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

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

 البرنامج. 

المقرر   والجوانب  يتناول  التربوي  النفس  والتطبيقيةعلم  ان النظرية  الطالب  بان  البرنامج  نهاية  بعد  ويتوقع   ،

لديه القدرة يكون المدرس  ، والتعامل مع الطالب وتسخير علم النفس التربوي في العملية التعليميةيعرف مبادى  

 .  جودة عالية بالتعلمللتوصل الى التعلم  ومباديبنظريات التعلم  مستعينا   القيام بعملية التعلمعلى 

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

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

   البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 المعرفة والفهم  -أ
 كيفية توظيف الجانب النظري لمفاهيم علم النفس التربوي في العملية التعليمية   -أ

 معرفة مراحل النمو عند االنسان والتغيرات واهمية المراحل النمائية بالتعلم.  -ب 
 ادراك الطالب للعمليات العقلية ودورها في عملية التعلم . -ج
 كيفية مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ضعاف التحصيل والمتفوقين   -د 
 وخاصة التطورات الحديثة فيها.   علم النفس التربويان يفهم الطالب المفاهيم االساسية في  -ه

 .والطالب المدرس ان يصف العالقة بين  -و

 المادة المقدمة للطالب. ان يقيم ويطبق  -ز
 

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 ان يطبق الطالب المفاهيم التربوي داخل الصف  - 1

 ووسائل االيضاح عند التدريس.  ات استخدام االستراتيجي – 2

 ادارة الصف بشكل مثالي – 3

  والتطوري عند الطالب  ةفهم الجانب النمائي  -4

 طرائق التعليم والتعلم ج.      

 طريقة المحاضرات  .1
 المجاميع الطالبية.   .2
  ورش العمل. .3

 طرائق التعليم والتعلم      هـ

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 . اذ تقدم موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها •

 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  •

  الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي. 

 



  

 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم طريقة التعليم المساق أو الموضوعاسم الوحدة /  

 دقيقة 90 االول
معرفة تامة عن التوجيه 

 والنشاة والتطور 

  –علم النفس التربوي)مفهومة  
 مناهج البحث(   -ميادينه   -اهدافه 

 االختبارات  المحاضرة

 دقيقة 90 الثاني
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 

  –التربوي)مفهومة  علم النفس  
 مناهج البحث(   -ميادينه   -اهدافه 

 االختبارات  المحاضرة

 دقيقة 90 الثالث 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة النمو    مراحل النمو عند االنسان 

 دقيقة 90 الرابع
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 

الدوافع  –الدافعية )الدوافع الخارجية  
 الداخلية( 

 االختبارات  المحاضرة

 دقيقة 90 الخامس 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 

الدوافع  –الدافعية )الدوافع الخارجية  
 الداخلية( 

 االختبارات  المحاضرة

 دقيقة 90 السادس 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة مفهوم الفروق الفردية 

 دقيقة 90 السابع
الوحدة او  فهم تام عن  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة مفهوم الفروق الفردية 

 دقيقة 90 الثامن 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة االنتباه واالدراك 

 دقيقة 90 التاسع
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة االنتباه واالدراك 

 دقيقة 90 العاشر 
الوحدة او  فهم تام عن  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة الذكاء  

 دقيقة 90 الحادي عشر 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة مكوانته الذكاء 

 دقيقة 90 الثاني عشر 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة نظريات الذكاء 

 دقيقة 90 الثالث عشر 
الوحدة او  فهم تام عن  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة التفكير 

 دقيقة 90 الرابع عشر 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة   التفكي 

الخامس  

 عشر
 دقيقة 90

فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة التذكر والنسيان 

السادس  

 عشر
 دقيقة 90

فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة نظرايت التعلم 

 دقيقة 90 السابع عشر 
فهم تام عن الوحدة او  

 المساق 
 االختبارات  المحاضرة التعلم وشروط التعلم 

      



 البنية التحتية   .10

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 2003 :الدحمنن عدد يوسف قطامي ، عبدد   محي الدين توق، 
ف القدداةح ف والتشددح ةاسددع ع ددن الددترع ال حاددولف رال الرعددح ل ط اعدد

  جنهولية مصح العحايةف 
: ع ن الترع ال حاولف رال صرا 2014 متان عبد الحنيد العتاني

 ل تشح وال وزيع عنان االلرنف
عبدددد الن يدددد سددديد متصدددول، محندددد لدددن عبدددد النح دددن ال دددوي حل، 

: م دار  ع دن الدترع ال حادولف مدن 2014  :الرقدياسناعيل محند  
 فمتشولات مط عة العبيكان النن عة العحاية ال عورية 

 
 
 

متطلبات خاصة )وتشمل على سـبيل المثـال 

ــات  ــدوريات والبرمجيــ ــل والــ ورش العمــ

 والمواقع االلكترونية(

 ولشات عنل الع حوني ت تاول مشاةدات وجوانب تطبيقية 

ــبيل  ــى س ــمل عل ــة )تش ــدمات االجتماعي الخ

ــدريب  ــيوف والتـ ــرات الضـ ــال محاضـ المثـ

 المهني والدراسات الميدانية( 
 

 

 القبول   .11

  المتطلبات السابقة 

 45 أقل عدد من الطلبة 

 55 أكبر عدد من الطلبة  

 
 

 التطوير   .12

احلديثة يف علم النفس الرتبوي، ذات التوظيف املباشر لتنمية وتطوير العمليات العقلية عند الطالب،  املراجعاستخدام 

من اجل التوافق مع عمل املؤسسات التعليمية، ومتابعة املؤمترات الرتبوية والتعليمية وورش العمل يف دول العامل املتقدمة 

 شكل اكثر عمق يف العملية التعليمية .يف التعليم  اليت تقدم علم النفس الرتبوي ب

 

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

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

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة / أبن  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء القسم الجامعي / المركز .2

 علم النباث النظري  اسم / رمز المقرر .3

 برنامج البكلوريوس في الكيمياء  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2021-2022 الفصل / السنة .6

 واحدةساعة  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

تعليم طلبة قسم الكيمياء المرحلة االولى اساسيات علم االحياء)النبات(  والتطورات العلمية التي حصلت في هذا المجال وذلك 

 لتمكينهم من تدريس هذه المادة في الدرسات المتوسطة واالعدادية 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم -أ

      أن يتعرف الطالب على المفاهيم  العلمية البايولوجية للنبات.  -1أ 

 أن يتعرف الطالب على المفاهيم  العلمية البايولوجية للحيوان. -2أ

 أن يتعرف الطالب على المفاهيم  العلمية السلوكية المرتبطة بعملية التعلم  -3أ

 أن يتعرف الطالب على كيفية االستفادة واستخدام األجهزة المختبرية. -4أ

 أن يتعلم الطالب استخدام طرائق متنوعة في التدريس. -5أ

 أعداد كوادر مدربة  ومؤهلة  للعمل  في المؤسسات التربوية. -6أ

 أعداد كوادر مدربة  ومؤهلة   للعمل في المؤسسات الصحية -7أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التدريس في مادة االحياء  – 1ب 

 ان يكون للطالب القدرة على توصيف النماذج واالوساط المختبرية.  - 2ب 

     ان يمتلك الطالب القدرة على ربط األسباب بالمسببات الطبيعية.  - 3ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 والمناقشة .. أسلوب التفكير 

 . االختبارات العملية التي تستخدم في المختبرات .2

 .التعليم بواسطة المحاضرة االستكشافية.3

 )االختبارات االلكترونية والفديوات التوضيحية ( التعليم الكتروني  – 4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 .تقديم تقارير أسبوعية 1

 . درجات االمتحانات 2

 . بحوث التخرج3

 

 
 مهارات التفكير -ج

 أسلوب المحاورة بين الطالب واالستاذ -1ج         

 أعداد تقارير اسبوعية -2ج

 أجراء مناقشات للنتائج في نتائج التحليالت البايولوجية. -3ج

 التفكير االستكشافي )أكتشاف الحقائق العلمية من خالل التجارب في المختبرات(  -4ج         

 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . الدرجات1

 . المناقشة والتحاور2



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 . االختبارات3

 

 

 

 

 
  طرائق التقييم    

 الدرجات , البحوث والتقارير , االختبارات

 

 

 

 
 

 الدرجات , البحوث والتقارير , االختبارات

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

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

 ان يتمكن الطالب من توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 ان يكتسب الطالب مهارة مهنة التعليم والتعلم -2د

 ان يستطيع الطالب من تسجيد ما اكتسابه في التطوير المهني  -3د
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 القراءات المطلوبة :       

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

   

 OF ZOOLOGY 

 GENERAL PART AND SPECIAL PART: 

 PROTOZOA TO INSECTA. 

 BY DR. C. GLAUS, 

 Professor of Zoology and Comparative Anatomy in the University of 

Vienna ; Director of the Zoological Station at Trieste. McGRAW-

HILL BOOK COMPANY, INC. 

1948 

   2. أساسيات علم الحيوان Elements of zoology, راس ى. ... ]و آخرون[ ستورر  

)مؤلف( محمود عبدالواحد سليمان )مترجم( رسمي بولس جرجس )مترجم( يحيى السعيد 

.1983.(العاصي )مترجم الرياض: دار المريخ  .745 

    كتاب: اساسيات علم الحيوان 

  السعيد العاصي , د. تأليف: د. محمد اسماعيل محمد , د. حلمي ميخائيل بشاى , د. يحيى

 منى شرقاوي علي , د. تغريد عبد الرحمن حسن

  الطبعة الثانية -الناشر: دار الفكر العربي 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :941عدد الصفحات 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 االلكتروني الموقع  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 اقاعة ورش عمل ودورات للخريجين والتطبقات المدرسية 

 القبول  .12

 القبول حسب الخطة المركزيه والمعدة من الوزاره  المتطلبات السابقة

 / أقل عدد من الطلبة 

 القبول اكبر من الخطة االستعابية  أكبر عدد من الطلبة 



 

1 

 

 ًَىرج وصف انًمشس

 وصف انًمشس

 

 انخشبُت نهعهىو انصشفت/ابٍ انهُثى كهُت انًؤصضخ انزعهًُُخ .1

/انجشايح انزٍ / انًشكز عهًٍانقضى ان .2

 َذخم فُهب
 / انًشحهت االونً/طهبت دساسبث اونُتس/انبكبنىسَىانكًُُبء 

 CH106/  شَبضُبثان اصى / سيز انًقشس .3

 انكخشوٍَ َىيٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 سُىٌ انفصم / انضُخ .5

 سبعت اسبىعُب نكم شعبت ببنًشحهت 1 )انكهٍ(عذد انضبعبد انذساصُخ  .6

 22/12/2021 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

التفاضالت والتكامالت االعتيادية والتطبيقات الرياضية انشَبضُبث انًخضًُت يبدة عهً انطبنب حعشف 
 َخُبونه كثالثت اخزاء:حُث  عميها

 واالسخًشاسَت واالشخمبقاندزء االول انذوال انحمُمُت وانغبَبث 

 واندزء انثبٍَ انذوال انخبصت وحطبُك اندزء االول عهُهب

 االول وانثبٍَ ٍواندزء انثبنث انخكبيالث وطشق انخكبيم وحطبك عهً اندزئُُ

هزا وفٍ حبل اكًبل انًُهح انًخعهك بًبدة انخفبضم وانخكبيم َخى انخطشق نًمذيت يىاضُع انًشحهت انثبَُت 

 يهى بأغهب يىاضُع انشَبضُبث وَخًكٍ يُهبنُكىٌ انطبنب 

 
 
 
 
 

 

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.



 

2 

 

 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسيخشخبد ان .9

 وانفهىخ ُانًعشفاالهذاف  -أ
 زفبضم وانزكبيمنهرًكٍُ انطبنت يٍ انحصىل عهً انًعشفخ انُظشَخ  -1أ

 حهىل االصئهخ انًزعهقخ ثبنًىاضُعخ رًكٍُ انطبنت يٍ يعشف -2أ

 شَبضُبد انًخصص نًشحهزهىنت نهزطجُق انعًهٍ نهيعشفخ انطب -3أ

  قشسانخبصخ ثبنً خرُانًهبس آاالهذاف   -ة 

 رذسَت انطبنت عهً حم انزًبسٍَ ثفهى وصهىنخ  - 1ة

 رًكٍُ انطبنت يٍ رطجُقهب عهً يىاضُع اخشي  - 2ة

 رًكٍُ انطبنت يٍ سثطهب ثبنىاقع  - 3ة

  
 

 وانقًُُخاالهذاف انىخذاَُخ  -ج

 اعزًبد أصهىة انحىاس ثٍُ انطبنت واألصزبر -1ج

 اعذاد رقبسَش يُظًخ -2ج

 اعزًبد أصهىة انًُبقشخ -3ج

 ثبنًشبسَع انجحثُخ االهزًبو  -4ج

  

 (.ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انًهبساد األخشي انًزعهقخانًُقىنخ )انزأهُهُخ انًهبساد  انعبيخ و - د

 قذسح انطبنت عهً انعًم ضًٍ فشَق انعًم انزشثىٌ وانًهٍُ -1د

 انزفكُش اإلَدبثٍ ورىظُف انًعشفخ انزٍ رهقبهب -2د

 انقذسح عهً انزعبيم يع اندهبد خبسج اندبيعخ وانزذسَت يعهى -3د

 أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ رعهى يهُخ انزذسَش وارقبَهب  -4د    

 انزٍ َكزضجهب يٍ االصئهخ انخبسخُخ يهبساد انزفكُشَكزضت انطبنت   -5د    

 

 طشائق انزعهُى وانزعهى  
 انًحبضشاد واالصزُزبج -1
 يثم: انضجىسح انزكُخ  اإلَضبذوصبئم  -2
 اصزخذاو انحبصىة نهكالس االنكزشوٍَ او االخهزح انهىحُخ وانًىثبَالد -3

 

 

 طشائق انزقُُى   

 انُىيُخ وانىاخجبد االيزحبَبد -
 انشهشَخ االيزحبَبد -

 انضُىَخ االيزحبَبد -    
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 انجُُخ انزحزُخ -11

 انمشاءاث انًطهىبت :

  انُصىص األسبسُت 
 كخب انًمشس 
      أخشي 

 حسبان التفاضل والتكامل 
 3122توماس

 3112توماس المقرر 

يخطهببث خبصت ) وحشًم عهً سبُم انًثبل وسش انعًم 

 وانذوسَبث وانبشيدُبث وانًىالع االنكخشوَُت (
 ع َىرُىة فُه يبدح انزفبضميىقاٌ ثحث او كزبة او 

انخذيبث االخخًبعُت ) وحشًم عهً سبُم انًثبل يحبضشاث 

 انضُىف وانخذسَب انًهٍُ وانذساسبث انًُذاَُت ( 
يشخعخ انًكزجبد اندبيعُخ نهحصىل عهً يصبدس رهزو  نكزبثخ 

 رقبسَش شهشَخ وصُىَخ 

 

 ثُُخ انًقشس .11

عذد 

 عببُاألس

نكم 

 يىضىع

عذد 

 انسبعبث

نكم شعب 

 انًشحهت

يخشخبث انخعهى 

 انًطهىبت
اسى انىحذة / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طشَمت انخمُُى طشَمت انخعهُى

4 21 

فهى انطبنب 

نهًفشداث انخٍ 

طشحج فٍ 

 انًحبضشة

 انذوال انحمُمُت انًخضًُت اَشبء

خظ االعذاد وانفخشاث 

وانًخشاخحبث وانمًُت انًطهمت 

واَدبد يدبل ويذي انذوال 

 وسسًهب انسشَع

 انًحبضشة انُىيُت
 االيخحبٌ واالسئهت انُىيُت

 وانىاخببث وانخمشَش

 كزنك 21 4
انغبَبث انعبدَت ألَىاع انذوال 

وانغبَبث انالَهبئُت وعُذ 

 انالَهبَت
 انًحبضشة انُىيُت

 واالسئهت انُىيُتااليخحبٌ 

 وانىاخببث وانخمشَش

 كزنك 21 4

االسخًشاسَت واالشخمبق  

انًخضًٍ عذة يىاضُع يهخصت 

يٍ يُهح لسى انشَبضُبث 

انًشحهت االونً نًبدة انخفبضم 

وانخكبيم يثم اَدبد انًشخمت 

حسب انخعشَف ويعبدنت انًسخمُى 

 انًًبس و...انخ

 انًحبضشة انُىيُت
 انُىيُتااليخحبٌ واالسئهت 
 وانىاخببث وانخمشَش

 كزنك 31 6
انذوال انخبصت وحخضًٍ انًثهُت 

وانزائذَت ودوال  بويعكىسبث ه

 انهىغبسحى وانذانت االسُت و...انخ
 انًحبضشة انُىيُت

 االيخحبٌ واالسئهت انُىيُت

 وانىاخببث وانخمشَش

 كزنك 25 5
انخكبيم انغُش يحذد وانًحذد 

 وايثهت يبسطت
 انُىيُتانًحبضشة 

 االيخحبٌ واالسئهت انُىيُت
 وانىاخببث وانخمشَش

 كزنك 21 4
انخكبيم عهً خًُع االَىاع 

 انًزكىس يٍ بذاَت اندزء االول
 انًحبضشة انُىيُت

 االيخحبٌ واالسئهت انُىيُت

 وانىاخببث وانخمشَش

 انًحبضشة انُىيُت طشق انخكبيم  كزنك 15 3
 االيخحبٌ واالسئهت انُىيُت

 وانخمشَش وانىاخببث
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       انكزت انًقشسح انًطهىثخ -12

انًعشوف  وانزكبيمأٌ كزبة يٍ يدبَُخ انزعهُى عٍ انزفبضم 

  ثبصى انعبنى ثىيبس

 

 THOMAS & CALCULUSE صبدس(انً)انًشاخع انشئُضُخ  -13

 

 انكزت وانًشاخع انزٍ َىصً ثهب  -أ
 ) انًدالد انعهًُخ ، انزقبسَش، ......(

Thomasfourth.edithion 

 Based on the original work by 

GEORGE B. THOMAS, JR. 

 انًشاخع االنكزشوَُخ ، يىاقع االَزشَُذ -ة

 

 

 

 رطىَش انًقشس انذساصٍ خطخ .11

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          محمد استاذة المادة         م.م. ايمان حسن

                                                

    رئيس قسم الكيمياء     

 

د انزشثُخ يىاقع انكزت وانُىرُىة انفذَىٌ انزعهًٍُ ويىاقع كهُب   
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 نموذج وصف المقرر

 
 تربية  سسوأ مبادئ  : المقرر وصف

 نغم هادي عبد االمير  .م.د.أ :  المادة أستاذ

 وصف المقرر 

 

 

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

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

 وبين وصف البرنامج. 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم  الكيمياءاقسال / المركز علميالقسم ال .2

 FEمبادئ واسس تربية/  اسم / رمز المقرر  .3

 الدوام االسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .4

   2022-2021/ العام الدراسي  سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعة دراسية  56= 2×28 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2120/  9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 و اسس التربية  مبادئ المعلومات عن المتعلمين إكساب 

 تعميق ثقافة الطلبة في ميدان التربية 

االشارة الى التربية ومفاهيمها، والتربية العربية االسالمية، واشهر المربين من العرب المسلمين 

 والغرب 

 الصفحات المضيئة التي قدمتها انواعا متعددة من التربية الى العالم االشارة الى 

 

 من خالل االطالع على التربية لعدد من حضارات الدول  االيجابية لدى الطلبة  القيمتنمية       
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 قادرا على ان: الطالب جعل  :  االهداف المعرفية -أ
 على معنى التربية، اهدافها، ووظائفها يتعرف  -1أ

 االساس التاريخي للتربية  يفهم -2أ

 االساس االجتماعي للتربية   يميز اهمية -3أ
 اثر التربية في االقتصاد والتنمية على   يتعرف -4أ
 دور العلم في التربية  فهمي -5أ

 التربية الحديثة  يستوعب مبادئ  -6أ

  اآلراء التربوية للعلماء العرب والغرب  يوضح  -7أ
 جعل الطالب قادرا على ان:  : قرر الخاصة بالم يةالمهار ألهدافا  -ب 

يكتسب معرفة بأهمية التربية ووظائفها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى سلوك عندما يقتضي   – 1ب 

 الموقف استجابة معينة لحل مشكلة ما تواجه الطالب. 

معرفة بكل من االساس التاريخي ،االجتماعي، االقتصادي، والعلمي، ويمكن تحويل هذه   يكتسب  – 2ب 

 الطالب مع البيئة التي يعيش فيها    المعرفة إلى سلوك يسهم لتكيف وتوافق

معرفة باآلراء التربوية للعلماء العرب والغرب، ويمكن تحويل هذه المعرفة إلى سلوك   يكتسب  – 3ب 

 عند مواجهة الطالب لموقف او مشكلة تربوية مشابهة.

 يتقن الطلبة مهارة التعامل مع االخرين  -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

  ،يعتمد على تبادل األفكار للوصول إلى الحقائقالمناقشة التعليمية )الحوار التعليمي ( والذي   اعتماد  -1

 ، المحاضرة.االستجواب 
 ة  مثل: السبورة الذكي اإليضاحوسائل  اهم الوسائل المتاحة السبورة ، األقالم الملونة -2
 محاضرات الكترونية مع فديوية.  -3
 بعض األنشطة الصفية  -4      

 

 طرائق التقييم       

 الشفوية  االمتحانات  -1
 الشهرية  االمتحانات  -2
 السنوية  االمتحانات  -3
 االمتحانات االلكترؤنية  -4
 جعل الطالب قادرا على ان:  : : االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التي شدته.  للمفكرين العرب والغرب  التربوية  االراءاهم  يكتب 1ج

 الطلبة.ربط موضوعات مبادئ واسس تربية بلبيئة الواقعية التي يعيش بها ي -2ج

 .هايجابيات وسلبيات المحاضرة من وجهة نظر يناقش -3ج

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار والمناقشة وطرح األفكار والسؤال  المحاضرة، العصف الذهني،            

 التعلم التعاوني.  -           

 وسائل اإليضاح مثل: السبورة الذكية الملونة اهم الوسائل المتاحة السبورة ، األقالم  -           
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 طرائق التقييم     

 الشفوية  االمتحانات  -

 الشهرية  االمتحانات  -

 السنوية  االمتحانات  -    

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.   المنقولة )المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية العامة والمهارات  - د 

 تنمية مهارة االتصال من خالل التعامل كمجموعات خالل العمل المباشر إلنتاج متطلبات المقرر(.   -1د          

 وتوظيف المعرفة التي تلقاها   اإليجابيالتفكير  -2د 

القات الشخصية مع  الع فضال عن  القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم -3د 

 اآلخرين 

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 

 القدرة على تحمل المسئولية   -5د 
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 البنية التحتية   .11

 المفردات المقررة من القطاعية  - المطلوبة   لكتب المقررةا -1

د. احمد حقي الحلي، د. عباس عبد  مبادئ التربية، تأليف:  -

، مطبعة جامعة 1985مهدي، د. نوري عباس عبدهللا العلواني، 

 بغداد. 

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

1+2 +3+4 2×4 =8 

اكتساب المعرفة في 

اهمية التربية في  

المجتمع وتحويل هذه  

المعرفة الى سلوك 

يسهم في تحقيق تكيف 

 الفرد في بيئته 

 معنى التربية/ اهدافها ووظائفها -

 الفرق بين التربية والتعليم-

التطور التاريخي عبر العصور  -

 والتربية البدائية 

 نظري  التربية في حضارة وادي الرافدين - 
امتحان  

 +نشاط يومي 

 كذلك  8= 4×2 7+8+ 5+6

 التربية في الحضارة الصينية -

 التربية في الحضارة اليونانية-

التربية قبل وبعد االسالم و المالمح  -

 العربية في التربية االسالمية 

اعالم الفكر العربي االسالمي)ابن  -

 خلدون(سينا، الغزالي، ابن 

 نظري 
امتحان  

 +نشاط يومي 

9+10+11
+12 

 كذلك  8= 4×2

التربية الحديثة تعريفها، مميزات  -

التربية الحديثة واهدافها، وظائف  

 التربية المعاصرة 

اآلراء التربوية العالم الفكر الغربي  -

 )جان جاك روسو، جون ديوي( 

اآلراء التربوية العالم  -

 الفكرالغربي)بستالوزي، مكارينكو( 

مقارنة بين اعالم الفكر العربي   -

 والغربي 

 نظري 
امتحان  

 +نشاط يومي 

13+14 +

15+16 
 كذلك  8= 4×2

 االساس االجتماعي للتربية  -

 الدور التربوي لالسرة والمجتمع  -

 التربية وتنمية المجتمع   -

 امتحان الفصل االول  -

 نظري 
امتحان  

 +نشاط يومي 

17+18 +

19+20 
 كذلك  8= 4×2

 االساس االقتصادي للتربية -

 التربية واثرها في التنمية القومية  -

دور التربية في تنمية الموارد   -

 البشرية 

 العوامل االقتصادية في التربية -

 نظري 
امتحان  

 +نشاط يومي 

21+22 +

23+24 
 كذلك  8= 4×2

 االساس العلمي للتربية -

 العلمي التربية والمنهج  -

 التربية والتقدم العلمي  -

 التربية والبحث التربوي -

 نظري 
امتحان  

 +نشاط يومي 

25+26 +

27+28 
 كذلك  8= 4×2

انشطة تطبيقية عن بحث علمي   -

 وتربوي لكل طالب. 

انشطة تطبيقية عن بحث علمي   -

 وتربوي لكل طالب. 

انشطة تطبيقية عن بحث علمي   -

 وتربوي لكل طالب. 

تطبيقية عن بحث علمي  انشطة  -

 وتربوي لكل طالب. 

 نظري 
امتحان  

 +نشاط يومي 

 2×2 =4  
 امتحان الفصل الثاني  -

االجابة على استبانة تقويم لمادة  -

 مبادئ واسس تربية.
 نظري 

امتحان  

 +نشاط يومي 
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  ، القاهرة  ، النهضة  والمجتمع،  التربية ، كهايم  دور  اميل - ئيسية )المصادر(رالمراجع ال -2

1999 

  الطليعة دار ، التربية  اسس  ، ناصر   د. إبراهيم -
 2004،عمان، 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

)المجالت العلمية،           

 قارير،......(تال

-  اسس تربية ،  أ.د.ايمان عبد الكريم ذيب(و )أ.م.د.كفاح   -

 .يحيى صالح( ، دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 2014

  ، ،  اسس تربية - عبد الكريم اليماني  

2011 والتوزيع،دار وائل للطباعة والنشر    

المراجع االلكترونية، مواقع   -ب 

 االنترنت 

https://puresci.uodiyala.edu.iq/pages?id=227/ 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectur

e.aspx?fid=10&depid=1&lcid=47895 

 

 تطوير المقرر الدراسي  خطة .12

 التربية االفادة من النظريات الحديثة في مجال -

 تقويم نتاجات الطلبة في اسس التربية  ومدى قدرتهم في تطبيقه في المواقف التعليمية الصفية -

    عقد ورش عمل عن دور اسس التربية في بناء المحتوى واساليب التقويم  في حل المشكالت التعليمية-

 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A


 نموذج وصف المقرر مادة االحصاء

 وصف المقرر 

 

ابن الهيثم  –كلية التربية للعلوم الصرفة   المؤسسة التعليمية  .1  

 قسم الكيماء / المرحلة االولى المرحلة // المركز علميالقسم ال .2

 ch112االحصاء/  اسم / رمز المقرر  .3

وفق الجدول المعلن في القسم    التعليم االلكتروني أشكال الحضور المتاحة  .4  

 سنوي  الفصل / السنة  .5

اسبوع  30ساعات في االسبوع الواحد *   1ساعة  ,   30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6  

2022/  1202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

 أهداف المقرر .8

االحصائية و المجتمع و العينة  ان يتعلم الطالب عن البيانات   

ة  ان يتعلم الطالب ما هي المتغيرات العشوائي  

 ان يتعلم الطالب عرض الجدولي للبيانات  

 ان يتعلم الطالب ما هي مقاييس النزعة المركزية  

 ان يتعلم الطالب مقاييس التشتت  

من حيث التجارب العشوائية و فضاء العينة و الحوادث االحتمال  ان يتعلم الطالب بعض مفاهيم نظرية  

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. 



 ان يتعلم الطالب التباديل و التوافيق  

 ان يتعلم الطالب بعض التوزيعات االحتمالية  

 ان يتعلم الطالب الفرضيات و الفرضية االحصائية  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -

باستخدام مهارات عالية و تطبيق المنهجيات. القدرة على تحليل المشاكل المرتبطة بالجانب التقني  -1أ  

القدرة على التواصل مع االخرين ضمن فريق و كذلك التحفيز و ابراز روح القيادة . -2أ  

القدرة على جمع البيانات و تبويبها ومعالجتها احصائيا و رسمها بمختلف الرسوم االحصائية البيانية. -3أ  

علم من التجارب و ايجاد الحلول الجديدة. القدرة على اكتساب معارف جديدة و التا-4أ  

القدرة على ترجمة جميع المشاكل التي تواجههم و ذلك بوضع برنامج رياضي و حله واتخاذ القرار -5أ

 المناسب لهذه المشكالت. 

التحلي بمواقف و قيم شخصية مهنية مالئمة و القدرة على ابداع اراء سديدة واتخاد القرارات    -6أ

. المناسبة  

المهارات الخاصة بالموضوع   -ب   

يتعلم الطالب كيفية استخدام االساليب االحصائية لحل المشكالت. ان  - 1ب   

. ان يتعلم الطالب كيفية تبويب البيانات المختلفة و رسمها برسوم بيانية  2ب   

. ان يتعلم الطالب كيفية استخدام المفاهيم االحصائية على العينات بدال من المجتمعات الكبيرة   – 3ب   

    .يتعلم الطالب مهارة استخدام التوزيعات االحتمالية في مختلف جوانب الحياة ان   -4ب 

طرائق التعليم والتعلم         

 ( google classroom- google meetااللكترونية )المحاضرات ضمن الصفوف واالجتماعات 
طرح اسئلة للمناقشة بين الطلبة              

الربط بين مفاهيم داخل  الموضوع.            



 

الربط مع مواضيع اخرى.           

حل امثلة متنوعة و اعطاء واجبات ليتم تدريب الطالب و استيعابه للموضوع.        

طرائق التقييم        

 . .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية 1   

 واجبات بيتية . 2   

 . طرح اسئلة بالمحاضرة.3    

   
مهارات التفكير  -ج  

يتعلم الطالب كيفية اختبار الفرضيات واتخاذ القرارات الصحيحة.  ان-1ج  

االحصائية عليها. يتعلم الطالب اساليب المعاينة و كيفية استخدام المفاهيم ان  -2ج  

ان يتعلم الطالب تبويب البيانات احصائيا -3ج  

يتعلم الطالب كيفية دراسة حالة معينة على مجتمع من خالل دراستها على عينة من المجتمع و ان   -4ج

تمثله  التي   

ان يتعلم الطالب كيفية ترتيب البيانات و رسمها احصائيا.  -5ج  

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

توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي -1د   

حل المشكالت الخاصة بالرياضيات و الكيمياء بشكل عام عن طريق البيانات االحصائية. -2د   

الطالب مستقبال بناء شخصية مدرس كفوء يتمكن من نقل خبراته -3د   

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة -4د 

نمذجة المشكالت من الحياة رياضيا و ايجاد الحلول المناسبة لها.-5د   



.البنية التحتية 11  

 بنية المقرر  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

ساعة 2 2  الفصل االول 
طبيعة البيانات  

 االحصائية
المحاضرة  

 االلكترونية 

االمتحان 

 االلكتروني

واجبات يومية 

 مناقشات 

ساعات   5 5  المتغير العشوائي الفصل الثاني 
المحاضرة  

 االلكترونية 

االمتحان 

 االلكتروني

واجبات يومية 

 مناقشات 

ساعات   6 6  الفصل الثالث  
مقاييس النزعة  

 المركزية
المحاضرة  

 االلكترونية 

االمتحان 

 االلكتروني

واجبات يومية 

 مناقشات 

ات ساع  3 3  مقاييس التشتت  الفصل الرابع  
المحاضرة  

 االلكترونية 

االمتحان 

 االلكتروني

واجبات يومية 

 مناقشات 

ساعات 8 8  الفصل الخامس 
مقدمة في نظرية 

 االحتمال
المحاضرة  

 االلكترونية 

االمتحان 

 االلكتروني

واجبات يومية 

 مناقشات 

ساعات  6 6  اختبار الفرضيات  الفصل السادس 
المحاضرة  

 االلكترونية

االمتحان 

 االلكتروني

واجبات يومية 

 مناقشات 



 القراءات المطلوبة: 

 النصوص االساسية  -
 كتب المقرر -
 اخرى            -

 الكتب المنهجية الخاصة بالموضوع 

1-Probability and statistics by Morris H. De Groot. 

2- Introduction to Mathematical Statistics by Hogg 

and Craig. 

3- An Introduction to probability theory and  

Mathematical Statistics by Rohtagi. 

4- Introduction to the theory of Statistics by Mood 

,Graible and Boes. 

نظرية االحتماالت , تأليف:د .وليد النوري  -5  

مقدمة في االحصاء ,تأليف : محمد صبحي ابو صالح و عدنان محمد  -6

 عوف.  

متطلبات خاصة) و تشمل على شبيل  

العمل و الدورات و المثال ورش 

 البرمجيات و المواقع االلكترونية( 

بعض المحاضرات الخاصة بالموضوع من خالل المواقع  

 االلكترونية 

  الخدمات االجتماعية 

 

 

 

 

 

 مدرس المادة                                                                                                                                          

 م.م. ايمان احمد عبد اللطيف                



1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركزلمالقسم الع .2

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

 بكالوريوس علوم كيمياء  البرامج التي يدخل فيها  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 21/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 

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

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

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  قررمخرجات الم .9

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

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لطرق التحليل الكيميائي  -2أ

 معرفة الطالب للطرائق الحديثة المستخدمة في التحليل الكيميائي  -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 استخدام األجهزة بشكل كفوء يتقن الطالب اجراء التجارب و -1ب 

 عن تراكيز المحاليل والحسابات المتعلقة بها طرائق التعبيريتقن الطالب  -2ب 

 االتزان الكيميائي وااليوني والتحلل المائي لالمالح والمحاليل المنظمة دراسة -3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       



2 

 

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

 

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج
 (. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د 

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 عملي  3نظري+ 3 1

مقدمة عامة الكيمياء  
التحليلة،خطوات  
 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 ون االيالتوازن   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 buffers حماليل البفر وانواعها  عملي  3نظري+ 3 10

solutions. المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 
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 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 

 عملي  3نظري+ 3 22
الكواشف املستعملة يف  

 الرتسيب تفاعالت  

Indicators used in Precipitations 

titration curve.  المحاضرة+المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 3 24
- تسحيحات األكسدة 

 األختزال 
Oxidation-reduction, titrations, 

titration curve 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 البنية التحتية   .11
 الكتب المقررة المطلوبة  -1
 
 
 

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

″Fundamental of Analytical Chemistry″ eighth Ed. 

Thomson, USA. 2004.  

 )اساسيات الكيمياء التحليلية(

 ملزمة في الكيمياء التحليلية العملي الخفاجي، جواد كاظم واخرو -

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

- Gray D. Christian ″analytical Chemistry″ Sixth Ed. 

Wiley ed. USA, 2004. الكيمياء التحليلية 

- 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. 

واصل، محمد مجدي″تجارب في الكيمياء غير العضوية والتحليلية   -

2007والفيزيائية″ الطبعة الثانية دار الفجر للنشر والتوزيع   
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 ″Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical Analysis - االلكترونية، مواقع االنترنت المراجع   -ب

Eighth Ed.  Freeman and Company New York. 2010. 

 التحليل الكيميائي الكمي

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

quantitative analysis″ international Ed. Person, USA, 

الكيمياء التحليلية والتحليل الكمي   .2011  

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

اليصال المادة الى والسبورة الذكية في تدريس المادة النظرية والعملية واستخدام الحاسوب  حضورياالتعليم 

 .الطلبة 



 1 
  

 نموذج وصف المقرر  

  وصف المقرر

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

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

  البرنامج.

  

  المؤسسة التعليمية .1 للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية 

  القسم العلمي / المركز .2 الكيمياء  

  اسم / رمز المقرر .CH    3-107/    حاسبات/ المرحلة االولى

  أشكال الحضور المتاحة .4  يومي

  الفصل / السنة .5  سنوي

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6  ة نظرية اسبوعياساع  

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021/11/22 

  أهداف المقرر .8

 تعرف الطالب على مهارات الحاسوب  واهميتها وكيفية العمل بها في مجال التعليم والكيمياء  
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  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

  االهداف المعرفية  -أ

على اعداد التقارير و  احتوالتعرف على االمكانيات الم   مواكبة التعليم االلكترونيتمكين الطالب من  -1أ.

