
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)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( لعلمية , التقارير ,.... المجالت ا
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 19الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .25

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال .26

 التحليل الكيميائي اآللي/المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .27

 محاضرات صفيّة  ال الحضور المتاحةأشك .28

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .29

 180رابعة المرحلة ال )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

 

 1/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 تعليم الطلبة الطرائق احلديثة يف الكيمياء وخاصة االجهزة الفزايوية احلديثة والكيمياء الكهرابئية.

 
 
 
 
 

 
 

 

ناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبره

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .22

  هداف المعرفية األ -أ

 للمرحلة الثانية:
القدرة على بناء فكرة تحاكي مشاكل و القدرة على  اظهار المعرفة العامة لالشعاع الكهرومغناطيسي    -1أ

 ..الكهرومغناطيسي

 ليل الكمي بامتصاص االشعاع الكهرومغناطيسي.لقدرة على صياغة وحل المشاكل في التحا -2أ

  القدرة على اظهار المعرفة العامة للكيمياء الكهربائية   -3أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القدرة على القيام بتجارب عملية  في المختبر. - 1ب

 القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة االخطاء.  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظري وعملي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية وفصلية ونهائية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .23

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 امتحانات نظري يمفهوم التحليل ال  6 1

 

ئصه ومدلوآلت وصف طبيعة اآلشعاع الكهرومغناطيسي خصا  6 2

 الموجة,الطول الموجي والتردد وعدد الموجة والطاقة وقوة اآلشعة    
  

 

الطيف -لخصائص الدقائقية للموجة والثاثير الكهروضوئيا  6 3

معامل االنكسار وقانون سنيل وعآلقة لورنتز -الكهرومغناطيسي

-جهاز قياس معامالالنكسار)أبي(-والمولي ولورنز واآلنكسارالنوعي

استقطاب الضوء والفعالية البصرية والدوران النوعي والجزيئي 

 وجهاز المقطاب واستعمالتها  

  

 -انبعاث اآلشعاع-ي والجزيئي ومفهومهارامتصاص اآلشعاع الذ  6 4

 مفهوم التفسفر والتفلور واهميتها التحليلية           

  

قانون العام التحليل الكمي بامتصاصاآلشعاع الكهرومغناطيسي ال  6 5

 لآلمتصاص                                                                              

  

التحديدات في تطبيقها -شروط اشتقاق قانون بير آلمبرت وتطبيقاتها  6 6

 اآللية واالنحراف عنه ومسببات النحراف

  

     هااجهزة القياس الطيفي ومكونات   6 7

عرض الحزمة –المرشحات االمتصاصية -يطرات الطول الموجي مس  6 8

 رالمؤث

  

   الموشر والحزز–موحدات اللون   6 9

   المكشافات والخآليا والموصآلت الضوئية-حاويات النماذج  6 10

   مخططات االجهزة الخاصة بالقيس احادية وثنائية الحزمة  6 11

نيكية ما فوق البنفسجية تطبيقات قياسات اآلمتصاص في ميكا  6 12

 والمرئية

  

   عاعالفصائل الماصة لالش  6 13

   انتقاالت الكترونات وانواعها  6 14

   اهم العوامل المؤثرة على امتصاص الكروموفور  6 15

اهم النواحي التقنية عند التطبيق االستخدامات التحليلية في منطقتي    6 16

uv-vis         

  

النسبة المولية وطريقة التغرات المستمرة وطريقة نسبة طريقة   6 17

  -تعيين ثوابت االستقرار للمعقدات والدآلئل-اللنحدار

 التسحيحات الضوئية       

  

                 معادلةرايلي الرياضية                                                                  -المفهوم النظري لآلستطارة والتفكير  6 18

              اهم االاستنتاجات وتطبيقاتها                                                                                                    6 19

   مدى المنطقة واهميته-ميكانيكية امتصاص ما تحت الحمراء  6 20

   االستخدامات التحليلية                                                                     -وحساب الطاقةانواع االهتزازات الجزئية   6 21

