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 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 البرنامج األكاديمي أهداف  .9

 اعداد جيل من الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 النظرية الحديثةتوسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات   -4

 دراسات العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهافتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لعلوم الكيمياء  -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4
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 . الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 األستفادة من بحوث التخرج  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 دراسية أربع سنوات  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 / مادة دراسية11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة  وحدة /180
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 القبول حسب نظام املعدل العام واملركزي -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية اخلاصة بكليات الرتبية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية الكتب  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch 102 /المرحلة األولى /يةالتحليلالكيمياء  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

   .الكيمياء التحليلية واقسامها وخطوات التحليل الكيميائيان يتعلم الطالب المبادئ االساسية في 

 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 واستخدام األجهزة بشكل كفوء يتقن الطالب اجراء التجارب  -1ب

 عن تراكيز المحاليل والحسابات المتعلقة بهاطرائق التعبيريتقن الطالب  -2ب

 االتزان الكيميائي وااليوني والتحلل المائي لالمالح والمحاليل المنظمةدراسة   -3ب

 النظرية والعملية. من الناحية  الدالئل المتعلقة بها وتطبيقاتها منحنيات 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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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



 

7 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع
التعلم مخرجات 

 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 

وشهرية  امتحانات اسبوعية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 3 2
 طرائق التعبري عن الرتاكيز

 
Methods of expression of 

concentration.  المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 Examples and solution of the امثلة وحلول عن الرتاكيز 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 املؤثرة 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 اليون  عملي  3نظري+ 3 7

base.  المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 Buffers solutions, types of حماليل البفر وانواعها  عملي  3نظري+ 3 10

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 احلجمي  عملي  3نظري+ 3 12
Volumetric analysis, laws, 

concentration units used in 

volumetric calculations. 
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 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 املستعملة يف 
 تسحيحات التعادل

 

Indicators used in neutralization 

titrations (acid -base), Examples 

and solutions. 
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبرية وتقارير 

 Titrations curve for strong acid منحين  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  

 مختبرية وتقارير 

 عملي  3نظري+ 3 17
 منحين  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  

 مختبرية وتقارير 

 عملي  3نظري+ 3 19
 نظرية تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  Examples and solutions امثلة وحلول  عملي  3نظري+ 3 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 Precipitations reaction, titration تفاعالت الرتسيب عملي  3نظري+ 3 21

curves of Precipitations reaction. 
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

- Skoog D.; West d. Holler F. and Crouch S. 

″Fundamental of Analytical Chemistry″ eighth Ed. 

Thomson, USA. 2004.  

 )اساسيات الكيمياء التحليلية(

التحليلية   -  الكيمياء  في  واخرون″ملزمة  كاظم  جواد  الخفاجي، 

 العملي  

- 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, 2011.    الكيمياء التحليلية والتحليل الكمي  

- Gray D. Christian ″analytical Chemistry″ Sixth 

Ed. Wiley ed. USA, 2004. ية الكيمياء التحليل  
- John Kenkel″ Analytical Chemistry for 

Technicians″  third ed. Lewis Publishers, USA 

2002. 

- Vogel's″Qualitative Inorganic Analysis″ Seventh 

Edition, Revised by G. Svehla, Longman Group 

Limited, England 1996. 

العضوية    - غير  الكيمياء  في  مجدي″تجارب  محمد  واصل، 

والفيزيائية″  والتوزيع    والتحليلية  للنشر  الفجر  دار  الثانية  الطبعة 

2007 

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل المثال  الخدمات االجتماعية )

دريب المهني  محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 عملي  3نظري+ 3 22
الكواشف املستعملة يف 

 الرتسيبتفاعالت  

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 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
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 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء اعداد جيل من  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 توسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات النظرية الحديثة -4

 العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهادراسات  فتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       النظرية لعلوم الكيمياءتمكين الطالب من الحصول على المعرفة   -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4
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 . الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 األستفادة من بحوث التخرج  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 دراسية أربع سنوات  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 / مادة دراسية11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 دراسية/ مادة 8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180         
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
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 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 القبول حسب نظام املعدل العام واملركزي -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية اخلاصة بكليات الرتبية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية الكتب  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch 101 /الكيمياء العضوية/ المرحلة األولى اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 ها مع دراسة الكيمياء الفراغية لبعض المركبات رتعريف الطالب بالمركبات العضوية وطرق تحضي

 

 
 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة الطالب للمركبات العضوية  -1أ

والوضعية الفراغية لها وااللكينات   طرق تحضيرااللكانات وااللكانات الحلقيةتعريف الطالب ب  -2أ

 وااللكاينات والدايينات والهيدروكاربونات االروماتية مع الكيمياء الفراغية لبعض المركبات 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -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

 المركبات العضويةأن يتقن الطالب كتابة التراكيب الفراغية لبعض   -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
 مهارات التفكير -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  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة -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

  االحادية    الكيمياء العضوية االواصر اصرة سيكما وابي  عملي  3نظري+ 2 1
 المحاضرة+المختبر  والثالثية   والثنائية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

2 
 عملي  3نظري+ 2

 التعاقب شروط 
التعاقب وفوق التعاقب واالوربيتاالت 

 المحاضرة+المختبر  الذرية 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  اخلواص الفيزايئية  -االلكاانت  التسمية  الكاانت بسيطة وحلقية  عملي  3نظري+ 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  طرق حتضريالكاانت  طرق خمتلفة لتحضري الكاانت  عملي  3نظري+ 2 4
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

