
  
 1الصفحة  

 

  

  
  موذج وصف المقرر ن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء   الجامعي / المركز القسم  .2

  السالمة المهنية   اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 Meet + classroom صفوف  الكتروني /الكتروني أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-2021 الفصل / السنة .6

 ساعة   30 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7

 30/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر  .9
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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي)) 

الطالب        من  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 بنية المقرر  .11

األسبو 
 ع

الساعا 
 ت

مخرجات  
التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1 1 
نعريف  

المخاطر 
 واهميتها 

  الكنروني   أدارة وتقييم المخاطر  

2 1 
ماهي  

المخاطر 
 السمية  

تقييم مخاطر السمية للمواد  
  الكنروني   الكيميائية المختبرية  

3 1 
انواع 

 المخاطر 
المواد المشتعلة تقيييم مخاطر 

  الكنروني   والمتفاعلة والمتفجرة بالمختبر 

4 1 

تعريف  
المخاطر 

الفيزيائية 
والبيولو 

 جية  

تقييم المخاطر الفيزيائية  
  اختيار الكتروني   الكنروني   والبايولوجية 

5 1 

ماهي  
اساسيات  

االمن 
 الكيميائي  

  الكنروني   أساسيات االمن الكيميائي  

6 1 
تعريف  
االمن 

  الكنروني   أنواع االمن المختبري 

وهو احد المقررات العملية ضمن متطلبات الحصول على شهادة  :أ . تعريف المقرر الدراسي  
 البكالوريوس في الكيمياء 

في كيفية التعامل مع المواد    اكساب الطالب مهارات علمية وعملية :المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 الكيميائية الخطرة والسامة في العمل المختبري 

  طرائق التعليم والتعلم       
 الكتروني فقط 

 : أجراء اختبارات الكترونية  طرائق التقييم      
  :مهارات التفكير -ج

   تعليم الطالب على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المواد الكيميائية وطرق السالمة المهنية 
 طرائق التعليم والتعلم    -د  

  الكتروني 
 طرائق التقييم     

   اختبارات الكترونية 
  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). - ه

  تطوير الشخصية الكيميائية كباحث  لدى الطالب واعداده كمدرس كيمياء مستقبلي 
   وتعزيز ثقافة السالمة واالمن الكيميائي 
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 المختبري  

7 1 
انواع 

 المخاطر 
المخاطر التي تواجه أمن  

  المختبرات  
  الكنروني 

 

8 1 

ماهو  
المقصود 

االمن 
المادي  

واالللكتر
 وني  

االمن المادي وااللكتروني 
  واالداري 

 الكنروني 

 

9 1 
انواع 
المواد 

 وتضنيفها 

تصنيف المواد الكيميائية 
  والبيولوجية والمشعة  

  الكنروني 
 اختبار الكتروني 

10  1 

كيفية  
تخزين  
المواد 

 الكيميائية  

اساسيات وادارة وتخزين المواد 
  الكيميائية  

 الكنروني 

 

11  1 
انواع 

عالمات 
 التصنيف  

عالمات تصنيف المواد 
  الكيميائية  

  الكنروني 
 

12  1 

كيفية  
تخزين  
المواد 

 الكيميائية  

طرق أدارة وتخزين المواد  
  الكيميائية  

 الكنروني 

 

13  1 

انواع 
تخزين  
المواد 

 الكيميائية  

الطرق البسيطة باستخدام 
 السجالت الورقية  

  الكنروني 

 

  الكنروني  مراجعة    1  14
 اختبار الكتروني    الكنروني  اختبار فصلي   1  15

16  1 

ماهي  
مخاطر 

المخلفات  
 الكيميائية  

تحديد المخلفات الكيميائية  
  ومخاطرها  

  الكنروني 

 

17  1 
كيفية  

تخزين  
 المخلفات  

جمع وتخزين المخلفات 
  الكيميائية  

  الكنروني 
 

18  1 

كيفية  
معالجة 

والتخلص  
من 

المخلفات  
 الكيميائية  

  الكنروني   المعالجة وتقليل المخاطر 

 

 اختبار الكتروني    الكنروني خيارات التخلص من المواد  طرق   1  19
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التخلص  
من المواد 
 الكيميائية  

  الكيميائية  

20  1 
تعريف  

الحرائق 
 واهميتها 

  الكنروني   تعريف الحرائق  
 

21  1 
ماهي  
انواع 

 الحرائق 

  الكنروني   أنواع الحرائق 
 

22  1 
طرق  

 االخماد 
  الكنروني   كيفية اخماد الحرائق  

 

23  1 
انواع 

  الطفايات  
 

  الكنروني   أنواع طفايات الحريق 
 اختبار الكتروني  

24  1 

ماهي  
معدات 

الحماية 
 الشخصية 

  الكنروني   معدات الحماية الشخصية  

 

25  1 

ع انوا
معدات 

الحماية 
 الشخصية 

  الكنروني   انواع معدات الحماية الشخصية  

 

26  1 

ماعي  
خطط 

الطواري
 ء

  الكنروني   خطط الطواريء  

 

27  1 

التعرف  
على 

مواطن 
الضعف 

بالمختبرا 
 ت

تقييم مواطن الضعف 
  بالمختبرات  

  الكنروني 

 

   الكنروني   أنشاء خطة طواريء    1  28

29  1 

انواع 
التدريب  

على 
حاالت 

الطواري
 ء

  الكنروني   التدريب في حاالت الطواريء

 

 اختبار الكتروني   الكنروني   اختبار فصلي    1  30
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 البنية التحتية  .12

  القراءات المطلوبة : 
  النصوص األساسية 
  كتب المقرر 
       أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية  
  الكيميا واالمن  الكيميائية  السالمة  المختبرات  في  ئي 

 2022والبايولوجية  
  أعداد وتأليف االستاذ المساعد الدكتور مهند يقظان صالح  

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

ورشات تدريبية  لطلبة الدراسات االولية في كيفية التعامل مع المواد 
  الكيميائية داخل المختبرات  

دورات تعليم مستمر لطلبة الدراسات العليا في السالمة واالمن  
 الكيميائي  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 الكيميائي  مستمر للضيوف في السالمة واالمن دورات تعليم 

  
  
  
  

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة 

  

  مدرس المادة 

  أ.م.د.نور حازم محمد  

  طلبة المرحلة االولى / قسم الكيمياء /  كلية التربية للعلوم الصرفة
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  المقرر  وصف  نموذج 

  

  التربية  اسس:  المقرر وصف 

  

  اذا عما  مبرهنا   تحقيقها الطالب من  المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر  ومخرجات  المقرر  خصائص  الهم مقتضيا ايجازا هذا  المقرر وصف   يوفر
 ؛  البرنامج  وصف  وبين   بينها الربط  من  والبد .   المتاحة  التعلم فرص  من  االستفادة حقق قد كان

 

   التعليمية المؤسسة .1

 

   للعلوم الصرفة  التربية كلية /   الموصل جامعة

 الكيمياء    العلمي القسم .2

 التربية  اسس المقرر  رمز /   اسم .3

 يومي  المتاحة  الحضور اشكال .4

  سنوي السنة /  الفصل .5
 60 )الكلي( الدراسية الساعات عدد .6

 الدراسية  السنة بداية    الوصف  هذا  اعداد تاريخ .7

 المقرر  اهداف .8

 

زيادة فهم الطالب للواقع التربوي واالجتماعي على مر العصور وإدراك المسيرة التربوية في   
 أقصى ضرورياتها وفهم النظريات التربوية على مختلف الشعوب قديما وحديثا 

  عامة  اهداف
 

وإلقاء الضوء على التنشئة والتربية،    0وفلسفيةتفسير العملية التربوية من وجهة النظر التاريخية  
وبيان أهمية دور مؤسسات التنشئة التربوية االجتماعية، ومساعدة الطالب على التدريب واإلحساس  

  التاريخي  الواقع على  التربوية  األنظمة اثر ويفسر  يصف علم   كذلك هوبأهمية العملية التعليمية، و
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  تحديد  أهدافه  أهم ومن  .وتربيته الفرد  شخصية  على   التربوية ات والعالق  العمليات  واثر  وحديثا  قديما
  وتطبيق  المجتمع  تربية أهداف وتحديد  التربية  في الفلسفية  المدارس عنه   كشفت  التي  التربوي الواقع

  والنظم   االجتماعي التفاعل على  القائم   التربوي  النظام بين  العالقات  ودراسة  التربوية،  المفاهيم
  وفي  التربوية المؤسسات  في آخر  إنسان  مع يدخل  عندما الفرد  اإلنسان  ودراسة  األخرى، التربوية 
 . المجتمع يقرها  التي  األنظمة  مع وتفاعله  اإلنسانية وتعامالت  العالقات 

  
 

 

    والتقييم والتعلم التعليم  وطرائق المقرر  مخرجات  -10
   المعرفية األهداف  - أ

  الحياتية  المشكالت  لحل النفسي  التكيف  وكذلك  والتوافق التكيف  تحقيق  على تساعد  التي والمعلومات  المعارف الطالب يمتلك ان-1أ
    واليومية

  ونظرياته  وأهدافه   التربية اسس معنى   عن الطالب يتعرف  ان -2أ
   الحياة في   تطبيقاته من الطالب وتمكين   التربية السس  األساسية المبادئ استيعاب -3أ
  والمفكرين علماء  طرحها التي  الرئيسية األفكار واستيعاب  التربوي التاريخي  األساس  على الطالب يتعرف  ان -4أ
    وتقويمها  تحليلها  من  لتمكنه الكافية  والمعارف   بالمعلومات الطالب يزود ان -5-أ
    علمية  مكاسب  تحقيق  كيفية   وعن  الفكرية التنمية  معنى   على الطالب يتعرف  ان -6أ

  
 . بالمقرر  الخاصة  المهاراتية األهداف  - ب

  العلمي  والتحصيل البحث  مهارة زيادة  باتجاه الطالب مهارة تنمية  -1ب
  العلمي التحصيل فعالية  زيادة باتجاه الطالب مهارة   تنمية -2ب
  االخرين  مع   التعامل  زيادة باتجاه الطالب مهارة   تنمية--3ب
    والحاضر  الماضي في   العامة التربية ومبادئ اسس فهم   زيادة باتجاه الطالب مهارة   تنمية--4ب
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    والتعلم التعليم طرائق 

  الصفية  األنشطة  وبعض   والمناقشة الحوار  و  الملونة األقالم ، السبورة المتاحة  الوسائل واهم  ، الطالب كتاب  -
  . الحقائق  إلى للوصول  األفكار تبادل  على  يعتمد والذي)  التعليمي الحوار ( التعليمية المناقشة  استخدام-
  ).  over head(  الشرائح عرض  جهاز (الحديثة العلمية التقنيات استخدام-
  . الصفي النشاط في   الطلبة جميع   ألشراك الجماعية  المذكرة-

    التقييم  طرائق 
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  الطالب يقدمها  التي واألنشطة باألوراق  واالختبار  الشفهي  االمتحان
  . المدرسة في   تطبيقها  وإمكانية  للموضوع النظرية المفاهيم تجميع  إلى  يهدف والذي)  port folio( التعليمي  الواجب على االعتماد - 
  . دورية امتحانات- تربوية  ميدانية تدريبات  -

    والقيمية  الوجدانية  األهداف  -ج

  الدرس  يصغي الطالب جيدا لموضوع إن   -1ج

  مجاالت التربية وأسسها لألسئلة المتعلقة الطالب  يستجيب إن   -2ج

 التربية وأسسها  دة ماالطالب  يتقبل إن   -3ج

 إن يقارن الطالب بين مجاالت التربية في المجتمعات -4ج

 إن يقيم الطالب مجاالت التربية وأسسها -5ج
   والتعلم التعليم طرائق 

  والسؤال  األفكار وطرح  والمناقشة الحوار
  . التعاوني التعلم -        
  .  للقياس األساسية  المهارات  علي للطلبة الفردي التدريب  الجماعي  التعليم-       

 الطلبة أداء  من  ونماذج المحاضرة  لعرض  والمعتمة  الشفافة األجسام"  عرض  أجهزة  استخدام  –   

   التقييم  طرائق 

    التحريري  االختبار
  الصفية  واألنشطة  الواجب

  .   مرحلة   كل  نهاية   في  والتطبيقات  التكليفات -   
  . الطلبة  مع النقاشات -   
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  ).   الشخصي والتطور   التوظيف بقابلية  المتعلقة  األخرى المهارات( المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات-10

  حّلل الطالب أقسام الدراسات التربوية عبر التاريخ.يأن  -1د
  التربية. من خالل طرح سؤال:مثال عرف  -2د
  التعامل  خالل  من  االتصال  مهارة   تنمية(  تطويرها المطلوب المسئولية تحمل  على والقدرة  اآلخرين،  مع  الشخصية  العالقات لمهارات وصف -3د

  ). المقرر  متطلبات  إلنتاج  المباشر العمل خالل كمجموعات 
  جهاز طريق  عن للمحاضرات  المصاحبة  والعروض  ، المحاضرات( والقدرات  المهارات هذه  تطوير  في  المستخدمة  التعليم استراتيجيات -4د

  . المختلفة التفكير دروس  وإنتاج لتصميم ) العملي البيان( العملية  والتطبيقات ،  البيانات عرض
 

    المقرر  بنية . 11
  

  طريقة   التعليم طريقة   الموضوع او الوحدة اسم   المطلوبة  التعلم مخرجات   الساعات   األسبوع
   التقييم

  واهدافها  التربية  معنى 2 1
 ضرورتها 

  واهدافها التربية  معنى 
 ضرورتها 

  اختبار  الحواروالمناقشة 
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة  ومجاالتها ، نظرياتها  ومجاالتها   ، نظرياتها  2 2
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة  للتربية  التاريخي  األساس للتربية  التاريخي األساس 2 3
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة  للتربية  التاريخي  األساس التربية القديمة  2 4
  شفهي

 وتحريري 
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  اختبار  الحواروالمناقشة  للتربية  التاريخي  األساس التربية الصينية  2 5
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة  للتربية  التاريخي  األساس التربية اليونانية  2 6
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة  للتربية  التاريخي  األساس تربية القرون الوسطى  2 7
  شفهي

 وتحريري 

  االسالم  قبل العربية  التربية  2  8
  االسالم  وبعد 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  التاريخي  األساس
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  التاريخي  األساس  الحديثة  التربية  2  9
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االجتماعي  االساس  والمجتمع  التربية  بين  العالقة 2  10
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االجتماعي  االساس  والبيئة  الفرد  بين  العالقة 2  11
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االجتماعي  االساس  الخلقية  التربية  2  12
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االجتماعي  االساس  العائلية، التربية   2  13
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  شفهي
 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االجتماعي  االساس  الوطنية،  التربية  2  14
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االجتماعي  االساس  الصحية  التربية  2  15
  شفهي

 وتحريري 

  التنمية  في  واثرها  التربية  2  16
  االقتصادية 

  اختبار  الحواروالمناقشة   االساس االقتصادي للتربية 
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   للتربية  االقتصادي االساس  الطبيعية  الموارد  واستغالل 2  17
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   العلمي للتربية  االساس  البحث  في  والمنهج  التربية  2  18
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   واالجتماعية  الوطنية  االسس  واالجتماعية   الوطنية االسس 2  19
  شفهي

 وتحريري 

  المنظور في  التربية  2  20
  االسالمي 

  اختبار  الحواروالمناقشة   االسالمي  المنظور في  التربية 
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   العراق  في  التربوي  التجديد  الشاملة المدرسة 2  21
  شفهي
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 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   العراق  في  التربوي  التجديد  المنهجية  التربية  2  22
  شفهي

 وتحريري 

  اختبار  الحواروالمناقشة   العراق  في  التربوي  التجديد  التسريع  المتميزيين مدارس 2  23
  شفهي

 وتحريري 

  البدائية  البيئة الفرد  تقبل  2  24
 نفسها  التربية  نسجت  وكيف 

  اختبار  الحواروالمناقشة  البدائية  التربية 
  شفهي

 وتحريري 

  حاجه  الفرد  لدى  يكون  إن 2  25
 . معينه  اجتماعيه 

  اختبار  الحواروالمناقشة  االجتماعية  التربية 
  شفهي

 وتحريري 

  بين التناسق  عالقة  إيجاد  2  26
 الحضارت 

  اختبار  الحواروالمناقشة  التاريخ عبر التربية 
  شفهي

 وتحريري 

  في  واالتساق   التماثل يعني  2  27
  يمليه  بما   والعمل التفكير 

 ديننا  علينا

  اختبار  الحواروالمناقشة  االسالمية  التربية 
  شفهي

 وتحريري 

  االجتماعية السيطرة  يعني  2  28
     االيجابية  والسيطرة 

  اختبار  الحواروالمناقشة  االجتماعي  الضبط
  شفهي

  وتحريري 
  بها   نقوم التي  الممارسات   2  29

  أم  قصرت  حياتنا خالل
 طالت 

  اختبار  الحواروالمناقشة  والتربية  الثقافة
  شفهي

 وتحريري 
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  حاجه  الفرد  لدى  يكون  إن  2  30
 . معينه  اجتماعيه 

  اختبار  الحواروالمناقشة  االجتماعية  التربية 
  شفهي

 وتحريري 

  
 

  

    التحتية البنية  -12
 

   المطلوبة  المقررة الكتب -1

 

 التربية  اسس

 )المصادر ( الرئيسية  المراجع -2

 

  1999 ،  القاهرة  ، النهضة  والمجتمع،   التربية ، كهايم  دور  اميل 

      2004،عمان،  الطليعة دار  ، التربية  اسس  ، ناصر  إبراهيم 0د 

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

  
 

     

 1998  ،  عمان ،  عمار دار التربية، اسس  ، الجعفري ماهر 0د       

 1983 الكويت، كاظمة، دار ،  التربية  عثمان، ابراهيم0د    

 1988 القاهرة، النديم، والمجتمع،  التربية في دراسات السيد، محمود 0د 

 

  

    الدراسي المقرر تطوير   خطة -13
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  االفادة من البحوث العلمية في اثراء منهج اسس التربية . -
  االفادة من النظريات الحديثة في مجال التربية -
  الصفية  التعليمية  المواقف  في تطبيقه   في قدرتهم  ومدى    اسس التربية  في  الطلبة نتاجات تقويم -
  وانشطة   واستراتيجيات المحتوى بناء   في اسس التربية  دور  عن المسؤول التدريس هئية  وعضو القسم رئيس  تجمع عمل  ورش عقد-3

 الحلول وتطبيق    التعليمية  المشكالت حل  في    التقويم  واساليب

  

 



  
 1الصفحة  

 

  

  
  المرحلة االولى  /النظري الكيمياء التحليلية مقررموذج وصف ن

  د. عمر عبد الحي محمد  

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية للعلوم الصرفه   القسم الجامعي / المركز  .2

  الكيمياء التحليلية  اسم / رمز المقرر  .3

 لبكالوريوس ا البرامج التي يدخل فيها  .4

  حضور في القاعة االمتحانية باإلضافة الى التعليم االلكتروني أشكال الحضور المتاحة .5