               مفهوم الكيمياء الكهروتحليلية والمزايا                                                                                          6 22

   جهدالقطب وانواع الخآليا                                                                                              -معادلة نيرنست  6 23

   امتصاص الذرات للطاقة اآلشعاعية-المطيافية الذرية  6 24
                                                                                       المواقد والمرذاذات بانواعها                             6 25

   منحنيات المعايرة                                                                                           –التطبيقات التحليلية الكمية   6 26

  التطبيقات  -هربائي التحلل والترسيب الكهربائيالترسيب الك        6 27
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 البنية التحتية  .24

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 :للمرحلة الثانية

 اآلساسات النظرية للكيمياء التحليلية الآلعضوية، للتحليل الكمي الوزني والحجمي، د. كاظم عوض واخرون
 .1985مدخل اىل تقنيات الفصل يف الكيمياء، د. مسري عبدالرحيم ود. اثبت الغبشة، 

 :للمرحلة الرابعة
 .1992جامعة بغداد  -ليل الكيميايئ اآليل للدكتور عبداحملسن عبداحلميد احليدريالتح
 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Modren Analytical Chemistry An Introduction, David Harvey, 2000 
 .*أسس الكيمياء التحليلية، د.مؤيد العباجي ود. اثبت سعيد الغبشة

 .1983الكيميائي، د. الربتني حبوش، *طرق الفصل يف التحليل 
*Analytical Chemistry An Introduction, D.A. Skoog &D.M. West  

 *والطرائق احلديثة للتحليل اآليل. د. ابسم السعدي 
  ( المجالت العلمية , التقارير ,.... )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

  ة, مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكتروني

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفولتامترية والبوآلروكرافيا                                                                                            

طريقة حل  مراجعة عامة   6 28

 المشكالت 

 _____ 

 ____    ____ االمتحانات النهائية    29+30
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .33

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .34

 الكيمياء الفيزياوية / الصف الثالث  اسم / رمز المقرر .35

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .36

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .37

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 09/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

باعتبارها احد فروع الكيمياء الفيزياوية  الحركيات والكيمياء الكهربائيةتمكين الطالبات من االلمام بمبادىء   -2
 االساسية.

 كسابهن المهارات العلمية والعملية.تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علم الكيمياء ، وا -2      

اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلَقينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق  -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛متاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.الالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 التعليم والتعلم والتقييموطرائق  مقررمخرجات ال .26
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 األهداف المعرفية   -أ
 . احلركيات والكيمياء الكهرابئيةمادة  مبادىءمتكني الطلبة من معرفة  -1أ

 .متكني الطلبة يف معرفة كيفية سري التفاعالت الكيميائية -2أ

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

 الطلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء . أن يتعلم -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الحس العلمي السليم الذي يمكنها من فهم التفاعالت الكيميائية.  – 1ب

 تمكين الطلبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ الطريقة العملية 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ._ 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء.  -1ج

 معرفة وفهم آليات وحركية حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة عليها.  -2ج

  

 علم طرائق التعليم والت    

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 طرائق التقييم    

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .لتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالمهارات العامة وا -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .  -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي .    -2د

 اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء وكيفية تطبيق قوانينها . -3د
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 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين األول 

1 
النظرية الحركية الجزيئية   5

 للغازات

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين األول 

2 
 درجات الحرية  5

 

الطريقة القياسية ، 

 لعمليةالطريقة ا
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين االول 

3 
 التصادم الجزيئي  5

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

4 
الطريقة القياسية ،  حركية التفاعالت الكيميائية  5

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

1 
الطريقة القياسية ،  سرعة التفاعلمعدل   5

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

2 
رتبة التفاعل وثابت سرعة   5

 التفاعل

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

3 
 طريقة التكامل  5

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
داء الصفي األ

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

4 

 طريقة عمر النصف  5

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول 

1 

الطريقة القياسية ،  الطريقة التفاضلية  5

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول  

2 

تأثير درجة الحرارة على   5

 معدل سرعة التفاعل

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
نظريات في حركية التفاعالت   5  3كانون األول