والرسوم   اجراء الحسابات الكيمياويةمعالج النصوص فضال عن –طباعة االسئلة  في برامج االوفس  

  وعمل التقارير والمحاضرات   باالكسل 

           

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

   برامج كوكل كالسروم وكوكل ميت وكوكل دلرايفتمكين الطالب من  -1ب 

 . M.S. Word 2016تمكين الطالب من طباعة االسئلة االمتحانية وعمل التقارير باستخدام برنامج -2ب       

         M.S. Excel 2016 .تمكين الطالب من عمل الحسابات المختبرية وتنفيذ الرسوم البيانية باستخدم  -3ب       

      M.S. PowerPoint 2016 .تمكين الطالب من عمل المحاضرات باستخدام   -4ب 

  

  طرائق التعليم والتعلم      10

  التفاعلية المحاضرات  -1

 العصف الذهني  -2

 الجليد اسلوب كسر  -3

  

  طرائق التقييم      

  والواجبات البيتية  األمتحانات الشفوية -1

  األمتحانات الشهرية -2

  األمتحانات السنوية  -3

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  -2اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ ج -1ج

   -4اعتماد أسلوب المناقشة ج -3اعداد تقارير منظمة ج

  بالمشاريع البحثية األهتمام  

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

 -2قدرة الطالب على العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني د  -1د 
 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  

  -4القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم د  -3د 

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

  طريقة التعليم   طريقة التقييم 
اسم الوحدة / المساق أو  

  الموضوع
 األسبوع   الساعات     مخرجات التعلم المطلوبة

    المحاضرة   
 1  ساعة نظرية  1 مقدمة    فلم علمي ؟ تطور صناعة احلاسبات  

 2  ساعة نظرية  1   صفوق كوكل االلكرتونية    

 3  ساعة نظرية   1   اجتماعات كوكل   كوكل ميت  ة المحاضر  

  

درايف  كوكل كالسروم  استمارات  -كوكل 
 االسئلة االمتحانية  -االستبيان

 3 

 براتمج معاجل النصوص    لوحة املفاتيح    المحاضرة+المختبر  

 MS-Word 2016 

 4   ساعة نظرية 

 5    ساعة نظرية طباعة االسئلة االمتحانية    المحاضرة+المختبر  

 6    ساعة نظرية كتابة املعادالت الرايضية    المحاضرة+المختبر  

  المحاضرة+المختبر  
 شريط القوائم, تنسيق الصفحات  

 7   ساعة نظرية 

 8    ساعة نظرية كتابة املعادالت الكيمياوية    المحاضرة+المختبر  

 9    ساعة نظرية كتابة املعادالت الرايضية    المحاضرة+المختبر  

 11   ساعة نظرية  اداىج الصور واملخططات    المحاضرة+المختبر  

 11    ساعة نظرية اجلداول     المحاضرة+المختبر  

 12    ساعة نظرية ادراج قائمة احملتوايت     المحاضرة+المختبر  

 13   ساعة نظرية  ادراج املصادر    المحاضرة+المختبر  

 14   ساعة نظرية  كتابة التقارير    المحاضرة+المختبر  

امتحان الفصل االول  
   :عملي

 15    ساعة نظرية امتحان   امتحان نصف السنة     امتحان نصف السنة

  تطبيق مدرسي  
مقدمة عن عالقة االكسل مع  
 الكيمياء  

 Excel   ساعة نظرية برانمج   
 16 

 17   ساعة نظرية    رسم خط مستقيم : االكثافة     تطبيق مدرسي  

 18    ساعة نظرية   حساب املعادالت الرايضية      تطبيق مدرسي  

 نطبيق:   - رسم خط مستقيم    تطبيق مدرسي  

    -قانون المرباي بي 

   ساعة نظرية  
 19 

 رسم  جمموعة خمططات:     تطبيق مدرسي  

   تطبيف حساب الطول املوجي االعظم

  
 21   ساعة نظرية 

- اجراء احلساابت: التسحيح اجلهدي    تطبيق مدرسي  
1  

   ساعة نظرية  
 21 
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  المحاضرة+المختبر  
 اجراء احلساابت: التسحيح  

  طريفة املشتقة  -2-اجلهدي 

   ساعة نظرية  
 22 

 23   ساعة نظرية    قائمة البياانت    المحاضرة+المختبر  

  المحاضرة+المختبر  
 الدوال االحصائية: تصميم  

 وحتليل استمارة اسبيان  
 24   ساعة نظرية   

 25    ساعة نظرية   الرسومات االحصائية    المحاضرة+المختبر  

امتحان الفصل الثاني  

:عملي (على 

  الحاسوب) 
  المحاضرة+المختبر

 امتحان  

 برانمج  العروض التقدميية 

 Power Point 

   ساعة نظرية
 26 

 27   ساعة نظرية  التعرف غلى الربانمج    المحاضرة+المختبر  

 28    ساعة نظرية انشاء عرض تقدميي    المحاضرة+المختبر  

  المحاضرة+المختبر  
   ساعة نظرية  اضافة املؤثرات الصورية والصوتية  

 29 

 31   ساعة نظرية   اضافة املؤثرات الزمنية    المحاضرة+المختبر  

 31    ساعة نظرية مراجعةعروض تقدميية للطلبة    المحاضرة+المختبر  

امتحانات عملي 

باالوراق لغرض  

  التوثيق 
  المحاضرة+المختبر

اإلمتحاانت النهائية حسب التقومي   
 اجلامعي  

   ساعة نظرية
 32 

  

  
  خطة تطوير المقرر الدراسي .11

  

  

  

  

  

  
 

  البنية التحتية  .12 

  الكتب المقررة المطلوبة      -1 اليوجد  

  المراجع الرئيسية (المصادر) -2  
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  MOS 2010 Study Guide  
 بيانات تجريبية من مختبرالكيمياء االلية للدراسات االولية    

 

  Chemometric Data Analysis for the Laboratory and  
Chemical Plant. Richard G. Brereton University of Bristol,  
UK  

الكتب والمراجع التي يوصى بها    -أ

التقارير......  ( المجالت العلمية ، 

(،  

  How to use excel in Analytical Chemistry  and in general 

scientific data analysis, Robert de Levie Bowdoin College, 

Brunswick, ME     

  

 

المراجع االلكترونية ، مواقع   -ب    

 االنترنيت  

  

استخدام المصادر الحديثة والبحوث ذات 

العالقة التي تغني اجراء الحسابات الكيميائية  

بالكمبيوتر  وكذلك االستعانة بالشبكة  

العنكبوتية واالطالع على المكتبات  

االلكترونية  ومصادرها التي تتحدث عن  

 االكسل في الكيمياء التحليلية  والفيزياوية.  

  

 



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

 الكيمياء العضوية/ المرحلة األولى اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25-11-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ها مع دراسة الكيمياء الفراغية لبعض المركبات ربالمركبات العضوية وطرق تحضيتعريف الطالب 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 معرفة الطالب للمركبات العضوية -1أ

الحلقيةوالوضعية الفراغية لها وااللكينات  طرق تحضيرااللكانات وااللكانات تعريف الطالب ب-2أ

 وااللكاينات والدايينات والهيدروكاربونات االروماتية مع الكيمياء الفراغية لبعض المركبات 

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب التراكيب الكيميائية لاللكانات واأللكينات وااللكاينات   -1ب 

 وطرق تحضيرها   االلكانات وااللكانات الحلقيةالتمييز بين  -2ب 

 التمييز بينالهيدروكاربونات األليفاتية واألروماتية وطرق تحضيرها  -3ب 

 ضوية أن يتقن الطالب كتابة التراكيب الفراغية لبعض المركبات الع -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -
 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

 (. الشخصي

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

 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  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 اصرة سيكما وابي عملي  3نظري+ 2 1
الكيمياء العضوية االواصر  
 المحاضرة+المختبر االحاديةوالثنائيةوالثالثية  

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

 ذرة الكربون الرابعية السطوح 
الكيمياء الفراغية الذرة الكريالية وغري  

 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   .11

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

 ابن الهيثم –الكيمياء الفراغية كتاب منهجي لكلية التربية 

 
  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

Organic chemistry Morrsen and Boyed - 

 

 Organic chemistry Francis Carey المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 اعتماد الواجبات الدراسية االلكترونية لكل محاضرة كتغذية راجعة  لتقويم الطالب. -

 تكليف الطلبة بتقاريرعن بعض المواضيع الدراسية واعتمادها كوسيلة تقويمية.   -
 االلكانات الحلقة وتسميتها والتسمية حسب نظام االولوية اضافة موضوع  -
 .  اضافة تفاعل مانخ لالكياينات  -

 

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 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

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

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

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

 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة / أبن  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء علوم ا القسم الجامعي / المركز .2

 علم الحيوان النظري  اسم / رمز المقرر .3

 برنامج البكلوريوس في علوم الحياة  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-0212 الفصل / السنة .6

 ساعات اسوعيا  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

المرحلة االولى اساسيات علم الحيوان والتطورات العلمية التي حصلت في هذا المجال وذلك لتمكينهم  الكيمياءتعليم طلبة قسم ا

 من تدريس هذه المادة في الدرسات المتوسطة واالعدادية 

 

 

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم -أ

      أن يتعرف الطالب على المفاهيم  العلمية البايولوجية للنبات.  -1أ 

 أن يتعرف الطالب على المفاهيم  العلمية البايولوجية للحيوان. -2أ

 االيض الغذائي وبناء البروتينات والهرمونات   أن يتعرف الطالب على المفاهيم  العلمية السلوكية المرتبطة بعملية -3أ

 أن يتعرف الطالب على كيفية االستفادة واستخدام األجهزة المختبرية. -4أ

 أن يتعلم الطالب استخدام طرائق متنوعة في التدريس. -5أ

 أعداد كوادر مدربة  ومؤهلة  للعمل  في المؤسسات التربوية. -6أ

 للعمل في المؤسسات الصحية  أعداد كوادر مدربة  ومؤهلة  -7أ
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التدريس في مادة االحياء  – 1ب 

 ان يكون للطالب القدرة على توصيف النماذج واالوساط المختبرية.  - 2ب 

     ان يمتلك الطالب القدرة على ربط األسباب بالمسببات الطبيعية.  - 3ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 . أسلوب التفكير والمناقشة .

 . االختبارات العملية التي تستخدم في المختبرات .2

 .التعليم بواسطة المحاضرة االستكشافية.3

 )االختبارات االلكترونية والفديوات التوضيحية ( التعليم الكتروني  – 4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 .تقديم تقارير أسبوعية 1

 . درجات االمتحانات 2

 . بحوث التخرج3

 

 
 مهارات التفكير -ج

 أسلوب المحاورة بين الطالب واالستاذ -1ج         

 أعداد تقارير اسبوعية -2ج

 أجراء مناقشات للنتائج في نتائج التحليالت البايولوجية. -3ج

 الحقائق العلمية من خالل التجارب في المختبرات(التفكير االستكشافي )أكتشاف   -4ج         

 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . الدرجات1

 . المناقشة والتحاور2

 . االختبارات3

 

 

 

 

 
  طرائق التقييم    

 الدرجات , البحوث والتقارير , االختبارات



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدرجات , البحوث والتقارير , االختبارات

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

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

 ان يتمكن الطالب من توظيف المعرفة التي تلقاها-1د

 والتعلم ان يكتسب الطالب مهارة مهنة التعليم -2د

 ان يستطيع الطالب من تسجيد ما اكتسابه في التطوير المهني  -3د

     

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   

 OF ZOOLOGY 

 GENERAL PART AND SPECIAL PART: 

 PROTOZOA TO INSECTA. 

 BY DR. C. GLAUS, 

 Professor of Zoology and Comparative Anatomy in the 

University of Vienna ; Director of the Zoological Station 

at Trieste. McGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC. 

1948 

   2. أساسيات علم الحيوان Elements of zoology, راس ى. ... ]و  

رسمي بولس آخرون[ ستورر )مؤلف( محمود عبدالواحد سليمان )مترجم( 

.1983.(جرجس )مترجم( يحيى السعيد العاصي )مترجم الرياض: دار  

 745.المريخ

    كتاب: اساسيات علم الحيوان 

  تأليف: د. محمد اسماعيل محمد , د. حلمي ميخائيل بشاى , د. يحيى السعيد

 العاصي , د. منى شرقاوي علي , د. تغريد عبد الرحمن حسن

  الطبعة الثانية -الناشر: دار الفكر العربي 

  :941عدد الصفحات 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 االلكتروني الموقع  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اقاعة ورش عمل ودورات للخريجين والتطبقات المدرسية 

 القبول  .12

 القبول حسب الخطة المركزيه والمعدة من الوزاره  المتطلبات السابقة

 / أقل عدد من الطلبة 

 القبول اكبر من الخطة االستعابية  أكبر عدد من الطلبة 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 وز وو  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

 اللغة العربية  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني او حضوري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعات  10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/2021/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

واحلافظة عليها واالبتعاد عن  تعريف الطالب على اللغة العربية وامهيتها يف املناقشات واحلوار مع الطلبة والبد من االرتقاء ابللغة 
، واالستفادة من اللغة العربية يف كتابة الرسائل واالطاريح والتقارير    الدمج مع اللغات االخرى وضياع هوية اللغة العربية الفصحى

 كوهنا جزء اليتجزء من مجيع املواد  . 

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 



 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ان يتعلم الطالب كيفية التدريس . -1أ

 ان يتعلم الطالب التكلم باللغة العربية الفصحى .  -2أ

 . تمكين الطالب من الحصول على المعرفة لمادة اللغة العربية  -3أ
 معرفة الطالب للمفاهيم االساسية للغة العربية . -4أ
 معرفة الطالب كيفية توظيف اللغة مع الكيمياء .  -5أ
   -6أ

  بالمقرراالهداف المهاراتية الخاصة   -ب 

 الغوية .ه ان يتقن الطالب طرائق التعبيروتنمية قدرات – 1ب 

 تشجيع الطالب على حب اللغة العربية  واهميتها في الجتمع .  – 2ب 

 تشجيع  وتنمية المواهب  مثل الخط العربي  ، الشعر ، الكتابة . – 3ب 

 .المكملة للمواد االساسية دروس  التنمية  وحب   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

شرح بسيط عن مادة اللغة العربية واهميتها في تنمية قدرات المجتمع في التعامل مع المحيط الداخلي 

، نوضح ان اللغة العربية لغة اصيلة باقية الى قيام الساعة وهي اساس في بناء جيل قادر على  والخارجي 

فن من فنون االدب ،  نهوض المجتمع ، تشجيع الطلبة على القراءة  سواء شعر ، قصص ، قصائد او اي

، ان تكون هناك  فضال عن المحاضرات الحضورية او االلكترونيةاستخدام الوسائل الحديثة في التعلم 

 زيارات ميدانية  لمعارض الخط والمهرجانات االدبية . 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االسبوعية والشهرية . اليومية تحريري او شفوي وبالحوار والمناقشات اضافة الى اجراء االختبارات 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حب اللغة العربية النها لغة االم . -1ج

 فتح حوارات وندوات باهمية اللغة العربية النها لغة اهل الجنة ولغة القران .  -2ج

 تشجيع ان يكون الحوار والمناقشات باللغة العربية الفصحى وخاصة في مجتمع التعليم .  -3ج

 حب اللغة العربية  كونها لغة راقية وتصلح لكل ومكان وزمان .   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

شرح بسيط عن مادة اللغة العربية واهميتها في تنمية قدرات المجتمع في التعامل مع المحيط الداخلي 

والخارجي ، نوضح ان اللغة العربية لغة اصيلة باقية الى قيام الساعة وهي اساس في بناء جيل قادر على  

القراءة  سواء شعر ، قصص ، قصائد او اي فن من فنون االدب ، نهوض المجتمع ، تشجيع الطلبة على 



 

 استخدام الوسائل الحديثة في التعلم ، ان تكون هناك زيارات ميدانية  لمعارض الخط والمهرجانات االدبية 

 

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات يومية . -1

 اختبارات اسبوعية وشهرية والمناقشات .-2

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

 دخول دورات وندوات تتعلق باللغة . -1د 

 .  والشاركة في مهرجانات ادبيةحضور مؤتمر يبن اهمية اللغة العربية وكيفية مواكبة التطور  -2د 

 .ان يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها -3د 

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها والقدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة .   -4د 



 

 

 

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 استخدام الوسائل الحديثة مثل شاشة عرض . -1 

 ان تكون هناك قاعة للخط العربي .-2

 االستعانة ببعض الكتب الحديثة . -3

 التواصل بالمحاضرات االلكترونية .-4

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

االسبوع  

 االول  
10 

مقدمة عن اللغة  

 العربية واهميتها . 
 محاضرات  اللغة العربية 

امتحان  

اسبوعي  

 وشهري 

االسبوع  

 الثاني  
 محاضرات  اللغة العربية  تعاريف اللغة .  10

امتحان  

اسبوعي  

 وشهري 

االسبوع  

 الثالث 
10 

العوامل المؤثرة في  

 اللغة.
 محاضرات  اللغة العربية 

امتحان  

اسبوعي  

 اوشهري 

االسبوع  

 الرابع 
10 

المصطلحات الشائعة  

 في اللغة قديما وحديثا. 
 اللغة العربية 

محاضرة مع  

 امتحان  

امتحان  

اسبوعي  

 اوشهري  

االسبوع  

 الرابع
 اللغة العربية  عصور الشعر واالدب  10

محاضرات 

وبعض  

 المراجع 

امتحان  

اسبوعي  

 اوشهري 
 

 

المراجع الرئيسية  -1

 )المصادر(
 حماضرات يف اللغة العربية . 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 كتاب عن اللغة العربية وبعض اجملالت اليت ختص املوضوع . 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب 

 االنترنيت ،.....
 وامهتها . بعض املواقع املعتمدة اليت تعين ابللغة العربية 



 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch103الكيمياء الالعضوية/ المرحلة األولى/   اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/10/25  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

, أضافة الى فهم دراسة البنية االلكترونية للذرة وبنية الجزيئات التساهمية والخواص الدورية للذرات 

طريقة تكوين المركبات األيونية وذوبانيتها ’ التعرف  على بنية لويس لجزيئات التساهمية  وذلك من خالل 

تكوين األوربيتال الجزيئي ونظرية  وأخيرا دراسة مقدمة في دراسة مقدمة في بنية الجزيئات  التساهمية ’  

 أصرة التكافؤ وذلك عن طريق التوسع في دراسة الجزيئات واألصرة الكيميائية التساهمية .  

 

 
 
 

 
 

 

 

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

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

 البرنامج. 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 للبناء األلكتروني للذرات معرفة الطالب -1أ

 بالخواص الدورية للذراتتعريف الطالب   -2أ

 بين الذرات فهم معنى التأصر التساهمي   -3أ

 فهم الطالب لطبيعة المركبات األيونية من حيث تكوينها وذوبانيتها .  -4أ

 تعريف الطالب الى بنيات لويس الى الجزيئات المتعددة الذرات وهندسة الجزيئات  .   -5أ

 الى كيفية تكوين األورييتال الجزيئي .معرفة الطالب  -6أ

 ونظرية أصرة التكافؤ .  فهم الطالب لموضوع التهجين -7أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة البناء األلكتروني لكل ذرة  -1ب 

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

 .  تاصر األيوني والتاصر التساهمي التمييز بين ال -3ب 

 تعليم الطالب كيقية كتابة بنية لويس لجزيئات متعددة الذرات .   -4ب 

 تمرين الطالب الى كيفية رسم األشكال الهندسية للجزيئات التساهمية . -5ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1
 .  وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 أستخدام الصور والمخططات الملونة المأخوذة من مواقع األنترنت .  -3

 طرائق التقييم       

 األمتحانات الشفوية  -1
 األمتحانات الشهرية  -2
 األمتحانات األسبوعية المفاجئة .  -3
 األمتحانات السنوية  -4
 . االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 . اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 .  اعداد تقارير منظمة -2ج

 . اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

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

   . قدرة الطالب على العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -1د           
 .  التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د           

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

 .  واتقانهاأن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس   -4د           

               



 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 1

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  األلكرتون البناء   نظري  2 2

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 3

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونيةللذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 4

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 5

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 6

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 7

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  البنية االلكرتونية للذرة  البناء األلكرتون  نظري  2 8

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  امتحان امتحان نظري  2 9

 اجلدول الدوري  نظري  2 10
اجلدول الدوري واخلواص الدورية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  للذرات 

 اجلدول الدوري  نظري  2 11
اجلدول الدوري واخلواص الدورية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  للذرات 

 اجلدول الدوري  نظري  2 12
اجلدول الدوري واخلواص الدورية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  للذرات 

 اجلدول الدوري  نظري  2 13
اجلدول الدوري واخلواص الدورية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  للذرات 

 اجلدول الدوري  نظري  2 14
اجلدول الدوري واخلواص الدورية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  للذرات 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  االصرةا اليونية  التاصر  نظري  2 15

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  االصرةا اليونية  التاصر  نظري  2 16

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  االصرة االيونية  التاصر  نظري  2 17

 المحاضرة  مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية      لتاصر   االبنية +  نظري  2 18
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 المحاضرة  مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية      لتاصر   االبنية +  نظري  2 19
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية  لتاصر   االبنية +  نظري  2 20

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  مقدمة يف بنية اجلزيئة التسامهية    التاصر البنية +               نظري  2 21

 المحاضرة  أمنحان  أمنحان نظري  2 22
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 نظري  2 23
 المحاضرة  اجلزيئات واالصرة الكيمياوية التسامهية  التاصر 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 المحاضرة  اجلزيئات واالصرة الكيمياوية التسامهية  التاصر  نظري  2 24
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 المحاضرة  اجلزيئات واالصرة الكيمياوية التسامهية  التاصر  نظري  2 25
 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 نظري  2 26

 واالصرة الكيمياوية التسامهية اجلزيئات  التاصر 

 

 

 
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  
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الالعضويةال الكتب المقررة المطلوبة  -1 االولى   العصرية  كيمياء  األول  ,  للمرحلة          /      الجزء 

  د : باسم السعدي . 

 

النعيمي , د : منذر د : نعمان    األول /  القسم  كيمياء الالعضويةال  

     الجنابي .

   المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

  Inorganic Chemistry Principles of Structure and    

Reactivity , James . E . Huheey .                      

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

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

and Sons, Inc. New York, 1995. 

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

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley,New 2009 

 

لتحديث بعض مفردات المنهج وبما يتالئم   : أستخدام المصادر الحديثة  خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 Inorganic Chemistry  Wiley's J.D. Lee Concise والتطور العلمي في عصرنا الحالي  
Inorganic Chemistry for JEE (Main & Advanced), 4ed, 2021, July 2020    
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 ( علم النفس التربوي)  نموذج وصف المقرر

 أ.د إسماعيل ابراهيم علي   /وصف مقرر

  علم النفس التربوي مادة 
 2022-2021السنة الدراسية  / المرحلة االولى  االولية الدراسات الكيمياء / قسم 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 الجامعي / المركز القسم  .2
 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم   

   الكيمياء""قسم 

  اسم / رمز المقرر  .3

 س البكالوريو البرامج التي يدخل فيها  .4

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة افتراضية  48 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021 -9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 المعرفة والفهم  -أ
 كيفية توظيف الجانب النظري لمفاهيم علم النفس التربوي في العملية التعليمية   -أ

 معرفة مراحل النمو عند االنسان والتغيرات واهمية المراحل النمائية بالتعلم.  -ب 
 ادراك الطالب للعمليات العقلية ودورها في عملية التعلم . -ج
 كيفية مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ضعاف التحصيل والمتفوقين   -د 
 وخاصة التطورات الحديثة فيها.   علم النفس التربويان يفهم الطالب المفاهيم االساسية في  -ه

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

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

، ويتوقع بعد نهاية البرنامج بان الطالب ان يعرف مبادى    النظرية والتطبيقيةعلم النفس التربوي والجوانب  يتناول المقرر 

  القيام بعملية التعلم لديه القدرة على  يكون المدرس  ، و التعامل مع الطالب وتسخير علم النفس التربوي في العملية التعليمية  

 .  جودة عالية بالتعلما للتوصل الى بنظريات التعلم ومبادى التعلم مستعينا 

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

   المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 .والطالب المدرس ان يصف العالقة بين  -و

 المادة المقدمة للطالب. ان يقيم ويطبق  -ز
 

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 ان يطبق الطالب المفاهيم التربوي داخل الصف  - 1

 ووسائل االيضاح عند التدريس.  ات استخدام االستراتيجي – 2

 ادارة الصف بشكل مثالي – 3

  والتطوري عند الطالب  ةفهم الجانب النمائي  -4

 طرائق التعليم والتعلم ج.      

 طريقة المحاضرات  .1
 المجاميع الطالبية.   .2
  ورش العمل. .3

 طرائق التعليم والتعلم      هـ

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 . اذ تقدم موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها •

 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  •

  الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي. 
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 البنية التحتية   .10
 النصوص األساسية     القراءات المطلوبة :

 أخرى          كتب المقرر ▪
  

 

العمـل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش  

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

ورشات عمل الكتروني تتناول  مشاهدات وجوانب 
 تطبيقية  

 بنية المقرر 

 المساق أو الموضوعاسم الوحدة /   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
طريقة  

 التعليم
 طريقة التقييم

 دقيقة 90 االول
معرفة تامة عن التوجيه 

 والنشاة والتطور 

  –علم النفس التربوي)مفهومة  
 مناهج البحث(   -ميادينه   -اهدافه 

 االختبارات  المحاضرة

 فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 الثاني
  –التربوي)مفهومة  علم النفس  

 مناهج البحث(   -ميادينه   -اهدافه 
 االختبارات  المحاضرة

 االختبارات  المحاضرة النمو    مراحل النمو عند االنسان  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 الثالث 

 فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 الرابع
الدوافع  –الدافعية )الدوافع الخارجية  

 الداخلية( 
 االختبارات  المحاضرة

 فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 الخامس 
الدوافع  –الدافعية )الدوافع الخارجية  

 الداخلية( 
 االختبارات  المحاضرة

 االختبارات  المحاضرة مفهوم الفروق الفردية  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 السادس 

 االختبارات  المحاضرة مفهوم الفروق الفردية  الوحدة او المساق فهم تام عن   دقيقة 90 السابع

 االختبارات  المحاضرة االنتباه واالدراك  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 الثامن 

 االختبارات  المحاضرة االنتباه واالدراك  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90 التاسع

 االختبارات  المحاضرة الذكاء ونظرايته  الوحدة او المساق فهم تام عن   دقيقة 90 العاشر 

الحادي  

 عشر
 االختبارات  المحاضرة الذكاء ونظرايته  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90

الثاني 

 عشر
 االختبارات  المحاضرة  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90

الثالث  

 عشر
 االختبارات  المحاضرة التفكير  المساق فهم تام عن الوحدة او  دقيقة 90

الرابع  

 عشر
 االختبارات  المحاضرة   التفكي  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90

الخامس  

 عشر
 االختبارات  المحاضرة التذكر والنسيان  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90

السادس  

 عشر
 االختبارات  المحاضرة نظرايت التعلم  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90

السابع  

 عشر
 االختبارات  المحاضرة التعلم وشروط التعلم  فهم تام عن الوحدة او المساق  دقيقة 90
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ــال  ــبيل المثـ ــى سـ ــمل علـ ــة ) وتشـ ــدمات االجتماعيـ الخـ

محاضـــرات الضـــيوف والتـــدريب المهنـــي والدراســـات 

 الميدانية ( 
 

 القبول   .11

  المتطلبات السابقة 

 45 أقل عدد من الطلبة 

 55 أكبر عدد من الطلبة  

 

 المصادر
التربنو.  اار : اسس علم الننسس  2003محي الدين توق ،  يوسف قطامي ، عبد الرحمن عدس 

 والنشر حنان  ةالسكر للطباع
 : علم النسس التربو.   اار صسا للنشر والتوزيع عمان االران  2014عبد الحميد العناني  

:  2014عبد المجيد سيد منصور ، محمد بن عبد المحسن التويجر.، اسماعيل محمد السقي (: 
 العبيكان المملكة العربية السعواية مبااى علم النسس التربو.   من منشورات مطبعة 



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 CH101/العضوية /المرحلة االولىالكيمياء  اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 24/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اسماء االدوات المستخدمة في مختبر الكيمياء العضوية والغرض من استخدامها تعلم 
مل مع المواد الكيميائية وكيفية استخدام االجهزة  اتعلم المهارات االساسية للعمل داخل المختبر وكيفية التع

 واالدوات وكتابة التقرير 
 فصلها تعلم التقنيات االساسية في مختبر الكيمياء العضوية كتنقية المواد وطرق 

 دراسة بعض المركبات العضوية من حيث طرق تحضيرها وخواصها والكشف عنها
 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ
 العملية في الكيمياء العضوية تمكين الطالب من الحصول على المعرفة  -1أ

 في مختبر الكيمياء العضوية المستخدمة االساسية العملية لتقنيات لمعرفة الطالب  -2أ

 بعض المركبات العضوية من حيث طرق تحضيرها وخواصها والكشف عنها لمعرفة الطالب  -3أ

 قرر الخاصة بالم يةالمهار ألهدافا  -ب 

 بشكل كفوء وكتابة التقريرالمختبرية استخدام االجهزة واالدوات يتقن الطالب ان  -1ب 

 ان يتقن الطالب كيفية تنقية المركبات العضوية الصلبة والسائلة   -2ب 

 ان يتقن الطالب كيفية التاكد من نقاوة المركبات العضوية الصلبة والسائلة   -3ب 

 ان يتقن الطالب طرق فصل المركبات العضوية المختلفة واستخالصها   -4ب 

 ان يتعلم الطالب تحضير بعض المركبات العضوية  -5ب 

 ا العضوية والكشف عنهالتمييز بين المركبات ان يتعلم  -6ب 

 ان يتعلم تشخيص المركبات العضوية بطرق بسيطة -7ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 بالمشاريع البحثية   االهتمام  -4ج
بقابلية التوظيف والتطور    المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د 

 (. الشخصي

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

 وتوظيف المعرفة التي تلقاها  اإليجابيالتفكير  -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  .10

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

شرح طريقة كتابة   3 1
التقرير والتعرف على  

االدوات المختبرية وكيفية 
 استخدامها والغرض منها 

شرح طريقة كتابة التقرير  
والتعرف على االدوات  

المختبرية وكيفية استخدامها 
 والغرض منها 

شرح التجربة + 
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  التبلور التبلور 3 2
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  درجة االنصهار  درجة االنصهار  3 3
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

تعيين درجة انصهار   3 4
 مركب مجهول

تعيين درجة انصهار مركب 
 مجهول 

شرح التجربة + 
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

التجربة + شرح  درجة الغليان  درجة الغليان  3 5
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

تعيين درجة غليان سائل   3 6
 مجهول 

تعيين درجة غليان سائل  
 مجهول 

شرح التجربة + 
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

  امتحان امتحان 3 7
 

 

شرح التجربة +  التقطير  التقطير  3 8
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  استخالص استخالص 3 9
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

استخالص مركب   3 10
خليط  عضوي من 

 بواسطة مذيب عضوي

استخالص مركب عضوي 
من خليط بواسطة مذيب 

 عضوي 

شرح التجربة + 
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  استخالص حامض قاعدة  استخالص حامض قاعدة  3 11
عرض فلم  

فيديوي +اجراء 
 التجربة عمليا 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية
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  امتحان امتحان 3 12
 

 

شرح التجربة +  غاز الميثان  غاز الميثان  3 13
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

دراسة خواص غاز   3 14
 الميثان

شرح التجربة +  دراسة خواص غاز الميثان
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  غاز االثيلين غاز االثيلين 3 15
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

دراسة خواص غاز   3 16
 االثيلين 

شرح التجربة +  دراسة خواص غاز االثيلين
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  غاز االستيلين غاز االستيلين 3 17
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

دراسة خواص غاز   3 18
 االستيلين 

دراسة خواص غاز  
 االستيلين 

شرح التجربة + 
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

   امتحان امتحان 3 19

دراسة الكحوالت  3 20
 وانواعها

كيفية التمييز بين انواع  
 الكحوالت 

شرح التجربة + 
عرض فلم  

+اجراء فيديوي 
 التجربة

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  تحضير االسبرين  تحضير االسبرين  3 21
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  الكشف عن االسبرين الكشف عن االسبرين 3 22
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

شرح التجربة +  الصوديوم كشف صهر  كشف صهر الصوديوم  3 23
عرض فلم  
 فيديوي 

امتحانات يومية  
وشهرية وتقارير  

 مختبرية

24 
 

 امتحان 3
 
 

 امتحان
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 البنية التحتية   .11

   المطلوبة   لكتب المقررةا -1

 كتاب تجارب في الكيمياء العضوية )تاليف حسيبة عبد الستار( 

المؤسسة   عملي-اساسيات الكيمياء العضويةكتاب  -1 ئيسية )المصادر(رالمراجع ال -2

العامة للتدريب التقني والمهني المملكة العربية السعودية  

2008 

2- VOGEL-Practical Organic Chemistry 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(         
 Moleculesمجلة  

 The Journal of Organic Chemistry ومجلة  

  موقع بيوتات الكيمياءالتعليمية -1 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت  -ب 
www.bytocom.com/vb/index.php 

 

 

 تطوير المقرر الدراسي  خطة .12

مياء الالعضوية رب الكيالكونها تندرج ضمن تج لغرض تطوير المقرر الدراسي تم الغاء تجربة االمونيا  

الكحوالت الهميتها في الكيمياء العضوية لكونها تدخل في تحضير الكثير من  تجربة واضافة  للمرحلة الثانية  

 المركبات ذات االهمية الطبية والصناعية  

 

http://www.bytocom.com/vb/index.php


 

 
 1 الصفحة

 
  

 

 نموذج وصف المقرر )حقوق االنسان والديمقراطية(  

 2022-2021للعام الدراسي 

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

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

 البرنامج. 

 

 الهيثم  ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية/ بغداد جامعة التعليمية  املؤسسة .1

 الحاسبات  علوم قسم املركز /   العلمي القسم  .2

 UOB104/والديمقراطية االنسان حقوق  املقرر  رمز/  اسم  .3

 البكالوريوس  فيها  يدخل التي  البرامج .4

( Classroom) االلكترونية الصفوف عبر /  اليومي الحضور  املتاحة  الحضور  أشكال .5

 كورونا جائحة  بسبب
 سنوي  السنة /  الفصل .6

 اسبوعيا  نظري  1 (الكلي ) الدراسية الساعات عدد .7

 ١٦/١/2022  الوصف  هذا إعداد تاريخ .8

 املقرر  أهداف .9

 املجتمع أفراد بين والتعاون  التسامح  من  روح خلق في مهم دور  من وماله االنسان حقوق  بأهمية  التعريف -1

 .العنف استخدام من بدال املشاكل حل في الحوار لغة واستخدام االهلي، السلم لتعزيز
 . وحلها النزاعات  من الوقاية في الفعالة واملشاركة القيادة من املرأة تمكين أهمية -2
 .واالمن السالم لتحقيق  والواجبات الحقوق  في الجنسين بين املساواة -3
 وإنما  الحرية،  بحجة بالغير اإلضرار وعدم والواجبات الحقوق  ومعرفة بالقانون  االلتزام مبدأ ترسيخ -4

 .اآلخرين حرية عند  تنتهي كونها  لحدوده االنسان معرفة
 .  فيه يعيش الذي  املجتمع طبيعة مع يتالئم بما  والديمقراطية والحرية اإلنسان حقوق  بين العالقة معرفة -5

 والتقييم  والتعلم التعليم وطرائق املقرر  مخرجات.10

  املعرفية األهداف  -أ
 .االنسان حقوق  دراسة اهمية  الطالب يعرف  أن  -1أ
 . الحوار بلغة واعي جيل لخلق االنسان  حقوق  بثقافة التسلح من الطالب تمكين  -2أ



 

 
 2 الصفحة

 
  

 

 ممارسة وكيفية وواجباته بحقوقه معرفته خالل من  املجتمع  في دوره يأخذ الن مؤهل طالب  خلق  -3أ

 .للسلطة السلمي التداول  مع يتناسب بما  والديمقراطية الحريه
 .باملقرر  الخاصة املهاراتية  األهداف   - ب

 .الحوارواالقناع مهارة – 1ب
 . االنسان حقوق  بثقافة الوعي بث في الناس وسط العمل في القدرة  - 2ب
 .به التعامل وكيفية  االنسان حقوق  ملبدأ  استيعابهم  مدى و  ذاتهم تقييم  على الطلبة قدرة  - 3ب

 والتعلم  التعليم طرائق

 المحاضرة.  -1
 .المناقشة -2
 االستجواب. -3
 .االكتشاف  -4
 .املدمج التعليم -5
 .النشط التعلم -6
 . التكنولوجية املستحدثات استخدام -7
 املقامة والندوات  العمل وورشات األنشطة حضور  خالل  من الحياة واقع على النظري  الجانب تطبيق  -8

 . االنسان حقوق  منظمات قبل  من
 .االنسانية الحاالت مع القريب  والتفاعل  املجتمعية االنسان حقوق  ملنظمات االنتماء -9

  التقييم طرائق     
 (.الجماعية  املناقشات اليومية، االختبارات) البنائي التقويم -1
 (.عمل  ورقة الفصلية، االختبارات ) النهائي التقويم -2
  والقيمية الوجدانية  األهداف -ج

 .واالستاذ الطالب بين  الحوار اسلوب-1ج
 .الطلبة بين مجموعات شكل الحوارعلى -2ج
 .الندوات تلك في عرضه ماتم ومناقشة االنسان حقوق  تخص لندوات طلبته  مع االستاذ حضور  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم       

 االستجواب، التعلم التعاوني، التعليم المدمج. المحاضرة )التقليدية(، المناقشة، 

 طرائق التقييم       

 التغذية الراجعة من الطلبة 

 االختبار المفاجئ 

 (. الشخص ي  والتطور  التوظيف بقابلية املتعلقة األخرى  املهارات)  املنقولة والتأهيلية العامة املهارات  - د
 . املجتمع خدمة في لتوظيفها واملعرفة االنسان حقوق  بثقافة الطالب يتسلح ان -1د 
 .فيه يعيش الذي الوسط في قدوة يكون  ان  -2د
 . اآلخرين اختالف وقبول  الحوار  إدارة مهارة يكتسب ان  -3د
 .ان يتعلم من أجل التغيير وتطوير الوعي -4د 
 .املجاالت شتى في واالمن  والسالم املرأة وتمكين الجنسين بين املساواة دمج  كيفية -5د
 

 املقرر  بنية .10

 طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 التعليم 

 طريقة 

 التقييم  



 

 
 3 الصفحة

 
  

 

1-2-3 3 
ان يفهم الطالب ما تلقاه  

 بالمحاضرة من مفاهيم 

 -اهميته  -االنسان حقوق  مفهوم

 خصائصه  -التاريخية جذوره

المحاضرة، 

 المناقشة 

التقويم  

 البنائي 

 

4-5-6 3 
ان يفهم الطالب ما تلقاه  

 بالمحاضرة من مفاهيم 

المصادر القانونية لحقوق  

 - المصادر االجنبيه -االنسان

مصادر حقوق االنسان في  

انكلترا والواليات المتحدة 

 االمريكية وفرنسا 

المحاضرة، 

 المناقشة 

التقويم  

 البنائي 

7-8-9-

10-11-

12 

6 

 الحقوق  دور  الطالب يفهم ان

 العراقي املجتمع توعية في

 باملصادر  الوثوق  وكيفيه

 في االنسان  حقوق  مصادر

 الدولي االعتراف  -العراق

 نشوء -االنسان بحقوق 

 الحكومية غير  املنظمات

 حقوق  ميدان في ودورها

 االنسان 

 المحاضرة، 

 المناقشة، 

 االستجواب 

التقويم  

 البنائي  

+  

التقويم   

 النهائي 

13-14-

15-16-

17 

5 

 املعرفة الطالب  يكتسب ان

 هذه بأهمية  والدراية

  املصطلحات

 حقوق : االنسان وحقوق  املرأة

 - العراقي الدستور  في املرأة

 لحقوق  العاملي االعالن

 على القضاء اتفاقية - االنسان

 .  ضد التمييز أشكال جميع

 المحاضرة، 

 المناقشة 

التقويم  

 البنائي 

18-19 2 

 أهمية الطالب يفهم أن

هذه دوليا   املصطلحات

 وعربيا ومحليا 

 -تصنيفاتها -مفهومها -الحرية

 دول   بين الحرية مستوى  تباين

 -مفهومها  -الديمقراطية-العالم

 مزاياها  -لها الرئيسة املكونات

 المحاضرة، 

 المناقشة،

 االستجواب 

التقويم  

 البنائي 

20-21-

22 
3 

 هذه  الطالب يفهم أن

 القدره  له ويكون  املصطلحات

 بسالسة  معها  التعامل  على

 -مفهومها -الديمقراطية

 مزاياها  -لها الرئيسة املكونات

المحاضرة، 

المناقشة، 

 االستجواب 

التقويم  

 البنائي 

23-24 2 

 الطلبة توعية على القدرة

 الحوار ادارة على وحثهم

 املتحضر  السلمي

 -مبادئه-الديمقراطي الدستور 

 -الدستورية الديمقراطية

 االكتشاف، 

التعليم  

 المدمج

ورقة 

 عمل 

25-26 2 
 هذه ماهي  الطالب يعرف أن

  املصطلحات

معوقات الممارسة 

 الديمقراطية 

المحاضرة، 

المناقشة، 

 االستجواب 

التقويم  

 البنائي 

27-28 2 

 هذه  الطالب يفهم أن

 القدره  له ويكون  املصطلحات

 ماتعنيه  استيعاب على

 -ركائزها  -انواع الديقراطيه

 آلياتها 

المحاضرة، 

 المناقشة 

التقويم  

البنائي +  

التقويم  

 النهائي 

29-30 2 

 الطلبة توعية على القدرة

 الحوار ادارة على وحثهم

 املتحضر  السلمي

العالقة بين الديمقراطية  

 وحقوق االنسان 

 المناقشة،

التعليم  

 المدمج،

التعلم 

النشط، 

استخدام  

ورقة 

 عمل 
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المستحدثات 

 التكنولوجية 

 

  التحتية البنية .11

 المفردات المقررة من الوزارة ضمن اللجنة القطاعية   املطلوبة املقررة الكتب ـ1

 المفردات المقررة من الوزارة ضمن اللجنة القطاعية  (  املصادر) الرئيسية املراجع ـ2

)    بها  يوص ى التي واملراجع الكتب اـ

 ,....  ( التقارير,  العلمية املجالت

 الكتب والمصادر الخاصة بالكلية والموقع االلكتروني للكلية 

 ٢٠٠٥ ، بغداد جامعة  ، االنسان ،حقوق  عزيز هادي رياض.د

   االنترنيت مواقع, االلكترونية املراجع ـ ب
المواقع االلكترونية الرصينة لغرض تزويدهم بمعلومات من 

 موثوق فيها. مصادر 

 

  الدراس ي املقرر  تطوير خطة .12

-   ، ي والعالمي ي والعرب 
اضافة فقرات جديدة للمادة وبما يتناسب مع االحداث عىل الصعيد العراق 

ي وثورة المعلومات  ي ضوء حقوق االنسان ومايحتاجه االن تزامنا مع التطور التكنولوج 
وق 

 وتحدياته وحقوق االنسان. 