5 
 عملي  3نظري+ 2

 عوامل اهللجنه 
 هلجنة االلكاانت والعوامل املؤثرة عليها 

 المحاضرة+المختبر  وااللكاانت املختلفة 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  حتضري االلكينات  طرق خمتلفة للتحضري  عملي  3نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  ايوانت الكاربونيوم واعادة الرتتب  ترتب ايوانت 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  اخلواص الفيزايئية  -الدايينات التسمية  تسمية الدايينات  عملي  3نظري+ 2 10

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

2) 
 المحاضرة+المختبر  طرق حتضري الدايينات 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

12 
 عملي  3نظري+ 2

 االلكاينات وخواصها تسمية 
  -االلكاينات التسمية التحضري 

 المحاضرة+المختبر  التفاعالت 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  حامضية االستلني والكاينات الطرفية  شروط احلامضية  عملي  3نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

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

 وتقارير مختبرية 

 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 االلكرتوفيلي عملي  3نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  امتحان الفصل الثاين  امتحان  عملي  3نظري+ 2 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

21 
 عملي  3نظري+ 2

الكيمياء الفراغية الذرة الكريالية وغري   ذرة الكربون الرابعية السطوح 
 المحاضرة+المختبر  الكريالية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  االيزومرات اهلندسية  السز والرتانس  عملي  3نظري+ 2 22
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

24 
  

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

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

العضوية  - منهج  /الكيمياء  التربية  كتاب  كلية  االولى  للمرحلة               ي 

 ابن الهيثم –الكيمياء الفراغية كتاب منهجي لكلية التربية  -

Organic chemistry Morrsen and Boyed- 

           - Organic chemistry Francis Carey    
وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 المزودة باللوحات الذكية والمختبرات القاعات الدراسية 

وتشمل على سبيل المثال  الخدمات االجتماعية )

دريب المهني  محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر  مراجعة عامة للمادة  مراجعة عامة للمادة  عملي  3نظري+ 2 25

 وتقارير مختبرية 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر  االمتحان الثاين للفصل الثاين  امتحان  عملي  3نظري+ 2 26

 وتقارير مختبرية 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017-2016للعام الدراسي  

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةاألعدد 
 2016/ 25/10 :اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 د.عالء حاكم حمسن                         علي محادي مسري   ا.م.د خالد فهد علي                     ا.م.د  

 2016 /   /   التاريخ                             2016 /      /   التاريخ                   2016 /    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 
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 البرنامج. 



 

6 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 لطرق التحليل الكيميائيمعرفة الطالب   -1أ

 التحليل الكمي الوزني وطرق اجراء الحسابات  معرفة معنى -2أ

 فهم معنى ثابت حاصل األذابة  -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -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
 التفكيرمهارات  -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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



 

7 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
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)الجزء  - التحليلية  الكمي    /االول(  الكيمياء  للتحليل  العامة  االسس 

 الوزني تأليف د. صفاء رزوقي المرعب 

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

 د. صفاء رزوقي المرعب 

➢ - Analytical chemistry the fundamentals 
Chemical separation methods by John A. Dean 
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دريب المهني  المثال محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق
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  أكبر عدد من الطلبة  
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 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 
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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
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 البرنامج. 
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 المحاضرات  -           
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   أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د



 

7 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرة+المختبر  الفينوالت,صيغتها, صفاهتا الفيزايئية, حتضريها  الفينوالت   عملي  3نظري+ 2 1
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

االلديهايدات والكيتوانت, صيغتها, صفاهتا   األلديهايدات والكيتوانت عملي  3نظري+ 2 3
 المحاضرة+المختبر  , حتضريها. الفيزايئية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 4
األضافة النيكلوفيلية اىل  

 جمموعة الكاربونيل 
تفاعالهتا ,االضافة النيكليوفيلية اىل جمموعة  

 المحاضرة+المختبر  الكاربونيل
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

تصنيف مشتقات الكاربونيل تفاعالت التكثيف  تفاعالت التكثيف عملي  3نظري+ 2 5
 المحاضرة+المختبر  والكيتوانت مع ميكانيكيتهالاللديهايدات 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

احلوامض الكاربوكسيلية ,صيغتها ,صفاهتا الفيزايئية,  احلوامض الكاربوكسيلية  عملي  3نظري+ 2 6
 المحاضرة+المختبر  تسميتها 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

امالح احلوامض الكاربوكسيلية ومصادرها, حتضري   احلوامض الكاربوكسيلية  عملي  3نظري+ 2 7
 المحاضرة+المختبر  ة احلوامض الكاربوكسيلي

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  حتضري احلوامض وتفاعالت احلوامض الكاربوكسيلية  احلوامض الكاربوكسيلية  عملي  3نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 10
احلوامض  مشتقات 

 الكاربوكسيلية 

الكاربوكسيلية, انواعها,  مشتقات احلوامض 
 المحاضرة+المختبر  تسميتها, صفاهتا الفيزايئية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 11
احلوامض  مشتقات 

 الكاربوكسيلية 
 المحاضرة+المختبر  حتضري مشتقات احلوامض الكاربوكسيلية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 12
احلوامض  مشتقات 

 الكاربوكسيلية 
 المحاضرة+المختبر  تفاعالت مشتقات  احلوامض الكاربوكسيلية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