 2021-2022 الفصل / السنة  .6

 4*3+4*2 عدد الساعات الدراسية (الكلي)  .7

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر .9

وتحضير المواد الكيميائية  للعناصر والمركبات الكيميائيةحليل الت ودوره في فهم كيمياء التحليلية تعرف الطلبة على موضوع ال
 لغرض استخدامها في عمليات التحليل الكيميائي 

 وكيفية االستفادة منها وربطها بالظواهر اليومية.  للكيمياء التحليليةالتعُرف على المفاهيم االساسية 
ودورها في الحياة اليومية من تقييم نوعية   الكيمياء التحليلية ة مادة ايجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمي

 المياه ودورها في عمليات السيطرة النوعية
 توظيف المعرفة العلمية للطالب بشكل يساعده على مواجهة المشكالت الحياتية 

 فهم المادة الدراسيةتوظيف المعرفة العلمية للطالب واعداده ليكون مدرسا رائدا في مجال عمله من خالل 
 
 

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

ا مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقه      
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 2الصفحة  

 

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
 

 أ. تعريف المقرر الدراسي  
  المعرفة والفهم  -أ

رتباطه الكيمياء وركيزة أساسية التطور هذا العلم ليصبح من اهم فروع واقسامه وكيف  لكيمياء التحليليةالتعُرف على مادة ا
  ة الحديثة.المباشر بالتطبيقات العلمي

 
  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

إكساب الطالب المهارة   .بالظواهر اليومية وكيفية االستفادة منها وربطها   لكيمياء التحليليةالتعُرف على المفاهيم االساسية ل-ب
ايصالها بصورة صحيحة في عملية الفهم لغرض تطبيقها في الجانب العملي و الالزمة في توظيف المعرفة المكتسبة لتكون ركيزة

المعرفة إلى تصرف عندما يقتضي  حيث من الممكن للطالب تحويل هذه ،لكيمياءإكساب الطالب معرفة في مجال ا . الى الطلبة
  ما.معينة لحل مشكلة  استجابةالموقف 

 
كتابة التقارير   ،رات االمتحانات واالختبا، وطرح األمثلة، ، المناقشة، الحوارالمحاضرةوالتعلم: طرائق التعليم      

 عبر اإلنترنت.  المختبر العملي، والمعلومات المتوفرة ،ومناقشتها
التحضير وكتابة التقارير والكوزات والشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة  المتحاناتا: طرائق التقييم     

 المشاركة لكل طالب وطالبة  اليومي وتسجيل
  مهارات التفكير  -ج
  عليها.لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم  المحاضرة،طرح األسئلة أثناء  .1
منها في تيسير الحياة    االستفادة بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية الكيمياء التحليليةع اضيربط مو .2

  والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.
 الطبية فيما يتعلق  كيمياء حاصةلاطرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم  .3



  
 3الصفحة  

 

  

  

 البنية التحتية  .11

  المطلوبة: القراءات 
  النصوص األساسية 
  كتب المقرر 
       أخرى 

  العبايجي) قاسم مؤيد -التحليل الوصفي والحجمي (ثابت الغبشة
 , 2017,Fundamentals of Analytical Chemistry. Sixth edition

og, Douglas A.; West, Donald M.; Hollar, James F.)(Sko 
المبينة في أعاله ، لغرض   مصادر حديثة إلى جوار المصادر األساسية اعتمادتم 

التعليم   وزارةمفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في  إعداد المادة المقررة على وفق
  والبحث العلمي، منها مصادر مأخوذة من االنترنيت  العالي

تطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل م
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية )
Google Classroom  وgoogle meet  وFFC 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ) 
  ميزين علميا وعملياالطلبة ليكونوا مدرسيين متتدريب 

  
 القبول  .12

 ال�����  الق��ل آل�ة ض�ء في المتطلبات السابقة

 150 أقل عدد من الطلبة  

 175 أكبر عدد من الطلبة  

  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

1 2*4 

التعرف على الطلبة واعطاءهم  
مفردات المنهج وأسماء بعض  
المصادر المستخدمة في اعداد  

 المحاضرات 

  نظري

2+3+4 2*4=8 

  معرفة الطلبة لل سابإك
  في مجال

الصلبة والسائلة وطرق  تخضير المواد
  وتمهيد  التعبير عن التركيز

  لبعض المفاهيم 
  األساسية المتعلقة

 

 نظري
واجب بيتي +  

امتحان يومي+  
 امتحان شهري

5+6+7 2*3=6 
ثابت االتزان والعوامل المؤثرة فيه 

وحل المسائل الحسابية المتعلقة 
 بالموضوع 

 نظري
واجب بيتي +  

امتحان يومي+  
 امتحان شهري

8+9  2*4  
ثابت خاصل االذابة والعوامل المؤثرة  
فيه وبعض المسائل الحسابية المتعلقة 

  بالموضوع 
  نظري

واجب بيتي +  
  امتحان يومي 

10+11  2*3=6  
المحاليل المنظمة والدالة الحامضية 

وحسابات   ةوالقاعدية للمحاليل المنظم
 pH, pOHال

  نظري
واجب بيتي +  
  امتحان يومي 

13+12  2*4  
مي والدالئل وكيفية تفسير  التحليل الحج

  عملها 
  نظري

واجب بيتي +  
  امتحان يومي 



 ��ذج وصف ال�ق�ر ن

 وصف ال�ق�ر

 

 

  

 ل�ة ال����ة للع�م ال��فة �ل جامعة ال��صل :  ال��س�ة ال�عل���ة  .1

 ق�� ال����اء   الق�  ال�امعي / ال����  .2

 ال �ال�ر��س   اس  / رم� ال�ق�ر  .3

 لع!��ة ال����اء ا  ال+�امج ال�ي ی)خل ف$ها  .4

 ال%وام ال#�مي  أش1ال ال/.�ر ال��احة  .5

 2022-2021  الف6ل / ال�5ة  .6

 30 ع)د ال�اعات ال)راس�ة (ال:لي) .7

 2022/6/9 تارDخ إع)اد ه@ا ال�صف   .8

 أه)اف ال�ق�ر:   .9

1. J�� ةKلLة ح)وث ال�فاعالت ال:���ائ�ةتعل�  ال� 

 ت���ة ال���Kات الع.�Dة .2

 و���Jة ت/.$� ال���Kات الع.�Dة .3

 ال��$$� ماب$Q ال���Kات اله$)رو�ار�Pن�ة .4

5.  Q$�مع�فة ان�اع ال�هSP3, SP2, SP 

 ال:���ائ�ة مع�فة ان�اع االواص�  .6

 

  م�اجعة أداء م�س�ات ال�عل�  العالي ((م�اجعة ال+�نامج األكاد�Xي)) 

ت�01قها          ال4ال3  ال���قعة م5  ال�عل�  ال�ق�ر وم�7جات  مق�!�ًا أله� خ�ائ8  إ@?ازًا  هBا  ال�ق�ر  ی�ف� وصف 
  .م�GهHًا ع�ا إذا �ان ق% حقT االس�فادة الق��O م5 ف�ص ال�عل� ال��احة. والب% م5 ال��J ب#Hها و�#5 وصف ال�Gنامج



 

 

 

 

 م`�جات ال�عل  و_�ائ^ ال�عل�  وال�عل  وال�ق$�   .10

 أ . تع��X ال�ق�ر ال%راسي  

 ةال����اء ال� وال�ي ت�اع% ال4الب على فه� ال�فاعالت ال����ائ�ةواح%ة م5 ال�ق�رات ال�ه�ة   ع!�

 ال�هارات ال7اصة _ال��ض�ع     -ب 

  مادة ال����اء Tةت7ل�اتها خارج اaار ال�1اض�ة في  \دافعا �G#�ا لل4ل ة خاصة عH%ما ت��دد مف�د الع!�
  ت��Hع األدو�ة والعقاق#� ال�G4ة والع�4ر وت8�7c ال��� ات الع!��ة

 �aائT ال�عل�� وال�عل�       

 ء الع�لي ال7اص بهاe?ة اضافة الى الcاقHاسل�ب ال�1اض�ة وال�  

 �aائT ال�ق#��       

 هائيHة والHة اضافة ام�1ان ن�ف ال��  االم�1انات ال#�م�ة والcه�

 مهارات ال�ف�#�  -ج

   ة االس�فادة م5 مف�دات ال�ادة في ال�عامل معها في ال�1اة ال#�م�ة م5 خالل ر�4ها _ال�اقع�g��_ �#ال�ف�
  خالل ال�1اض�ات 

 �aائT ال�عل�� وال�عل�      

 ون�ة �اسل�ب ال�1اض�ة في القاعة ال%راس�ة وم5 ث� الى ال���1اض�ات االل� 

 �aائT ال�ق#��     

  ة والى ال1!�ر وال�فاعل ال�في� االم�1انات ال#�م�ة ال�jق�ة او الف?ائ�ة اضافة ام�1انات شه�

 األخ�O ال��علقة _قابل�ة ال��X�m وال��4ر ال�7cي ). ال�هارات  العامة وال�Hق�لة ( ال�هارات   -د 

   مادة ال����اء Jة ر��gةك��وم�اراتها _ال�اقع ال�1ي  لل�1اة ال#�م�ة خاصة _�ا ی�علT _االم�اض   الع!�
  و���gة معال?�ها م5 خالل اس�7الص العقاق#� ال�G4ة او ال��HعةالHات?ة 



  ب�Hة ال�ق�ر  . 11

 األس�Gع
ال�اع

 ات 

م�7جات ال�عل�  

 ال�4ل��ة 
�قة ال�عل�� اس� ال�ح%ة / ال��اق أو ال��ض�ع �a  ��#قة ال�ق��a 

1 2  
اه��ة ال����اء 

 الع!��ة

ال�ئ��ة،  االغلفة  في  االل���وني  ال��ز�ع  الع!��ة،  ال��� ات 

ال��ا_J االی�ني، ال�ال�Gة ال�ه��ائ�ة، ان�اع االواص� ال��اه��ة، 

 .  اله#%روج#�Hةاالص�ة 

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

2 2 
ان�اع االواص� 

 ال����ائ�ة

ال�اص�  والsالث�ة،  والHsائ�ة  االحاد@ة  االواص�   5�ت�� �قة �a

ال�عاق3،   mاه�ة  االواص�،   ��� االواص�،   tل ع ال�G4عي 

 . ال�ن#5 واالش�ال ال�ن#�Hة

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

ان�اع ال�فاعالت ال����ائ�ة، االل�انات، ت���ة االل�انات، نuام   االل�انات 2 3
 ال����ة العامة، ت1!#� االل�انات

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

4 2 

االل�انات 

واالل�انات 

 ال1ل�0ة 

ه#wات  ال����ة،  ال1ل�0ة،  االل�انات  االل�انات،  تفاعالت 
 . االل�انات ال1ل�0ة، �aق ت1!#� االل�انات ال1ل�0ة 

  
  ال�1اض�ة 

االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

 االل�#Hات 2 5
�wة االثل5#،  eات، ته?#5 جH#تفاعالت االل�انات ال1ل�0ة، االل�

 .االل�#Hاتال��c�الت الهH%س�ة، ت���ة 
 

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

 االل�#Hات 2 6
م��ان���ة   ال�ار��ن#�م،  ای�ن  ت�ت3  اعادة  االل�#Hات،  ت1!#� 

 .ازالة هال#% ه#%روج5#
 

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

 االل�#Hات 2 7
االضافة    م��ان���ة  ماك#�H��ف،  قاع%ة  االل�#Hات،  تفاعالت 

 . االل���وف#ل�ة
 

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة



 

 

 

 

م��ان���ة اضافة اله#%روج#5، اضافة ال�ار�#5، تفاعل سا@��ن   االل�#Hات 2 8
 س�#|، االك�%ة _االوزون. 

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

  االل�#Hات 2 9
  8�7cت الف�{�ة   tال�1ام_ االك�%ة  ال%ر،   eدیل تفاعل 

 .االل�#Hات، ت!اعف االل�#Hات، اضافة ال?Bور ال�1ة
 

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

10 2  
االل�#Hات 

   وال%ای#Hات

بل��ة االل�#Hات، ت���5 ال�ال@��الت ال�فاعل مع ثHائي ال�Gران،  
  . ال%ای#Hات

 
  ال�1اض�ة 

االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

،االضافة   ال%ای#Hات  2 11 ال%ای#Hات  اس�ق�ار�ة  ال%ای#Hات،  وخ�اص  ت1!#� 
 االل���وف#ل�ة لل%ای#Hات، ت�ج�ه االضافة االل���وف#ل�ة.

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

 . ال%ای#Hاتاضافة ال%ذور ال�1ة لل%ای#Hات، بل��ة  ال%ای#Hات  2 12
 تفاعالت اخ�O لل%ای#Hات.

  ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

  االل�ایHات  2 13
 .  االل�ایHات، ت���ة االل�ایHات، ت1!#� االل�ایHات

 . تفاعالت االل�ایHات
 

 ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

 هال#%ات االل�#ل  2 14
هال#%ات   ت���ة  االل�#ل،  هال#%ات هال#%ات  ت1!#�  االل�#ل 

 .االل�#ل
 

 ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة

 هال#%ات االل�#ل  2 15

اله#%رو�ار��نات،   tع_ هل?Hة  ال��1الت،  م5  ال�1!#� 

الهال�ج#Hات  اضافة  االل�#Hات،  الى  ه#%روج5#  هال#%  اضافة 

 الى االل�ایHات، تفاعالت هال#%ات االل�#ل

 ال�1اض�ة 
االم�1انات ال#�م�ة 

 والcه��ة



 

 

 

 

 

 

 

 

 ال+�5ة ال�/��ة  .12

 الق�اءات ال�4ل��ة :

   ص األساس�ة��Hال  
 ك�3 ال�ق�ر 
      Oأخ� 

 ال:�اب ال�5ه�ي bاللغة الع��Pة :   

  ة�Pاللغة الع�b ي�نع  ال:�اب ال�5ه 

  اضافة الى االع��اد على ال�6ادر ادناه 

 Warren, P. wothers; J. Glayden, N. Creeves, S. 

Organic Chemistry, First Edition, 2001, Oxford 

University press Inc., New York 

 R. C. Neuman; Organic Chemistry Textbook, 2013  

  

 

م�4ل ات خاصة ( وت�cل على سG#ل ال�sال ورش  

  الع�ل وال%ور�ات وال�Gم?�ات وال��اقع االل���ون�ة ) 

ال��4ل ات ه� ال��اب ال�Hه?ي وال�1اض�ات ال�لقاة في القاعة او ال����ون�ا  اه� 

 ��uHى الGض�5 ال?ان 

 �G�7اما ���ا @87 ال?ان3 الع�لي ام م�4ل3 ه� م%اومة ح!�ر ال4ال3 الى ال�

  وم�ا_عة اج�اء ال�?ارب الع�ل�ة واع%اد ال�قار�ة ال7اصة _ال�?ارب الع�ل�ة

ال7%مات االج��ا��ة ( وت�cل على سG#ل ال�sال 

م1اض�ات ال!#�ف وال�%ر�3 ال�هHي وال%راسات  

 ال�#%ان�ة )  

 ال��حلة االولى ق% _اش�ت _ال%راسة م�اخ�ة  الی�ج% ��ن 

م5 اسwلة ال4الب  وهHاك ال�فاعل االج��اعي م5 االساتBة اوقات ال%وام ال�س�ي 

  sاني ل�ه#wة ال4ال3 ال?امعي ل�ادر ال�%ر�� وال�B @ع��G ال���ل ال

 الق+�ل   .13

 ة الق�Gل ح�3 خ4  ال��4ل ات ال�ا_قة 



 

 مدرس المادة: 

  د. عمر ذنون علي 

  د. عمر عبدهللا صالح 

 100 أقل ع%د م5 ال4ل ة  

 140 أك�G ع%د م5 ال4ل ة 
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  نموذج وصف المقرر

  )  ............ الكيمياء الالعضوية النظري الصف االول......اسم المقرر ( 

  :  وصف المقرر

 

 

  

الطالب      من  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

  وصف البرنامج. 

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

 اسم / رمز المقرر  .3
      EDCH21-22 1011 الكيمياء الالعضوية النظري الصف االول

      

  حضوري منتظم   أشكال الحضور المتاحة  .4

 م 2021/2022الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 م 2021/ 9/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قادراً على معرفة:الطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .8

بنية الذرة ورمز التيرم واعداد الكم باالضافة الى   الطلبة بمبادئ الالعضوية من خالل    1 التعرف على 
 تصنيف الجدول الدوري

 الخواص الدورية للذرات  وعامل الحجب . 2

 انواع االواصر وطبيعتها  (المركبات االيونية)  . 3

  (المركبات التساهمية)                  نظريات التاصر -4

  التهجين واشكال بعض المركبات البسيطة  -5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  قادراً على أن :  الطالب  هذا المقرر يصبحالطالب/ الطالبة بعد دراسة  :  االهداف المعرفية -أ
الفعل المضارع كما يلي، وباالمكان كتابة أي فعل مضارع ترونه  مالحظة: تكتب األهداف هنا بصيغة 

 ً    لطبيعة المقرر الدراسيمناسبا
 

  خالل التصور الشامل لمفردات المادة الطالب خبرة للمفاهيم النظرية المدروسة من يكتسب   -1أ
لالستفادة منها في   الطالب مهارة استخدام وسائل التدريس الحديثة في شرح المواضيع يدرب    -2أ

  مفردات الكيمياء الالعضوية في المراحل الالحقة
 .  يحدد معرفة نظريات مفهوم الذرة  -3أ

 . الخواص الدورية للعناصر في الزمر والدورات مع بيان االسباب  يقارن بين  -4أ

 . خصائص المركبات االيونية    فيص  -5أ

  .االستقطاب في المركبات االيونية مع بيان االسباب والتاثير على الخواص   يوضح مفهوم   -6أ
  . الجزيئي لتفسير تكوين المركبات التساهمية  نظرية اصرة التكافؤ واالوربيتال  يصف  -7أ
  .االشكال الفراغية للمركبات البسيطة   يصف  -8أ
 .   في تكوين اشكال المركبات الرباعية والسداسية السطوحالتهجين  يحدد   -9أ

  يلي مالحظة: تكتب األهداف هنا بصيغة الفعل المضارع كما  :  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
  مستجدات  السئلة والبحث عن آخر اال  الخاصةالنصاف االقطارلحلالقوانين يطبق   - 1ب 
 تاثير الشحنة النووية لمعرفة العناصر في الجدول الدوري طبق ي  - 2ب 

 لتفسير تكوبن االواصر في المركبات التساهمية.  نظرية اصرة التكافؤ واالوربيتال طبقي  - 3ب 

  انصاف اقطارها . حسب اشكال المركبات االيونية  يحدد   -4ب 
  . يصنف الجدول الدوري      -5ب 
  ينتج    -6ب 

 يقيم    -7ب      

 طرائق التعليم والتعلم       

 مع  حل المشكالت التعلم التعاوني ويتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل ت       نااالمتحا 

 .) المشاركة لكل طالب وطالبة

 طرائق التقييم       

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ اختبار المنتصف  -
واالختبار النهائي للمقرر ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل العروض التعليمية لبعض الموضوعات 

يصورة   ص الكيمياءتخصالتطبيقات في سئلة والبحث عن آخر مستجدات اال طرح  المرتبطة بالمقرر، 
 .  عامة ومفردات المنهج المقرر بصورة خاصة