 الكيميائية

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول 

4 

 التفاعالت المعقدة  5

 التفاعالت العكوسة

لقياسية ، الطريقة ا

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

1  

التفاعالت السلسلية،   5

 التفاعالت المحفزة

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

2 

الطريقةالقياسية ،  التفاعالت الكيميائية الضوئية  5

 الطريقة العملية
الصفي  األداء

 واالمتحانات
كانون الثاني 

3  

الطريقة القياسية ،  التنشيط الضوئي  5

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

4 

الطريقة القياسية ،  منتوج الكم  5

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
مقدمة في الكيمياء   5 1شباط    

 الكهربائية

لقياسية ، الطريقة ا

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  انتقال الكتلة  5  2شباط    

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
التحليل الكهربائي وتفاعالت   5  1آذار    

  االقطاب

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  المواصلة الكهربائية للمحاليا  5 2    آذار

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  المواصلة المكافئة  5 3آذار     

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  االنتقالية االيونية  5  4آذار     

 عمليةالطريقة ال
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .28

"احلركيات والكيمياء الكهرابئية". أتليف الدكتورة بنان عقراوي و الدكتور عبداجمليد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدابغ.

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
“The elemental of physical chemistry”. Peter Atkins, 

Ed. 2001. rd3 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

الطريقة القياسية ،  درجة التفكك  5 1نيسان 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  التجمع االيوني  5 2نيسان  

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
،  الطريقة القياسية الفعالية ومعامل الفعالية  5 3نيسان 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية ،  الخاليا واالقطاب  5  4نيسان 

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  5  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   5 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .41

 قسم الكيمياء / المركز  القسم العلمي .42

 الكيمياء الفيزياوية / الصف الثاني  اسم / رمز المقرر .43

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .44

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .45

 ساعة 180 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 08/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

علم الثرموداينميك )الديناميكا الحرارية( باعتبارها احد فروع الكيمياء بمبادىء تمكين الطالبات من االلمام   -3

 الفيزياوية االساسية.

 تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علم الكيمياء ، واكسابهن المهارات العلمية والعملية. -2      

ة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلَقينَه من علم الكيمياء لطلب -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 

 

 

 

 

 

 

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

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30
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 األهداف المعرفية   -أ

 . علم الثرموداينميك مبادىءتمكين الطلبة من معرفة  -1أ

 .تمكين الطلبة في معرفة كيفية سير التفاعالت الكيميائية -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانين و تطبيقها في الجانب العملي. -3أ

 أن يتعلم الطلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء . -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ليم الذي يمكنها من فهم التفاعالت الكيميائية.تنمية الحس العلمي الس  – 1ب

 تمكين الطلبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ الطريقة العملية 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 

 طرائق التقييم      

البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية  _ التقويم

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطالبات على حب علم الكيمياء.  تنشأة -1ج

 معرفة وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة عليها.  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 

 طرائق التقييم    

عتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول _ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم اال

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .  -1د

 ت العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي .  مهارا  -2د

 اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء وكيفية تطبيق قوانينها . -3د
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 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين األول 

1 

 الصفات العامة للغازات  6

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين األول 

2 

 قوانين الغاز المثالي  6

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين االول 

3 

 قوانين الغاز المثالي   6

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 اناتواالمتح

تشرين األول 

4 

الطريقة القياسية ،  قوانين الغاز المثالي   6

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

1 

النظرية الحركية للغازات   6

 المثالية

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

2 

القانون االول في   6

 رموداينميكالث

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

3 

 انواع العمليات  6

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

4 

 الطاقة واالنثالبي  6

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 متحاناتواال

كانون األول 

1 

الطريقة القياسية ،  انثالبيات انتقال الطور  6

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون األول  

2 

حرارة التكوين وحرارة   6

 االحتراق

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

ة القياسية ، الطريق حرارة التعادل  6  3كانون األول

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون األول 

4 

 طاقات االواصر  6

 

