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يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 للبناء األلكتروني للذراتمعرفة الطالب   -1أ

  بالخواص الدورية للذراتتعريف الطالب    -2أ

 بين الذرات فهم معنى التأصر التساهمي   -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة البناء األلكتروني لكل ذرة  -1ب

 التمييز بين الزمرة والدورة وخواص بعض العناصر في الجدول الدوري -2ب

 التاصر األيوني والتاصر التساهمي  التمييز بين -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           

 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  التدريس واتقانها أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة  -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني نظري 2 1

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة االلكترونية للذرةالبنية  البناء األلكتروني نظري 2 2

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني نظري 2 3

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونيةللذرة البناء األلكتروني نظري 2 4

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني نظري 2 5

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني نظري 2 6

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني نظري 2 7

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البنية االلكترونية للذرة األلكترونيالبناء  نظري 2 8

 الجدول الدوري نظري 2 9
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة للذرات

 الجدول الدوري نظري 2 11
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة للذرات

 الجدول الدوري نظري 2 11
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة للذرات

الجدول الدوري والخواص الدورية  الجدول الدوري نظري 2 12
 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة للذرات

 الجدول الدوري نظري 2 13
والخواص الدورية الجدول الدوري 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة للذرات

 الجدول الدوري نظري 2 14
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة للذرات

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة امتحان امتحان نظري 2 15

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة االصرةا اليونية التاصر نظري 2 16

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة االصرة االيونية التاصر نظري 2 17

 المحاضرة االصرة االيونية التاصر نظري 2 18
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 المحاضرة االصرة االيونية التاصر نظري 2 19
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة في بنية الجزيئة التساهميةمقدمة  التاصر نظري 2 21

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة مقدمة في بنية الجزيئة التساهمية التاصر نظري 2 21

 المحاضرة مقدمة في بنية الجزيئة التساهمية التاصر نظري 2 22
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 نظري 2 23
 المحاضرة بنية الجزيئة التساهميةمقدمة في  التاصر

 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 المحاضرة مقدمة في بنية الجزيئة التساهمية التاصر نظري 2 24
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 المحاضرة الجزيئات واالصرة الكيمياوية التساهمية التاصر نظري 2 25
 امتحانات اسبوعية وشهرية

  

 نظري 2 26
 التاصر

 المحاضرة الجزيئات واالصرة الكيمياوية التساهمية
 امتحانات اسبوعية وشهرية 
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- Basic Inorganic Chemistry, F.A. Cotton, G. 

Wilkinson and P.L. Gaus, 3rd edition, John Wiley 

and Sons, Inc. New York, 1995. 

 James E.House, inorganic chemistry, copyright المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -ب

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley, New 2009 
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 الكيمياء  ي / المركزلمالقسم الع .2
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 52/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررمخرجات الم .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء التحليلية -1أ

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لطرق التحليل الكيميائي -2أ

 معرفة الطالب للطرائق الحديثة المستخدمة في التحليل الكيميائي -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 واستخدام األجهزة بشكل كفوءيتقن الطالب اجراء التجارب  -1ب

 عن تراكيز المحاليل والحسابات المتعلقة بهاطرائق التعبيريتقن الطالب  -2ب

 االتزان الكيميائي وااليوني والتحلل المائي لالمالح والمحاليل المنظمةدراسة  -3ب

 والعملية.من الناحية النظرية  الدالئل المتعلقة بها وتطبيقاتهامنحنيات التسحيح ودراسة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي 3نظري+ 3 1

مقدمة عامة الكيمياء 
خطوات  التحليلة،

 التحليل الكيميائي

Analytical chemistry, 

classification, steps of chemical 

analysis. 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 2
 طرائق التعبير عن التراكيز

 
Methods of expression of 

concentration. المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 Examples and solution of the امثلة وحلول عن التراكيز عملي 3نظري+ 3 3

concentration. المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 التوازن الكيميائي عملي 3نظري+ 3 4
Chemical equilibrium, kinds of 

chemical equilibrium, mass 

action law. 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 5
العوامل المؤثرة على 

 التوازن الكيميائي
Factors affecting the reaction 

equilibrium, solubility of 

precipices. 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 حاصل األذابة عملي 3نظري+ 3 6
Solubility product principle, 

examples and applications of 

solubility product. 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 Ionization equilibrium, acids and التوازن اليوني عملي 3نظري+ 3 7

base. المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر .Salts and salts hydrolysis األمالح وتحللها عملي 3نظري+ 3 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر Examples and applications وتطبيقاتامثلة  عملي 3نظري+ 3 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 Buffers solutions, types of محاليل البفر وانواعها عملي 3نظري+ 3 11

buffers solutions. المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر Examples and solutions امثلة وحلول عملي 3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 التحليل الحجمي عملي 3نظري+ 3 12
Volumetric analysis, laws, 

concentration units used in 

volumetric calculations. 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 عملي 3نظري+ 3 13
 تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

of simple system, acid-base المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 14

الكواشف المستعملة في 
 تسحيحات التعادل

 

Indicators used in neutralization 

titrations (acid -base), Examples 

and solutions. 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 Titrations curve for strong acid منحني  التسحيح عملي 3نظري+ 3 15

and strong base. 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر Examples and solutions امثلة وحلول عملي 3نظري+ 3 16
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 17
 منحني  التسحيح

 
Titrations curve for weak acid 

and strong base. المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر Examples and solutions اسئلة وحلول عملي 3نظري+ 3 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 19
 نظرية تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

of complex system, acid-base المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر Examples and solutions امثلة وحلول عملي 3نظري+ 3 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 Precipitations reaction, titration تفاعالت الترسيب عملي 3نظري+ 3 21

curves of Precipitations reaction. 
 المحاضرة+المختبر

وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 22
الكواشف المستعملة في 

 تفاعالت الترسيب

Indicators used in Precipitations 

titration curve.  المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر Examples and solutions امثلة وحلول عملي 3نظري+ 3 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 3 24
-تسحيحات األكسدة

 األختزال
Oxidation-reduction, titrations, 

titration curve 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 البنية التحتية  .11
  الكتب المقررة المطلوبة -1
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 العملي 

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 التي يوصى بهاالكتب والمراجع  - أ
  )المجالت العلمية، التقارير، .....( 
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2002 

 Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical - المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت - ب

Analysis″ Eighth Ed.  Freeman and Company New 

York. 2010. التحليل الكيميائي الكمي 

- Hage D.; Carr J. ″analytical Chemistry and 

quantitative analysis″ international Ed. Person, 

USA, 2011.   ل الكميالكيمياء التحليلية والتحلي  
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 معرفة الطالب للمركبات العضوية -1أ

والوضعية الفراغية لها وااللكينات  وااللكانات الحلقيةطرق تحضيرااللكانات تعريف الطالب ب -2أ

 وااللكاينات والدايينات والهيدروكاربونات االروماتية مع الكيمياء الفراغية لبعض المركبات

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب التراكيب الكيميائية لاللكانات واأللكينات وااللكاينات  -1ب

 وطرق تحضيرها االلكانات وااللكانات الحلقيةالتمييز بين  -2ب

 الهيدروكاربونات األليفاتية واألروماتية وطرق تحضيرها التمييز بين -3ب

 أن يتقن الطالب كتابة التراكيب الفراغية لبعض المركبات العضوية -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
بقابلية التوظيف والتطور  المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 (.الشخصي

