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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 التحليل الكمي والوزني/المرحلة الثانية

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 قررات /أخرى سنوي /م

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 01/09/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

التحليلية بشكل عام وفي حالة الرواسب بشكل تعليم الطلبة على اهمية كيمياء التحليل الكمي الوزني في كيمياء 

 التعرف على تقنيات الفصل وطرقها و االخطاء ومعالجة المعطيات التحليلية. خاص وكذلك

 
 

 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  -أ
لتحليلية الوزنية ، الذوبانية، الترسيب، التكوين لقدرة على اظهار المعرفة العامة للكيمياء اا   -1أ

     البلوري. 

 القدرة على المعرفة على تقنيات الفصل.-2أ

 

 القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة المعطيات التحليلية. -3أ

  

 
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ي المختبر.القدرة على القيام بتجارب عملية  ف– 1ب 

 االخطاء. القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظري وعملي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية  والفصلية  والنهائية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مياء. تنشأة الطالب على حب علم الكي-1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في علم الكيمياء.-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 

تها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابل



  
 3الصفحة 

 
  

 والقيمية .

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

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

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة االستقرائية ) االستنباطية(ال -
 طريقة حل المشكالت . -
اعداد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 عوبات التعلم ومناقشة حلولها . التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح ص -

 
 طرائق التقييم          

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

 والجامعة . الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية 
 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      

 في االسبوع 3 في االسبوع 2 لوزنيالتحليل الكمي ا  الثانية

     

     

     

     

     
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

لبحث العلمي حبسب استمارة القبول يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العايل وا -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

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

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .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 .-

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

التحليل الكمي   المرحلة الثانية

 والوزني
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال .2

 التحليل الكمي والوزني/المرحلة الثانية اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  شكال الحضور المتاحةأ .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 150المرحلة الثانية  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 

 1/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 املرحلة الثانية:
م ويف حالة الرواسب بشكل خاص وكذلك تعليم الطلبة على امهية كيمياء التحليل الكمي الوزين يف كيمياء التحليلية بشكل عا

 التعرف على تقنيات الفصل وطرقها و االخطاء ومعاجلة املعطيات التحليلية.

 
 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

 للمرحلة الثانية:
تحليلية الوزنية ، الذوبانية، الترسيب، التكوين القدرة على اظهار المعرفة العامة للكيمياء ال   -1أ

 البلوري.     

 القدرة على المعرفة على تقنيات الفصل.-2أ

 القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة المعطيات التحليلية.  -3أ

 للمرحلة الرابعة:

ة تحاكي مشاكل القدرة على بناء فكرو القدرة على  اظهار المعرفة العامة لالشعاع الكهرومغناطيسي -4أ

 ..الكهرومغناطيسي
 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 

 ية  في المختبر.القدرة على القيام بتجارب عمل - 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    



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 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
-صفات الرواسب المستخدمة في التحليل الكمي الوزني  5 4

 ضويةالمرسبات العضوية والآلع
  

   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

   يب الجزيئي     الترس-تاثير تكوين االيون المعقد  5 11
   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 -المتكونةطبيعة الراسب وحجم البلورات   5 15

 وعملية تكتل الرواسب الغروية
  

   تلوث الراسب وأنواعه-الترسيب من المحاليل المتجانسة  5 16
   عملية تجفيف الراسب أو حرقه        -عملية إعادة الترسيب  5 17
معامل -طرائق الفصل الكيميائي: االستخالص بالمذيب  5 18

 نسبة التوزيع-التوزيع
  

   كفاءة الفصل-النسبة المؤية لالستخالص  5 19
   العوامل المؤثرة على كفاءة الفصل  5 21
   معامل التوزيع-التوزيع-االمتزاز  5 21
   كروماتوغرافيا العمود-تصنيف طرائق الكروماتوغرافيا  5 22
كروماتوغرافيا الطبقة -كروماتوغرافيا الورقة وتطيقاتها  5 23

 ةالرقيق
  

 -كروماتوغرافيا الغاز-كروماتوغرافيا الترشيح بالجل  5 24

 العامة المبادىء
  

   االسس العامة-التبادل األيوني  5 25
   خواص المبادالت االيونية                 5 16
   االنتقائية ومعامل االنتقائية          5 27
           التطبيقات  5 28
   لتائج التحليالمعالجة اإلحصائية لن  5 29
   قالدقة والتواف-مصادر االخطاء  5 31
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اآلساسات النظرية للكيمياء التحليلية الآلعضوية، للتحليل الكمي الوزني والحجمي، د. كاظم عوض واخرون
 .1891الغبشة،  مدخل الى تقنيات الفصل في الكيمياء، د. سمير عبدالرحيم ود. ثابت

 
 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 .0991*طرق الفصل يف التحليل الكيميائي، د. الربتني حبوش، 
*Analytical Chemistry An Introduction, D.A. Skoog &D.M. West  

 *والطرائق احلديثة للتحليل اآليل. د. باسم السعدي 
  ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... )                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 األعشاب الطبية المهني 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 سنوي

  :النظام الدراسي  .5
 يوجد ال سنوي /مقررات /أخرى 

 د  المعتم برنامج االعتماد .6
 ال يوجد

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
/ 

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11/11011 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اكتساب الخريجات مهارات التدريس .أ

 ها في الحيات العمليةتمكين الطالبات من االلمام بعلم األعشاب الطبية وكيفية االستفادة من .ب
 

 عمليةج. اكتساب الطالبات المهارات العلمية وال
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
      تعليم الطالبات كيفية االستفادة من األعشاب الطبية في عالج االمراض   -1أ

 تمكين الطالبات كيفية استخدام طرق الفصل المناسبة للمادة الفعالة-2أ

 المهارات التقنية الحديثة في الكيمياءعليم الطالبات ت-3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 يتمكن الطالب من االلمام بطرق التدريس والقياس والتقويم للمادة– 1ب 

 في اختيار طريقة تدريس مناسبةيتمكن الطلبة  – 2ب 

 لعلميةيتمكن  من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة ا – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الطريقة االلقائية

 طريقة النص

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصلية والنهائية-التقويم الصفي-الواجبات البيتية-الواجبات اليومية -االمتحانات اليومية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 العلمية والحياتية والكيميائيةالتعرف على األهمية  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية

 

 

 
 طرائق التقييم    

 يتم عن طريق االختيارات التقليدية

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار و  المناقشة العلمية-1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي -2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة حل المشكالت 

 الطالب والمدرس اآلراء لطرح صعوبات التعلمالتفاعل الصفي وتبادل 

 

 

 
 ييم طرائق التق         

 الفردية والجماعية-االختبارات الشفوية والتحريرية 
 تكليف الطالبات باعداد البحوث العلمية الختيار قدرتهن على التفكير وحل المشكالت

 

 بنية البرنامج  .11

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

 ملي ع    نظري      

  3 اعشاب طبية  المرحلة الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 التواصل العلمي خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك في االختصاصات المماثلة

 
 
 
 

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

 
ل في الكلية نظام القبول المركزي الذي تنتهجه الوزارة حسب استمارة القبول في يتبع القبو 

 الجامعات والمعاهد
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط البرنامج على شبكة االنترنيت وتطبيقاته في الجامعات المماثلة

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 بلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ة والتأهيليارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 قسم الكيمياء    / المركز علمي القسم ال .2

 اعشاب طبية /الصف الثالث اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/7/2117 عداد هذا الوصف تاريخ إ .7

 أهداف المقرر .8

 في الحياة العملية العظمىتمكين الطالبات في االلمام بمادة األعشاب الطبية لفائدتها 

 اكتساب المهارات العلمية والعملية

 تعزيز ادراك الطالبات بعلم الكيمياء

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -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

 تمكين الطالبات من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة – 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

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات  اعاتالس األسبوع

التعلم 

 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 4األول/ ت
   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   3 3كانون أول/

 يرةالخط
  

   القلويدات  3 4كانون اول/
دورها في عالج االمراض   3 1كانون ثاني/

 الخطيرة
  

   طرق استخالصها  3 2كانون ثاني/
   الصابونينات  3 3كانون ثاني /
   طرق استخالصها  3 4كانون ثاني/

   اللكتينات  3 1شباط/
   طرق استخالصها  3 2شباط/
   ائيةالتداخالت الدو  3 1اذار/
   االعشابدراسات حديثة في علم   3 2اذار/
   بحوث حديثة في دراسة االعشاب  3 3اذار/
دراسة بعض خواص اللكتينات   3 4اذار/

 المستخلصة من بعض النباتات
  

أنواع من المواد الفعالة تمنع   3 1نيسان/

 بعض أنواع السرطان
  

تحضير مستخلصات مائية   3 2نيسان/

 ع األعشابلبعض أنوا
  

التداخالت بين المركبات الفعالة   3 3نيسان/

 واألدوية
  

فصل وتنقية بعض من   3 4نيسان/

 المركبات الفعالة
  

      



  
 10الصفحة 

 
  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( مجالت العلمية , التقارير ,.... ال) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 التربية للبنات:  / المعهدةالكلي   
 الكيمياء:    القسم العلمي    
 1/9/6102تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    
                   د.اسراء اسماعيل ياسين : المعاون العلمي سما                           د.محسن حمزة ب : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 التحليل الكيميائي اآللي/المرحلة الرابعة

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /مقررات /أخرى سنوي 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 01/09/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اوية الحديثة والكيمياء الكهربائية.تعليم الطلبة الطرائق الحديثة في الكيمياء وخاصة االجهزة الفزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
لقدرة على اظهار المعرفة العامة للكيمياء التحليلية الوزنية ، الذوبانية، الترسيب، التكوين ا   -1أ

     البلوري. 

 عرفة على تقنيات الفصل.القدرة على الم-2أ

 

 القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة المعطيات التحليلية. -3أ

  

 
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القدرة على القيام بتجارب عملية  في المختبر.– 1ب 

 االخطاء. القدرة على تشخيص االخطاء  ومعالجة - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظري وعملي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية  والفصلية  والنهائية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنشأة الطالب على حب علم الكيمياء. -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في علم الكيمياء.-2ج

 مع  المواقف التعليمية والحياتيةالقدرة على التعامل  -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

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

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

لها لألهداف الوجدانية ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمث  

 والقيمية .

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 لعلمية . مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز ا -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -
 طريقة حل المشكالت . -
تدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على اعداد الدورات والندوات ال -

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

 
 طرائق التقييم          

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

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 الستنتاج وحل المشكالت .تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير وا

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 الكيميائي  التحليل  الرابعة

 اآللي
 في االسبوع 3 في االسبوع 3

     

     

     
     
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 طور الشخصيالتخطيط للت .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 .  -
 جمال التواصل التقين احلديث . االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف -

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

يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  -
 ة الطالب وما حصل عليه من جمموع . يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغب

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

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .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 .-

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 عة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاض

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

التوظيف  المتعلقة بقابلية

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
التحليل   المرحلة الرابعة

 الكيميائي اآللي
                 اساسي

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال .2

 التحليل الكيميائي اآللي/المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 180رابعة لمرحلة الا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 1/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعليم الطلبة الطرائق احلديثة يف الكيمياء وخاصة االجهزة الفزياوية احلديثة والكيمياء الكهربائية.

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

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

 ..مشاكل الكهرومغناطيسي

 لقدرة على صياغة وحل المشاكل في التحليل الكمي بامتصاص االشعاع الكهرومغناطيسي.ا -2أ

  لكهربائيةالقدرة على اظهار المعرفة العامة للكيمياء ا   -3أ

 

  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      

 

 نهائيةامتحانات يومية وفصلية و

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات سبوعاأل

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 امتحانات نظري يمفهوم التحليل ال  6 1

 

طبيعة اآلشعاع الكهرومغناطيسي خصائصه ومدلوآلت   6 2

وصف الموجة،الطول الموجي والتردد وعدد الموجة 

 والطاقة وقوة اآلشعة    

  

 

الطيف -لخصائص الدقائقية للموجة والثاثير الكهروضوئيا  6 3

معامل االنكسار وقانون سنيل وعآلقة -الكهرومغناطيسي

جهاز قياس -والمولي لورنتز ولورنز واآلنكسارالنوعي

استقطاب الضوء والفعالية البصرية -معامالالنكسار)أبي(

 والدوران النوعي والجزيئي وجهاز المقطاب واستعمالتها  

  

انبعاث -ي والجزيئي ومفهومهارامتصاص اآلشعاع الذ  6 4

 مفهوم التفسفر والتفلور واهميتها التحليلية            -اآلشعاع
  

التحليل الكمي بامتصاصاآلشعاع الكهرومغناطيسي القانون   6 5

         العام لآلمتصاص                                                                      
  

التحديدات في -شروط اشتقاق قانون بير آلمبرت وتطبيقاتها  6 6

 اآللية تطبيقها واالنحراف عنه ومسببات النحراف
  

     هااجهزة القياس الطيفي ومكونات   6 7

–المرشحات االمتصاصية -مسيطرات الطول الموجي   6 8

 رعرض الحزمة المؤث
  

   لحززالموشر وا–موحدات اللون   6 9

   المكشافات والخآليا والموصآلت الضوئية-حاويات النماذج  6 11

   مخططات االجهزة الخاصة بالقيس احادية وثنائية الحزمة  6 11

تطبيقات قياسات اآلمتصاص في ميكانيكية ما فوق البنفسجية   6 12

 والمرئية
  

   عاعالفصائل الماصة لالش  6 13

   ت وانواعهاانتقاالت الكترونا  6 14

   اهم العوامل المؤثرة على امتصاص الكروموفور  6 15

اهم النواحي التقنية عند التطبيق االستخدامات التحليلية في   6 16

         uv-visمنطقتي  
  

طريقة النسبة المولية وطريقة التغرات المستمرة وطريقة   6 17

  -والدآلئل تعيين ثوابت االستقرار للمعقدات-نسبة 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 21