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون الثاني 

1  

القانون الثاني   6

 للثرموداينميك

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون الثاني 

2 

الطريقةالقياسية ،  حساب التغير في االنتروبي  6

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون الثاني 

3  

القانون الثالث   6

 للثرموداينميك

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون الثاني 

4 

سية ، الطريقة القيا الطاقة الحرة  6

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطاقة الحرة القياسية   6 1شباط    

 للتكوين

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة القياسية ،  الجهد الكيميائي  6  2شباط    

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة القياسية ،  االتزان الكيميائي  6  1آذار    

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة القياسية ،  قانون فعل الكتلة  6 2آذار    

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة القياسية ،  قاعدة ليشاتليه براون  6 3آذار     

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 المتحاناتوا

تغير ثابت االتزان مع درجة   6  4آذار     

 الحرارة

الطريقة القياسية ، 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي الطريقة القياسية ،  الشد السطحي  6 1نيسان 
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 البنية التحتية  .32

"الكيمياء الفيزيائية". تأليف الدكتورة ليلى محمد نجيب و الدكتور  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 يد.محمود شاكر سع

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

“The elemental of physical chemistry”. Peter Atkins, 

Ed. 2001. rd3 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 قرر الدراسي خطة تطوير الم .33

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالمتحانات الطريقة العملية

الطريقة القياسية ،  االمتزاز  6 2نيسان  

 مليةالطريقة الع

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة القياسية ،  اتزانات االطور  6 3نيسان 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة القياسية ،  استعماالت قاعدة الطور  6  4نيسان 

 الطريقة العملية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة حل  أمثلة وحلول  6  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة حل  مراجعة عامة   6 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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ارات تدريس ما تلَقينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق اكساب المتخرجات مه -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛ج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .34
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 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 اف الوجدانية والقيمية األهد -ج

 تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء.  -1ج

 معرفة وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية تشخيصها.  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 طرائق التقييم    

تدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول _ التستخدم هنا طرائق ال

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .
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 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين األول 

1 
 الضوء واالشعاع  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين األول 

2 
 اتحاد الضوء بالمادة  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين االول 

3 
 مناطق االطياف  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين األول 

4 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  مطيافية الموجة الصغرى  2

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

1 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  دوران الجزيئات الخطية  2

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

2 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  شدة خطوط الطيف  2

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

3 
األداء الصفي  لقياسية الطريقة ا الجزيئات متعددة الذرات  2

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

4 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  طيف االشعة تحت الحمراء  2

 واالمتحانات
كانون األول 

1 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االهتزاز  2

 واالمتحانات
كانون األول  

2 

 الطريقة القياسية  المهتز الال توافقي  2

 
في األداء الص

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  طيف االهتزاز والدوران  2  3كانون األول

 واالمتحانات
كانون األول 

4 

 اطياف رامان  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

1  

األداء الصفي  الطريقةالقياسية  قياس اطياف رامان  2

 واالمتحانات
ن الثاني كانو

2 

األداء الصفي  الطريقةالقياسية  االطياف االلكترونية  2

 واالمتحانات
كانون الثاني 

3  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االطياف االلكترونية للذرات  2

 واالمتحانات
كانون الثاني 

4 

االطياف االلكترونية   2

 للجزيئات ذات الذرتين

 األداء الصفي الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
االطياف االلكترونية   2 1شباط    

 للجزيئات متعددة الذرات

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الرنين المغناطيسي  2  2شباط    

 واالمتحانات
تعداد الجزيئات في مستويات   2  1آذار    

 الطاقة

ألداء الصفي ا الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  االزاحة الكيميائية  2 2آذار    

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  التبادل الكيميائي  2 3آذار     

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  معادالت هاملتون للحركة  2  4آذار     

 تواالمتحانا
األداء الصفي  الطريقة القياسية  اشعاع الجسم االسود  2 1نيسان 
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 البنية التحتية  .36

 "الطيف". أتليف الدكتورة ليلى حممد جنيب. لوبة ـ الكتب المقررة المط1

 أتليف الدكتور مثىن عبداجلبار شنشل"املدخل اىل كيمياء الكم" 