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 تدريب معهمالقدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة وال -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اصرة سيكما وباي عملي 3نظري+ 2 1
 االحادية  الكيمياء العضوية االواصر

 المحاضرة+المختبر والثالثية  والثنائية
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

2 
 عملي 3نظري+ 2

 شروط التعاقب
التعاقب وفوق التعاقب واالوربيتاالت 

 المحاضرة+المختبر الذرية
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الخواص الفيزيائية -االلكانات  التسمية الكانات بسيطة وحلقية عملي 3نظري+ 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر طرق تحضيرالكانات طرق مختلفة لتحضير الكانات عملي 3نظري+ 2 4
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

5 
 عملي 3نظري+ 2

 عوامل الهلجنه
 عليهاهلجنة االلكانات والعوامل المؤثرة 

 المحاضرة+المختبر وااللكانات المختلفة
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الخواص الفيزيائية  -االلكينات التسمية االلكينات تسميتها وخواصها عملي 3نظري+ 2 6
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تحضير االلكينات طرق مختلفة للتحضير عملي 3نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر ايونات الكاربونيوم واعادة الترتب ترتب ايونات الكاربونيوم عملي 3نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر امتحان الفصل االول امتحان عملي 3نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 امتحانات شهرية  المحاضرة+المختبر الخواص الفيزيائية -الدايينات التسمية تسمية الدايينات عملي 3نظري+ 2 11

11 
 ,1) -(1,4) -تفاعالت االضافة عملي 3نظري+ 2

2) 
 المحاضرة+المختبر طرق تحضير الدايينات

اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية

12 
 عملي 3نظري+ 2

 تسمية االلكاينات وخواصها
 -االلكاينات التسمية التحضير

 المحاضرة+المختبر التفاعالت
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر حامضية االستلين والكاينات الطرفية شروط الحامضية عملي 3نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 امتحانات شهرية  المحاضرة+المختبر االمتحان الثاني  للفصل االول امتحان عملي 3نظري+ 2 14

 المحاضرة+المختبر الهيدروكاربونات االروماتية تركيب البنزين تراكيب البنزين عملي 3نظري+ 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر الظاهرة االروماتية للبنزين قاعدة هوكل لالروماتية عملي 3نظري+ 2 16
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر التسمية –مشتقات البنزين تسمية مشتقات البنزين عملي 3نظري+ 2 17
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تفاعالت البنزين التعويض االلكتروفيلي عملي 3نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الفاعلية والتوجيه في تفاعالت البنزين العوامل المؤثرة عملي 3نظري+ 2 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر امتحان الفصل الثاني امتحان عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

21 
 عملي 3نظري+ 2

 ذرة الكربون الرباعية السطوح
الكيمياء الفراغية الذرة الكيرالية وغير 

 المحاضرة+المختبر الكيرالية
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر االيزومرات الهندسية السز والترانس عملي 3نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الضوء المستقطب –الفعالية الضؤئية الدوران النوعي–جهاز المقطاب  عملي 3نظري+ 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

24 
  

 المحاضرة+المختبر للمركبات العضويةL و  Dنظام D-Lالتسمية حسب نظام  عملي 3نظري+ 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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           ي للمرحلة االولى كلية التربية كتاب منهج /الكيمياء العضوية - الكتب المقررة المطلوبة -1

 ابن الهيثم –الكيمياء الفراغية كتاب منهجي لكلية التربية  -

           
  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،....( - ب

Organic chemistry Morrsen and Boyed- 

 

   Organic chemistry Francis Carey المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -ب
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امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة+المختبر مراجعة عامة للمادة مراجعة عامة للمادة عملي 3نظري+ 2 25

 وتقارير مختبرية

امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة+المختبر الثاني للفصل الثانياالمتحان  امتحان عملي 3نظري+ 2 26

 وتقارير مختبرية



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

 Ch 202/ الكيمياء التحليلية/ المرحلة الثانية اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 55/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

  التحليل الكمي الوزني، ذوبانية الرواسب، وطرق األستخالصدراسة 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ
 لطرق التحليل الكيميائيمعرفة الطالب  -1أ

 التحليل الكمي الوزني وطرق اجراء الحسابات معرفة معنى -2أ

 فهم معنى ثابت حاصل األذابة -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب حل المسائل المتعلقة بالتحليل الوزني  -1ب

 التمييز بين تقنيات األستخالص وتطبيقاتها -2ب

 األسباب المؤدية الى تلوث الراسب وطرق معالجتها  التمييز بين -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

 المحاضرة+المختبر الفصل االول )التحليل الكمي الوزني( التحليل الكمي الوزني عملي 3نظري+ 2 1
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تكملة الفصل االول التحليل الكمي الوزني عملي 3نظري+ 2 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبرية وتقارير

 عملي 3نظري+ 2 3
الفصل الثاني )الحسابات في التحليل الكمي  التحليل الكمي الوزني

 المحاضرة+المختبر الوزني(
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تكملة الفصل مع حل المسائل التحليل الكمي الوزني عملي 3نظري+ 2 4
 امتحانات اسبوعية وشهرية

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الفصل الثالث )ذوبانية الرواسب( ذوبانية الرواسب عملي 3نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تكملة الفصل مع حل المسائل ذوبانية الرواسب عملي 3نظري+ 2 6
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر امتحان امتحان عملي 3نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 ذوبانية الرواسب عملي 3نظري+ 2 8
الفصل الرابع )العوامل المؤثرة على ذوبانية 

 المحاضرة+المختبر الرواسب(
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تأثير القوة االيونية ومعامل الفعالية الرواسبذوبانية  عملي 3نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 امتحانات شهرية  المحاضرة+المختبر تكملة الفصل مع حل المسائل ذوبانية الرواسب عملي 3نظري+ 2 11

 المحاضرة+المختبر للرواسب( الفصل الخامس )التكوين البلوري تكوين الرواسب عملي 3نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الحالة الغروية تكوين الرواسب عملي 3نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تلوث الرواسب ومعالجتها تلوث الرواسب عملي 3نظري+ 2 13
اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر امتحان امتحان عملي 3نظري+ 2 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  15

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  16

 المحاضرة+المختبر الفصل السادس )طرائق الفصل( طرائق الفصل عملي 3نظري+ 2 17
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الفصل التاسع )تقنيات الفصل غير المباشرة( طرائق الفصل عملي 3نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 19
 القوى المؤثرة بين الدقائق في الطورين وانظمة االستخالص

 المحاضرة+المختبر االستخالص
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تقنيات االستخالص مع حل االسئلة االستخالص عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الفصل العاشر )الكروماتوغرافيا( االكروماتوغرافي عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تكملة الكروماتوغرافيا الكروماتوغرافيا عملي 3نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر امتحان امتحان عملي 3نظري+ 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر الفصل الحادي عشر )التبادل االيوني( التبادل االيوني عملي 3نظري+ 2 24
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 25
 التبادل االيوني

 العالقات الرياضية في التبادل االيوني
امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة+المختبر

 مختبريةوتقارير 
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االسس العامة للتحليل الكمي / االول( الكيمياء التحليلية )الجزء - الكتب المقررة المطلوبة -1

 رزوقي المرعبالوزني تأليف د. صفاء 

المدخل الى طرائق الفصل تأليف / الكيمياء التحليلية )الجزء الثاني( -

 د. صفاء رزوقي المرعب

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،......(

- Analytical chemistry the fundamentals Chemical 

separation methods by John A. Dean 

المراجع االلكترونية، مواقع  - ب

 االنترنت

- Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical Analysis″ 

Eighth Ed.  Freeman and Company New York. 2010. 