 



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 CH207/  حاسبات/ المرحلة الثانيةال اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وكيفيه استخدامه وتوظيفه ضمن مجال تخصصه )الكيمياء( من   MATLAبرنامج الـ على الطالب تعرف 

 2D / 3Dخالل التعامل مع المصفوفات والرسوم البيانيه  

 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

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

 ة االوامر الخاصة بالبرنامج تمكين الطالب من معرف  -2أ

 لب للتطبيق العملي للبرنامج معرفة الطا -3أ

  قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 يتقن الطالب استخدام الحاسوب بصورة صحيحة  -1ب 

 التعامل مع المصفوفات بطريقة برمجية صحيحة ن الطالب من تمكي  -2ب 

 التجارب المختبرية في مجال االختصاص بصيغة برمجية العمل على تطبيق  -3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 استخدام الحاسوب  -3

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           
 استخدام الحاسوب  -      
 طرائق التقييم     

 األمتحانات العمليه  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د 



 

3 

 

 بنية المقرر  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 اساسيات املاثالب  عملي  1نظري+ 1 1
امليزات االساسية واحلساابت  

 المحاضرة+المختبر البسيط 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر   والتوابع االسية التوابع املثلثية التوابع المستخدمة في برنامج الماثالب  عملي  1نظري+ 1 2
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر نوافذ املاثالب وادارة الذاكرة  سطح مكتب املاثالب  عملي  1نظري+ 1 3
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر   formatاالمر  صيغ اظهار االعداد  عملي  1نظري+ 1 4
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

5 
 عملي  1نظري+ 1

 املتجهات واملصفوفات والعمليات عليها 
املتجهات البسيطة وطريقة  

 المحاضرة+المختبر عنونتها 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر بناء املتجهات   املتجهات واملصفوفات والعمليات عليها  عملي  1نظري+ 1 6
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

7 
 عملي  1نظري+ 1

 املتجهات واملصفوفات والعمليات عليها 
العمليات الرايضية بني االعداد  

 المحاضرة+المختبر واملصفوفات
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

8 
 عملي  3نظري+ 3

 املتجهات واملصفوفات والعمليات عليها 
االوامر املستخدمة مع  

 المحاضرة+المختبر املصفوفات
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر املصفوفات املعيارية  املتجهات واملصفوفات والعمليات عليها  عملي  1نظري+ 1 9
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 وعملي نظري 

 المحاضرة+المختبر البحث عن مصفوفات جزئية  املتجهات واملصفوفات والعمليات عليها  عملي  1نظري+ 1 10
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر بناء املصفوفات  املصفوفات متعددة االبعاد  عملي  1نظري+ 1 11
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

12 
 عملي  1نظري+ 1

العمليات الرايضية على   املصفوفات متعددة االبعاد 
 المحاضرة+المختبر املصفوفات

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر معامالت املقارنة  عمليات املقارنة والعمليات املنطقية عملي  1نظري+ 1 13
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر املعامالت املنطقية عمليات املقارنة والعمليات املنطقية عملي  1نظري+ 1 14
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 امتحان نصف السنة  امتحان نصف السنة  امتحان نصف السنة  امتحان امتحان 15

توابع المقارنة والتوابع   عمليات المقارنة والعمليات المنطقية  عملي 1نظري+ 1 16

 المنطقية 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

التعرف على االوامر  الرسومات ثنائية البعد  عملي 1نظري+ 1 17

 المستخدمة في الرسوم 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر

 نظري وعملي 

انماط الخطوط والعالمات   الرسومات ثنائية البعد  عملي 1نظري+ 1 18

 وااللوان 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر

 نظري وعملي 

شبكات الرسم وصندوق   الرسومات ثنائية البعد  عملي 1نظري+ 1 19

 المحاور والتسميات 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر

 نظري وعملي 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر تحكم بمحاور الرسم ال الرسومات ثنائية البعد  عملي 1نظري+ 1 20

 نظري وعملي 

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر الرسوم البيانية المتعددة  الرسومات ثنائية البعد  عملي 1نظري+ 1 21

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر ادوات الرسم التفاعلية  الرسومات ثنائية البعد  عملي  1نظري+ 1 22
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري وعملي 

 عملي  1نظري+ 1 23
 المحاضرة+المختبر الرسوم اجلزئية  الرسومات ثنائية البعد 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر السهل الرسم  الرسوم ثاللثية االبعاد  عملي  1نظري+ 1 24
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر امتحان إمتحان عملي 1نظري+ 1 25
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر امتحان امتحان عملي  1نظري+ 1 26
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 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر الرسوم ذات اخلطوط  الرسوم ثاللثية االبعاد  عملي  1نظري+ 1 27
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر رسم شبكات التقطيع  الرسوم ثاللثية االبعاد  عملي  1نظري+ 1 28
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر السطوح رسوم  الرسوم ثاللثية االبعاد  عملي  1نظري+ 1 29
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

 المحاضرة+المختبر امتحان امتحان عملي  1نظري+ 1 30
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري وعملي 

31 
اإلمتحاانت النهائية )العملي( حسب التقومي  

 اجلامعي
   

    اإلمتحاانت النهائية حسب التقومي اجلامعي   32

 البنية التحتية   .11

        الكتب المقررة المطلوبة -1

 

 اليوجد كتاب منهجي مقرر للمادة   -

 

 تعليم البرمجة بلغة ماتالب باألمثلة العملية الشاملة  صادر(الم)المراجع الرئيسية  -2
 م. احمد محمد الفالح الرابطى 
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 الكتب والمراجع التي يوصى بها   -أ
 ) المجالت العلمية ، التقارير، ......( 
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استخدام المصادر الحديثة والبحوث ذات العالقة التي تغني مواضيع البرمجة بلغة الماثالب وكذلك االستعانة  

واالطالع على المكتبات االلكترونية  ومصادرها التي تتحدث عن   بالمواقع المتاحة على شبكة االنترنت 

 البرمجة بلغة الماثالب الحديثة .
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 كيمياءال  / المركز علميالقسم ال .2

 5lzzj73/   المرحلة الثانية /رياضياتال اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

مواضيع اساسيه في الرياضيات وكيفيه استخدامها وتوضيفها في مجال تخصصه   علىالطالب تعرف 

 الكيمياء 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 والقوانين وفهمها وتطبيقها تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية   

  قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

والعمل على تطبيقها بالتجارب المختبريه في مجال    بصورة صحيحةالقوانين يتقن الطالب استخدام 

 االختصاص 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 الفديوات استخدام  -3

 طرائق التقييم       

 شفوية األمتحانات ال -1
 األمتحانات الشهرية  -2
 األمتحانات السنوية  -3
 الوجدانية والقيمية االهداف  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1

 اعداد تقارير منظمة  -2

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           
 الفديوات استخدام  -      
 طرائق التقييم     

 شفوية األمتحانات ال -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د 
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 بنية المقرر  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 المحاضرة  االول  ئي جلز االشتقاق ا نظري  1 1
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  امتحان                امتحان  نظري  1 2
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري  

 المحاضرة  االول  املكرر التكامل  نظري  1 3
ت اسبوعية وشهرية  امتحانا 

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان نظري  1 4
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  الثانيه رسم االحداثيات القطبيه نظري  1 5
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

6 
  حتويل املعادالت القطبيه ال ديكارتيه نظري  1

 وابلعكس 
 المحاضرة  الثانيه

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان نظري  1 7
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  الثالثه املصفوفات العامه واخلاصه  نظري  1 8
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  لثهالثا  العمليات الرايضيه على املصفوفات  نظري  1 9
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  الثالثه   الضرب املصفوف  نظري  1 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان نظري  1 11
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  الثالثه احملددات  نظري  1 12
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  الثالثه طرق حساب احملددات  نظري  1 13
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان نظري  1 14
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 امتحان نصف السنة  امتحان نصف السنة  امتحان نصف السنة  امتحان امتحان 15

 المتجهات في الفراغ الثنائي  نظري 1 16
 المحاضرة  رابعه ال

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الرابعه  متجه الوحده  نظري 1 17

 نظري  

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الرابعه  المتجهات بالفراغ الثالثي  نظري 1 18

 نظري  

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  امتحان   امتحان نظري 1 19

 نظري  

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الرابعه  الضرب العددي  نظري 1 20

 نظري  

امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الرابعة  الضرب االتجاهي  نظري 1 21

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان  نظري  1 22
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

تحويل المعادالت الديكارتيه الى   نظري  1 23

 وسيطيه والعكس 
 المحاضرة  اخلامسه 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان نظري  1 24
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  السادسه  رتبه ودرجه املعادالت التفاضليه  نظري  1 25
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  السادسه  حل املعادالت التفاضليه بفصل املتغريات  نظري  1 26
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  السادسه  تخفيض الرتبه حل املعادالت التفاضليه ب نظري  1 27
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  
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 المحاضرة  امتحان متحانا نظري  1 28
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  السابعه               تقارب وتباعد املتتابعات  نظري  1 29
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة  امتحان امتحان نظري  1 30
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 المحاضرة   مراجعه للماده                   نظري  1 31
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

32 
 نظري  1

 اإلمتحاانت النهائية حسب التقومي اجلامعي 
اإلمتحاانت النهائية حسب  

 التقومي اجلامعي 
اإلمتحاانت النهائية  
 حسب التقومي اجلامعي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 نظري  

 البنية التحتية   .11

        الكتب المقررة المطلوبة -1

 

 اليوجد كتاب منهجي مقرر للمادة   -

 

 سبان التفاضل والتكاملح - صادر(الم)المراجع الرئيسية  -2
 علي عزيز   د.

 كليه االداره واالقتصاد جامعه بغداد
- Thomas calculus  )2003) 

 

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

 

 حسبان التفاضل والتكامل -
 علي عزيز   د.

 كليه االداره واالقتصاد جامعه بغداد
- Thomas calculus  )2003) 
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وكذلك االستعانة  الرياضيات االساسيهاستخدام المصادر الحديثة والبحوث ذات العالقة التي تغني مواضيع 

 . ختصاص باالمواضيع التي لها عالقه واالطالع على المكتبات االلكترونية  ومصادرها التي تتحدث عن ال
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 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 .والكيمياء الحرارية والمحاليل(

 

 

 
 

 

 

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

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

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9



  
 2الصفحة 

 
  

 

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

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لقوانين الثرموديناميك -2أ

 معرفة الطالب بقوانين الكيمياء الحرارية والمحاليل  -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 التجارب واستخدام األجهزة في المختبربشكل كفوء يتقن الطالب اجراء  -1ب 

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

 القوانين والوحدات الخاصة بكل قانون  التمييز بين -3ب 

 وتطبيقاتها   قوانينالمحاليلدراسة  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -
 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 
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 3الصفحة 

 
  

 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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 د. عمار هاني الدجيلي  /الكيمياء الفيزيائية  - الكتب المقررة المطلوبة  -1

 د. جالل محمد صالح /حرارية وتطبقاتها في الكيمياءينمية الالد  -

 

  الرئيسية )المصادر(المراجع  -2

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

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

- Essential of (physical chemistry) by  

ArunBahlB.S.Bahl 2000 

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

and alberty,  2001  

- Physical chemistry  fourth  edition by  Laidler , 

Meiser and Sanctuary, 2003 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 سلمى عبيد محمد  رر/د.وصف المق

 

 ابن الهيثم  -ية التربية للعلوم الصرفةكل المؤسسة التعليمية .1

   العلمي لقسمقسم الكيمياء القسم الجامعي / المركز  .2

 نفس النموعلم  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

 يوميال أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-2021الفصلين الدراسيين االول والثاني للعام الفصل / السنة  .6

  ساعة 60 )الكلي( ات الدراسية عدد الساع .7

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر .9

في مجال نفس النمو واهدافه ومبادئه ومجاالت النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي والنفسي واهمية ذلك علم  اهميةتعريف الطالب ب _1
في   ومن خالل استعمال االساليب والطرائق الحديثة في مجال التربية والتعليم التربية والتعليم وتمكينه من القيام بادارة الصف بصورة صحيحة 

 ضوء معرفته عن النمو ومراحله ومظاهرها وباالخص في الطفولة والمراهقة مما يسهم بتعزيز التفاعل االيجابي مع الطلبة
 . كل خاصبش نفس النموفي علم النفس بصورة عامة وعلم  علمية ات التزويد الطلبة بالمهار _2
    . _احداث تغيرات مرغوبة في سلوك الطلبة من اجل تطوير وتكامل شخصيتهم في جوانبها الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية3
عن نفسه وعن ._تطوير المهارات الفردية للطلبة حتى يتمكن كل فرد من ان يمارسها في عمله ليتحقق له نوع من االشباع والسعادة والرضا4

 تخريج طلبة لديهم القدرة والكفاءة لبناء البلد وتطوير المجتمع -5ه عمل
 تخريج طلبة لديهم القدرة والكفاءة لبناء البلد وتطوير المجتمع-5

 

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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   المعرفة والفهم -أ
 البشر كساب الطلبة المعرفة وتعرفهم على عملية التطور والنمو لدىا  -1أ

ومبادئه االساسية العلمية وفهمها وان يكونوا قادرين على يتعرف الطلبة على معنى علم نفس النموواهدافه ومجاالته وخصائصه   -2أ

 التصنيف لمجاالت النمووخصائصه لكل مرحلة عمرية وتطبيقها او االفادة منها  في مجاالت عدة 

ية المؤثرة في النموسلبا او ايجابا وان يقارن الطالب بين مستوى التاثير للعوامل البيئية يتعرف الطلبة على العوامل الوراثية والبيئ -3أ

 . والوراثية على الفرد وسلوكه

 .يتعرف الطلبة على طرائق البحث في علم نفس النمو  -4أ

 ان يوظف الطالب ماتعلمه عن مراحل النمو وباالخص الطفولة والمراهقة في حياته العملية -5أ

 عد تقرير عن موضوع او اكثر من مواضيع علم نفس النمو  ي  -6أ

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

اكساب الطلبة معرفة بمواضيع ومفردات علم نفس النمو التي تفيدهم في تطويرمهاراتهم في حياتهم بشكل عام ومهارة التدريس في  – 1ب

 حياتهم العملية.بشكل خاص

 تفكير العلمي ومهارةالتحليل والحواروالقدرة على التلخيص واالستنتاج   تنمية مهارة المالحظة وال – 2ب

 مهارة فن التعامل بعلمية مع االفراد الذين يعانون من اضطرابات سلوكية او شخصية – 3ب

  مهارة التفاعالت االجتماعية مع االخرين كالتعلم التعاوني    -4ب
 مهارات التفكير  -ج

استخدام المهارات واالستدالل واالستقراءواالستنباط والتفكير العلمي والتفكير التحليلي  الناقد وكذلك   مهارات الفهم واالستنتاج -1ج

 العلمية والمعرفية من خالل اسلوب الحوار في المواضيع االكاديمية.

 تعامالته اليومية. يستنتج الطالب كيفية  التعامل مع االخرين في ضوء ما تعلمه من مادة علم نفس النمووربطها في مجال -2ج

 يحلل الطالب المشكالت وطرائق حلها بأسلوب علمي يستند الى ما تعلمه من مبادىء ومعلومات في علم نفس النمو -3ج

 قدرة الطالب على المقارنة بين الحلول العلمية والعملية ومعرفة تاثيرها.  -4ج   

 
 قة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعل -د 
 التي تلقاها   ان يتمكن من االستفادة من المعرفة -1د
 في التعامل مع االخرين في الحياة اليومية ومن جميع االعمار المختلفة التي تلقاها  المعرفةالمهارات وان يستطيع الطالب توظيف   -2د
كفاءة في فهم االخرين من الطلبة وغيرهم ومساعدتهم في حل مشكالتهم ومايمرون به والتعليم والقدرة وال ان يكتسب مهارة التدريس-3د

 بسبب النمو
 في مجاالت حياتية مختلفة.النموانتقال اثر ما تعلمه  من مادة علم نفس  -4د
 

 طرائق التعليم  والتعلم       

‘استعمال االمثلة من الحياة الواقعية والمقارنات ،استعمال واسلوب المنافشة وتوجيه االسئلة‘والعصف الذهني, طريقة المحاضرة والحوار

 google classroom&google meetالمنصات التعليمية االلكترونية مثل 
 محاضرات متطورة )عرض تقديمي( 

 الكتب العلمية

 طرائق التقييم 

 نشاطات وامتحانات يومية -1

 امتحانات شهرية -2

 القاعة الدراسية  اعداد تقاريروالبحوث والمشاركات في -3
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بنية  .11

 المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعتين   1

في   تعلمه  ما  الطالب  يفهم  ان 

مفهوم  المحاضرة نفس   عن  علم 

يعرفالنم ومعناه النمو  ووان  تعريفه 

النمو  نفس  علم  على  يتعرف  وان 

 دراسته  وانواعه واهمية

،تعريفه علم نفس النمو،مفهومه  

النمو،انواع   معنى ،تعريف النمو ،

واهمية  النمو،مظاهرالنمو 

 دراسته

 المحاضرة

 لنظري ا
االختبارات   

 اليومية 

 ساعتين  2

يتعرف     القوانين الطلبةعلى  ان 

للنمو،مراحل  العامة 

 النموومظاهره 

اخلاصة  والقوانني  املباديء  اهم 
 ،مراحل النمو،مظاهر النمو ابلنمو

عصف الذهني ال

 والمناقشة 

التقييم  

النهائي  

االمتحان  

 الشفهي

 ساعات 4 3-4

اهمية الموضوع واالفادة    لبان يفهم الطا 

تعلمه في  العوامل    منه  يتعرف على  وان 

النمو  في  لعوامل  ،ا واهميتهاالمؤثرة 

لغدد واهميتها  و البيئية،االعوامل  لوراثية،ا

 في النموكعامل مؤثر فيه 

العوامل املؤثرة يف النمو ،العوامل  
الوراثية،الشذوذ الكروموسومي ونتائجة 

البدنية والسلوكية كاملتالزمات ، العوامل  
البيئية، الغددانواعها وامهيتها يف تنظيم  

 النمو والسلوك 

 المحاضرة

،العصف  النظري

 الذهني 

التقييم  

 النهائي 

   باالمتحان

 ساعتين  5
ان  يتعرف على مناهج البحث العلمي 

اساليب   ويتعلم  النمو  نفس  علم  في 

 جمع المعلومات

النمو،  نفس  علم  يف  البحث  مناهج 
 واساليب مجع املعلومات 

 المحاضرة

 النظري 

 

 

التقييم  

باالمتحان  

 الشفهي   

 

 ساعتين  6

المنهج الوصفي واهم ان يتعرف على 

ة  اساليبه التي تستخدم لدراس

الدراسات الطولية والدراسات  النموك 

 المستعرضة

ات الطولية،الدراسات  الدراس
 املستعرضة 

 المحاضرة

 النظري 

التقييم  

النهائي  

باالمتحان  

 الشفهي

 ساعتين  7
ن يتعرف على البحوث التجريبية   ا

 والبحوث االرتباطية 
 المحاضرةا البحوث التجريبية، البحوث االرتباطية 

 لنظري ا

التقييم  

متحان  باال

 الشفهي

  ساعتين  8
امتحان تقويمي شهري للمادة  

 المتحان ا المدروسة واساليب تدريسها 

التقييم  

  االمتحانب

  التحريري

 الشهري

 ساعات  4 9-10
  هاتعريفمرحلة الطفولة ن يتعرف على  ا

لمرحلة  واهميتها  ومجاالت النمو ومراحلها 

 الطفولة والنموالجسمي 

،تعريفها   مالطفولة  وامهيتها راحلها  ، 
النمو   الطفولةوجماالت  ،النمو    ملرحلة 

 اجلسمي 

 المنظمات المتقدمة 
االختبارات 

 اليومية 

 ساعات  4 11-12
ان يتعرف على النمواوالتطورالعقلي  

 واللغوي 
 النمو او التطور العقلي ،واللغوي 

المنظمات 

 المتقدمة،

 المحاضرة

التقييم  

باالمتحان  

 الشفهي

 ساعتين  13

نمواوالتطور االنفعالي التعرف على ال
 واالجتماعي  

 

النمو االنفعايل، العوامل املؤثرة يف منو  
االنفعاالت ، النمو االجتماعي،جماالت  
وصادر التعلم االجتماعي،مسات النمو  

 االجتماعي 

 المحاضرة 

 النظري 

 

 

 

 االمتحان 

 الشفهي
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 
 

 االساسية:املفردات املقررة من اجلامعة النصوص  
 

 للدكتور حامد عبد السالم زهرانالطفولة واملراهقة،علم نفس النمو ب  كتا
 الطفولة واملراهقة اتليف مجال حسني االلوسي،اميمة حيىي علي خان  علم نفس  

 اتليف حسن مصطفى عبد املعطي،هدى حممدقناوي   كتاب علم نفس النمو
 كتاب علم نفس النمو اتليف عباس حممود عوض

    ساعتين  14

امتحان  

تحريري  

 شهري 

 ساعات 4 15-16

مؤسسات  ان يتعرف على دور ال
االجتماعية في التنشئة االجتماعية 

 للطفل االسرة ،المدرسة 

دور املؤسسات االجتماعية يف التنشئة  
االجتماعية، االسرة ،امناط التنشئة الوالدية  

 واتثريها يف سلوك االبناء، املدرسة

 المحاضرة 

 النظري 

 

 

التقييم  

 النهائي 

باالمتحان  

 الشفهي

 ساعتين  17
القران ووسائل  ان يتعرف على جماعة ا 

 االعالم 
 المحاضرة  مجاعة االقران‘ وسائل االعالم 

 النظري 

 التقييم النهائي 

  باالمتحان

 الشفهي

 ساعات 6 18-19-20

مفهوم   ان يتعرف على 
المراهقة،تعريفها،مراحلها ومظاهر النمو في  

 كل مرحلة 

مفهوم املراهقة،تعريفها،مراحل 
املراهقة،مظاهر النمو يف مرحلة البلوغ 

هر النمو يف مرحلةاملراهقة املتوسطة  ومظا
 ومظاهرالنمو يف مرحلة املراهقة املتاخرة 

 المحاضرة  

 النظري والمناقشة 

 

 

 

 

االختبار  

 الشفهي

 ساعتين  21
ان يتعرف على المراهق والمجتمع:المراهق  

 واالسرة والمراهق والمدرسة 
واجملتمع:املراهق واالسرة واملراهق  املراهق  

 واملدرسة
النظري  المحاضرة 

 والمناقشة

 التقييم النهائي 

باالمتحان  

 الشفهي

 ساعتين  22
ان يتعرف على المراهق واالقران،ووسائل  

 االعالم 
المحاضرة النظري   املراهق واالقران ،املراهق ووسائل االعالم 

 والمناقشة

 التقييم النهائي 

باالمتحان  

 الشفهي

23-24-25-

26-27 
 ساعات 10

نه،واهمية  ان يتعرف على المراهق والمه
العمل في حياة المراهق،واهمية اختيار  

المهنه والعوامل المؤثرة فيها،توافق المراهق  
كمايتعرف على اتجاهات المراهقين -للعمل

وميولهم واهميتها ،ومصادر اكتسابها،  
 والعوامل المؤثرة فيها 

املراهق واملهنه،وامهية العمل يف حياة  
ل املؤثرة  املراهق،وامهية اختيار املهنه والعوام

كمايتعرف على  -فيها،توافق املراهق للعمل
اجتاهات املراهقني وميوهلم وامهيتها 

 ،ومصادر اكتساهبا، والعوامل املؤثرة فيها 

 المحاضرة 

 النظري 

 

 

 

 

 

 

 لتقييم النهائي 

باالمتحان  

 الشفهي

 

 

 

 

 ساعتين  28
ان يتعرف على بعض مشكالت  

 المراهقين:التاخرالدراسي 

هقني:التاخر الدراسي،  بعض مشكالت املرا
تعريفه ،انواعه،اسبابه، كيفية حتديده  

 وعالجه
 المحاضرة النظري 

االسئلة  

 الشفهيه

 ساعتين  29
ان يتعرف على السلوك العدواني  تعريفه  

 واسبابه،وعالجه 
عريفه  واين تلسلوك العدا

 المحاضرة النظري  واسبابه،وعالجه 
االمتحان 

 الشفهي

 ساعتين  30
على جنوح  ان يتعرف الطلبة 

 االمراهقين،تعريفه،اسبابه، وعالجه 
جنوح ااملراهقني،تعريفه،اسبابه، 

 الجه اساليب عو 
المحاضرة النظري  

 والمناقشة

االمتحان 

 الشفهي



  
 5الصفحة 

 
  

لى سبيل المثال ورش  متطلبات خاصة ) وتشمل ع

 ( مواقع االلكترونيةالعمل والدوريات والبرمجيات وال

 عرب االنرتنتالعلمية، البحوث واملصادر  
 مواقع االنرتنت اخلاصة بعلم نفس النمو 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية (  
 سية التطبيقات املدر 

 

،اثراء الطلبة باحدث المعلومات،استعمال  خطة تطوير المقرر الدراسي: التحديث المستمر للمصادر .13

طرائق تدريس حديثة تتضمن اساليب التعليم االلكتروني تنمية معارف الطلبة من خالل اثراء معرفتهم بكل  

 ماهو حديث من مصادر وكتب تتعلق بالمقرر الدراسي 
 

 القبول  

 ة المقررةحسب القبول المركزي والخط سابقة المتطلبات ال

  أقل عدد من الطلبة 

 ررةاكبرمن الخطة االستيعابية المق اكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 البرنامج. 

 

  الهيثم  ابن الصرفة  للعلوم التربية كلية التعليمية  املؤسسة .1

 العلمي سم الكيمياء قسم املركز /  الجامعي القسم  .2

 ED التربوية االدارة املقرر  رمز/  اسم  .3

 بكلوريوس فيها  يدخل التي  البرامج .4

 يومي املتاحة  الحضور  أشكال .5

 2022_ 2021 السنة /  الفصل .6

  وخمسين  ستة (الكلي ) الدراسية الساعات عدد .7

 1/11/2021  الوصف  هذا إعداد تاريخ .8

  املقرر  أهداف .9

  والصفية واملدرسية والتعليمية التربوية االدارة على التعرف .1
 النجاح  لالداري  االدارية  القواعد على التعرف .2
  ومساوؤها ومحاسنها وفوائدها التعليمية للمؤسسات املركزية االدراة معنى على التعرف .3
 ومساوؤها  ومحاسنها  وفوائدها التعليمية للمؤسسات الالمركزية الدارة معنى على التعرف .4
  التعليمية املؤسسات مدراء انواع على التعرف .5
  املتسلط املدير شخصية معرفة .6
 املتساهل املدير شخصية معرفة .7
 الديمقراطي  املدير شخصية معرفة .8
 الدبلوماس ي  املدير شخصية معرفة .9

  الصفية االدارة واهمية  معنى على التعرف .10
  التعليم نحو املتعلم دافعية لزيادة املدرس قبل  من املرغوبة الكالمية  انماط على التعرف .11
 نحو املتعلم دافعية تقلل التي املدرس قبل من بها مرغوب الغير الكالمية  انماط على التعرف .12

 التعليم 



  املدرسية  االنشطة  فائدة على التعرف .13
  التربوي  رافاالش اهمية على التعرف .14
  التربوي  االشراف اساليب  على التعرف .15
  التربوي  االشراف  انواع على التعرف .16
  التربوي  املشرف اختيار  االلية على التعرف .17
  التربوي  املشرف  مواصفات على التعرف .18
  التربوي  املشرف وتواجه تعيق التي  واملشاكل املعوقات معرفة .19
  العراق داخل التعليمي السلم معرفة .20
  حلها وسبل العربي الوطن  في الثانوي  التعليم يواجهها التي  املشاكل  اهم معرفة .21
  العراق في واالختصاص التربويين للمشرفين والنوعية الكمية االعداد على التعرف .22

 
 
 

 

 والتقييم  والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10

  والفهم  املعرفة -أ
  التربوية االدارة  معنى ادراك -1أ
  والالمركزية املركزية االدارة اساليب من الغاية ادراك -2أ
   التربوية االدارة في تؤثر التي  العوامل معرفة -3أ
  التعليمية املؤسسات يديرون الذين  املدراء انواع  ادراك -4أ
  واساليبه وانواعه واالختصاص ي التربوي  االشراف من  الفائدة  معرفة -5أ
  واالختصاص ي التربوي  املشرف تواجه التي واملشاكل معوقات معرفة  -6أ
  باملوضوع الخاصة املهارات  - ب

  التعليمية املؤسسات ادارة كيفية الطالب يتقن– 1ب
  والالمركزية املركزية االدارة يستخدم متى يعرف – 2ب
  الصف ادارة فن  يتقن – 3ب
 االشراف  واساليب انواع على يتعرف    -4ب

  والتعلم التعليم  رائقط     

 
  تعاوني تعليم ، التقارير مناقشة  ، املشكالت ،حل االعتيادية املحاضرة ،  املناقشة

 
 

  التقييم طرائق     

 اليومي  االمتحان .1
  الشهري  االمتحان .2
 (السنوي  النصف) املركزي  االمتحان .3
  النهائي االمتحان .4

 
 
 التفكير  مهارات -ج

  االبداعي التفكير -1ج
 الناقد التفكير-2ج
  االستنباطي  التفكير-3ج



 االستقرائي  التفكير   -4ج
 

  والتعلم التعليم طرائق     

 
 الكتروني تعاوني تعليم ، التقارير مناقشة ، املشكالت ،حل لكترونية ا املحاضرة  االلكترونية، املناقشة

 
 

  التقييم طرائق   

 اليومي  االمتحان .1
  الشهري  االمتحان .2
 (السنوي  النصف) املركزي  االمتحان .3
 النهائي االمتحان .4

 
 
 (. الشخص ي والتطور  التوظيف بقابلية املتعلقة األخرى  املهارات)  واملنقولة العامة   املهارات  - د

  والخطابة االلقاء فن  على القدرة تنمية  -1د
  النقاش على القدرة  تنمية-2د
  املشكالت حل  على القدرة  تنمية-3د
  لها والتنظيم االدارة حب على القدرة  تنمية   -4د

 

 املقرر  بنية .11

 املطلوبة التعلم مخرجات الساعات  األسبوع 
 الوحدة اسم 

 أو املساق  /

 املوضوع 

 التعليم  طريقة
 طريقة

 التقييم 

 ساعتين  االول 
 التربوية االدارة على التعرف

  والصفية  واملدرسية  والتعليمية
 

 املناقشة

   االلكترونية

 االمتحان

 اليومي 

 الثاني
 االدارية  القواعد على التعرف ساعتين 

 النجاح  لالداري 
 

 املحاضرة

 االلكترونية 
 

 الثالث 
 املركزية االدراة معنى على التعرف ساعتين 

 وفوائدها  التعليمية  للمؤسسات

  ومساوؤها ومحاسنها

 
 املشكالت حل

 واملناقشة

  االلكترونية

 

  الربع

 ساعتين 
 الدارة معنى على التعرف

 التعليمية للمؤسسات الالمركزية

 ومساوؤها ومحاسنها وفوائدها

 

 املشكالت حل

 والتعليم

 التعاوني

 االلكتروني

 

 الخامس 
 مدراء انواع على التعرف ساعتين 

  التعليمية املؤسسات
 التعليم 

  االلكتروني

 

    املتسلط املدير شخصية معرفة ساعتين  السادس



  السابع
 
 

 الثامن 
 

 التاسع 
 

  العاشر
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
17 

 
 

18 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

 شهري  امتحان ساعتين 
 

 املتساهل املدير شخصية معرفة
 

 الديمقراطي  املدير شخصية معرفة
 

 الدبلوماس ي  املدير شخصية معرفة
 

 االدارة واهمية  معنى على التعرف

  الصفية
 

 الكالمية  انماط على التعرف

  قبل من  املرغوبة
 نحو املتعلم دافعية لزيادة املدرس

  التعليم
 

 الغير الكالمية  انماط على التعرف

 التي  املدرس قبل  من بها مرغوب

 التعليم  نحو  املتعلم دافعية تقلل
 

  املدرسية  االنشطة  فائدة على التعرف
 

  شهري  امتحان
 

 االشراف اهمية على التعرف

  التربوي 
 

 االشراف اساليب  على التعرف

  التربوي 
 

 االشراف  انواع على التعرف

  التربوي 
 

 املشرف اختيار  االلية على التعرف

  التربوي 
 

 املشرف  مواصفات على التعرف

  التربوي 
 
 

 شهري  امتحان
 

 وتواجه تعيق التي املعوقات معرفة

  التربوي  املشرف
 

 

 املشكالت حل

 واملناقشة

 والتعليم

  االلكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمتحان

  الشهري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 
 
 

23 
 

24 
 
 
 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 
 

29 
 

30 

  العراق داخل التعليمي السلم معرفة
 

 يواجهها التي  املشاكل  اهم معرفة

 العربي الوطن في الثانوي  التعليم

  حلها وسبل
 

 والنوعية الكمية االعداد على التعرف

 واالختصاص التربويين للمشرفين

  العراق في
 

 البنائي االشراف على التعرف

 والوقائي
 
 

 العالجي االشراف على التعرف

  واالبداعي
 
 
 

 االشرف على التعرف

 التصحيحي 
 

 شهري  امتحان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املشكالت حل    

 والتعليم

  التعاوني
 وااللكتروني

 
  

   

 

  التحتية البنية .12

 : املطلوبة القراءات
  األساسية النصوص ▪

 املقرر  كتب ▪

      أخرى  ▪

 للمؤلف والتطبيق الفكر االستراتيجي التربوي  التخطيط .1

  محمد الحاج  علي احمد
 العالي التعليم  مؤسسات في التربوية االدارية القيادة .2

  املخالفي هزاع  سعيد  الخامس محمد  للمؤلف
  حامد  سليمان . د للمؤلف املعاصرة التربوية االدارة .3
 سهام. د للمؤلف  اخالقي انساني منحى الصفية  االدارة .4

   محمود
 



 املثال سبيل على وتشمل)  خاصة  متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية واملواقع

 

 سبيل على وتشمل )  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات  املثال 

 (  امليدانية والدراسات املنهي 

  املطبقين الطلبة على االشراف 

 

                                                القبول  .13

  السابقة  املتطلبات

   الطلبة من عدد أقل

 اكثر             الطلبة من عدد أكبر

 



1 

 

 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم التعليمية المؤسسة  .1

 الكيمياء  ي / المركز علمالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات3 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 10/2021/ 25 الوصفتاريخ إعداد هذا  .7

 أهداف المقرر  .8

 . الفصل قائدراسة التحليل الكمي الوزني، ذوبانية الرواسب، وطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما  بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض 

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



2 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ

 معرفة الطالب لطرق التحليل الكيميائي  -1أ

 الوزني وطرق اجراء الحسابات معرفة معنى التحليل الكمي  -2أ

 فهم معنى ثابت حاصل األذابة  -3أ

  قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

   تقدير بعض العناصر وايجاد نسبها المئوية .أن يتقن الطالب  -1ب 

 وتطبيقاتها  طرائق الفصلالتمييز بين  -2ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1

 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -3

 طرائق التقييم       

 األمتحانات الشفوية  -1

 األمتحانات الشهرية  -2

 األمتحانات السنوية  -3

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           

 مثل: السبورة الذكية    وسائل األيضاح -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -      

 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -

 األمتحانات الشهرية  -

 األمتحانات السنوية  -    

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 



3 

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 عملي  3 1
تعيين نسبة ماء التبلور في ملح   ماء التبلور 

 كلوريد الباريوم المائي 
 المختبر      

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 2
 ذوبانية الرواسب 

 المختبر       درجة االشباع وحاصل االذابة تعيين 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 3
تقدير الكالسيوم على هيئة او كزاالت   التحليل الكمي الوزني 

 الكالسيوم 
 المختبر        

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 4
تقدير الكالسيوم على هيئة او كزاالت   التحليل الكمي الوزني 

 2الكالسيوم  ج 
 المختبر        

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 التحليل الكمي الوزني  عملي  3 5
تقدير الكبريتات على هيئة كبريتات 

 الباريوم 
 المختبر        

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 التحليل الكمي الوزني  عملي  3 6
تقدير الكبريتات على هيئة كبريتات 

 2الباريوم ج
 المختبر       

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر       امتحان  امتحان  عملي  3 7
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 التحليل الكمي الوزني  عملي  3 8
كرومات  تقدير الرصاص على هيئة 

 الرصاص 
 المختبر       

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاليل المتجانسة   عملي  3 9
تقدير الرصاص على هيئة كرومات  

 الرصاص 
 المختبر       

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاليل الغروية  عملي  3 10
تقدير الحديد على هيئة هيدروكسيد  

 الحديديك  
 امتحانات شهرية   المختبر          

 المختبر        تقدير االلمنيوم على هيئة االلمنيوم  المحاليل غروية  عملي  3 11
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر        امتحان  امتحان  عملي  3 12
وشهرية  امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية 

 تحليل كمي وزني  عملي  3 13
تقدير النيكل على هيئة معقد داي مثيل  

 كاليوكسيم 
 المختبر       

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر         امتحان  امتحان  عملي  3 14
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

   عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة   15

   عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة   16

 عملي  3 17
 طرائق الفصل 

 المختبر        فصل الحديد عن االلمنيوم بالترسيب 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 18
 االستخالص  

 المختبر        توزيع اليود بين الماء ومذيب عضوي
اسبوعية وشهرية  امتحانات 

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 19
توزيع اليود بين مذيب عضوي  االستخالص 

 ومحلول مائي لليود 
 المختبر        

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 20
 التبادل االيوني 

 المختبر           وني تياحساب سعة مبادل ك
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3        21
 التبادل االيوني 

 المختبر           تقدير الكاتيونات الكلية في الماء 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر           امتحان  امتحان  عملي  3 22
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 التبادل االيوني  عملي  3 23
فصل وتقدير الزنك والمغنيسيوم  

 باستخدام التبادل االيوني 
 المختبر       

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3 24
فصل الكلوريد عن البروميد على مبادل  التبادل االيوني 

 ايوني 
 المختبر        

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 الكروموتوغرافيا  عملي  3 25
فصل خليط من صيغ بعض الدالئل 

 الكيميائية 
 المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  امتحان  امتحان  عملي  3 26

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 البنية التحتية  .11

التحليلية    - الكتب المقررة المطلوبة  -1 مختبريةفي عامة  نظرية  اسس    /العملي الكيمياء  وتجارب 

 تأليف د. صفاء رزوقي المرعب التحليل الكمي الوزني وطرائق الفصل 

 

 Fundamentals of Analytical Chemistry (ninth - المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Edition), Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. 