    االهداف الوجدانية والقيمية:  -ج
    .تعليمية لمادة الكيمياء معرفة فهم طرقنحو  تنمية االتجاهات العلمية -1ج
  .   الالعضويةلدراسة الكيمياء  تنمية الدوافع العلمية -2ج
  . لدى الطلبة تنمية التفكير العلمي -3ج
  .لدى الطلبة تنمية التفكير اإلبداعي   -4ج



3 
 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام الوسائط   معالتعلم التعاوني يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 الالعضوية واستخدام مختبر  المتعددة وشبكة اإلنترنت 

 التقييم   طرائق   

الواجبات البيتية  للمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقاً لما يدرسه الطالب في  الطالبة /الطالب انجاز  -
 والنشاط اليومي 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية المهارات  العامة و -د 
  المواضيع المختلفة لتفسير سلوك مختلف العناصر والمركبات وكيفية التصنيف.  فهم  -1د 

  
  إنتاج البرمجيات التعليمية   -2د 
  .  استفادة الطالب من المعلومات المعطاة لتفسير سلوك المواد    -3د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

/ أو   اسم الوحدة
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 3، ج1، ج1أ 2 2و1

م�اد� عامة في ال����اء  
  الالع���ة

 

اكتساب  
المعلومات للبنية 
 االلترونية للذرة

 األسئلة الشفوية 

 4، ج2، ج2أ 2 4و3

م�اد� عامة في ال����اء  
  الالع���ة

 

وطبيعة االشعاع  
 االطياف الذرية 

 انجاز مهمة 

 3، ج1ج، 3أ 2 6و5
رم� ال���م واش�ال 

 االو!��االت
 األسئلة الشفوية  اعداد الكم 

   1، ب4أ 2 8و7
رم� ال���م واش�ال 

 االو!��االت

مستويات الطاقة 
واالوربيتاالت  

 الذرية 
 المناقشات 

 . ال$#ول ال#ور"  1، ب5أ 2 10و9

مجاميع  
ودورات 
وخواص 
 العناصر

 األسئلة الشفوية 

 
 األسئلة الشفوية  الترتيب االلكتروني  ال$#ول ال#ور"  1، ب6أ 2 12و11

 2 14و13
(ع' ال&�اص ال#ور�ة  1، ب6أ

 لل*رات 
عامل الحجب  

 مع االمثلة 
 انجاز مهمة 

 2 16و15
(ع' ال&�اص ال#ور�ة  ،   1، ب6أ

 .  لل*رات
االقطار  انصاف
 والذرية االيونية

 األسئلة الشفوية 

 اختبارالمنتصف   منتصف الفصل  امتحان  2 18و17

 2، ب7أ 2 20و19

ح2اب 0اقة االص�ة وال�#رج  

لل&�اص في ال�$ام�ع 

 .  وال#ورات

طاقة التاين  
السالبية وااللفة  

 االلكترونبة
 حل امثلة 

 ان�اع االواص� و��60ع�ها  3، ب8أ 2 22و21

اصرة االيونية  
والتساهميةوالتنا 
سقية والفلزية 

الى   باالضافة
بنية الشبكة  

 البلورية

 مناقشة 

 5، ب4، ب9أ 2 24و 23
ن:��ات ال�اص� لل$��9ات 

  ال��=ابهة  وال�&�لفة ال*رات

. 

نظرية اصرة 
التكافؤ 

واالوربيتال 
 الجزيئ

 شرح 

 رسم االشكال  التهجين  اشكال المركبات  2،ج1، ج6ب 2 26و25

شرح مواضيع   مراجعة عامة 3، ج1، ج7ب 2 28و27
 األسئلة الشفوية  مختلفة 

المناقشة والعصف   بة مناقشة أعمال الطل 3، ج1، ج2،ج1، ج7، ب6ب 2 30و29
 األسئلة الشفوية  الذهني واإلنترنت 

 اختبار نهاية الفصل   امتحان نهاية الفصل    31

        

 البنية التحتية   .11
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                                     إعداد أستاذ املقرر                                            

  جاسم حممد الياس الدكتور   املساعد  األستاذ

  حممد        الدكتورة  عبري سامل                                          

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء 

  م 2021/ 9/ 12

 

الكتب المقررة  - 1
 المطلوبة 

 1 .  د.نعمان النعيمي وجماعته  1الكيمياء الالعضوية ج 
(  

 

المراجع الرئيسية  - 2
 (المصادر)

 .باسم السعدي د  1الكيمياء الالعضوية ج  - 3

c. Inorganic Chemstry,C E Houseroft and A G 

Sharp Sec. Ed. 2005 

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

(.....،   

1. Advanced inorganic chemistry cotton and wilkinson 1972 

المراجع االلكترونية ،مواقع    )ب 
  االنترنيت ،.....

1-  Techniques in Inorganic Chemistry     Edited by John P. Fackler, Jr. s 
Larry R. Falvello   
© 2011 by Taylor and Francis Group, LLC 

 تطوير المقرر الدراسي . خطة12

ذلك      به، ويتضمن  تطويرية خاصة  لما هو مستحدث من معلومات  بمراجعة دورية  المدرس  قيام  المقرر  تتضمن خطة تطوير 
السنة  خالل  دوري  بشكل  الدراسي  المقرر  تحديث  ومحاولة  الحديثة  العلمية  والمجالت  العلمية  والدوريات  الكتب  في  البحث 

 الدراسية. 
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 نموذج وصف المقرر 

 اسم المقرر (....اللغة العربية..............)  

 وصف المقرر : 

من المقررات المهمة في جعل الطالب   هو
حفظ  خالل  من  التعبير  على  قادرا 

 . النصوص من الشعر والنثر وفنونهما

 كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة الموصل المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   المركز /القسم العلمي  .2

 EDCH21-22 1101اللغة العربية  رمز المقرر /اسم  .3

 الكتروني   الحضور المتاحة  أشكال .4

 م -2021/2022الفصل الدراسي األول  السنة  /الفصل  .5

 ساعة  45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م 12/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :قادراً على معرفة الطالبة لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالب  /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .8

 معرفة طريقة التفكير   .1

 حفظ الشعر والنصوص  .2

 الحصول على ملكة لغوية تمكنه من التعبير الصحيح  .3

 معرفة ان اللغة اساس كل علم  .4

2.  

3.  

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9
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 :الطالبة هذا المقرر يصبح الطالب قادراً على أن  /بعد دراسة الطالب :  االهداف المعرفية  -أ

 

 

 يقرأ جيدا -1أ

 يكتب بصورة صحيحة  -2أ

 فاد من تجارب الفنون اللغوية ستي -3أ

 يستطيع اعطاء المحاضرة بفنية عالية  -4أ

 يفكر  -5أ

 يح ضيستطيع التو -6أ

 يصف االشياء بدقة -7أ

 -8أ

   -9أ

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 ت يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك التعلم التعاوني وحل المشكال -

 قدرته على التفكير من خالل التفكير الثقافي واالنساني  -

 طرائق التقييم       

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ اختبار المنتصف  -
بحث في المكتبات للمشاركة في واالختبار النهائي للمقرر ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل ال

 . الموضوعات المرتبطة بالمقرر النقاشات و

 :  والقيميةاالهداف الوجدانية   -ج

 من خالل الدرس النحوي  تنمية االتجاهات العلمية -1ج

   للكتابة والتعبير الصحيح  تنمية الدوافع العلمية -2ج

 .تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة -3ج

 . تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

من خالل مواقع التواصل  الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك التعلم  يتم -
 . االجتماعي واالنترنت 

 طرائق التقييم     

المقرر وكيفية   الطالبة للمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقاً لما يدرسه الطالب في /انجاز الطالب  -
 الحصول على الكتاب من المكتبات او االنترنت 
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 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 كتابة المقاالت والشعر  -1د 

 معرفة الفنون النثرية من خطابة وشعر  -2د 

 اداء الكتابة بصورة سليمة -3د 

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

أو   /اسم الوحدة 
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 األسئلة الشفوية    3 1

 4، ج2، ج2أ 3 2
عناصر البرمجيات 

 التعليمية 
 واستخداماتها 

المحاضرة  
والمناقشة 
بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

 انجاز مهمة 

 3، ج1، ج3أ 3 3
مزايا استخدام البرمجيات  

التعليمية في عمليتي  
 التعليم والتعلم.

المناقشة 
والعصف 

الذهني بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

 األسئلة الشفوية

  1، ب4أ 3 4
أنواع البرمجيات التعليمية  

 واستخدامات كل منها. 

المحاضرة  
والمناقشة 
بمساعدة 
الوسائط 
المتعددة 
 واإلنترنت 

 المناقشات

 1، ب5أ 3 5
خصائص البرمجيات  

 التعليمية. 

المناقشة 
والعصف 

الذهني بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

 األسئلة الشفوية
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 1، ب6أ 3
نماذج تصميم البرمجيات  

 التعليمية. 

المحاضرة  
والمناقشة 
بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

 األسئلة الشفوية

7 3 

 1، ب6أ

مراحل إعداد البرمجيات 
 التعليمية. 

المحاضرة  
والمناقشة 
بمساعدة 
الوسائط 
المتعددة 
 واإلنترنت 

 انجاز مهمة 

8 3 

 ،  1، ب6أ

 إجراءات مرحلة التحليل .

المناقشة 
والعصف 

الذهني الوسائط 
المتعددة 

 األسئلة الشفوية



4 
 

 واإلنترنت 

 اختبارالمنتصف  امتحان منتصف الفصل   9

 2، ب7أ 3 10
األسس النظرية لتصميم 
 الوسائط المتعددة الرقمية.

المحاضرة  
والمناقشة 
بمساعدة 
الوسائط 
المتعددة 
 واإلنترنت 

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

 3، ب8أ 3 11
األسس النظرية لتصميم 

شاشات البرمجيات  
 التعليمية 

التعاوني  التعلم
والعرض 

العملي بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

 5، ب4، ب9أ 3 12
متطلبات إنتاج البرمجيات  

 التعليمية ونظم تاليفها. 

التعلم التعاوني 
والعرض 

العملي بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

 2،ج1، ج6ب 3 13
برنامج كمبيوتر   إنتاج

 تعليمي ألحد الدروس

التعلم التعاوني 
والعرض 

العملي بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

 3، ج1، ج7ب 3 14
تقويم البرمجيات  

 التعليمية. 

التعاوني  التعلم
والعرض 

العملي بمساعدة 
الوسائط 
 المتعددة

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

15 3 
،  1، ج2،ج1، ج7، ب6ب

 3ج
 مناقشة أعمال الطلبة 

المناقشة 
والعصف 
الذهني  

 واإلنترنت 

 األسئلة الشفوية

  امتحان نهاية الفصل   16
اختبار نهاية 

 الفصل 
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المقررة  الكتب  - 1
 المطلوبة 

 
 

المراجع الرئيسية  - 2
 )المصادر(

 البيان والتبيين للجاحظ ١

 . التفسير النفسي لالدب. عز الدين اسماعيل٢

للعلوم    ٣ الترلية  كلية  العربية.  اللغة  قسم  في  لجنة  من  المقررة  النحو  ملخصات  ملزمة 
 االنسانية

 .قصص جبران خليل جبران ٤

 واالرواح المتمردةا. االجنحة المتكسرة 
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 ب. كتاب النبي

 ١٩٨٥ه. كتاب االدب الحديث.. الحسان عباس

الكتب والمراجع التي يوصى  ) 1
المجالت العلمية ،التقارير (بها 

، (..... 

 . مجلة اداب الرافدين ١

 . مجلة التربية والعلم. كلية التربية للعلوم االمسانية ٢
 . مجالت انترنت في مواقع ٣

. Co. Www.alhikma 
almtamaden. Com Www.alhiuar 

المراجع االلكترونية ،مواقع   ) 2
 .....االنترنيت ،

 مجلة زهرة البارون  
 مجلة المثقف العربي 
 مجلة احوار المتمدن 

 مواقع
 الناقد العراقي   ١
 المنار الدولية .٢
 المفكر العربي ٣

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي. 12

ذلك    تتضمن    به، ويتضمن  لما هو مستحدث من معلومات تطويرية خاصة  بمراجعة دورية  المدرس  قيام  المقرر  خطة تطوير 
السنة   خالل  دوري  بشكل  الدراسي  المقرر  تحديث  ومحاولة  الحديثة  العلمية  والمجالت  العلمية  والدوريات  الكتب  في  البحث 

 .الدراسية 

 

 إعداد أستاذ المقرر                                                                               

 المدرس. غسان عزيز رشيد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء 

 م 2022/ 9/ 12
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  ( حقوق االنسان والديمقراطية )  موذج وصف المقررن

  د. يونس مؤيد يونس  

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الكيمياء   الجامعي / المركز القسم  .2

  حقوق االنسان والديمقراطية  اسم / رمز المقرر  .3

 متطلبات جامعية  البرامج التي يدخل فيها  .4

  اسبوعي   أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 شعب  4*   ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 9/8/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

معرفة حقوق االنسان وحقوق البشر االخرين هذه الحقوق التي اقرتها الشرائع السماوية ومن ثم   .1
 القوانين الوضعية على كافة مستوياتها الدولية واالقليمية والوطنية 

الحريات المقرة بالشرائع السماوية ومن ثم في معرفة ماهي الحريات العامة ولماذا سميت عامة وماهي  .2
ويمارسـها بشـكلها الصـحيح دون االعتـداء علـى حريـات  المواثيق االقليمية والوطنيـة لكـي يتمتـع بهـا

 االخرين
معرفــة نظــام بلــده السياســي عــرب التعــرف علــى النظــام الــدميقراطي الــذي متارســه اغلــب دول العــامل والــذي يعــد ضــمانة للحقــوق  . 3

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 
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 واحلر2ت

4.  
5.  
6.  
7.  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

  لتايل فهي هبه وليس مكسب من احد وال حيق ألي شـخصCفهم ومعرفة وادراك حقوقه اليت اقرها هللا له وللبشر مجيعاً و
 انتزاعها.

  سلوبه اخلاص عن هذه احلقوق ويدافعC عنها.يعرب الطالب 
  تعليل الظواهر واعطاء التفسريات ملا حيدث امامـه مـن انتهـاك حلقـوق االنسـان وحر2تـه مـن خـالل حتديـد اوجـه الـنقص او

 الثغرات املوجودة يف ضوء املعلومات املتوفرة لديه.
 واقــع اال وهــو فهــم اهــم الــنظم السياســية والــيت تعــد ضــمانه حلقــوق االنســان وحر2تــه السياســية وحماولــة تطبيقــه علــى ارض ال

 النظام الدميقراطي.

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  ان يكون للمتعلم القدرة على تحليل المفاهيم االساسية للمادة، وتتضمن القدرة على المالحظة

والربط المنطقي والتجريد والحكم عن المعرفة والعمل بالمعرفة لمعالجة المشكالت واختيار  
 .على حلهااالفكار التي تساعد 

 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرات النظرية 

  المناقشات الجماعية 

  المقارنة بين الواقع العملي والدراسة النظرية 

 امثلة حول تجارب الشعوب والدول 

 

 طرائق التقييم       

  االمتحانات النظرية الدورية والفصلية 

   االختبارات القصيرة 

   الواجبات 

  التقارير والبحوث القصيرة 

  مهارات التفكير  -ج
  ترسيخ هذه الحقوق والحريات لدى المتعلم  وتعليمة ان هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة بل

تتحدد بحقوق  وحريات االخرين وعدم االعتداء عليها، وبالتالي فأن كل حق يقابله واجب نلتزم  
 بتطبيقه. 

  تكييف دروس مادة حقوق االنسان والحريات العامة والديمقراطية لكي تكون منسجمة مع ثقافة
حقوق االنسان والحريات العامة وتعزيزها بامثلة واقعية مع تحفيز الوعي الوطني الجمعي وبث 
روح االمل والتفائل بمستقبل مشرق لبلدانا واالبتعاد عن الخوض في الجوانب السياسية المباشرة  

لالحزاب وغيرها من التعابير السلبية فضال عن االبتعاد عن التوصيف الطائفي او العرقي 
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وشخصنة االحداث وانعكاساتها . وتعزيز روح وقيم التسامح واالنتماء الوطني ونبذ كل اشكال 
الفرقة واالنقسام وشحذ الهمم باتجاه اعالء روح ومضمون فكرة المواطنة وبناء الدولة المدنية  

 يثة المعاصرة. الحد 

 طرائق التعليم والتعلم      

  

 طرائق التقييم     

  االمتحانات النظرية الدورية والفصل 

  التقارير 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  .استخدام المتعلم المعلومات في مواقف حياتية حقيقية 

   استخدام المعرفة في تنفيذ مشاريع  او تغيير قوانين غير صحيحة مثالً او قيام منظمات غير
 حكومية بالدفاع عن حقوق االنسان. 