 التحليل الكيميائي الكمي

- Hage D.; Carr J. ″analytical Chemistry and 

quantitative analysis″ international Ed. Person, USA, 

الكيمياء التحليلية والتحليل الكمي   .2011  
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 المحاضرة+المختبر تكملة الفصل مع حل المسائل التبادل االيوني عملي 3نظري+ 2 26
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  ي / المركزعلميالقسم ال .2

 Ch 201/ الكيمياء العضوية/ المرحلة الثانية اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 55/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

لتفاعالت المختلفة ميكانيكيات ا عضوية وطرق تحضيرها وتفاعالتها مع دراسةالمركبات التعريف الطلبة على 

 .لهذه المركبات

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 معرفة الطالب للمركبات العضوية -1أ

 األلديهايدات والكيتونات وتفاعالتها بعض المركبات مثل:  طرق تحضيرتعريف الطالب ب -2أ

 الحوامض الكاربوكسيلية والكحوالت واأليثرات  طرق تحضيرتعريف الطالب ب -3أ

 قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة الميكانيكية الخاصة بكل تفاعل  -1ب

 األلديهايدات والكيتونات باستعمال الكشف الخاصالتمييز بين بعض المركبات مثل:  -2ب

 األمينات وطرق تحضيرها التمييز بين -3ب

أن يتقن الطالب كتابة التراكيب الخاصة لبعض المركبات العضوية مثل: األيبوكسيدات وهاليدات  -4ب

 األريل

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطورالشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 ريب معهمالقدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتد -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرة+المختبر الفينوالت,صيغتها, صفاتها الفيزيائية, تحضيرها الفينوالت  عملي 3نظري+ 2 1
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تفاعالت الفينوالت الفينوالت عملي 3نظري+ 2 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 األلديهايدات والكيتونات عملي 3نظري+ 2 3
االلديهايدات والكيتونات, صيغتها, صفاتها 

 المحاضرة+المختبر تحضيرها., الفيزيائية
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 4
األضافة النيكلوفيلية الى 

 مجموعة الكاربونيل
تفاعالتها ,االضافة النيكليوفيلية الى مجموعة 

 المحاضرة+المختبر الكاربونيل
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 تفاعالت التكثيف عملي 3نظري+ 2 5
تصنيف مشتقات الكاربونيل تفاعالت التكثيف 

 المحاضرة+المختبر لاللديهايدات والكيتونات مع ميكانيكيتها
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 الحوامض الكاربوكسيلية عملي 3نظري+ 2 6
الحوامض الكاربوكسيلية ,صيغتها ,صفاتها 

 المحاضرة+المختبر الفيزيائية, تسميتها
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

امالح الحوامض الكاربوكسيلية ومصادرها, تحضير  الحوامض الكاربوكسيلية عملي 3نظري+ 2 7
 المحاضرة+المختبر ةالحوامض الكاربوكسيلي

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 الكاربوكسيليةالحوامض  عملي 3نظري+ 2 8
تحضير الحوامض وتفاعالت الحوامض 

 المحاضرة+المختبر الكاربوكسيلية
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الحوامض الكاربوكسيلية الثنائية الحوامض الكاربوكسيلية عملي 3نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 11
الحوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية

مشتقات الحوامض الكاربوكسيلية, انواعها, 
 المحاضرة+المختبر تسميتها, صفاتها الفيزيائية

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 11
الحوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية
 المحاضرة+المختبر تحضير مشتقات الحوامض الكاربوكسيلية

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 12
الحوامض مشتقات 

 الكاربوكسيلية
 المحاضرة+المختبر تفاعالت مشتقات  الحوامض الكاربوكسيلية

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

االمينات و امالح الدايزونيوم ,انواع االمينات  األمينات عملي 3نظري+ 2 13
 المحاضرة+المختبر تسميتها ,صفاتها الفيزيائية

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 األمينات عملي 3نظري+ 2 14
امالح االمينات ,مصادرها ,تحضير االمينات, 

 المحاضرة+المختبر قاعدية االمينات
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الفصل االول امتحان امتحان عملي 3نظري+ 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 األمينات عملي 3نظري+ 2 16
تفاعالت االمينات )تفاعالت االضافة( تفاعالت 

 المحاضرة+المختبر االمينات مع حامض النتروز
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تكوين  امالح الدايزونيوم وازدواجها مع االمينات الدايزونيومامالح  عملي 3نظري+ 2 17
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 الكحوالت عملي 3نظري+ 2 18
الكحوالت, تسميتها, تصنيفها, صفاتها الفيزيائية, 

 المحاضرة+المختبر مصادر الكحوالت
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 الكحوالت عملي 3نظري+ 2 19
الكحوالت متعددة الهيدروكسيل,تحضير 

 المحاضرة+المختبر الكحوالت االحادية
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تفاعالت الكحوالت الكحوالت عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 االيثرات وااليبوكسيدات عملي 3نظري+ 2 21
االيثرات وااليبوكسيدات, تسميتها, صفاتها 

 المحاضرة+المختبر الفيزيائية,تحضير االيثرات
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تحضير االيبوكسيدات, تفاعالت االيثرات االيثرات وااليبوكسيدات عملي 3نظري+ 2 22
اسبوعية وشهرية  امتحانات

 وتقارير مختبرية
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 البنية التحتية  .11

  Organic chemistry Morrison and Boyed  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 يوصى بها الكتب والمراجع التي - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،....(

Organic Chemistry By Graham and Selmios 

   Organic chemistry Francis Carey المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -ب

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 

 

 المحاضرة+المختبر تفاعالت االيبوكسيدات االيبوكسيدات  عملي 3نظري+ 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 هاليدات األريل عملي 3نظري+ 2 24
هاليدات االريل, تركيبها وصيغتها العامة صفاتها 

 المحاضرة+المختبر الفيزيائية, تحضيرها
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة+المختبر تحضير هاليدات االريل, تفاعالتها هاليدات األريل عملي 3نظري+ 2 25

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر مركبات الفسفورالعضوية, انواعها, تحضيرها مركبات الفسفور عملي 3نظري+ 2 26
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 االيثرات وااليبوكسيدات عملي 3نظري+ 2 21
االيثرات وااليبوكسيدات, تسميتها, صفاتها 

 المحاضرة+المختبر الفيزيائية,تحضير االيثرات
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تحضير االيبوكسيدات, تفاعالت االيثرات وااليبوكسيداتااليثرات  عملي 3نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تفاعالت االيبوكسيدات االيبوكسيدات  عملي 3نظري+ 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 هاليدات األريل عملي 3نظري+ 2 24
هاليدات االريل, تركيبها وصيغتها العامة صفاتها 

 المحاضرة+المختبر الفيزيائية, تحضيرها
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة+المختبر تحضير هاليدات االريل, تفاعالتها هاليدات األريل عملي 3نظري+ 2 25

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر مركبات الفسفورالعضوية, انواعها, تحضيرها مركبات الفسفور عملي 3نظري+ 2 26
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 Ch 204/ الثانية/ المرحلة الكيمياء الفيزياوية اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 52/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقرر أهداف .8