االستخدامات -انواع االهتزازات الجزئية وحساب الطاقة  6 21

              التحليلية                                                        
  

               مفهوم الكيمياء الكهروتحليلية والمزايا                                                                                          6 22



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 :للمرحلة الثانية

 لتحليلية الآلعضوية، للتحليل الكمي الوزني والحجمي، د. كاظم عوض واخروناآلساسات النظرية للكيمياء ا
 .1891مدخل الى تقنيات الفصل في الكيمياء، د. سمير عبدالرحيم ود. ثابت الغبشة، 

 :للمرحلة الرابعة
 .1881جامعة بغداد  -التحليل الكيميايئ اآللي للدكتور عبدالمحسن عبدالحميد الحيدري

 )المصادر(  ئيسية ـ المراجع الر2
Modren Analytical Chemistry An Introduction, David Harvey, 2000 

 .*أسس الكيمياء التحليلية، د.مؤيد العباجي ود. ثابت سعيد الغبشة
 .0991*طرق الفصل يف التحليل الكيميائي، د. الربتني حبوش، 

*Analytical Chemistry An Introduction, D.A. Skoog &D.M. West  

 *والطرائق احلديثة للتحليل اآليل. د. باسم السعدي 
  ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... )                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

                                                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
 -الترسيب الكهربائي التحلل والترسيب الكهربائي        6 27

                                                                           التطبيقات الفولتامترية والبوآلروكرافيا                  
  

طريقة حل  مراجعة عامة   6 28

 المشكالت 

 _____ 

 ____    ____ االمتحانات النهائية    29+31

   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  08/10/6102 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : 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 البرنامج األكاديمي        

 

المحاليل  وأنواعيتضمن المنهج أهمية الكيمياء التحليلية وعالقتها بالعلوم االخرى وطرائق تصنيفها، 
التحليل  أساسياتيتضمن المنهج و التحليل الوصفي .  وأساسياتوكيفية تحضيرها والتعبير عن تراكيزها، 

وتطبيقاتها. وكذلك يتضمن  بأنواعهالحجمي والتفاعالت الكيميائية المتضمنة والحسابات المتعلقة بالتسحيحات ا
 .المنهج كيفية التعامل مع المواد الكيميائية ومخاطرها

 

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او ج األكاديمي اسم البرنام .3

 المهني 
 ول / المرحلة االيةتحليلالكيمياء ال

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ية النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانو المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 88/18/2816 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في المدارس الثانوية. ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

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

 علم كيفية تحضير المحاليل والتعبير عن تراكيزها ت -3
 تعلم طريقة التحليل الوصفي اليونات عناصر الزمر الخمسة -4
 

 اجراء انواع التسحيحات والعالقات الرياضية المتعلقة بها -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .18

  االهداف المعرفية  -أ
 . الكيمياء التحليلية ومنها التحليل الوصفي واحلجمي مبادىءمن معرفة لبة الط متكني -1أ

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

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

 . الكيمياءفي دراسة لبة المهارات التقنية الحديثة 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 

بة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الستنبطاية(.الطريقة االستقرائية )ا-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

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

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

 
 الوجدانية والقيمية . افاألهد -ج

 . علم الكيمياءتنشأة الطالب عل  حب -1ج         

 .علم الكيمياءالتعرف عل  مواطن الجمال في -2ج

 القدرة عل  التعامل مع  المواقف التعليمية والحياتية  -3ج

 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

ة ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدي

 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    
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ختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد عل  مالحظة سلوك الطالبة ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق اال

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 

 والقيمية .

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 ئق العلمية .الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرا
 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 
 طرائق التقييم          

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

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن عل  التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 3 3 يةتحليلالكيمياء ال  ول االالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

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

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

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتف األهدا ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

 مرحلة االول ية / التحليللكيمياء الا اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  ضور المتاحةأشكال الح .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 188 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 08/10/2816 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 لكيمياء التحليليةاااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 العلمية والعملية.المهارات  ، واكسابهن علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي مقررات المخرج .18

 األهداف المعرفية   -أ
 . الثرموداينميكعلم  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .التفاعالت الكيميائيةسري  كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

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

 ة الحديثة في دراسة الكيمياء .لبة المهارات التقنيأن يتعلم الط -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      

 ) القاء المحاضرات ( . _ الطريقة القياسية

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 حانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ._ التقويم التشخيصي باالمت

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات عل  حب علم الكيمياء -1ج

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 تحقيق األهداف الوجدانية . توفير الدافع النفسي ل -

 

 

 
 طرائق التقييم    
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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 

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد عل  المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار 

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 بةالمطلو
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1/12 6  Topics  ،الطريقة القياسية

 الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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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. 

 

 البنية التحتية  .12

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

Edition, 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 

 6891ترمجة د. زهري ميت قصري وآخرون، :أسس الكيمياء التحليلية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

مؤيد  د. ثابت سعيد الغبشة و د. تأليف :التحليل الوصفي والحجمي
 0191قاسم العباجي، 

               ـ الكتب والمراجع التي يوص  بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المقرر باللغة العربية

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 /المرحلة الثالثةالكيمياء الفيزياوية

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 90/19/2916 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .0

 س الثانوية.في المدار ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية الفيزياوية احد فروع الكيمياء باعتباره رموداينميكلثا علمبتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها  لطلبة علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .19
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  االهداف المعرفية  -أ
 . علم الثرموداينمك مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .كني الطلبة  ي معرفة يمي  التيارا  ال ي صحل   ي التفاعتا  الكيميايية ثنناء التفاع  من امتلا  او اببعا  حرار مت -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوابني و تطبيقها  ي اجلابب 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 

لمادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم اأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 .طريقة حل المشكالت  -

 
 طرائق التقييم      

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

 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     

ينها كاألهداف المعرفية التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلق

 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    

اد على مالحظة سلوك الطالبة ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتم

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 
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 والقيمية .

 
 

 

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

 ت الحوار والمناقشة العلمية . مهارا  -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

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

 
 طرائق التقييم          

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

 يق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . الفر
 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 2 الكيمياء الفيزياوية  الثالثةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التواص  العلمي من ختال الندوا  واملؤمترا  والعم  املشرتك م  كوادر كفوء   ي االختلاصا  املمانلة.   -
 ، لتنمية القدر  عللى البحث وح  املشكلت العلمية .   االطتاع على دراسا  عاملية  ي االقسام املمانلة-
 االخنراط  ي اكتساب خربا  ومهارا  علمية حديثة  ي جمال التواص  التقين احلديث . -

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

ار  التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمار  القبول وز  ظام التوزي  املركزي الذي تنتهجهيتب  القبول  ي الكلية ب -
  ي اجلامعا  واملعاهد العراقية وباملوازبة بني رغبة الطالب وما حل  عليه من جمموع . 

 ي الكيمياء فهو خيض  لقرار جلنة خمتلة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها  ي ماد   ثما القبول  ي قسم الكيمياء
 لنهايي لللف السادس  ي املرحلة الثابوية .االمتحان ا

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط الرببامج على شبكة االبرتبت ، وتطبيقاته  ي اجلامعا  املمانلة .  -
 .الدورا  التدريبية ال ي ثقامتها ثقسام اجلود  واألداء اجلامعي حول الرببامج  ي خمتلف املعاهد والكليا   ي العراق -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  الثالثلكيمياء الفيزياوية / الصف ا اسم / رمز المقرر .3

 ة محاضرات صفي   أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 159 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 09/10/2916 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءطالبات بآفاق تعزيز إدراك ال -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .19

 األهداف المعرفية   -أ
 . احلركيا  والكيمياء الكهرباييةماد   مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .التفاعتا  الكيمياييةسار  كيفيةالطلبة  ي معرفة   متكني -2أ

  ي اجلابب العملي.تعليم الطلبة كيفية استخدام القوابني و تطبيقها  -3أ

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

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 تابعتها ، والتقويم الصفي .البيتية وم

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . هاحدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة علي وحركيةوفهم آليات معرفة  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -
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 طرائق التقييم    

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

 ل .الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجا

 

 

 
 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

 . ينهانقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
النظرية الحركية الجزيئية   5

 للغازات

 

القياسية  الطريقة

 العملية طريقةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2األول 
 درجات الحرية  5

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
 التصادم الجزيئي  5

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
حركية التفاعالت   5

 الكيميائية

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 حاناتواالمت
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة القياسية  معدل سرعة التفاعل  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
رتبة التفاعل وثابت   5

 سرعة التفاعل

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
 طريقة التكامل  5

 

القياسية الطريقة 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

 طريقة عمر النصف  5

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

الطريقة القياسية  الطريقة التفاضلية  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2  األول

تأثير درجة الحرارة على   5

 معدل سرعة التفاعل

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

نظريات في حركية   5

 التفاعالت الكيميائية

القياسية  الطريقة

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

 دةالتفاعالت المعق  5

 التفاعالت العكوسة

القياسية  الطريقة

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

التفاعالت السلسلية،   5

 التفاعالت المحفزة

الطريقةالقياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

التفاعالت الكيميائية   5

 الضوئية

ياسية الطريقةالق

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

القياسية  الطريقة التنشيط الضوئي  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

القياسية  الطريقة منتوج الكم  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الكيمياء  مقدمة في  5 1شباط    

 الكهربائية

الطريقة القياسية 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  انتقال الكتلة  5  2شباط    

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
التحليل الكهربائي   5  1آذار    

  وتفاعالت االقطاب

الطريقة القياسية 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات



  
 11حة الصف

 
  

 البنية التحتية  .12

بنان عقراوي و الدكتور ". تأليف الدكتور  الكهرباييةالكيمياء احلركيا  و " ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .عبداجمليد الدباغ

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
he elemental of physical chemistry”. Peter “T

Ed. 2001. rdAtkins, 3 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

المواصلة الكهربائية   5 2آذار    

 للمحاليا

الطريقة القياسية 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  المواصلة المكافئة  5 3آذار     

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  االنتقالية االيونية  5  4آذار     

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  درجة التفكك  5 1نيسان 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  التجمع االيوني  5 2نيسان  

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  عامل الفعاليةالفعالية وم  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  ة مراجعة عام  5 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

و  3مايس 

4  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  90/10/6902 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : 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 البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 /المرحلة الثالثةالكيمياء الفيزياوية

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 90/19/2916 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .0

 س الثانوية.في المدار ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية الفيزياوية احد فروع الكيمياء باعتباره رموداينميكلثا علمبتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها  لطلبة علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .19
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  االهداف المعرفية  -أ
 . علم الثرموداينمك مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .كني الطلبة  ي معرفة يمي  التيارا  ال ي صحل   ي التفاعتا  الكيميايية ثنناء التفاع  من امتلا  او اببعا  حرار مت -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوابني و تطبيقها  ي اجلابب 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 

لمادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم اأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 .طريقة حل المشكالت  -

 
 طرائق التقييم      

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

 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     

ينها كاألهداف المعرفية التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلق

 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    

اد على مالحظة سلوك الطالبة ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتم

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 
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 والقيمية .

 
 

 

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

 ت الحوار والمناقشة العلمية . مهارا  -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

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

 
 طرائق التقييم          

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

 يق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . الفر
 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 2 الكيمياء الفيزياوية  الثالثةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التواص  العلمي من ختال الندوا  واملؤمترا  والعم  املشرتك م  كوادر كفوء   ي االختلاصا  املمانلة.   -
 ، لتنمية القدر  عللى البحث وح  املشكلت العلمية .   االطتاع على دراسا  عاملية  ي االقسام املمانلة-
 االخنراط  ي اكتساب خربا  ومهارا  علمية حديثة  ي جمال التواص  التقين احلديث . -

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

ار  التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمار  القبول وز  ظام التوزي  املركزي الذي تنتهجهيتب  القبول  ي الكلية ب -
  ي اجلامعا  واملعاهد العراقية وباملوازبة بني رغبة الطالب وما حل  عليه من جمموع . 