   تحسين مهارات الكتابة وحل المشكالت ومهارات الحوار والقدرة على العمل بصورة متعاونة مع
 االخرين في المجاالت المختلفة.
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 حقوق االنسان   بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  امهية دراسة حقوق االنسان 

  تطور حقوق االنسان من القدم وحلد االن 

  االطار املفاهيمي حلقوق االنسان 

 احلق واحلرية الفرق بني 

 نظرية
  اسئلة قبلية وبعدية 

 

2 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  حقوق االنسان في الديانات السماوية
تطور حقوق االنسان وفق النظريات 

  السياسية الغربية
تطور حقوق االنسان في ظل الثورات 

 الغربية

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

3 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  خصائص حقوق االنسان 

 اجيال حقوق االنسان 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

4 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  جهود االمم املتحدة يف جتسيد عاملية حقوق االنسان 

 اجهزة االمم املتحدة املعنية حبقوق االنسان 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

5 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  حقوق االنسان الجماعية
  حق الشعوب في تقرير المصير 

 حقوق االقليات 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

6 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  حقوق الجماعات المستضعفة
  حقوق المراة
  حقوق الطفل

 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

7 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  االصيلة حقوق الشعوب 
 حقوق املعوقني 

  حقوق االنسان يف زمن احلرب 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

8 

1  
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 حقوق االنسان يف زمن االحتالل 

 حقوق املعتقلني

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

9 

 1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 الفساد واثره على حقوق االنسان 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

10  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 امتحان ملادة حقوق االنسان 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

11  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

احلقوق واحلرEت اليت نضمها الدستور العراقي الدائم  

 2005لعام 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

12  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 جرائم النظام البائد حبق الشعب العراقي 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 
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13  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 جرائم النظام البائد حبق الشعب العراقي 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

14  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 االنساندور املؤسسات الوطنية يف محاية حقوق 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

15  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 دور منظمات اMتمع املدين يف حفظ حقوق االنسان 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 
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 الدميقراطية  بنية املقرر .12

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  التعليم طريقة  اسم الوحدة / املساق أو املوضوع 

1 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  انواع احلكومات 

  احلكومات البسيطة واملركبة 

 احلكومات القانونية واالستبدادية 

 نظرية
  اسئلة قبلية وبعدية 

 

2 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 انواع احلكومات  

 احلكومات املطلقة واملقيدة 

 واجلمهورية احلكومات امللكية 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

3 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 احلكومة الفردية وحكومة الشعب 

 احلكومة الدميقراطية

 تطور  الدميقراطية 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

4 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 خصائص الدميقراطية التقليدية 

 الدميقراطية والشورى التمييز بني  

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

5 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 الدميقراطية التوافقية  

 نشأة الدميقراطية التوافقية

 خصائص الدميقراطية التوافقية

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

6 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 صور الدميقراطية 

 املباشرة الدميقراطية 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

7 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 صور الديمقراطية 
  الديمقراطية المباشرة 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

8 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 مظاهر ووسائل الدميقراطية شبه املباشرة 

 تقييم الدميقراطية شبه املباشرة 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

9 

1 
  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 اسناد السلطة يف النظام الدميقراطي 

 التكييف القانوين والسياسي لالنتخاب 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

10  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 االجراءات التمهيدية لالنتخا[ت 

 نظم االنتخا[ت 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

11  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

 انواع االنتخا[ت 

 االنتخاب الفردي واالنتخاب [لقائمة

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

12  
1 

  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 نشوء النظام الدميقراطي يف العراق 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 

13  
1 

  نظري 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 

  النظام الدميقراطي يف العراق مؤسسات  

 حتدEت العملية الدميقراطية يف العراق

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 
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 البنية التحتية   .13

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
   د.رياض عزيز هادي،حقوق االنسان تطورها ومضامينها

 ) 2005السنهوري،وحمايتها،(بغداد: مكتبة 
   تحليل العامة  الحريات  العاني،نظرية  شفيق  د.حسان 

 )2004ووثائق،(جامعة بغداد:كلية العلوم السياسية،
  اللهيبي،حقوق احمد  ود.علي  الهاشمي  حمادي  هاشم 

الوطنية   وتطورها،(بغداد:دار  نشؤوها  االنسان 
 . 2008للطباعة،

   االنظمة خالد،  حنون  السياسية،(القاهرة:العاتك د.حميد 
 ) 2011لصناعة الكتاب،

  موريس ديفرجيه، االنظمة السياسية 
   ،والديمقراطية االنسان  لحقوق  الوطني  المركز 

 ) 2013(العراق:وزارة حقوق االنسان قسم البحوث،
 -    الكتب الواردة من رئاسة الجامعة والمبلغة بكتب وزارة

العلمي   والبحث  العالي  الوزراء  التعليم  مجلس  ،ورئاسة 
حول اضافة مفردات جديدة الى موضوعة حقوق االنسان 
اساسية  كمواد  المنهج  في  لتضمينها  العامة  والحريات 

 . تدرس للطالب
  االنسان كاظم،حقوق  صبري  د.ماهر 

العامة،ط ،(بغداد:مطبعة 2والديمقراطيةوالحريات 
 ) 2010الكتاب،

 ال وقت  االنسان  االنباري،حقوق  توفيق  سلم  د.نجم 
 ) 2011والحرب،(القاهرة:العاتك لصناعة الكتاب،

  عبد الفتاح  عبد  ود.اسماعيل  الرفاعي  منصور 
الكافي،حقوق االنسان الخاصة في االسالم،(القاهرة:مكتبة 

 2007دار العربيةللكتاب،
  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:
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  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 حلد االن  2004االنتخا[ت العراقية منذ عام 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 
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  نظري 
 

ان يفهم  
الطالب  

 المحاضرة 
 املدين يف تعزيز الدميقراطيةدور مؤسسات اMتمع 

 وبعدية  قبلية اسئلة نظرية 



  
 8الصفحة  

 

  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
والدوريات المثال ورش العمل 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 اليوجد 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 اليوجد 

  

 القبول   .14

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

  كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء   الجامعي / المركز القسم  .2

 البكالوريوس  اسم / رمز المقرر  .3

 الرياضيات  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 9/8/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 املفاهيم األساسية حلساب التفاضل والتكامل.  .1

 اتصال الدوال وعالقته �لنها�ت .2

 قابلية اشتقاق الدوال وتكامل الدوال املختلفة وعالقته �الستمرارية . 3

 تطبيقات التفاضل والتكامل يف خمتلف العلوم .4

 باستخدام التكاملايجاد المساحة  .5
  

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

من         المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 
فرص   من  القصوى  االستفادة  حقق  قد  كان  إذا  عما  مبرهناً  تحقيقها  من  التعلم  الطالب  والبد  المتاحة. 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

  وأساسياته الر�ضياتاحد  املقررات املهمة اليت تساعد الطالب على فهم مبادئ الر�ضيات 

    المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  دافعا كبيرا للطلبة خاصة فيما   لذكائية أالرياضيات على تنمية العقلية والمهارات تخلق مادة

   المهارات العلميةيتعلق بتطور 

 طرائق التعليم والتعلم       

  اسلوب المحاضرة والنقاش وطرح االسئلة مع الطلبة 

 طرائق التقييم       

  االمتحانات اليومية والشهرية فضال عن امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 

  التفكير مهارات  -ج
  التفكير بكيفية االستفادة من مفردات المادة في التعامل معها في الحياة اليومية من خالل ربطها

 من خالل المحاضرات  بالواقع

 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية  رات سية ومن ثم الى المحاضااسلوب المحاضرة في القاعة الدر 

 طرائق التقييم     

  االمتحانات اليومية المؤقتة او الفجائية اضافة امتحانات شهرية والى الحضور والتفاعل الصفي 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 مفاهيم اساسية  2 1

General Review  

Real number and 

properties (the real 

function and its 

graphs)(  

 المحاضرة 
االمتحانات اليومية  

 والشهرية

  الغايات واالستمرارية 2 2

Limits and continuity: 

definition, theorems, 

use of the definition of 

limits  

 والشهرية االمتحا)ت اليومية  احملاضرة

3 2 
Derivative of 

function 

Derivative of function: 

Theory of derivative  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

4 2 
Derivative of 

function 

Derivative- Implicit 

Derivative –Chain Rule  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

5 2 
Partial 

Derivative 

Partial Derivative : 

Partial, Cauchy 

Riemann  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

6 2 
Partial 

Derivative 

Harmonic applications 

on functions  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

7 2 

Derivative, 

Rolle’s 

theorem(mean 

value 

theorem).(  

Derivative, Rolle’s 

theorem(mean value 

theorem).(  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

8 2 
Transcendental 

Functions 

Transcendental 

Functions: Exponential 

Function- Logarithm 

Function   

  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

9 2 
Transcendental 

Functions 

Trigometric Function- 

Inverse Trigometric 

Function  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  2 
Transcendental 

Functions  

Hyperbolic Trigometric 

Function  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

11  2 
المفاهيم االساسية 

 للتكامل

Definition of definite 

and finite integrals (the 

main theorem of 

integrations)  

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة  ا67اد ال45امل ال.-,د   التكامل المحدد 2  12

 طرق التكامل 2  13

Method of Integration: 

By parts  

Method of Integration 

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة

 االمتحا)ت اليومية والشهرية  احملاضرة ا67اد ال.@احة =اس5;,ام ال45امل ايجاد المساحة  2  14



 البنية التحتية   .11

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية  
  االنكليزي الكتاب المنهجي باللغة 

  ستخدام المصادر التاليةا
  

 nton, h. ; Bivens, I. and Davis, S. ; (2002), " Calculus " 7th 

Library of Congress cataloging-in-publication Data. 

]2 .[Wrede , R. and Spiegel , M. R. ; (2010) , " Advance 

Calculus " 3rd edition , Schaum's outline series , New York  . 

]3 .[Gabriel, N.; (2017), "ORDINARY DIFFERENTIAL 

EQUATIONS" Mathematics Department, Michigan 

State University, East Lansing 

  بعض املصادر اخلارجية 
effrey R. C. ; (2019) ; "Introduction to Differential 

Equations " The Hong Kong University of Science and 

Technology  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

  امللقاة يف القاعة او الكرتونيا  رات اهم املتطلبات هو الكتاب املنهجي واحملاض

  ضمن اجلانىب النظري 

تطبيق االيعازات املوجودة يف حماضرات  م متطلب هو هاما فيما خيص اجلانب العملي ا

 النظري عمليا على احلاسوب. 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

  متاخرة راسة ن املرحلة االوىل قد Fشرت Fلداليوجد كو 

  وهناك التفاعل االجتماعي من االساتذة اوقات الدوام الرمسي من اسئلة الطالب 

 اين لتهيئة الطالب اجلامعي لكادر التدريس والذي يعترب املكمل الث

  

 القبول   .12

 حسب خطة القبول  المتطلبات السابقة 

 100 أقل عدد من الطلبة 

 140 أكبر عدد من الطلبة  

  

  مدرس املادة: 

  امحد عامر حممدفوزي .  دم.



 1 

  نموذج وصف المقرر

  

  علم النفس التربوي وصف المقرر

  

ان قد حقق االستفادة من  يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا ك

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

    

  

  

  

 المؤسسة التعليمية   . 1

  

   وم الصرفةعللل  كلية التربية/  الموصلجامعة 

   كيمياءلا  القسم العلمي  . 2

  علم النفس التربوي   رمز المقرر /اسم  . 3

  حضور يومي   اشكال الحضور المتاحة . 4

    2022 - 2021  السنة /الفصل  . 5

  اسبوع 30و      ساعة اسبوعيا 2  )الكلي (عدد الساعات الدراسية  . 6

  الدراسية  السنة  بداية   تاريخ اعداد هذا الوصف   . 7

 اهداف المقرر . 8

  

  .ان يتعرف الطالب على مفهوم علم النفس التربوي ومجاالت اهتماماته ودراسته 



 2 

  

  

  .وتصنيفها وتحويلها الى اهداف تعليمية ان يتعرف الطالب على معنى االهداف التربوية 

  

  

  .ان يستوعب الطالب معنى الذاكرة وطبيعتها ودورها في التدريس 

  

  

  

  يتعرف الطالب على اهمية الدافعية في مجال علم التفس التربوي ان 

  

  

  ان يتعرف الطالب على معنى انتقال اثر التعلم وتطبيقاتها التربوية

  

  

  ان يتعرف يستوعب الطالب معنى المفهوم وعالقتها بالتفكير العلمي والتفكير االبداعي

  

  

  .ان  يتعرف الطالب على معنى التغذية الراجعة وانواعها واهميتها بالنسبة للمعلم 

  

  

  .ان يتعرف الطالب على نظريات التعليم وتطبيقاتها التربوية 

  

  

  . ان يستوعب الطالب العوامل المؤثرة في التعلم 

  

  

  .ان يتعرف الطالب على المهارات والعادات وكيفية اكتسابها واالستفادة منها في التعلم 



 3 

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم    - 10

 األهداف المعرفية    -أ

  ان يتعرف الطالب على مفهوم علم النفس التربوي ومجاالت اهتماماته ودراسته  - 1أ

  ان يتعرف الطالب على معنى االهداف التربوية وتصنيفها وتحويلها الى اهداف تعليمية - 2أ

  ان  يتعرف الطالب على معنى التغذية الراجعة وانواعها واهميتها بالنسبة للمعلم  - 3أ

  .نظريات التعليم وتطبيقاتها التربوية ان يتعرف الطالب على  - 4أ

  .ان يستوعب الطالب العوامل المؤثرة في التعلم  - 5- أ

  .ان يتعرف الطالب على المهارات والعادات وكيفية اكتسابها واالستفادة منها في التعلم  - 6أ

 .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب

  .ي واالبداعي عند التعبيران يكون ماهرا في استخدام الفكر االبتكار - 1ب     

  . ان يقدر على الشرح والتفسير والتحليل والنقد لما يقرأ ويسمع - 2ب     

  ان يكون ماهرا في تناول الموضوع الذي يتحدث فيه او ي  - 3ب     

  .ان يكون قادرا على المناقشة وعرض االفكار بصورة جيدة  - 4ب     

  

    طرائق التعليم والتعلم  

  طريقة حل المشكالت  - 

  طريقة التعلم التعاوني  - 

  طرائق التقييم  



 4 

  

  .)االسبوعية ، والشهرية ( االختبارات  - 

  األهداف الوجدانية والقيمية   - ج

  .خلق الدافعية لدى الطالب عن طريق ربط المبادىء والمفاهيم االساسية في علم النفس التربوي بحاجات واهتمامات الطالب والمجتمع - 1ج

  .التربوية بحاجة واهتمامات وطبيعة التعلم والمجتمعتنمية اتجاهات الطالب نحو خلق الدافعية عند المتعلمين عن طريق ربط االهداف - 2ج

  المعرفة وير االتجاهات والقيم االخالقية والموضوعية التي تتعلق بمفاهيم ومجاالت علم النفس التربوي ومساعدة الطالب على تحمل مسؤولية ايصال تنمية وتط- 3ج

  الى المتعلمين  

  .ان تكون له القدرة على المناقشة او الحوار على اسس من الموضوعية والمنطقية- 4ج

  طرائق التعليم والتعلم  

  

  طرائق التقييم  
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  ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (المهارات العامة والتأهيلية المنقولة - 10

  .   مناسبة وتقنية فنية مهارات ضوء في المختلفة التعليمية  المواد مع التعامل على الطلبة تشجيع -1د

  .  المشكالت حل  ومهارات التفكير مهارات علي  للتعرف التعليمي المحتوي تحليل علي الطلبة قدرات تنمية -2د
  . التفكير لمهارات عروض تصميم علي الطلبة قدرات تنمية -3د
  . األنكليزية باللغة التفكير مهارات لتدريس معينه وسائل إنتاج علي القدرة -4د
  . الطلبة أمام المعروضة العمليات تقييم علي القدرة-5د

  

  بنية المقرر . 11

  

اسم   مخرجات التعلم المطلوبة    الساعات    األسبوع 
الوحدة او  
  الموضوع 

طريقة    طريقة التعليم  
  التقييم  

  علم    التعرف على معنى علم النفس التربوي   2  االول
  النفس  

  التربوي  
  وتطوره 

الحوار  
  والمناقشة

  سئلة توجيه ا
واالجابة 
  عنها من 

  الطالب 

  الثاني  
  الثالث 
  الرابع

ان يتمكن الطالب من صياغة االهداف   2
  السلوكية وصياغة سؤال يحقق الهدف  

  االهداف 
  التربوية

      =  =  

  االمتحان  االول للفصل الدراسي االول                الخامس

  الذاكرة   التعرف على الذاكرة ونظرياتها    2  السادس 
  نظرياتها 
  ودورها  

في 
  التدريس 

      =  =  
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  =  =        =  =  2  السابع

  =  =        النسيان   التعرف على النسيان ونظرياتها   2  الثامن 

  =  =        =  =  2   التاسع

  العاشر 

  =           =التعرف على انتقال اثر التعلم                     انتقال اثر التعلم                       2الحادي عشر     

  

  الثاني عشر            االمتحان الثاني الفصل الدراسي االول 

  

  =        =   التعرف على دور الدافعية في عملية                  الدافعية                              2الثالث عشر   

  الرابع عشر                                التعلم  
  الخامس عشر 

  

  =          =تعلم معنى المفهوم والتفكير االبداعي والعلمي        المفاهيم  وعالقتها             2السادس عشر    

  بالتفكير العلمي واالبداعي       السابع عشر                                                                
  الثامن عشر 

  

  =         =تعلم معنى التغذية الراجعة                               التغذية الراجعة                  2التاسع عشر     

=                                                      =                          =                    2العشرين          

 =  

  

  االسبوع الحادي       االمتحان االول الفصل الدراسي الثاني  
  والعشرين    
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  =         =التعليم                 االسبوع الثاني والعشرين   التعرف على نظريات التعليم                    نظريات

  =                                            =                         =         = االسبوع الثالث والعشرين              

=                    =                                            =              االسبوع الرابع والعشرين               

=  

  

  =      =االسبوع  الخامس والعشرين     التعرف العوامل المؤثرة في التعلم        العوامل المؤثرة في التعلم       

  =                                         =                             =      =االسبوع السادس والعشرين               

  

  =       =سبوع السابع والعشرين     التعرف على الفروق الفردية         الفروق الفردية واثرها في  التعلم        اال

=                                            =                              =       االسبوع الثامن والعشرين               

=  

  

  

  رين         االمتحان  الثاني للفصل الدراسي الثاني        االسبوع التاسع والعش

  

                  االسبوع الثالثون             التعرف على المهارات والعادات             المهارات والعادات وكيفية اكتسابها                      
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  البنية التحتية   - 12



 9 

  

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

  

  اساسيات علم النفس التربوي 

 )المصادر (المراجع الرئيسية  -2

  

  علم النفس التربوي 
  علم النفس المعرفي

  تفكير بال حدود 

  

( الكتب والمراجع التي يوصي بها   -أ

 , ...)التقارير , المجالت العلمية 

  

  

  اليوجد 

 ...مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونية   -ب

  

  

  اليوجد 

  

  

  

  خطة تطوير المقرر الدراسي  - 13
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  ورش العمل والندوات والمؤتمرات واالفادة من توصياتها  -

 

  

  

 



  
 1الصفحة  

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة   الجامعي / المركز  القسم .2

 EDCH21-22 1111/ اللغة اإلنجليزية  اسم / رمز المقرر  .3

 المرحلة الثانية قسم الكيمياء  البرامج التي يدخل فيها  .4

  تعليم إلكتروني   أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة   45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 9/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم اللغة اإلنجليزية للطالب .1
 القدرة على ترجمة المصطلحات اكساب الطلبة  .2

 
 باللغة اإلنجليزية  إمكانية التواصل اكساب الطلبة  .3
 القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية  اكساب الطلبة  .4
 اكساب الطلبة القدرة على الكتابة والفهم  .5
 تعليم الطلبة قواعد اللغة اإلنجليزية   .6

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 



  
 2الصفحة  

 

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  المعرفية : األهدافأ . 
  والمدخل بقواعد اللغة االنكليزية.  تمكين الطلبة من الحصول علىالمعرفة ١أ
  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في اصول الكالم والجمل وما يتالف منها وانواعها.  ٢أ
  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة باللفظ الصحيح للمفردات االنكليزية وخاصة الكيميائية منها. ٣أ

  ب االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر: 
  ساب الطلبة المعرفة العامة باللغة االنكليزية .اكت ١ب 
  اكتساب الطلبة القابلية على التحدث السليم وما يتالئم مع اصول اللغة.  ٢ب 
  اكتساب الطلبة على القابلية على النطق السليم لالحرف والمفردات وخاصة الكيميائية منها. ٣ب 
 وبأقل عدد ممكن من االخطاء.اكتساب الطلبة مهارة كتابة الجمل بصورة صحيحة  ٤ب       

  التعلم يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك   :طرائق التعليم والتعلم
واستخدام مختبر   الوسائط المتعددة وشبكة اإلنترنت  مع استخدام حل المشكالت التعاوني و
 .الحاسوب 

  المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ اختبار  التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات
المنتصف واالختبار النهائي للمقرر ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل العروض التعليمية  

لبعض الموضوعات المرتبطة بالمقرر، وإعداد برمجية تعليمية ألحد الموضوعات في تخصص  
 الكيمياء. 