)القانون االول والثاني  تعريف الطالب بتحوالت الطاقة الى اشكالها المختلفة عبر قوانين الثرموديناميك

 .والكيمياء الحرارية والمحاليل(

 

 

 
 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لقوانين الكيمياء الفيزياوية -1أ

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لقوانين الثرموديناميك -2أ

 معرفة الطالب بقوانين الكيمياء الحرارية والمحاليل -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 واستخدام األجهزة في المختبربشكل كفوءيتقن الطالب اجراء التجارب  -1ب

 والحسابات المتعلقة بهاالقانون األول والثاني للثرموديناميك طرائق التعبير عن يتقن الطالب  -2ب

 القوانين والوحدات الخاصة بكل قانون التمييز بين  -3ب

 وتطبيقاتها المحاليل قوانيندراسة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرة+المختبر العامة للغازات الخصائص الغازات عملي 3نظري+ 3 1
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر قوانين الغازات الغازات عملي 3نظري+ 3 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر النظرية الحركية الجزيئية للغازات الغازات عملي 3نظري+ 3 3
اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر مقدمة عامة –الثرموديناميك  الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 4
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر القانون االول للثرموديناميك الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر العمليات بثبوت درجة الحرارة الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 6
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر العمليات االديباتيكية الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 7
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر V, Tالعالقة بين  الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر (P, V )( و(T,Pالعالقة بين  الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الكيمياء الحرارية الكيمياء الحرارية عملي 3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر قوانين الكيمياء الحرارية الكيمياء الحرارية عملي 3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر القانون الثاني للثرموديناميك الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر دورة كارنوت الحرارية الكيمياء الحرارية عملي 3نظري+ 3 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر العمليات التلقائية الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر امتحان الفصل االول امتحان عملي 3نظري+ 3 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

   عطلة نصف السنة   16

 المحاضرة+المختبر االنتروبي  االنتروبي عملي 3نظري+ 3 17
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر قوانين االنتروبي المختلفة االنتروبي عملي 3نظري+ 3 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر القانون الثالث للثرموديناميك الثرموديناميك عملي 3نظري+ 3 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الكيميائيالطاقة الحرة والجهد  الطاقة الحرة عملي 3نظري+ 3 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر نوعا الطاقة الحرة الطاقة الحرة عملي 3نظري+ 3 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر المعادالت االساسية لالنظمة المغلقة األنظمة المغلقة عملي 3نظري+ 3 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

23 
 

 عملي 3نظري+ 3

 

 

 عالقات ماكسويل
 

 عالقات ماكسويل
 

 المحاضرة+المختبر

 

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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B.S. Bahl 2000 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز .2

 Ch203/الكيمياء الالعضوية/ المرحلة الثانية اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 55/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 طرائق تحضير العناصر ودراسة خواصها ونظائرهاالجدول الدوري و التعرف على 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  ة يالمعرفاالهداف  -أ
 للبناء األلكتروني للذراتمعرفة الطالب  -1أ

  بالخواص الدورية للذراتتعريف الطالب   -2أ

 طرق تحضير العناصر وخواصها معرفة  -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة البناء األلكتروني لكل ذرة  -1ب

 التمييز بين العناصر الممثلة وخواصها وصفاتها العامة -2ب

 أنواع األواصر  التمييز بين -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 دريب معهمالقدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والت -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي 3نظري+ 2 1
 الجدول الدوري

 المحاضرة+المختبر وخواصه العامة الجدول الدوري
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 2
كيفية توزيع العناصر في الجدول  الجدول الدوري

 الدوري

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 الهيدروجين عملي 3نظري+ 2 3

الهيدروجين )مقدمة،تحضيره 

 والنظائر والصور (

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 األصرة الهيدروجينية عملي 3نظري+ 2 4
 اآلصرة

 مض اوالحوالهيدروجينية،أنواعها،
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر التهجين  التهجين  عملي 3نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر تحان شهريام متحان ا عملي 3نظري+ 2 6
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 7
زمره األولى،وجودها العناصر  زمره األولىال

 وتوزيعها،خواصها

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 8
  زمره األولىال

 تحضير ومركبات الزمرة االولى
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

  الثانيةلزمره ا عملي 3نظري+ 2 9
عناصر الزمرة الثانية وجودها 

 وخواصها
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر شهريامتحان  متحانا عملي 3نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 الزمرة الثالثة عملي 3نظري+ 2 11

عناصر الزمرة الثالثة ،وجودها 

 وطرائق تحضيرها

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر البورون ومركباته وأهميته الزمرة الثالثة عملي 3نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر األلمنيوم ومركباته وأهميتها الزمرة الثالثة عملي 3نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 الزمرة الرابعة عملي 3نظري+ 2 14

عناصر الزمرة الرابعة،الكاربون 

 ونظائره وتفاعالته

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 متحان نصف السنة ا عملي 3نظري+ 2 15

 

 امتحان نصف السنة

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة عملي 3نظري+ 2 16
وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 السليكون عملي 3نظري+ 2 17

السليكون ومركباته وأهميتها مع 

 بقية العناصر

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 18
 الزمرة الخامسة

 المحاضرة+المختبر عناصر الزمرة الخامسةمقدمة 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 19
النتروجين أهميته ومركباته  الزمرة الخامسة

 وطرائق تحضيرها

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 21
وطرائق الفسفور ومركباته  الزمرة الخامسة

 تحضيرها

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 تحانام عملي 3نظري+ 2 21
 تحان شهريام

 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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منشورات جامعة  -كيمياء العناصر الممثلة - د مهدي ناجي زكوم - الكتب المقررة المطلوبة -1

 .1811، العراق  البصرة

 الجزء الثاني -ه د نعمان النعيمي وجماعت -

، ج. ويلكنسون، الكيمياء الالعضوية االساسية،  ف. كوتون -

، العراق  ، منشورات جامعة البصرة ترجمة د. مهدي الزكوم

1811 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،....(

- Basic Inorganic Chemistry, F.A. Cotton, G. 

Wilkinson and P.L. Gaus, 3rd edition, John Wiley 

and Sons, Inc. New York, 1995. 

 James E.House, inorganic chemistry, copyright االنترنيت المراجع االلكترونية ، مواقع -ب

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley, New 2009 
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 عملي 3نظري+ 2 22
عناصر الزمرة السادسة  الزمرة السادسة

 األوكسجين وانتشاره

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 

 عملي 3نظري+ 2 23
مركبات األوكسجين أهميتها  الزمرة السادسة

 وطرئق تحضيرها

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 24
الكبريت ومركباته وطرائق  الزمرة السادسة

 تحضيرها

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 25
 الزمرة السادسة

 بقية عناصر الزمرة السادسة
امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة+المختبر

 وتقارير مختبرية

  السابعةالزمرة  عملي 3نظري+ 2 26
عن الزمرة السابعة  مقدمة

 ()الهالوجينات
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

 Ch 305/  الكيمياء الحياتية/ المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/01/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 .التركيبية الناحية من الحية الخلية داخل الموجودة الحياتية العضوية المركبات دراسة

 