امالح االمينات ,مصادرها ,حتضري االمينات,  األمينات عملي  3نظري+ 2 14
 المحاضرة+المختبر  قاعدية االمينات

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

تفاعالت االمينات )تفاعالت االضافة( تفاعالت  األمينات عملي  3نظري+ 2 16
 المحاضرة+المختبر  االمينات مع حامض النرتوز 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  امالح الدايزونيوم وازدواجها مع االميناتتكوين   امالح الدايزونيوم  عملي  3نظري+ 2 17
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

الكحوالت, تسميتها, تصنيفها, صفاهتا الفيزايئية,  الكحوالت عملي  3نظري+ 2 18
 المحاضرة+المختبر  مصادر الكحوالت

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

الكحوالت متعددة اهليدروكسيل,حتضري الكحوالت  الكحوالت عملي  3نظري+ 2 19
 المحاضرة+المختبر  االحادية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  تفاعالت الكحوالت  الكحوالت عملي  3نظري+ 2 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

االيثرات وااليبوكسيدات, تسميتها, صفاهتا   االيثرات وااليبوكسيدات عملي  3نظري+ 2 21
 المحاضرة+المختبر  الفيزايئية,حتضري االيثرات

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

➢  Organic chemistry Morrsen and Boyed-            

 - Organic Chemistry By Grham and 

Selmios 

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل المثال  االجتماعية )الخدمات  

دريب المهني  محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

هاليدات االريل, تركيبها وصيغتها العامة صفاهتا   هاليدات األريل  عملي  3نظري+ 2 24
 المحاضرة+المختبر  الفيزايئية, حتضريها 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر  حتضري هاليدات االريل, تفاعالهتا  هاليدات األريل  عملي  3نظري+ 2 25

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017 -  2016لعام الدراسي 

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 25/10/2016  :اتريخ ملء امللف
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 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء اعداد جيل من  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 توسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات النظرية الحديثة -4

 العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهادراسات  فتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       النظرية لعلوم الكيمياءتمكين الطالب من الحصول على المعرفة   -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 األستفادة من بحوث التخرج  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 دراسية أربع سنوات  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 / مادة دراسية11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 دراسية/ مادة 8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180         
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
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 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 القبول حسب نظام املعدل العام واملركزي -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية اخلاصة بكليات الرتبية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية الكتب  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4

 



 

5 

 

 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch 204 /الثانيةالمرحلة  /الكيمياء الفيزياوية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

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

 .والكيمياء الحرارية والمحاليل(

 

 

 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتقن الطالب اجراء التجارب واستخدام األجهزة في المختبربشكل كفوء  -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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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  اخلصائص العامة للغازات الغازات  عملي  3نظري+ 3 1
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  النظرية احلركية اجلزيئية للغازات  الغازات  عملي  3نظري+ 3 3
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 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  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  العمليات بثبوت درجة احلرارة  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 بني   الثرموديناميك عملي  3نظري+ 3 8
وشهرية  امتحانات اسبوعية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  الكيمياء احلرارية  الكيمياء احلرارية  عملي  3نظري+ 3 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  قوانني الكيمياء احلرارية  الكيمياء احلرارية  عملي  3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

   عطلة نصف السنة    16

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  قوانني االنرتوب املختلفة  االنرتوب  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  الطاقة احلرة واجلهد الكيميائي  الطاقة احلرة  عملي  3نظري+ 3 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  املعادالت االساسية لالنظمة املغلقة  األنظمة املغلقة  عملي  3نظري+ 3 22
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

23 
 

 عملي  3نظري+ 3

 

 

 عالقات ماكسويل 
 

 عالقات ماكسويل 
 

 المحاضرة+المختبر 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 

 

24 
 

 

 عملي  3نظري+ 3

 

 

 

 التوازن الكيميائي 
 

 

 اثبت التوازن  –التوازن الكيميائي 
 
 

 المحاضرة+المختبر 

 

 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية   .12

 :القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 د. عمار هاني الدجيلي /الكيمياء الفيزيائية -

 محمد صالح د. جالل  /حرارية وتطبقاتها في الكيمياء ينمية الالد -

 

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل المثال  الخدمات االجتماعية )

دريب المهني  محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017 - 2016للعام الدراسي  

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 2016//24/10:  اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 دزعالء حاكم حمسن                           علي                    ا.م.دعلي محادي مسريا.م.دخالد فهد  

 2016 /   /   التاريخ                              2016 /     /  التاريخ                     2016 /    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
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 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 2016/10/24 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء اعداد جيل من  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 توسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات النظرية الحديثة -4

 العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهادراسات  فتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       النظرية لعلوم الكيمياءتمكين الطالب من الحصول على المعرفة   -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 األستفادة من بحوث التخرج  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 دراسية أربع سنوات  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 / مادة دراسية11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة  وحدة /180
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 القبول حسب نظام املعدل العام واملركزي -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية اخلاصة بكليات الرتبية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية الكتب  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

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

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 24/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 طرائق تحضير العناصر ودراسة خواصها ونظائرهاالجدول الدوري و التعرف على  

 

 
 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 للبناء األلكتروني للذرات معرفة الطالب   -1أ

   بالخواص الدورية للذراتتعريف الطالب   -2أ

 معرفة طرق تحضير العناصر وخواصها  -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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+ 2 1
 الجدول الدوري 