 ي الكيمياء فهو خيض  لقرار جلنة خمتلة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها  ي ماد   ثما القبول  ي قسم الكيمياء
 لنهايي لللف السادس  ي املرحلة الثابوية .االمتحان ا

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط الرببامج على شبكة االبرتبت ، وتطبيقاته  ي اجلامعا  املمانلة .  -
 .الدورا  التدريبية ال ي ثقامتها ثقسام اجلود  واألداء اجلامعي حول الرببامج  ي خمتلف املعاهد والكليا   ي العراق -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  الثالثلكيمياء الفيزياوية / الصف ا اسم / رمز المقرر .3

 ة محاضرات صفي   أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 159 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 09/10/2916 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءطالبات بآفاق تعزيز إدراك ال -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .19

 األهداف المعرفية   -أ
 . احلركيا  والكيمياء الكهرباييةماد   مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .التفاعتا  الكيمياييةسار  كيفيةالطلبة  ي معرفة   متكني -2أ

  ي اجلابب العملي.تعليم الطلبة كيفية استخدام القوابني و تطبيقها  -3أ

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

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 تابعتها ، والتقويم الصفي .البيتية وم

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . هاحدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيطرة علي وحركيةوفهم آليات معرفة  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 



  
 8حة الصف

 
  

 

 طرائق التقييم    

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

 ل .الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجا

 

 

 
 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

 . ينهانقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
النظرية الحركية الجزيئية   5

 للغازات

 

القياسية  الطريقة

 العملية طريقةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2األول 
 درجات الحرية  5

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
 التصادم الجزيئي  5

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
حركية التفاعالت   5

 الكيميائية

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 حاناتواالمت
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة القياسية  معدل سرعة التفاعل  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
رتبة التفاعل وثابت   5

 سرعة التفاعل

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
 طريقة التكامل  5

 

القياسية الطريقة 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

 طريقة عمر النصف  5

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

الطريقة القياسية  الطريقة التفاضلية  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2  األول

تأثير درجة الحرارة على   5

 معدل سرعة التفاعل

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

نظريات في حركية   5

 التفاعالت الكيميائية

القياسية  الطريقة

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

 دةالتفاعالت المعق  5

 التفاعالت العكوسة

القياسية  الطريقة

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

التفاعالت السلسلية،   5

 التفاعالت المحفزة

الطريقةالقياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

التفاعالت الكيميائية   5

 الضوئية

ياسية الطريقةالق

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

القياسية  الطريقة التنشيط الضوئي  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

القياسية  الطريقة منتوج الكم  5

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الكيمياء  مقدمة في  5 1شباط    

 الكهربائية

الطريقة القياسية 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  انتقال الكتلة  5  2شباط    

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
التحليل الكهربائي   5  1آذار    

  وتفاعالت االقطاب

الطريقة القياسية 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .12

بنان عقراوي و الدكتور ". تأليف الدكتور  الكهرباييةالكيمياء احلركيا  و " ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .عبداجمليد الدباغ

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
he elemental of physical chemistry”. Peter “T

Ed. 2001. rdAtkins, 3 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

المواصلة الكهربائية   5 2آذار    

 للمحاليا

الطريقة القياسية 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  المواصلة المكافئة  5 3آذار     

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  االنتقالية االيونية  5  4آذار     

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  درجة التفكك  5 1نيسان 

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  التجمع االيوني  5 2نيسان  

 ، الطريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة القياسية  عامل الفعاليةالفعالية وم  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  ة مراجعة عام  5 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

و  3مايس 

4  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  08/10/6102 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : 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 البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / المرحلة الثانيةالكيمياء الفيزياوية

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى  سنوي /مقررات

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 88/18/2816 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 رس الثانوية.في المدا ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية الفيزياوية احد فروع الكيمياء باعتباره رموداينميكلثا علمبتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

ة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها لطلب علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .18
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  االهداف المعرفية  -أ
 . علم الثرموداينمك مبادىءمن معرفة الطلبة  تمكين -1أ

تمكين الطلبة في معرفة جميع التغيرات التي تحصل في التفاعالت الكيميائية أثناء التفاعل من  -2أ

 .امتصاص او انبعاث حرارة

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوانين و تطبيقها في الجانب 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 

المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم أن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 . طريقة حل المشكالت -

 
 طرائق التقييم      

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

 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     

قينها كاألهداف المعرفية التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تل

 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    

ماد على مالحظة سلوك الطالبة ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعت

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 
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 والقيمية .

 
 

 

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

 ات الحوار والمناقشة العلمية . مهار  -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 ل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها . التفاعل الصفي وتباد -

 
 طرائق التقييم          

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

 ريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . الف
 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 الكيمياء الفيزياوية  الثانيةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

زارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول و  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
 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .االمتحان 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .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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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  لكيمياء الفيزياوية / الصف الثانيا اسم / رمز المقرر .3

 ة محاضرات صفي   أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 188 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 08/10/2816 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءز إدراك الطالبات بآفاق تعزي -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 ة . يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديث
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18

 األهداف المعرفية   -أ
 . الثرموداينميكعلم  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .التفاعالت الكيميائيةسري  كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

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

 لبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء .أن يتعلم الط -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.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 ، والتقويم الصفي . البيتية ومتابعتها

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

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

  
 رائق التعليم والتعلم ط    

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -
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 طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د
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 ة المقرربني .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
 للغازاتالصفات العامة   6

 

القياسية  الطريقة

 العملية طريقةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
 قوانين الغاز المثالي  6

 

ية الطريقة القياس

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
 قوانين الغاز المثالي   6

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
الطريقة القياسية  قوانين الغاز المثالي   6

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1ثاني ال
النظرية الحركية   6

 للغازات المثالية

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
القانون االول في   6

 الثرموداينميك

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
 انواع العمليات  6

 

القياسية الطريقة 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

 الطاقة واالنثالبي  6

 

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

الطريقة القياسية  انثالبيات انتقال الطور  6

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
ن كانو

 2األول  

حرارة التكوين وحرارة   6

 االحتراق

الطريقة القياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

القياسية  الطريقة حرارة التعادل  6

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

 طاقات االواصر  6

 

القياسية  الطريقة

 العمليةطريقة ال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

القانون الثاني   6

 للثرموداينميك

الطريقةالقياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

حساب التغير في   6

 االنتروبي

الطريقةالقياسية 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3ي الثان

القانون الثالث   6

 للثرموداينميك

القياسية  الطريقة

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

القياسية  الطريقة الطاقة الحرة  6

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطاقة الحرة القياسية   6 1شباط    

 للتكوين

القياسية  الطريقة

 يقة العمليةطرال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
القياسية  الطريقة الجهد الكيميائي  6  2شباط    

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
القياسية  الطريقة االتزان الكيميائي  6  1آذار    

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي القياسية  يقةالطر قانون فعل الكتلة  6 2آذار    
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 البنية التحتية  .12

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

 الدكتور محمود شاكر سعيد.

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

Ed. 2001. rdAtkins, 3 

               والمراجع التي يوصى بها   ـ الكتبا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 واالمتحانات طريقة العمليةال، 
القياسية  الطريقة قاعدة ليشاتليه براون  6 3آذار     

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تغير ثابت االتزان مع   6  4آذار     

 درجة الحرارة

القياسية  الطريقة

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 حاناتواالمت
القياسية  الطريقة الشد السطحي  6 1نيسان 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
القياسية  الطريقة االمتزاز  6 2نيسان  

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
القياسية  الطريقة اتزانات االطور  6 3نيسان 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 اتواالمتحان
القياسية  الطريقة استعماالت قاعدة الطور  6  4نيسان 

 طريقة العمليةال، 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  6  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   6 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

و  3مايس 

4  

 ____     ______ ية االمتحانات النهائ  ___
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  08/10/6102 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : 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 البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الرابعة/ المرحلة الكم واالطياف

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .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

 88/18/2816 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 انوية.في المدارس الث ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية الفيزياوية احد فروع الكيمياء اباعتباره الكم واالطيافمادة بتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

مدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها لطلبة ال علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .18
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  االهداف المعرفية  -أ
 . علم الثرموداينمك مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 . الطلبة  ي معرفة يمي  التيارا  ال ي صحل   ي التفاعتا  الكيميايية ثنناء التفاع  من امتلا  او اببعا  حرار متكني -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوابني و تطبيقها  ي اجلابب العملي. -3أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةهاراتالم 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 

دة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم الماأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

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

 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     

ا كاألهداف المعرفية التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينه

 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    

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

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 
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 والقيمية .

 
 

 

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

 لحوار والمناقشة العلمية . مهارات ا  -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 راء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها . التفاعل الصفي وتبادل اآل -

 
 طرائق التقييم          

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

 ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . الفريق 
 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 

 ملي ع    نظري      

  2 الكم واالطياف  الرابعةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التواص  العلمي من ختال الندوا  واملؤمترا  والعم  املشرتك م  كوادر كفوء   ي االختلاصا  املمانلة.   -
 القدر  عللى البحث وح  املشكلت العلمية .  االطتاع على دراسا  عاملية  ي االقسام املمانلة ، لتنمية -
 االخنراط  ي اكتساب خربا  ومهارا  علمية حديثة  ي جمال التواص  التقين احلديث . -

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

م العايل والبحث العلمي حبسب استمار  القبول وزار  التعلي ظام التوزي  املركزي الذي تنتهجهيتب  القبول  ي الكلية ب -
  ي اجلامعا  واملعاهد العراقية وباملوازبة بني رغبة الطالب وما حل  عليه من جمموع . 

 ي الكيمياء فهو خيض  لقرار جلنة خمتلة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها  ي ماد   ثما القبول  ي قسم الكيمياء
 ف السادس  ي املرحلة الثابوية .االمتحان النهايي للل

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط الرببامج على شبكة االبرتبت ، وتطبيقاته  ي اجلامعا  املمانلة .  -
 الدورا  التدريبية ال ي ثقامتها ثقسام اجلود  واألداء اجلامعي حول الرببامج  ي خمتلف املعاهد والكليا   ي العراق .-
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  الرابع/ الصف  الكم واالطياف اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  نةالفصل / الس .5

 ساعة 68 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 08/10/2816 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الفيزياوية باعتبارها احد فروع الكيمياء مادة الكم واالطيافااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 .االساسية

 العلمية والعملية.واكسابهن المهارات  ، علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .18

 األهداف المعرفية   -أ
 . الكم واالطيافمادة  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .الكيمياييةتشخيص املواد  كيفيةالطلبة  ي معرفة   متكني -2أ

 .الكيمياييةاالجهز  املسنخدمة  ي تشخيص املواد  عم  على آليةتعليم الطلبة  -3أ

 ة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء .لبأن يتعلم الط -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 ( . _

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 نات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ._ التقويم التشخيصي باالمتحا

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . فاعالت الكيميائية وكيفية تشخيصهاوفهم آليات  حدوث التمعرفة  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 هداف الوجدانية . توفير الدافع النفسي لتحقيق األ -

 

 

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
لوحدة / أو اسم ا

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
 الضوء واالشعاع  2

 

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
 اتحاد الضوء بالمادة  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
 مناطق االطياف  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  مطيافية الموجة الصغرى  2

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  دوران الجزيئات الخطية  2

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
ي األداء الصف الطريقة القياسية  شدة خطوط الطيف  2

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الجزيئات متعددة الذرات  2

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

طيف االشعة تحت   2

 الحمراء

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االهتزاز  2

 واالمتحانات
انون ك

 2األول  

 الطريقة القياسية  المهتز الال توافقي  2

 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

األداء الصفي  القياسية  الطريقة طيف االهتزاز والدوران  2

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

 اطياف رامان  2

 

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

األداء الصفي  الطريقةالقياسية  قياس اطياف رامان  2

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

األداء الصفي  الطريقةالقياسية  االطياف االلكترونية  2

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

االطياف االلكترونية   2

 للذرات

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

ف االلكترونية االطيا  2

 للجزيئات ذات الذرتين

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
االطياف االلكترونية   2 1شباط    

 للجزيئات متعددة الذرات

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  القياسية  الطريقة الرنين المغناطيسي  2  2شباط    

 واالمتحانات
تعداد الجزيئات في   2  1ذار    آ

 مستويات الطاقة

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
األداء الصفي  القياسية  الطريقة االزاحة الكيميائية  2 2آذار    



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 .ى حممد جنيب". تأليف الدكتور  ليل"الطيف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مثىن عبداجلبار شنش  تأليف الدكتور"املدخ  اىل كيمياء الكم" 

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

               مراجع التي يوصى بها  ـ الكتب والا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
The elemental of physical chemistry”. Peter “

.Ed. 2001 rdAtkins, 3 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 واالمتحانات
األداء الصفي  القياسية  الطريقة التبادل الكيميائي  2 3آذار     

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  معادالت هاملتون للحركة  2  4آذار     

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  اشعاع الجسم االسود  2 1نيسان 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  ميكانيك الكم  2 2نيسان  

 واالمتحانات
ألداء الصفي ا الطريقة القياسية  معادلة شرودنكر  2 3نيسان 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  نظرية اآلصرة التكافؤية  2  4نيسان 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  2  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

و  3مايس 

4  

 ____     ______ لنهائية االمتحانات ا  ___



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  08/10/6102 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : 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 البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الرابعة/ المرحلة الكم واالطياف

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .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

 88/18/2816 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 انوية.في المدارس الث ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية الفيزياوية احد فروع الكيمياء اباعتباره الكم واالطيافمادة بتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

مدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها لطلبة ال علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .18
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  االهداف المعرفية  -أ
 . علم الثرموداينمك مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 . الطلبة  ي معرفة يمي  التيارا  ال ي صحل   ي التفاعتا  الكيميايية ثنناء التفاع  من امتلا  او اببعا  حرار متكني -2أ

 تعليم الطلبة كيفية استخدام القوابني و تطبيقها  ي اجلابب العملي. -3أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةهاراتالم 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 

دة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم الماأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

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

 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     

ا كاألهداف المعرفية التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينه

 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    

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

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 
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 والقيمية .

 
 

 

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

 لحوار والمناقشة العلمية . مهارات ا  -1د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 راء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها . التفاعل الصفي وتبادل اآل -

 
 طرائق التقييم          

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

 ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . الفريق 
 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 

 ملي ع    نظري      

  2 الكم واالطياف  الرابعةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التواص  العلمي من ختال الندوا  واملؤمترا  والعم  املشرتك م  كوادر كفوء   ي االختلاصا  املمانلة.   -
 القدر  عللى البحث وح  املشكلت العلمية .  االطتاع على دراسا  عاملية  ي االقسام املمانلة ، لتنمية -
 االخنراط  ي اكتساب خربا  ومهارا  علمية حديثة  ي جمال التواص  التقين احلديث . -

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

م العايل والبحث العلمي حبسب استمار  القبول وزار  التعلي ظام التوزي  املركزي الذي تنتهجهيتب  القبول  ي الكلية ب -
  ي اجلامعا  واملعاهد العراقية وباملوازبة بني رغبة الطالب وما حل  عليه من جمموع . 