  االهداف الوجدانية والقيمية:    -ج
  مية االتجاهات العلمية تن -1ج
  تنمية الدوافع العلمية  -2ج
  تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة.  -3ج

 تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.    -4ج     

  طرائق التقييم  

الطالب/ الطالبة للمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقاً لما يدرسه الطالب باالضافة لالمتحانات  انجاز  
  .اليومية والفصلية واوراق العمل 

 

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

  العامة في اللغة االنكليزية. اكساب الطلبة المعرفة -1د 
  تطبيق ما اكتسبه الطلبة من معرفة في اللغة االنكليزية والتحدث بها وخاصة بما يخص -2د

 المصطلحات الكيميائية. 
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  القراءات المطلوبة : 
  األساسية   النصوص 

 كتب المقرر 

      أخرى 

باللغة   المنهجي  s ’Beginner Studentاإلنكليزيةالكتاب 
(2012)Book New Headway Plus 
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 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 Introduction 3، ج1ج، 1أ 1  1
مخاضرات وملفات   

pdf 
  األسئلة الشفوية 
 عبر المييت 

 4، ج2، ج2أ 1 2
Unit 1  
Hello 

مخاضرات وملفات   
pdf 

 انجاز مهمة 

 Unit 2 3، ج1، ج3أ 1 3

Your World. 
مخاضرات وملفات   

pdf عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 1، ب4أ 1 4
Unit3  

All about you 
وملفات   مخاضرات 

pdf عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 Unit 4 1، ب5أ 1 5

Family and Freinds.  

مخاضرات وملفات   
pdf 

 عبر المييت  األسئلة الشفوية

 
6 

 1، ب6أ 1
Unit 5 

The way I live 
مخاضرات وملفات   

pdf 
 عبر المييت  األسئلة الشفوية

 Unit 6 1، ب6أ 1  7

Every Day. 
وملفات   مخاضرات 

pdf 
 انجاز مهمة 

 ،1، ب6أ 1 8
Unit 7 

My Favourties 
مخاضرات وملفات   

pdf  عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 اختبارالمنتصف    امتحان منتصف الفصل    9

 2، ب7أ 1 10
Unit8 

Where I live 

 
 مهمة دراسية   pdfمخاضرات وملفات 

 3، ب8أ 1 11
Unit 9 

Times Past  

وملفات   مخاضرات 
pdf  عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 5، ب4، ب9أ 1 12
Unit 10 

We had a great time 

مخاضرات وملفات   
pdf  عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 2،ج1، ج6ب 1 13
Unit 11 

 I can do that  
مخاضرات وملفات   

pdf  عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 3، ج1، ج7ب 1 14
Unit 12 

Please and Thank you 
مخاضرات وملفات   

pdf  عبر المييت  األسئلة الشفوية 

15 1 
،  7، ب6ب

،  1، ج2،ج1ج
 3ج

Unit 13 
Here and Now    مخاضرات وملفات

pdf  عبر المييت  األسئلة الشفوية 

 النهائي اختبار   الفصل  نهاية امتحان     16
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خاصة ( وتشمل على سبيل   متطلبات 
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 

  

 القبول   .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  من الطلبة   أكبر عدد 

  

  : م. م. ميسم حسام الفخري مدرسة المادة 



  

  

  

  

  

  

  

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

  كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء   الجامعي / المركز  القسم .2

 البكالوريوس  اسم / رمز المقرر  .3

 الحاسوب  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 8/9/2022 إعداد هذا الوصف  تاريخ .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم الطلبة كيفية تحويل االعداد من النظام العشري الى النظام الثنائي وبالعكس .1
 التعرف الى مكونات الحاسوب  .2
 معرفة املهام اخلاصة بشريط املهام  . 3

 التعرف على انواع نظم التشغيل للحاسوب  .4
 االنترنيت االطالع على استخدامات  .5
 التعرف الى متصفح االنترنيت  .6
 التعرف الى نواع الشبكات  .7

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

من         المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 
فرص   من  القصوى  االستفادة  حقق  قد  كان  إذا  عما  مبرهناً  تحقيقها  من  التعلم  الطالب  والبد  المتاحة. 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 أ . تعريف المقرر الدراسي  
 احلاسوب احد  املقررات املهمة اليت تساعد الطالب على فهم مبادئ احلاسوب وتشغيله 

    الخاصة بالموضوع المهارات   -ب 
  تخلق مادة الحاسوب دافعا كبيرا للطلبة خاصة فيما يتعلق بتطور الحاسبات وتطبيقات الحاسوب

 التي تشهد تطويرا  يوما بعد يوم 

 طرائق التعليم والتعلم       

  اسلوب المحاضرة والنقاش وطرح االسئلة مع الطلبة 

 طرائق التقييم       

  االمتحانات اليومية والشهرية فضال عن امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 

  مهارات التفكير  -ج
 بكيفية االستفادة من مفردات المادة في التعامل معها في الحياة اليومية من خالل ربطها  التفكير

 من خالل المحاضرات  بالواقع

 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية  رات سية ومن ثم الى المحاضااسلوب المحاضرة في القاعة الدر 

 طرائق التقييم     

  المؤقتة او الفجائية اضافة امتحانات شهرية والى الحضور والتفاعل الصفي االمتحانات اليومية 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 شبكات االنترنيت وتطبيقاتها  ليومية خاصة بما يتعلق بلحياة احاسوب وتطبيقاته باكيفية ربط مادة ال

 اسعة واستخدام االيميل االلكتروني في سرعة ودقة ايصال الرسائل االلكترونية.الو
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 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2 
مكونات  
 الحاسوب

 المحاضرة   وم��ناته االساس
ة ال�اس�ب 
االمتحانات اليومية  

 والشهرية

2 2 
تطور  

 الحاسبات
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  ان�اع ال��اس�� 

3 2 

وحدات 
قياس 

 الملفات

  اح�ام ال�لفات وت�اس�اتها
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة

4 2 

المكونات  
المادية  

 للحاسوب

  ال�ة ال�%$#"ةعوح ة ال�
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة

5 2 

المكونات  
المادية  

 للحاسوب

  وح ة ال'اك%ة 
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة

6 2 
انواع 
 الذاكرة 

 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  ذاك%ة الق%اءة فق) 

7 2 
انواع 

 الذاكرة  
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  ال�ص�ل الع/�ائي ذاك%ة

 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  زر ال3�4%ول وو2ائفه االيعازات  2 8

9 2 

تطور نظام  
التشغيل 

 وندوز

  10ن9ام ال3/غ�ل ون وز 
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة

10  2 
انواع 

 الشبكات 
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  االن3%ن�; ش��ة 

11  2 
انواع 

 الشبكات 
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  ال/��ة الع�4>�ت
ة 

12  2 
فوائد 

 الشبكات 
 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة  اس3= امات االن3%ن�;

13  2 
تطبيقات  
 االنترنيت 

 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة م�اقع ال�"�

14  2 
تطبيقات  
 االنترنيت 

 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة ال�3@ف�ات 

15  2 
تطبيقات  
 االنترنيت 

 االمتحا*ت اليومية والشهرية  احملاضرة ال>%"  االل34%وني 
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  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية  
  الكتاب المنهجي باللغة العربية 

  ستخدام المصادر التاليةا
  

 Computer Systems: Digital Design, Fundamentals 

of Computer Architecture and Assembly2018  

خاصة ( وتشمل على سبيل   متطلبات 
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

  امللقاة يف القاعة او الكرتونيا  رات اهم املتطلبات هو الكتاب املنهجي واحملاض

  ضمن اجلانىب النظري 

تطبيق االيعازات املوجودة يف حماضرات  م متطلب هو هاما فيما خيص اجلانب العملي ا

 ظري عمليا على احلاسوب. الن

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

  متاخرة راسة ن املرحلة االوىل قد Eشرت Eلداليوجد كو 

  وهناك التفاعل االجتماعي من االساتذة اوقات الدوام الرمسي من اسئلة الطالب 

 التدريس والذي يعترب املكمل الثاين لتهيئة الطالب اجلامعي  لكادر 

  

 القبول   .13

 حسب خطة القبول  المتطلبات السابقة 

 100 أقل عدد من الطلبة 



 140 أكبر عدد من الطلبة  

  

  مدرس املادة: 

  م.م. مازن سامل حممد



  
 1الصفحة  

 

  

 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء قسم  / الصرفة للعلوم التربية كلية  الجامعي / المركز القسم  .2

  الحياء علم ا اسم / رمز المقرر  .3

 الكيمياء في البكالوريوس برنامج البرامج التي يدخل فيها  .4

  االلكترونية  والصفوف المختبرات  ، الدراسية القاعات  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021: الدراسي العام / سنوي الفصل / السنة  .6

 اسبوعيا  ساعة نظري  2عملي +   ساعات  4  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

  8.8.2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . االحياء لعلم االساسية المفاهيم الطلبة اكساب .1
 اقسام علم االحياء على الطالب يتعرف .2
 .الكائنات الحية ع انوا بين التمييز من وتمكينه المختبرية المهارات الطالب اكساب . 3
 فوائد كل صنف من الكائنات الحية ودورها في الحياة .   على الطالب  يتعرف .4
 يتعرف الطالب على سلوك الكائنات الحية الحيوانية والنباتية  .5
 يتمكن الطالب من معرفة التكاثر في الحيوانات والنباتات  .6

 على التنسيق الهرموني للكائنات الحية يتعرف الطالب  .7

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 



  
 2الصفحة  

 

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

 والفهم المعرفة 
  االحياء لعلم العلمية المفاهيم على الطالب  يتعرف ان-1
  اقسام علم االحياء على الطالب  يتعرف ان-2
  . التربوية المؤسسات  في االحياء مادة لتدريس مدربة كوادر اعداد  -3
  . المختلفة التدريس اساليب  على الطالب  تدريب  -4
 وتطبيق التجارب العملية  المختبرية االجهزة مختلف استخدام على الطلبة تدريب  -5

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  . االحياء مادة تدريس مهارة - 1
 .ة المختلفة االحيائي  النماذج توصيف من الطلبة تمكين - 2

 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرة أسلوب 

  المناقشة أسلوب  

 طرائق التقييم       

  يومية  اختبارات 

  الكترونية  امتحانات 

 تقارير  تقديم 

  يومية  واجبات 

  مهارات التفكير  -ج
  واالستاذ  الطالب  بين المحاورة اسلوب 

  يومية واجبات . 

   اسلوب المسابقات 

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقديمي  العرض  استخدام 

   عرض اليوتيوبات حول المواضيع المختلفة 

 طرائق التقييم     

 الواجبات  صفية مشاركات  ، يومية اختيارات  ، تقارير تقديم , 

  بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة  -د 
 دراسته خالل اكتسبها التي المعلومات  نقل من الطالب  يتمكن ان-1     

  والتعلم التعليم مهنة الطالب  يكتسب  ان    2- 



  
 3الصفحة  
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  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
  جعفر الخياط  –علم النبات 

  المملكة النباتية   د. حسين العروسي  
  سميث -عالم النباتات الالزهرية   ك 

  المجاميع النباتية د. سمير خلف عبد هللا  
  : الكتاب المنهجي باللغة العربية علم الحيوان 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجا
ت التعلم 
 المطلوبة

 التقييم طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 
  نظري 2

 عملي4+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن���  -خل الى علم النبات دم
  ع�لي -�ةال� ال�ائ	اتاص	اف 

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

2 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن���  -ال�ل�ة ال	�ات�ة 
  عملي   -الخلية النباتية  

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

3 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

����ا �  ن���  -ال�
���ا�  ع�لي  -ال�

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

4 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

 �  ن���  -ال��ال
�   ع�لي -ال��ال

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

5 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن���  -ف���ات ال
  ع�لي  -الف���ات عال!

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي  فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

6 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن���  -ال�	ف# في ال	�اتات 
  ع�لي -عار�ات ال'&ور ومغ�اة ال'&ور

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

7 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن���   -ال'	اء ال,+ئي في ال	�اتات 
.��  ع�لي - ن�اتات ذوات الفلقة والفلق

 السبورة والعرض التقديمي 
 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

8 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - األحياءمقدمة يف علم 

  ع�لي -مق2مة ع. عل! ال��+ان
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

9 
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - تطور علم االحياء امهيته وفروعه

  ع�لي-ال�ل�ة ال��+ان�ة
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

10  
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - صفات احلياة

  ع�لي-انق4ام ال�ل�ة ال��+ان�ة
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

11  
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - طريقة البناء الرئيسة للمادة احلية

  ع�لي-االن64ة ال�هار�ة
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

12  
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� -تصنيف االحياء 

  ع�لي-ال�ا8�ةاالن64ة 
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

13  
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - التنسيق اهلرموين يف احليوا,ت

  ع�لي- االن64ة ال�ا8�ة
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

14  
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - سلوك االحياء

  ع�لي -الغ,�وف و الع�!
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة

15  
  نظري 2

 عملي2+

 المعرفة 
 والمهارة

  ن��� - التكاثر والنمو يف احليوان

  ع�لي -ال2م و الل�ف
 السبورة والعرض التقديمي 

 و بث حي   فديوية ومحاضرات

  اليومي  االمتحان
 الشفوية واالسئلة



  
 4الصفحة  

 

  

  محمد كمال عبدالمعز –اساسيات علم الحيوان 
  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
والدوريات المثال ورش العمل 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

- 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

- 

  

 القبول   .13

 مركزي  القبول المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 االستيعابية  الخطة من اكبر القبول أكبر عدد من الطلبة  

  

    ين  التدريسي اءاسم

  نظري)  - د. طه عبدالوهاب خميس (نبات 

  نظري)  - د. سهيلة يعقوب يوسف ( حيوان 

  عملي)   –د. يسرى عبدالرزاق عبدهللا (نبات 

  عملي)   -م. ازهار يونس رضا (نبات 

  عملي)   -د. ابراهيم فارس علي  (حيوان 

  عملي)  -د. ربيع حازم محمد (حيوان 

  نظري)  – حيوان( شيرين ياسين قاسم . م

  

  

                     



  

  

  

  

  

  

  

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

  كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء   الجامعي / المركز القسم  .2

 الحاسوب  اسم / رمز المقرر  .3

 العروض التقديميةمهارات استخدام الحاسب االلي واعداد  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الدراسة عن بعد  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2022/ 8/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 االلمام بماهية الحاسوب وتطوره على مر االزمان.  .1
 التعرف على المكونات المادية والبرمجية للحاسب والدور الذي يقوم به كل مكون. .2
 الحاسب االلي وتخزينها واسترجاعها.معرفة كيف تتم عملية معالجة البيانات داخل  . 3
 التعرف على وسائط التخزين الداخلية والخارجية منذ القدم وصوال الى اليوم.  .4
 االلمام بأبرز المصطلحات المتداولة على االنترنت والغرض منها. .5
 معرفة كل مايخص الشبكة العنكبوتية وانواعها.  .6

 ومسبباتها وطرق عالجها والوقاية منها. التعرف على فايروسات الحاسب وانواعها  .7
 

  

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

من         المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 
فرص   من  القصوى  االستفادة  حقق  قد  كان  إذا  عما  مبرهناً  تحقيقها  من  التعلم  الطالب  والبد  المتاحة. 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

    كونـه يمثـل من شأنها االرتقـاء بالمسـتوى العلمـي للطلبـة  الحاسوب احد  المقررات المهمة التي
التسهيالت التي يقدمها من خالل توفير احـدث اريعهم العلمية باالضافة الى  وسيلة مهمة العداد مش

 المصادر العلمية وهذا اليمكن ان يتحقق اال بعد االلمام الكافي بكل مايتعلق بهذه الوسيلة.

    المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 
 الى االنترنت. باإلضافةه وتطبيقاتبمختلف انواعه وملحقاته  استخدام الحاسب االلي 

 طرائق التعليم والتعلم       

  متباينة للوصول الى قناعة تامة   إجابات واالستماع الى   األسئلةحلقات نقاشية تتضمن طرح
 باالجابة الصحيحة. 

 طرائق التقييم       

  الى  باإلضافة تفاعل الطلبة ضمن الحلقات النقاشية وااللتزام بالمحاضرات عن طريق
 . نصف السنة والنهائي يامتحان الى جانب االمتحانات اليومية والشهرية 

  مهارات التفكير  -ج
 للوصول الى الحلول. مفردات المادة بين  ربط ال 

 طرائق التعليم والتعلم      

  البيتية. من خالل الواجبات 

 طرائق التقييم     

 .مدى قابلية الطالب على تحليل المعلومات وربطها وتوظيفها للوصول الى الحل 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 بمواصفات تتناسب مع حاجة الطالب من خالل اقتناء حاسب  وربطه بالواقع  توظيف كل ماتم تعلمه

واالستفادة من التطبيقات والخدمات التي يقدمها التي من شانها االسهام في االرتقاء بمستوى  
 . الطالب العلمي
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 األسبوع 
الساع 
 ات

مخرجات  
 التعلم المطلوبة

 التقييم طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2 
التعريف 
 بالحاسب

Introduction   المحاضرة 

المشاركة والحضور  
االمتحانات  والواجبات و

 اليومية والشهرية

2 2 
مراحل تطور 

 الحاسب
Computer Generations  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

3 2 

التعريف 
باالجزاء  

 للحاسب المادية 

Hardware  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

4 2 

التعريف 
باالجزاء  
البرمجية 

 للحاسب

Software  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

5 2 
معالجة  الية 

 البيانات 
Data Processing 

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

6 2 
التعريف 

 بانظمة التشغيل
Operating Systems  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

7 2 
انواع االحاسب 

 االلي
Computer Types  

المشاركة والحضور   احملاضرة
واالمتحانات  والواجبات 

 اليومية والشهرية

8 2 

التعريف 
بذاكرة الحاسب 

  االلي
Computer Memory  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

9 2 
يف رالتع

 بوحدات الخزن 
Computer Storage  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 والشهريةاليومية 

10  2 
التعريف 
 باالنترنت 

Internet  

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

11  2 
التعريف 

 الشبكات ب
Networks   

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

  Networks Types الشبكات  انواع 2  12

المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

13  2 
طرائق ربط  

 الشبكات 

Networks Topologies المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانية املرحلة : 

  مساء موفق القصابأم.م.   مدرس املادة:

14  2 

التعريف 
بالفايروسات  

 وانواعها

Viruses المشاركة والحضور   احملاضرة
والواجبات واالمتحانات  

 اليومية والشهرية

15  2 

كيفية الوقاية  
من 

 الفايروسات 

Antiviruses and Protection 
المشاركة والحضور   احملاضرة

والواجبات واالمتحانات  
 اليومية والشهرية

 البنية التحتية   .12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

1. Fundamentals of Computer 
Studies-2010 

2. Introduction to Computers-
2014 

 2019- اساسيات الحاسوب .3
 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

حدث مما  االاملعتمدة علميا بدءا من االقدم حنو  اعتماد املصادر اهم املتطلبات هو 

وايصاله  يف العامل الرقمي واكبة كل جديد  مل يسهل ربط املعلومات تبعا للتسلسل الزمين 

 فهمه.  يسهل عليه  9سلوبللطالب  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

   واألستاذ بني الطلبة  التفاعل   أسلوباعتماد  

 القبول   .13

 حسب خطة القبول  المتطلبات السابقة 

 300 أقل عدد من الطلبة 

 350 أكبر عدد من الطلبة  



  

  

  

  

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

  كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء   الجامعي / المركز القسم  .2

 البكالوريوس  اسم / رمز المقرر  .3

 ال توجد  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 ٢٠٢٢/  ٨  /٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 التعرف الى المعادلة التفاضلٌية  .1
 حل المعادالت التفاضليٌة .2
 مجلة معادلتني خطيتني ذات جمهولني . 3

 جملة ثالث معادالت خطية ذات ثالثة مجاهيل  .4
 المصفوفات  .5
 الـمـــــحــددات .6

  

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

من         المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 
فرص   من  القصوى  االستفادة  حقق  قد  كان  إذا  عما  مبرهناً  تحقيقها  من  التعلم  الطالب  والبد  المتاحة. 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 

 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10



  

  

  

  

  

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

 .الر'ضيات هي احدى املقررات املهمة يف قسم الكيمياء 

    المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  بحل المعادالت الكيميائية  دافعا كبيرا للطلبة خاصة فيما يتعلق  الرياضيات تخلق مادة

 والمصفوفات. 