 المحاضرة+المختبر  وخواصه العامة  الجدول الدوري 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 2
الجدول  كيفية توزيع العناصر في  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  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 7
زمره األولى،وجودها ال عناصر   زمره األولى ال 

 وتوزيعها،خواصها 

 

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 8
  زمره األولى ال 

 تحضير ومركبات الزمرة االولى
 المحاضرة+المختبر 

اسبوعية وشهرية  امتحانات  

 وتقارير مختبرية 

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

 وخواصها
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  امتحان شهري  متحان ا عملي  3نظري+ 2 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبرية وتقارير 

 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  

 مختبرية وتقارير 

 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
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 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 الخامسة مقدمة  
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 20
وطرائق  الفسفور ومركباته  الزمرة الخامسة 

 تحضيرها 

 

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تحان ام عملي  3نظري+ 2 21
 تحان شهري ام

 
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية   .12

 المطلوبة : القراءات 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

منشورات جامعة    -كيمياء العناصر الممثلة  -  د مهدي ناجي زكوم  -

 .1988، العراق   البصرة

 الجزء الثاني -ه د نعمان النعيمي وجماعت  -

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

الزكوم مهدي  د.  البصرة،    ترجمة  جامعة  العراق    منشورات   ،

1988 . 

- 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 

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley, New 2009 

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل المثال  الخدمات االجتماعية )

دريب المهني  الضيوف والتمحاضرات 

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  
 

 

 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
 السادسة الزمرة 

 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 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017 - 2016للعام الدراسي  

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 25/10/2016:  اتريخ ملء امللف
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 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 بحوث التخرج األستفادة من  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1
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 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

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  
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وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات القاعات  

وتشمل على سبيل المثال  الخدمات االجتماعية )

دريب المهني  محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق
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 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
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 البرنامج. 



 

6 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -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
 المهارات الخاصة بالموضوع   -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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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



 

7 

 

 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

  

- Clinical chemistry and metabolic medicine by 

Crook, 7 th ed., 2006 

- Manipal manual of clinical biochemistry by 

Shivananda Nayak B., 3 rd ed., 2008 

  سامي المظفرد.  / لكيمياء الحياتية الفسلجيةا -

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 (والمواقع االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

دريب  المثال محاضرات الضيوف والت

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 المدرسية/التطبيقالزيارات  

 
 

 

 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
 تحثر الدم، ومضادات التخثر 

 المحاضرة 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

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

 المحاضرة 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 التحليل الكيميائيطرق  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 اجلسم:  وظائف اجلسم  نظري  2 10

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

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

 الغدة الدرقية  نظري  2 13
هرمونات الغدة الدرقية، وظائفها، 

 والغدة جارالدرقية 
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

  المحاضرة  نصف السنة  متحانا امتحان   14

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  
  أكبر عدد من الطلبة  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017 -  2016لعام الدراسي 

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 25/10/2016:  اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 د.الء حاكم حمسن                        ا.م.د.علي محادي مسري                      ا.م.د خالد فهد علي   

 2016 /   /   التاريخ                              2016 /     /  التاريخ                     2016 /    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 
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       النظرية لعلوم الكيمياءتمكين الطالب من الحصول على المعرفة   -1أ
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 . الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 بحوث التخرج األستفادة من  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 أربع سنوات دراسية  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 مادة دراسية/ 11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180         
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 واملركزيالقبول حسب نظام املعدل العام  -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 اخلاصة بكليات الرتبية الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية   -1

 الكتب املساعدة  -2

 الكتب واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch 303/الثالثةالمرحلة  /الكيمياء الفيزياوية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

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

 . الى كهربائية وبالعكس  ة الكيمياء الكهربائية وتحول الطاقة الكيميائيهو :والموضوع الثاني

 

 
 

 
 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

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 والتقييممخرجات التعلم  .10

 المعرفة والفهم  -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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يتقن الطالب اجراء التجارب واستخدام األجهزة في المختبربشكل كفوء  -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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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

 الكيمياء احلركية  عملي  3نظري+ 2 1

التفاعالت   -تعريف الكيمياء الحركية

-التفاعالت غير المتجانسة   -المتجانسة 

الكيمياوي  التعبير عن معدل سرعة التفاعل  

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-

المرتبة  تفاعالت  -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 

وشهرية  امتحانات اسبوعية  

 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

 التفاضلية الطريقة  -
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 طريقة العزل والفصل  -النصف
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 التفاعالت المتتالية 
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 التفاعالت السلسلية  -2
 المحاضرة+المختبر 

اسبوعية وشهرية  امتحانات  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 التفاعالت الكيميائية عملي  3نظري+ 2 10
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
 -2التفاعالت الكيميائية  نظريات سرع  

 نظرية لندمان وهنشلود
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 نظرية المعقد المنشط
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبرية وتقارير 

 التفاعالت الكيميائية عملي  3نظري+ 2 14

استخراج  -معادلة أيرنك-دوال التجزئة 

الدوال الثرموديناميكية حسب نظرية المعقد  

 المنشط 

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 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  -طرق قياس اللزوجة-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 
اسبوعية وشهرية  امتحانات  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 19

العمليات غير  

 العكوسة في المحاليل 

  -3 العمليات غير العكوسة في المحاليل 

 التوصيل الكهربائي 

 