 ي الكيمياء فهو خيض  لقرار جلنة خمتلة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها  ي ماد   ثما القبول  ي قسم الكيمياء
 ف السادس  ي املرحلة الثابوية .االمتحان النهايي للل

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط الرببامج على شبكة االبرتبت ، وتطبيقاته  ي اجلامعا  املمانلة .  -
 الدورا  التدريبية ال ي ثقامتها ثقسام اجلود  واألداء اجلامعي حول الرببامج  ي خمتلف املعاهد والكليا   ي العراق .-

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  الرابع/ الصف  الكم واالطياف اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  نةالفصل / الس .5

 ساعة 68 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 08/10/2816 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الفيزياوية باعتبارها احد فروع الكيمياء مادة الكم واالطيافااللمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 .االساسية

 العلمية والعملية.واكسابهن المهارات  ، علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

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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 ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .18

 األهداف المعرفية   -أ
 . الكم واالطيافمادة  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .الكيمياييةتشخيص املواد  كيفيةالطلبة  ي معرفة   متكني -2أ

 .الكيمياييةاالجهز  املسنخدمة  ي تشخيص املواد  عم  على آليةتعليم الطلبة  -3أ

 ة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء .لبأن يتعلم الط -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 ( . _

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 نات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ._ التقويم التشخيصي باالمتحا

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . فاعالت الكيميائية وكيفية تشخيصهاوفهم آليات  حدوث التمعرفة  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 هداف الوجدانية . توفير الدافع النفسي لتحقيق األ -

 

 

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
لوحدة / أو اسم ا

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
 الضوء واالشعاع  2

 

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
 اتحاد الضوء بالمادة  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
 مناطق االطياف  2

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  مطيافية الموجة الصغرى  2

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  دوران الجزيئات الخطية  2

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
ي األداء الصف الطريقة القياسية  شدة خطوط الطيف  2

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الجزيئات متعددة الذرات  2

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

طيف االشعة تحت   2

 الحمراء

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االهتزاز  2

 واالمتحانات
انون ك

 2األول  

 الطريقة القياسية  المهتز الال توافقي  2

 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

األداء الصفي  القياسية  الطريقة طيف االهتزاز والدوران  2

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

 اطياف رامان  2

 

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

األداء الصفي  الطريقةالقياسية  قياس اطياف رامان  2

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

األداء الصفي  الطريقةالقياسية  االطياف االلكترونية  2

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

االطياف االلكترونية   2

 للذرات

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

ف االلكترونية االطيا  2

 للجزيئات ذات الذرتين

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
االطياف االلكترونية   2 1شباط    

 للجزيئات متعددة الذرات

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  القياسية  الطريقة الرنين المغناطيسي  2  2شباط    

 واالمتحانات
تعداد الجزيئات في   2  1ذار    آ

 مستويات الطاقة

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات
األداء الصفي  القياسية  الطريقة االزاحة الكيميائية  2 2آذار    
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 البنية التحتية  .12

 .ى حممد جنيب". تأليف الدكتور  ليل"الطيف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مثىن عبداجلبار شنش  تأليف الدكتور"املدخ  اىل كيمياء الكم" 

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

               مراجع التي يوصى بها  ـ الكتب والا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
The elemental of physical chemistry”. Peter “

.Ed. 2001 rdAtkins, 3 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 واالمتحانات
األداء الصفي  القياسية  الطريقة التبادل الكيميائي  2 3آذار     

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  معادالت هاملتون للحركة  2  4آذار     

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  اشعاع الجسم االسود  2 1نيسان 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  ميكانيك الكم  2 2نيسان  

 واالمتحانات
ألداء الصفي ا الطريقة القياسية  معادلة شرودنكر  2 3نيسان 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  نظرية اآلصرة التكافؤية  2  4نيسان 

 واالمتحانات
طريقة حل  أمثلة وحلول  2  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مراجعة عامة   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

و  3مايس 

4  

 ____     ______ لنهائية االمتحانات ا  ___



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  1/7/8112 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         صادقة السيد العميد م                                                                                  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 المرحلة الرابعة –تشخيص عضوي 

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ويسن

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 1/07/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .في المدارس الثانوية ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياء اء العضويةالكيمي علمتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

فيما بعد بما يناسبها لطلبة المدارس الثانوية  علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
  .الكيمياء العضوية مبادىءمن معرفة الطلبة  تمكين -1أ

 وطرق تحضيرفة جميع التغيرات التي تحصل في التفاعالت الكيميائية أثناء التفاعل تمكين الطلبة في معر  -2أ

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

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات افاألهد –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 

م المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 ت .طريقة حل المشكال -

 
 طرائق التقييم      

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

 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

    
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 لذا يُعتمد :

 دوة الحسنة فيمن حوله .تمثُل الطالب للق-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 

عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية  ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 ثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . مهارات التقنات الحدي -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 ولها . التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حل -

 
 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 . 
 بات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف الطال

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 3 2 تشخيص عضوي  الرابعةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .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 .  -
 اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث . االخنراط يف -

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

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

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 .

 
 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن .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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 مخطط مهارات المنهج

 جات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )لةالمنقو

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 تشخيص  االولى

 عضوي 
                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  تشخيص عضوي اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/07/2018 اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8

 .االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياءالكيمياء العضوية علم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
هارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما اكساب المتخرجات م -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 

 تعليم الطلبة على كيفية تشخيص المركبات العضوية بالطرق العضوية المتوفرة . -4      

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الرجمخ .10

 األهداف المعرفية   -أ

 . الكيمياء العضويةعلم  مبادىءتمكين الطلبة من معرفة  -1أ

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

 في الجانب العملي.مركبات العضوية وتشخيصها تحضير التعليم الطلبة كيفية  -3أ

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

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

صفية والواجبات _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات ال

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . وكيفية السيطرة عليها وفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائيةمعرفة  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

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

 لقيمية في هذا المجال .الطالبة حول األهداف الوجدانية وا

 

 

 
 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

 . نينهاقواكيفية تطبيق وء اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيميا -3د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
مطيافية االشعة تحت  2

 الحمراء

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2األول 
مطيافية االشعة تحت  2

 الحمراء

ية الطريقة القياس

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 3االول 
مطيافية االشعة تحت  2

 الحمراء

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 4األول 
ميكانيكية امتصاص  2

 االشعة تحت الحمراء  

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 اتواالمتحان

تشرين 

 1الثاني 
العوامل الموثرة على  2

 مواقع الحزم

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2الثاني 
المجاميع الفعالة  2

 واماكن ظهورها

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 3الثاني 
تطبيقات االشعة تحت  2

 لحمراءا

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 4الثاني 

مطيافية الرنين النووي  2
                                                            المغناطيسي

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 1األول 

المغناطيسية النوى  2
والنوى غير 
 المغناطيسية

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2األول  

ـــــحان شهري 2 الطريقة القياسية  امتـــــــــــــــــــــــــــ

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

ن كيفية حدوث الرني 2
لمغناطيسيالنووي ا  

 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 4األول 

الطريقةالقياسية  االزاحة الكيميائية 2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

العوامل الموثرة على  2
 االزاحة الكيميائية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
ء الصفي األدا

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 

الطريقةالقياسية  االنظمة غير المشبعة 2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

ه انشطار الحزم واسباب 2  
 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 4الثاني 

الطريقةالقياسية  شهريـــــحان امتـــــــــــــــ       2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية تطبيقات وامثلة على  2 1شباط    
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  البنية التحتية .11

 Spectrometric identification of -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

organic compounds  by Robert M. 

Silverstein , Francis  X . Webster and 

David J.Kiemle , 7th (2005). 

 

طيف الرنين النووي 
 المغناطيسي

 واالمتحانات ، طريقة العملية

الطريقةالقياسية  فترة تطبيق 2  2شباط    

 ، طريقة العملية
في األداء الص

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  فترة تطبيق 2  1آذار    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  فترة تطبيق 2 2آذار    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  فترة تطبيق 2 3آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 ناتواالمتحا
الطريقةالقياسية  فترة تطبيق 2  4آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  فترة تطبيق 2 1نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
مطيافية االشعة فوق  - 2 2نيسان  

 البنفسجية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 المتحاناتوا

ميكانيكية امتصاص  2 3نيسان 
 االشعة فوق البنفسجية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

العوامل الموثرة على  2  4نيسان 
مواقع الحزم في طيف 
 االشعة فوق البنفسجية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

التاصر  –التعاقب  2  1مايس   
االعاقة  –الهيدروجيني 

 الفراغية

األداء الصفي  طريقة حل المشكالت 

 واالمتحانات

حساب قيم االمتصاص  2 2مايس  
 للمركبات غير المشبعة

 _____    طريقة حل المشكالت 

 ____     ______ امتحان شهري 2 3مايس 

     4مايس 
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 Structure Determination of Organic -2 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Compounds  by    E. Pretsch, P. 

Buhlmann,      and  C. Affolter  ,  (2000)                                                                             
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

يت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترن

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
  1/7/8112 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         صادقة السيد العميد م                                                                                  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 المرحلة االولى – العضويةالكيمياء 

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ى سنوي /مقررات /أخر

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 1/07/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 انوية.في المدارس الث ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياء اء العضويةالكيمي علمتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

نوية فيما بعد بما يناسبها لطلبة المدارس الثا علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
  .الكيمياء العضوية مبادىءمن معرفة الطلبة  تمكين -1أ

 وطرق تحضيري معرفة جميع التغيرات التي تحصل في التفاعالت الكيميائية أثناء التفاعل تمكين الطلبة ف -2أ

 .المركبات وتفاعالتها
 .في الجانب العملي تحضير المركبات العضوية والكشف عنها تعليم الطلبة كيفية استخدام -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 

ة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 لمشكالت .طريقة حل ا -

 
 طرائق التقييم      

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

 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

    
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 لذا يُعتمد :

 ب للقدوة الحسنة فيمن حوله .تمثُل الطال-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 

تابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابلتها ومناقشتها وم

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

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

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
 شة حلولها . التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناق -

 
 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 . 
 الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 3 2 العضويةالكيمياء   الولىاالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .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 .  -
 الخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .ا -

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

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

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 .

 
 معلومات عن البرنامجأهم مصادر ال .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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 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي كيمياء عضوية   االولى
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

  االولى/ الصف  العضويةلكيمياء ا اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/07/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .االساسية باعتبارها احد فروع الكيمياءالكيمياء العضوية علم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 مية والعملية.العل، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 
 
 
 

 

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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 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج .10

 األهداف المعرفية   -أ

 . الكيمياء العضويةعلم  مبادىءتمكين الطلبة من معرفة  -1أ

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

 ي.في الجانب العملتحضير المركبات العضوية وتشخيصها تعليم الطلبة كيفية  -3أ

 لبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياء .أن يتعلم الط -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

 ئق التعليم والتعلم طرا     

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 قويم الصفي .البيتية ومتابعتها ، والت

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

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

  
 تعليم والتعلم طرائق ال    

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق واكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء  -3د
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مخرجات التعلم  ساعاتال األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
العناصر -مبادئ عامة 2

الذرات -والمركبات
التوزيع الفراغي -والجزيئات

 والجدول الدوري

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2األول 
تكوين -الترابط التساهمي 2

 التهجين–ت الجزيئا
الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
تكوين -الترابط التساهمي 2

 التهجين–الجزيئات 
الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
-االواصر التساهميةالقطبية 2

-الحوامض والقواعد
-لتركيبا-الريزونانس

 الخواص

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 1الثاني 
الهيدروكاربونات  2

التوزيع -االليفاتية)االلكانات(
االلكتروني لذرة 

 الكاربوناواصرسيكم

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2الثاني 
المصدر -يزيائيةالخواص الف 2

-الصناعي
)الميثان,االيثان,البروبان,البيوت

تحليل الهيئات والدوران -ان(
 الحر

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 3الثاني 
-نظام كتابة الصيغ التركيبية 2

–تسمية االلكانات 
-تفاعالتها-تحضيرها

تحليل -التفاعالت التسلسلية
 اناتااللك

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 4الثاني 

-تسمية االلكانات الحلقية 2
 الصفات الفيزياوية

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

-هيئة االلكانات الحلقية 2
 تحضيرها

الطريقة القياسية 

 عملية، طريقة ال
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  

ـــــحان شهري 2 الطريقة القياسية  امتـــــــــــــــــــــــــــ

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

الطريقةالقياسية  تفاعالت االلكانات الحلقية 2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
ن كانو

 4األول 

الخواص –تسمية االلكينات  2
-اواصر باي-الفيزياوية

 المتشكالت الهندسية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 

الطريقةالقياسية  تحضير االلكينات 2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

-يناتتفاعالت االلك 2
تشخيص االلكينات كيميائيا 

 وطيفيا

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .11

 Organic chemistry by R.T. Morrison-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

كانون 

  3الثاني 

التركيب -تسمية الدايينات 2
 االستقرارية–والتسمية 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

الطريقةالقياسية  شهريـــــــحان امتـــــــــــــ       2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية   تحضير وخواص الدايينات 2 1شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  تحضير االلكاينات 2  2شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
-تفاعالت االلكاينات 2  1ذار    آ

-حامضية االلكاينات
تشخيص االلكاينات كيميائيا 

 وطيفيا

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

مقدمة عن الهيدروكاربونات  2 2آذار    
الصيغة -البنزين-االروماتية
 الجزيئية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
 األداء الصفي

 واالمتحانات

–استقرارية حلقة البنزين  2 3آذار     
 الريزونانس

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كاربون في   -اواصر كاربون 2  4آذار     

-الصفة االروماتية-البنزين
 البنزين ومشتقاته-التسمية

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 متحاناتواال

–تفاعالت البنزين ومشتقاته  2 1نيسان 
–تاثير المجموعة المعوضة 

 التوجيه

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

ميكانيكية التعويض  2 2نيسان  
 االلكتروفيلي

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
لوجينات على حلقة تاثير الها 2 3نيسان 

البنزين من ناحية الفعالية 
 والتوجيه

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

-مقدمة عن االرينات 2  4نيسان 
-التفاعالت-التحضير

تشخيص البنزين ومشتقاته  
 كيميائيا وطيفيا

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

مقدمة عن هاليدات االلكيل  2  1يس   ما
المصادر -الخواص-تسمية–

 الصناعية

األداء الصفي  طريقة حل المشكالت 

 واالمتحانات

 _____    طريقة حل المشكالت  تحضير هاليدات االلكيل 2 2مايس  

 ____     ______ امتحان شهري 2 3مايس 

     4مايس 
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and R.N.Boyd 

2- Organic chemistry by Graham and 

Selmios 
 Organic chemistry  by   Paula-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

yurkanis Bruice  (1998)                                                                                           