James Holler, Stanley R. Crouch, 2014 

- Modern Analytical Chemistry, David Harvey, 2000 

- Quantitative Chemical Analysis, Eighth Edition, 

Daniel C. Harris, 2010 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......( 

- Analytical chemistry the fundamentals Chemical 

separation methods by John A. Dean 

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

Eighth Ed.  Freeman and Company New York. 2010. 

 التحليل الكيميائي الكمي 

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

quantitative analysis″ international Ed. Person, USA, 

ل الكمي الكيمياء التحليلية والتحلي   .2011  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 اعتماد التعليم المدمج وتقديم المحاضرات المختبرية بحضور الطلبة اضافة الى المحاضرات الفديوية والصوتية.

 

 



1

 نوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

التربية للعلىم الصرفة/ابن الهيثن كليةانمؤصضح انرؼهُمُح .1

الكيوياء ٍ / انمشكزؼهمانمضم ان .2

Ch 201/ الورحلة الثانية العولي/الكيوياء العضىية/اصم / سمز انممشس .3

يىهيأشكال انحضىس انمراحح .4

سنىيانفصم / انضىح .5

ساعات 5)انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

55/11/2021ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

انممشسأهذاف  .8

نرفاػالخ انمخرهفح مُكاوُكُاخ ا ؼضىَح وطشق ذحضُشها وذفاػالذها مغ دساصحانمشكثاخ انذؼشَف انطهثح ػهً 

 .نهزي انمشكثاخ

 

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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 وطشائك انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشخاخ ان .9

 ح ُانمؼشفاالهذاف  -أ
 مؼشفح انطانة نهمشكثاخ انؼضىَح -1أ

 األنذَهاَذاخ وانكُرىواخ وذفاػالذها تؼض انمشكثاخ مثم:  طشق ذحضُشذؼشَف انطانة ت -2أ

 انحىامض انكاستىكضُهُح وانكحىالخ واألَثشاخ  طشق ذحضُشذؼشَف انطانة ت -3أ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 أن َرمه انطانة كراتح انمُكاوُكُح انخاصح تكم ذفاػم  -1ب

 األنذَهاَذاخ وانكُرىواخ تاصرؼمال انكشف انخاصانرمُُز تُه تؼض انمشكثاخ مثم:  -2ب

 األمُىاخ وطشق ذحضُشها انرمُُز تُه -3ب

أن َرمه انطانة كراتح انرشاكُة انخاصح نثؼض انمشكثاخ انؼضىَح مثم: األَثىكضُذاخ وهانُذاخ  -4ب

 األسَم

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمحاضشاخ -1
 وصائم األَضاذ مثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأخهزج انمُاس -3
 اصرؼمال انمحاضشاخ انفُذَىَح وانصف االنكرشووٍ -4

 طشائك انرمُُم      

 االصثىػُحاألمرحاواخ  -1
 فصهُحاألمرحاواخ ان -2
 األمرحاواخ انضىىَح -3

 االهذاف انىخذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أصهىب انحىاس تُه انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أصهىب انمىالشح -3ج

 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىسانشخصٍ انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانمىمىنح )انرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَداتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ اندهاخ خاسج اندامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

  أن َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَش واذماوها  -4د
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تىُح انممشس .11

انضاػاخاألصثىع

مخشخاخ 

انرؼهم 

انمطهىتح

اصم انىحذج / انمضاق أو 

انمىضىع
طشَمح انرمُُمطشَمح انرؼهُم

  اسرتػمهٍ 2 1
 انمحاضشج+انمخرثش االسربين

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

 اسرتػمهٍ 2 2
 انمحاضشج+انمخرثش بيتا نفثيل اسيتيت

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 3

انمحاضشج+انمخرثش االستالديهايدالديهايد

+انمحاضشاخ 

 االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

+انمحاضشاخ 

وشهشَح االنكرشووُح 

وذماسَش مخرثشَح

ػمهٍ 2 4
 انمحاضشج+انمخرثش سايكلو هكسانونكيتون

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ  5
 انمحاضشج+انمخرثش التمييز بني االلديهايد والكيتونادلرآة الفضية

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 1 6
 انمحاضشج+انمخرثش امتحان فصلي

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 7
 انمحاضشج+انمخرثش اسيتواوكزميقواعد شف

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

 اليودوفورمػمهٍ 2 8
 انمحاضشج+انمخرثش كشف اذلالوفورم

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 9
 انمحاضشج+انمخرثش حامض البنزويككانيزارو

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وذماسَش وشهشَح 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 11
 انمحاضشج+انمخرثش حامض اخلليكاحلوامض الكاربوكسيلية

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمه2ٍ 11
 انمحاضشج+انمخرثش امتحان فصلي

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 12

انمحاضشج+انمخرثش خواص الكحوالتالكحوالت

+انمحاضشاخ 

 االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 13
 انمحاضشج+انمخرثش حتضري هاليد الكيل اويلهاليدات االلكيل

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 14
 انمحاضشج+انمخرثش هاليد الكيل اثنويااللكيلهاليدات 

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

 2وظشٌ+ 2 15
ػمهٍ

 انمحاضشج+انمخرثش الفانيرتونفثالنينيرتة

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

ػمهٍ 2 16
 انمحاضشج+انمخرثش الصابونحتضري الصوبنة

+انمحاضشاخ 

االنكرشووُح

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

2
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انثىُح انرحرُح  .11

 Organic chemistry Morrison and Boyed انكرة انممشسج انمطهىتح -1

Oxidation of primary alcohol to carboxylic acid

Organic chemistry Francis carey 
  انؼمهُح فٍ انكُمُاء انؼضىَحنرداسب اانمشاخغ انشئُضُح )انمصادس( -2

انكرة وانمشاخغ انرٍ َىصً تها - أ

)انمدالخ انؼهمُح، انرماسَش،....(

Organic Chemistry By Graham and Selmios 

 انثحىز انخاصح تانمىاضُغ اػالي انمشاخغ االنكرشووُح ، مىالغ االورشوُد -ب

 خطح ذطىَش انممشس انذساصٍ .12

 اػرماد انرؼهُم انمذمح وذمذَم انمحاضشاخ انمخرثشَح تحضىس انطهثح اضافح انً انمحاضشاخ انفُذَىَح وانصىذُح 

 

 خواص االمينات االميناتػمهٍ 2 17
امرحاواخ اصثىػُح  انمحاضشج+انمخرثش

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

 فثاالمايد االميداتػمهٍ 2 18
 انمحاضشج+انمخرثش

ا+

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

 استناليد االميداتػمهٍ 2 19
 انمحاضشج+انمخرثش

 

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح

21 
 امتحان فصلي ػمهٍ 2 

 انمحاضشج+انمخرثش

+

امرحاواخ اصثىػُح 

وشهشَح وذماسَش 

مخرثشَح
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 10 /مختبر الكيمياء الالعضوية / المرحلة الثانية   اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

دراسة مجاميع الجدول الدوري للعناصر الرئيسية مع إجراء تجارب لبعض العناصر لكل مجموعة من  

 المجاميع السبعة للجدول الدوري .  

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة  ي المعرفاالهداف  -أ
تقسيمه الى دورات ومجاميع  التعرف على الجدول الدوري للعناصر من حيث تمكين الطالب من  -1أ

 للعناصر النموذجية )الرئيسية( والعناصراإلنتقالية الرئيسية والداخلية  .

في أخذ فكرة مفصلة عن المواد الخطرة بالمختبر كالحوامض والقواعد مع ذكر  معرفة الطالب  -2أ

 طرائق السالمة من هذه المواد .

ل التجارب التي ستجرى بالمختبر من حيث  إعطاء فكرة مفصلة للطالب من خالل التعرف حو -3أ

 المواد الكيميائية واألجهزة واألدوات الزجاجية .  

مع دراسة  عدد من التجارب التي تخص بعض عناصر الجدول الدوري سيقوم الطالب بإجراء   -4أ

 . خواص كل مجموعة من الجدول الدوري 
 قرر الخاصة بالم يةالمهار االهداف -ب 

 الطالب تقسيم عناصر الجدول الدوري كدورات وكمجاميع . أن يتقن   -1ب

 يميز الطالب من خالل تعلمه إلستخدام كل جهاز في المختبر .  -2ب

جراء الكثير من التجارب المتنوعة والمفيدة حول عدد من عناصر المجاميع  في إ يتقن الطالب  -3ب

 السبعة في الجدول الدوري خالل العام الدراسي .

يتقن الطالب في البحث بالمصادر الخارجية كالمكتبة واألنترنيت من خالل أعطاء أنشطة خارجية   -4ب

 في كل تجربة من تجارب المختبر . 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج
والتطور المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 الشخصي(.

 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  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوع 

 تقرير التجرية عملي  2 1
 مقدمة عن كيفية كتابة تقرير

 امتحانات اسبوعية وشهرية   عملي  التجربة 

 عناصر الجدول الدوري عملي  2 2
دراسة عن تقسيم عناصر الجدول  

 الدوري

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 3
التمييز بين الحوامض  

 والقواعد واألمالح 
 الحوامض والقواعد واألمالح 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 تحضير قاعدة قلوية  عملي  2 4
 تحضير هيدروكسيد الصوديوم

)NaOH) 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 5
التركيز الموالري  تعيين 

 للقاعدة 

تعيين التركيز الموالري  

 لهيدروكسيد الصوديوم 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 6
تقدير الكاربونات والهيدروكسيد   دراسة خليط من قاعدتين 

 في خليط منهما 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 7

م تنقية ملح الطعا تنقية ملح المائدة   

(NaCl)   

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 8

تحضير ملح ثنائي كلوريد   تحضير ملح مزدوج 

البوتاسيوم ثنائي الماء  

(2KCl.CuCl2.2H2O) 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 إمتحان  إمتحان  إمتحان  عملي  2 9
 إمتحان 

 شب البوتاس  عملي  2 10
تحضير شب االبوتاس  

2KAl(SO4)2.12H2O 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   عملي  الكشف عن أيونات شب البوتاس  شب  ال الكشف عن أيونات  عملي  2 11

 عملي  2 12
حساب عدد جزيئات ماء  

 التبلور في شب البوتاس 
حساب عدد جزيئات ماء التبلور  

 في شب البوتاس 
 عملي 

 

 تحضير شب الكروم  عملي  2 13
تحضير شب الكروم  

O2.12H2)42KCr(SO 
 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 14
الكشف عن أيونات شب 

 الكروم 
 الكشف عن أيونات شب الكروم 

 عملي 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   عملي  امتحان نصف السنة   امتحان مركزي عملي  2 15

 الكشف عن أيونات شب الحديد   عملي  2 16
الكشف عن أيونات شب الحديد  

O2.12H2)42NH4Fe(SO 
 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 17
التمييز بين الحديد الثنائي 

 والثالثي 

(  IIIالتمييز بين أيونات الحديد )
 ( IIوالحديد )

 عملي 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 المغنيسيوم خواص فلز  عملي  2 18
دراسة خواص فلز المغنيسيوم  

(Mg) 
 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 تفاعالت آيون المغنيسيوم   عملي  2 19
تفاعالت آيون المغنيسيوم  

(+2Mg) 
 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 20
تفاعالت آيونات الكالسيوم  

 والسترونتيوم والباريوم  

تفاعالت آيونات الكالسيوم  
Ca)2+ والسترونتيوم والباريوم 

)+2, Ba +2Sr 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحان  امتحان  امتحان  امتحان  عملي  2 21

 عملي  2 22
تقدير أيون الكالسيوم في  

 عسرة الماء 
 والمغنيسيوم معقدات الكالسيوم  

 عملي 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 23
تحضير كلوريد الباريوم المائي 

 وبيروكسيد الباريوم 

تحضير كلوريد الباريوم المائي    
(O2.2H2BaCl و تحضير )

 عملي 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  
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   الكتب المقررة المطلوبة  -1

الكيمياء الالعضوية العملي للمرحلة الثانية   كتاب -1

تأليف د. باسم السعدي  –  

متأليف د. علي عجا –الكيمياء الالعضوية العملي  كتاب -2  
  

 ,A.F.Vogel, Qualitative Chemical Analysis المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

1981. 

 Textbook;, Concepts & Models of-1 المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -3

Inorganic Chemistry, edition, Wiley, New, 

2009. 

- 2-Svehla / Sivasankar, Vogel's Qualitative 

Inorganic Analysis, 2012.   

 

 

 

 (2BaOبيروكسيد الباريوم  )

 سلوك بيروكسيد الباريوم  عملي  2 24
تفاعالت بيروكسيد  دراسة بعض 

 الباريوم 
 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   عملي  (3Al+تفاعالت آيون األلمنيوم ) تفاعالت آيون األلمنيوم   عملي  2 25

 عملي  2 26
تحضير ثالثي  

(  IIIأوكزاالتوالومينات )

 البوتاسيوم ثالثي الماء  

أوكزاالتوالومينات  تحضير ثالثي 
(III  البوتاسيوم ثالثي الماء )

O2].3H3)4O2[Al(C3K 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 تفاعالت األوكراالت واأللمنيوم  عملي  2 27
الكشف عن عناصر معقد  
 األوكزاالت مع األلمنيوم 

 عملي 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 امتحانات اسبوعية وشهرية  عملي  عملية تنقية المياه من الملوثات  عملية تنقية المياه   عملي  2 28

 إمتحان  إمتحان  إمتحان  إمتحان  عملي  2 29

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
لتجارب الكيمياء الالعضوية لتجارب عناصر  االستعانة بشبكة االنترنت للمصادر الحديثة والبحوث الرصينة 

 المجاميع الممثلة للمرحلة الثانية .  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركز علميالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 . لهذه المركبات 

 
 
 

 
 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 معرفة الطالب للمركبات العضوية  -1أ

 األلديهايدات والكيتونات وتفاعالتها  بعض المركبات مثل:  تحضيرطرق تعريف الطالب ب -2أ

 الحوامض الكاربوكسيلية والكحوالت واأليثرات  طرق تحضيرتعريف الطالب ب -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة الميكانيكية الخاصة بكل تفاعل  -1ب 

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

 األمينات وطرق تحضيرها  التمييز بين -3ب 

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

 األريل 

 طرائق التعليم والتعلم       

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

 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  .10

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

 وتقارير مختبرية 

 األلديهايدات والكيتوانت  عملي  3نظري+ 2 3
االلديهايدات والكيتوانت, صيغتها, صفاهتا  

 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 

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

 المحاضرة+المختبر والكيتوانت مع ميكانيكيتها لاللديهايدات 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 احلوامض الكاربوكسيلية  عملي  3نظري+ 2 7
امالح احلوامض الكاربوكسيلية ومصادرها, حتضري  

 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 

 األمينات  عملي  3نظري+ 2 13
االمينات و امالح الدايزونيوم ,انواع االمينات  

 المحاضرة+المختبر تسميتها ,صفاهتا الفيزايئية 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 المحاضرة+المختبر قاعدية االمينات 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 المحاضرة+المختبر االمينات مع حامض النرتوز
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر امالح الدايزونيوم وازدواجها مع االمينات تكوين   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  عملي  3نظري+ 2 19
الكحوالت متعددة اهليدروكسيل,حتضري الكحوالت  

 المحاضرة+المختبر االحادية
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 المحاضرة+المختبر الفيزايئية,حتضري االيثرات 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 
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  Organic chemistry Morrison and Boyed  الكتب المقررة المطلوبة  -1

  الرئيسية )المصادر(المراجع  -2

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

Organic Chemistry By Graham and Selmios 

   Organic chemistry Francis Carey المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب 

 

 

 

 

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

 وتقارير مختبرية 

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

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

 وتقارير مختبرية 

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

 المحاضرة+المختبر الفيزايئية,حتضري االيثرات 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 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 
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  خطة تطوير المقرر الدراسي .12
التطوير على المحتوى الدراسي بتنقيح بعض العبارات و باضافة ميكانيكيات كيميائية الى الواجبات الدراسية التي تم تكليف   -

 الطالب بها.  

استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة ومستوى الطالب والوضع الراهن ومواكبة التغيرات والمستجدات التي   -

ية المختلفة .ظهرت في المجاالت العلم  

استعمال وسائل تقويمية حديثة كالتقويم االلكتروني بعمل فورمات الكترونية من اجل االمتحانات الشهرية وكذلك االمتحانات   -

 اليومية.

التطوير على المادة الدراسية من خالل التقاير المعدة والتي لها عالقة باغناء المادة الدراسية بالمعلومات العلمية الحديثة.-  

التطوير على المحتوى الدراسي وذلك من خالل االستفادة من شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت( وذلك باضافة معلومات علمية -

 حديثة لها عالقة بالمادة الدراسية وتعتبر كتغذية راجعة في نفس الوقت.

  االستعانة ببعض الكتب الحديثة والتي تواكب التطور الحاصل في مجال الكيمياء العضوية.   -
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/10/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 طرائق تحضير العناصر ودراسة خواصها ونظائرها الجدول الدوري و التعرف على 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 للبناء األلكتروني للذرات معرفة الطالب -1أ

 بالخواص الدورية للذراتتعريف الطالب   -2أ

 معرفة طرق تحضير العناصر وخواصها   -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة البناء األلكتروني لكل ذرة  -1ب 

 التمييز بين العناصر الممثلة وخواصها وصفاتها العامة  -2ب 

 التمييز بينأنواع األواصر  -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -
 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 
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 بنية المقرر  .10

 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
والح الهيدروجينية،أنواعها، اآلصرة 

 مض او
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 7
زمره األولى،وجودها  العناصر  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 

 الثانية لزمره 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  

 وتقارير مختبرية 

 الزمرة الثالثة  عملي  3نظري+ 2 11

عناصر الزمرة الثالثة ،وجودها  

 وطرائق تحضيرها 

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

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

 وتقارير مختبرية 

 الزمرة الرابعة  عملي  3نظري+ 2 14

عناصر الزمرة الرابعة،الكاربون 

 ونظائره وتفاعالته 

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبرية وتقارير 

 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 شهريام

 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

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

 . 1988البصرة، العراق 

 الجزء الثاني -ه  د نعمان النعيمي وجماعت -

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

 1988، العراق ترجمة د. مهدي الزكوم، منشورات جامعة البصرة

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

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

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

and Sons, Inc. New York, 1995. 

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

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

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

 األوكسجين وانتشاره 

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 

 عملي  3نظري+ 2 23
مركبات األوكسجين أهميتها   الزمرة السادسة 

 وطرئق تحضيرها 

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 24
الكبريت ومركباته وطرائق   الزمرة السادسة 

 تحضيرها 

 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي  3نظري+ 2 25
 السادسة الزمرة 

 بقية عناصر الزمرة السادسة 
امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة+المختبر

 وتقارير مختبرية 

 السابعة الزمرة  عملي  3نظري+ 2 26
عن الزمرة السابعة   مقدمة

 ( )الهالوجينات
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 



 

5 

 

 



1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء ي / المركزعلمالقسم ال .2

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

 يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

  2019/  12/  1  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 ق األستخالصائدراسة التحليل الكمي الوزني، ذوبانية الرواسب، وطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

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

 2021-2022
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ

 معرفة الطالب لطرق التحليل الكيميائي -1أ

 معرفة معنى التحليل الكمي الوزني وطرق اجراء الحسابات -2أ

 فهم معنى ثابت حاصل األذابة -3أ

  قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب حل المسائل المتعلقة بالتحليل الوزني  -1ب

 التمييز بين تقنيات األستخالص وتطبيقاتها -2ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1

 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3

 طرائق التقييم      

 األمتحانات الشفوية -1

 األمتحانات الشهرية -2

 األمتحانات السنوية -3

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 الطالب واألستاذاعتماد أسلوب الحوار بين  -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 -    

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د



3 

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عملي 3نظري+ 2 1
 الوزنيالتحليل الكمي 

 المحاضرة+المختبر الفصل االول )التحليل الكمي الوزني(
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 2
 التحليل الكمي الوزني

 المحاضرة+المختبر تكملة الفصل االول
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

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

 الكمي الوزني(
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 4
 التحليل الكمي الوزني

 المحاضرة+المختبر تكملة الفصل مع حل المسائل
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

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

 ذوبانية الرواسب(
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

 امتحانات شهرية  المحاضرة+المختبر تكملة الفصل مع حل المسائل ذوبانية الرواسب عملي 3نظري+ 2 10

 تكوين الرواسب عملي 3نظري+ 2 11
الفصل الخامس )التكوين البلوري 

 للرواسب(
 المحاضرة+المختبر

وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  15

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  16

 عملي 3نظري+ 2 17
 طرائق الفصل

 المحاضرة+المختبر الفصل السادس )طرائق الفصل(
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

 عملي 3نظري+ 2 18
الفصل التاسع )تقنيات الفصل غير  طرائق الفصل

 المباشرة(
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

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

 الطورين وانظمة االستخالص
 المحاضرة+المختبر

وشهرية امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 20
 االستخالص

 المحاضرة+المختبر تقنيات االستخالص مع حل االسئلة
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 21
 الكروماتوغرافيا

 المحاضرة+المختبر الفصل العاشر )الكروماتوغرافيا(
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 مختبريةوتقارير 

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

 وتقارير مختبرية

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

 وتقارير مختبرية

 عملي 3نظري+ 2 24
 التبادل االيوني

 المحاضرة+المختبر عشر )التبادل االيوني( الفصل الحادي
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر العالقات الرياضية في التبادل االيوني التبادل االيوني عملي 3نظري+ 2 25
امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر حل المسائل تكملة الفصل مع التبادل االيوني عملي 3نظري+ 2 26

امتحانات اسبوعية وشهرية 

 وتقارير مختبرية
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 البنية التحتية .11

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

 تأليف د. صفاء رزوقي المرعب

   الى طرائق الفصل تأليفالكيمياء التحليلية )الجزء الثاني(/ المدخل  -

 د. صفاء رزوقي المرعب

 

 Fundamentals of Analytical Chemistry (ninth - المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Edition), Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. 

James Holler, Stanley R. Crouch, 2014 

- Modern Analytical Chemistry, David Harvey, 2000 

- Quantitative Chemical Analysis, Eighth Edition, 

Daniel C. Harris, 2010 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(

- Analytical chemistry the fundamentals Chemical 

separation methods by John A. Dean 

 ″Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical Analysis - االنترنتالمراجع االلكترونية، مواقع  -ب

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.   لية والتحليل الكميالكيمياء التحلي  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

تطبيقات االلكترونية اليصال برامج والالتعليم المدمج في تدريس المادة النظرية والعملية، واستخدام الحاسوب والاستخدام 

وكذلك اجراء االمتحانات االلكترونية ، ، لهذا الغرض   Google Classroomاستخدام تطبيق منها المادة الى الطلبة ، 

ورفع المحاضرات الفيديوية  Youtubوكذلك انشاء قناة على ال  Google Formوتسجيل حضور الطلبة باستخدام ال 

 .عليها لكي تكون مرجع للطلبة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 12 /المرحلة الثانية   /العملي فيزيائيةمختبر الكيمياء ال اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

 

 تعلم الطالب كيفية معايرة االجهزة المختبرية   -1
 تعلم الطالب كيفية الربط بين بين الصيغة التجريدية للثرموديناميك و بين التطبيق العملي للمادة -2

 تعلم التقنيات الرياضية و الحاسوبية في معالجة النتائج العملية

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة  ي المعرفاالهداف  -أ
 التعرف على.تمكين الطالب من  -1أ

في أخذ فكرة مفصلة عن المواد الخطرة بالمختبر كالحوامض والقواعد مع ذكر  معرفة الطالب  -2أ

 طرائق السالمة من هذه المواد .

إعطاء فكرة مفصلة للطالب من خالل التعرف حول التجارب التي ستجرى بالمختبر من حيث   -3أ

 المواد الكيميائية واألجهزة واألدوات الزجاجية .  

من خاللها يتم استخراج الوزن الجزيئي لبعض  عدد من التجارب التي سيقوم الطالب بإجراء   -4أ

 المركبات 
 قرر الخاصة بالم يةالمهار االهداف -ب 

 .  الرسوم البيانية  أن يتقن الطالب   -1ب

 يميز الطالب من خالل تعلمه إلستخدام كل جهاز في المختبر .  -2ب

للغازات, الكيمياء الحرارية,  جراء الكثير من التجارب المتنوعة والمفيدةفي إ يتقن الطالب  -3ب

 السوائل, التوازن الكيميائي المحاليل, قاعدة الطور, كيمياء السطوح,  

يتقن الطالب في البحث بالمصادر الخارجية كالمكتبة واألنترنيت من خالل أعطاء أنشطة  -4ب  

 خارجية في كل تجربة من تجارب المختبر .  

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج
والتطور المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 الشخصي(.

 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  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوع 

 تقرير التجرية عملي  2 1
تعريف بالمختبر و تجاربه و  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   عملي  المستزمات المطلوبة  

 تعلم الرسم البياني  عملي  2 2

للبيانات  المعالجة الرياضية 

العملية و معادلة الخط  

 المستقيم 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 تعلم الرسم البياني الكنرونيا  عملي  2 3
استخدام برنامج االكسل في  

 معاجلة البيانات التجريبية 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 تحضير قاعدة قلوية  عملي  2 4
ثابت انسكاب السحاحة الجزء  

 االول 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

ة ثابت انسكاب السحاحتعيين   عملي  2 5  
ثابت انسكاب السحاحة الجزء  

 الثاني 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 6
طرق استخراج الوزن  دراسة 

  الجزيئي
تعيين الوزن الجزيئي لمادة  

 متطايرة بطريقة فكتور ماير 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 7
طرق استخراج الوزن  دراسة 

 الجزيئي 
تعيين الوزن الجزيئي لمادة  

 متطايرة بطريقة دوماس  

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 8
 عملي  ايجاد ثابت المسعر  رسم بياني            

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 9
 إمتحان  حرارة المحلول الجزء االول  اجراء التجربة  

 إمتحان 

 عملي  حرارة المحلول الجزء الثاني  رسم بياني  عملي  2 10
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 H∆ايجاد  عملي  2 11
ايجاد حرارة تعادل حامض  

 قوي قاعدة قوية 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 H∆ايجاد  عملي  2 12
حرارة تعادل حامض  ايجاد 

 ضعيف قاعدة قوية 

 عملي 

 

 ايجاد ذوبانية حامض البنزويك  عملي  2 13

تعيين قابلية الذوبان لحامض  

البنزويك في الماء في درجات  

حرارية مختلفة وحساب حرارة  

 المحلول الناتج الجزء االول 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 الرسم البياني للتجربة  عملي  2 14

تعيين قابلية الذوبان لحامض  

البنزويك في الماء في درجات  

حرارية مختلفة وحساب حرارة  

 المحلول الناتج الجزء الثاني 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 ايجاد الوزن الجزيئي  عملي  2 15

تعيين الوزن الجزيئي لمادة  

غير متطايرة بطريقة  

 االنخفاض بدرجة االنجماد  

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  امتحان الفصل االول  امتحان مركزي عملي  2 16
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 17
ايجاد وزن جزيئي بطريقة 

 الغليان االرتفاع بدرجة 

  لمادة الجزيئي  الوزن  تعيين

  االرتفاع  بطريقة  متطايرة  غير

الغليان  بدرجة   

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  
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   المطلوبة الكتب المقررة  -1

. تاليف الكيمياء الفيزياوية العملي 1 / الدكتور نوري   

 خليفة فياض و الدكتور عمار هاني الدجيلي 

 
  

. تاليفالكيمياء الفيزياوية العملي المراجع الرئيسية )المصادر(  -2 / ا.م. جيمس و ف.اي.   

 -1 بريجارد 

 Laboratory Physical Chemistry. W.C. Oelke المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -3

& R. W. Zuehlke     

Experimental Physical Chemistry. W.G. 

 الجزء العملي للتجربة  عملي  2 18
  ثالثي  النظام  و  الطور  قاعدة 

االول الجزء المكونات    

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 الرسم البياني للتجربة  عملي  2 19
  ثالثي  النظام  و  الطور  قاعدة 

الثاني  الجزء المكونات   

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 الجزء النظري للتجربة  عملي  2 20

  لحامض  االمتزاز تعيين

  مائي  محلوله  من  عضوي 

  ثبوت  عند  الفحم بواسطة 

االول  الجزء  الحرارة   درجة  

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 عملي  2 21
استخدام  الحمام المائي  

 الهزاز 

  لحامض  االمتزاز تعيين

  مائي  محلوله  من  عضوي 

  ثبوت  عند  الفحم بواسطة 

الثاني  الجزء  الحرارة   درجة  

 امتحان 

 امتحان 

 استخدام البكنوميتر عملي  2 22
  باستخدام السوائل  كثافة ايجاد 

البكنوميتر  جهاز  

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 استخدام جهار الهيدروميتر عملي  2 23
  باستخدام السوائل  كثافة ايجاد 

الهيدروميتر  جهاز  

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 ايجاد لزوجة المطلقة للكحول  عملي  2 24
  السوائل  اللزوجة قياس 

اوستولد  بطريقة النيوتونية   

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

  عملي  2 25

  غير   السوائل  اللزوجة قياس 

  القرص  بطريقة النيوتونية 

 الدوار 

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

للسوائل   السطحي الشد  ايجاد  حي استخدام جهاز الشد السط عملي  2 26  عملي  
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

االنكسار  معامل  االنكسار استخدام جهاز معامل  عملي  2 27  عملي  
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

   الرسم البياني للتجربة  عملي  2 28
  مذيبين  بين مذاب  توزيع معامل 

االول  الجزء  االمتزاج عديمي   

 عملي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 إمتحان  إمتحان  إمتحان  إمتحان  عملي  2 29
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Palmer 
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وكذلك تعليم الطلبة  الفيزيائيةلتجارب الكيمياء االستعانة بشبكة االنترنت للمصادر الحديثة والبحوث الرصينة 

استخدام برنامج االكسل في رسم ومعالجة النتائج التجريبية التي يتم استخراجها من التجارب العملية كيفية 

 ومقارنتها مع تلك التي يتم رسمها ومعالجتها يدويا وكلك بالنسبة للمادة النظرية. 
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                                                             م.د.عائشة مهنا محمد

 المقرر وصف نموذج

 ( ثانية مادة اللغة االنكليزية )المرحلة ال

 المقرر  وصف

 الطالب  من المتوقعة التعلم ومخرجات  المقرر خصائص  ألهم مقتضبا إيجازا هذا المقرر وصف يوفر

 بينها الربط من والبد  .المتاحة التعلم فرص  من القصوى االستفادة حقق قد  كان إذاعما   مبرهنا تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين

 الهيثم  ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية التعليمية . المؤسسة1

 الكيمياء  المركز  / العلمي . القسم2

 ثانيةاللغة االنكليزية/ المرحلة ال المقرر  رمز / .اسم3

 يومي  المتاحة الحضور .أشكال4

 سنوي  السنة  / .الفصل5

 ساعة  1 )الكلي( الدراسية الساعات .عدد6

 2021/  12/  3 الوصف  هذا إعداد . تاريخ7

 حياتهم في ممارستها على وتدريبهم االنجليزية اللغة مادة في الطلبة مستوى رفع  -1 المقرر .أهداف8

على العلمية، اللغة االساسية القواعد  والتأكيد   كافة في واستخداماتها العالمية لتك 

 المجاالت.

توظيف اللغة االنجليزية في مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية  -2

 والتعليم واألسرة والمجتمع ودراسة الموضوعات العلمية. 

القراءة واالستماع    -3 في مهارة  الطلبة  قدرات  اللغة تطوير  في  والتحدث والكتابة 

 االنجليزية.

اللغة   -4 مادة  وأهمية  بقيمة  يشعرون  الصرفة  للعلوم  التربية  كليات  طلبة  يجعل 

بعد  المدارس  طلبة  مع  تعاملهم  وكيفية  والتكنلوجيا  العلوم  في  ودورها  االنجليزية 

والمتوسطة  االبتدائية  المدارس  في  كمدرسين  اختصاصاتهم  وممارسة  التخرج 

وفي  واإلع بالصناعة  المتعلقة  الدولة  دوائر  في  البحثية  المختبرات  وبعض  دادية 

 مجال البحث والتطوير. 
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات .9

 المعرفية االهداف -أ

 .وعباراتها وجملها بمفرداتها االنجليزية اللغة مادة على التعُرف -1 أ

 .وشروطها ومعاييرها االساسية القواعد على التعُرف -2 أ

 .سليم بشكل االنجليزية اللغة وكلمات معاني فهم تعميق -3 أ

 .اللغة هذه لمفردات الصحيح النطق على القدرة -4 أ

 .عليها واالجابة االسئلة صياغة في الطلبة امكانية زيادة -5 أ

 .والعلمية اليومية حياتهم في االنجليزية اللغة ممارسة على القدرة 6- أ

 بالمقرر  الخاصة المهاراتية االهداف - ب 

 .واالصغاء االستماع مهارة – 1 ب

 .والكتابة القراءة مهارة - 2 ب

 .السليم النطق مهارة – 3 ب

 .االسئلة  على االجابة مهارة 4- ب

 والتعلم  التعليم طرائق -ج

 طالب لكل المشاركة وتسجيل اليومي التحضير( للطلبة اليومي والنشاط البيتية والواجبات الشهرية، االمتحانات

 .) وطالبة

 التفكير  مهارات -ج

 . عليها إجابتهم وإمكانية الطلبة شد لغرض ، المحاضرة أثناء األسئلة طرح -1 ج

 في منها اإلستفادة وإمكانية الطلبة، يعيشها التي  البيئة في يحصل بما االنجليزية اللغة موضوعات ربط -2 ج

 .والتقنية والعلمية االجتماعية حياتهم تيسير

 .الكتاب تمارين وحل عليها، واالجابة األسئلة طرح -3 ج

 .الطلبة مع االنجليزية اللغة ووحدات الموضوعات مناقشة -4 ج

 

 

 التقييم  طرائق

 الشفوية  األمتحانات  -1

 األمتحانات الشهرية  -2

 األمتحانات السنوية  -3

 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج
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 واألستاذ  الطالب  بين الحوار  أسلوب  اعتماد  - 1 ج

 منظمة  تقارير اعداد  - 2 ج

 المناقشة أسلوب  اعتماد   3- ج

 والتعلم التعليم طرائق

 المحاضرات  -1

 الذكية  السبورة :مثل األيضاح وسائل- 2

 التقييم  طرائق

 الشفوية  األمتحانات  -1

 الشهرية  األمتحانات  -2

 السنوية  األمتحانات - 3

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

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

 تلقاها  التي المعرفة وتوظيف األيجابي التفكير - 2 د 

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

 واتقانها  التدريس مهنة تعلم من الطالب  يتمكن أن  4- د 
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 بنية المقرر -10

   أو  المساق / الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات الساعات  االسبوع 

 الموضوع

 طريقة

 التعليم

 التقييم  طريقة

 مجال  في المعرفة إكتساب - 4=4×1 1+2+3+4

الماضي   مثل  الجمل  تشخيص 

المستمر   والماضي  البسيط 

والمضارع   البسيط  والمضارع 

 .المستمر والمضارع التام

 المفاهيم لبعض تمهيد -

 makeالفرق بين   مثل  األساسية

and do . 