 .Physical Chemistry” I. N. Levine 1978“ ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ,.... المجالت العلمية , التقارير 
“The elemental of physical chemistry”. Peter Atkins, 

Ed. 2001. rd3 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
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 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  ميكانيك الكم  2 2نيسان  

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  معادلة شرودنكر  2 3نيسان 

 واالمتحانات
األداء الصفي  قة القياسية الطري نظرية اآلصرة التكافؤية  2  4نيسان 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  2  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 قسم  الكيمياء / كلية التربية للبنات -المرحلة الثالثة  / المركز علمي القسم ال .58
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 طيات العضوية الفعالة .الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية والوس تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1

 .طرق التحضير والتفاعالت والعوامل الموثرة  فيها تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن-2

 تفاعالت التعويض االلكتروفيليوالنيوكليوفيلي تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -3 -

من رفع تمكن نلركبات متعددة الحلقات  عن المركبات الحلقية غير المتجانسة والم تزويد الطالبات بمعلومات  -4
 المستوى العلمي لطلبتنا الى مستوى الجامعات العالمية.

 

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

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .38

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -1

 إلقاء المحاضرة -2

 طريقة المناقشة -3
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 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 ارير والتغذية الراجعة من الطالباتالتق -2

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -1

 إلقاء المحاضرة -2

 طريقة المناقشة -3

 

 طرائق التقييم 
 االختبارات النظرية -1

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -2

 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -1د

 جمع المعلومات بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت -2د

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

 جاح مع االوضاع والمواقف المغيرةالتكيف بن -4د
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 بنية المقرر .39

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

الكيمياء   2 1تشرين األول 

 الفراغية)المجسمة(
األداء الصفي  الطريقةالقياسية

 واالمتحانات
وصية تفاعالت ذات خص  2 2تشرين األول 

 مجسمة
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  قوى الحوامض والقواعد  2 3تشرين االول 

 واالمتحانات 
الحوامض   2 4تشرين األول 

 الكاربوكسيليةاالروماتية
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  االروماتيةالقواعد   2 1تشرين الثاني 

 واالمتحانات
 –ايون الكاربون الموجب  2 2تشرين الثاني 

 تحضره وتفاعالته
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  شهريامتحان   2 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
ل الى نتروجين رتحااال  2 4تشرين الثاني 

 ناقصة الكترونيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 -ايون الكاربون السالب  2 1كانون األول 

 طرق تحضيره

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

ايون الكاربون السالب   2 2كانون األول  

 والتوتومرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 متحانات واال

تفاعالت ايون الكاربون   2  3كانون األول

 السالب

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

استقرارية ايون الكاربون   2 4كانون األول 

 السالب

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تعويض نيوكليوفيلي على   2  1كانون الثاني 

 ذرة كاربون مشبعة

األداء الصفي  قة القياسيةالطري

 واالمتحانات

الميكانيكية والمفاهيم   2 2كانون الثاني 

 الكيموفراغية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

 تأثيرالبنية,  2  3كانون الثاني 

 المذيب,المجموعة الداخلة

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تحان شهريام  2 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تفاعالت الحذف  2 1شباط    

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية E1,E2,ECBميكانيكية    2  2شباط    

 واالمتحانات 

 تأثير المجموعة المنشطة  2  1آذار    

 الحذفعلى ميكانيكيات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  الجذور الحرة  2 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تفاعالت الجذور الحرة  2 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  شهريأمتحان  2  4آذار     

  واالمتحانات

المركبات االروماتية   2 1نيسان 

 متعددة الحلقات

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
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د. الجبار           -الثة/تأليفالكيمياء العضوية لطلبة الصفوف الث -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبدالقادر مخلص

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

 د.خالد محمود داؤد -ميكانيكية التفاعالت العضوية/تأليف-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

2-Organic Chemistry By R.T.  Morrison and R.N. 
Boyd 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( العلمية , التقارير .
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -1

والدراسات المنشورة وغير المنشورة في  مراجعة البحوث ----------االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في المجاالت  -2