 طرائق التعليم والتعلم       

  اسلوب المحاضرة والنقاش وطرح االسئلة مع الطلبة 

 طرائق التقييم       

  االمتحانات اليومية والشهرية فضال عن امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 

  مهارات التفكير  -ج
  الحياة اليومية من خالل ربطها التفكير بكيفية االستفادة من مفردات المادة في التعامل معها في

 من خالل المحاضرات  بالواقع

 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية  رات سية ومن ثم الى المحاضااسلوب المحاضرة في القاعة الدر 

 طرائق التقييم     

  والتفاعل الصفي االمتحانات اليومية المؤقتة او الفجائية اضافة امتحانات شهرية والى الحضور 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  حل المعادالت التفاضلية االعتيادية والتعرف على المصفوفات. كيفية 
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 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوعاسم الوحدة / المساق أو 

1 2 
تعرف على 

 المعادالت 
 المحاضرة  ال�عادلة ال	فاضٌل�ة 

االمتحانات اليومية  
 والشهرية 

2 2 
طرق حل 
 المعادالت 

  حل ال�عادالت ال	فاضلٌ�ة 
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

3 2 
 أنواع

 المعادالت 

األولى معادالت تفاضٌل�ة م� ال�ت�ة 
  وال�رجة األولى 

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

  ال�عادالت ال	ي ت"ف!ل م	غ��اتها  طريقة حل 2 4
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

  ال�عادالت ال	فاضل�ة ال�	&ان$ة  طريقة حل 2 5
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

  ال	فاضل�ة ال	امة ال�عادالت  طريقة حل 2 6
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

  ال�عادالت ال	فاضل�ة ال)ٌ'ة  طريقة حل 2 7
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

  معادلة ب�ن(لي  طريقة حل 2 8
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

9 2 
تعرف على 

 المعادالت 

  ال�عادالت 
  ال�عادالت ال)'�ة 

  معادالت م� ال�رجة ال+ان�ة 

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

10  2 

نوع جديد  
من 

 المعادالت 

  ج�لة معادل	�� خ'�	�� ذات م&ه(ل��
االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

11  2 

نوع جديد  
من 

 المعادالت 

ج�لة ثالث معادالت خ'�ة ذات ثالثة 
  م&اه�ل

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

12  2 
تعرف على 
 المصفوفات

  ال�!ف(فات 
  مفه(م ال�!ف(فة وان(اعها 

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة

 والشهرية 

13  2 

عمليات 
على  

 المصفوفات

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة الع�ل�ات ال5$اب�ة على ال�!ف(فات 

 والشهرية 

14  2 
 إيجاد
 المحدد 

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة الـ�ـــــ5ــ�دات 

 والشهرية 

15  2 
 إيجاد

 المعكوس 

االمتحا*ت اليومية   احملاضرة مقل(ب (مع9(س) م!ف(فة 
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  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

املعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األوىل:  ). 2018آدم, & ربيعة علي. ( -1

, جامعة  Doctoral dissertationتطبيقاFا وحلوهلا Dستخدام ماتالب (

  سبها). 

  

). حل أنظمة املعادالت التفاضلية اخلطية املتجانسة  2016زيدان, & أية. (  -2

)Doctoral dissertation .(  

  

املعادالت التفاضلية اخلطية  ). حل 2016معتوق, زهرة, بشري, & حسن. ( -3

 Doctoralذات املعادالت الثابتة ( nاملتجانسة و الغري متجانسة من الرتبة 

dissertation .(  

  

حمـمد, أمحد مصطفى أمحد, عـــلى, حممد عبدهللا إبراهيم, أحــمـــد, حممد أمحد   -4

  ). املصفوفات و تطبيقاFا 2014عمر الفاروق محزه. (-حممد, ... & مشرف

)Doctoral dissertation .(جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ,  

  

حممد ‘أمحد موسي حسني, أبكر ‘أدم عبدالرمحن حممد, مادبو ‘بدرالدين عوض   -5

). بعض  c2017بت, أمحد ‘حممد عبدهللا حممد, & عبدهللا ‘مروة عبدهللا حممد. ( 

, جامعة السودان للعلوم  Doctoral dissertationتطبيقات اجلرب اخلطي (

  والتكنولوجيا). 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

ضمن   امللقاة يف القاعة او الكرتونيا  رات اهم املتطلبات هو الكتاب املنهجي واحملاض

 . اجلانب النظري 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

التفاعل االجتماعي من    متأخرة   راسة ن املرحلة االوىل قد Dشرت Dلداليوجد كو  وهناك 

الطالب اسئلة  الرمسي من  الدوام  اوقات  املكمل    االساتذة  يعترب  التدريس والذي  لكادر 

 اين لتهيئة الطالب اجلامعي الث

  

 القبول   .13

 حسب خطة القبول  المتطلبات السابقة 

 والشهرية 



 100 أقل عدد من الطلبة 

 285 أكبر عدد من الطلبة  

  مدرس املادة: 

  هشام حممد خضر .  دم.



  
 1الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 جامعة الموصل المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم الكيمياء   الجامعي / المركزالقسم  .2

 مرحلة ثانية  /كيمياء تحليلية  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021الفصل االول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة  .6

 لكل شعبة  48 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .7

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر .9

 التعرف على طرق التحليل الوزني  .1

 التعرف على طرق التعبير عن التركيز الكيميائي .2

 التعرف على التحليل الوزني والعامل الوزني .3

 خطوات التحليل الوزني التعرف على   .4

 التعرف على طرق الفصل واالجهزة المستخدمة  .5

 التعرف على كيفية ايجاد النسبة المئوية  .6

 
 

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

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

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

 وصف البرنامج. 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
الوسيلة الكيميائية التي يتم بها الكشف الكيمياء التحليلية هي احد فروع علم الكيمياء وتعرف بانها  •

عن العناصر والمواد وطرق فصلها ومعرفة مكونات تلك المواد في خليط منها اضافة الى تقدددير 
 هذه المكونات تقديرا كميا

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 اكتساب الطالب معرفة بعلم الكيمياء والجدول الدوري والعناصر الكيميائية   •

 كيمياء المحاليل واالتزان الكيميائي وقانون فعل الكتلة اكساب الطالب معرفة بتقدير  •

 اكتساب الطالب معرفة بالتحليل الوزني والعامل الوزني   •

 باألجهزة المستخدمة اكتساب الطالب معرفة  •

 الطالب معرفة بكيفية فصل خليط باستخدام طرق الفصلاكتساب  •

 طرائق التعليم والتعلم        

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة.  •

 طرائق التقييم        

 االمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة  •

 مهارات التفكير  -ج

 الفصل وكيفية فصل المخاليط وبطرق قديمة وحديثة امكانية االستفادة من طرق   •

 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد انتباه الطلبة  وجعلهم يفكرون باالجابة   •

 اعطاء امثلة من الواقع وربط موضوع المحاضرة مع البيئة المحيطة  •

 التفكير في التفاعالت الكيميائية من حيث التوازن الكيميائي  •

 الوزني في تقدير العديد من المركبات الكيميائية   ة االستفادة من التحليلطرح امكاني •

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة  •

 طرائق التقييم      

 الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة االمتحانات  •

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

   وكيفية تقديرها  اكساب الطلبة مهارة في التعرف على المركبات الكيميائية   •

 المخاليط اكتساب الطالب مهارة في كيفية فصل  •

 بنية المقرر  .11
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 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 
 التعليم 

 طريقة التقييم 

1 3 
اكتساب نظرة معرفية  
عامة عن علم الكيمياء 

 والعناصر الكيميائية 

مقدمة عامة عن علم الكيمياء 
والخواص الدورية للذرات  

الوزني والتعرف على  والتحليل 
 االجهزة المستخدمة في المختبر

 عملي
امتحان ونشاط يومي  

 وواجب بيتي 

2 3 
اكتساب معرفة كيفية 

حساب نسبة وعدد  
 جزيئات ما التبلور

حساب نسبة وعدد  -1تجربة
جزيئات ماء التبلور في كلوريد  

 الباريوم المائي
 عملي

امتحان ونشاط يومي   
وواجب بيتي وكتابة 

 تقرير 

3 3 
اكتساب معرفة عن  

استخدام طريقة وزنية 
 لتعيين الكلور  وترسيبية

تعيين الكلوريد وزنيا على  -2تجربة
 عملي هيئة كلوريد الفضة 

امتحان ونشاط يومي   
وكتابة  وواجب بيتي

 تقرير 

4 3 

اكتساب معرفة عن  
كيفية تقدير الكبريتات  
وايجاد العامل الوزني  

 ئوية موالنسبة ال

تقدير الكبريتات على هيئة -3تجربة
 عملي كبريتات الباريوم

امتحان ونشاط يومي  
وكتابة  وواجب بيتي

 تقرير 

5 3 

اكتساب معرفة عن  
كيفية تقدير الكالسيوم 

وايجاد العامل    وزنيا 
 الوزني والنسبة المئوية 

تقدير الكالسيوم وزنيا -4تجربة
 عملي على هيئة اوكزاالت الكالسيوم 

امتحان ونشاط يومي  
وكتابة  وواجب بيتي

 تقرير 

6 3 

اكتساب معرفة عن  
تقدير الكالسيوم  وايجاد  
العامل الوزني والنسبة  

 المئوية  

تقدير الكالسيوم على هيئة -5تجربة
 عملي كاربونات الكالسيوم

امتحان ونشاط يومي  
وكتابة  وواجب بيتي

 تقرير 

7 3 
اكتساب معرفة عن  

الوزني  ايجاد العامل 
 والنسبة المئوية للنيكل

تقدير النيكل على هيئة  -6تجربة
 داي مثيل كالي اوكزيم

 عملي
  امتحان ونشاط يومي

 وكتابة تقرير 

8 3 
اكتساب معرفة عن  

ايجاد العامل الوزني  
 والنسبة المئوية للحديد

تقدير الحديد على هيئة   -7تجربة 
 اوكسيد الحديديك

 عملي
  امتحان ونشاط يومي 

 وكتابة تقرير 

9 3 

اكتساب معرفة عن  
ايجاد العامل الوزني  

والنسبة المئوية  
 لاللمنيوم 

نيوم على هيئة متقدير االل-8تجربة
 اوكسيد االلمنيوم

 عملي

امتحان ونشاط يومي   
 وكتابة تقرير 

10 3 
اكتساب معرفة عن  

ايجاد العامل الوزني  
 للباريوم والنسبة المئوية 

تقدير الباريوم على هيئة   -9تجربة
 كبريتات الباريوم

 عملي
امتحان ونشاط يومي   

 وكتابة تقرير 

11 3 
اكتساب معرفة عن  

كيفية فصل سائلين غير  
 ممتزجين باالستخالص 

تعيين معامل  توزيع -10تجربة
االمونيا بين سائلين غير ممتزجين  

 الماء والكلوروفورم

 عملي
ونشاط يومي   امتحان 

 وكتابة تقرير 

12 3 

اكتساب معرفة عن  
كيفية حصول التبادل 

بين االيونات التي 
 تحمل شحنات متشابهة 

 حساب كفاءة الراتنج -11تجربة

 عملي

امتحان ونشاط يومي   
 وكتابة تقرير 

13 3 
اكتساب معرفة عن  
كيفية االستخالص  

 بمرحلة وبعدة مراحل 

ازالة اليود من المحلول   -12تجربة
المائي برحه مع رابع كلوريد  

 الكاربون

 عملي
امتحان ونشاط يومي   

 وكتابة تقرير 
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 القراءات المطلوبة : 
 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

 الكتاب المنهجي باللغة العربية  
  (1986) العبايجي ,مؤيد ليلية, د.ثابت سعيد الغبشة  اسس الكيمياء التح 

 جامعة الموصل
 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

• Fundamentals of analytical chemistrySkoog 
and west 

متطلبات خاصة ) وتشمل على  
سبيل المثال ورش العمل والدوريات  

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

عالقة بمقررات المادة ،  التوجيه الى المواقع االلكترونية التي لها 
 توجيه الطلبة على استخدام مكتبة الكلية لتوسيع المعرفة لديهم

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على  
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات  
 الميدانية (  

 اليوجد
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 حسب خطة القبول المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة  

 اكبر من الخطة االستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة  

 

 مدرسة المادة 

 يحيى ضمرة المشايخي محمد  . م. د
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  نموذج وصف المقرر

  )  الثانية المرحلة  النظريالكيمياء العضويةاسم المقرر (

  :  وصف المقرر

  ، ونماذج تصميمها، ومراحل إعداد ها الرابعةالتجارب العلمية للكيمياء العضوية للمرحلة يتناول هذا المقرر 
  شرحها كتابتها كشف مختبري لكلسس النظرية ألوالخطوات التي ينبغي تنفيذها في كل مرحلة، كما يتناول ا

شرح خطوات العمل وكذلك لكل تجربة  الخاصة   والرسومات الثابتة دراسة معادالت التحضير والتفاعالت 
بطريقة تجعل الطالب يعمل بنفسه في كيفية التعامل مع األجهزة والمواد الكيمياوية في سبيل الوصول الى  

  النتائج 
  خرج بنتيجة يرفقها بتقرير اسبوعي عن التجارب والنتائج التي قدمهاوفي نهاية كل تجربة ي 

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

 اسم / رمز المقرر  .3
  النظري المرحلة الثانية الكيمياء العضوية 
EDCH21-22 2031 

  حضوري منتظم   الحضور المتاحة  أشكال .4

 م 2022/ 2021 ةالدراسيالسنة  الفصل / السنة  .5

 ساعة  48  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 م 2021/ 9/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قادراً على معرفة:الطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .8

العضوية       .  1 الكيمياء  خ  اودورهنظريا  موضوع  من  الحديثة  الكيمياء  فهم  مع  الفي  التعامل  أسماء ل 
 . واستخداماتها اليومية  ها وطرق تحضيرهاتالودراسة تفاع  العضوية المركبات 

 خرى ألكيفية استخدام هذه المعرفة في الحياة اليومية وربطها بالظواهر العلمية ا . 2

  يجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة مادة الكيمياء العضوية وربطها مع    .3
  الدراسة النظرية وكيفية دمج هاتين الدراستين لتؤديان بشكل فعال مع طلبة المدارس بعد التخرج هذا 

  يؤدي الى سهولة فهم مادة الكيمياء. 
  ممارسة اختصاصاتهم كمدرسين في المدارس    . 4
  اداء عملهم في المختبرات البحثية  نمكا ألبا . 5

  خرى أل حث الطلبة على اداء اختصاصهم ليس فقط كمدرسين وانما في دوائر الدولة ا. 6
  ت الحياتية في مجال البحث الكشكل يساعده على مواجهة المشتوظيف المعرفة العلمية للطالب ب.7



2 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  قادراً على أن :  الطالب  هذا المقرر يصبحالطالب/ الطالبة بعد دراسة  :  االهداف المعرفية -أ

ع�ف على مادة ال)"'"اء الع%�$ة و#"! ن�أ وت��ر ه�ا العل� �ال���ة وأدت ه�ه ال�ارب الى اث�ات  ی

�."قات العل'"ة  ص;ة ال:�9$ات في ه�ا ال'�ال ل"�6ح م4 اه� ف�وع ال)"'"اء وارت�ا1ه ال'�اش� �ال

 ال;?ی<ة.  
  الكيمياء العضوية  يوضح مفهوم   -1أ
  أي تفاعالت المركبات الكيميائية نظريا وعمليا. ة نظريا وعملياالكيمياء العضوي  نيقارن بي  -2أ
 .المركبات العضويةمزايا استخدام  يحدد   -3أ

 .  أنواع التجارب واستخدام األجهزة والمواد الكيمياوية لكل منها يقارن بين  -4أ

 . عمليا ونظريا المركبات خصائص  فيص  -5أ

  . في الحياة اليومية وكيفية ربطها المركبات أصناف هذه  يوضح مفهوم   -6أ
  . في سبيل انتاج مركبات عضوية األسس النظرية للتجارب المختبرية يصف  -7أ
  . المركبات العضويةاألسس النظرية ألنواع  يصف  -8أ
 . ومواد أخرى برامج علمية خاصة بالحاسوب وما يترتب عليه من  المركب العضويمتطلبات  يحدد   -9أ

    :  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
  تفاعالت المركبات العضوية األسس النظرية لخطوات يطبق   - 1ب 
 . في انتاج المركبات العضوية األجهزة المختبريةلتصميم  األسس النظرية طبق ي  - 2ب 

 . ألنتاج المركبات العضوية الخطوات العملية طبق ي  - 3ب 

  . المركبات الكيميائيةمتطلبات  يحدد   -4ب 
  .    معايير البنائية للتصميم .للفقا ، وتظريا مركبات عضوية  يصمم  -5ب 
  .التجارب  ىالدروس في مجال تخصصه باستخدام أحد  مركبات كيميائية ألحد  ينتج   -6ب 

 المتاحة.  األجهزة المختبريةبعض   يقيم  -7ب      

 طرائق التعليم والتعلم       

مع  حل المشكالت التعلم التعاوني ويتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 .الكيمياء العضويةواستخدام مختبر شبكة اإلنترنت المعلومات المتوفرة عبراستخدام 

 طرائق التقييم       

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ اختبار المنتصف  -
ض التعليمية لبعض الموضوعات  واالختبار النهائي للمقرر ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل العرو

 اء.وإعداد برمجية تعليمية ألحد الموضوعات في تخصص الكيمي المرتبطة بالمقرر، 

    االهداف الوجدانية والقيمية:  -ج
  . العضوية نحو تصميم برمجية تعليمية لمادة الكيمياء العلميةتنمية االتجاهات  -1ج
  .   العضويةلدراسة الكيمياء  تنمية الدوافع العلمية -2ج
  . لدى الطلبة تنمية التفكير العلمي -3ج
  .لدى الطلبة تنمية التفكير اإلبداعي   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

المعلومات استخدام  معالتعلم التعاوني يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 .الكيمياء العضويةواستخدام مختبر  شبكة اإلنترنت المتوفرة عبر 

 طرائق التقييم     

متحانات  ألا   كذلكللمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقاً لما يدرسه الطالب  الطالبة /الطالب انجاز  -
التحضير اليومي وتسجيل المشاركة  (والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة كتابة التقاريرالشهرية، 

 . )لكل طالب وطالبة

  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). المنقولة ( المهارات األخرى التأهيلية المهارات  العامة و -د 
ض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  ألطرح ا  1د    سئلة أثناء المحاضرة، لغر
  ستفادةألبما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية ا  العملي ربط موضوع الكيمياء العضوية  2د 