New headway Plus (Pre -

Intermediate)Student's Book 

&Workbook 

.1Unit1 : Getting to know you 

.2 Unit2: The way we live 

 

 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

 المصطلحات  على  التعرف - 4=4×1 5+6+7+8

في  االنجليزية تستعمل  التي  بجمل 

 .القصص والحكايات 

اسئلة  التعرف - عمل  كيفية  على 

الماضي   استعمال  خالل  من  والنفي 

 البسيط والمضارع البسيط

New headway Plus (Pre -

Intermediate)Student's Book 

&Workbook  

.1Unit 3 : It all went wrong  

.2Unit 4: Lets go shopping       

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

استعمال مفردات   امكانية - 4=4×1 9+10+11+12

المضارع البسيط والمضارع  

المستمر للتعبير او التحدث حول 

 .المستقبل

التي   المفردات  على  التعرف 

تستعمل للمفرد والجمع والمعدود  

 . وغير المعدود

New headway Plus (Pre -

Intermediate 

Student's Book &Workbook 

.1Unit 5 : What do you want 

to do 

.2 Unit  6: Tell me, What’s it 

like  

 

الفصل   نظري امتحان 

 االول

علم الطالب كيفية استعمال يت ان - 4=4×1 13+14+15+16

المفردات التي تعبر عن االحتمالية 

والتأكيد وماهو الفرق بينهما مع  

وايضا كيفية التعبير  . اعطاء االمثلة

عن طلب االذن او المساح لفعل شي  

 معين وعدم امكانية المساح. 

 .ومراجعة واالسئلة التمارين حل -

New headway Plus (Pre -

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 7 : Fame 

 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

علم الطالب كيفية استعمال يت ان - 4=4×1 17+18+19+20

المفردات في جمل الوصل واسماء  

 الوصل والظروف والنعت. 

. 

New headway Plus (Pre -

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 8 : Do’s and don’ts 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

التعبير عن  علم الطالب يت ان - 4=4×1 21+22+23+24

 . العادات والمتجانسات

التعرف على االفعال المساعدة    -

المشروطة وايضا التعرف على  

New headway Plus (Pre -

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 9 : Going place 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 
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 Unit 10: Risking life and .2 المرادفات وكيفية استعمالها. 

limb 

علم الطالب استعمال الكلمات  يت ان - 4=4×1 25+26+27+28

االفتراضية وايضا استعمال الكلمات  

 المزدوجة معا.

المقاالت  كيفية كتابة التعرف   -

 .واستعمال كلمات الربط

New headway Plus (Pre-

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 11 : Things that 

changed the world 

2. Unit 12: Dreams and reality 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

 امتحان نهاية الفصل

 

 

 

 البنية التحتية  -11

 New headway Plus (Pre-Intermediate) المطلوبة  المقررة الكتب  -1

 English in a Simplified Way, Tahir Al-Bayati )المصادر( الرئيسية المراجع -2

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

Living English Structure, W. Stander Allen 

 

 

 الدراسي  المقرر تطوير خطة -12

 الى المادة  اليصال االلكترونية والتطبيقات والبرامج الحاسوب واستخدام ، المادة تدريس في المدمج التعليم استخدام

 وتسجيل  ، االلكترونية االمتحانات اجراء وكذلك ، الغرض لهذا  Google Classroom تطبيق استخدام منها ،  الطلبة

 عليها  الفيديوية المحاضرات ورفع YouTube ال على قناة انشاء  وكذلك Google Form ال باستخدام الطلبة حضور

 .للطلبة مرجع تكون لكي

 اضافة الى: 

 ) االلكترونية والبرمجيات والمواقع والدوريات العمل المثال ورش سبيل على وتشمل ( خاصة متطلبات -

 محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانيةالخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل المثال  -

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

       2021  قسم الكيمياء للعام الدراسي  –وصف مقرر االرشاد والتوجيه للمرحلة الثالثة    تقدمي
 من قبل : م . د . انور عباس حممد   2022  -

 2020 - 2 – 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .2

   ة تنمية االجتاهات العلميأ . 

 العلمية ب . تنمية امليول 

 

 الهيثم  ابن –كليتة التربية للعلوم الصرفه   المؤسسة التعليمية  .1

 المرحلة الثالثة –قسم الكيمياء   القسم الجامعي / المركز  .2

 ارشاد وصحة نفسية  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 

االرشاد والصحة النفسية   وصف المقرر
 قسم الكيمياء   –املرحلة الثالثة  

 أشكال الحضور المتاحة  .5

 اسبوعي 

 السنوي النظام  الفصل / السنة  .6

 ساعة  30ساعات اسبوعيا . الكلي  10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 ج . حتقيق اجلانب االجتماعي 

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. 

 د . تدريب الطلبة على ممارسة املالحظة العلمية للظواهر العلمية الطبيعية 

 ه . تنمية روح التعاون مع االخرين 



 للظواهر الطبيعية و . تقدير عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل خللقه  

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .8

 المعرفة والفهم  -أ
 يعدد سمات وصفات الشخصية التي تكون وتؤثر في سلوك الفرد  -1أ

 يعرف المفاهيم الخاصة بالمقرر الدراسي مثل التوجيه واالرشاد وعلم النفس االرشادي -2أ

 يذكر خصائص الشخصية السوية واالسوية  -3أ
 يوضح نظريات االرشاد النفسي  -4أ
 يبين الحركات التي ادت الى ظهور االرشاد والتوجيه -5أ
 يعلل تسمية علم النفس االرشادي بمسميات عدة   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 يقيس السمات النفسية الخاصة باالفراد  – 1ب 

 يالحظ تأثير السلوك الالسوي على المجتمع  – 2ب 

 يتعاون مع زمالءه لفهم البيئة   – 3ب 

     يتعاون مع اساتذته العداد وتنفيذ االنشطه العلمية -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدمت عدت طرائق اليصال مادة المقرر العلمية للطلبة ومنها :  

 . المحاضرة

 . المناقشة

 . االستجوابية 

 .العرض

 . االستكشاف  

 

 

 

 طرائق التقييم       

 استخدمت عدة وسائل للتقييم منها :  

 . االختبارات اليومية التحريرية 

 االختبارات اليومية الشفوية . 

 . االختبارات الشهرية التحريرية 

 . االختبارات النهائية التحريرية  

 . حضور والتزام الطلبة بالدوام 

 

 

 



 

 مهارات التفكير  -ج

 المالحظة  -1ج

 القياس  -2ج

 التصنيف  -3ج

    التحليل -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 . المحاضرة

 . المناقشة

 االستجواب . 

 

 طرائق التقييم     

 . االختبارات التحريرية 

 . االختبارات اليومية الشفوية 

 

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

 مهارة االصغاء لالخرين  -1د 

 مهارة مساعدة االخرين عن طريق االرشاد والتوجيه -2د 

 فهم جميع عناصر البيئة المحيطة بالفرد اينما وجد  -3د 

 فهم الذات وتقبل الذات وتحقيق الذات  -4د 



 البنية التحتية   .10

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

لالفراد ملساعدهتم  التوجيه : عملية انسانية تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت 
علىت فهم انفسهم وادراك املشكالت اليت يعانون منها واالنتفاع بقدراهتم  

ومواهبهم يف التغلب على املشكالت اليت تواجههم مبا يؤدي اىل حتقيق التوافق  
بينهم وبني البيئة اليت يعيشون هبا حىت يبلغوا اقصى ما يستطيعون الوصول اليه  

 م من منو وتكامل يف شخصياهت
االرشاد والصحة النفسية اتليف الدكتور جبار وادي ابهض العكيلي   -

 م 2015 –ه 1436

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

 بنية المقرر  .9

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 10 االول 

يميز بين االرشاد 

 والتوجيه 

يميز بين المرشد 

 والمسترشد 

  –التوجيه واالرشاد 

علم النفس االرشادي  

 االرشاد التربوي  –

 -المحاضرة 

 المناقشة 
  –الحضور 

 اختبار شفوي 

 10 الثاني 
يميز بين االرشاد 

 والعلوم االخرى 

العالقة بين   -

االرشاد 

والعلوم  

 االخرى 
مجاالت   -

 االرشاد 

 المحاضرة

االستجوا 

 ب 

االختبارات 

 اليومية 

 يوضح اسس االرشاد  10 الثالث 
 اسس االرشاد  -
نظريات   -

 االرشاد 

 -االستجواب 

 المناقشه 
االختبارات 

 الشفوية 

 10 الرابع
يبين المعلومات  

 الالزمة لالرشاد

المعلومات  -

الالزمة 

 لالرشاد 

 -المحاضره 

 المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

 10 الخامس
يوضح االرشاد  

 والتوجيه في المدرسة 
االرشاد والتوجيه في  

 المدرسة
 -المناقشة 

 االستجواب 
االختبارات 

 اليومية 

 10 السادس
يبين اهمية الحاجة الى  

 برامج االرشاد 
الحاجة الى برامج  

 االرشاد 
 -المحاضرة 

 االستجواب 
االختبارات 

 الشفوية 

 10 السابع 
المشكالت التي  يوضح 

يتناولها االرشاد في 

 المدرسة

المشكالت التي 

يتناولها االرشاد في 

 المدرسة

  -العرض 

 المحاضرة
االختبارات 

 اليومية 



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول   .11

  المتطلبات السابقة 

 طالب 40 أقل عدد من الطلبة 

 طالب  80 أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 

 
 
 

 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

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

 الحياتية  العضوية  للمركبات معرفة الطالب للمفاهيم األساسية   -2أ

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

  قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

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

 التمييز بين األحماض النووية ودور كل منها  - 2ب 

 انواع الدهون وتركيبها ووظائفها  التمييز بين - 3ب 

   دراسة االنزيمات والفيتامينات والهرمونات   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 الشهرية األمتحانات  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  التعليم طريقة 

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

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الكاربوهيدرات   الكاربوهيدرات   نظري  2 2

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الكاربوهيدرات   الكاربوهيدرات   نظري  2 3

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الكاربوهيدرات   الكاربوهيدرات   نظري  2 4

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الكاربوهيدرات   الكاربوهيدرات   نظري  2 5

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الكاربوهيدرات   الكاربوهيدرات   نظري  2 6

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الدهون  الدهون  نظري  2 7

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الدهون  الدهون  نظري  2 8

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الدهون  الدهون  نظري  2 9

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الدهون  الدهون  نظري  2 10

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

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

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  األمينية والببتيدات األمحاض  األمحاض األمينية  نظري  2 13

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

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الربوتينات  الربوتينات  نظري  2 15

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الربوتينات  الربوتينات  نظري  2 16

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

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

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  األنزيمات  األنزيمات  نظري  2 19

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  األنزيمات  األنزيمات  نظري  2 20

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  األنزيمات  األنزيمات  نظري  2 21

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الفيتامبنات  الفيتامبنات  نظري  2 22
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َىفش وطف انًمشس هزا إَدبصاً يمزضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشخبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رسمُمهب 

يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ زمك االسزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبزخ. والثذ يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف 

 انجشَبيح.

 يخشخبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 االهذاف انًؼشفُخ -أ

 نهغخ االَكهُضَخرًكٍُ انطهجخ يٍ انسظىل ػهً االسس انُظشَخ -1أ

 نًخشخبد انهغخ االَكهُضَخرؼشَف انطهجخ انًفبهُى االسبسُخ   -2أ

 ثطشق طُبغخ اندًم وطشَمخ نفظهبيؼشفخ انطهجخ    -3أ

 



 

 

 

 االهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 طشق انُطك النظسُسخ انطشق انًسزخذيخ فٍأٌ َزمٍ انطبنت  -1ة

 انضؼفطشق انهفع انظسُر ويؼشفخ َمبط انانزًُُض ثٍُ  -2ة

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبضشاد -1

 وسبئم األَضبذ يثم: انسجىسح انزكُخ .  -2

 أسزخذاو انظىس وانًخططبد انًهىَخ انًأخىرح يٍ يىالغ األَزشَذ .  -3

 طشائك انزمُُى      

 األيزسبَبد انشفىَخ -1

 األيزسبَبد انشهشَخ -2

 األيزسبَبد األسجىػُخ انًفبخئخ .  -3

 انسُىَخاأليزسبَبد  -4

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ . -ج

 اػزًبد أسهىة انسىاس ثٍُ انطبنت واألسزبر . -1ج

 اػذاد رمبسَش يُظًخ . -2ج

 اػزًبد أسهىة انًُبلشخ . -3ج

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

 لذسح انطبنت ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انزشثىٌ وانًهٍُ  .   -1د          

 انزفكُش األَدبثٍ ورىظُف انًؼشفخ انزٍ رهمبهب . -2د          

 انمذسح ػهً انزؼبيم يغ اندهبد خبسج اندبيؼخ وانزذسَت يؼهى . -3د          

 أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ رؼهى يهُخ انزذسَس وارمبَهب .  -4د          

              



 

 

 

 ثُُخ انًمشس .10

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

اسى انىزذح / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 سبػخ وازذح 1
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Clss-1:         

Expressions of 

quantity and past 

continuous  

 
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 2
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class-2- Choosing 

the correct form 

and question form 

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 3
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class -3- 

Recognizing tenses 

+ explain 

difference between 

for and since with 

examples 

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 4
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class-4- Match a 

question word, 

Vocabulary, 

Replying with a 

question+ How to 

make  and  answer 

a question   

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 5
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class-5- have + 

noun - activlty, 

Linking words lll 

white, during,and 

for 

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 6
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class -6- Explain 

the differences 

between the simple 

and present perfect 

tense 

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 7
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class -7 :  Making 

negatives and 

questions phrases 

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 8
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class -8 :  count 

and uncount nouns 

  

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 



 

 

 

 

 

 

 سبػخ وازذح 9
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class -9 : Passive 

and active voice  
 انًسبضشح

ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

 سبػخ وازذح 11
انمشاءح وانهفع 

 انظسُر

Class -10: If  

clauses or 

conditional 

sentences 

 انًسبضشح
ايزسبَبد اسجىػُخ 

 وشهشَخ 

     

                

 هح انًمشسكزبة انًُ               

 

New Headway Plus 

      

      

      

      

      

      

      

 

 يُبدح سًُش طجشٌو .و 

 



1 

 

 نموذج وصف المقرر

 / الكيمياء العضوية العملي للمرحلة الثالثة   وصف المقرر

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

  Ch 301 /العضوية/ المرحلة الثالثةالكيمياء  اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وكيتونات  وامايدات  استرات  من  الخاصة  وظروفها  تجربة  كل  حسب  عمليا  العضوية  المركبات  تحضير 

   .وقواعد شف وحوامض كاربوكسيلية والديهايدات 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

  االهداف المعرفية -أ

 العضوية تمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء  -1أ

 وقواعد شف وحوامض كاربوكسيلية    استرات وامايدات وكيتونات والديهايدات لتراكيب  معرفة الطالب  -2أ 

وقواعد شف   من استرات وامايدات وكيتونات والديهايدات  تعريف الطالب بمكانيكيات تفاعالت تحضير  -3أ

 وحوامض كاربوكسيلية   

 
 قرر الخاصة بالم يةالمهار ألهدافا  -ب 

وقواعد شف وحوامض   من استرات وامايدات وكيتونات والديهايدات تحضير كل  يتقن الطالب  -1ب   

   .كاربوكسيلية

 وحوامض كاربوكسيلية وكيتونات والديهايدات. استرات  المركبات مثل  بعض  التمييز بين -2ب  

  .الوسطيات للتفاعالت وطرق تحضيرها التمييز بين -3ب 

    .يتقن الطالب كتابة التراكيب الخاصة لبعض المركبات العضوية -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 بالمشاريع البحثية   االهتمام  -4ج
 (. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و -د 

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

 . وتوظيف المعرفة التي تلقاها اإليجابيالتفكير  -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  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 المختبر  ك يدريد الفثالينايترو انه –3استره   االسترات  عملي 2 1
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  فنيل حامض القثاالميك  –N امايدات  عملي 2 2
وتقارير  امتحانات اسبوعية 

 مختبرية 

 المختبر  فنيل فثااليمايد  –N   امايد حلقي عملي 2 3
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  ايودوانيلين   -بارا هلجنه   عملي 2 4
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  تحضير مشتق البنزال  قواعد شف   عملي 2 5
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

     امتحان شهري  عملي 2 6

 المختبر  سايكلو هكسانون فنيل هيدرازون   قواعد شف   عملي 2 7
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  تحضير االستناليد    امايدات  عملي 2 8
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  نايترواستناليد  -بارا معوضه   امايدات عملي 2 9
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  نايتروانيلين   -بارا امينات معوضه   عملي 2 10
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

اعادة ترتب البيناكول الى   كيتوانت عملي 2 11
 البيناكولون  

 المختبر 
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

     امتحان شهري  عملي 2 12

 المختبر  اوكزيم تحضير بنزوفينون  قواعد شف  عملي 2 13
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  فنيل بنزامايد   –N امايدات معوضة   عملي 2 14
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

ك  يتحضير حامض البنزو وكحول  يكاربو كسيل  حتضري حامض عملي 2 15
 البنزيلي   الكحولو

 المختبر 
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  تحضير البنزوين كيتوانت   عملي 2 16
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 المختبر  اكسدة البنزوين الى البنزال   كيتونات ثنائية   عملي 2 17
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 تحضير حامض كاربو كسيلي   عملي 2 18
اعادة ترتب البنزال الى حامض  

 ك  يالبنزال 
 المختبر 

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 االلديهايدات   عملي 2 19
 - الفا  -هيدروكسي  – تحضير بيتا 

 نفثالديهايد  
 المختبر 

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

   امتحان شهري   عملي 2 20
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 البنية التحتية   11.

  للمرحلة الثالثة  /ملزمة الكيمياء العضوية العملي   الكتب المقررة المطلوبة   -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......(          
(Vogel's Textbook of Practical Organic 

Chemistry), 5th Ed., by A.I. Vogel, B.S. Furnis, 

A.J. Hannaford, P.W.G. Smith, A.R. Tatchell, 

1989.  

 3rd Ed. By ,(Experimental Organic Chemistry) المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت  -ب

Philippa B. Cranwell, Laurence M. Harwood, 

Christopher J. Moody, 2017. 

 

  

 

https://www.goodreads.com/author/show/152147.A_I_Vogel
https://www.goodreads.com/author/show/3949392.B_S_Furnis
https://www.goodreads.com/author/show/3949393.A_J_Hannaford
https://www.goodreads.com/author/show/3949394.P_W_G_Smith
https://www.goodreads.com/author/show/152143.A_R_Tatchell
https://www.google.iq/search?tbm=bks&q=inauthor:%22Philippa+B.+Cranwell%22&sa=X&ved=0ahUKEwjQkIi9lLvZAhWCjqQKHaw1CzAQ9AgIczAJ
https://www.google.iq/search?tbm=bks&q=inauthor:%22Laurence+M.+Harwood%22&sa=X&ved=0ahUKEwjQkIi9lLvZAhWCjqQKHaw1CzAQ9AgIdDAJ
https://www.google.iq/search?tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+J.+Moody%22&sa=X&ved=0ahUKEwjQkIi9lLvZAhWCjqQKHaw1CzAQ9AgIdTAJ
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 نموذج وصف المقرر

 الكيمياء العضوية النظري للمرحلة الثالثة   / وصف المقرر

 

 ابن الهيثم / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

 Ch 301 / ةلثالمرحلة الثا / الكيمياء العضوية اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

      2021 / 9 / 1  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطلبة على: 
 احلوامض والقواعد  -1
 طرق حتضري املركبات الوسطية واستقراريتها وتفاعالهتا  -2
 وفيلي يكلو تفاعالت التعويض الني -3
 تجانسةاملة غري لقياملركبات احل -4
 املركبات االروماتية متعددة احللقات  -5

 
 
 

 
 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
بانواعها أيون الكاربون الموجب, للمركبات  لمفهوم الحوامض والقواعد ومعرفة الطالب    -1أ الوسطية 

تحضيرها,   طرق  الحرة,  والجذور  السالب,  الكاربون  مع اسعوامل  أيون  وتفاعالتها  تقراريتها, 

 . الميكانيكية

 (. iNSو   1NS ,2NSبميكانيكيات تفاعالت التعويض النيكلوفيلي وهي )تعريف الطالب  -2أ

 الحلقية غير المتجانسة و االروماتية متعددة الحلقات.  بالمركبات العضويةتعريف الطالب  -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب كتابة الميكانيكية الخاصة بكل تفاعل  -1ب 

 فورم كشف االيودوباستعمال المثيل عن الكيتون كيتونات التمييز بين بعض المركبات مثل:  -2ب 

 وطرق تحضيرها  الوسطيات للتفاعالت الكيميائية التمييز بين -3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج
 (. بقابلية التوظيف والتطورالشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د 

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

  التدريس واتقانهاأن يتمكن الطالب من تعلم مهنة   -4د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 المحاضرة+المختبر احلوامض: تعريفها, منشأها, احلوامض االليفاتية   احلوامض عملي  2نظري+ 2 1
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 الفينوالت, احلوامض الكاربوكسيلية االروماتية احلوامض  عملي  2نظري+ 2 2
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 القواعد: تعريفها, القواعد االليفاتية القواعد  عملي  2نظري+ 2 3
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 غري متجانسة احللقية القواعد   ,القواعد االروماتية القواعد  عملي  2نظري+ 2 4
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 امتحانات شهرية   امتحان   5

 عملي  2نظري+ 2 6
أيون الكاربون املوجب: طرق تكوينه,  بنيته,   أيون الكاربون املوجب

 المحاضرة+المختبر استقراريته 
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 تفاعالت أيون الكاربون املوجب مع االمثلة أيون الكاربون املوجب عملي  2نظري+ 2 7
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 املوجبانواع اعادات ترتيب أيون الكاربون   أيون الكاربون املوجب عملي  2نظري+ 2 8
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 عملي  2نظري+ 2 9
انقصة  O و Nاعادة الرتتيب اىل ذرات  املوجبأيون الكاربون  

 المحاضرة+المختبر لاللكرتوانت 
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 امتحانات شهرية   انحامت   10

 عملي  2نظري+ 2 11
أيون الكاربون السالب: طرق تكوينه,  بنيته,   الكاربون السالب أيون 

 المحاضرة+المختبر استقراريته 
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 عملي  2نظري+ 2 12
تفاعالت أيون الكاربون السالب: تفاعالت   أيون الكاربون السالب 

 المحاضرة+المختبر االضافة وميكانيكياهتا 
اسبوعية وتقارير  امتحانات 

 مختبرية 

 تفاعالت االضافة وميكانيكياهتا تكملة   أيون الكاربون السالب  عملي  2نظري+ 2 13
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 تفاعالت االزاحة وميكانيكياهتا  أيون الكاربون السالب  عملي  2نظري+ 2 14
 المحاضرة+المختبر

اسبوعية وتقارير  امتحانات 

 مختبرية 

 تفاعالت اعادة الرتتيب وميكانيكياهتا  أيون الكاربون السالب  عملي  2نظري+ 2 15
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

   امتحاانت نصف السنة    16

   عطلة نصف السنة   

 عملي  2نظري+ 2 17
تعويض نيوكليوفيلي على  

 مشبعةذرة كاربون 

تعويض نيوكليوفيلي على ذرة كاربون مشبعة:  
 2NSو  1NSميكانيكيات التعويض 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 عملي  2نظري+ 2 18
تعويض نيوكليوفيلي على  

 ذرة كاربون مشبعة

 1NSميكانيكيات التعويض  تطبيقات وأمثلة على
 المحاضرة+المختبر iNSو   2NSو 

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 عملي  2نظري+ 2 19
تعويض نيوكليوفيلي على  

 ذرة كاربون مشبعة

على تفاعالت التعويض مع  اجملاورة اتثري اجملاميع  
 المحاضرة+المختبر وميكانيكياهتا االمثلة 

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 تفاعالت االنتزاع: تعريفها وانواعها  تفاعالت االنتزاع  عملي  2نظري+ 2 20
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 عملي  2نظري+ 2 21
التوجيه يف تفاعالت االنتزاع واتثري اجملاميع الفعالة   تفاعالت االنتزاع 

 المحاضرة+المختبر االنتزاععلى 
امتحانات اسبوعية وتقارير  

 مختبرية 

 امتحانات شهرية    امتحان   22

23 
املركبات احللقية غري   عملي  2نظري+ 2

 املتجانسة اخلماسية 
املركبات احللقية غري املتجانسة اخلماسية: انواعها,  

 تسميتها, طرق حتضريها 
امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر

 مختبرية 

24 
احللقية غري  املركبات   عملي  2نظري+ 2

 املتجانسة اخلماسية 
امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر تفاعالت املركبات احللقية غري املتجانسة اخلماسية

 مختبرية 
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 A guidebook to mechanism in organic chemistry الكتب المقررة المطلوبة  -1

, Inc., and Sons yeed., John Wil th, 6by Peter Sykes

New York, 1985 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 التقارير،....( )المجالت العلمية، 

Organic chemistry by Morrison and Boyed, 6th ed., 

Prentice-Hall of India Private Limited,  

New Delhi, 2002 

MARCH’S advanced organic chemistry by Michael 

B. Smith and Jerry March, 6th ed., John Wiley and 

Sons, Inc., New Jersey, 2007 

 ,.Organic Chemistry by Francis A. Carey, 10th ed       المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب 

 Published 2016 
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املركبات احللقية غري   عملي  2نظري+ 2
 املتجانسة السداسية 

املركبات احللقية غري املتجانسة السداسية: انواعها,  
 حتضريها تسميتها, طرق 

امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر

 مختبرية 

26 
املركبات احللقية غري   عملي  2نظري+ 2

 املتجانسة السداسية 
امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر تفاعالت املركبات احللقية غري املتجانسة السداسية

 مختبرية 

27 
 عملي  2نظري+ 2

املركبات احللقية امللتحمة: انواعها, تسميتها, طرق  امللتحمةاملركبات احللقية  
 حتضريها, تفاعالهتا 

امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر

 مختبرية 

 امتحانات شهرية    امتحان   28

29 
املركبات االروماتية   عملي  2نظري+ 2

 متعددة احللقات 
النفثالني  املركبات االروماتية متعددة احللقات: 
 ومشتقاته, حتضريها وتفاعالهتا 

امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر

 مختبرية 

30 
املركبات االروماتية   عملي  2نظري+ 2

 متعددة احللقات 

االنثراسني والفينانثرين  ومشتقاهتا, حتضريها  
 وتفاعالهتا 

امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر

 مختبرية 

31 
اجلذور احلرة: تعريفها, بنيتها, استقراريتها, وطرق  اجلذور احلرة  عملي  2نظري+ 2

 تكوينها 
امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر

 مختبرية 

امتحانات اسبوعية وتقارير   المحاضرة+المختبر ر احلر و تفاعالت اجلذ اجلذور احلرة  عملي  2نظري+ 2 32

 مختبرية 

https://www.gettextbooks.com/author/Francis_A_Carey
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
 

 تم االستعانة بالكتاب   
 (Organic Chemistry:  Structure, Mechanism, and Synthesis by Robert J. Ouellette and J. 

David Rawn, 2nd ed. Published 2018.)   

كمصدر جديد لغرض تحديث واعطاء امثلة جديدة وميكانيكيات حول التفاعالت والتحاضير الخاصة بمنهج المرحلة 

 الثالثة اضافة الى المصادر االساسية .

 

 

 

 

 
 
 



1 

 

 نموذج وصف المقرر

 الثالثة الكيمياء الحياتية العملي للمرحلة 

 2021/2022للعام الدراسي 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 Ch402 /ثالثة المرحلة ال /العملي الكيمياء الحياتية اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

   والبروتينات ، الدهون، األساسية للكربوهيدرات الكشوفات المختبرية  دراسة 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

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

 البروتينات  ومعرفة الطالب لمكونات وتركيب الكربوهيدرات، ، الدهون  -2أ

 قرر الخاصة بالم يةالمهار ألهدافا  -ب 

 مختبريا.  والبروتينات الدهون   بالكربوهيدرات،يتقن الطالب الكشوفات الخاصة  -1ب 

 عن مجهول سكري مختبريا.  فعمليا. والكشالسكريات المختزلة وغير المختزلة  التمييز بين  -2ب 

 االحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة عمليا.  التمييز بين -3ب 

 .عمليا وكذلك طرق ترسيب البروتينات   اهالكشف عن االحماض االمينية  وتشخيص -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 مقدمة نظرية لكل موضوع.  -1
   ديوات التعليميةشاشة عرض الفمثل:  اإليضاحوسائل  -2
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -3

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 شة اعتماد أسلوب المناق -3ج

 بالمشاريع البحثية   االهتمام  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 شاشة عرض الفديوات التعليمية  مثل:   اإليضاحوسائل  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -      
 طرائق التقييم     

 الشفوية  االمتحانات  -
 الشهرية  االمتحانات  -

 السنوية  االمتحانات  -    
بقابلية التوظيف والتطور    المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - د 

 (. الشخصي

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

 وتوظيف المعرفة التي تلقاها  اإليجابيالتفكير  -2د 

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

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 عملي 2 1
  كشوفات الكربوهيدرات

 المختبرية 
 المختبر  المختبرية  هيدراتكشوفات الكربو

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 2
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر    عملي 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 4
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 6
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

كشوفات     1االمتحان  عملي 2 8
 1االمتحان الكاربوهيدرات+ 

 المختبر 
وعية وشهرية  امتحانات اسب

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  المختبرية   كشوفات الدهون املختربية  كشوفات الدهون عملي 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 11
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 رية وتقارير مختب

 المختبر  = = عملي 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 14
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 15
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  2االمتحان  2االمتحان  عملي 2 16
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي 2 17
كشوفات البروتينيات  

 المختبرية   واالحماض االمينية
كشوفات البروتينيات واالحماض  

 المختبرية  االمينية
 المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 19
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  = = عملي 2 22
حانات اسبوعية وشهرية  امت

 وتقارير مختبرية 

 = = عملي 2 23
امتحانات اسبوعية وشهرية   المختبر 

 وتقارير مختبرية 

24 
 

 عملي 2

 

 

 3االمتحان 

 
 3االمتحان 

 
 

 

 المختبر 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

   وتقارير مختبرية
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     رياض رشيد سليماند.   /ي العملالحياتية الكيمياء  -  المطلوبة   لكتب المقررةا -1

 يوسف جورج فضل للا  أ.                                  

 -Lippincott biochemistry ئيسية )المصادر(رالمراجع ال -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 قارير،......(ت )المجالت العلمية، ال         
- Molecular and cell biology  

Biochemistry by Stryer- 

 

  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت  -ب 

- Principles of biochemistry with human focus 

by Reginald H. Garrett 

-Essential biochemistry by Charlotte W. Pratt 

 

 
 تطوير المقرر الدراسي  خطة .12

الى عرضها اثناء   اللكترونية. اضافةبالصفوف اوتحميلها تم االستعانة ببعض الفديوات العلمية الحديثة  -1

 به الوقت.   حالدرس العملي وبما يسم
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 2 /الثالثة/ المرحلة   فيزيائيةمختبر الكيمياء ال اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

 

 تعلم الطالب كيفية معايرة االجهزة المختبرية   -1
 تعلم الطالب كيفية الربط بين بين الصيغة التجريدية للثرموديناميك و بين التطبيق العملي للمادة -2

 تعلم التقنيات الرياضية و الحاسوبية في معالجة النتائج العملية

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 ة  ي المعرفاالهداف  -أ
 التعرف على.تمكين الطالب من  -1أ

في أخذ فكرة مفصلة عن المواد الخطرة بالمختبر كالحوامض والقواعد مع ذكر  معرفة الطالب  -2أ

 طرائق السالمة من هذه المواد .

إعطاء فكرة مفصلة للطالب من خالل التعرف حول التجارب التي ستجرى بالمختبر من حيث   -3أ

 المواد الكيميائية واألجهزة واألدوات الزجاجية .  

من خاللها يتم استخراج الوزن الجزيئي لبعض  عدد من التجارب التي سيقوم الطالب بإجراء   -4أ

 المركبات 
 قرر الخاصة بالم يةالمهار االهداف -ب 

 .  الرسوم البيانية  أن يتقن الطالب   -1ب

 يميز الطالب من خالل تعلمه إلستخدام كل جهاز في المختبر .  -2ب

للغازات, الكيمياء الحرارية,  جراء الكثير من التجارب المتنوعة والمفيدةفي إ يتقن الطالب  -3ب

 السوائل, التوازن الكيميائي المحاليل, قاعدة الطور, كيمياء السطوح,  

يتقن الطالب في البحث بالمصادر الخارجية كالمكتبة واألنترنيت من خالل أعطاء أنشطة  -4ب  

 خارجية في كل تجربة من تجارب المختبر .  

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2

 طرائق التقييم      

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج
والتطور المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 الشخصي(.

 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  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 تقرير التجرية  عملي  2 1
تعريف بالمختبر و تجاربه و  

 عملي  المستزمات المطلوبة 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

المستقيم إيجاد معادلة الخط  تعلم الرسم البياني  عملي  2 2  عملي  
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 3
إيجاد معدل ثابت السرعة  

 وزمن عمر النصف 
 عملي  تفاعل االسيتون مع اليود 

امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 4
إيجاد معدل ثابت السرعة  

 وزمن عمر النصف 
 عملي  التحلل المائي لخالت المثيل 

امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 5
إيجاد معدل ثابت السرعة  

 وزمن عمر النصف 

التفكك المحفز لبيروكسيد  

 عملي  الهيدروجين 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 6
إيجاد معدل ثابت السرعة  

 وزمن عمر النصف 
 عملي  تفاعل البرسلفات واليوديد 

امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 7
إيجاد معدل ثابت السرعة  

 وزمن عمر النصف 

تصوبن خالت االثيل تراكيز  

 عملي  ابتدائية متساوية 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 8
+ الجزء   رسم بياني 

 العملي 

تصوبن خالت االثيل تراكيز  

 عملي  ابتدائية متساوية 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 9
إيجاد معدل ثابت السرعة  

 وزمن عمر النصف 

تصوبن خالت االثيل تراكيز  

 إمتحان  إمتحان  ابتائية مختلفة 

+ الجزء العملي  رسم بياني عملي  2 10  
تصوبن خالت االثيل تراكيز  

 عملي  ابتائية مختلفة 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 عملي  2 11
تعيين ثابت معدل السرعة  

 تعيين عمر النصف 

تفاعل جذر الكبريتيت مع  

 عملي  اليودات الجزء االول 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 دراسة الشدة االيونية  عملي  2 12
تاثير الملح المحفز على سرعة  

 عملي  التفاعل الكيميائي /الجزءاالول 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 دراسة الشدة االيونية  عملي  2 13
تاثير الملح المحفز على سرعة  

 عملي  التفاعل الكيميائي /الجزءاالول 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 الجزء العملي للتجربة  عملي  2 14
حساب الدوال  

1الثرموديناميكية/  عملي  
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 الجزء العملي للتجربة  عملي  2 15
حساب الدوال  

2الثرموديناميكية/  عملي  
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 استخدام جهار الفسكوميتر  عملي  2 16
تعيين طاقة التنشيط من  

 عملي  قياسات اللزوجة 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 استخدام جهاز الفسكوميتر  عملي  2 17
ايجاد الوزن الجزيئي للبوليمر  

 عملي  من قياسات اللزوجة 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 استخدام جهاز الفسكوميتر  عملي  2 18
ايجاد ثابت ارينوس من  

 عملي  قياسات اللزوجة 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 
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 البنية التحتية   .11

   الكتب المقررة المطلوبة  -1

. تاليف الكيمياء الفيزياوية العملي 1 / الدكتور نوري   

 خليفة فياض و الدكتور عمار هاني الدجيلي 

 
  

الكيمياء الفيزيائية الحركية تاليف علي الطيارجامعة بغداد  المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

(1989 )   

 P.W. Atkins Physical chemistry ninth edition المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -3

2010. 

Essentials of physical chemistry A Run Bahl 

B.S. Bahl G.D. Tull S. Chan company LTD. 

2000. 