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
 13/7/2018 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. محسن حمزة بكر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         صادقة السيد العميد م                                                                                  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الكيمياء الصناعية 

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   االعتماد برنامج .6

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

 13/07/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .  ويةفي المدارس الثان  التحليلية  ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 التحليلية .الكيمياء  علمتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها  علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 ق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . من طرائ
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  االهداف المعرفية  -أ
 .   التحليلية الكيمياء  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .لص  يف التاعلتات الكيييعيية متكني الطلبة يف معرفة مجيع التغريات اليت حت -2أ

 تعليم الطلبة كياية استخدام القوانني و تطبيقهع يف اجلعنب العيلي. -3أ

 . (الوزني وطرق الفصل) التحليلية  الكيمياءلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة أن يتعلم الط -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات أن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءلنفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة علم ا

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.ويني )التقويم البنائي او التك-

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

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . علم الكيمياءتنشأة الطالب على حب -1ج         

 . التحليلية  علم الكيمياءلى مواطن الجمال في التعرف ع-2ج

    
 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

 من القيم الحسنة .تكوين فئة عامة -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 

تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 ؤسسات والمراكز العلمية . مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع الم -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

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

 
 طرائق التقييم          

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

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 3 2  التحليلية الكيمياء    الثانيةمرحلة ال
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 للتطور الشخصي التخطيط .12

 التواص  العليي من ختال الندوات واملؤمترات والعي  املشرتك مع كوادر كاوءة يف االختلصعصعت امليعثلة.   -
 االطتاع للى دراسعت لعملية يف االقسعم امليعثلة ، لتنيية القدرة لللى البحث وح  املشكلت العليية .  -
 ديثة يف جمعل التواص  التقين احلديث .االخنراط يف اكتسعب خربات ومهعرات لليية ح -

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

وزارة التعليم الععيل والبحث العليي حبسب استيعرة القبول  ظعم التوزيع املركزي الذي تنتهجهيتبع القبول يف الكلية ن -
 بني رغبة الطعلب ومع حلص  لليه من جميوع . يف اجلعمععت واملععهد العراقية وبعملوازنة 

يف الكيييعء فهو خيضع لقرار جلنة خمتلصة بعلقسم توازن بني رغبة الطعلبة ودرجتهع يف معدة  أمع القبول يف قسم الكيييعء
 االمتحعن النهعيي لللصف السعدس يف املرحلة الثعنوية .

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ى شبكة االنرتنت ، وتطبيقعته يف اجلعمععت امليعثلة . رابط الربنعمج لل -
 الدورات التدريبية اليت أقعمتهع أقسعم اجلودة واألداء اجلعمعي حول الربنعمج يف خمتلف املععهد والكليعت يف العراق .-
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 مخطط مهارات المنهج

 ج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنام

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

    الثانية المرحلة  -التحليلية  الكيمياء  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 عةسا 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/07/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الكيمياء الصناعية .علم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
م الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من عل -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

 

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 

 ؛ج.البرنام
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 األهداف المعرفية   -أ
  .  التحليلية ياء الكيمعلم  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 . التحليلية يف جمعل الكيييعء ا التاعلتات الكيييعييةسري  كيايةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 .  التحليلية  لبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياءأن يتعلم الط  -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 .م التي تمكنها من فهم التفاعالت الكيميائيةتنمية الحس العلمي السلي  – 1ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

لبنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات _ التقويم ا

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . لطالبات على حب علم الكيمياءتنشأة ا -1ج

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 طرائق التقييم    
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ماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار _ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعت

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي مهارات   -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق و الصناعيىة اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين 

 1األول 
القياسية  الطريقة   الوزني مقدمة عن التحليل    2

 العملية ، طريقة
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
صفات الراسب في التحليل   2

 الوزني 

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
الطريقة القياسية  حاصل االذابة   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 متحاناتواال
تشرين 

 4األول 
العوامل التي تؤدي الى ذوبانية   2

 المواد المترسبة 

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة القياسية   حسابات التحليل الوزني   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
الطريقة القياسية   سيب المشارك التر  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
الطريقة القياسية   انواع الشوائب   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

الطريقة القياسية  امتحان الشهر االول   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 حاناتواالمت
كانون 

 1األول 

الطريقة القياسية    انواع الراسب   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  

الطريقة القياسية  طرق غسل الراسب   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

الطريقةالقياسية  البعثرة    2

 ، طريقة العملية
ء الصفي األدا

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

الطريقةالقياسية    طرق الترشيح   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

اختيار المذيب المناسب لغسل   2

 الراسب  

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

طريقةالقياسية ال   المعقدات   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

الطريقةالقياسية   عوامل الحجب   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

الطريقةالقياسية   مراجعة شاملة   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية   ن الشهر الثاني امتحا  2 1شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية   مقدمة عن طرق الفصل    2  2شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية    االستخالص بالمذيب   2  1آذار    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 اناتواالمتح
األداء الصفي الطريقةالقياسية   المبادالت االيونية   2 2آذار    
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 البنية التحتية  .12

مؤيد  –د ثعبت الغبشة و د  –جعمعة املوص   –كيييعء التحلي  الوزين  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 العبعجيي 

 Analitical chemistry  ( peter skoog ) )المصادر(  اجع الرئيسية ـ المر2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 واالمتحانات ، طريقة العملية
الطريقةالقياسية  الترشيح بالجل   2 3آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  مقدمة عن الكروماتوغرافيا   2  4آذار     

 ة، طريقة العملي
األداء الصفي 

 واالمتحانات
امتحان الشهر االول الفصل    1نيسان 

  الثاني 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة   2 2نيسان  

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
قياسية الطريقةال  HPLC  2 3نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة   2  4نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل   كروماتوغرافيا العمود  2  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل    غاز كروماتوغرافيا ال  2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______  مراجعة شاملة   ___2  3مايس 

امتحان الشهر الثاني  الفصل    4مايس 

 الثاني 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 الكيمياء   : القسم العلمي   
 13/7/2018 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الكيمياء الصناعية 

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   االعتماد برنامج .6

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

 13/07/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وللفرع  ةفي المدارس الثانوي الصناعية  ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 .التطبيقي 
 الكيمياء الصناعية علمتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

ها لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسب علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 .  الكيمياء الصتاعية  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .ت اليت حتصل يف التفاعالت الكيميائية متكني الطلبة يف معرفة مجيع التغريا -2أ

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

 . )علم البوليمر(الصناعية  الكيمياءلبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة أن يتعلم الط -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .لبلطتمكن اأن ي- 1ب 

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

لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات أن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءالنفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة علم 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.كويني )التقويم البنائي او الت-

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

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . علم الكيمياءتنشأة الطالب على حب -1ج         

 . )علم البوليمر( الصناعية علم الكيمياءعلى مواطن الجمال في التعرف -2ج

    
 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

 كوين فئة عامة من القيم الحسنة .ت-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 

ما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي ب

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 التواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق و -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -
 ت .طريقة حل المشكال -
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 .  -

 
 لتقييم طرائق ا         

 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 . 
 الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ---- 2 الكيمياء الصناعية   مرحلة الثالثة ال
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 التخطيط للتطور الشخصي .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 .  -
 ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .االخنراط يف اكتساب خربات  -

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

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

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 .

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

 ردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الف

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

   المرحلة الثالثة /   الكيمياء الصناعية  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/07/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الكيمياء الصناعية .علم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

 

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 

 ؛ج.البرنام
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 األهداف المعرفية   -أ
  . ء الصناعية الكيمياعلم  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .يف جمال الكيمياء الصناعية  التفاعالت الكيميائيةسري  كيفيةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 . الصناعية  لبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياءأن يتعلم الط  -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 .كنها من فهم التفاعالت الكيميائيةتنمية الحس العلمي السليم التي تم  – 1ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . لى حب علم الكيمياءتنشأة الطالبات ع -1ج

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

 
 طرائق التقييم    
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لمالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار _ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على ا

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

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

 . مهارات الحوار والمناقشة العلمية  -1د

 .  ماعي خاصة في البحث العلمي مهارات العمل الج  -2د

 . نينهاقواكيفية تطبيق و الصناعيىة اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين 

 1األول 
القياسية  قةالطري  تاريخ علم البوليمر    2

 العملية ، طريقة
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
الطريقة القياسية  بنية البوليمر  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
الطريقة القياسية   تسمية البوليمر   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
الطريقة القياسية   نيف البوليمر تص  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة القياسية  ميكانيكية البلمرة   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
العوامل المحددة لصفات   2

 البوليمر 

الطريقة القياسية 

 ، طريقة العملية
داء الصفي األ

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
الطريقة القياسية  البلمرة التكثيفية   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

الطريقة القياسية  امتحان الشهر االول   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

يقة القياسية الطر البلمرة االيونية    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  

الطريقة القياسية  البلمرة الحلقية   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

الطريقةالقياسية  انظمة تحضير البوليمر   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4ل األو

الطريقةالقياسية  التحول الحراري  البوليمر    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

الطريقةالقياسية  خواص البوليمرات وتحليلها    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

ة الطريقةالقياسي اختبارات تمييز البوليمرات    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

استخدام الميكروسكوب في   2

 تحليل البوليمرات 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

الطريقةالقياسية  امتحان الشهر الثاني   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 تواالمتحانا
الطريقةالقياسية  طرق التحليل الكيميائي    2 1شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  الخواص الفيزيائية للبوليمرات    2  2شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
العوامل المؤثرة على درجة   2  1آذار    

  انصهار البوليمر 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية   درجة التبلور في البوليمرات  2 2آذار    
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 البنية التحتية  .12

 كيمياء البوليمر  تاليف د . كوركيس ادم    جامعة البصرة تكنولوجيا و  لمقررة المطلوبة ـ الكتب ا1

د . عمر موسى  –جامعة الموصل  اسس الكيمياء الصناعية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 رمضان 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( . المجالت العلمية ، التقارير ،...) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 واالمتحانات ، طريقة العملية
الطريقةالقياسية  نظريات  التبلور   2 3آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
العوامل المؤثرة على درجة   2  4 آذار    

  االنتقال الزجاجي 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
امتحان الشهر االول الفصل    1نيسان 

  الثاني 

الطريقةالقياسية 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
 الطريقةالقياسية االلياف الصناعية   2 2نيسان  

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  مصادر خامات تصنيع البوليمر   2 3نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية   انواع البالستيك واستخداماتها   2  4نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  تنجات التبادل االيوني را  2  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل   الطرق الصناعية للبلمرة   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______  البولي يوريثان   ___2  3مايس 

امتحان الشهر الثاني  الفصل    4مايس 

 الثاني 
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 )كيمياء النفط (الكيمياء الصناعية 

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ى سنوي /مقررات /أخر

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 13/07/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وللفرع  المدارس الثانويةفي  الصناعية  ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 .التطبيقي 
 الكيمياء الصناعية علمتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

ا بعد بما يناسبها لطلبة المدارس الثانوية فيم علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 . )كيمياء النفط ( الكيمياء الصتاعية  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 . الطلبة  ي معرفة يمع  الغيارا  ال ي صحل   ي الغاعلتا  الكعيععيعة متكني -2أ

 تعلعم الطلبة كعاعة اسغخدام القوانني و تطبعقهع  ي اجلعنب العيلي. -3أ

 . الصناعية  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 

انة بنظريات لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعأن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءعلم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.م البنائي او التكويني )التقوي-

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

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . ياءعلم الكيمتنشأة الطالب على حب -1ج         

 .)كيمياء النفط (الصناعية  علم الكيمياءالتعرف على مواطن الجمال في -2ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 لذا يُعتمد :

 فيمن حوله . تمثُل الطالب للقدوة الحسنة-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 

الوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها ب

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 صاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . مهارات التقنات الحديثة في االت -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -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 . 
 البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  تكليف الطالبات بإعداد

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ---- 2 الكيمياء الصناعية    الرابعةمرحلة ال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 الغواص  العليي من ختال الندوا  واملؤمترا  والعي  املشرتك م  كوادر كاوءة  ي االخغلعصع  امليعثلة.   -
 االطتاع للى دراسع  لعملعة  ي االقسعم امليعثلة ، لغنيعة القدرة لللى البحث وح  املشكلت العليعة .  -
  ي اكغسعب خربا  ومهعرا  لليعة حديثة  ي جمعل الغواص  الغقين احلديث .االخنراط  -

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

وزارة الغعلعم الععيل والبحث العليي حبسب اسغيعرة القبول  ظعم الغوزي  املركزي الذي تنغهجهيغب  القبول  ي الكلعة ن -
   واملععهد العراقعة وبعملوازنة بني رغبة الطعلب ومع حل  للعه من جميوع .  ي اجلعمعع

 ي الكعيععء فهو خيض  لقرار جلنة خمغلة بعلقسم توازن بني رغبة الطعلبة ودرجغهع  ي معدة  أمع القبول  ي قسم الكعيععء
 االمغحعن النهعيي لللف السعدس  ي املرحلة الثعنوية .

 
 عن البرنامجأهم مصادر المعلومات  .14

 رابط الربنعمج للى شبكة االنرتنت ، وتطبعقعته  ي اجلعمعع  امليعثلة .  -
 الدورا  الغدريبعة ال ي أقعمغهع أقسعم اجلودة واألداء اجلعمعي حول الربنعمج  ي خمغلف املععهد والكلعع   ي العراق .-
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

    الرابعة المرحلة /   الكيمياء الصناعية  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  مقرر الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/07/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . )كيمياء النفط( الكيمياء الصناعيةعلم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . 
 