  منها في تيسير الحياة. 
  سئلة والبحث عن آخر مستجدات علم الكيمياء العضوية فيما يتعلق بالتطبيقات الصناعية ألطرح ا -3د     

ص  ألستخدام األا  4د    مثل للمفاهيم المتعلقة بالكيمياء العضوية وتوظيفها للمعرفة المتكاملة بخصو
  تفسير الظواهر العلمية      

  معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة بتفسير التفاعالت الكيميائية   5د 
 جهزة الكيميائية ومعرفة كيفية استخدامها ألمثل لألستخدام األا      
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 3، ج1، ج1أ   2×2=4 2+1
Ethers, Structure and nomenclature 
of ethers Physical properties of 
ether Preparation of ethers 
Reactions of ethers                

 األسئلة الشفوية  المحاضرة والمناقشة 

 4، ج2، ج2أ 2×2=4 4+3

Epoxides Structure and 
nomenclature of epoxides Physical 
properties of epoxides  
Preparation of epoxides  
Reactions of epoxides 

 انجاز مهمة  المحاضرة والمناقشة 

 3، ج1، ج3أ 2×2=4 6+5

Aldehydes Structure and 
nomenclature of aldehydes  
Physical properties of aldehydes 
Preparation of aldehydes Reactions 
of aldehydes 

 األسئلة الشفوية  المحاضرة والمناقشة 

   1، ب4أ 2×2=4 8+7

Ketones Structure and 
nomenclature of ketones  
Physical properties of ketones 
Preparation of ketones 
Reactions of ketones 

  المحاضرة والمناقشة 
 والعصف الذهني

 المناقشات 

  1، ب5أ 2×2=4 9+ 10 
Review about chapters   
Ethers, Epoxides, Aldehydes and 
Ketones  

 اختبارالمنتصف  

13 +12 +
11 

 1، ب6أ 2×3=6

Carboxylic Acids Structure and 
nomenclature of carboxylic acids  
Physical properties of carboxylic 
acids Preparation of carboxylic 
acids Reactions of carboxylic acids 

  المحاضرة والمناقشة 
 والعصف الذهني

 اختبار المنتصف 

14 2 

 Dicarboxylic acids Structure and 1، ب6أ
nomenclature of dicarboxylic acids  
Physical properties of dicarboxylic 
acids Preparation of dicarboxylic 
acids Reactions of dicarboxylic 
acids 

  
  المحاضرة والمناقشة 

 انجاز مهمة  والعصف الذهني

16 +15 4=2×2 

 Acid chlorides Structure and ،   1، ب6أ
nomenclature of acid chlorides    
Physical properties of acid 
chlorides Preparation of acid 
chlorides Reactions of acid 
chlorides 

  
  

  المحاضرة والمناقشة 
 والعصف الذهني

 األسئلة الشفوية 

 ،   1، ب6أ 2×2=4 17+ 18

Acid anhydrides 
Structure and nomenclature of acid 
anhydrides  
Physical properties of acid  
anhydrides   
Preparation of acid  anhydrides 
Reactions of acid anhydrides 

  
  والمناقشة المحاضرة 

 والعصف الذهني
 األسئلة الشفوية 

 2، ب7أ 2×2=4 19+ 20

Amides 
Structure and nomenclature of 
amides  
Physical properties of amides  
Preparation of amides 
Reactions of amides 

  
  

  المحاضرة والمناقشة 
 والعصف الذهني

 األسئلة الشفوية 

  4، ج2، ج2أ 2×2=4  21+ 22

Esters 
Structure and nomenclature of 
Esters  
Physical properties of Esters  
Preparation of Esters 
Reactions of Esters  

  المحاضرة والمناقشة 
  والعصف الذهني

  األسئلة الشفوية 

  1، ب6أ 2×2=4  23+ 24

Functional derivatives of carbonic 
acid 
Structure and nomenclature   
Physical properties   
Preparation  
Reactions  

  المحاضرة والمناقشة 
  

  األسئلة الشفوية 

  1، ب6أ 2×2=4  25+ 26
Review about all chapters   

  
  

  امتحان نهائي 
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 البنية التحتية   .11

  القراءات المطلوبة : 
   ص األساسية  النصو
 كتب المقرر 
      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
 الكيمياء العضوية ترجمة أ.د صالح القادري واخرون  
  أساسيات الكيمياء العضوية تألبف محمد مجدي واصل 
  2008أ.د.محمد نزار ابراهيم  أسس الكيمياء العضوية  

 
  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

Organic chemistry,Morrison and Boyd  
Organic chemistry structure and function  
K. Peter C. Vollhardt   

March’s advanced Organic chemistry  
Michael B. Smith and Jerry March 
  

    أخرى: 

  ه،  الساسية املبينة يف أعألمت إعتماد مصادر حديثة إىل جوار املصادر ا

  لغرض إعداد املادة املقررة على وفق مفردات اللجنة القطاعية املعتمدة  

    .نرتنيت أليف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، منها مصادر مأخوذة من ا

متطلبات خاصة ( وتشمل على 
سبيل المثال ورش العمل 

والدوريات والبرمجيات والمواقع  
 االلكترونية ) 

Class room 

  العملية حتت إشراف أساتذة  ب الطلبة Aجراء العديد من التجار يتمتع 

 أكفاء يف هذا اIال. 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل 
على سبيل المثال محاضرات 

الضيوف والتدريب المهني  
 والدراسات الميدانية ) 

  عتماد الذايت لرؤية مجيع التطبيقات احلياتية يف  ألالطالب يف ا هتوجي 

  العضوية العملي عرب الوسائل املتاحة وتفاعل الطالب مع  مادة الكيمياء

 للتواصل العلمي.  ه اقران

  

  

                                             

                                     إعداد أستاذ املقرر                                          

  املعماري جاسم علي عبدهللا الدكتور 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء 

 م12/9/2021

 . خطة تطوير المقرر الدراسي12

خطة تطوير المقرر قيام المدرس بمراجعة دورية لما هو مستحدث من معلومات تطويرية خاصة به، ويتضمن ذلك البحث في الكتب والدوريات   تتضمن   
 العلمية والمجالت العلمية الحديثة ومحاولة تحديث المقرر الدراسي بشكل دوري خالل السنة الدراسية. 



 

  المقرر نموذج وصف

  أ.م.د.محمد محمود حسين النعيمي

    م.دكتور رائد طارق غانم

  

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء   الجامعي / المركز  القسم .2

 الكيمياء الفيزياوية  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 دوام اليومي ال أشكال الحضور المتاحة  .5

 س االول رللكو 2021/ 2022 الفصل / السنة  .6

 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7
2x15=30)+ ساعة امتحان شهري+اضافة الى 3) ساعة دراسية

 االمتحانات اليومية والنهائي. 

 2021/ 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   وإستخداماته اليومية .  ودوره في فهم مبادئ االمتزاز الكيمياء الفيزياويةتعرف الطلبة على موضوع  
 

  بالظواهر العلمية االخرى.كيفية استخدام هذه المعرفة في الحياة اليومية وربطها 

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  

 وصف البرنامج. 



  . يجعل الطالب يشعربقيمة وأهمية مادة الكيمياء  
 كيفية التعامل مع الطلبة المدارس او المؤسسات االخرى بعد التخرج  
  امكانية ممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية  
  مساعدتهم في كيفية التعامل في المختبرات البحثية في دوائر الدولـة المتعلقـة بالصـناعة

  وفي مجال البحث.
 توظيف المعرفة العلمية للطالب بشكل يساعده على مواجهة المشكالت الحياتية 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  المقرر الدراسي   أ . تعريف
 املعرفة والفهم -أ 
  نشأ ومراحل تطور هذا العلم   الكيمياء الفيزياوية التعُرف على مادة  
 .التعرف على ارتباطه املباشر .لتطبيقات العلمية احلديثة  
  وكيفية االستفادة منها وربطها .لظواهر . الكيمياء الفيزياوية التعُرف على املفاهيم االساسية  
 . االستخدام االمثل للمعلومة وكيفية توظيفها للوصول اىل الفهم الصحيح للمادة  
  التعرف على التطبيقات العلمية اخلاصة بكل معرفة علمية. ب- 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  

  اكتساب الطالب معرفة في مجال  الكيمياء الفيزياوية ، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه
  المعرفة إلى تصرف عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .

  إكساب الطالب المهارة الالزمة في توظيف المعرفة المكتسبة لتكون ركيزة اساسية في فهم
  بعلم  الكيمياء الفيزياوية . الظواهر الكيميائية المتعلقة  

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة  
 .عبر اإلنترنت 

 طرائق التقييم       

  الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل  اإلمتحانات  
  .المشاركة لكل طالب وطالبة 

  مهارات التفكير  -ج
 . طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها  
 بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية   ربط موضوع  الكيمياء الفيزياوية  
  .اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية  
  طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم  الكيمياء الفيزياوية فيما يتعلق بالتطبيقات  

 الكيمياء. 

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة 

 طرائق التقييم     

  اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب



 وطالبة.

  والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). المهارات  العامة -د 
  التقارير الخاصة بتطبيقات موضوع  الكيمياء الفيزياوية واهميتها الحياتية 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

 التقييم  طريقة

1+2+3 2x3=6 

  إكتساب المعرفة
 في مجال 
الكيمياء  

  الفيزياوية
 والتمهيد

 لبعض المفاهيم 
 األساسية المتعلقة 

 بفروع علم 
  الكيمياء

 

.ال��اص العامة للغازات،صفات الغازات  
�ال�ة، قان�ن ب��ل، قان�ن شارل، قان�ن  �ال

لل*(�م ال()�'�ة، قان�ن !&اهام   أف�!ادروا
 لألن,+ار. 

.ال01&�ة ال*&!�ة للغازات، حف. الغاز، 2
ال3&ع ال()�'�ة، ت�ز�ع ماك��3ل لل3&ع، 
ال,:ادم ال()�'ي وم,�س7 ال�3ار ال*&، 
ل)وجة الغازات، م=>أ ال,�ز�ع ال�,3او; 

 لل?اقة. 

�ة، أسAابها ، أن*&افها 3B�B*الغازات ال.
�الي، م�عادلة فان>ر فال)، عD ال3ل�ك ال

�F الغازات وال*الة ال*&جة، قان�ن GHت
  .ال*االت ال�,1اJ&ة، ال�عادلة الفG&ال�ة 

 امتحان ونشاط يومي  نظري

4+5+6 2x3=6  

  إك,3اب ال�ع&فة 
في م(ال  

  N�ال�&م�دی1ام
 واشPال ال?اقة 

،  مقدمة في الثرموداينمك   
النظام والمحيط، حالة النظام  

ومتغيرات الحالة، النظام المغلق، 
النظام المعزول، النظام المفتوح، 

الخواص الشمولية، الخواص المركزة 
(الكميات الثرموداينميكية) قانون 

الصفر للثرموداينميك، قانون االول 
للثرموداينميك، الشغل ،الطاقة  

واشكالها، الطاقة الحرارية  
ية (تكافؤ الحرارة والشغل) والميكانيك

الطاقة الكيميائية والطاقة الداخلية، 
 التفاضل التام وغير التام 

 امتحان ونشاط يومي  نظري

7+8+9 2x3=6 
اك,3اب ال�ع&فة في  
 الع�ل�ات االدیAات�ة 

العمليات األديباتية، العمليات  
، عمليات التمدد األيزوثرمية

والتقلص، التمدد تحت ضغط ثابت، 
العملية العكسية، التمدد في الفراغ، 
التبخر العكسي للسوائل، التفاعالت 

تحت حجم ثابت، التفاعالت تحت 
ضغط ثابت، الطاقة واألنثالبي، كمية 

الحرارة ، السعة الحرارية تحت 
ضغط ثابت، السعة الحرارية تحت 

ة الداخلية حجم ثابت، أعتماد الطاق
على درجة الحرارة والحجم، أعتماد 

االنثالبي على درجة الحرارة  
   والضغّط،

 امتحان شهري نظري

10+11+12 2x3=6 
اك,3اب ال�ع&فة في  

 ال3عة ال*&ار�ة 

، العالقة بين  ، تجربة جول وثومسن
السعة الحرارية تحت حجم ثابت  

وضغط ثابت، السعة الحرارية  
للغازات دالة لدرجة الحرارة، السعة 

الحرارية للغازات دالة لدرجة  
الحرارة، السعة الحرارية للمواد  

الصلبة، العالقة بين حجم ودرجة 
الحرارة في النظام االديباتي، العالقة  

بين الضغط والحجم في النظام 
االديباتي، العالقة بين الضغط ودرجة  

 امتحان ونشاط يومي  نظري
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 النصوص األساسية  
  الكتاب المنهجي باللغة العربية 

  الكيمياء الفيزياوية  
  محمود شاكر /والدكتورة ليلى محمد نجيب  ردكتو
 :الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية 

Physical Chemistry 
D.rPetra Ctines  

 اخرى  

 منظومة االنرتنيت مصادر وحبوث حديثة من 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

Class room 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 

 

 القبول   .12

 ضوء آلية القبول المركزي في المتطلبات السابقة 

 ---------  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة االستيعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة  

الحرارة في النظام االديباتي، شغل 
التمدد االنعكاسي في العملية 

االديباتية، التمدد االديباتي غير 
 االنعكاسي 

13+14+15 2x3=6 

اكتساب المعرفة 
في الكيمياء  

 الحرارية 

�اسات ال*&ار�ة، Bاء ال*&ار�ة، ال���Hال
 Rضغ7 ثاب R*ح3اب ح&ارة ال,فاعل ت
�اس�ة  Bال0&وف ال ،Rثاب V)ح R*وت

،ح&ارة ال,D��H ، ح&ارة االح,&اق، أن�ال=�ة 
أن,قال ال?�ر، ال,غG&ات في أن�ال=ي 
ال�*الGل ، ح&ارة ال,عادل ، Yاقات  

االواص&،تغG& ح&ارة ال,فاعل مع درجة  
 ال*&ارة. 

 امتحان شهري رينظ



  

  

 



 

  نموذج وصف المقرر

  أ.م.د.محمد محمود حسين النعيمي

  م.دكتور رائد طارق غانم 

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء   الجامعي / المركز  القسم .2

 الكيمياء الفيزياوية  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 للكورس الثاني  2021/ 2022 الفصل / السنة  .6

 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7
2x15=30)+ ساعة امتحان شهري+اضافة الى 3) ساعة دراسية

 االمتحانات اليومية والنهائي. 

 2021/ 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   وإستخداماته اليومية .  ودوره في فهم مبادئ االمتزاز الكيمياء الفيزياويةتعرف الطلبة على موضوع  
 

  بالظواهر العلمية االخرى.كيفية استخدام هذه المعرفة في الحياة اليومية وربطها 

  . يجعل الطالب يشعربقيمة وأهمية مادة الكيمياء  

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  

 وصف البرنامج. 



 كيفية التعامل مع الطلبة المدارس او المؤسسات االخرى بعد التخرج  
  امكانية ممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية  
  مساعدتهم في كيفية التعامل في المختبرات البحثية في دوائر الدولـة المتعلقـة بالصـناعة

  وفي مجال البحث.
 توظيف المعرفة العلمية للطالب بشكل يساعده على مواجهة المشكالت الحياتية 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  المقرر الدراسي   أ . تعريف
 املعرفة والفهم -أ 
  نشأ ومراحل تطور هذا العلم   الكيمياء الفيزياوية التعُرف على مادة  
 .التعرف على ارتباطه املباشر .لتطبيقات العلمية احلديثة  
  وكيفية االستفادة منها وربطها .لظواهر . الكيمياء الفيزياوية التعُرف على املفاهيم االساسية  
 . االستخدام االمثل للمعلومة وكيفية توظيفها للوصول اىل الفهم الصحيح للمادة  
  التعرف على التطبيقات العلمية اخلاصة بكل معرفة علمية. ب- 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  

  اكتساب الطالب معرفة في مجال  الكيمياء الفيزياوية ، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه
  المعرفة إلى تصرف عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .

  إكساب الطالب المهارة الالزمة في توظيف المعرفة المكتسبة لتكون ركيزة اساسية في فهم
  بعلم  الكيمياء الفيزياوية . الظواهر الكيميائية المتعلقة  

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة  
 .عبر اإلنترنت 

 طرائق التقييم       

  الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل  اإلمتحانات  
  .المشاركة لكل طالب وطالبة 

  مهارات التفكير  -ج
 . طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها  
 بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية   ربط موضوع  الكيمياء الفيزياوية  
  .اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية  
  طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم  الكيمياء الفيزياوية فيما يتعلق بالتطبيقات  

 الكيمياء. 

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة 

 طرائق التقييم     

  اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب
 وطالبة.



  والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). المهارات  العامة -د 
  التقارير الخاصة بتطبيقات موضوع  الكيمياء الفيزياوية واهميتها الحياتية 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

 التقييم  طريقة

1+2+3 2x3=6 

  إكتساب المعرفة
 في مجال 
الكيمياء  

  الفيزياوية
للقانون الثاني  

 التمهيد والثالث و
 لبعض المفاهيم 

 األساسية المتعلقة 
 بفروع علم 

  الكيمياء
 

الف�ل ال�ا�ع                                                                   
القان�ن ال�اني وال�ال�: القان�ن ال�اني، 

الع�ل�ات ال�لقائ�ة ، و الع�ل�ات  
الالتلقائ�ة، القان�ن ال�اني وص�غ�ه  

العامة، دورة #ارن�ت، ثالجة #ارن�ت، 
 األن��و-ي وت,+�قاتها في دورة #ارن�ت،
ال�غ/�ات في األن��و-ي في الع�ل�ات 
االدی0ات�ة، ال�غ/�ات في األن��و-ي في 

الع�ل�ات االی3وث�م�ة، ال�غ/� في 
األن��و-ي مع درجة ال�6ارة وال456 ، 
األن��و-ي دالة ل:رجة ال�6ارة وال9غ8. 
ال�غ/� في االن��و-ي ل�3<ج م> الغازات  

ال��ال�ة ، ح@اب ال�غ/� في االن��و-ي في 
ل�ة غ/� العB@�ة، القان�ن ال�ال�، الع�

مق:مة في القان�ن ال�ال� وص�غ�ه العامة، 
أ5Eاد األن��و-ي �ال,�ائD ال�6ار<ة، 
ال�ف@/� االح�ائي لألن��و-ي الGل8 

   الف/3<ائي.