 الجامعات والدوريات

 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -3

 

النفثالين وتفاعالت   2 2نيسان  

 االستبدال

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االنثراسينوالفينانثرين  2 3نيسان 

  واالمتحانات

المركبات الحلقية غير   2  4نيسان 

 المتجانسة

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 االستبدال االلكتروفيلي  2  1مايس   

للمركبات الحلقية غير 

 المتجانسة

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

طريقة حل  امتحان شهري  2 2مايس  

 المشكالت 

ي األداء الصف 

 واالمتحانات

طريقة حل  طرق تحضيره الكوينولين  2  3مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تفاعالت   2 4مايس 

 للكوينوليناالستبدال

طريقة حل 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 نيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . مهارات التق -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت العلمية من خالل طريقة حل المشكالت  .  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 (الطريقة االستقرائية ) االستنباطية -
 طريقة حل المشكالت . -
اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على الحوار المثمر  -

 ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم          

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .  -
المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح الفريق ضمن  -

 الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 اد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف الطالبات بإعد
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .65

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .66

 الكيمياء الصناعية  / الصف الثالث   اسم / رمز المقرر .67

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .68

 مقرر سنوي  نةالفصل / الس .69

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

 10/08/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

 علم الكيمياء الصناعية باعتبارها احد فروع الكيمياء االساسية.تمكين الطالبات من االلمام بمبادىء   -5
 هن المهارات العلمية والعملية.تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علم الكيمياء ، واكساب -2      

اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلَقينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق  -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم ن فرص كان قد حقق االستفادة القصوى م

 ليم والتعلم والتقييموطرائق التع مقررمخرجات ال .42
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 األهداف المعرفية   -أ
 . علم الكيمياء الصناعية  مبادىءمتكني الطلبة من معرفة  -1أ

 .متكني الطلبة يف معرفة كيفية سري التفاعالت الكيميائية -2أ

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

 التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء . أن يتعلم الطلبة المهارات -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الحس العلمي السليم التي تمكنها من فهم التفاعالت الكيميائية.  – 1ب

 تمكين الطلبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 لقياسية ) القاء المحاضرات ( ._ الطريقة ا

 _ الطريقة العملية 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . _ التقويم التشخيصي

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء.  -1ج

 معرفة وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة عليها.  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 لنفسي لتحقيق األهداف الوجدانية . توفير الدافع ا -

 

 

 
 طرائق التقييم    

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

 



  
 45الصفحة 

 
  

 

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .مهارات األخرى المتعلقالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) ال -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .  -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي .    -2د

 اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء وكيفية تطبيق قوانينها . -3د
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 بنية المقرر .43

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين األول 

1 
الطريقة القياسية ،  العمليات ذات الوجبات   5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

2 
الطريقة القياسية ،  السيطرة النوعية الكيميائية   5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 متحاناتواال
تشرين االول 

3 
الطريقة القياسية ،  البوليمرات  5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

4 
الطريقة القياسية ،  تسمية البوليمرات  5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

1 
الطريقة القياسية ،  العوامل المحددة للبوليمر   5

 ة العمليةطريق
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

2 
التصنيف الخديث   5

 للبولينرات 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

3 
التصنيف التكنولوجي   5

 للبوليمر 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
ني تشرين الثا

4 

طرق قياس الوزن الجزيئي   5

 للبوليمر 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول 

1 

الطريقة القياسية ،  نظريات عمل البوليمر   6

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول  

2 

،  الطريقة القياسية المواد المضافة للبوليمر   5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  السليلوز والصناعات   5  3كانون األول

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول 

4 

الطريقةالقياسية ،  صناعة الورق   5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

1  

الطريقةالقياسية ،  بيعية والمصنعة االلياف الط  5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

2 

الطريقةالقياسية ،  االلياف الكيميائية   5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

3  

الطريقةالقياسية ،  االلياف المرنة  5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 اناتواالمتح
كانون الثاني 

4 

الطريقةالقياسية ،  صناعة االصباغ   5

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  المواد الملونة   5 1شباط    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  القوى الجزيئية للبوليمر   5  2شباط    