 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء الحياتية  -1أ

 الحياتية العضوية للمركباتمعرفة الطالب للمفاهيم األساسية   -2أ

  معرفة الطالب لمكونات وتركيب الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون واألحماض األمينية  -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 كفوء يتقن الطالب معرفة التراكيب الكيميائية للمكونات الحية ووظائفها بشكل - 1ب

 التمييز بين األحماض النووية ودور كل منها - 2ب

 انواع الدهون وتركيبها ووظائفها التمييز بين - 3ب

   دراسة االنزيمات والفيتامينات والهرمونات  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

 الشفويةاألمتحانات  -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           

 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
التعلم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة مقدمة عن الكيمياء الحياتية الحياتية الكيمياء نظري 2 1

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  نظري 2 2

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  نظري 2 3

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  نظري 2 4

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  نظري 2 5

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكاربوهيدرات  الكاربوهيدرات  نظري 2 6

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الدهون الدهون نظري 2 7

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الدهون الدهون نظري 2 8

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الدهون الدهون نظري 2 9

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الدهون الدهون نظري 2 11

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة األحماض األمينية والببتيدات األحماض األمينية نظري 2 11

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة األحماض األمينية والببتيدات األحماض األمينية  نظري 2 12

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة والببتيداتاألحماض األمينية  األحماض األمينية نظري 2 13

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة األحماض األمينية والببتيدات األحماض األمينية نظري 2 14

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البروتينات البروتينات نظري 2 15

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة البروتينات البروتينات نظري 2 16

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة النيوكليوتيدات واألحماض النووية األحماض النووية نظري 2 17

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة النيوكليوتيدات واألحماض النووية األحماض النووية نظري 2 18

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة األنزيمات األنزيمات نظري 2 19

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة األنزيمات األنزيمات نظري 2 21

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة األنزيمات األنزيمات نظري 2 21

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الفيتامبنات الفيتامبنات نظري 2 22

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الفيتامبنات الفيتامبنات نظري 2 23

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الفيتامبنات الفيتامبنات نظري 2 24

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الهرمونات الهرمونات نظري 2 25

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الهرمونات الهرمونات نظري 2 26

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الهرمونات الهرمونات نظري 2 27

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الهرمونات الهرمونات نظري 2 28
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 المطلوبة  لكتب المقررةا -1

  
 طالل النجفي   /د. الكيمياء الحياتية 

 خولة ال فليح  / د. مدخل الى الكيمياء الحياتية 

  

  

  ئيسية )المصادر(رالمراجع ال -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ

 )المجالت العلمية، القارير،......(         
 سامي المظفر/ د. الكيمياء الحياتية الفسلجية

 ليبنكوت  / لكيمياء الحياتيةا المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت - ب
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 موضوع الخاص )كيمياء حياتية سريرية(/ المرحلة الثالثة

Ch305 

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/01/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الدم ومكوناته وطرق اجراء التحاليل الكيميائية وكذلك مرض السكري ودراسة وظائف الجسم  دراسة

 .والغدة الدرقية

 

 
 
 

 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء الحياتية السريرية -1أ

 معرفة الطالب لمكونات الدم ووظائفه -2أ

  معرفة الطالب لمكونات وتركيب الكربوهيدرات والدهون -3أ

 معرفة طرق التحليل الكيميائي لسوائل الجسم المختلفة -4أ
 قررالخاصة بالم يةالمهارات االهداف -ب 

 يتقن الطالب التحاليل الخاصة بمرض السكري -1ب

 التمييز بين وظائف الكبد ووظائف الكلى وأهمية كل منها -2ب

 انواع الدهون وتركيبها ووظائفها التمييز بين -3ب

   دراسة هرمونات الغدة الدرقية والغدة جار الدرقية -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           

 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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   الكتب المقررة المطلوبة -1

  سامي المظفر/ د. لكيمياء الحياتية الفسلجيةا -

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،....(

- Clinical chemistry and metabolic medicine by 

Crook, 7 th ed., 2006 

 

 Manipal manual of clinical biochemistry by - المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -ب

Shivananda Nayak B., 3 rd ed., 2008 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة مقدمة عن الكيمياء السريرية الكيمياء السريرية نظري 2 1

الدم، مكوناته، وظائفه، عملية  الدم نظري 2 2
 ومضادات التخثرتحثر الدم، 

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

جمع عينات الدم واجراءات  جمع عينات الدم نظري 2 3
 العملية التحليلية

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 طرق التحليل الكيميائي نظري 2 4
طرق التحليل الكيميائي لسوائل 

 الجسم المختلفة

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات نظري 2 5

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة مرض السكري مرض السكري نظري 2 6

 نظري 2 7
التحاليل الخاصة بمرض السكري  مرض السكري

 ومضاعفات مرض السكري

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة امتحان الفصل األول امتحان نظري 2 8

 نظري 2 9
و ، وظائفها، انواعها، الدهون الدهون

 تركيبها

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة وظائف الكلى -1وظائف الجسم:  وظائف الجسم نظري 2 11

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة وظائف الكبد -2 وظائف الجسم نظري 2 11

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة وظائف القلب -3 وظائف الجسم نظري 2 12

 الغدة الدرقية نظري 2 13
هرمونات الغدة الدرقية، وظائفها، 

 والغدة جارالدرقية

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

  المحاضرة نصف السنة متحانا امتحان  14

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز .2

 Ch 303/الثالثة/ المرحلة الكيمياء الفيزياوية اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 55/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقرر أهداف .8

ها اتسرعة التفاعالت الكيميائية واليالكيمياء الحركية وكيفية حدوث  :تعريف الطالب موضوعين االول

 .الى كهربائية وبالعكس ةالكيمياء الكهربائية وتحول الطاقة الكيميائيهو :والموضوع الثاني

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لقوانين الكيمياء الفيزياوية -1أ

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لقوانين الكيمياء الحركية -2أ

 معرفة الطالب بقوانين الكيمياء الكهربائية  -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 اجراء التجارب واستخدام األجهزة في المختبربشكل كفوءيتقن الطالب  -1ب

 والحسابات المتعلقة بهاسرعة التفاعالت الكيميائية طرائق التعبير عن يتقن الطالب  -2ب

 القوانين والوحدات الخاصة بكل قانون التمييز بين  -3ب

  مراتب التفاعل وحل المسائل المتعلقة بها  قوانيندراسة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

 الكيمياء الحركية عملي 3نظري+ 2 1

التفاعالت  -تعريف الكيمياء الحركية

-التفاعالت غير المتجانسة -المتجانسة

التعبير عن معدل سرعة التفاعل الكيمياوي 

قانون معدل  -بداللة المواد المتفاعلة والناتجة

مرتبة التفاعل وجزيئية -سرعة التفاعل 

 التفاعل

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 2
تفاعالت المرتبة الصفرية -مراتب التفاعل-

تفاعالت المرتبة  -زمن عمر النصف-

 المرتبة الكاذبة -األولى
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 3
تفاعالت المرتبة الثانية متساوية التركيز 

تفاعالت المرتبة الثالثة -ومختلفة التركيز

 متساوية التركيز
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

المعادالت التكاملية للمراتب بداللة الضغوط  مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 4

 الجزيئية
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

الطريقة التكاملية -طرق تعين مرتبة التفاعل مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 5

 الطريقة التفاضلية -
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

طريقة عمر -التفاعلطرق تعين مرتبة  مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 6