 
 
 
 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 داف المعرفية  األه -أ
  . الكيمياء الصناعية علم  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 . ي جمعل الكعيععء اللنعلعة  الغاعلتا  الكعيععيعةسار  كعاعةالطلبة  ي معرفة   متكني -2أ

 . الصناعية  لبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياءأن يتعلم الط  -3أ

 تية الخاصة بالمقرر. األهداف المهارا  -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 ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 حل المشكالت. _ الطريقة

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 ب ._ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسو

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -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    
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التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  _

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .

 

 

 
 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

 . نينهاقواكيفية تطبيق و الصناعيىة اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين 

 1األول 
مدخل الى تكنولوجيا    2

   الصناعات الكيميائية 

القياسية  الطريقة

 العملية ، طريقة
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
الطريقة القياسية  الماء ومعالجته   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
طريقة القياسية ال   منت االس  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
الطريقة القياسية    الزجاج   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة القياسية   االسمدة   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
الطريقة القياسية   سكر صناعة ال  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
الطريقة القياسية   الصناعات البتروكيميائية    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

الطريقة القياسية  امتحان الشهر االول   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 متحاناتواال
كانون 

 1األول 

الطريقة القياسية    اللدائن   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  

الطريقة القياسية   صناعة الزيوت والدهون   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

الطريقةالقياسية   صناعة الصابون   2

 عملية، طريقة ال
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

الطريقةالقياسية    تكنولوجيا السليلوز   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

الطريقةالقياسية    صناعة االصباغ   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

الطريقةالقياسية  نات تكنولوجيا الدها  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

الطريقةالقياسية  تكنولوجيا االدوية   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

الطريقةالقياسية  الخزف   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  ود الثقاب ع  2 1شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  مركبات الصوديوم   2  2شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  طلي المعادن   2  1آذار    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية امتخان الشهر االول الفصل   2 2آذار    
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 البنية التحتية  .12

 كعيععء البولعير  تعلعف د . كوركعس ادم    جعمعة البلرة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 وصل جامعة الم اسس الكيمياء الصناعية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 واالمتحانات ، طريقة العملية الثاني 
الطريقةالقياسية  تكرير النفط  2 3آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  خواص النفط   2  4آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 اتواالمتحان
الطريقةالقياسية  اهمية العدد االوكتاني    1نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  مركبات الكبريت في النفط  2 2نيسان  

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  مركبات النايتروجين في النفط   2 3نيسان 

 ملية، طريقة الع
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  المركبات الحلقية في النفط  2  4نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مركبات الفسفور   2  1مايس   

 المشكالت 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  مركبات النفثا   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ مراجعة عامة   ___2  3مايس 

امتحان الشهر الثاني  الفصل    4مايس 

 الثاني 

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت         :  الجامعة    
 التربية للبنات           :  ةالكلي   
 علو م الحياة   : القسم العلمي   
 13/7/2018 تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د.اسراء اسماعيل  : المعاون العلمي سما                   انتصار غانم عبدالوهاب أ.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 البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  العامة الكيمياء 

 كيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .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

 13/07/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .وللفرع التطبيقي  انويةفي المدارس الث   ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة الكيمياءرفد وزارة التربي -1

 الكيمياء  علمتمكين الطالبات من االلمام  -2

 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -3

لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها  علم الكيمياءاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -4

 ن طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . م
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 .  الكيمياء  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 . التاعلتات الكيييعيية متكني الطلبة يف معرفة مجيع التغريات اليت حتصل يف -2أ

 تعليم الطلبة كياية استخدام القوانني و تطبيقهع يف اجلعنب العيلي. -3أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التقويم للمادة العلمية .لبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس ولطتمكن اأن ي- 1ب 

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

لبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات أن يتمكن الط- 3ب 

        وتدريسها الكيمياءمما يسهل دراسة علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم      

 لصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.اإلمتحانات اليومية ،المناقشة االتقويم البنائي او التكويني )-

 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

    
 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

 ق األهداف الوجدانيةتوفير الدافع النفسي لتحقي -3

 
 طرائق التقييم    

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

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

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

 ماعي خاصة في البحث العلمي .مهارات العمل الج -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

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

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

 
 طرائق التقييم          

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

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 

 البرنامج بنية  .11

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

 عملي     نظري      

 2 2 ا العامةالكيمياء    االولى مرحلة ال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 واملؤمترات والعيل املشرتك مع كوادر كاوءة يف االختصعصعت امليعثلة.  التواصل العليي من ختال الندوات  -
 االطتاع للى دراسعت لعملية يف االقسعم امليعثلة ، لتنيية القدرة لللى البحث وحل املشكلت العليية .  -
 االخنراط يف اكتسعب خربات ومهعرات لليية حديثة يف جمعل التواصل التقين احلديث . -

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضل معيار القبو .13

وزارة التعليم الععيل والبحث العليي حبسب استيعرة القبول  ظعم التوزيع املركزي الذي تنتهجهيتبع القبول يف الكلية ن -
 يف اجلعمععت واملععهد العراقية وبعملوازنة بني رغبة الطعلب ومع حصل لليه من جميوع . 

يف الكيييعء فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بعلقسم توازن بني رغبة الطعلبة ودرجتهع يف معدة  ول يف قسم الكيييعءأمع القب
 االمتحعن النهعيي للصف السعدس يف املرحلة الثعنوية .

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . رابط الربنعمج للى شبكة االنرتنت ، وتطبيقعته يف اجلعمععت امليعثلة  -
 الدورات التدريبية اليت أقعمتهع أقسعم اجلودة واألداء اجلعمعي حول الربنعمج يف خمتلف املععهد والكليعت يف العراق .-
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

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

 

 صف المقررو

 

 

 تربية للبنات جامعة تكريت / كلية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

 االولى المرحلة /    العامة الكيمياء  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/07/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رأهداف المقر .8

 الكيمياء  .علم االلمام بمبادىء تمكين الطالبات من   -1
 العلمية والعملية.، واكسابهن المهارات  علم الكيمياءتعزيز إدراك الطالبات بآفاق  -2      
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علم الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -3      

 طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة . يناسبها من 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 األهداف المعرفية   -أ
  . الكيمياء  علم  مبادىءمن معرفة الطلبة  متكني -1أ

 .يف جمعل الكيييعء   يييعييةالتاعلتات الكسري  كيايةالطلبة يف معرفة   متكني -2أ

 .   لبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة الكيمياءأن يتعلم الط  -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

  العمليةطريقة ال_ 

 _ الطريقة حل المشكالت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

ات _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجب

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تنشأة الطالبات على حب علم الكيمياء -1ج

 . طرة عليهاوفهم آليات  حدوث التفاعالت الكيميائية وكيفية السيمعرفة  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 

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

 ا المجال .الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذ

 

 

 
 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

 . نينهاقواكيفية تطبيق و الصناعيىة اكتساب المعرفة بمبادىء علم الكيمياء -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تشرين 

 1األول 
القياسية  الطريقة  التركيب الذري    2

 العملية ، طريقة
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
الطريقة القياسية  ائية االواصر الكيمي  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
الطريقة القياسية  المركبات التساهمية   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4األول 
الطريقة القياسية  المركبات االيونية   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة القياسية  الصيغ الكيميائية     2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
الطريقة القياسية  الحالة الغازية    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
الطريقة القياسية  الحالة المثالية  2

 ة، طريقة العملي
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 

الطريقة القياسية  امتحان الشهر االول   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1األول 

الطريقة القياسية  الحالة الصلبة والسائلة    2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  

طريقة القياسية ال المحاليل   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول

الطريقةالقياسية  اطوار المحاليل   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4األول 

الطريقةالقياسية  االمتزاج  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

الطريقةالقياسية  رية  الحرا  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 

الطريقةالقياسية  قانون هيس  2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3الثاني 

الطريقةالقياسية  الحركية     2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 

الطريقةالقياسية  طاقة التنشيط   2

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  مراجعة شاملة   2 1شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  امتحان الشهر الثاني  2  2شباط    

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  الهيدروكاربونات المشبعة    2  1 آذار   

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي الطريقةالقياسية  الهيدروكاربونات غير المشبعة   2 2آذار    
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 ار ابراهيم  جعمعة املوصل د . حميد نز  –الكيييعء العضوية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  الكيمياء العضوية  مورسن  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
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 واالمتحانات ، طريقة العملية
الطريقةالقياسية  الكحوالت   2 3آذار     

 ، طريقة العملية
صفي األداء ال

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  الفينوالت   2  4آذار     

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  االيثرات    1نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
امتحان الشهر االول )الفصل   2 2نيسان  

 الثاني (

الطريقةالقياسية 

 ة، طريقة العملي
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  االلديهايدات    2 3نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقةالقياسية  الكيتونات   2  4نيسان 

 ، طريقة العملية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طريقة حل  الحوامض الكاربوكسيلية   2  1مايس   

 المشكالت 

لصفي األداء ا

 واالمتحانات
الحلقات غير المتجانسة   2 2مايس  

 العضوية 

طريقة حل 

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ مراجعة شاملة   ___2  3مايس 

امتحان الشهر الثاني  الفصل    4مايس 

 الثاني 

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

           
 

 تكريت:  الجامعة    

 التربية للبنات:  / المعهدالكلية   

                                         الكيمياء:    القسم العلمي    

 1108/  7/ 01تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    أ.م.د.اسراء اسماعيل ياسين: المعاون العلمي سما             محسن حمزة بكرأ.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         

 

  

 ي وصف البرنامج األكاديم       

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

  / كلية التربية  للبناتالكيمياء قسم   -المرحلة الثالثة / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
   كيمياء عضوية

  وم في الكيمياءبكالوريوس عل اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1108/ 7/ 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1
 والوسطيات العضوية الفعالة 

وتفاعالتها  المركبات العضوية  طرق تحضير عن تفصيليةتزويد الطالبات بمعلومات  -2
 .والعوامل الموثرة  فيها

 تفاعالت التعويض االلكتروفيلي والنيوكليوفيلي   عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية  -3

المركبات الحلقية غير المتجانسة والمركبات متعددة الحلقات  عن  تزويد الطالبات بمعلومات -4
 مستوى الجامعات العالمية. الىمستوى العلمي لطلبتنا من رفع التمكن نل
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهداف المعرفية  -أ
    الكيمياء العضوية لى عالطلبة ان يتعرف  -0أ

  تعويض واضافة وحذف. تفاعالت  الكيمياء العضوية من حيث التفاعالت الىنف ان يص -1أ

 الميكانيكيات العلمية المقترحة للتفاعالت العضوية  ن على صحة االفكار التي جاءت بها ان يبره -3أ
 ان يتعرف على الطرائق الحديثة في التحضيرات العضوية. -4أ
 مجاالت الحياة المختلفة العلمية الصحيحة النواع التفاعالت العضوية   مبادئال ان يطبق  -5أ
 مدرسا"في حالة تعيينه بعد التخرج   االشرافالتدريس وبعملية   يستطيع ان يقومان  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الكيمياء العضوية لمفهوم معرفة الطالبة  – 0ب 

 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 1ب 

      المقترحة على التفاعالت الكيميائية .الميكانيكيات تطبيق  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -1

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . التحضيرات والتسميات في الكيمياء العضوية وتفاعالتها اهتماماَ بموضوع  ان تبدي الطالبة -0ج         

 التعليمية .خريات في تطوير العملية اتحترم افكار الطالبات اال -1ج

 مع  المواقف التعليمية والحياتية القدرة على التعامل  -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 المناقشة طريقة -3

   

 

 طرائق التقييم  
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 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 
 

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -0د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد على حل  -1د

 المشكالت

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

 التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغيرة-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 المناقشةطريقة  -3

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 
 

 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .00

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 العملاالستقاللية في ادارة  -4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .01
 

 %56المعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .03

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 كتب القسم المعني ومصادره -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

 / كلية التربية للبناتالكيمياء قسم   -المرحلة الثالثة     / المركز علمي القسم ال .1

 الكيمياء العضوية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1108/ 7/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الكيمياء العضوية من خالل الكيمياء الفراغية  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1
  .والوسطيات العضوية الفعالة 

 .فيها  تفاعالت والعوامل الموثرةالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -2

 تفاعالت التعويض االلكتروفيلي والنيوكليوفيلي  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -3 -

لمركبات الحلقية غير المتجانسة والمركبات متعددة الحلقات  عن ا تزويد الطالبات بمعلومات  -4 
 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العلمي لطلبتنا تمكن نل

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 رةضإلقاء المحا -1

 طريقة المناقشة -3

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  -0ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

    

 طرائق التقييم 
 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -0د

 جمع المعلومات بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت -1د

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

   التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المغيرة -4د
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 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الكيمياء   1 0تشرين األول 

 الفراغية)المجسمة(
األداء الصفي  الطريقةالقياسية

 واالمتحانات
تفاعالت ذات خصوصية   1 1تشرين األول 

 مجسمة
الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة  قوى الحوامض والقواعد  1 3االول تشرين 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الحوامض الكاربوكسيلية   1 4تشرين األول 

 االروماتية
 طريقةال

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

0 
لطريقة ا القواعد االروماتية  1

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الثاني تشرين 

1 
 – ايون الكاربون الموجب  1

 تحضره وتفاعالته
الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

3 
الطريقة  شهريامتحان   1

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

4 

رتحال الى نتروجين اال  1

 ناقصة الكترونيا
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 -ايون الكاربون السالب  1 0كانون األول 

 طرق تحضيره
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ايون الكاربون السالب   1 1كانون األول  

 والتوتومرية
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الكاربون تفاعالت ايون   1    3  كانون األول

 السالب
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

استقرارية ايون الكاربون   1 4كانون األول 

 السالب
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تعويض نيوكليوفيلي على   1  0كانون الثاني 

 ذرة كاربون مشبعة
الطريقة 

 قياسيةال

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الميكانيكية والمفاهيم   1 1كانون الثاني 

 الكيموفراغية
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 البنية,تأثير  1  3كانون الثاني 

 المذيب,المجموعة الداخلة
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  امتحان شهري  1 4كانون الثاني 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  تفاعالت الحذف  1 0شباط    

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  E1,E2,ECBميكانيكية    1  1شباط    

 قياسيةال

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 تأثير المجموعة المنشطة  1  0آذار    

 على ميكانيكيات الحذف
الطريقة 

 قياسيةال

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفيالطريقة  الجذور الحرة  1 1آذار    
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 البنية التحتية  .01

          -الكيمياء العضوية لطلبة الصفوف الثالثة/تأليف -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 الجبار عبدالقادر مخلصد. 