 طريقة العملية
ألداء الصفي ا

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  الروابط الفلزية للبوليمر   5  1آذار    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  تصنيف البوليمر   5 2آذار    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
، الطريقةالقياسية  صناعة البالستيك  5 3آذار     

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
التفاعالت الكيميائية   5  4آذار     

 لتكوين البوليمر  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية ،  حركية البلمرة التكثيقفية   5 1نيسان 
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 البنية التحتية  .44

 فيزايئية". أتليف الدكتورة ليلى حممد جنيب و الدكتور حممود شاكر سعيد."الكيمياء ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
“The elemental of physical chemistry”. Peter Atkins, 

Ed. 2001. rd3 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالمتحانات طريقة العملية

الطريقةالقياسية ،  البلمرة االيونية   5 2نيسان  

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
االعوامل المؤثرة على   5 3نيسان 

 البالمرة االيونية 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  البلمرة الحلقية   5  4نيسان 

 طريقة العملية
ء الصفي األدا

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  5  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   5 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 



  
 48الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .73

 قسم علوم الحياة  / المركز علمي القسم ال .74

 الكيمياء العامة  / الصف االول   اسم / رمز المقرر .75

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .76

 مقرر سنوي  / السنة الفصل .77

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .78

 10/08/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .80

 علم االكيمياء العامة .تمكين الطالبات من االلمام بمبادىء   -6
 تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علم الكيمياء ، واكسابهن المهارات العلمية والعملية. -2      

اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلَقينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق  -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم صوى من فرص كان قد حقق االستفادة الق

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .46
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 المعرفية   األهداف -أ
 علم الكيمياء . مبادىءمتكني الطلبة من معرفة  -1أ

 .متكني الطلبة يف معرفة كيفية سري التفاعالت الكيميائية -2أ

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

 أن يتعلم الطلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء . -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الحس العلمي السليم التي تمكنها من فهم التفاعالت الكيميائية.  – 1ب

 تمكين الطلبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 عملية _ الطريقة ال

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 ام النجاح والرسوب ._ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحك

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء.  -1ج

 معرفة وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة عليها.  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 رائق التقييم ط   

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .
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 تطور الشخصي (.بقابلية التوظيف وال .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .  -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي .    -2د

 اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء وكيفية تطبيق قوانينها . -3د
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 بنية المقرر .47

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم تعليمطريقة ال اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين األول 

1 
الطريقة القياسية ،  االتزان الكيميائي   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

2 
الطريقة القياسية ،  الدالة الحامضية   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين االول 

3 
القياسية ،  الطريقة التحلل المائي لالمالح   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

4 
الطريقة القياسية ،  التحليل الحجمي   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

1 
الطريقة القياسية ،  التعبير عن التراكيز   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

2 
الطريقة القياسية ،  تسحيحات التعادل   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

3 
الطريقة القياسية ،  انواع الدالئل   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

4 

الطريقة القياسية ،  التحليل الوزني   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 متحاناتواال
كانون األول 

1 

الطريقة القياسية ،  الترسيب المشارك  3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول  

2 

الطريقة القياسية ،  الترسيب االحق  3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  العامل الوزني   3  3كانون األول

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول 

4 

الطريقةالقياسية ،  االمتصاصية   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

1  

الطريقةالقياسية ،  المبرت  –قانون بير   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

2 

قةالقياسية ، الطري االشعاع الكهرومغماطيسي  3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

3  

الطريقةالقياسية ،  االحتباس   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

4 

الطريقةالقياسية ،  الدالئل الممتزجة   3

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  لطيفية االجهزة ا  3 1شباط    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  االشعة الطيفية   3  2شباط    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  االلكانات   3  1آذار    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  ينات االلكا  3 2آذار    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  االلكاينات  3 3آذار     

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  البنزين   3  4آذار     

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية ،  هاليدات االلكيل   3 1نيسان 