 طريقة العزل والفصل -النصف
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

-2التفاعالت المتوازية -1التفاعالت المعقدة التفاعالت المعقدة عملي 3نظري+ 2 7

 التفاعالت المتتالية
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

التفاعالت االنعكاسية  -1التفاعالت المعقدة  التفاعالت المعقدة عملي 3نظري+ 2 8

 التفاعالت السلسلية -2
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر آلية التفاعالت الكيميائية التفاعالت الكيميائية عملي 3نظري+ 2 9
وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 التفاعالت الكيميائية عملي 3نظري+ 2 11
تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعالت 

 الكيميائية
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 التفاعالت الكيميائية عملي 3نظري+ 2 11
-1نظريات سرع التفاعالت الكيميائية 

 نظرية التصادم
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 التفاعالت الكيميائية عملي 3نظري+ 2 12
 -2نظريات سرع التفاعالت الكيميائية 

 نظرية لندمان وهنشلود
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 التفاعالت الكيميائية عملي 3نظري+ 2 13
-  3سرع التفاعالت الكيميائية نظريات 

 نظرية المعقد المنشط
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 التفاعالت الكيميائية عملي 3نظري+ 2 14

استخراج  -معادلة أيرنك-دوال التجزئة 

الدوال الثرموديناميكية حسب نظرية المعقد 

 المنشط

 المحاضرة+المختبر
اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر حركية التفاعالت في المحاليل حركية التفاعالت عملي 3نظري+ 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 16
لعمليات غير ا

 العكوسة في المحاليل

-1العمليات غير العكوسة في المحاليل

طريقة -اللزوجةطرق قياس -اللزوجة

 طريقة ستوك-بوازلي
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 اللزوجة عملي 3نظري+ 2 17
بعض  -تأثير درجة الحرارة على اللزوجة

 المحاضرة+المختبر تطبيقات اللزوجة
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 18
العمليات غير 

 العكوسة في المحاليل

-2العمليات غير العكوسة في المحاليل

 المحاضرة+المختبر االنتشار
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 19

العمليات غير 

 العكوسة في المحاليل

 -3 العمليات غير العكوسة في المحاليل

 التوصيل الكهربائي

 

 المحاضرة+المختبر
اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية
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 1191الكيمياء الفيزيائية الحركية تأليف د.علي الطائي  - المطلوبةالكتب المقررة  -1

الكيمياء الفيزيائية الحركية تأليف د.محسن البيرماني وجماعته  -

1194    

مبادىء سرعة التفاعالت الكيميائية تأليف د.علي عبد الحسن  -

    1191سعيد  

     1191اغ حركية التفاعالت الكيميائية  تأليف د.عبد المجيد الدب -

-  

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،....(

- P.W. Atkins physical chemistry, 7
th 

edition,  2007 

- Essential of (physical chemistry) by  Arun Bahl 

B.S. Bahl 2000  

 

 المقاومة والتوصيلية عملي 3نظري+ 2 21

الوحدات المستعملة في الكيمياء  -1

- 3المقاومة والمقاومية-2الكهربائية 

التوصيل الكهربائي والتوصيلية الكهربائية 

 التوصيلية الموالرية-4

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المقاومة والتوصيلية عملي 3نظري+ 2 21

- 6التوصيلية الموالرية المحددة -5

التوصيلية الكهربائية في المحاليل المختلطة 

طرق قياس التوصيلية الموالرية - 1

تأثير درجة - 9المحدد)عالقةكوهالروش(  

 الحرارة على التوصيلية الموالرية االيونية

 المحاضرة+المختبر
وشهرية  امتحانات اسبوعية

 وتقارير مختبرية

 المقاومة والتوصيلية عملي 3نظري+ 2 22

تأثير المذيب على التوصيلية  -1

توصيل ايون الهيدروجين -11الموالرية

 -  12ماء التوصيل  -11وقاعدة والدن

 التسحيح التوصيلي

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 تطبيقات عملية عملي 3نظري+ 2 23

التفكك -التطبيقات العملية لقياس التوصيلية أ

إيجاد ثوابت تفكك -غير التامب

االلكتروليتات الضعيفة من قياسا ت 

أيجاد ثابت تحلل المائي من  -التوصيلج

أيجاد قابلية ذوبان االمالح -قياسات التوصيلد

 الشحيحة من قياسات التوصيل

 المحاضرة+المختبر

وشهرية  امتحانات اسبوعية

 وتقارير مختبرية

 

 

 عملي 3نظري+ 2 24

 

 التوصيل اللكتروليتي
 

تأثيرعدم -نظريا ت التوصيل االلكتروليتي أ

سمك -التأثيرالكهروفوريتي ج-التناسق ب

 الجو االيوني
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 Physical chemistry  Third edition by Robert silbey مواقع االنترنيت المراجع االلكترونية ، -ب

and alberty,  2001  

- Physical chemistry  fourth  edition by  Laidler , 

Meiser and Sanctuary, 2003 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 CH401/  / المرحلة الرابعةالتحليل األلي اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 52/01/5107 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 على طرق التحليل باالجهزة التحليلية الحديثة واهميتها وكيفية العمل بهاالطالب تعرف 

 
 
 
 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لكيمياء التحليل االلي -1أ

 تمكين الطالب من معرفة القوانين الخاصة بالتحليل االلي -2أ

 والحرارية معرفة الطالب لطرائق التحليل الكهروكيميائية -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 يتقن الطالب اجراء التجارب واستخدام األجهزة بشكل كفوء -1ب

 والتحليل االليتمكين الطالب من التمييز بين التحليل الكمي  -2ب

 يميز الطالب بين األمتصاص والتفلور -3ب

   دراسة أسس المطيافية الذرية -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 الشهريةاألمتحانات  -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 التحليل االلي عملي 3نظري+ 3 1
الكيمياء التحليلية ومفهوم التحليل الكيميائي 

 المحاضرة+المختبر االلي
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر االشعاع الكهرومغناطيسي وتاثره مع المادة  االشعاع الكهرومغناطيسي عملي 3نظري+ 3 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

3 
الطيف الكهرومغناطيسي وانكسار االشعاع  االشعاع الكهرومغناطيسي عملي 3نظري+ 3

 المحاضرة+المختبر والتشتت
وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر استقطاب الضوء والفعالية البصرية  االشعاع الكهرومغناطيسي عملي 3نظري+ 3 4
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

5 
 عملي 3نظري+ 3

 األمتصاص والتفلور والتفسفر
امتصاص االشعاع الذريث والجزيئي والتفلور 

 المحاضرة+المختبر والتفسفر
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

6 
 عملي 3نظري+ 3

 التحليل الكمي
التحليل الكمي بامتصاص االشعاع وقانون 

 المحاضرة+المختبر بير –المبرت
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

7 
 عملي 3نظري+ 3

 التحليل الكمي
بير لالنظمة المتعددة  –تطبيق قانون المبرت

 المحاضرة+المختبر والتحديدات في تطبيقه 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

8 
 عملي 3نظري+ 3

 القياس الطيفي
اجهزة القياس الطيفي ومكوناتها ومصادر 

 المحاضرة+المختبر الطاقة االشعاعية 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر مسيطرات الطول الموجي وانواعها  القياس الطيفي عملي 3نظري+ 3 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر المكشافات وانواعها  القياس الطيفي عملي 3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر على اجهزة اقياس اللوني والطيفيامثلة  القياس الطيفي عملي 3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