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

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

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

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  .المجالت العلمية , التقارير ) 
 

 القياسية

الطريقة  تفاعالت الجذور الحرة  1 3آذار     

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  شهريأمتحان   1  4آذار     

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االروماتية المركبات   1 0نيسان 

 متعددة الحلقات
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

النفثالين وتفاعالت   1 1نيسان  

 االستبدال
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  االنثراسين والفينانثرين  1 3نيسان 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحلقية غير المركبات   1  4نيسان 

 المتجانسة
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 االستبدال االلكتروفيلي  1  0مايس   

للمركبات الحلقية غير 

 المتجانسة

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  امتحان شهري  1 1مايس  

 المشكالت

الصفي األداء  

 واالمتحانات

طريقة حل  طرق تحضيره الكوينولين   1  3مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 تفاعالت االستبدال  1 4مايس 

 للكوينولين
طريقة حل 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

. 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -0

مراجعة البحوث والدراسات المنشورة  ----------االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في المجاالت  -1

 وغير المنشورة في الجامعات والدوريات

 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -3

 

 

 

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

 الشخصي(.

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -0د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 االستقرائية ) االستنباطية(الطريقة  -
 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 . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    

 للبناتالتربية :  / المعهدالكلية   

                                         الكيمياء:    القسم العلمي    

 1108/  7/ 01تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    أ.م.د.اسراء اسماعيل ياسين: المعاون العلمي سما             محسن حمزة بكرأ.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    
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 العميد         

 

  

 ي وصف البرنامج األكاديم       

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

  / كلية التربية  للبناتالكيمياء قسم   -ةنــيالمرحلة الثا / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
   كيمياء عضوية

  وم في الكيمياءبكالوريوس عل اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1108/ 7/ 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

طرق تسمية المركبات الكيمياء العضوية من خالل  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1
 العضوية .

وتفاعالتها  المركبات العضوية  طرق تحضير عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية -2
 .والعوامل الموثرة  فيها

 تفاعالت التعويض االلكتروفيلي والنيوكليوفيلي   عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية  -3

من رفع المستوى تمكن نل  ميكانيكيات التفاعالت العضويةعن  تزويد الطالبات بمعلومات -4
 ات العالمية.مستوى الجامع الىالعلمي لطلبتنا 

المركبات العضوية مث الكحوالت ومركبات  تفاعالت عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية -5

 الكاربونيل والحوامض الكاربوكسيلية ومشتقاتها .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهداف المعرفية  -أ
    الكيمياء العضوية لى عالطلبة ان يتعرف  -0أ

  تعويض واضافة وحذف. تفاعالت  الكيمياء العضوية من حيث التفاعالت الىنف ان يص -1أ

 الميكانيكيات العلمية المقترحة للتفاعالت العضوية  ن على صحة االفكار التي جاءت بها ان يبره -3أ
 ان يتعرف على الطرائق الحديثة في التحضيرات العضوية. -4أ
 مجاالت الحياة المختلفة العلمية الصحيحة النواع التفاعالت العضوية   مبادئال ان يطبق  -5أ
 مدرسا"في حالة تعيينه بعد التخرج   االشرافالتدريس وبعملية   يستطيع ان يقومان  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الكيمياء العضوية لمفهوم معرفة الطالبة  – 0ب 

 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 1ب 

      الميكانيكيات المقترحة على التفاعالت الكيميائية .تطبيق  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 الراجعة من الطالبةالتقارير والتغذية  -1

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . التحضيرات والتسميات في الكيمياء العضوية وتفاعالتها اهتماماَ بموضوع  ان تبدي الطالبة -0ج         

 التعليمية .خريات في تطوير العملية اتحترم افكار الطالبات اال -1ج

 مع  المواقف التعليمية والحياتية القدرة على التعامل  -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1
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 طريقة المناقشة -3

   

 

 طرائق التقييم  
 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 
 

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -0د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد على حل  -1د

 المشكالت

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

 االوضاع والمواقف المتغيرةالتكيف بنجاح مع -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 
 

 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .00

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2
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 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .01

 

 %56المعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .03

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 القسم المعني ومصادرهكتب  -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

 / كلية التربية للبناتالكيمياء قسم   - نيةالمرحلة الثا    / المركز علمي القسم ال .1

 الكيمياء العضوية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1108/ 7/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ميكانيكية التفاعالت الكيمياء العضوية من خالل  الطالبات بمعلومات تفصيلية عنتزويد  -1
 العضوية .

 .تفاعالت والعوامل الموثرة  فيهاالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -2

  تفاعالت التعويض االلكتروفيلي والنيوكليوفيلي تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -3    
طرق تحضير المركبات ودراسة خواصها الفيزيائية  عنتزويد الطالبات بمعلومات  -4 

 مستوى الجامعات العالمية. الىمن رفع المستوى العلمي لطلبتنا تمكن نلوالكيميائية 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 رةضالمحاإلقاء  -1

 طريقة المناقشة -3

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  -0ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

    

 طرائق التقييم 
 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -0د

 جمع المعلومات بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت -1د

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

   التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المغيرة -4د
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 بنية المقرر .00

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 Alcohols  1 0تشرين األول 

,nomenclature, 

preparation,reactions  

 

األداء الصفي  القياسية الطريقة

 واالمتحانات

 Preparation  of mono  1 1تشرين األول 

alcohols 
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية Reactions of alcohols  1 3تشرين االول 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  القياسية طريقةال Ether and Epoxide  1 4تشرين األول 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

0 
1  Nomenclature, 

physical pro. 

Preparation 

األداء الصفي  لطريقة القياسيةا

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

1 
1  Reactions األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

3 
األداء الصفي  الطريقة القياسية شهريامتحان   1

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

4 

1  Aldehydes & Ketones األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 ,preparation  1 0كانون األول 

reactions 
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 Carboxylic acids  1 1كانون األول  

derivatives Nomen. 

,physical pro 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 Carboxylic acids  1    3  كانون األول

sources  
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 Preparation  of  1 4األول كانون 

carboxylic acids 

derivatives 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

 Reaction of carboxylic  1  0كانون الثاني 

acids derivatives 
األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية Dicarboxylic acids  1 1كانون الثاني 

 واالمتحانات

  Amines  1  3كانون الثاني 

and diazonium salts 
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية امتحان شهري  1 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

 Nomenclature  1 0شباط    

,physical pro. 

Preparation 

األداء الصفي  القياسيةالطريقة 

 واالمتحانات

األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال   1  1شباط    
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 البنية التحتية  .01

 Organic Chemistry , R.T. Morrison and-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

R.N. Boyd, , 6thEdition, Prentice – Hall. 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (1992). 

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

  Organic Chemistry , Paula Yurkanis-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 1

Hall Inc. Upper -Edition, Prentice 
nd2 ,Bruice

Saddle River, New Jersey (1998). 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  .المجالت العلمية , التقارير ) 
 

 واالمتحانات 

 Preparation  of  1  0آذار    

Amines 
األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية Reaction of Amines  1 1آذار    

 .Phenols, physical pro  1 3آذار     

And preparation 
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية شهريأمتحان        1  4آذار     

 واالمتحانات 

 Reaction of  1 0نيسان 

Phenols 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية Aryl halides  1 1نيسان  

 واالمتحانات 

 Physical pro. And  1 3نيسان 

preparation 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 Organ sulfur  1  4نيسان 

compounds 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 physical pro. And  1  0مايس   

preparation 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

طريقة حل  امتحان شهري  1 1مايس  

 المشكالت

الصفي  األداء 

 واالمتحانات

 Organ  1  3مايس 

phosphorous com., 

طريقة حل 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 & Preparation  1 4مايس 

reaction 

طريقة حل 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب 

. 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -0

مراجعة البحوث والدراسات المنشورة  ----------االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في المجاالت  -1

 وغير المنشورة في الجامعات والدوريات

 التجريبية االفادة من مستحدثات نتائج البحوث -3

 

 

 

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

 الشخصي(.

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -0د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

 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 . 
 درتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار ق
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    

 للبناتالتربية :  / المعهدالكلية   

                                         الكيمياء:    القسم العلمي    

 1108/  7/ 01تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    أ.م.د.اسراء اسماعيل ياسين: المعاون العلمي سما             محسن حمزة بكرأ.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         

 

  

 ي وصف البرنامج األكاديم       

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج



  
 0الصفحة 

 
  

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

  / كلية التربية  للبناتالكيمياء قسم   -رابعةالمرحلة ال / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
      تحليالت مرضية

  وم في الكيمياءبكالوريوس عل اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1108/ 7/ 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 كيفية اجراء التحاليل المرضية للمرضى. تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1

الدم واالدرار والخروج(  )كيفية اجراء تحليل عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية -2
 العام.  

اجراء تحليل الدم مثل هيموغلوبين الدم وتقدير  عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية -3
 كريات الدم البيضاء وحجم كريات الدم الحمراء المضغوط.

  السكر في الدم واالدرار وغيرها من التحاليل المختبرية .  اجراء فحص -4
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهداف المعرفية  -أ
     التحليالت المرضية وكيفية اجراءها.لى عالطلبة ان يتعرف  -0أ

 .والخروج والدم باإلدرارالطالبة بين التحليالت الخاصة نف صتان  -1أ

   التحليالت المرضية وحسب نوع التحليل.ن على صحة االفكار التي جاءت بها ان يبره -3أ
 .اجراء التحليالت المرضيةان يتعرف على الطرائق الحديثة في  -4أ
التحليل المختبري وحسب الحالة المرضية لكل  ألنواعالعلمية الصحيحة  مبادئال ان يطبق  -5أ

 مريض.
 مدرسا"في حالة تعيينه بعد التخرج   االشرافالتدريس وبعملية   يستطيع ان يقومان  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  التحليالت المرضيةلمفهوم معرفة الطالبة  – 0ب 

 قدرة الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 1ب 

      . قدرة الطالبة على تشخيص االمراض اعتماداً على نتيجة التحليل المختبري – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -1

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 وحسب نوع التحليل.التحليالت المرضية اهتماماَ بموضوع  ان تبدي الطالبة -0ج         

 التعليمية .خريات في تطوير العملية تحترم افكار الطالبات اال -1ج

 مع  المواقف التعليمية والحياتية القدرة على التعامل  -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

   

 

 طرائق التقييم  
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 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 
 

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -0د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد على حل  -1د

 المشكالت

 صفية القدرة على المبادرة في النشاطات الال -3د

 التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغيرة-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 المناقشةطريقة  -3

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 
 

 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .00

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 العملاالستقاللية في ادارة  -4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .01
 

 %56المعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .03

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 كتب القسم المعني ومصادره -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

 / كلية التربية للبناتالكيمياء قسم   - رابعةالمرحلة ال    / المركز علمي القسم ال .1

 تحليالت مرضية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1108/ 7/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 كيفية اجراء التحاليل المرضية للمرضى. تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1

 الدم واالدرار والخروج( العام.   )كيفية اجراء تحليل تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -2       

اجراء تحليل الدم مثل هيموغلوبين الدم وتقدير  الطالبات بمعلومات تفصيلية عنتزويد  -3      
 كريات الدم البيضاء وحجم كريات الدم الحمراء المضغوط.

 السكر في الدم واالدرار وغيرها من التحاليل المختبرية.اجراء فحص  -4      

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 رةضإلقاء المحا -1

 طريقة المناقشة -3

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  -0ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 المناقشةطريقة  -3

    

 طرائق التقييم 
 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -0د

 جمع المعلومات بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت -1د

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

   التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المغيرة -4د



  
 7الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة عن التحليالت   1 0تشرين األول 
 المرضية 

األداء الصفي  القياسية الطريقة

 واالمتحانات

هيموكلوبين فحص الدم   1 1تشرين األول 
 HPالدم 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

حجم كريات الدم   1 3تشرين االول 
 PVC ,لمضغوط ا

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  القياسية طريقةال فحص حمى التيفوئيد    1 4تشرين األول 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

0 
 عدد الكريات البيضاء   1

WBC 

األداء الصفي  لطريقة القياسيةا

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

1 
معدل ترسيب الخاليا   1

 ESRالحمراء

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

تشرين الثاني 

3 
األداء الصفي  الطريقة القياسية فحص حمى مالطا    1

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

4 

فحص االدرار العام   1
G.U.E 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

فحص الخروج العام   1 0كانون األول 
G.S.E 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

فحص الكولستيرول في   1 1كانون األول  
 الدم

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 اسباب الكولستيرول  1    3  كانون األول
اعراض مرض 
 الكولستيرول

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية االنيميا المنجليةمرض   1 4كانون األول 

 واالمتحانات

األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال اعراض االنيميا,  1  0كانون الثاني 

 واالمتحانات

مرض السكر ,انواع   1 1كانون الثاني 
 مرض السكر

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

 مرض السكراعراض     1  3كانون الثاني 

 تشخيص مرض السكر

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية امتحان شهري  1 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية فترة تطبيق  1 0شباط    

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .01

 علم فسيولوجيا الحيوان العملي   ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

قسم علوم الحياة /كلية التربية /  –تاليف د.خالد حميد محمد سعيد 
 جامعة صالح الدين

قسم علوم الحياة / كلية العلوم/ جامعة  -د.عمر عبد المجيد محمد الحبيب
 الموصل

 

األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال فترة تطبيق  1  1شباط    

 واالمتحانات 

األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال فترة تطبيق  1  0آذار    

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية فترة تطبيق  1 1آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية فترة تطبيق  1 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  القياسيةالطريقة  فترة تطبيق  1  4آذار     

 واالمتحانات 

حصى الكلى, مكونات   1 0نيسان 
 حصى الكلى

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

اسباب حصى الكلى,   1 1نيسان  
 عالج حصى الكلى

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

تحليل االمالح في   1 3نيسان 
 الجسم

األداء الصفي  القياسيةالطريقة 

 واالمتحانات 

 -تقدير انزيم الفا  1  4نيسان 
 اميليز في االدرار

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

مبدأ العمل ,القيم   1  0مايس   
الطبيعية اللنزيم في 

 االدرار

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الدم ,  فحص اليوريا في  1 1مايس  
 فحص الصوديوم في الدم

طريقة حل 

 المشكالت

الصفي  األداء  

 واالمتحانات

طريقة حل  فحص وظائف الكبد  1  3مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة حل  امتحان شهري    1 4مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 1

  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  .المجالت العلمية , التقارير ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

. 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -0

مراجعة البحوث والدراسات المنشورة  ----------االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في المجاالت  -1

 وغير المنشورة في الجامعات والدوريات

 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -3

 

 

 

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

 الشخصي(.