Darin J. Ulness ,Physical Chemistry I and 

II, Fall 2006 –2007 

  

 

 ثابت الخلية قياس  عملي  2 19
تعيين حاصل االذابة لملح  

 عملي  شحيح الذوبان 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 قياس ثابت الخلية  عملي  2 20
دراسة تاثير التركيز على  

 عملي  االلكتروليتات القوية 
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

 قياس التوصيل الكهربائي  عملي  2 21
ايجاد ثابت تصوبن خالت االثيل  

التوصيل الكهربائي بطريقة   عملي  
امتحانات اسبوعية  

 وشهرية 

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
وكذلك تعليم الطلبة  الفيزيائيةلتجارب الكيمياء االستعانة بشبكة االنترنت للمصادر الحديثة والبحوث الرصينة 

كيفية استخدام برنامج االكسل في رسم ومعالجة النتائج التجريبية التي يتم استخراجها من التجارب العملية 

 النسبة للمادة النظرية. ومقارنتها مع تلك التي يتم رسمها ومعالجتها يدويا وكلك ب



 

 منهج البحث العلمي نموذج توصيف مقرر  -1
 سهاد عبد االمير عبود.د. التدريسي:   اسم -2

 استاذ مساعد اللقب العلمي :    -3

 الشهادة :   دكتوراه  -4

 القسم: الكيمياء  -5

 البريد األلكتروني:  -6

 أوال : تعريف بالمقرر:   

 طبيعتها  عدد الوحدات   اســــــم المقرر               

 2 العلميمنهج البحث 
 عملي  نظري

 
 

   ساعتان  عدد الساعات المعتمدة

     2022 -2021 العام الدراسي

 األهداف المقرر:   -ثانيا :أ                

    الهدف

يهدف هذا المقرر  إلى تزويد الطلبة  بالمفاهيم  األساسية للبحث العلمي والبحث التربوي،  مع  

مستلزمات البحث العلمي وأساليبه اإلحصائية كما ويركز  هذا المساق على  اإلشارة إلى أهم 

إكساب  الطالب المهارات األساسية في البحث العلمي وتشمل تحديد المشكلة ووضع خطة  

البحث وجمع وتحليل البيانات وكتابة البحث النهائي واختيار المنهج المناسب وتطبيق األساليب  

الت ودراسة العالقات وفحص الفرضيات اإلحصائية في معالجة المشك   

 

 



االغراض السلوكية: ينبغي بعد دراسة هذا المقرر أن يكون كل طالب  قادرا على  -ب

 أن:

 يدرك الطالب لماذا ندرس مناهج البحث العلمي  أن   -1
 أن يقدر الطالب ماذا يعني أن نتعلم أساليب البحث العلمي -2
 البحث العلمي أن يتعرف الطالب على مفهوم منهج  -3
 أن يتعرف الطالب على خصائص البحث العلمي  -4
 أن يعرف انماط البحوث العلمية  -5
 أن يتعرف الطالب إلى خصائص التفكير العلمي  -6
 ان يتعرف الطالب على انواع مناهج البحث واإللمام بأنواع البحوث  المختلفة   -7
 ان يحدد الطالب  مواصفات عنوان البحث الجيد   -8
 على صياغة مشكلة البحث سواء كانت أسئلة أو فرضيات    أن يكون الطالب قادر -9
 أن يكون الطالب قادر على صياغة أهداف وأهمية البحث  -10
 أن يدرك الطالب أهمية اإلطار النظري والدراسات السابقة في البحث وطريقة استخراجها   -11
  – ان يتعرف الطالب على محتويات فصل الطريقة واإلجراءات المتمثلة في مجتمع الدراسة -12

 األساليب اإلحصائية المستخدمة   –أدوات الدراسة  –العينة 
 أن يتقن الطالب كيفية البحث عن المصادر والمراجع في المكتبات وباستعمال االنترنت  -13
 ان يتقن الطالب كيفية التوثيق من المراجع والمصادر المختلفة   -14
 .  ان يقوم الطالب بالتدريب العملي على كل خطوة من الخطوات السابقة  -15
 ان يتعرف على انواع مناهج البحث  -16
 ان يعرف المنهج الوصفي  -17
 ان يعرف المنهج التاريخي  -18
 ان يعرف المنهج التجريبي  -19
 ان يتعرف على مقاييس النزعة المركزية  -20

 ثالثا : مفردات المقرر ) المحتوى (    : 

  الفصل / الموضوع   

  الفصل االول:  اساسيات البحث العلمي

  العلميمنهج البحث 

  خصائص البحث العلمي 

  انماط  البحوث العلمي 

  المفاهيم العامة للمنهج العلمي

  عناصر البحث العلمي 

  مكونات البحث العلمي 



  انواع مناج البحث 

  لفصل الثاني: التفكير والبحث العلمي

  اإلنساني مراحل التفكير  -

  انماط التفكير  -

  مهارات التفكير  -

  االتجاهات العلمية في خطوات التفكير العلمي  -

  الفصل الثالث:جمع وتصنيف البيانات 

  مصادر المعلومات والبيانات في البحث العلمي  -

  العينات والمجتمع االحصائي -

  انواع العينات  -

  وسائل جمع العينات  -

  : االحصاء الوصفي الرابع الفصل 

    اإلحصاء تعريف  -

  االحصاء الوصفي  -

 مقاييس النزعة المركزية  -
 مقاييس التشتت   -
-  

 

  :  كتابة البحث العلميالخامس الفصل 

  مسودة البحث  -

  تنظيم عناصر كتابة البحث العلمي -

  اليات النشر في المجالت  -

  االغراض السلوكية وتصنيفها -

 

 

 

 رابعاً: طرائق التدريس 



 عرض البور بوينت   -التعلم التعاوني  –العصف الذهني   –المناقشة والحوار   –المحاضرة  

 خامساً: التقويم 

 المالحظة المباشرة  -1
 المشاركة الصفية  -2
 االختبارات التحريرية    -3

 

 الدرجة الفصل ت 
 درجة 10 األول امتحان الفصل  1

 10 امتحان نصف السنه  2

 درجة 10 امتحان الفصل الثاني  3

 درجة 60 االمتحان النهائي  4

 درجات  10 المشاركة 5
 

 

 المصادر

(: األنماط المنهجية وتطبيقاتها ، بغددا  2007عبدالرحمن،.أنور حسين الرحمن  و عدنان حقي ) -1

. 

 (:  البحث العلمي ،  عمان .2002عبيدات، ذوقان وآخرون ) -2

 (: أساسيات البحث العلمي.، عمان .2000عو ة، احمد سليمان و فتحي حسن ملكاوي ) -3

 (: مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، عمان .2006سامي محمد )ملحم،  -4

جامعة   –(: مبا ىء اإلحصاء والقياس االجتماعي، كلية اآل اب 2007القصاص، مهدى محمد ) -5

 المنصورة 

6- Kirk . R.  Experimental Design  , California , 2005 . 

7- Internet   
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 نموذج وصف المقرر

 العملي للمرحلة الثالثة   تناسقية/ الكيمياء ال وصف المقرر

 

 ابن الهيثم / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

 Ch302  / المرحلة الثالثة /العملي  تناسقيةالالكيمياء  اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ضمان اكتساب الطلبة المعرفة االساسية في الكيمياء التناسقية وتنميتها في طريق المناهج العلمية الحديثة.   -1

المهارات العلمية في اجراء التجارب وتحضير المعقدات بطرائق العمل في الكيمياء  اكتساب الطلبة -2

 التناسقية.  

 .  تدريب الطلبة على اساليب البحث العلمي والتعامل مع المشاكل في طرق العمل بالكيمياء التناسقية  -3

 
 

 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 االهداف المعرفية -أ

 تناسقية. التمكين الطالب من الحصول على المعرفة النظرية للكيمياء  -1أ

 تحضير المعقدات التناسقية ودراستها . معرفة الطالب  -2أ     

 قرر الخاصة بالم يةالمهار ألهدافا  -ب 

 المعقدات التناسقية المختلفة . دراسة الجزء النظري في تحضير  -1ب 

 كتابة معادالت تحضير المعقدات التناسقية .  -2ب 

 دراسة التهجين للمعقدات المحضرة .  -3ب 

 معرفة الشكل الهندسي لهذه المعقدات ودراستها ورسمها .-4ب 

 .التعرف على طرق تحضير المعقدات التناسقية ومناقشة نتائج التجارب  -5ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 بالمشاريع البحثية  االهتمام  -4ج
 

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

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

 . وتوظيف المعرفة التي تلقاها اإليجابيالتفكير  -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  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة 

المساق أو   /

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 المختبر المحاضرة +  = Cl6)3[Ni(NH[2تحضير المعقد   عملي 3 1
  وشهرية  امتحانات اسبوعية

 وتقارير مختبرية 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  = O 2.H4]SO4)3[Cu(NHتحضير المعقد   عملي 3 2

 وتقارير مختبرية 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  = 2Ni(DMG)تحضير المعقد المتعادل   عملي 3 3

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3 4
 3Cu(IO(2تحضير المعقد المتعادل  

 

وشهرية   امتحانات اسبوعية  المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 ( 1امتحان ) عملي 3 5
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3 6
 تحضير االيزومر  

  O2].2H2O)2(H2)4O2K[Cr(C-Trans 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3 7
 تحضير االيزومر  

  O2].2H2O)2(H2)4O2K[Cr(C-Cis 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

  O2].3H3)4O2[Al(C3Kتحضير المعقد   عملي 3 8
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 ( 2امتحان ) عملي 3 9
امتحانات اسبوعية وشهرية    المختبر المحاضرة +  =

 وتقارير مختبرية 

 NO6[Pb(tu))[3(2   تحضير المعقد   عملي 3 10
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3 11
 المعقد تحضير 

O2].3H3)4O2[Fe(C3K 
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3 12
 المعقد تحضير 

O2].3H3)4O2[Fe(C3K 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 Cl 6)3[Co(NH[3تحضير المعقد   عملي 3 13
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 Cl 6)3[Co(NH[3تحضير المعقد   عملي 3 14
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  = ( 3امتحان ) عملي 3 15

 وتقارير مختبرية 

اسبوعية وشهرية   امتحانات  المحاضرة + المختبر  = Cl]Cl5)3[Co(NH 2تحضير المعقد   عملي 3 16

 وتقارير مختبرية 

 2ONO]Cl5)3[Co(NHتحضير المعقد   عملي 3 17
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 Cl2NO5)3[Co(NH[2تحضير المعقد   عملي 3 18
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 NO3NO5)3[Co(NH[3تحضير المعقد   عملي 3 19
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 ( 4امتحان ) عملي 3 20
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

21 
 4O2C(r[C3K(3[ تحضير المعقد   عملي 3

 
اسبوعية وشهرية   امتحانات  المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

22 
                                تحضير المعقد عملي 3

O 2.2H]3)4O2C(u[C2K -Trans 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

 ]NO5(tu)2Cu)[3(2   تحضير المعقد   عملي 3 23
 

امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 

24 
 O 2.4H]6)CS(Nr[C3Kتحضير المعقد     عملي 3

 
امتحانات اسبوعية وشهرية    المحاضرة + المختبر  =

 وتقارير مختبرية 
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 خطة تطوير املقرر الدراسي   -12

 Cl 3[Cu(tu)[ تحضير المعقد

 )O2.2H]2COO)2CH2NH[Cu  تحضير المعقد

 )en[Cu(NO]2)3(2  تحضير المعقد

 

 

المحاضرات  و الى  اضافة  الطلبة  بحضور  المختبرية  المحاضرات  وتقديم  المدمج  التعليم  الفيديوية  اعتماد 

 .  والصوتية 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch 302/المرحلة الثالثة /تناسقية الكيمياء ال اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  التأصروالنظريات الخاصة بالتأصروكيفية حدوث   التناسقيةالكيمياء  :تعريف الطالب موضوعين االول 

 . تسمية المعقدات واسقراريتها وميكانيكيات التفاعل هو :والموضوع الثاني 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 . تمكين الطالب من معرفة العناصر اإلنتقالية وكيفية حصول التناسق -1أ

 . معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لنظريات التأصر في الكيمياء التناسقية  -2أ

 . معرفة الطالب بتسمية المركبات التناسقية ومدى استقراريتها  -3أ

ورة الكترونية في الصفوف  يتعرف الطالب على المادة التعليمية عن طريق توفيرها بص  -4أ

 االفتراضية.

 معرفة الطالب بأهمية التفاعل االلكتروني في المحاضرات.  -5أ
 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 .يتقن الطالب كيفية اجراء التجارب الخاصة بتحضير المعقدات وطرائق تشخيصها -1ب 

 . تسميتهاطرائق المعقدات التناسقية و كيفية التمييز بين يتقن الطالب  -2ب 

 بين معقدات البرم العالي والواطئ.التمييز -3ب 

 . التمييز بين المعقدات رباعية التناسق والسداسية التناسق -4ب 

 تمكين الطلبة من اكتساب مهارات استخدام الفصول االفتراضية.   -5ب 

 تدريب الطالب على اكتساب القدرة والكفاءة والمهارة في المشاركة في المحاضرات التفاعلية.   -6ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1
 ائل األيضاح مثل: السبورة الذكية.وس -2
 . استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس -3
 .google classroomالمحاضرات االلكترونية عن طريق المنصات االفتراضية مثل  -4

 . google meetوالمحاضرات التفاعلية عبر  

 طرائق التقييم       

 األمتحانات الشفوية  -1
 األمتحانات الشهرية  -2
 األمتحانات السنوية  -3
 مهام تعليمية في الصفوف االفتراضية.  -4

 االلكترونية. االختبارات  -5
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 اعتماد التعليم االلكتروني لتوفير بيئة تعليمية مشوقة ومرنة.   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -
 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

 األمتحانات السنوية  -    

 انشاء مهمة اختبار في الصفوف االفتراضية.   -    
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 . google formsاعتماد االختبارات االلكترونية   -   

 (. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية العامة والمهارات  - 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 

 .واتقانهاأن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس    -4د 

 مهارات التقنيات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل.   -5د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 العناصر اإلنتقالية  عملي  3نظري+ 2 1
صفاهتا، تصنيفها،  موقعها يف اجلدول الدوري، 

 المحاضرة+المختبر الرتتيب اإللكرتوين

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   و وتقارير مختبرية

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 العناصر اإلنتقالية  عملي  3نظري+ 2 2
انصاف األقطار، حاالت األكسدة، األواصر الفلزية  

 المحاضرة+المختبر بني ذرات الفلز اإلنتقايل

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 اعداد التناسق   عملي  3نظري+ 2 3

 4، العدد 2SPهتجني  3، العدد SPهتجني  2
   هتجني  5، العدد 2dSPاو    3SPهتجني 

d3SP 3اوdSP 
 المحاضرة+المختبر

اسبوعية وشهرية  امتحانات 

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 اعداد التناسق  عملي  3نظري+ 2 4

، 3Sp2dاو  2d3SPهتجدددددددددددددددني  6العددددددددددددددددد 
 3SP3dاو  3d3SPهتجدددددددددددددددددني  7العددددددددددددددددددد 

او  4d3SPهتجددددددددددددددني  8وغريهددددددددددددددا، العدددددددددددددددد 
3SP4d. 

 

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 5
النظرايت اليت تفسر كيفية  
 المحاضرة+المختبر نظرية السلسلة  التآصر يف املركبات التناسقية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 6
النظرايت اليت تفسر كيفية  
 المحاضرة+المختبر نظرية فرنر التناسقية  التآصر يف املركبات التناسقية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 المحاضرة+المختبر سالبة، موجبة، متعادلة  انواع الليكاندات  عملي  3نظري+ 2 7

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 المحاضرة+المختبر السن، متعددة احادية السن، ثنائية  انواع الليكاندات  عملي  3نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  
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 االفتراضية. 

 المحاضرة+المختبر املوجبة، السالبة، املتعادلة  تسمية املعقدات عملي  3نظري+ 2 9

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 المحاضرة+المختبر املعقدات اجلسرية، اآليزومرات اهلندسية  تسمية املعقدات عملي  3نظري+ 2 10

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 11
املركبددددددددددددددددددات اآليزومريددددددددددددددددددة يف 

 التناسقية
 المحاضرة+المختبر اهلندسية، البصرية، ايزومرية التأين، ايزومرية التميؤ 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 12
اآليزومريددددددددددددددددددة يف املركبددددددددددددددددددات 

 التناسقية

ايزومرية التناسق، ايزومرية موقع  ، ايزومرية اإلرتباط، 
 التناسق 

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 قاعدة العدد الذري الفعال عملي  3نظري+ 2 13
استقرار األيوانت املعقدة يتوقف على متاثل ترتيبها 

 الرتتيب اإللكرتوين للعناصر النبيلة اإللكرتوين مع 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 14
النظدددرايت الدددديت تفسدددر  بيعددددة 

 التآصر يف املعقدات
 المحاضرة+المختبر تظرية اصرة التكافؤ 

وشهرية  امتحانات اسبوعية 

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 15
النظرايت اليت تفسر  بيعة  

 المحاضرة+المختبر تقاط القوة والضعف يف تظرية اصرة التكافؤ  التآصر يف املعقدات 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 16
النظرايت اليت تفسر  بيعة  

 التآصر يف املعقدات 
 نظرية اجملال البلوري 

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 17

النظرايت اليت تفسر  بيعة  
)اجملال  التآصر يف املعقدات

 البلوري( 

( يف معقدات الربم  (10Dqقياس مقدار  -1
 المحاضرة+المختبر العايل والوا ى 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 18

النظدددرايت الدددديت تفسدددر  بيعددددة 
)اجملااااال التآصددددر يف املعقدددددات

 البلوري(

من حيث  ((10Dqالعوامل املؤثرة على  -2

الشحنة األيونية، نوع التناسق،  بيعة الليكاندات،  
  بيعة األيون الفلزي 

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 19

النظرايت اليت تفسر  بيعة  
)اجملال  التآصر يف املعقدات

 البلوري( 

اخلمسة يف الشكل   (d)انقسام اوربتاالت  -3
 المحاضرة+المختبر رابعي السطوح

وشهرية  امتحانات اسبوعية 

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 20

النظرايت اليت تفسر  بيعة  
)اجملال  التآصر يف املعقدات

 البلوري( 

  مثاين اخلمسة يف الشكل  (d)انقسام اوربتاالت  -4
 المحاضرة+المختبر ورابعي السطوح  السطوح 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 21

النظرايت اليت تفسر  بيعة  
)اجملال  التآصر يف املعقدات

 البلوري( 

 الشكل مثاين السطوح املشوه او اتثري اين تيلر -6
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

 عملي  3نظري+ 2 22

النظدددرايت الدددديت تفسدددر  بيعددددة 
 التآصر يف املعقدات

 نظرية األوربتال اجلزيئي 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 
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 عملي  3نظري+ 2 23

 

النظدددرايت الدددديت تفسدددر  بيعددددة 
التآصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر يف 

 (  األوربتال اجلزيئي)املعقدات

 التآصر يف املعقدات مثانية السطوح.  -1
 التآصر يف املعقدات رابعية السطوح.  -2

 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   مختبرية ووتقارير 

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

24 
اخلددددددددددددددددددددددوا  امل نا يسددددددددددددددددددددددية  عملي  3نظري+ 2

البدددددددددارا م نا يسددددددددددية او دااي وحسددددددددددا  العددددددددددزم  للمعقدات
 المحاضرة+المختبر امل نا يسي

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

25 
العوامدددددل املدددددؤثرة علدددددى اإلسدددددتقرارية مدددددن حيددددد   استقرارية املعقدات عملي  3نظري+ 2

 بيعدددة الفلدددز، اتثدددري اجملدددال الليكانددددي، قاعديدددة 
 الليكاند

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

26 
 استقرارية املعقدات عملي  3نظري+ 2

العوامدددددل املدددددؤثرة علدددددى اإلسدددددتقرارية مدددددن حيددددد  
 المحاضرة+المختبر الصفة املخلبية لليكاند، التاثري الفراغي

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

27 
ميكانيكيدددددددددات اإلحددددددددد ل يف  عملي  3نظري+ 2

 المحاضرة+المختبر 1SN   ،2SNميكانيكية   املعقدات

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

28 
ميكانيكيدددددددددات اإلحددددددددد ل يف  عملي  3نظري+ 2

 املعقدات
ميكانيكيددددددددددة القاعددددددددددددة القريندددددددددددة، ميكانيكيدددددددددددة 

 األكسدة واإلختزال
 

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

29 
تفددددددددددددددددداع ت اإلحددددددددددددددددد ل يف  عملي  3نظري+ 2

 املعقدات
اإلحدددددددد ل يف اااليددددددددل املائيددددددددة،  اإلحدددددددد ل يف 
اااليدل غدري املائيددة، تفداع ت اإلحد ل ب يددا  

 املذيب
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 

30 

تفددددددددددددددددداع ت اإلحددددددددددددددددد ل يف  عملي  3نظري+ 2
 املعقدات

التفكدددددا ا،دددددراري، تفددددداع ت اإلحددددد ل الددددديت 
ليكاندددددددد، -اصدددددددرة فلدددددددزجتدددددددري بددددددددون انفصدددددددام 

 املفعول الرتانسي
 

 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

انشاء   وتقارير مختبرية و

مهمة اختبار في الصفوف  

 االفتراضية. 



 

6 

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

1- Modern Inorganic Chemistry  by Holliday, 

University of Liverpool, 2011 
2- Principles of Coordination Chemistry by  Scott 

Turner,2010 

الدورات التدريبية التي اقامتها الكلية حول منصات التعليم   -3

 االلكتروني. 

 Chemical Bonding and Molecular Geometry by المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب 

Gillespie and Popelier,University of Oxford, 

2001 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 لشرح  االلكترونية  والتطبيقات  الحاسوب  واستخدام, والعملية  النظرية المادة تدربس في المدمج  التعليم استخدام
    ال استخدام Google classroom تطبيق استخدام منها االلكترونية االمتحانات  اجراء وكذلك للطلبة المادة

Google form الطلبة حضور لتسجيل. 
 . للطلبة مرجع تكون لكي عليها  المحاضرات  ورفع  You Tube ال على قناة  انشاء

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم )قسم الكيمياء(  الجامعي / المركز القسم  .2

 المناهج و طرائق التدريس  اسم / رمز المقرر  .3

 في كليات التربية   سالبكالوريو البرامج التي يدخل فيها  .4

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022 - 2021 الفصل / السنة  .6

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

   2021/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 : أهداف المقرر .9

املقرر اىل التعرف على : معىن العلم ، وماهي خطوات التفكري العلمي ،وماذا تشمل مكوانت العلم )مستوايت املعرفة  يهدف 
ومهارات التفكري العلمي ،وماهي أهداف وخصائص العلم ، وماذا يعين  العلمية( ، وكيف ميكن تصنيف مستوايت املعرفة العلمية 

مفهوم التكنولوجيا وماهي االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم .كما يهدف املقرر اىل التعرف على املفهوم القدمي واحلديث  
نهج ، مث التعرف اىل مكوانت املنهج  للمنهج وماهي سلبيات واجيابيات كل منهما أضافة اىل التنظيم املنطقي والسايكولوجي للم

احلديث .ومن أهداف املقرر التعرف على أسس بناء املنهج وأنواع املناهج الدراسية )خصائص ، سلبيات ، اجيابيات ( .كذلك  
وأسلوب  التعرف على االهداف الرتبوية من حيث )املعىن ،االمهية ، مستوايهتا ،صياغتها، جماالهتا ( .وماذا نعين بكل من )طريقة 

واسرتاتيجية ( التدريس ، كما يهدف املقرر للتعرف على تصنيف طرائق التدريس والنظرايت املنبثقة منها ، وفلسفة التدريس  
املختربي وأمهية املخترب يف تدريس العلوم والسالمة املهنية ، أضافة اىل التخطيط يف التدريس وأمهيته وأنواع اخلطط الدراسية  

 اليومية . وكيفية كتابة اخلطة 

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. 



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على طبيعة العلم ، ومكوناته ، وأهدافه ، وخصائصه ، وعملياته . -1أ

 أدراك مفهوم المنهج القديم الضيق والحديث الواسع والمقارنة بينهما بمختلف الجوانب . -2أ

 التمييز بين التنظيم المنطقي والسايكولوجي للمنهج ، وعالقتها بمكونات المنهج الحديث .  -3أ
 التعرف على أسس بناء المناهج الدراسية ، وعالقة التربية بالفلسفة والثقافة .  -4أ
 ف على أنواع المناهج الدراسية وادراك العالقات بينها من خالل مميزات كل منها .التعر -5أ
 أدراك مفهوم االهداف التربوية ومجاالتها ومستوياتها ، وكيفية صياغتها .   -6أ

 أدراك مفهوم ) االسلوب ، الطريقة ، االستراتيجية ( في التدريس ، وكيفية التمييز بينها . -7أ

 واع طرائق التدريس ، وتصنيفها حسب النظريات المنبثقة منها .التعرف على أن  -8أ

 التعرف على  أهمية التدريس المختبري ، وقواعد السالمة  المهنية في المختبرات .  -9أ

 أدراك مفهوم التخطيط في التدريس ، والتمييز بين أنواعه ، والتعرف على ابرز عناصره .  -10أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 المقارنة بين أنواع المناهج وأسس تنظيمها ، وطبيعة تنظيم كل منها .  – 1ب 

 صياغة االهداف العامة والخاصة واالغراض السلوكية بمختلف مجاالتها ومستوياتها.  – 2ب 

 قنيات الحديثة . تقديم درس نموذجي من قبل الطلبة في مادة الكيمياء باعتماد  الطرائق والت  – 3ب 

    كتابة خطة تدريسية بموضوع معين ضمن االختصاص العلمي . -4ب 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة والمناقشة .  -
 خرائط التفكير . -
 المنظمات المتقدمة . -
 المنشطات العقلية المعرفية .  -

 
 :  طرائق التقييم     

 االختبارات التحريرية.  -
 الشفوية .االختبارات  -
 تطبيق فردي وكتابة نموذج لخطة تدريسية في موضوع التطبيق مع الوسائل والتقنيات التعليمية .  -

 

 :  مهارات التفكير -ج

 االستنتاج   -1ج

 االستقراء و االستنباط  . -2ج

 التفسير . -3ج

 التصنيف   -4ج

 
 : طرائق التقييم     

   10_ امتحان الفصل االول 

 10_ امتحان نصف السنة )مركزي( 

 10_ امتحان الفصل الثاني 



 

 10_التطبيق الفردي 

 60_ امتحان نهائي  

 

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

 القدرة على التدريس ) اعتماد طرائق التدريس المناسبة ( . -1د 

 القدرة على التوضيح والمناقشة . -2د 

 مهارة التصنيف  والمقارنة .-3د 

 التخطيط  للدرس وصياغة االغراض السلوكية .  مهارة  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 الموضوع أو 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

      1          3 

التعرف على مفهوم  

العلم ، وطرق التفكير  

وخطوات التفكير  

 العلمي. 

 مفهوم العلم 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

      2                             3 

تصنيف مستويات 

المعرفة العلمية 

ومهارات التفكير  

 العلمي .

 مكونات العلم 

خرائط التفكير 

والمنشطات  

العقلية  

 المعرفية

 أسئلة شفوية 

      3         3                        

التعرف على أهداف 

العلم وخصائصه  

ومفهوم التكنولوجيا 

 وفلسفة تدريس العلوم 

 العلم والتكنولوجيا 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

      4       3 

التعرف على مفهوم  

المنهج )القديم 

والحديث ( سلبيات  

وايجابيات ثم المقارنة  

 بينهما .

 المنهج القديم والحديث 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير  

 أسئلة شفوية 

      5       3 

التمييز بين تنظيم  

المنهج )المنطقي  

والسايكولوجي(  

وتوضيح العالقة  

 بينهما .

 تنظيم المنهج أسس 

المنشطات 

العقلية  

المعرفية 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

      6       3                           
االساس المعرفي 

 واالساس االجتماعي 
 أسس بناء المنهج 

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

      7       3 
االساس النفسي 

 واالساس الفلسفي 
 أسس بناء المنهج  

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

  امتحان الفصل االول   3       8      
أسئلة 

 تحريرية 

      9                             3 

التعرف على منهج  

)المواد المنفصلة و  

المجاالت الواسعة  

 والمواد المترابطة( 

أنواع المناهج  

الدراسية ) المناهج  

 التقليدية ( 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

     10       3 

التعرف على منهج  

)النشاط والميول  

 والمواقف االجتماعية( 

أنواع المناهج  

الدراسية )المناهج 

 الحديثة ( 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

     11       3 
التعرف على المنهج 

 المحوري والوحدات 
أنواع المناهج  

الدراسية )المناهج 

المنظمات 

المتقدمة 
 أسئلة شفوية 



وخرائط   الحديثة ( 

 التفكير 

     12       3 
توضيح مكونات 

 المنهج والعالقات بينها 
عناصر المنهج  

 الدراسي كنظام رباعي 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

     13       3 

التعرف على معنى 

االهداف التربوية  

وأهميتها ومصادر  

 اشتقاقها  

عناصر المنهج  

 الدراسي كنظام رباعي 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

     14       3      

التمييز بين االهداف  

)العامة والخاصة  

 واالغراض السلوكية( 

وشروط الغرض  

السلوكي وكيفية 

 صياغته  

عناصر المنهج  

 الدراسي كنظام رباعي 

خرائط التفكير 

والمنظمات   

 المتقدمة

صياغة  

االهداف 

 التربوية 

     15       3 

التعرف على المجال  

المعرفي لالغراض 

 السلوكية ومستوياته 

تصنيف االغراض 

 السلوكية 
المحاضرة 

 والمناقشة 

صياغة  

االغراض  

 السلوكية 

     16       3 

التعرف على المجال  

الوجداني والمهاري  

لالغراض السلوكية  

 ومستوياتها  

تصنيف االغراض 

 السلوكية 
المحاضرة 

 والمناقشة 

صياغة  

االغراض  

 السلوكية 

    17       3 

التعرف على مفهوم  

)المحتوى والخبرة 

التعليمية ( وقواعد 

 المنهج اختيار محتوى 

المحتوى والخبرات  

 التعليمية 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    18       3 

التمييز بين )طريقة  

 وأسلوب واستراتيجية( 

التدريس ، والتعرف  

على أسس ومميزات 

ومعايير اختيار طريقة  

 التدريس الجيدة 

 طرائق تدريس العلوم 
خرائط التفكير 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    19       3 

تصنيف طرائق   

التدريس ، والتعرف  

على نظرية بياجيه  

 المعرفية

 طرائق تدريس العلوم 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير  

 أسئلة شفوية 

    20       3 

التعرف على طريقة  

 االستكشاف الموجه : 

)معنى ،خطوات ، 

 مزايا ، سلبيات ( 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 المعرفية

المنظمات 

المتقدمة 

والمنشطات  

العقلية  

 المعرفية

 أسئلة شفوية 

    21       3 
التعرف على طريقة  

حل المشكالت  

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

المنظمات 

المتقدمة 
 أسئلة شفوية 



 والمحاضرة المبرمجة 

)معنى ،خطوات، 

 مزايا ،سلبيات ( 

والمنشطات   المعرفية

العقلية  

 المعرفية

    22       3 

التعرف على طبيعة  

نظرية سكنر السلوكية 

والتعليم المبرمج )  

أنواعه ، مميزاته  

 ،سلبياته ( والحاسوب 

طرائق التدريس  

 المنبثقة من  

 النظرية السلوكية 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

    23       3 

التعرف على طبيعة  

النظرية االجتماعية ، 

والتعليم التعاوني  :  

)معنى ،خطوات 

 ،مميزات (

طرائق التدريس  

النظرية  المنبثقة من 

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة  
 أسئلة شفوية 

    24       3 

التعرف على طريقة  

 المناقشات الجماعية : 

 )المعنى، الخطوات ( 

 وايجابياتها وسلبياتها 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 االجتماعية  

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    25       3 

طريقة  التعرف على 

 االلعاب التعليمية : 

 )التعريف ،الخطوات( 

 االيجابيات والسلبيات 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

  امتحان  الفصل الثاني   3       26    
أسئلة 

 تحريرية 

    27       3 

التعرف على  

العروض العلمية 

واالستجواب :)المعنى  

،المزايا ،الخطوات، 

 السلبيات ( 

 طرائق تدريس أخرى 
المحاضرة 

والمنظمات  

 المتقدمة
 أسئلة شفوية 

    28       3 

التعرف على الزيارات  

الميدانية وإعداد 

التقارير: )المعنى،  

 االيجابيات، السلبيات( 

 طرائق تدريس أخرى 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    29       3 

التعرف على التدريس  

المختبري والسالمة  

المهنية واحتياطات  

 االمان أثناء التجارب 

المختبر في تدريس 

 العلوم 

خرائط التفكير 

والمنظمات  

 المتقدمة
 أسئلة شفوية 

    30       3 

التعرف على مفهوم  

التخطيط وأهميته  في  

التدريس، وأنواع  

الخطط التدريسية  

 كتابة الخطة وأسس 

 التخطيط في التدريس 

المحاضرة 

والمناقشة  

وخرائط  

 التفكير 

إعداد نموذج 

 خطة 

  تطبيق فردي مع كتابة    3                    31    
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 (:  2011العفون ، اندية حسني يونس وفاطمة عبد االمري الفتالوي ) 
 "مناهج وطرائق تدريس العلوم " ، مكتبة الرتبية االساسية ، بغداد  . 

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول   .13

 مادة أسس تربية ، مادة علم النفس التربوي ، مادة التعليم الثانوي  المتطلبات السابقة 

 100 أقل عدد من الطلبة 

 200 أكبر عدد من الطلبة  

 
 

 أ . م . د . وسن ماهر جليل     اسم التدريسي :  
 
 
 

                        
 رئيس القسم                                                                    عميد الكلية          

 أ . د . حممد  جابر ابراهيم                                                 أ . د . فراس عبد احلميد عبد اللطيف 
 

 خطة تدريسية يومية 

    32       3  
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 خطة تدريسية يومية 
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 نوىذج وصف الوقرر

 للعبم الدراسي  ثبلثةالللورحلة  النظري بيئيةالكيويبء ال - وصف الوقرر

2021-2020 

 

 الهيثنكلية التربية للعلىم الصرفة/ابن  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 الكيويبء  / انًشكز ؼهًٙانقسى ان .2

 Ch 403/ ثبلثةلاالورحلة / بيئيةالكيويبء ال اسى / سيز انًقشس .3

 يىهي أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سنىي انفصم / انسُخ .5

 / نظريسبعبت 2 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 13/21/2020 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 انجٛئٙ ٔيكَٕبرّ.ُظبو ان دساسخ ػٍ -1

 ٔيصبدسِ.يؼشفخ انزهٕس انٕٓائٙ  -2

 فٓى ٔششذ ػٍ رهٕس انًٛبِ ٔيصبدسْب. -3

 ، انًٕاد انًشؼخ ٔيصبدسْب.دساسخ كًٛٛبء انسًٕو نهًٕاد انكًٛٛبئٛخ -4

 يؼشفخ انزهٕس انضٕضبئٙ ٔاقسبيّ ٔيخبطشِ ٔكٛفٛخ انزحكى ثبنضٕضبء. -5

 
 

 
 
 
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقشسيخشخبد ان .9

 االْذاف انًؼشفٛخ -أ
 جٛئٛخنهكًٛٛبء ان ؼبيخرًكٍٛ انطبنت يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفخ ان -1أ

 .ٔنهزهٕس انضٕضبئٙ – ٔنزهٕس انًٛبِ -  هزهٕس انٕٓائٙيؼشفخ انطبنت ن -2أ

 

 

 قشسانخبصخ ثبنً ٚخنًٓبسا ألْذافا  -ة 

 انجٛئٙ ٔيكَٕبرّ.يؼشفخ انُظبو ٚزقٍ انطبنت  -1ة

 انزًٛٛز ثٍٛ انزهٕس انٕٓائٙ ٔرهٕس انًٛبِ ٔانزهٕس انضٕضبئٙ. -2ة

  يضبس انزهٕس ٔيخبطشِ.ٚزقٍ انطبنت كٛفٛخ ردُت  -3ة

 

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

  انجٛئٛخ. ػٍ انكًٛٛبء انًحبضشاد  -1
  .شبشخ ػشض انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ يثم:  اإلٚضبذٔسبئم  -2
 اسزؼًبل انًخططبد انزٕضٛحٛخ.  -3

 

 طشائق انزقٛٛى      

 االيزحبَبد انشفٕٚخ.  -1
 .انشٓشٚخ االيزحبَبد -2
 .انسُٕٚخ االيزحبَبد -3

 
 

 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ -ج

 .اػزًبد أسهٕة انحٕاس ثٍٛ انطبنت ٔاألسزبر -1

 .اسجٕػٛب   اػذاد رقبسٚش يُظًخ -2

 .اػزًبد أسهٕة انًُبقشخ -3

 .ثبنًشبسٚغ انجحثٛخ االْزًبو  -4

 
 

 (.ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخانًُقٕنخ )انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ - د

 .قذسح انطبنت ػهٗ انؼًم ضًٍ فشٚق انؼًم انزشثٕ٘ ٔانًُٓٙ -1

 .ٔرٕظٛف انًؼشفخ انزٙ رهقبْب اإلٚدبثٙانزفكٛش  -2

 .انقذسح ػهٗ انزؼبيم يغ اندٓبد خبسج اندبيؼخ ٔانزذسٚت يؼٓى -3

 .أٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼهى يُٓخ انزذسٚس ٔارقبَٓب  -4
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 ثُٛخ انًقشس .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريمة التمييم طريمة التعليم

 + وسائل اٌضاح محاضرة نظري2 1
 الفصل االول

 النظام البٌئً ومكوناته
القاء محاضرة 

 الكترونٌة
 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 + وسائل اٌضاح محاضرة نظري2 2
 التوازن البٌئً

 مفهوم التلوث البٌئً
 الكٌمٌاء البٌئٌة

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا امتحان الكترونً الفصل االول فًامتحان  1 امتحان نظري2 3

 + مخططات محاضرة نظري2 4
 الفصل الثانً

 التلوث الهوائً ومصادره
القاء محاضرة 

 الكترونٌة
 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 + مخططات محاضرة نظري2 5
انواع الملوثات وتلوث الهواء 

 بالجسٌمات
 انواع الجسٌمات العالقة

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 + مخططات محاضرة نظري2 6
 ملوثات الهواء وتأثٌراتها

(CO،CO2، 
NO،SO2،H2S) 

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + مخططات نظري2 7

 استنزاف االوزون
 الهٌدروكاربونات

 الكاربون والنتروجٌن والكبرٌت
 والمحٌط البٌئً لكل واحد

لقاء محاضرة ا
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + مخططات نظري2 8
انواع ملوثات الهواء وطرائق 

 قٌاسها
 وسائل مكافحة تلوث الهواء

لقاء محاضرة ا
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 وشهرٌةت اسبوعٌة امتحانا امتحان الكترونً امتحان فً الفصل الثانً 2امتحان  نظري2 9

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 11
 الفصل الثالث 

 المٌاه وتلوث المٌاه
 ومصادر المٌاه

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 11

الحركات االرضٌة واثرها على 
 القشرة االرضٌة 

 حوض غسٌل الكاربون
 اهم احواض الغسٌل الطبٌعٌة

محاضرة  القاء
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 12
 اهم ملوثات المٌاه

 مصادر تلوث المٌاه 
 ت تلوث المٌاهلٌاآ

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 13

 تصنٌف الملوثات حسب طبٌعتها
 مقاٌٌس تصنٌف الملوثات

االجراءات الضرورٌة لوقاٌة 
 الماء من التلوث

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا امتحان الكترونً  امتحان فً الفصل الثالث  3امتحان  نظري2 14

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 15
 الفصل الرابع

 كٌمٌاء السموم 
 للمواد الكٌمٌائٌة

محاضرة القاء 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 16
 التلوث االشعاعً 

 تصنٌف االشعة
 مصادر التلوث بالمواد المشعة 

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 17

 تأثٌر االشعة على الكائنات الحٌة 
الٌورانٌوم المنضب تأثٌر 

والٌورانٌوم المخصب على 
 االنسان والبٌئة

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 ت اسبوعٌة وشهرٌةامتحانا

 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري2 18

 الفصل الخامس 
 التلوث الضوضائً 

 اقسام التلوث الضوضائً 
 انواع الضوضاء ومصادرها 

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 وشهرٌةت اسبوعٌة امتحانا
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   ٔانزهٕس انجٛئٙ انجٛئٛخانكًٛٛبء  - انًطهٕثخ  نكزت انًقشسحا -1

 اسسالٌ د. نٛهٗ خٕسشٛذ أ.