12 
 عملي 3نظري+ 3

 القياس الطيفي
تطبيقات قياسات االمتصاص في مطيافية 

 المحاضرة+المختبر مافوق البنفسجية والمرئية 
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر التحليل الكمي وتطبيقاته  التحليل الكمي عملي 3نظري+ 3 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر التسحيحات الفوتومترية  التسحيحات الفوتومترية  عملي 3نظري+ 3 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر التحليل بقياس االستطارة والتعكيرية االستطارة والتعكيرية عملي 3نظري+ 3 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

16 
التحليل بالطرائق  عملي 3نظري+ 3

 الكهروكيميائية

التحليل بالطرائق الكهروكيميائية ومعادلة 
 المحاضرة+المختبر نيرنست

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

17 
التحليل بالطرائق  عملي 3نظري+ 3

 الكهروكيميائية
 المحاضرة+المختبر االقطاب المرجعية وتطبيقاتها واستخداماتها

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر القياسات الجهدية واستخداماتها التحليلية  القياسات الجهدية عملي 3نظري+ 3 18
وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر االقطاب االنتقائية ومنها الزجاجية  القياسات الجهدية عملي 3نظري+ 3 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الفولتامترية واالستقطاب وتيار االنتشار  القياسات الجهدية عملي 3نظري+ 3 21
اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر البوالروكرافيا ومعادلة الكوفيتش البوالروكرافيا عملي 3نظري+ 3 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر المطيافية الذرية  المطيافية الذرية  عملي 3نظري+ 3 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر المواقد والمرذاذات المطيافية الذرية  عملي 3نظري+ 3 23
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر طرائق التحاليل الحرارية التحاليل الحرارية عملي 3نظري+ 3 24
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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       الكتب المقررة المطلوبة -1

 

التحليل الكيميائي االلي: تأليف أ. د. عبد المحسن عبد الحميد  -

 الحيدري

 

 لحيدريا تاليف د.عبد المحسن –التحليل الكيميائي االلي  صادر(الم)المراجع الرئيسية  -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 ......() المجالت العلمية ، التقارير، 
 التحليل الكيميائي االلي: تأليف سكوج وويست -

 Instrumental analytical chemistry by Skoog and المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -ب

West 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

 Ch 403-// المرحلة الرابعةالعضويالتشخيص  اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 52/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

ومن  IR  ,H-NMR  ,UVالتعرف على تركيب المادة العضوية المجهولة وذلك من خالل دراسة اطيافها  

  .خالل اجراء التجارب والكشوفات المختبرية لها

 
 
 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف -أ
 لطرق التشخيص العضوي للمركبات معرفة الطالب  -1أ

 معرفة وتشخيص المركب عن طريق االطياف  -2أ

 للمركبات فهم معنى األزاحة الكيمياوية -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب حل المسائل المتعلقة باألطياف وطرق تشخيص المركب عمليا ونظريا.  -1ب

 واماكن ظهورهافي المركبات المجاميع الفعالة التمييز بين  -2ب

 والعوامل المؤثرة على موقع الحزم األزاحة الكيمياويةالمجاميع المؤدية الى  التمييز بين -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها أن يتمكن  -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرة+المختبر  مقدمة عامة  IRمطيافية االشعة تحت الحمراء  عملي 3نظري+ 1 1
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر النظرية IR عملي 3نظري+ 1 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على مواقع الحزم IR عملي 3نظري+ 1 3
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر الحزمالعوامل المؤثرة على مواقع  IR عملي 3نظري+ 1 4
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر المجاميع الفعالة واماكن ظهورها IR عملي 3نظري+ 1 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر المجاميع الفعالة واماكن ظهورها IR عملي 3نظري+ 1 6
وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر IRتحليل وتفسير اطياف ال  IR عملي 3نظري+ 1 7
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر IRتحليل وتفسير اطياف ال  IR عملي 3نظري+ 1 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر وحلولمسائل  IR عملي 3نظري+ 1 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 1 11
 طيف الرنين النووي المغناطيسي

NMR 
 المحاضرة+المختبر مقدمة عامة

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر النظرية NMR عملي 3نظري+ 1 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر النوى المغناطيسية NMR عملي 3نظري+ 1 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر االزاحة الكيمياوية NMR عملي 3نظري+ 1 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على االزاحة  NMR عملي 3نظري+ 1 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 NMR عملي 3نظري+ 1 15
االزاحة الكيمياوية للمركبات الغير 

 المحاضرة+المختبر مشبعة
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر NMRتحليل وتفسير اطياف ال  NMR عملي 3نظري+ 1 16
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 1 17
 طيف االشعة فوق البنفسجية 

UV 
 المحاضرة+المختبر مقدمة عامة

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر UVميكانيكية امتصاص ال  UV عملي 3نظري+ 1 18
 امتحانات اسبوعية وشهرية

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على مواقع الحزم UV عملي 3نظري+ 1 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر حساب قيم االمتصاص UV عملي 3نظري+ 1 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر االمتصاص للبولييناتحساب قيم  UV عملي 3نظري+ 1 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر البنزين ومشتاقته UV عملي 3نظري+ 1 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 

 عملي 3نظري+ 1 23

 
UV 
 

 مسائل وحلول
 

 المحاضرة+المختبر

 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

 

المراجع االلكترونية, مواقع  - ب

 االنترنيت
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 Ch402/ الكيمياء الحياتية/ المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 55/01/5102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 دراسة االيض الحيوي للكربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية وكذلك دراسة المعلومات الوراثية

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء الحياتية -1أ

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لأليض الحياتي -2أ

  معرفة الطالب لمكونات وتركيب الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون واألحماض األمينية -3أ

 قررالخاصة بالم االهداف المهاراتيةا  -ب 

 يتقن الطالب الكشوفات الخاصة بالكاربوهيدرات والبروتينات بشكل كفوء -1ب

 األحماض النووية ودور كل منهاالتمييز بين  -2ب

 انواع الدهون وتركيبها ووظائفها التمييز بين -3ب

   التمييز بين المركبات الداخلة والناتجة من األيض الحيوي للكربوهيدرات والبروتينات والدهون -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 المواد المختبرية وأجهزة القياساستعمال  -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 بالمشاريع البحثيةاألهتمام   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 يب معهمالقدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدر -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د



 

3 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرة+المختبر الطاقة الحياتية الطاقة الحياتية عملي 3نظري+ 2 1
اسبوعية وشهرية امتحانات 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 2
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر ايض الكاربوهيدرات األيض الحياتي  عملي 3نظري+ 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 4
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 6
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 7
وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر 1االمتحان ايض الكاربوهيدرات+  1+ االمتحان األيض الحياتي عملي 3نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر تكملة ايض الكاربوهيدرات األيض الحياتي  عملي 3نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر 2االمتحان  2االمتحان  عملي 3نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر ايض الدهون األيض الحياتي عملي 3نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 14
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر + االمتحان نهاية ايض الدهون + االمتحاناأليض الحياتي عملي 3نظري+ 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر ايض البروتينات األيض الحياتي عملي 3نظري+ 2 16
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 17
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 19
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر االمتحان االمتحان عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر المعلومات الوراثية المعلومات الوراثية عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر = = عملي 3نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 االمتحان االمتحان عملي 3نظري+ 2 23
وشهرية امتحانات اسبوعية  المحاضرة+المختبر

 وتقارير مختبرية

24 
 

 عملي 3نظري+ 2

 

 

 اختبار

 
 اختبار
 
 

 

 المحاضرة+المختبر

 

امتحانات اسبوعية وشهرية 

  وتقارير مختبرية
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 البنية التحتية  .11

 المطلوبة  لكتب المقررةا -1

  
 طالل النجفي   /د. الكيمياء الحياتية 

 خولة ال فليح  / د. مدخل الى الكيمياء الحياتية 

  

  

  المراجع الئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ

 )المجالت العلمية، القارير،......(         
 سامي المظفر/ د. الكيمياء الحياتية الفسلجية

 ليبنكوت  / لكيمياء الحياتيةا المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت - ب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 Chموضوع الخاص )كيمياء حياتية سريرية(/ المرحلة الرابعة

 405 

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/01/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

السوائل البايولوجية، مجاميع الدم، امراض الدم، وكذلك مرض السكري ودراسة األنزيمات  دراسة

 .التشخيصية وهرمونات الغدة الدرقية وبعض الدوال السرطانية

 

 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.