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -0د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 االستقرائية ) االستنباطية(الطريقة  -
 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          
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 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 . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 

 

 

 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    

 للبنات التربية:  / المعهدالكلية   

                                         الكيمياء:    القسم العلمي    

 1107/  7/ 01تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    أ.م.د.اسراء اسماعيل ياسين: المعاون العلمي سما             محسن حمزة بكرأ.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         

 

  

 ي وصف البرنامج األكاديم       

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

  / كلية التربية  للبناتالكيمياء قسم   -ول المرحلة اال / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
   عضويةالكيمياء 

  وم في الكيمياءبكالوريوس عل اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1107/ 7/ 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .عضويةالالكيمياء ال تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1

 المبادى األساسية للبناء الذري. عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية -2

   الترتيب االلكتروني للعناصروعالقته بالجدول الدوري عن الطالبات بمعلومات تفصيليةتزويد   -3

 .نظريات التاصر الحديثة حسب ميكانيك الكم عن تزويد الطالبات بمعلومات -4

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهداف المعرفية  -أ
    عضوية الالكيمياء الل  عالطلبة ان يتعرف  -0أ

  .العضويةالكيمياء الب ان يحيط بالمعلومات االساسية -1أ

  نظريات التاصر الحديثةن عل  صحة االفكار التي جاءت بها ان يبره -3أ
 .ان يتعرف عل  اعداد الكم األربعة حسب معادلة شرودنكر -4أ
 يتعرف عل  بعض المفاهيم الخاصة بالكيمياء الالعضويةان  -5أ
 مدرسا"في حالة تعيينه بعد التخرج   االشرافالتدريس وبعملية   يستطيع ان يقومان  -6أ



  
 1الصفحة 

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عضوية الالكيمياء اللمفهوم معرفة الطالبة  – 0ب 

 قدرة الطالبة عل  وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرس – 1ب 

      الميكانيكيات المقترحة عل  التفاعالت الكيميائية .تطبيق  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبة -1

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . اهتماماَ باساسيات الكيمياء الالعضوية تبدي الطالبة ان -0ج         

 التعليمية .خريات في تطوير العملية اتحترم افكار الطالبات اال -1ج

 مع  المواقف التعليمية والحياتية القدرة عل  التعامل  -3ج

    
 

 

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

 القدرة عل  التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -0د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال ال  المبادئ والحقائق التي تساعد عل  حل  -1د

 المشكالت

 القدرة عل  المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

 االوضاع والمواقف المتغيرةالتكيف بنجاح مع -4د   

 

 التخطيط للتطور الشخصي .00

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 ادارة الوقت وتحديد االوليات بشكل منظم -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .01

 

 %56المعدل  



  
 3الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .03

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 كتب القسم المعني ومصادره -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

 / كلية التربية للبناتالكيمياء قسم   - المرحلة االول     المركز / علمي القسم ال .1

 عضويةالالكيمياء ال اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1107/ 7/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 عضوية الالكيمياء ال بمعلومات تفصيلية عن تزويد الطالبات -1

 .تفاعالت والعوامل الموثرة  فيهاالتحضير و الطرق  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -2

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 رةضإلقاء المحا -1

 طريقة المناقشة -3

 
 طرائق التقييم      



  
 5الصفحة 

 
  

 

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

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

 القدرة عل  التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -0د

 المعلومات بطريقة علمية وصوالً ال  المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت جمع -1د

 القدرة عل  المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

   التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المغيرة -4د



  
 6الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

األداء الصفي  الطريقةالقياسية البنية االلكترونية للذرة  1 0تشرين األول 

 واالمتحانات
الطريقة  االلكترون    1 1تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
طبيعة االشعاع   1 3تشرين االول 

 الكهرومغناطيسي 
الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  خواص الموجة     1 4تشرين األول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

0 
الطريقة  مستويات الطاقة  1

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين الثاني 

1 
الطريقة  تعيين رمز التيرم  1

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

3 
الطريقة  dو  pاوريتاالت   1

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

4 

بعضضضضضضضص الخضضضضضضضواص الدوريضضضضضضضة   1
 للذرات

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الحجب االلكتروني  1 0كانون األول 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

انصضضضضضضاا االقطضضضضضضار االيونيضضضضضضة   1 1  كانون األول
 والتساهمية

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طاقضضضضضضضة التضضضضضضضاين   السضضضضضضضالبية   1    3  كانون األول
 الكهربائية

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  االصرة االيونية  1 4كانون األول 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  طاقة الشبكية البلورية  1  0كانون الثاني 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  بنية الشبكية البلورية  1 1كانون الثاني 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  عطلة نصا السنة  1 0شباط    

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

مقدمة في بنية الجزيئات   1  1شباط    
 التساهمية

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  بنيات لويس  1  0آذار    

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الرنين او الروزونانس  1 1آذار    

 القياسية

 األداء الصفي

الطريقة  الهندسة الجزيئية  1 3آذار     

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .01

تاليا دكتور نعمان النعيمي  1الكيمياء الالعضوية ج -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 وجماعته

 
كوتن وجفري  الكيمياء الالعضوية األساسية تاليا البرت-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 1

 ولكينسن

 Googleمحرك  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت . ا

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -0

مراجعة البحوث والدراسات المنشورة  ----------االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في المجاالت  -1

 وغير المنشورة في الجامعات والدوريات

 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -3

 

 

الطريقة  التماثل الجزيئي  1  4آذار     

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مقدمة في تكوين االوربيتال   1 3نيسان 
 الجزيئي

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  مخطط  مستويات الطاقة  1  4نيسان 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  االوربيتاالت الجزيئية  1  0مايس   

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  التهجين  1 1مايس  

 المشكالت

الصفي األداء  

 واالمتحانات

طريقة حل  بنية الجزيئات  1  3مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طريقة حل  التأصر في بعص الجزيئات  1 4مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات



  
 8الصفحة 

 
  

 

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

 الشخصي(.

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -0د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -
 طريقة حل المشكالت . -
اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة عل  التواصل مع المجتمع , والقدرة  -

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

 

 طرائق التقييم          

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    

 للبناتالتربية :  / المعهدالكلية   

                                         الكيمياء:    القسم العلمي    

 1107/  7/ 01تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    أ.م.د.اسراء اسماعيل ياسين: المعاون العلمي سما             محسن حمزة بكرأ.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         

 

  

 ي وصف البرنامج األكاديم       

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج



  
 0الصفحة 

 
  

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

  / كلية التربية  للبناتالكيمياء قسم   -المرحلة الثالثة / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
   عضويةالكيمياء 

  وم في الكيمياءبكالوريوس عل اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية/ دورات تدريبية وتعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1107/ 7/ 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  تناسقيةعضوية من خالل الكيمياء الالالكيمياء ال تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -1

 المعقدات. طرق تحضير عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية -2

   تفاعالت المركبات التناسقية. عن تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية  -3

 .عن نظريات التاصر تزويد الطالبات بمعلومات -4

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهداف المعرفية  -أ
    عضوية الالكيمياء اللى عالطلبة ان يتعرف  -0أ

  .العضوية من حيث التفاعالتالكيمياء النف ان يص -1أ

 عضوية  الالميكانيكيات العلمية المقترحة للتفاعالت الن على صحة االفكار التي جاءت بها ان يبره -3أ
 عضوية.الان يتعرف على الطرائق الحديثة في التحضيرات ال -4أ
 مجاالت الحياة المختلفة في عضوية  الالعلمية الصحيحة النواع التفاعالت ال مبادئال ان يطبق  -5أ
 مدرسا"في حالة تعيينه بعد التخرج   االشرافالتدريس وبعملية   يستطيع ان يقومان  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عضوية الالكيمياء اللمفهوم معرفة الطالبة  – 0ب 

 الطالبة على وصف السلوك المتوقع منها كنتيجة للدرسقدرة  – 1ب 

      الكيميائية.الميكانيكيات المقترحة على التفاعالت تطبيق  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 إلقاء المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -3

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 الطالبة التقارير والتغذية الراجعة من -1

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . عضوية وتفاعالتها الالتحضيرات والتسميات في الكيمياء الاهتماماَ بموضوع  ان تبدي الطالبة -0ج         

 لتعليمية .خريات في تطوير العملية اتحترم افكار الطالبات اال -1ج

 مع  المواقف التعليمية والحياتية القدرة على التعامل  -3ج

    
 

 

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح ودقيق -0د

جمع المعلومات بطريقة منهجية وعلمية وصوال الى المبادئ والحقائق التي تساعد على حل  -1د

 المشكالت

 صفيهالقدرة على المبادرة في النشاطات الال -3د

 التكيف بنجاح مع االوضاع والمواقف المتغيرة-4د   

 
 
 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .00

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1

 وتحديد االوليات بشكل منظمادارة الوقت  -2

 القدرة على تحفيز االخرين واقناعهم -3

 االستقاللية في ادارة العمل -4

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .01

 

 %56المعدل  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .03

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -1

 ومصادرهكتب القسم المعني  -2

 المكتبة المركزية للجامعة -3

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .0

 / كلية التربية للبناتالكيمياء قسم   -المرحلة الثالثة     / المركز علمي القسم ال .1

 عضويةالالكيمياء ال اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعة61) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1107/ 7/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  . عضويةالالكيمياء ال الطالبات بمعلومات تفصيلية عنتزويد  -1

 .المعقدات رتحضيالطرق  تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -2

                        تفاعالت الكيمياء التناسقية تزويد الطالبات بمعلومات تفصيلية عن -3 -
 .لمركبات التناسقيةعن ا تزويد الطالبات بمعلومات  -4

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01



  
 5الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستكشافية -0

 رةضإلقاء المحا -1

 طريقة المناقشة -3

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -0

 التقارير والتغذية الراجعة من الطالبات -1

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

 القدرة على التعبير عن االفكار بشكل واضح ودقيق -0د

 جمع المعلومات بطريقة علمية وصوالً الى المبادئ والحقائق التي تساعد في حل المشكالت -1د

 القدرة على المبادرة في النشاطات الالصفية -3د

   واقف المغيرةالتكيف بنجاح مع االوضاع والم -4د
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 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة في الكيمياء   1 0تشرين األول 
 التناسقية

األداء الصفي  الطريقةالقياسية

 واالمتحانات

نظرة تاريخية في تطور   1 1تشرين األول 
 التناسقيةالكيمياء 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  نظرية السلسلة  1 3تشرين االول 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
نظرية فيرنر ، انواع   1 4تشرين األول 

 اليكندات
الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

0 
الطريقة  التنسقيةتسمية المعقدات   1

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
النظرياااااااات التاااااااي تفسااااااار   1    3  كانون األول

 المركبات التناسقية
الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظريااااااة اصاااااارة التكاااااااف  ،   1 4كانون األول 
 نظرية المجال البلوري

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  نظرية االوربيتال الجزيئي  1  0كانون الثاني 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

طااااارق تحضاااااير المركباااااات   1  3كانون الثاني 
 التناسقية

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تفاااعالت المااتيبات المائياااة   1 4كانون الثاني 
 وغير المائية

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  عطلة نصف السنة  1 0شباط    

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  استقرار المركبات التناسقية  1  1شباط    

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العوامل الم ثرة على   1  0آذار    
 استقرار المعقدات التناسقية 

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اعداد التنسق ن االشكال   1 1آذار    
 الهندسية

الطريقة 

 القياسية

 األداء الصفي

االيزومريه الهندسية ،   1  4آذار     
 االيونية

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

حركية وميكانيكية المركبات   1 0نيسان 
 المعقدة

الطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة التفاعالت التي تجري عن   1 1نيسان  

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .01

 .التناسقية تاليف دكتور عصام جرجيس سلوميالكيمياء  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 الكيمياء الالعضوية تاليف جيمس هوهي. -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 1

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

. 
 Googleالمباحث المتوفرة على المحرك 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تنوع مصادر تعلم موضوعات المقرر -0

مراجعة البحوث والدراسات المنشورة  ----------االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في المجاالت  -1

 وغير المنشورة في الجامعات والدوريات

 االفادة من مستحدثات نتائج البحوث التجريبية -3

 

 

 

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

 الشخصي(.

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -0د

 ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية . يمهارات التقن -1د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريق كسر اصرة
الطريقة  SN1  ،SN2ميكانيكية   1 3نيسان 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

دراسة عن العناصر   1 1مايس  
 االنتقالية

طريقة حل 

 المشكالت

الصفي األداء  

 واالمتحانات

طريقة حل  الترتيب االلكتروني  1  3مايس 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الخواص الكيميائية   1 4مايس 
 والفيزائية

طريقة حل 

 المشكالت

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 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          

 