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية   .12
 

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 1989الكيمياء الفيزيائية الحركية تأليف د.علي الطائي  -

وجماعته    - البيرماني  د.محسن  تأليف  الحركية  الفيزيائية  الكيمياء 

1984    

الحسن   - عبد  د.علي  تأليف  الكيميائية  التفاعالت  سرعة  مبادىء 

     1980سعيد  

     1987حركية التفاعالت الكيميائية  تأليف د.عبد المجيد الدباغ  -

- P.W. Atkins physical chemistry, 7th edition,  2007 

- Essential of (physical chemistry) by  Arun Bahl 

B.S. Bahl 2000  

- Physical chemistry  Third edition by Robert 

silbey and alberty,  2001  

- Physical chemistry  fourth  edition by  Laidler , 

Meiser and Sanctuary, 2003  
وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات والمواقع  ورش العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

 املقاومة والتوصيلية  عملي  3نظري+ 2 20

المستعملة في الكيمياء  الوحدات  -1

- 3المقاومة والمقاومية-2الكهربائية 

التوصيل الكهربائي والتوصيلية الكهربائية  

 التوصيلية الموالرية -4

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 املقاومة والتوصيلية  عملي  3نظري+ 2 21

- 6التوصيلية الموالرية المحددة -5

التوصيلية الكهربائية في المحاليل المختلطة  

طرق قياس التوصيلية الموالرية  -  7

تأثير درجة  - 8المحدد)عالقةكوهالروش(  

 الحرارة على التوصيلية الموالرية االيونية 

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 والتوصيلية املقاومة  عملي  3نظري+ 2 22

تأثير المذيب على التوصيلية   -9

توصيل ايون الهيدروجين -10الموالرية 

  -  12ماء التوصيل   -11وقاعدة والدن

 التسحيح التوصيلي 

 المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تطبيقات عملية  عملي  3نظري+ 2 23

التفكك  -التوصيلية أ التطبيقات العملية لقياس 

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 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 

 

 عملي  3نظري+ 2 24

 

 التوصيل اللكرتوليت 
 

تأثيرعدم -نظريا ت التوصيل االلكتروليتي أ 

سمك -التأثيرالكهروفوريتي ج -التناسق ب 

 الجو االيوني 
 المحاضرة+المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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وتشمل على سبيل المثال  االجتماعية )الخدمات  

دريب المهني  محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017 -2016اسي  للعام الدر 

 بغداد: اسم اجلامعة
 تربية ابن اهليثم للعلوم الصرفة:   ةاسم الكلي

 6:  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 24/10/2016:  اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 د.عالء حاكم حمسن                         علي محادي مسري   ا.م.د     ا.م.د خالد فهد علي                 

 2016 /   /   التاريخ                               2016  /   /   التاريخ                   2016 /    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 24/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 البرنامج األكاديمي أهداف  .9

 اعداد جيل من الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 النظرية الحديثةتوسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات   -4

 دراسات العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهافتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لعلوم الكيمياء  -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4
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 . الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 بحوث التخرج األستفادة من  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 أربع سنوات دراسية  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 مادة دراسية/ 11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180         
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 واملركزيالقبول حسب نظام املعدل العام  -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 اخلاصة بكليات الرتبية الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية   -1

 الكتب املساعدة  -2

 الكتب واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 CH401/  المرحلة الرابعة / التحليل األلي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 24/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 على طرق التحليل باالجهزة التحليلية الحديثة واهميتها وكيفية العمل بها الطالب تعرف 

 
 
 
 
 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 واستخدام األجهزة بشكل كفوء يتقن الطالب اجراء التجارب  -1ب

 تمكين الطالب من التمييز بين التحليل الكمي والتحليل االلي  -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
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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

 األسبوع

 

 

 

 

 

 

 الساعات 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الكيمياء التحليلية ومفهوم التحليل الكيميائي  التحليل االل  عملي  3نظري+ 3 1
 المحاضرة+المختبر  االل 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  االشعاع الكهرومغناطيسي واتثره مع املادة   االشعاع الكهرومغناطيسي عملي  3نظري+ 3 2
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 المحاضرة+المختبر  والتشتت
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

5 
 عملي  3نظري+ 3

واجلزيئي والتفلور  امتصاص االشعاع الذري  األمتصاص والتفلور والتفسفر
 المحاضرة+المختبر  والتفسفر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

6 
 عملي  3نظري+ 3

التحليل الكمي ابمتصاص االشعاع وقانون   التحليل الكمي 
 المحاضرة+المختبر  بري –المربت

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

7 
 عملي  3نظري+ 3

بري لالنظمة املتعددة   –تطبيق قانون المربت التحليل الكمي 
 المحاضرة+المختبر  والتحديدات يف تطبيقه 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

8 
 عملي  3نظري+ 3

اجهزة القياس الطيفي ومكوانهتا ومصادر   القياس الطيفي
 المحاضرة+المختبر  الطاقة االشعاعية  

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  املكشافات وانواعها   القياس الطيفي عملي  3نظري+ 3 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  امثلة على اجهزة اقياس اللوين والطيفي الطيفيالقياس  عملي  3نظري+ 3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

12 
 عملي  3نظري+ 3

تطبيقات قياسات االمتصاص يف مطيافية  القياس الطيفي
 المحاضرة+المختبر  مافوق البنفسجية واملرئية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبرية وتقارير 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