 

2 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء الحياتية السريرية -1أ

 معرفة الطالب لمكونات الدم ووظائفه -2أ

 معرفة الطالب لمجاميع الدم -3أ

 معرفة السايتوكينات ومجاميعها -4أ
  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 بتصنيع الهيموكلوبين السكرييتقن الطالب كتابة المعادالت الخاصة  -1ب

 التمييز بين فقر الدم األعتيادي والوراثي -2ب

 انواع الدوال السرطانية والية عملها التمييز بين -3ب

 دراسة هرمونات الغدة الدرقية  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           

 طرائق التقييم    

 األمتحانات الشفوية -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 البنية التحتية  .11

   المطلوبةالكتب المقررة  -1

 طالل النجفي   د.  /الكيمياء الحياتية -

 خولة ال فليح  / د. مدخل الى الكيمياء الحياتية -

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها - أ
 )المجالت العلمية، التقارير،....(

  سامي المظفر/ د. الكيمياء الحياتية الفسلجية -

 

 ليبنكوت  / لكيمياء الحياتيةا - االلكترونية ، مواقع االنترنيتالمراجع  -ب

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
التعلم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 السوائل البايولوجية نظري 2 1
السوائل البايولوجية مثل: األدرار، 

 اللعاب، والسائل المفصلي
 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

 السايتوكينات نظري 2 2
السايتوكينات وتشمل: 

األنترفيرونات، األنترلوكينات، 
والكيموكينات )طبيعتها الكيميائية 

 والية عملها(

 المحاضرة

 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة التشخيصية األنزيمات األنزيمات نظري 2 3

 مكونات الدم نظري 2 4
مكونات الدم والصفات الفيزيائية 

 للدم وموانع التخثر

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة مجاميع الدم مجاميع الدم نظري 2 5

 نظري 2 6

مثل: فقر الدم األعتيادي،  أمراض الدم أمراض الدم
الوراثي، املنجلي، وفقر دم البحر األبيض 

 املتوسط وتصنيفها

 المحاضرة

 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 نظري 2 7
: تعريفه، اسبابه، مرض السكري السكريمرض 

 مضاعفاته، انواعه

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة الكوليسترول وأمراض القلب الكوليسترول نظري 2 8

 نظري 2 9
السرطان: انواعه، دراسة الدوال  السرطان

 السرطانية واعراضه

 المحاضرة
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مرض التهاب الكبد الفايروسي نظري 2 11
مرض التهاب الكبد الفايروسي: انواعه، 

 اعراضه، واسبابه
 المحاضرة

 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة هشاشة العظام هشاشة العظام نظري 2 11
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز .2

 Ch 404/كيمياء الكم/ المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/01/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعريف الطالب على القوانين األساسية لالتحاد الكيميائي واستقرارية األنظمة الذرية والجزيئية ومن خالل 

التطرق الى نظرية الكم القديمة ومن ثم الوصول الى نظرية الكم الحديثة بما تتضمنه من صياغة موجية 

 ية النانو.ومصفوفية وربط هذه المعلومات بالمستجدات الحديثة المتعلقة بظهور تقن

 
 
 
 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.



 

2 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 معرفة الطالب لمفاهيم نظرية الكم القديمة  -1أ

 معرفة الطالب للمفاهيم والمبادئ األساسية لنظرية الكم الحديثة )الميكانيك الموجي(  -2أ

 معرفة النموذج الكمي للبنية الذرية -3أ

 قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

يتقن الطالب استخدام طرق التكميم الموجية والمصفوفية في الحصول على مستويات الطاقة  - 1ب

 ودوال الموجة للنظام

 المعالجة الكمية للبيانات الطيفية – 2ب

 واألستقرارية للمادةالتفسير الكمي للبنية   - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -      
 طرائق التقييم    

 الشفوية األمتحانات -
 األمتحانات الشهرية -

 األمتحانات السنوية -    
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د



 

3 

 

 

 البنية التحتية  .11

   1892س. خليل,"مبادئ كيمياء  الكم", جامعة الموصل  - الكتب المقررة المطلوبة -1

ق. عبد الكريم," كيمياء الكم و المطيافية الجزيئية", جامعة  -

    1899البصرة 

 1899 ن. المشهداني,"الكيمياء الفيزيائية", جامعة بغداد -
 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

 والمراجع التي يوصى بهاالكتب  - أ
 )المجالت العلمية, التقارير,....(

- I. Levine,"quantum chemistry",5
th

 edition, 

Prentic Hall (2000)    

- Y. Peleg,"Schaum outlines in quantum 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة نظرية الكم القديمة نظرية الكم القديمة نظري 2 1

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة تمهيد مقدمة رياضية نظري 2 2

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة تمهيد الميكانيك الكالسيكي نظري 2 3

4 
)معادلة  المعادلة الموجية نظري 2

شرودنكر غير المعتمدة على 
 الزمن(

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

فرضيات الميكانيك الكمي )دالة  نظري 2 5
 الموجة(

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

 نظري 2 6
 المؤثرات

األساسية للميكانيك الفرضيات 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

 نظري 2 7
 معادلة القيمة الذاتية

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

8 
معادلة شرودنكر غير المعتمدة على  نظري 2

 الزمن
الفرضيات األساسية للميكانيك 

 الكمي
 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

الفرضيات األساسية للميكانيك  تمثيل ديراك للميكانيك الكمي نظري 2 9
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

 نظري 2 11
 نظام الجسيم في صندوق

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

الفرضيات األساسية للميكانيك  الكميتاثير النفق  نظري 2 11
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

 نظري 2 12
 الصيغة الموجية للمهتز التوافقي

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

الصيغة المصفوفية للمهتز  نظري 2 13
 التوافقي

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

 نظري 2 14
 الدوار الصلد

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة

الفرضيات األساسية للميكانيك  الحل الكامل لذرة الهيدروجين نظري 2 15
 الكمي

 امتحانات اسبوعية وشهرية  المحاضرة
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mechanics", Mc Graw Hill (1977)                                   

- D. Rogers,"concise physical chemistry", Wiley 

(2011) 

 

 R. Blumel,"foundation of quantum mechanics - المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت -ب

from photons to quantum computers", Jaus & 

bartett (2011) 

- R. Prasad, "Quantum chemistry", 3ed edition, 

new age Ltd. Publishers, NewDelhi (2007) 
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