  
 52الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .48

 "الكيمياء العضوية ". أتليف الدكتور حممد نزار ابراهيم . المطلوبة ـ الكتب المقررة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Ed. 2006. rd“Chemistry”. Zumdhl , 6 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

  النترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع ا
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 واالمتحانات طريقة العملية

الطريقةالقياسية ،  الكحوالت   3 2نيسان  

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  الفينوالت   3 3نيسان 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
،  الطريقةالقياسية االمينات   3  4نيسان 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  3  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   3 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .81

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .82

 التشخيص العضوي  / الصف الرابع   اسم / رمز المقرر .83

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .84

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .85

 ساعة 120 )الكلي(سية عدد الساعات الدرا .86

 10/08/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 علم التشخيص العضويتمكين الطالبات من االلمام بمبادىء   -7
 تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علم الكيمياء ، واكسابهن المهارات العلمية والعملية. -2      

لَقينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما ت -3      

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛ن الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد مالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .50
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 األهداف المعرفية   -أ
  دىء علم التشخيص العضوي .مبامتكني الطلبة من معرفة  -1أ

 .متكني الطلبة يف معرفة كيفية سري التفاعالت الكيميائية -2أ

 أن يتعلم الطلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء .  -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ميائية.تنمية الحس العلمي السليم التي تمكنها من فهم التفاعالت الكي  – 1ب

 تمكين الطلبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ الطريقة العملية 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

مية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليو

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء.  -1ج

 عرفة وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة عليها. م -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 طرائق التقييم    

فهم أفكار الطالبة حول _ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .  -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء وكيفية تطبيق قوانينها . -3د
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 بنية المقرر .51

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين األول 

1 
طبيعة االشعاع    4

 الكهرومغناطيسي 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

2 
التحليل الكمي بامتصاص   4

 االشعاع 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين االول 

3 
الطريقة القياسية ،  االجهزة المطيافية   4

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين األول 

4 
الطريقة القياسية ،  قة االشعاعية مصادر الطا  4

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

1 
 مقدمة عن االشعة   4

 فوق البنفسجية

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

2 
الطريقة القياسية ،  حامالت اللون  4

 طريقة العملية
ي األداء الصف

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

3 
الطريقة القياسية ،  التمذوب والتعويض  4

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

4 

الطريقة القياسية ،  تفسير االطياف   4

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول 

1 

تطبيقات اطياف االشعة   4

 فوق البنفسجية

ريقة القياسية ، الط

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون األول  

2 

مقدمة عن االشعة تحت   4

 الحمراء 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
نظرية االشعة تحت   4  3كانون األول

 الحمراء 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 حاناتواالمت
كانون األول 

4 

اطياف امتصاص االشعة   4

 تحت الحمراء 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

1  

مقدمة عن الرنين النووي   4

 المغناطيسي 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

2 

ناطيسية الخواص المغ  4

 للنواة 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

3  

الرنين النووي واالسترخاء   4

 النووي 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون الثاني 

4 

الطريقةالقياسية ،  االزاحة الكيمياءية   4

 طريقة العملية
داء الصفي األ

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  برم  –انفصام برم   4 1شباط    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تفسير اطياف الرنين   4  2شباط    

 النووي المغناطيسي 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
القياسية ، الطريقة طيف الكتلة   4  1آذار    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  طرائق توليد االيونات   4 2آذار    

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  تقنيات معاملة العينة   4 3آذار     

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  يف الكتلي الط  4  4آذار     

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية ،  تفسير االطياف الكتلية   4 1نيسان 
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 الطرائق احلديثة للتحليل الكيميائي اتليف ) روبرت بكسوك , واخرون ( ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ي للمركبات العضوية تاليف ) سلفر اشتاين (التشخيص الطيف ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
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 واالمتحانات طريقة العملية

الطريقةالقياسية ،  تشخيص المجهول   4 2نيسان  

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
رنين النووي المغناطيسي   4 3نيسان 

 للكاربون 

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية ،  تفسير االطياف   4  4نيسان 

 طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  4  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   4 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___4  4و  3مايس 