16 
التحليل ابلطرائق   عملي  3نظري+ 3

 الكهروكيميائية 

التحليل ابلطرائق الكهروكيميائية ومعادلة 
 المحاضرة+المختبر  نرينست

اسبوعية وشهرية  امتحانات  

 وتقارير مختبرية 

17 
التحليل ابلطرائق   عملي  3نظري+ 3

 الكهروكيميائية 
 المحاضرة+المختبر  االقطاب املرجعية وتطبيقاهتا واستخداماهتا 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  القياسات اجلهدية واستخداماهتا التحليلية   القياسات اجلهدية  عملي  3نظري+ 3 18
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  الفولتامرتية واالستقطاب وتيار االنتشار   القياسات اجلهدية  عملي  3نظري+ 3 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  املواقد واملرذاذات  املطيافية الذرية   عملي  3نظري+ 3 23
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

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

 الحيدري 

 تأليف سكوج وويستالتحليل الكيميائي االلي:  -

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية (
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   2017-2016  للعام الدراسي

 :  م اجلامعةاس
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةاألعدد 
 25/10/2016:  اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  د.عالء حاكم حمسن                             علي محادي مسري ا.م.د خالد فهد علي                      ا.م.د

 2016 /   /   التاريخ                              2016 /    /  التاريخ                2016 /    /   التاريخ  
 التوقيع                       التوقيع                                                        التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    االعتمادبرنامج  .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الكيمياء اعداد جيل من الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم   -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 توسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات النظرية الحديثة -4

 دراسات العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهافتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لعلوم الكيمياء  -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4
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 . الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 بحوث التخرج األستفادة من  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 أربع سنوات دراسية  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 مادة دراسية/ 11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180      
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
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 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 واملركزيالقبول حسب نظام املعدل العام  -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 اخلاصة بكليات الرتبية الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية   -1

 الكتب املساعدة  -2

 الكتب واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch 403-/ المرحلة الرابعة /العضويالتشخيص  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

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

   . ومن خالل اجراء التجارب والكشوفات المختبرية لها 

 
 
 

 
 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 لطرق التشخيص العضوي للمركبات  معرفة الطالب   -1أ

 معرفة وتشخيص المركب عن طريق االطياف   -2أ

 للمركبات فهم معنى األزاحة الكيمياوية -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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   مقدمة عامة  IRمطيافية االشعة حتت احلمراء   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 املؤثرة على مواقع احلزم  IR عملي  3نظري+ 1 3
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  العوامل املؤثرة على مواقع احلزم  IR عملي  3نظري+ 1 4
اسبوعية وشهرية  امتحانات  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  IRحتليل وتفسري اطياف ال  IR عملي  3نظري+ 1 7
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  IRحتليل وتفسري اطياف ال  IR عملي  3نظري+ 1 8
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 1 10
 طيف الرنني النووي املغناطيسي

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 املغناطيسية  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 املؤثرة على االزاحة  NMR عملي  3نظري+ 1 14
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 NMR عملي  3نظري+ 1 15
االزاحة الكيمياوية للمركبات الغري  

 المحاضرة+المختبر  مشبعة
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  NMRحتليل وتفسري 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 املؤثرة على مواقع احلزم  UV عملي  3نظري+ 1 19
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  حساب قيم االمتصاص  UV عملي  3نظري+ 1 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  حساب قيم االمتصاص للبوليينات  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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 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

)الجزء  - التحليلية  للتحليل    /االول(  الكيمياء  العامة  الكمي  االسس 

 الوزني تأليف د. صفاء رزوقي المرعب 

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

 د. صفاء رزوقي المرعب 

➢ - Analytical chemistry the fundamentals 
Chemical separation methods by John A. Dean 

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 (والمواقع االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

دريب المهني  المثال محاضرات الضيوف والت

 ( والدراسات الميدانية
 المدرسية/التطبيقالزيارات  

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  2016/2017للعام الدراسي  

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةاألعدد 
   2016/ 25/10: اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 د.عالء حاكم حمسن                      ا.م.د. علي محادي مسري             ا.م.دخالد فهد علي            

 2016 /   /   التاريخ                              2016 /     /  التاريخ                     2016 /    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء اعداد جيل من  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 توسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات النظرية الحديثة -4

 العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهادراسات  فتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       النظرية لعلوم الكيمياءتمكين الطالب من الحصول على المعرفة   -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 األستفادة من بحوث التخرج  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 دراسية أربع سنوات  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 / مادة دراسية11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة  وحدة /180
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 القبول حسب نظام املعدل العام واملركزي -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية اخلاصة بكليات الرتبية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية الكتب  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

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

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 دراسة االيض الحيوي للكربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية وكذلك دراسة المعلومات الوراثية 

 

 
 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الكشوفات الخاصة بالكاربوهيدرات والبروتينات بشكل كفوء يتقن الطالب  -1ب

 التمييز بين األحماض النووية ودور كل منها -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
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1
 األمتحانات الشهرية -2
 األمتحانات السنوية -3
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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  الطاقة الحياتية  الطاقة الحياتية  عملي  3نظري+ 2 1
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  ايض الكاربوهيدرات األيض احليايت   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
اسبوعية وشهرية  امتحانات  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  2االمتحان  2االمتحان  عملي  3نظري+ 2 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر  ايض البروتينات  األيض احليايت  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 20
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
امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر 