 أ. د. رغشٚذ ْبشى انُٕس

   أ. د. ػًش انؼجٛذ٘

 

( 1989د. خٕاد انخفبخٙ ٔخًبػزّ ."انكًٛٛبء انصُبػٛخ " ) ئٛسٛخ )انًصبدس(شانًشاخغ ان -2

 خبيؼخ ثغذاد

( 2004خًبنٙ." انصُبػبد انجزشٔكًٛٛبٔٚخ" )د. خبثش شُشٕل 

 خبيؼخ انُٓشٍٚ

( 1986د.شٛذ َؼًبٌ . " ادخبل انٗ انكًٛٛبء انصُبػٛخ ")

 خبيؼخ انًٕصم 

 انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب - أ

 قبسٚش،......(ز)انًدالد انؼهًٛخ، ان         
( 1989د. خٕاد انخفبخٙ ٔخًبػزّ ."انكًٛٛبء انصُبػٛخ " )

 ادخبيؼخ ثغذ

د. ػًبد انذثَٕٙ , د نطٛف حًٛذ ػهٙ . " انُفظ انًُشأ ٔ 

 (1986انزشكٛت ٔ انزكُٕنٕخٛب " )

  انًشاخغ االنكزشَٔٛخ، يٕاقغ االَزشَذ - ة

 
 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ .12

 اػذاد رقبسٚش يُظًخ ألَٕاع يخزهفخ يٍ انزهٕس انجٛئٙ.

 ٔانصٕرٛخ.ذٕٚٚخ ٛانًحبضشاد انف اػزًبد انزؼهٛى انًذيح ٔرقذٚى
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 محاضرة + وسائل اٌضاح نظري 2

 مخاطر التلوث الضوضائً 
الضوضاء المسموح مستوٌات 

 بها 
 التحكم بالضوضاء 

القاء محاضرة 
 الكترونٌة

 امتحانات اسبوعٌة وشهرٌة

 امتحانات اسبوعٌة وشهرٌة امتحان الكترونً امتحان فً الفصل الرابع 4امتحان  نظري 2 21
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 اسماء تدريسي مادة الكيمياء الفيزيائية / المرحلة الثالثة للعام الدراسي  

2021-2022 

 ا.د.ظافر تموين عجيل  

 ا.م.د.احمد محمد عباس  

 م.د.سندس هادي  ا.

 م.د.منى عبد الرسول  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

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

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

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

 معرفة الطالب للمفاهيم األساسية لقوانين الكيمياء الحركية  -2أ

 معرفة الطالب بقوانين الكيمياء الكهربائية   -3أ

  قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 يتقن الطالب اجراء التجارب واستخدام األجهزة في المختبربشكل كفوء  -1ب 

 والحسابات المتعلقة بها سرعة 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
 الوجدانية والقيمية االهداف  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

  أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د 
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 بنية المقرر  .10

 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

التعبير عن معدل سرعة التفاعل الكيمياوي 

قانون معدل  -والناتجةبداللة المواد المتفاعلة 

مرتبة التفاعل وجزيئية -سرعة التفاعل 

 التفاعل 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

تفاعالت المرتبة   -زمن عمر النصف-

 المرتبة الكاذبة  -األولى
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

تفاعالت المرتبة الثالثة -ومختلفة التركيز

 متساوية التركيز 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 الجزيئية 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

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

 الطريقة التفاضلية  -
 المحاضرة+المختبر

اسبوعية وشهرية  امتحانات 

 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 -1المعقدةالتفاعالت  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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 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   .11
 
 1989الفيزيائية الحركية تأليف د.علي الطائي الكيمياء  - الكتب المقررة المطلوبة  -1

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  -

-  

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

- P.W. Atkins physical chemistry, 9th edition,  2010 

- Essential of (physical chemistry) by  Arun Bahl 

B.S. Bahl 2000  

 

 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 

 والتوصيليةاملقاومة  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 أالتطبيقات 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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 Physical chemistry  Third edition by Robert silbey االنترنيت المراجع االلكترونية ، مواقع  -ب 

and alberty,  2001  

- Physical chemistry  fourth  edition by  Laidler , 

Meiser and Sanctuary, 2003 

 
  خطة تطوير المقرر الدراسي .12

والتطبيقات  والبرامج  الحاسوب  واستخدام   , والعملية  النظرية  المادة  تدريس  في  المدمج  التعليم  استخدام 

تطبيق    إليصال االلكترونية   استخدام  منها   , الطلبة  الى  وكذلك   Google classroomالمادة   , الغرض  لهذا 

وكذلك انشاء قناة على     Google formاجراء االمتحانات االلكترونية , وتسجيل حضور الطلبة باستخدام ال  

 مرجع للطلبة  الفديوية عليها لكي تكون  المحاضرات ورفع   YouTubeال 
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 نموذج وصف المقرر

 أستاذ المادة : أ.د بسمة محمد احمد             

 أ,ب  المرحلة  : الرابع / صباحي            

 القسم : الكيمياء            

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

 التربية العملية  اسم / رمز المقرر  .3

 في قسم الكيمياء في داخل القاعة الدراسية  أشكال الحضور المتاحة  .4

 google classroomعلى منصة  و
 2022-2021الفصل األول /   الفصل / السنة  .5

   ساعة 80 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/2021/ 25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

إكساب الطالب المعلم "قيد اإلعداد" مهارات التدريس فضال من خبرات واتجاهات إيجابية نحو مهنة   .1

 التدريس.

اآلخرين وتحمل المسؤولية، والصبر  تنمية القدرة على التأمل وتقييم الذات والنقد البناء وتقبل آراء   .2

 ومواجهة المشكالت والمواقف الصعبة على أسس علمية وتربوية. 

تنمية الشخصية المهنية واالجتماعية والتربوية بما يشجع على احترام مهنة التدريس التي سيعمل  .3

 بها مستقبال.

وا .4 المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  من  اإلعداد"  "قيد  المعلم  الطالب  والوسائط تمكين  التصاالت 

 المتعددة في التدريس.

 . ق واستراتيجيات التدريسائ تطوير المهارات الخاصة باختيار طر .5

تحقق   .6 مدى  تحديد  من  يمكن  بما  المختلفة  التقويم  استراتيجيات  بتنفيذ  الخاصة  المهارات  تطوير 

 .طلبةعلم لدى التمخرجات ال

التعليمية   .7 الوسائل  إعداد  القدرة على  التجارب  تنمية  التكاليف  واجراء  بأقل  الدرس  متطلبات  بحسب 

 وأعتماد التجارب البديلة من خامات البيئة المتوافرة .   وبما هو متوفر في البيئة المحيطة

 تنمية القدرة على استخدام التعلم اإلليكتروني .  .8

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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 التفكير الناقد وحل المشكالتتنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية و .9
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررخرجات الم .9

  االهداف المعرفية -أ
 األلمام بالمفاهيم األساسية للتربية العملية   -1أ

 المطبق مهارات التدريس من حيث التخطيط والتنفيذ والتقويم –اكساب الطالب  -2أ

 س و مهارات التخطيط للدرتعرف الطالب على  -3أ         

 تشمل : ومهارات تنفيذ التدريس  تعرف الطالب على  -4أ

 مهارة التهيئة للدرس ,ومهارات التهيئة األبداعي  •

 مهارة شرح الدرس •
 مهارة التفاعل الصفي األبداعي و مهارة التفاعل اللفظي وغير اللفظي •
 مهارة أثارة الدافعية •
 لشفوية ا مهارة األسئلة الصفية •
 التخطيط األبداعي للوسيلة التعليمية ومهارة أستخدام الوسائل التعليمية,  •
 مهارة غلق الدرس •

 .مهارات تقويم الدرس تعرف الطالب على  -5أ

      

 
 
 قرر الخاصة بالم يةالمهار األهداف  -ب 

 المطبق من :  –يتمكن الطالب في داخل القاعة   -1ب 

 للمرحلة الثانوية تقديم درس انموذجي من مادة الكيمياء – 1ب 

 خطة تدريسية من مادة الكيمياء تنظيم  -2ب 

 ومن خامات البيئة المتوافرة   وسائل تعليمية مناسبة للدرس األنموذجيعمل  – 3ب 

 اختيار وعرض يوتيوب تعليمي يخص المادة العلمية  – 4ب 

 اجراء تجارب بديلة من مادة الكيمياء  -5ب 

 

 : تعليم األلكتروني  ال

 كوكل كالسروم  الواجبات على منصة استخدام برنامج  -5ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 , السبورة الذكيةفي داخل القاعة : المحاضرة المفعلة , المناقشة واالستجواب , العصف الذهني  -1

, اسئلة مقالية  ألسئلة التفاعلية , ا power point. ملفات  pdfملفات اسلوب التدريس األلكتروني :  -2

 , قصيرة
 طرائق التقييم       

 , اختبارات مقالية قصيرة   في مهارات التدريس ةنظريللمادة الاختبار تحريري أختبارات شفوية , و) -1
 الخطط الدراسية قبل وبعد التطبيق   قييمت -2

 ثانوية المطبق درس من مادة الكيمياء للمرحلة ال-الطالب اختبار عملي يتضمن  تقديم  - -3

 google meetعلى وواجبات  اختبار الكتروني -)الصفوف األفتراضية( :  -4
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 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   التمسك بأخالقيات مهنة التعليم  -1ج

 األلتزام بتطبيق مهارات التدريس وكفاياته      -2ج

         ممارسة طرائق التدريس الحديثة  -3ج

    الحفاظ على األنضباط السلوكي في داخل الصف  -4ج
بقابلية التوظيف والتطور    المنقولة )المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 الشخصي(. 

, وتحديد األنشطة والواجبات   المطبق على كتابة عناصر انموذج خطة درس يومية-تدريب الطالب   -1د 

 المناسبة للدرس .

. واعتماد تجارب الكيميائية البديلة ال, واجراء   المطبق من  اداء  مهارات التدريس-تمكين الطالب  -2د 

 الحديثة .طرائق التدريس 

والتعاون  ضبط الصف ومعالجة مشكالته والتعامل التربوي مع الطلبة تدريب الطالب المطبق على  -3د 

 المدرسة واولياء األمور   إدارةمع 

 

  

 بنية المقرر  .10

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 
اسم الوحدة / املساق أو  

 طريقة التقييم طريقة التعليم املوضوع 

  مقدمة عن الرتبية العملية مفهوم الرتبية العملية   3 1
 اسئلة شفوية     احملاضرة املفعلة  امهيتها,اهدافها 

معىن األدارة الصفية   األدارة الصفية    
اسئلة شفوية   احملاضرة املفعلة  ومشكالهتا 

 تفاعلية 

أنواع املشكالت الصفية,   األدارة الصفية  3 2
 ومعاجلتها 

املفعلة ,  احملاضرة 
 املناقشة واحلوار 

اسئلة شفوية  
 تفاعلية  

مفهوم منظومة التدريس   مهارات التدريس  3 3
 ومكوانهتا  

النمذجة ,  
احملاضرة املفعلة,  
+  املناقشة واحلوار
عرض تقدميي  

ppt 

اسئلة شفوية  
 تفاعلية  

تعريف التخطيط للتدريس ,   مهارات التدريس  3 4
 مهاراته , مستوايته  أمهيته ,

+  املناقشة واحلوار
عرض تقدميي  

ppt 

اسئلة شفوية  
 تفاعلية 

 مهارات التدريس  3 5
اخلطة التدريسية اليومية ,  

عناصرها  امنوذج خطة  
 تدريسية يومية  

عرض تقدميي  
ppt 

اعداد  اختبار 
+  أغراض سلوكية  
اختبار حتريري  
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 قصري  

 مهارات التدريس  3 6
تدريسية يومية  امنوذج خطة 

 والتدريب عليها 

عرض تقدميي  
ppt  +

 األستجواب 

تنظيم خطة درس  
يومية ألحدى  

موضوعات  
 الكيمياء 

 مهارات التدريس   3 7

الوسائل التعليمية ,  
, أمهيتها  تعريفها  مسمياهتا,  

, شروط اختيار الوسيلة  
واعدادها, قواعد  

,  استخدامها , أنواعها  
  فوائد وجماالت استخدامها

, التخطيط األبداعي  
 للوسيلة 

املناقشة,  
+  واألستجواب

عرض تقدميي  
ppt 

اختبار مقايل  
 قصري  

 مهارات التدريس  4 8
مهارة التهيئة , تعريفها ,  
  أساليب التهيئة ,أنواعها ,

 معىن التهيئة األبداعية  

املناقشة,  
واألستجواب+  
عرض تقدميي  

ppt 

اختبار حتريري  
 قصري  

,   األسئلة الصفية الشفوية  مهارات التدريس  3 9
 تعريفها ,أمهيتها , أنواعها ,  

+ عرض  املناقشة 
 pptتقدميي 

اختبار حتريري   
 قصري  

استخدامات األسئلة   مهارات التدريس   3 10
 الصفية الشفوية ,تصنيفهاهتا  

األستجواب +  
عرض تقدميي  

ppt 

اختبار شفوي +  
 اختبار حتريري  

غلق الدرس , تعريفه,   مهارات التدريس   3 11
 انواعه , اغراضه , اساليبه 

األستجواب +  
عرض تقدميي  

ppt 

كتابة الطالب  
خالصة واستنتاج  

 عن احملاضرة  

 مهارات التدريس  3 12

التفاعل الصفي, تعريفه,  
أمهيته , اغراضه , أساليب  

التفاعل اللفظي وغري  
 اللفظي 

ااملناقشة + عرض  
 pptتقدميي 

أسئلة مقالية  
 قصرية 

التعزيز والتغذية , الراجعة ,   مهارات التدريس  3 13
 التعريف , األمهية .انواعها  

ااملناقشة + عرض  
 pptتقدميي 

أسئلة مقالية  
 قصرية 

أسئلة مقالية  ااملناقشة + عرض  تقومي التدريس , تعريفه ,   مهارات التدريس   3 14



6 

 

 البنية التحتية   .11
    الكتب املقررة املطلوبة   -1

 التوجد 

(: املدخل اىل املناهج وطرائق  2007. اخلليفة, حسن جعفر) 1 املراجع الرئيسية )املصادر(  -2
 , مكتبة الرشيد, الرايض.2التدريس, ط

(: اساسيات التدريس , دار  2010ابراهيم وآخرون ) . شرب , خليل 2
 املناهج , عمان . 

( : مهارة التدريس , دار اليازوري ,  2011. نيهان , حيىي حممد )3
 عمان

(: املناهج احلديثة وطرائق التدريس,  2013عطية , حمسن علي ).  4
 , دار املناهج , عمان. 1ط

 الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  -أ
 )اجملالت العلمية، التقارير،......(          

 
  Journal of Chemical Education       

حلس, داؤد درويش , وحممد أبو شقري : حماضرات يف مهارات   املراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنت  -ب
 www.academic.eduالتدريس 

جتارب يف  الرجوع للمواقع األلكرتونية الختيار يوتيوابت تعليمية عن  
 الكيمياء او افالم تعليمية ختص موضوعات الكيمياء للمرحلة الثانوية 

Mawdoo3.com 
https:\\goo.gl\rwVEfh 

 
 تطوير املقرر الدراسي    خطة .12

 مت أضافة موضوع مهارات التدريس األبداعي ومنها  لغرض تطوير املقرر الدراسي 
 ي مهارة التهيئة األبداعي -
 مهارة التخطيط األبداعي للوسيلة التعليمية   -
 بداعي  التقومي األ مهارة  -

 
 

 قصرية  pptتقدميي  أمهيته , انواعه  
 امتحان حتريري مبهارات التدريس  3 15
 املطبق درس مع اعداد خطة تدريس امنوذجية  -تطبيق الطالباختبار عملي   3 16



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 . خالل اجراء التجارب والكشوفات المختبرية لها

 
 
 

 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

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

 معرفة وتشخيص المركب عن طريق االطياف  -2أ

 للمركبات  فهم معنى األزاحة الكيمياوية -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

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

 واماكن ظهورها في المركبات المجاميع الفعالة التمييز بين  -2ب 

 والعوامل المؤثرة على موقع الحزم  األزاحة الكيمياويةالتمييز بينالمجاميع المؤدية الى  -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

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

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -
 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 
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 بنية المقرر .10

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 عملي 3نظري+ 2 1
  الطيف الكهرومغناطيسي و

 مطيافية االشعة تحت الحمراء 
 المحاضرة+المختبر مقدمة عامة 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3نظري+ 2 2
 الحمراءمطيافية االشعة تحت 

IR 
 المحاضرة+المختبر النظرية 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على مواقع الحزم  IR عملي 3نظري+ 2 3
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على مواقع الحزم  IR عملي 3نظري+ 2 4
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر المجاميع الفعالة واماكن ظهورها  IR عملي 3نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر المجاميع الفعالة واماكن ظهورها  IR عملي 3نظري+ 2 6
وشهرية  امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر IRتحليل وتفسير اطياف ال  IR عملي 3نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر IRتحليل وتفسير اطياف ال  IR عملي 3نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر وامثلة تمارين  IR عملي 3نظري+ 2 9
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3نظري+ 2 10
طيف الرنين النووي  

 NMR المغناطيسي
 المحاضرة+المختبر النظرية و مقدمة عامة

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 1H NMR عملي 3نظري+ 2 11
وحاالت   NMR H1طيف 

 الدوران النووي 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر االزاحة الكيمياوية  NMR H1 عملي 3نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على االزاحة  NMR H1 عملي 3نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 NMR H1 عملي 3نظري+ 2 14
االزاحة الكيمياوية للمركبات الغير 

 مشبعة 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 NMR H1 عملي 3نظري+2  15
H1 تحليل وتفسير اطياف ال 

NMR 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر وامثلة  تمارين               NMR H1 عملي 3نظري+ 2 16
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 عملي 3نظري+ 2 17
  طيف االشعة فوق البنفسجية 

UV 

وميكانيكية امتصاص   مقدمة عامة

 UVال 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر العوامل المؤثرة على مواقع الحزم  UV عملي 3نظري+ 2 18
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر حساب قيم االمتصاص  UV عملي 3نظري+ 2 19
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر البنزين ومشتاقته  UV عملي 3نظري+ 2 20
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المحاضرة+المختبر   تمارين             UV عملي 3نظري+ 2 21
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 طيف الكتلة  عملي 3نظري+ 2 22

  تعيين و طيف الكتلة         

 المحاضرة+المختبر الصيغة الجزيئية          

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 

23 
 عملي 3نظري+ 2

 
 طيف الكتلة 

 معرفة قمة االيون الجزيئي 

      والتجزئة         

 المحاضرة+المختبر

 

 

وشهرية  امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية 
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التشخيص  الكتب المقررة المطلوبة  -1 للمركبات   كتاب  االول    ةالعضوي  الطيفي  بجزئيه 

 والثاني 

 ترجمة د.هادي كاظم عوض 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1- R. Silverstein, F. Webster and D. Kiemle, 

”Spectrometric Identification of Organic 

Compounds”, 7th Ed., John Wiley and Sons, 

Inc., New York (2005). 

2-   J. Smith, ” Organic Chemistry”, Mc Graw 

Hill, New York(2006). 

3- F. cary, ” Organic Chemistry”, 6th Ed., Mc 

Graw Hill, New York  (2006). 

 

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

 

المراجع االلكترونية، مواقع   -ب 

 االنترنيت 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 استخدام مصادر ومعلومات حديثة وكذلك استخدام اطياف سجلت  في اجهزة متطورة كامثلة لمركبات عضوية 

 واضافة معلومات جديدة وحديثة 

 

 

 

 



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 

1 
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  التعليمية المؤسسة 

 

2 
 الكيمياء  القسم العلمي / المركز

 

3 
 اسم / رمز المقرر 

 /     الكيمياء الفراغية / المرحلة الرابعة -الموضوع الخاص 

  Ch 403 

 

4 
 يومي  أشكال الحضور المتاحة 

 

5 
 سنوي  الفصل / السنة 

 

6 
 ساعات ) نظري فقط ( 2 الدراسية )الكلي(عدد الساعات 

 

7 
 10/2020/ 25 تاريخ إعداد هذا الوصف

 
 أهداف المقرر .1

  

التعّرف على الشكل الفراغي المجّسم للمركب العضوي و طرق تسمية االيزومرات و التمييز بينهم ، 

 والتعرف على التفاعالت و التنبؤ بالناتج الحاصل. 

 

 

 

م المتوقعة من الطالب يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل 

هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  تحقيقها مبر

 وصف البرنامج. 



 

2 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .2

 االهداف المعرفية -أ

 .كتابة شكل المركبات العضوية في الفراغ معرفة الطالب لطرق  -1أ

 التنبؤ بالتفاعالت التي تحصل فراغيا ومسار التفاعل والناتج المتكّون. تمكين الطالب من  -2أ

 طرق فصل األيزومرات بشكل نقي .معرفة الطالب  -3أ

فة الطالب كيف يحصل التفاعل االنتقائي و ما شروطه و تهيئة ظروف التفاعل للحصول على الناتج  معر -4أ

 المطلوب و التقليل من النواتج الجانبية. 
 

 قرر الخاصة بالم يةالمهار األهداف  -ب 

 الطالب أقتراح ميكانيكية التفاعل للتفاعل االنتقائي. يتقن  -1ب 

 االيزومرات و معرفة طرق فصلها.بين التمييز  -2ب 

 المركبات المستقرة فراغيا و غير المستقرة ، ومعرفة السبب العلمي. بين التمييز  -3ب 

 يتقن الطالب تسمية اآليزومرات العضوية.  -4ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم 

 ، كتاب الكيمياء الفراغية للمركبات العضوية.  المحاضرات  -1

 ، المجسمات الفراغية . مثل: السبورة الذكية  اإليضاحوسائل  -2

 لفصل اآليزومرات الفراغية. المواد المختبرية وأجهزة القياسصور أو فلم يوضح استعمال  -3

 طرائق التقييم 

 الشفوية  االمتحانات  -1

 الشهرية  االمتحانات  -2

 السنوية  االمتحانات  -3

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . بين الطالب واألستاذ  و المناقشة العلمية  اعتماد أسلوب الحوار -1ج

 .منظمةعلمية اعداد تقارير  -2ج

 .تفسير النتائج ومناقشتها بشكل علمي اعتماد أسلوب  -3ج

 .  بالمشاريع البحثية االهتمام -4ج

 المركبات العضوية في الفراغ.البحث في النت عن أشكال  -5ج

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

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

 . وتوظيف المعرفة التي تلقاها  اإليجابيالتفكير  -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  .3

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

 محاضرة ساعة نظري  2 1
مقدمة عامة عن الكيمياء  

 الفراغية 
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 2
محاضرة + وسائل  

 إيضاح

تعاريف , مقارنة بين  

المركبات الكيرالية و غير 

 الكيرالية 

 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 3
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 

العوامل المؤثرة على توجيه 

التفاعالت بأتجاه مسار دون  

 اآلخر

 المحاضرة 

 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 

 محاضرة ساعة نظري  2 4
المجاميع الفعالة وتأثيرها  

 على التفاعل 
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 5
محاضرة + وسائل  

 إيضاح

مسار بعض تحليل و تفسير 

 التفاعالت العضوية
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 6
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 

عدم تفاعل  تحليل و تفسير 

بعض المركبات على الرغم  

 من توفر الظروف المالئمة

 المحاضرة 

 

اسبوعية امتحانات 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 

 ساعة نظري  2 7
محاضرة + وسائل  

 توضيحية 

أنظمة تسمية المركبات  

 العضوية
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 المحاضرة  مسائل و حلول 1محاضرة  +االمتحان  ساعة نظري  2 8

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 نظري ساعة  2 9
محاضرة + وسائل  

 إيضاح

تحليل ميكانيكيات التفاعل  

2Ni , SN1 , SNS 

 

 المحاضرة 

 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 

 ساعة نظري  2 10
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 

الوضعيات الفراغية  

 للمركبات الحلقية
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 نظري ساعة  2 11
محاضرة + وسائل  

 إيضاح
 المحاضرة  استقرارية الحلقة السداسية 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 12
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 
 المحاضرة  تفاعالت الحلقة السداسية 

 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية
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 ساعة نظري  2 13
محاضرة + وسائل  

 إيضاح
 المحاضرة  أستقرارية الحلقات الخماسية 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 14
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 
 المحاضرة  تفاعالت الحلقات الخماسية

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 15
محاضرة + وسائل  

 إيضاح
 المحاضرة  مسائل و حلول

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 

 ساعة نظري  2 16
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 
 المحاضرة  مسائل و حلول

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 17
محاضرة + وسائل  

 إيضاح

سبب عدم أستقرارية الحلقات  

 الرباعية و الثالثية
 المحاضرة 

 

اسبوعية امتحانات 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 

 ساعة نظري  2 18
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 

بعض تفاعالت الحلقات  

 الرباعية و الثالثية
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 19
محاضرة + وسائل  

 إيضاح

إليزوميرية الضوئية في  ا

 المركبات غير العضوية
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 20
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 

العضوية تفاعالت المركبات 

 في الفراغ 
 المحاضرة 

 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 

 ساعة نظري  2 21
محاضرة + وسائل  

 إيضاح

التفاعل االنتقائي  للمركبات  

 العضوية
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 22
محاضرة  + مجسمات  

 فراغية 

االيزومرات  تفاعالت 

 الفراغية 
 المحاضرة 

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

 ساعة نظري  2 23
محاضرة + وسائل  

 إيضاح
 المحاضرة  مسائل و حلول

امتحانات اسبوعية 

 وشهرية وتقارير علمية

 

24 

 
 المحاضرة  مسائل و حلول محاضرة  + أمتحان  ساعة نظري  2

 

امتحانات اسبوعية 

 وتقارير علميةوشهرية 

 

 

https://www.marefa.org/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.8A.D8.B2.D9.88.D9.85.D9.8A.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.88.D8.A6.D9.8A.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.A8.D8.A7.D8.AA_.D8.BA.D9.8A.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B6.D9.88.D9.8A.D8.A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.8A.D8.B2.D9.88.D9.85.D9.8A.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.88.D8.A6.D9.8A.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D9.83.D8.A8.D8.A7.D8.AA_.D8.BA.D9.8A.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B6.D9.88.D9.8A.D8.A9
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 البنية التحتية  .4

 الكيمياء الفراغية  –كتب الكيمياء العضوية    الكتب المقررة المطلوبة  -1

 

 Morrison & Boyd ( stereo chemistry section )  - المراجع الرئيسية )المصادر( -2

-  Norman ( stereo chemistry section ) 

-  selemon ( stereo chemistry section ) 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية، التقارير،......( 

 

Stereo Chemistry of Organic Compounds.- 

Journal of American Chemical Society.- 

 

  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت  -ب 

Stereochemistry of Organic Compounds - (you 

tube, lectures).- 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .5

 Polarmeterلجهاز المقطاب مشاهدة الطالب   -

 إعداد تقارير منظمة تعتمد على عدد من المسائل والحلول و تفسير النتائج ومناقشتها بشكل علمي.   -

 .هتمام بالمشاريع البحثيةاأل  -

 للطرق المختبرية لفصل اآليزومرات الفراغية. مشاهدة الطالب  -

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 أبن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

   Blood Chemistry الموضوع الخاص كيمياء الدم اسم / رمز المقرر .3

 الدكتوراه في الكيمياء برنامج  البرامج التي يدخل فيها  .4

   يومي أشكال الحضور المتاحة .5

 نظام سنوي  2022-2021 الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعيا  2    )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 2021كانون الثاني  تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر .9

الرابعة / قسم الكيمياء المبادئ األساسية لكيمياء الدم الضرورية جدا لعملهم مستقبال في مجال المختبرات  تعليم طلبة المرحلة 
 المرضيةالكيميائية و التحليالت 

 
 

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

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



  
 2الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم   -أ

       . البايوكيميائية الخاصة بمكونات الدمأن يتعرف الطالب على المفاهيم   -1أ

 . أنواع خاليا الدم أن يتعرف الطالب على -2أ

 . األسس النظرية لكيفية فصل بالزما أو سيرم الدم عن الخاليا أن يتعرف الطالب على -3أ

أنواع الهرمونات و الفرق بينها من ناحية مصدر اإلفراز والصنف الكيميائيو التركيب   أن يتعرف الطالب على -4أ

 .الكيميائي و الفعالية البايوكيميائية

 أن يتعلم الطالب استخدام طرائق متنوعة في التدريس.  -5أ

 أعداد كوادر مدربة  ومؤهلة   للعمل في المؤسسات الصحية.  -6أ          
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

   لكيمياء الحيويةمهارة التدريس في مادة ا – 1ب 

 ان يكون للطالب القدرة على توصيف النماذج واالوساط المختبرية.  - 2ب 

     الطبيعية.البيئة ان يمتلك الطالب القدرة على ربط األسباب بالمسببات   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 . أسلوب التفكير والمناقشة .1

 . االختبارات العملية التي تستخدم في المختبرات . 2

 .التعليم بواسطة المحاضرة االستكشافية.3

 )االختبارات االلكترونية والفديوات التوضيحية( التعليم االلكتروني.4

 
 طرائق التقييم       

 
 تقديم تقارير أسبوعية  .1

  اليومية والفصلية. درجات االمتحانات 2

 كيمياء الدم . بحوث في مجال 3

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 أسلوب المحاورة بين الطالب واالستاذ  -1ج           

 أعداد تقارير اسبوعية -2ج

 أجراء مناقشات للنتائج في نتائج التحليالت البايولوجية.  -3ج

 التفكير االستكشافي )أكتشاف الحقائق العلمية من خالل التجارب في المختبرات(   -4ج          

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . الدرجات 1

 . المناقشة والتحاور 2

 . االختبارات3

 
 طرائق التقييم     

 
 

 الدرجات , البحوث والتقارير , االختبارات 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 يتمكن الطالب من توظيف المعرفة التي تلقاها ان -1د          

 ان يكتسب الطالب مهارة مهنة التعليم والتعلم  -2د

 ان يستطيع الطالب من تسجيد ما اكتسابه في التطوير المهني  -3د

 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر  .11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 المعرفة 2 1
 تعريف الدم 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 2
 الدم  خاليا

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام 

البرنامج 

 التعليمي

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 3
 بالزما و مصل الدم

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

 التعليمي

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 4
 بروتينات الدم 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 5

  الهرموناتتعريف 

هرمونات الغدة /

 الصنوبرية 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني
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البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

 المعرفة 2 6

هرمونات غدة ماتحت  

 المهاد

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 7
 النخاميةغدة الهرمونات 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 8
 الدرقيةغدة الهرمونات 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام  

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 9

غدة  الهرمونات 

 األدرينالية 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام  

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 10
 هرمونات غدة البنكرياس 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني



  
 6الصفحة 

 
  

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

 المعرفة 2 11
 هرمونات غدة البنكرياس 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام  

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 

 

 المعرفة 2 12
 هرمون السيروتونين 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام  

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 13
 السايتوكينات 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

 العرض 

استخدام  

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 14

تقدير مستوى السكر في  

 الدم

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 15

تقدير مستوى  

 في الدم الكوليستيرول 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني



  
 7الصفحة 

 
  

المقترحات الالزمة لتطوير المقرر ومفرداته لتنمية امكانات الطلبة وفق حاجة السوق من خالل زيادة ساعات التجارب   .12

 العملية في المختبر واستعمال وسائل التعليم االلكتروني في التدريس بما يتناسب وتطور طرائق التدريس الحديثة 

 البنية التحتية   .13

االلكتروني

Google 
class room 

 لمعرفةا 2 16

الدهون  تقدير مستوى 

 في الدمالثالثية 

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 لمعرفةا 2 17

الدهون  تقدير مستوى 

 في الدم البروتينية  

 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 لمعرفةا 2 18

تقدير مستوى   

 الهرمونات في الدم 

 ELISAعن طريق تقنية 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني

 المعرفة 2 19

Biochemical aspect 

related to Corona 

disease 

استخدام 

السبورة  

وشاشة  

   العرض

استخدام 

البرنامج 

التعليمي 

االلكتروني

Google 
class room 

االمتحان 

اليومي واالسئلة  

 الشفوية 

االمتحان 

 االلكتروني



  
 8الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

➢ Biochemistry of hormones / Text book / Dr. 
Harb et al., 2015 

➢ Clinical chemistry book / Roberta Reed  
➢ Lippincott text book / Harvey et al., 2011 
 املواقع االلكرتونية العلمية املعتمدة  ➢

 

المثال ورش  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (
   ةاملواقع االلكرتوني

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال  

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 اقامة  ورش عمل ودورات للخرجيني والتطبيقات املدرسية 

 
 القبول   .14

 القبول حسب الخطة المركزية والمعدة من الوزارة  المتطلبات السابقة 

 / أقل عدد من الطلبة 

 القبول اكبر من الخطة االستيعابية   أكبر عدد من الطلبة  

 



 نموذج وصف المقرر

 للعام الدراسي  -رابعة  الللمرحلة  النظريالكيمياء الصناعية  - وصف المقرر

2022- 2021 

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch407 /لرابعةالمرحلة ا /الكيمياء الصناعية اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 13/12/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 انظمة البلمرة للبوليمرات املختلفة وطرق حتضريها دراسة 

 

 التعرف على انواع البوليمرات وتصنيفها 

 التعرف على اهم الصناعات الكيمياوية واستخداماهتا يف حياتنا اليومية

 
 

 

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

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

 البرنامج. 



 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 الحصول على االسس النظرية للكيمياء الصناعية تمكين الطلبة من -1أ

 تعريف الطلبة المفاهيم االساسية لعمليات البلمرة   -2أ

 معرفة الطلبة الطرق المتبعة لتصنيف البوليمرات وتسميتها     -3أ

 

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 أن يتقن الطالب مفهوم الصناعات الكيمياوية   -1ب 

 التمييز بين بوليمرات التكثيف وبوليمرات االضافة  -2ب 

 التمييز بين البوليمرات والراتنجات والمركبات العضوية بصورة عامة   -3ب 

 تعليم الطالب المهارات العملية لتحضير راتنجات الفينول فورمالديهايد    -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -1
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية .   -2
 أستخدام الصور والمخططات الملونة المأخوذة من مواقع األنترنت .  -3

 طرائق التقييم       

 األمتحانات الشفوية  -1
 األمتحانات الشهرية  -2
 األمتحانات األسبوعية المفاجئة .  -3
 األمتحانات السنوية  -4
 االهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ . -1ج

 اعداد تقارير منظمة .  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة . -3ج

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

 قدرة الطالب على العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  .   -1د           
 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها .  -2د           
 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم .  -3د           

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

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 مقدمة تعريفية  نظري 2 1
التعرف على مفهوم الكيمياء  

 الصناعية   
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 كيمياء تكنلوجيا البوليمرات   نظري 2 2

مفهوم البلمرة ، عملية البلمرة ،  

معدل درجة البلمرة وحساب الوزن  

 الجزيئي للبوليمر  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 تصنيف البوليمرات   نظري 2 3

البوليمرات الطبيعية والمصنعة  

وشبه المصنعة ، البوليمرات  

 الخطية والمتفرعة والمتشابكة  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 تسمية البوليمرات  نظري 2 4

التسمية حسب مصدر البوليمر ، 

التسمية التجارية ، والتسمية حسب  

 النظام العالمي 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري 2 5
الطرق المتبعة في حساب  

 الوزن الجزيئي للبوليمرات 

المعدل العددي للوزن الجزيئي  

للبوليمر ، المعدل الوزني ، المعدل  

 اللزوجي مع القوانين الرياضية 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 القوى الجزيئية للبوليمرات  نظري 2 6

انواع القوى الكيميائية والفيزيائية  

التي تربط الوحدات المونيمرية مع  

 بعضها البعض 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري 2 7
حاالت التحول الحراري 

 للبوليمرات 

حاالت االنتقال الحراري للبوليمر  

عند رفع وخفض درجة الحرارة  

ومعرفة درجة حرارة االنتقال 

 الزجاجي للبوليمرات  

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 الخواص الفيزيائية للبوليمرات   نظري 2 8

درجة التبلور ودرجة االنصهار 

للبوليمرات والعوامل التي تعتمد  

 عليها 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  انظمة البلمرة   عمليات البلمرة   نظري 2 9

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  امتحان  امتحان  نظري 2 10

 تصنيف تفاعالت البلمرة   نظري 2 11

وتشمل   االضافة    -1بلمرة 

 بلمرة الجذور الحرة  

 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 بلمرة االضافة   نظري 2 12

)السالبة    -2 االيونية  البلمرة 

 والموجبة (  

 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة    البلمرة التناسقية-3     بلمرة االضافة   نظري 2 13

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  بلمرة التكثيف  تصنيف تفاعالت البلمرة   نظري 2 14

 الراتنجات   نظري 2 15
-تحضير راتنجات الفينول 

 فورمالديهايد 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 البالستك  نظري 2 16

دراسة البالستك وخواصه  

الفيزيائية والمواد المضافة له  

 لتحسين جودته 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 اهم الصناعات البالستيكية   نظري 2 17
بولي اثيلين عالي وواطئ الكثافة ،  

 كلورايد بولي فاينل 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري 2 18
 المطاط 

 المحاضرة  المطاط الطبيعي ، فلكنة المطاط 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 نظري 2 19
 المطاط 

 المحاضرة  المطاط الصناعي وانواعه  
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 نظري 2 20
المصنعة ،  االلياف الطبيعية ،  صناعة االلياف  

 وشبه المصنعة 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري 2 21

اهم العوامل التي تزيد من شدة   المواد الملونة       

اللون في جزيئات االصباغ،  

 تصنيع االصباغ 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 



 

 

 نظري 2 22
 امتحان 

 المحاضرة  أمنحان 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 نظري 2 23
المواد االساسية في صناعة الورق   صناعة الورق 

 ومراحل التصنيع 
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 نظري 2 24
استخالص السكر ، معالجة   صناعة السكر 

 المستخلص  
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 نظري 2 25
الدهون والزيوت ، بعض خواص  صناعة الزيوت 

 الطرق الصناعية لصناعة الزيوت 
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية 

 

 نظري 2 26

 صناعة الصابون والمنظفات 
تركيب الصابون ، طرق التصنيع  

 ، مفهوم الفعالية السطحية  
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  
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الكيمياء الصناعية ، د. جواد كاظم الخفاجي، د. سلوى عبد القادر ،   المطلوبة الكتب المقررة  -1

كلية التربية / ابن الهيثم ،   /عمار هاني الدجيلي ، جامعة بغداد    .د 

(1990)    

   المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

1. Polymer Science , V.R. Gowariker, N. V. 

Viswanathan and J. Sreedhar, , (1987),  

John Wiley & Sons, Inc. 

2. Polymer Chemistry, Alka Gupta, (2010), 

pragati Prakashan, New Delhi. 

3. Principles of Polymerization, George Odian, 

Fourth Edition, ( 2004),  John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

 ,Industrial Chemistry ,  Helen Njeri Njenga المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب 

(2010), African Virtual University. 

 

خطة تطوير المقرر الدراسي  : أستخدام المصادر الحديثة لتحديث بعض مفردات المنهج وبما يتالئم   .12

 مثل هذا المصدر  والتطور العلمي في عصرنا الحالي  . 
 

Introduction to Polymer Chemistry, Charles E. Carraher Jr. , 4th Edition, (2017), CRC 

Press. 

Introduction to Polymer Chemistry provides undergraduate students with a much-needed, well-rounded 
presentation of the principles and applications of natural, synthetic, inorganic, and organic polymers.  
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 وصف المقرر 

 الصرفة/ابن الهيثم كلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  / المركز  علميالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعات  6 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .6

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7
 أهداف المقرر .8

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9
 ة  يالمعرفاالهداف  -أ

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

 تمكين الطالب من معرفة القوانين الخاصة بالتحليل االلي  -2أ

 والحرارية معرفة الطالب لطرائق التحليل الكهروكيميائية -3أ
   قررالخاصة بالم يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 التجارب واستخدام األجهزة بشكل كفوء يتقن الطالب اجراء  -1ب

 تمكين الطالب من التمييز بين التحليل التقليدي 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
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -           
 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -      

 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

 األمتحانات السنوية  -    

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

 األمتحانات السنوية  -    

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -2د

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

   أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها  -4د
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبريةوتقارير 

2 
االشعاع الكهرومغناطيسي واتثره مع  االشعاع الكهرومغناطيسي  عملي  3نظري+ 3

 المحاضرة+المختبر  املادة  
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

3 
الطيف الكهرومغناطيسي وانكسار   االشعاع الكهرومغناطيسي  عملي  3نظري+ 3

 المحاضرة+المختبر  االشعاع 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

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

6 
 عملي  3نظري+ 3

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  
 وتقارير مختبرية

7 
 عملي  3نظري+ 3

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

8 
 عملي  3نظري+ 3

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

9 
 عملي  3نظري+ 3

مسيطرات الطول املوجي وانواعها   القياس الطيفي
 المحاضرة+المختبر  +املكشافات وانواعها

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر  امثلة على اجهزة اقياس اللوين والطيفي القياس الطيفي عملي  3نظري+ 3 10
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

11 
 عملي  3نظري+ 3

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

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر  التحليل الكمي وتطبيقاته   القياس الطيفي عملي  3نظري+ 3 12
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر  التحليل بقياس االستطارة والتعكريية االستطارة والتعكريية  عملي  3نظري+ 3 13
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

14 
 عملي  3نظري+ 3

 .مطيافية إمتصاص ماحتت احلمراء 
التحليل بواسطة طيف االشعة حتت  

 المحاضرة+المختبر  احلمراء
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبريةوتقارير 

 امتحان نصف السنة امتحان نصف السنة امتحان نصف السنة امتحان  امتحان  15

 تطبيق مدرسي  تطبيق مدرسي  تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي 16

 تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي 17

 تطبيق مدرسي مدرسيتطبيق  تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي 18

 تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي 19

 تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي 20

 تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي تطبيق مدرسي 21

22 
التحليل ابلطرائق الكهروكيميائية   )اإلمتصاص الذري(.املطيافية الذرية  عملي  3نظري+ 3

 المحاضرة+المختبر  ومعادلة نرينست 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

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

 مختبريةوتقارير 

 المحاضرة+المختبر  االنبعاث الذري  املطيافية الذرية )اإلنبعاث الذري(. عملي  3نظري+ 3 24
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية

 المحاضرة+المختبر  امتحان  إمتحان  عملي  3نظري+ 3 25
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية
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2022- 2021 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  / المركز علميالقسم ال .2

   Ch  304/ رابعةلاالمرحلة ة/ صناعيالكيمياء ال اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المنظفات  انواع مختلفة منتحضير -1

 استخالص الزيوت من المصادر النباتية  -2

 تحضير بعض البوليمرات  -3

 تجارب عن السيطرة النوعية -4

 وصباغة االلياف  االصباغالدالئل وتحضير بعض  -5

 فصل البارافينات المستقيمة عن المتفرعة   -6

 االسمدة الكيمياوية  احد انواعتحضير  -7

 
 
 
 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 االهداف المعرفية -أ
 صناعية للكيمياء ال عمليةتمكين الطالب من الحصول على المعرفة ال -1أ

 –األصباغ  -لسيطرة النوعية  ا – البوليمرات تحضير ا  - المنظفات : تجارب معرفة الطالب ل -2أ

 اللواصق - االسمدة

 
 

 قرر الخاصة بالم يةلمهارا ألهدافا  -ب 

 البوليمرات تحضير  وكيفية تحضير المنظفات يتقن الطالب  -1ب 

 أجراء بعض فحوصات السيطرة النوعية   -2ب 

 للنسيج القطني والصوفي  لاللياف تحضير بعض انواع األصباغ وأجراء عمليات الصباغة  -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 مقدمة نظرية لكل موضوع   -1
   شاشة عرض الفديوات التعليمية مثل:  اإليضاحوسائل  -2
 لمختبرية وأجهزة القياس واالدوات استعمال المواد ا -3

 

 طرائق التقييم       

 اختبارات اسبوعية تحريرية )كوزات(   -1
 الشهرية  االمتحانات  -2
 السنوية  االمتحانات  -3

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1

 اسبوعيا  اعداد تقارير منظمة -2

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3

 بالمشاريع البحثية   االهتمام  -4

 
 

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

 قدرة الطالب على العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -1

 وتوظيف المعرفة التي تلقاها   اإليجابيالتفكير  -2

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتدريب معهم  -3

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 تجارب تحضير المنظفات   عملي3 1
تحضير احدى المواد ذات الفاعلية  

 السطحية 
 المختبر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  الصابون تحضير   = عملي3 2
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  تحضير معجون االسنان  = عملي 3 3
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 ص ال تجربة األستخ عملي3 4      
ص الزيوت من المصادر  أستخال 

 النباتية بأستخدام جهاز السوكسليت 
)جهاز  لمختبرا

 كامل ( سوكسليت 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 فصل البارافينات المستقيمة  تجربة الفصل   عملي3 5
)جهاز  المختبر

shaker ) 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 1األمتحان  عملي3 6
-تجارب تحضير المنظفات 

 الفصل  -صال األستخ
  امتحان شهري المختبر 

 بوليمرات سليلوزية تحضير   عملي3 7
السليلوز الثألثية  خالت تحضير 

 والثانوية 

جهاز  المختبر

fume 
Hood)) جهاز+

 ترشيح قمع بخنر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 بوليمرات بعض ال  تحضير  عملي3 8
تحضير بوليمير )راتنج( الفينول  

 فورمالديهايد 

) أنبوبة   االمختبر

مسخن ركس + ايب

 كهربائي(

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

تحضير بوليمير )راتنج ( فثالك   = عملي3 9
 الكايد 

) أنبوبة  المختبر

بايركس + مسخن 

 كهربائي (

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تجربة اللوا صق  عملي3 10
والبولي   تحضير الصق النشا

 ستايرين 
) حمام  المختبر

 مائي, بيكر(
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تحضير سماد كبريتات االمونيوم  تحضير احد انواع االسمدة  عملي 3 11
هود, مسخن 

 كهربائي, بودقة 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 2األمتحان  عملي3 12
تحضير  -تجارب الخالت 

 تحضير اللواصق   -البوليمرات 
  امتحان شهري مختبر لا

 تجارب السيطرة النوعية   عملي3 13
ايجاد نسبة الحوامض الشحمية  

 الحرة في الزيوت 

)ميزان  المختبر

  -اربع مراتب 

 سحاحة( 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 = عملي3 14
الشحمية في  تعيين كمية الحوامض 
 الصابون

 المختبر 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

تعيين نسبة الكلوريدات في   = عملي3 15
 الصابون 

) ميزان لمختبرا

جهاز  -حساس  

 سحاحة ( -ترشيح 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 المختبر  تجارب السيطرة النوعية  3األمتحان  عملي3 16
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تجارب تحضير األصباغ   عملي3 17
-تحضير أصباغ الزانثين المشعة 

 الفلورسين وااليوسين
جهاز -لمختبرا

 حمام مائي  -ترشيح 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تحضير صبغة االندكو  = عملي3 18
-قمع بخنر -المختبر

 جهاز ترشيح 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 تجارب صباغة األليا ف  عملي3 19
استعمال بعض األصباغ المحضرة  

 في عمليات الصباغة 

)صبغة المختبر

+قطعة من الصوف  

 و قطعة من القطن (

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 4األمتحان  عملي3 20
تجارب تحضير األصباغ  

 وعمليات الصباغة 
 امتحان شهري المختبر 
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 1989د. جواد الخفاجي  -الصناعية العملي الكيمياء  - المطلوبة   لكتب المقررةا -1

كيميائية  - العربية  صناعات  المملكة    -السعودية   )عملي( 

    2009والتدريب المهني المؤسسة العامة للتعليم الفني 

 

(  1989د. جواد الخفاجي وجماعته ."الكيمياء الصناعية " )  - ئيسية )المصادر(رالمراجع ال -2

 جامعة بغداد 

د. جابر شنشول جمالي." الصناعات البتروكيمياوية"  -

 ( جامعة النهرين 2004)

(  1986د.شيت نعمان . " ادخال الى الكيمياء الصناعية ")  -

 جامعة الموصل  

)نظري( االدارة العامة لتصميم وتطوير   صناعات كيميائية -

 2009المناهج في المملكة العربية السعودية 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 قارير،......(ت )المجالت العلمية، ال         
( جامعة  1984), د. كاظم غياض الالمي قيس عبد الكريمد.  -

 البصرة 

عماد الدبوني , د لطيف حميد علي . " النفط المنشأ و د.  -

 ( 1986التركيب و التكنولوجيا " )

  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت  -ب 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 تحضير بوليمرات جديدة عن النايلون    •

 وتحضير صبغات تحتوي على الكوينون  •

المحاضرات المختبرية بحضور الطلبة, اضافة الى المحاضرات الفديوية اعتماد التعليم المدمج وتقديم   •

 والصوتية. 
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 نموذج وصف المقرر

        سهاد شاكرحممود.دما.                 وصف المقرر 

 م.د سىن عدانن حبيب  

 م.د تغريد ابقر علوان  

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 Ch404/الرابعةالمرحلة  /الكمكيمياء  اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وتطبيقها على ذرة الهيدروجين الموجي   الحديثة وفرضيات ميكانيك الكم  القديمة و نظرية الكم التعرف على 

 

 
 
 

 
 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
 نظرية الكم الحديثة بمعرفة الطالب -1أ

 بفرضيات نظرية الكم تعريف الطالب   -2أ

 لنظرية الكم الحديثة  الطالب ببعض النماذج المطبقة معرفة   -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

 بعض المهارات الرياضية الجل ايجاد الحلول لبعض المسائلأن يتقن الطالب  -1ب 

 لشرودنكر  فرضيات نظرية الكم ان يحفظ  -2ب 

 ان يشتق معادلة شرودنكر  -3ب 

 معادلة شرودنكر على بعض االنظمة ان يطبق  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  -ج     

 المحاضرات  -1
 والسبورة االعتيادية واقالم السبورة وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية  -2
 الحاسبة  استعمال  -3

 طرائق التقييم       

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

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج
 (. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و - ه

 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  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

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

 نظري  2 2
  نظرية الكم  

 اشعاع الجسم االسود 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظرية الكم   نظري  2 3
 االطياف الذرية 

 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الظاهرة الكهروضوئية  نظرية الكم   نظري  2 4

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  ذرة الهيدروجين  نظرية الكم ا  نظري  2 5

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  تحان شهريام متحان ا نظري  2 6

 نظري  2 7
 االولى  الفرضية نظرية الكم الحديثة 

 دالة الحالة الكمية للنظام  
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 8
  نظرية الكم الحديثة 

 الثانية الفرضية 

 المؤثرات 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظرية الكم الحديثة  نظري  2 9
 الثالثة الفرضية 

 الدالة الذاتية والقيمة الذاتية  
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظرية الكم الحديثة  نظري  2 10
 الفرضية الرابعة 

 معدل القيمة او القيمة المتوقعة  
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  امتحان شهري  امتحان  نظري  2 11

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الفرضية الخامسة  نظرية الكم الحديثة  نظري  2 12

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  اشتقاق معادلة شرودنكر معادلة شرودنكر نظري  2 13

 المحاضرة   اشتقاق معادلة شرودنكر معادلة شرودنكر نظري  2 14
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 متحان نصف السنة  ا نظري  2 15

 

 امتحان نصف السنة 

 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  عطلة نصف السنة   عطلة نصف السنة  نظري  2 16

 تطبيق معادلة شرودنكر نظري  2 17
 انواع الحركات في الذرة 

 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الحركة االنتقالية  تطبيق معادلة شرودنكر نظري  2 18

 نظري  2 19
 تكميم الطاقة  تطبيق معادلة شرودنكر

 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 20
 تطبيق معادلة شرودنكر

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  االنحاللية 

 تحان ام نظري  2 21
 تحان شهريام

 
 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة 

 نظري  2 22
 تطبيق معادلة شرودنكر

 المحاضرة  الحركة االهتزازية 
 امتحانات اسبوعية وشهرية  

 

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الحركة االهتزازية  تطبيق معادلة شرودنكر نظري  2 23

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الحركة الدورانية  تطبيق معادلة شرودنكر نظري  2 24

 امتحانات اسبوعية وشهرية   المحاضرة  الحركة الدورانية  تطبيق معادلة شرودنكر نظري  2 25

 تطبيق معادلة شرودنكر نظري  2 26
تطبيق المعادالت السابقة على ذرة  

 الهيدروجين 
 المحاضرة 

 امتحانات اسبوعية وشهرية  
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، العراق  بغداد منشورات جامعة    -الكمكيمياء  -نوري المشهدانيد    - الكتب المقررة المطلوبة  -1

1988. 

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

1899 

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

- Physical Chemistry, , 

, 2014. 
 . Levine, "quantum chemistry",5 th edition, Prentic 

Hall (2000) -Y. Peleg ,"Schaum  outlines in quantum 

 Bahl A., Bahl B., Tuli G.,  The Essentials of المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب 

Physical Chemistry, copyright 2010, CHAND inc. 

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

age Ltd. Publishers, NewDelhi (2007) 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 تطوير المفردات الدراسية للمنهاج من خالل حذف بعض المفردات واضافة واستحداث اخرى  -1
اعطاء امثلة واسئلة متنوعة للمواضيع التي يصعب فهمها من قبل الطالب باالضافة الى اجراء مناقشة  -2

وذلك لتشجيع الطالب على التفكير العلمي وتطوير قدراته وبعدها  مع الطالب اثناء عرض المحاضرة 

     الفكرية 
ل اوسع من خالل حل  ادة بشكاضافة بعض النشاطات التي تحث الطالب على القراءة واالطالع على الم -3

الدوال الرياضية المختلفة   و وفهم المعادالت تطوير مهارات الطلبة في  حل  و  المتنوعة بعض االسئلة 

 بكيمياء الكم    المتعلقة
وفق متطلبات تطوير محتوى المادة الدراسية المتعلقة بكيمياء     حديثة ومراجع الكترونية ر اضافة مصاد  -4

 الكم الحديثة  
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 أ.م.د. جاسم محمد شامار                                                             

 المقرر وصف نموذج

 مادة اللغة االنكليزية )المرحلة الرابعة( 

 المقرر  وصف

 الطالب  من المتوقعة التعلم ومخرجات  المقرر خصائص  ألهم مقتضبا إيجازا هذا المقرر وصف يوفر

 بينها الربط من والبد  .المتاحة التعلم فرص  من القصوى االستفادة حقق قد  كان عما إذا مبرهنا تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين

 الهيثم  ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية التعليمية . المؤسسة1

 الكيمياء  المركز  / العلمي . القسم2

 رابعة اللغة االنكليزية/ المرحلة ال المقرر  رمز / .اسم3

 يومي  المتاحة الحضور .أشكال4

 سنوي  السنة  / .الفصل5

 ساعة  1 )الكلي( الدراسية الساعات .عدد6

 2021/  11/  25 الوصف  هذا إعداد . تاريخ7

 حياتهم في ممارستها على وتدريبهم االنجليزية اللغة مادة في الطلبة مستوى رفع  -1 المقرر .أهداف8

على العلمية، اللغة االساسية القواعد  والتأكيد   كافة في واستخداماتها العالمية لتك 

 المجاالت.

توظيف اللغة االنجليزية في مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية  -2

 والتعليم واألسرة والمجتمع ودراسة الموضوعات العلمية. 

وا  -3 القراءة واالستماع والتحدث  في مهارة  الطلبة  قدرات  اللغة تطوير  في  لكتابة 

 االنجليزية.

اللغة   -4 مادة  وأهمية  بقيمة  يشعرون  الصرفة  للعلوم  التربية  كليات  طلبة  يجعل 

بعد  المدارس  طلبة  مع  تعاملهم  وكيفية  والتكنلوجيا  العلوم  في  ودورها  االنجليزية 

والمتوسطة  االبتدائية  المدارس  في  كمدرسين  اختصاصاتهم  وممارسة  التخرج 

وبعض وفي    واإلعدادية  بالصناعة  المتعلقة  الدولة  دوائر  في  البحثية  المختبرات 

 مجال البحث والتطوير. 
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 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات .9

 المعرفية االهداف -أ

 .وعباراتها وجملها بمفرداتها االنجليزية اللغة مادة على التعُرف -1 أ

 .وشروطها ومعاييرها االساسية القواعد على التعُرف -2 أ

 .سليم بشكل االنجليزية اللغة وكلمات معاني فهم تعميق -3 أ

 .اللغة هذه لمفردات الصحيح النطق على القدرة -4 أ

 .عليها واالجابة االسئلة صياغة في الطلبة امكانية زيادة -5 أ

 .والعلمية اليومية حياتهم في االنجليزية اللغة ممارسة على القدرة 6- أ

 بالمقرر  الخاصة المهاراتية االهداف - ب 

 .واالصغاء االستماع مهارة – 1 ب

 .والكتابة القراءة مهارة - 2 ب

 .السليم النطق مهارة – 3 ب

 .االسئلة  على االجابة مهارة 4- ب

 والتعلم  التعليم طرائق -ج

 طالب لكل المشاركة وتسجيل اليومي التحضير( للطلبة اليومي والنشاط البيتية والواجبات الشهرية، االمتحانات

 .) وطالبة

 التفكير  مهارات -ج

 . عليها إجابتهم وإمكانية الطلبة شد لغرض ، المحاضرة أثناء األسئلة طرح -1 ج

 في منها اإلستفادة وإمكانية الطلبة، يعيشها التي  البيئة في يحصل بما االنجليزية اللغة موضوعات ربط -2 ج

 .والتقنية والعلمية االجتماعية حياتهم تيسير

 .الكتاب تمارين وحل عليها، واالجابة األسئلة طرح -3 ج

 .الطلبة مع االنجليزية اللغة ووحدات الموضوعات مناقشة -4 ج

 

 

 التقييم  طرائق

 الشفوية  األمتحانات  -1

 األمتحانات الشهرية  -2

 األمتحانات السنوية  -3

 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج
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 واألستاذ  الطالب  بين الحوار  أسلوب  اعتماد  - 1 ج

 منظمة  تقارير اعداد  - 2 ج

 المناقشة أسلوب  اعتماد   3- ج

 والتعلم التعليم طرائق

 المحاضرات  -1

 الذكية  السبورة :مثل األيضاح وسائل- 2

 التقييم  طرائق

 الشفوية  األمتحانات  -1

 الشهرية  األمتحانات  -2

 السنوية  األمتحانات - 3

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

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

 تلقاها  التي المعرفة وتوظيف األيجابي التفكير - 2 د 

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

 واتقانها  التدريس مهنة تعلم من الطالب  يتمكن أن  4- د 
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 بنية المقرر -10

   أو  المساق / الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات الساعات  االسبوع 

 الموضوع

 طريقة

 التعليم

 التقييم  طريقة

 مجال  في المعرفة إكتساب - 4=4×1 1+2+3+4

الماضي   مثل  الجمل  تشخيص 

المستمر   والماضي  البسيط 

والمضارع   البسيط  والمضارع 

 .المستمر والمضارع التام

 المفاهيم لبعض تمهيد -

 makeالفرق بين   مثل  األساسية

and do . 

New headway Plus (Upper-

Intermediate)Student's Book 

&Workbook 

.1Unit1 : No place like home 

.2 Unit2: Been there, done 

that 

 

 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

 المصطلحات  على  التعرف - 4=4×1 5+6+7+8

في  االنجليزية تستعمل  التي  بجمل 

 .القصص والحكايات 

اسئلة  التعرف - عمل  كيفية  على 

الماضي   استعمال  خالل  من  والنفي 

 البسيط والمضارع البسيط

New headway Plus (Upper-

Intermediate)Student's Book 

&Workbook  

.1Unit 3 : Narrative tenses 

.2 Unit 4: Nothing but the 

truth 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

استعمال مفردات   امكانية - 4=4×1 9+10+11+12

المضارع البسيط والمضارع  

المستمر للتعبير او التحدث حول 

 .المستقبل

على   التي  التعرف  المفردات 

تستعمل للمفرد والجمع والمعدود  

 . وغير المعدود

New headway Plus (Upper-

Intermediate 

Student's Book &Workbook 

.1Unit 5 : An eye to the future 

.2 Unit  6 : Making it big 

 

الفصل   نظري امتحان 

 االول

استعمال علم الطالب كيفية يت ان - 4=4×1 13+14+15+16

المفردات التي تعبر عن االحتمالية 

والتأكيد وماهو الفرق بينهما مع  

وايضا كيفية التعبير  . اعطاء االمثلة

عن طلب االذن او المساح لفعل شي  

 معين وعدم امكانية المساح. 

 .ومراجعة واالسئلة التمارين حل -

New headway Plus (Upper-

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 7 : Getting on together 

 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

علم الطالب كيفية استعمال يت ان - 4=4×1 17+18+19+20

المفردات في جمل الوصل واسماء  

 الوصل والظروف والنعت. 

. 

New headway Plus (Upper-

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 8 : Going to extremes 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

التعبير عن  علم الطالب يت ان - 4=4×1 21+22+23+24

 . العادات والمتجانسات

التعرف على االفعال المساعدة    -

المشروطة وايضا التعرف على  

 المرادفات وكيفية استعمالها. 

New headway Plus (Upper-

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 9 : Things ain’t what 

they used to be 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 
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2. Unit 10: Risking life and 

limb 

علم الطالب استعمال الكلمات  يت ان - 4=4×1 25+26+27+28

االفتراضية وايضا استعمال الكلمات  

 المزدوجة معا.

كيفية كتابة المقاالت  التعرف   -

 .واستعمال كلمات الربط

New headway Plus (Upper-

Intermediate) Student's Book 

&Workbook 

.1Unit 11 : In your dreams 

2. Unit 12: It’s never too late 

ونشاط   نظري امتحان 

 يومي 

 امتحان نهاية الفصل

 

 

 

 البنية التحتية  -11

 New headway Plus (Upper-Intermediate) المطلوبة  المقررة الكتب  -1

 English in a Simplified Way, Tahir Al-Bayati )المصادر( الرئيسية المراجع -2

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

Living English Structure, W. Stander Allen 

 

 

 الدراسي  المقرر تطوير خطة -12

 الى المادة  اليصال االلكترونية والتطبيقات والبرامج الحاسوب واستخدام ، المادة تدريس في المدمج التعليم استخدام

 وتسجيل  ، االلكترونية االمتحانات اجراء وكذلك ، الغرض لهذا  Google Classroom تطبيق استخدام منها ،  الطلبة

 عليها  الفيديوية المحاضرات ورفع Youtub ال على قناة انشاء وكذلك Google Form ال باستخدام الطلبة حضور

 .للطلبة مرجع تكون لكي

 اضافة الى: 

 ) االلكترونية والبرمجيات والمواقع والدوريات العمل المثال ورش سبيل على وتشمل ( خاصة متطلبات -

 الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية -
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  ي / المركزعلمالقسم ال .2

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

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

 ساعات  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

دراسة اطيافها  و خالل اجراء التجارب والكشوفات المختبرية لهاالتعرف على تركيب المادة العضوية المجهولة 

IR  ,H-NMR  , UVلها . 

 تعلم اسماء االدوات المستخدمة في مختبر التشخيص العضوي و الغرض من استخدامها 

تعلم المهارات االساسية للعمل داخل المختبر و كيفية التعامل مع المواد الكيميائية و كيفية استخدام االجهزة و  

 االدوات و كتابة التقرير  

 تعلم التقنيات االساسية في مختبر التشخيص العضوي كتقنية المواد و طرق تشخيصها 

 و الكشف عنها  دراسة بعض المركبات العضوية من حيث طرق التشخيص و خواصها 

التعرف على تركيب المادة العضوية المجهولة من خالل تجارب المختبرية االذابة و الطائفة و صهر  

 صهار و من خالل دراسة االطيافالصوديوم و درجة االن

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

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

 معرفة وتشخيص المركب عن طريق االطياف  -2أ

 للمركبات  فهم معنى األزاحة الكيمياوية -3أ

 قررالخاصة بالم  يةالمهاراتاالهداف   -ب 

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

 واماكن ظهورها في المركبات المجاميع الفعالة التمييز بين  -2ب 

 والعوامل المؤثرة على موقع الحزم  األزاحة الكيمياويةالتمييز بينالمجاميع المؤدية الى  -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
 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ  -1ج

 اعداد تقارير منظمة  -2ج

 اعتماد أسلوب المناقشة  -3ج

 األهتمام بالمشاريع البحثية  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -           
 وسائل األيضاح مثل: السبورة الذكية   -           

 استعمال المواد المختبرية وأجهزة القياس  -
 طرائق التقييم     

 األمتحانات الشفوية  -
 األمتحانات الشهرية  -

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

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

 التفكير األيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -2د 

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

 أن يتمكن الطالب من تعلم مهنة التدريس واتقانها   -4د 
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 بنية المقرر .10

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 عملي  3 1

توضيح الطرق العمليه   

تلشخيص المركب العضوي  

 عن طريق الذوبانيه 

الطرق العمليه  تلشخيص املركب العضوي  
 المحاضرة+المختبر عن طريق الذوابنيه 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

2 
 عملي 3

= 
  1اعطاء مركب عضوي /جمهول رقم 

 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن صنف االذابه 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

3 
 عملي 3

= 
  2اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 

االذابه للطالب والكشف عن صنف   
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

4 

توضيح الطرق العمليه    عملي 3

تلشخيص المركب العضوي  

عن طريق الكشف عن 

 المجموعه الفعال 

الطرق العمليه  تلشخيص املركب العضوي  
 المحاضرة+المختبر عن طريق الكشف عن اجملموعه الفعاله

اسبوعية وشهرية  امتحانات 

 وتقارير مختبرية 

5 
 عملي 3

= 
  1اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 

 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن اجملموعه الفعاله 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

6 
 عملي 3

= 
  2اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 

 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن اجملموعه الفعاله 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

7 

توضيح الطرق العمليه    عملي 3

تلشخيص المركب العضوي  

عن طريق صهر العناصر مع 

 الصوديوم 

الطرق العمليه  تلشخيص املركب العضوي  
 المحاضرة+المختبر عن طريق صهر العناصر مع الصوديوم

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

8 
 عملي 3

= 
  1اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 
 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن العناصر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

9 
 عملي 3

= 
  2اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 
 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن العناصر 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

10 
توضيح الطرق العمليه    عملي 3

تلشخيص المركب العضوي  

 عن طريق درجه االنصهار 

الطرق العمليه  تلشخيص املركب العضوي  
 المحاضرة+المختبر عن طريق درجه االنصهار 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

11 
 عملي 3

 = 
  1اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 

 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن درجه االنصهار
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

12 
 عملي 3

 = 
  2اعطاء مركب عضوي / جمهول رقم 

 المحاضرة+المختبر للطالب والكشف عن درجه االنصهار
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

13 

 عملي 3
تلشخيص المركب توضيح الطرق العمليه  

 العضوي عن طريق تحضير المشتقات للمركب 

توضيح الطرق العمليه  تلشخيص املركب  
العضوي عن طريق حتضري املشتقات  

 للمركب 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

14 
اختبارات بالذوبانيه والمجاميع الفعاله ودرجه  عملي 3

 االنصهار 

اختبارات ابلذوابنيه واجملاميع الفعاله ودرجه  
 المحاضرة+المختبر االنصهار 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

15 
 عملي 3

 اختبارات بالكشف عن العناصر  والمشتقات 
اختبارات ابلكشف عن العناصر   

 المحاضرة+المختبر واملشتقات 
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 مختبرية وتقارير 

16 
 عملي 3

NMR H1 
1ا H NMR 

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

17 
  طيف االشعة فوق البنفسجية  عملي 3

UV 
 UV   طيف االشعة فوق البنفسجية

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

18 
 عملي 3

 السابقه مراجعه للكشوفات 
 مراجعه للكشوفات السابقه

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

19 

تشخيص المركب العضوي   عملي 3

  IRعن طريق اطياف ال 

وتفسير صور مطيافيه  

 للمركبات عضويه مجهوله 

تشخيص املركب العضوي عن طريق  
وتفسري صور مطيافيه   IR اطياف ال

عضويه جمهوله للمركبات   

 المحاضرة+المختبر
امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 
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 الدراسيخطة تطوير المقرر  .12

20 

تشخيص المركب العضوي   عملي 3

 1Hعن طريق اطياف ال 

NMR   وتفسير صور مطيافيه

 للمركبات عضويه مجهوله 

تشخيص املركب العضوي عن طريق  
1اطياف ال  H NMR   وتفسري صور

 مطيافيه للمركبات عضويه جمهوله 
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

21 

تشخيص المركب العضوي   عملي 3

  UVعن طريق اطياف ال 

وتفسير صور مطيافيه  

 للمركبات عضويه 

تشخيص املركب العضوي عن طريق  
وتفسري صور مطيافيه   UV اطياف ال

 للمركبات عضويه 
 المحاضرة+المختبر

وشهرية  امتحانات اسبوعية 

 وتقارير مختبرية 

22 
 عملي 3

 طيف الكتلة 
تشخيص املركب العضوي كالسيكيا  

 المحاضرة+المختبر وطيفيا ملركبات عضويه 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 

23 

 عملي 3

 طيف الكتلة 

 متارين تشخيص ملركبات جمهولة 
 المحاضرة+المختبر

 

 

امتحانات اسبوعية وشهرية  

 وتقارير مختبرية 

 

 

 

 البنية التحتية   .11

 مرحله رابعه –ملزمه التشخيص العضوي العملي -1 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 ملزمه االطياف لمركبات عضويه -2

 كتاب درجات االنصهار للمركبات عضويه -3

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1- D.H.Willrams and felming 

2- . the synthetic and identification  of Organic 

compounds  Ralf L.shriner renold C.fuson  

كتاب التشخيص العضوي الطيفي د.امير طوبيا  و د.عبد  -3

 الجبار عبد القادر 

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

- 1-R. Silverstein, F. Webster and D. 

Kiemle, ”Spectrometric Identification of 

Organic Compounds”, 7th Ed., John Wiley and 

Sons, Inc., New York (2005 .) 

--2-J. Smith, ” Organic Chemistry”, Mc Graw 

Hill, New York(2006.) 

3--F. cary, ” Organic Chemistry”, 6th Ed., Mc 

Graw Hill, New York  (2006). 

المراجع االلكترونية، مواقع   -ب 

 االنترنيت 
1-Scholarly articles for  Identification of Organic 

Compounds  

 

2-journalof the america Chemistry society 

3- Identification of Organic Compounds –You tube 
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استخدام مصادر ومعلومات حديثة وكذلك استخدام اطياف سجلت  في اجهزة متطورة كامثلة لمركبات   .1

 وتوفير مركبات عضويه جديده   واضافة معلومات جديدة وحديثة  عضوية
 ( مع واجبات الكترونية  classroomانشاء صف الكتروني )  .2
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 وصف المقرر 
 القياس والتقويم المرحلة الرابعة   

 أ.د إسماعيل إبراهيم علي
 مادة القياس والتقويم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمؤسسة التعليمية  .2
 جامعة بغداد  القسم الجامعي / المركز .3
 القياس والتقويم  اسم / رمز المقرر .4
 القياس والتقويم  البرامج التي يدخل فيها  .5
 التعليم الصفي  وااللكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .6
 سنوي  السنةالفصل /  .7
 2 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .8
  تاريخ إعداد هذا الوصف  .9

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1
 التطبيق  -3أ   االستيعاب -2أ      التذكري -1أ          المعرفة والفهم  -أ

 تخطيط     - 2ب      تصميم – 1ب       المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 ني و ر الصف االلكت     المحاضرة     طريقة المحاضرة
 طرائق التقييم       

 الموضوعية والمقالي  األسئلة

 االستنتاج -3ج      االستقراء-2ج      االستنباط-1ج    مهارات التفكير -ج
 طريقة المحاضرة: طريقة االلقاء والتعليم االلكتروني   

 طرائق التقييم : االختبارات القصيرة واالختبارات الشهرية والنهائية 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تقييم الطلبة بصورة موضوعية -2د      تصميم االختبارات الصفيةاكتساب المعرفة حول -1د 
 معرفة انواع تقويم الطلبة -3د 

يوفر وصف المقرر إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا 
 الربط بينها وبين وصف البرنامج. عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 



2 

 

 أهداف المقرر .10
 تقدير مدى الحاجة للقياس في حياتنا اليومية 

 تحديد خصائص القياس النفسي والتربوي ومقارنتها بالقياس الطبيعي 
 التقويم التربوي تحديد أنواع        تحديد مستويات القياس النفسي والتروي وخصائصهما

 بيان طبيعة العالقة بين االختبار والقياس والتقويم    تصنيف االختبارات وتحديد خصائصها      تعريف االختبار
 تحديد المبادئ العامة لبناء االختبارات التحصيلية           عد أنواع االختبارات التحصيلية

 اختبار تحصيلي التخطيط لبناء      شرح مواصفات االختبارات التحصيلية
 تخطيط عمل جدول مواصفات      عند كتابة األسئلةاستخدام خصاص السؤال الجيد 

 التعرف على انواع االختبارات التحصيلية الشفوية والمقالية والموضوعية والعملية 
 فقرات االختبارات الموضوعية والمقالية وفعالية البدائل الخاطئة  تحليل 
 

 بنية المقرر  .11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة  
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 2 االول
تعليم الطالب مفاهيم أساسية في 

 القياس والتقويم 
القياس  مفاهيم اساسية في 

 والتقويم 
 تقويم بنائي  المحاضرة 

 2 الثاني 
 خصائص القياس  
 االختبار واالمتحان 

مفاهيم اساسية في القياس  
 والتقويم 

 تقويم بنائي  المحاضرة 

 2 الثالث 
 وظائف االختبارات 
 تصنيف االختبارات 

مفاهيم اساسية في القياس  
 والتقويم 

 تقويم بنائي  المحاضرة 

 2 الرابع 

 التقويم 
 عالقة القياس والتقويم واالختبار 

التقويم  ،  التقويم التمهيدي
 التقويم التشخيصي ، البنائي

 التقويم الختامي 

مفاهيم اساسية في القياس  
 والتقويم 

 تقويم بنائي  المحاضرة 

 2 الخامس
 تحديد االهداف التعليمية 

 تقويم بنائي  المحاضرة  بناء االختبارات التحصيلية  كتابة االسئلة، تحديد المحتوى 

 2 السادس
 ترتيب اشكال الفقرات 

 تقويم بنائي  المحاضرة  بناء االختبارات التحصيلية  اعداد تعليمات االختبار 

 تقويم بنائي  المحاضرة  بناء االختبارات التحصيلية  اخراج االختبار  2 السابع 
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 المصادر:

 ( القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، دار المسيرة ، عمان.2012ملحم، سامي محمد )
جامعة العلوم والتكنلوجيا ، منشورات ، 1، ط(: القياس والتقويم التربوي 2013الخطيب، محمد أمين )

 . صنعاء
 (: القياس والتقويم في العملية التدريسية ، دار االمل للنشر والتوزيع ، عمان. 2014عودة، أحمد )

 
 

 شروط تطبيق االختبار 
 التجربة االستطالعية لالختبار

 تقويم البنائي  المحاضرة  انواع االختبارات التحصيلية  االختبارات الشفوية  2 الثامن 
 تقويم بنائي  المحاضرة  انواع االختبارات التحصيلية  االختبارات المقالية  2 التاسع 
 تقويم بنائي  المحاضرة  انواع االختبارات التحصيلية  االختبارات الموضوعية  2 العاشر

الحادي 
 عشر 

 تقويم بنائي  المحاضرة  انواع االختبارات التحصيلية  االختبارات العملية  2

الثاني  
 عشر 

 صعوبة الفقرات الموضوعية  2
الخصائص االحصائية لفقرات 

 االختبارات التحصيلية 
 تقويم بنائي  المحاضرة 

الثالث 
 عشر 

 صعوبة الفقرات المقالية  2
الخصائص االحصائية لفقرات 

 التحصيلية االختبارات 
 تقويم بنائي  المحاضرة 

الرابع  
 عشر 

الخصائص االحصائية لفقرات  تمييز الفقرات الموضوعية   2
 االختبارات التحصيلية 

 تقويم بنائي  المحاضرة 

الخامس 
 عشر 

الخصائص االحصائية لفقرات  تمييز الفقرات المقالية  2
 االختبارات التحصيلية 

 تقويم بنائي  المحاضرة 

السادس 
 فعالية البدائل الخاطئة  2 عشر 

الخصائص االحصائية لفقرات 
 تقويم بنائي  المحاضرة  االختبارات التحصيلية 
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