 وتقارير مختبرية 

24 
 

 عملي  3نظري+ 2

 

 

 اختبار 

 
 اختبار 
 
 

 

 المحاضرة+المختبر 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

   وتقارير مختبرية
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 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 طالل النجفي    د.  /الكيمياء الحياتية -

 خولة ال فليح   د.   /مدخل الى الكيمياء الحياتية -

  سامي المظفرد.  / الكيمياء الحياتية الفسلجية -

   ليبنكوت /لكيمياء الحياتيةا -

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 (والمواقع االلكترونية
 الذكية والمختبرات القاعات الدراسية المزودة باللوحات 

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

دريب  المثال محاضرات الضيوف والت

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 لالستيعاب أكبر عدد من الخطة المقررة  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2017 - 2016للعام الدراسي  

 :  اسم اجلامعة
 :   ةاسم الكلي

 :  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 2016/ 25/10: اتريخ ملء امللف

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 د.عالء حاكم حمسن                        علي محادي مسريا.م.دخالد فهد علي                      ا.م.د  

 2016 /   /   التاريخ                               2016  /   /   التاريخ                    2016/    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 البرنامج األكاديمي أهداف  .9

 اعداد جيل من الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 النظرية الحديثةتوسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات   -4

 دراسات العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهافتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية لعلوم الكيمياء  -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 بحوث التخرج األستفادة من  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 أربع سنوات دراسية  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 مادة دراسية/ 11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180         
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 واملركزيالقبول حسب نظام املعدل العام  -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 اخلاصة بكليات الرتبية الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية   -1

 الكتب املساعدة  -2

 الكتب واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

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

 405 

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

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

 . التشخيصية وهرمونات الغدة الدرقية وبعض الدوال السرطانية

 

 

 
 

 
 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -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
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الهيموكلوبين السكرييتقن الطالب كتابة المعادالت الخاصة بتصنيع   -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
 مهارات التفكير -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 المتعلقةالمهارات  العامة والمنقولة ) - 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   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

  

 طالل النجفي    د.  /الكيمياء الحياتية -

 خولة ال فليح   د.   /مدخل الى الكيمياء الحياتية -

  سامي المظفرد.  / الكيمياء الحياتية الفسلجية -

   ليبنكوت /لكيمياء الحياتيةا -

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 (والمواقع االلكترونية
 الذكية والمختبرات القاعات الدراسية المزودة باللوحات 

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

دريب  المثال محاضرات الضيوف والت

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم 

 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: 

األنترلوكينات، األنترفيرونات،  
والكيموكينات )طبيعتها الكيميائية 

 والية عملها( 

 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  التشخيصية  األنزميات األنزميات  نظري  2 3

 مكونات الدم  نظري  2 4
والصفات الفيزيائية  مكونات الدم 

 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 مرض السكري 

 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: انواعه،   مرض التهاب الكبد الفايروسي  نظري  2 10
 اعراضه، واسبابه 

 المحاضرة 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  هشاشة العظام  هشاشة العظام  نظري  2 11

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 لالستيعاب أكبر عدد من الخطة المقررة  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
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 دقـق امللف من قبل  
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
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 التوقيع 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكالوريوس علوم كيمياء  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية   .4

 سنوي النظام الدراسي    .5

 لم يحصل على أي اعتماد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب العملي المختبري-التطبيق المدرسي

 مشاريع بحوث التخرج النظرية والعملية

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الطلبة لهم مؤهالت معرفية بعلوم الكيمياء اعداد جيل من  -1

 اعداد مدرسين لهم تحصيل معرفي بعلوم الكيمياء وأقسامها وفروعها  -2

 تطوير المهارات للطلبة من خالل التدريب العملي  -3

 توسيع المعرفة العلمية للطلبة وأغناؤهم بالمعلومات النظرية الحديثة -4

 العليا لمن يرغب ألهلية الدراسة فيهادراسات  فتح افاق ال  -5

 ارشاد الطلبة الى اسلوب البحث العلمي الرصين من خالل اعداد مشاريع طلبة السيمنار )مشروع البحث( -6

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة -أ

       النظرية لعلوم الكيمياءتمكين الطالب من الحصول على المعرفة   -1أ

 تمكين الطالب كيفية التدريس وطرق ايصال المعلومات العلمية الى الطلبة  -2أ

 معرفة الطالب ألساليب التقويم والقياس وأساليب طرائق التدريس الحديثة في الكيمياء  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 كسب ومعرفة وأغناء الطالب باساليب العمل المختبري - 1ب 

 توجيه الطالب الى األسلوب العلمي في حل جميع المشاكل العلمية  - 2ب 

 معرفة أهداف وأصول فن تدريس الكيمياء   - 3ب 

       تدريس الطالب فن وأسلوب طرائق التدريس  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أسلوب األصغاء والتفكير بعمق لغرض استيعاب المشكلة لحلها -1

 أسلوب النقاش العلمي والحوار الهادف البناء  -2

 أعتماد أسلوب األمتحانات الشهرية والنهائية وتقديم التقارير األسبوعية -3

 طرائق التقييم      

 باستخدام الدرجات النهائيةأسلوب المعالجة  -1

 األختبارات العشوائية والمفاجئة  -2

 التقارير المختبرية -3

 التفكير مهارات -ج

 أعتماد اسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -1ج         

 تقارير منظمة  أعداد -2ج

 أعتماد اسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية )تجارب األداء والسيمنارات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم       

 أسلوب التطبيق في المختبرات البحثية  -1

 أعتماد اسلوب الحوار والمناقشة الهادفة البناءة  -2

 أعتماد اسلوب التجربة والصواب والخطأ -3

 طرائق التقييم     

 التخرج( أعداد بحث السيمنار )بحث  -1

 أعتماد اسلوب الدرجات كأساس في عملية التقييم  -2

 أعتماد اسلوب األختبارات   -3

 المناقشات والحوارات بين الطلبة واألستاذ أعتماد اسلوب  -4

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 أن يستفيد الطالب من تعلمه وتجسيد ذلك في تطوره الشخصي والمهني -1د

 يستطيع الطالب توظيف المعرفة التي يتلقاها خالل مرحلة الدراسة  أن -2د

أن يستفاد الطالب من المعرفة النظرية في توظيف مهنة التدريس وأتقانها بأسلوب يعتمد على   -3د

 ء المفاهيم األساسية في تدريس علوم الكيميا 

 طرائق التعليم والتعلم           

 تبرات الزيارات الميدانية في المخ -1

 التطبيق العلمي في المختبرات والمراكز التخصصية  -2

 بحوث التخرج األستفادة من  -3

 طرائق التقييم            

 المقاالت والبحوث الدورية  -1

 المقابالت   -2

 األمتحانات النهائية  -3

 أربع سنوات دراسية  //بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 مادة دراسية/ 11 - السنة األولى 
 /ساعة30

 /وحدة 48

  

 درجة البكالوريوس  

 ساعة  /116تتطلب 

 / مادة دراسية8 - السنة الثانية  معتمدة وحدة /180         
 /ساعة29

 /وحدة 42

 مادة دراسية /9 - السنة الثالثة 
 /ساعة28

 وحدة /44

 

 

 / مادة دراسية10 - السنة الرابعة 
 /ساعة29

 /وحدة 46
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 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 أستخدام مصادر علمية حديثة -1

 األنرتنت أستخدام شبكات التواصل السريع لنقل املعلومات مثل  -2

 الزايرات واملمارسات العملية يف املختربات اخلدمية  -3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول   .14

 واملركزيالقبول حسب نظام املعدل العام  -1

 القبول يف األقسام حسب رغبة الطالب ومعدله  -2

 والفرع العلمي حصرا   األعداديةأن يكون شرط خريج الدراسة  -3

 سالمة الطالب املقبول الشخصية والعقلية وخلوه من العاهات اجلسدية -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 اخلاصة بكليات الرتبية الكتب املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة القطاعية   -1

 الكتب املساعدة  -2

 الكتب واملصادر األثرائية/مصادر اللغة األنكليزية  -3

 مصادر أضافية من األنرتنت  -4

 



 

5 

 

 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 
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 أهداف المقرر  .9

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  

 وربط هذه المعلومات بالمستجدات الحديثة المتعلقة بظهور تقنية النانو.ومصفوفية 

 
 
 

 
 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة 

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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 التفسير الكمي للبنية واألستقرارية للمادة    - 3ب
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 األمتحانات الشهرية -2
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 األهتمام بالمشاريع البحثية   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           
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 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د
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   أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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جامعة    - الجزيئية",  المطيافية  و  الكم  كيمياء  الكريم,"  عبد  ق. 
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Prentic Hall (2000)    

- Y. Peleg,"Schaum outlines in quantum 
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- D. Rogers,"concise physical chemistry", Wiley 

(2011) 

- R. Blumel,"foundation of quantum mechanics 

from photons to quantum computers", Jaus & 

bartett (2011) 

 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  امليكانيك الكالسيكي نظري  2 3

4 
المعادلة الموجية )معادلة   نظري  2

شرودنكر غير المعتمدة على  
 الزمن( 

الفرضيات األساسية للميكانيك  
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

الميكانيك الكمي )دالة  فرضيات  نظري  2 5
 الموجة( 

الفرضيات األساسية للميكانيك  
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 6
 المؤثرات 

الفرضيات األساسية للميكانيك  
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 7
 معادلة القيمة الذاتية 

الفرضيات األساسية للميكانيك  
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

8 
معادلة شرودنكر غري املعتمدة على   نظري  2

 الزمن
الفرضيات األساسية للميكانيك  

 الكمي 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

الفرضيات األساسية للميكانيك   متثيل ديراك للميكانيك الكمي  نظري  2 9
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 10
 نظام الجسيم في صندوق

الفرضيات األساسية للميكانيك  
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

الفرضيات األساسية للميكانيك   اتثري النفق الكمي  نظري  2 11
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 12
 للمهتز التوافقي الصيغة الموجية 

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   احلل الكامل لذرة اهليدروجني نظري  2 15
 الكمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 
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- R. Prasad, "Quantum chemistry", 3ed edition, 

new age Ltd. Publishers, NewDelhi (2007) 

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة )

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 (والمواقع االلكترونية
 القاعات الدراسية المزودة باللوحات الذكية والمختبرات 

وتشمل على سبيل  االجتماعية )الخدمات  

دريب  المثال محاضرات الضيوف والت

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 الزيارات المدرسية/التطبيق

 

 القبول   .13

 القبول حسب استمارة القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 أكبر عدد من الخطة المقررة لالستيعاب  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  
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