 امتحان ونشاط يومي  نظري

4+5+6 2x3=6  

  إك�@اب ال�ع�فة 
في م5ال  

  Lام�Mال��م�دی
والعالقة ب/> ال,اقة  

واالت3ان  ال�6ة 
 ال���Pائي 

الفصل الخامس                                                                      
مقدمة في العالقة بين الطاقة الحرة 
واالتزان الكيميائي، أستخدام الطاقة  
الحرة مقياسا للعملية العكسية وغير 

العكسية لعمليات التبخر، لعمليات 
كيميائية الماصة  االمتزاز، العمليات ال

للحرارة، مقياس األتزان الكيميائية 
وتشمل معادلة الالمساواة لكالسيوس، 
الطاقة الحرة لجميع أنواع الشغل عدا  

شغل التمدد، الضغط، الطاقة الحرة 
القياسية للتكوين، المعادالت االساسية 
لالنظمة المغلقة، تأثير درجة الحرارة 

 والضغط في طاقة جبس الحرة، 

 امتحان ونشاط يومي  نظري

7+8+9 2x3=6 

اك�@اب ال�ع�فة في  
عالقة ماك@�<ل  
 R0ومعادلة ج 

عالقة ماكسويل ثرموداينمك المعادلة  
 القياسية (معادلة الحالة) وأعتماد

الطاقة الحرة على الضغط للغازات 
غير المثالية، الجهد الكيميائي، 

المعادالت االساسية لالنظمة 
المفتوحة، معادلة جبس، الجهد 
الكيميائي للمواد النقية، الحجم 
الموالري الجزيئي، الكميات  
الثرموديناميكية في مزيج من 

 الغازات المثالية.

 امتحان شهري نظري

10+11+12 2x3=6 

في  اك�@اب ال�ع�فة 
اس�G:ام ال,اقة  

 ة ال�6 

الفصل الخامس                                                                  
مقدمة في العالقة بين الطاقة الحرة 
واالتزان الكيميائي، أستخدام الطاقة  
الحرة مقياسا للعملية العكسية وغير 

العكسية لعمليات التبخر، لعمليات 
االمتزاز، العمليات الكيميائية الماصة  

 امتحان ونشاط يومي  نظري



  

  

  

  

  

 

ة، مقياس األتزان الكيميائية للحرار
وتشمل معادلة الالمساواة لكالسيوس، 
الطاقة الحرة لجميع أنواع الشغل عدا  

شغل التمدد، الضغط، الطاقة الحرة 
القياسية للتكوين، المعادالت االساسية 
لالنظمة المغلقة، تأثير درجة الحرارة 
والضغط في طاقة جبس الحرة،عالقة  

ادلة ماكسويل ثرموداينمك المع
القياسية (معادلة الحالة) وأعتماد 

الطاقة الحرة على الضغط للغازات 
غير المثالية، الجهد الكيميائي، 

المعادالت االساسية لالنظمة 
المفتوحة، معادلة جبس، الجهد 
الكيميائي للمواد النقية، الحجم 
الموالري الجزيئي، الكميات  
الثرموديناميكية في مزيج من 

 الغازات المثالية.

13+14+15 2x3=6 

اكتساب المعرفة 
النواع االتزانات  
 وقانون ليه شاتليه

الف�ل ال@ادس                                                              
 األت3ان ال���Pائي 

�لة، أن�اع األت3اناتPقان�ن فعل ال ،
�لة، P�5<+ي لقان�ن فعل ال�ال+�هان ال

  Xة ب/> ال,اقة ال�6ة وثاب��Pالعالقة ال
االت3ان ،العالقة ب/> ث�ابX االت3ان،  
قاع:ة لي شاتل�ه ب�اون، تاث/� درجة 
ال�6ارة وال9غ8 وال��#/3 في االت3ان 

ال���Pائي، تع/> ثابX االت3ان ل�فاعالت 
تاث/� الغاز الGامل الغاز<ة ال��5ان@ة، 

في االت3ان ال���Pائي، تع/> ثابX االت3ان 
في االن�Zة ال@ائلة ال��5ان@ة، االت3انات 

ال���Pائ�ة لل�فاعالت غ/�  
ال��5ان@ة،تغ/� ثابX االت3ان مع درجة  

 ال�6ارة م> خالل ص�غ ر<اض�ة. 
 

 امتحان شهري نظري
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 األساسية النصوص 
  الكتاب المنهجي باللغة العربية 

  الكيمياء الفيزياوية  
  1985الدكتور محمود شاكر /والدكتورة ليلى محمد نجيب

 اساسيات الكيمياء الفيزياوية  
 الدكتورعبد العليم سليمان /فاطمة ابو المجد 

 2013النسحة االولى 
 :الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية  

Physical Chemistry 
, Peter William Atkins2014 · Julio de Paula/ 

  
 اخرى  

 مصادر وحبوث حديثة من منظومة االنرتنيت 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

Class room 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 

 

 القبول   .12

 في ضوء آلية القبول المركزي المتطلبات السابقة 

 ---------  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة االستيعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة  

  المادة  مدرسوا

  أ.م.د صفوان عبد الستار محمد علي الدبوني 

  م.دكتور رائد طارق غانم

 
 



  
 1الصفحة  

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  د. رنا رمزي عبداسم المقرر ( الكيمياء الالعضوية )

  وصف المقرر 

  

  جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 EDCH21-22 2011الكيمياء الالعضوية /   اسم / رمز المقرر  .3

 كيمياء في بكالوريوس تربية  البرامج التي يدخل فيها  .4

 حضوري منتظم  أشكال الحضور المتاحة  .5

  2021- 2022الفصل الدراسي االول /  الفصل / السنة  .6

 ساعة  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

  م 2021/ 9/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ـ  إعداد وتدريب المدرسين والباحثين والخبراء الكيميائيين من خالل تأكيد التدريس على تنمية المجاالت   1
 الالعضوية  (المعرفية، المهارية، والوجدانية) في فرع الكيمياء

  الكيمياء التعليمية وطرائق تدريسها بما يناسب متطلبات العصر.ـ تخطيط وتنفيذ وتقويم وتطوير مناهج  2
 

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

من  يسعى      متمكن  كفوء  كيمياء  مدرس   إعداد  إلى  الكيمياء"  في  تخصص "تربية  البكالوريوس  العلمي  برنامج  المحتوى 
لجميع تخصصات الكيمياء ومهارات العمل المختبري الالزمة إلجراء تجارب الكيمياء المختبرية والتأكيد على عملية التدريس  
المتمثلة بالتخطيط لتدريس موضوعات الكيمياء وتنفيذ عملية التدريس لجميع مناهج وتخصصات الكيمياء باستخدام طرائق 

لحديثة وتقويم وتطوير العملية التعليمية، موظفاً في ذلك المستحدثات العالمية في مجال تكنولوجيا  واستراتيجيات التدريس ا
  التعليم والمعلومات، بما يحقق الجودة الشاملة في التعليم بمدارس المراحل الدراسية المتوسطة واالعدادية والثانوية.

بوي والتعليمي والعلمي في توفير التدريسيين والباحثين والخبراء  كما ويلبي هذا البرنامج حاجات المجتمع في الميدان التر  
  بمجال الكيمياء والمتمكنين من معارف ومهارات البحث بمختلف مجاالت الكيمياء، والممارسين ألخالقياته. 

 



  
 2الصفحة  

 

  

ـ  تدريب الطلبة/ المدرسين على ممارسة مهارات التعلم الذاتي المستمر لمواصلة النمو األكاديمي والمهني بمجال   3
  الكيمياء.

 
  ب الكيمياء المختلفة.تنمية المهارات المختبرية للطلبة/ المدرسين من خالل أعدادهم وممارستهم لتجار – 4
تشجيع الطلبة على إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال الكيمياء وطرائق تدريسها والمستمدة من الواقع   - 5

 المجتمي العالمي، وتوظيفها في تطوير علم الكيمياء.
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

  

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  

 طرائق التعليم والتعلم       

  

 طرائق التقييم       

  

  مهارات التفكير  -ج
  

       
  

 طرائق التعليم والتعلم 

  

 طرائق التقييم     

والعصف الذهني ـ االختبارات القصيرة التي تتم  التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية 
عقب المحاضرات المتتالية ـ اختبارات المنتصف واالختبارات النهائية للمقررات ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب من 

ترجمات وعروض لبعض موضوعات المقررات وتطبيق بعض األدوات البحثية في مجال الكيمياء، واالتجاهات القائمة 
 ا لدى الطلبة والمدرسين في مختلف المستويات التعليمية. نحوه

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  مهارات التفكير  -
  طرح األسئلة أثناء المحاضرة، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها.  .1
ة بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية االستفادة منها العضويالكيمياء الربط مواضيع  .2



  
 3الصفحة  

 

  

  

  

 البنية التحتية   .12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

    كيمياء العناصر المثلةالكتاب المنهجي باللغة العربية : 
  

  المنهجي باللغة اإلنكليزية: الكتاب 
Chemistry of Representative Elements  

   

  في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.
  علم الكيمياء حاصة فيما يتعلق   طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات

  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 حضوري منتظم   الفصل االول / تصنيف العناصر    2 1
واجب بيتي + امتحان يومي+ 

 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   اصرة المزدوج االلكتروني    2 2
 تقارير ي+عمل امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   الفصل الثاني / الهيدروجين    2 3
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   انواع الهيدريدات    2 4
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

امتحان يومي+ واجب بيتي +  حضوري منتظم   الفصل الثالث / الفلزات القلوية   2 5
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   مركبات العناصر القلوية   2 6
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   طرق تحضير الفلزات القلوية    2 7
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   اكاسيد الفلزات القلوية   2 8
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

9 2  
الفصل الرابع / الفلزات القلوية 

  الترابية 
واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم 

 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   البريليوم الخواص واالستعماالت   2  10
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   الفلزات القلوية الترابيةطرق تحضير   2  11
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

امتحان يومي+ واجب بيتي +  حضوري منتظم   فلزات القلوية الترابية مركبات   2  12
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم   الفصل الخامس / المجموعة الثالثة   2  13
 ي+عمل تقارير امتحان شهر

14  2  
البورون /صفاته العامة وتفاعله مع  

  بعض المركبات 
واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم 

 ي+عمل تقارير امتحان شهر

15  2  
صفاته العامة وتفاعله مع   االلمنيوم 

 بعض المركبات 
واجب بيتي + امتحان يومي+  حضوري منتظم 

 ي+عمل تقارير امتحان شهر
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متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 

  

 القبول   .13

  المتطلبات السابقة 

 130 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة  

  



  
 1الصفحة  

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة   الجامعي / المركز  القسم .2

  EDCH21-22 2091/ اللغة اإلنجليزية  اسم / رمز المقرر  .3

 المرحلة الثانية قسم الكيمياء  البرامج التي يدخل فيها  .4

  تعليم إلكتروني   أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة   30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 9/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم اللغة اإلنجليزية للطالب .1
 القدرة على ترجمة المصطلحات اكساب الطلبة  .2

 
 باللغة اإلنجليزية  إمكانية التواصل اكساب الطلبة  .3
 القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية  اكساب الطلبة  .4
 اكساب الطلبة القدرة على الكتابة والفهم  .5
 تعليم الطلبة قواعد اللغة اإلنجليزية   .6

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 



  
 2الصفحة  

 

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
  

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  

 طرائق التعليم والتعلم       

  

 طرائق التقييم       

  

  مهارات التفكير  -ج
  

 طرائق التعليم والتعلم      

  

 طرائق التقييم     

  

  والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). المهارات  العامة -د 
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 البنية التحتية   .12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
  

  Oxford language bookاإلنكليزيةالكتاب المنهجي باللغة 
   

خاصة ( وتشمل على سبيل   متطلبات 
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2 
تعاريف  
 كيميائية  

Unit one     محاضرةpdf أسئلة وامتحان 

2  
تعاريف  

 عامة 
Unit one  محاضرة pdf  واجب 

3  
مصطلحات 

 كيميائية  
Unit one    فديو معpdf   أسئلة 

4  

صيغة 
الماضي  
 البسيط 

Unit two    فديو معpdf   امتحان  

5  

صيغة 
المضارع 

 البسيط 

Unit two    فديو معpdf  واجب 

 أسئلة   Unit two   pdf الصفة    6

7  
درجات 
 التفضيل

Unit three   
Video and pdf   

 امتحان

8  
المفرد 
 والجمع

Unit three   
Video and pdf  

 مناقشة 

9  
العدد  

 والمعدود
Unit three   

Video and pdf   
 واجب 

10   
ادوات 
 الربط

Unit four   
Video and pdf  

 امتحان

 اختبار شفوي    Unit four   Video and pdf التشبيه   11

 امتحان  Unit four   pdf االستفهام     12

 واجب  Unit five  pdf النفي   13

 واجب Unit five  pdf االفعال    14

15   
االفعال 

 الشاذة 

Unit five  pdf  
 واجب
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الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 

  

 القبول   .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  من الطلبة   أكبر عدد 

  

  : م. م. ميسم حسام الفخري مدرسة المادة 



 
 

 1الصفحة 

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيماء  القسم الجامعي / المركز  .2

  الدراسة االولية /المرحلة الثانية  / التعليم الثانوي اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

  لكتروني اال   حضور   أشكال الحضور المتاحة  .5

 2023  - 2022العام الدراسي  الفصل / السنة  .6

 ساعات امتحانات يومية | شهرية  4ساعة  +   60=   2*   30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

  2022  /  8   / 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

مية مرحلة التعليم  التعرف على مكونات النظام المدرسي والمؤسسي واه مساعدة الطالب المدرس  .1
 المدرس.  /للطالب الثانوي 

 وعملية االشراف التربوي.  واالدارة   مهارات التعليم  سب طلبة الدراسة االولية امتالكيك .2

يكسب الطالب الخبرة النظرية لالنظمة التعليم الثانوي من خالل اطالعه على مجموعة من التجارب   .3
  العالمية لهذه المرحلة.

 

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
متاحة. والبد من الربط بينها وبين  الالتعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 
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لب المدرس مهارات التخطيط للدرس وتنظيمه وتطبيق الخطوات العلمية في ادارة العمل  ينمي عند الطا .4
 ؤسسة التربوية . التعليمي داخل الم

ادراك الطالب ان العمل التربوي التعليمي يتمحور قي انماط الدارة الصف ومن هذه االنماط (   .5
 التسلطي , الديمقراطي , التساهلي ). 

 داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.رس في عملية االشراف تنمية مهارات الطالب المد  .6

 مساعدة الطالب المدرس التعرف على عناصرومكونات واهداف  االدراة التربوية . .7

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

 ي سلم النظام التعليمي في العراق والتي التعليم الثانوي هي المرحلة التي تلي المرحلة االبتدائية ف 

  المتوسطة مدة الدراسة قيها ثالث سنوات وتقبل طلبتها منيكون التعليم فيها على مرحلتين 

  خريجي المرحلة االبتدائية وهي مرحلة عامة واالعدادية مدة الدراسة فيها ايظا ثالث سنوات تقبل 

  ي واالدبي حيث الفرع العلمي يضم الرياضيات فيها خريجي المرحلة المتوسطة , لها فرعين علم 

  والفيزياء وعلوم الحياة والكيمياء اما الفرع االدبي يضم التخصصات االنسانية واللغوية  

 واالجتماعية .

  - االهداف المعرفية : –ب 

 .تعريف بعض المفاهيم االساسية بعملتي التعليم والتدريس  

  . يقارن بين انماط االدارة التربوية 

 مفهوم التعليم الثانوي. يعرف 

  .يصمم مخطط  المكونات العملية االشرافية 

  .يبين اهمية معايير اداء الطالب والمعلم في العملية التعليمية 

  .يوضح دور المعلم في اعداد المناخ الصفي من خالل اتباع االنماط االدارية المناسبة 

  الشراف.يقارن بين االساليب الجماعية واالساليب الفردية لعملية ا  

  - : المهارات الخاصة بالموضوع   -ج 

   يتقن المهارات االساسية المهنية والحديثة  في مجال االدارة التربوية 

  .يعمل على تطوير االدوات االدارية للبيئة الصفية 

  . يقدم انشطة عن مفردات المادة 
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  الحديثة لالشراف يخطط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية اداء المدرسين من خالل اتباع الطرق
 والتوجيه. 

 قاش والحوار داخل القاعة. في الن يشارك 

  لتطبيق بعض المواقف السلوكية التربوية.  يستجيب 

 في اعداد وتقديم المادة التعليمية.  يشارك زمالءه 

 متنوعة في الحصول على المعلومات العلمية الخاصة بالمادة التعليم الثانوي. يستخدم مصادر 

 مع المراهقين (وهم الفئة العمرية التي يكون مسؤول عن تدريسها) مع يتقن مهارة التعامل 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . اتاحة الفرصة لطلبة العليا المشاركة في المناقشة الجماعية 

   باداء اعمال في ضمن المجموعة . تكليف الطلبة 

 بتقديم عروض بوربوينت.   تكليف الطلبة 

  ة في ضوء نماذج الخرائط المعرفية والذهنية. بتصميم الماد  تكليف الطلبة 

 لنماذج االدارة الصفية.  تطبيق عملي 

 الذاتي للطالب عبر جمع المعلومات المقدمة لعرضها في قاعة الدرس. النشاط 

 حل مشكالت ,مناقشة تقارير الطلبة المقدمة.عصف ذهني , 

  واالطالع على اخر مستجدات االبحاث بمادة الدرس. زيارة المكتبة 

   باالطالع على الدراسات الحديثة التي لها عالقة ببعض مفردات المادة . تكليف الطلبة 

 طرائق التقييم       

  (موضوعي ومقالي) اختبارتحصيلي 

 . اختبار عملي اختبار اداء 

 . تقييم داخل المجموعة , وتقييم تتم من المجموعات للمجموعة التي تقدم المادة العلمية 

  داخل الصف.اجراء تطبيق الدرس 

  .بطاقة المالحظة 

 يشاركون في تقديم مادة منافسة مع زمالءهم المكلفين باعداد المحاضرة.ن تقييم فردي للطلبة الذي 

  (مراجعة) اختبار شفهي 
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 : والفكرية  االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يكونوا لهم ميال نحو استعمال اساليب تفكير في حل المشكالت الدراسية بصورة خاصة  

 والمشكالت الوظيفية بصورة عامة . 

  ن في عمل جماعي داخل الصف وخارجه. يشاركو 

  .يتذوقون جمالية التصاميم المطبقة والمخططة من قيبل الباحثين 

 .يجعلهم مبدعون في مهنتهم 

  .تنمية القيم واالتجاهات وامكانية تحقيقها فعليا 

 عمل التعليمي. يصف اداء الطالب المتوقع القيام به بعد االنتهاء من ال 

 طرائق التعليم والتعلم      

   المناقشة والحوار , طرح االسىئلة , عروض تقديمية , االنشطة الذاتية , عصف ذهني , حل
 المشكالت تعلم تعاوني , تدريس تبادلي.

 طرائق التقييم     

 ارات مقالية المالحظة , اسئلة شفوية , واجبات , اعداد المحاضرة , انشطة فردية وجماعية اختب
 وموضوعية . 

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

 . يربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 

  .يقيم المخاطر في الممارسات االدراية في مجال مهنته 

  .يخطط لتطوير االداء في مجال المادة التخصصية 

  . يتقن مهارات التواصل الفعال بانواعه المختلفة من خالل تعرفه على االساليب التربوية الحديثة 

  .يقيم الواقع التعليمي لمرحلة الثانوية 

  المعلومات لمساعدته في المذاكرة.يستعمل تكنلوجيا 

  علومات والمعارف.للحصول على ميستعمل المصادر المختلفة 

  .يعمل ضمن العمل الجماعي 

 .يواصل التعلم الذاتي المستمر 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة  
 التعليم 

 طريقة التقييم 

1+2+3+4 

  

2*4=8 

 

يتعرف على طبيعة   
 المرحلة الثانوية  

  التعليم الثانوي  

  دافه وشروط القبول  واه 

  وانواع االمتحانات فيه 

 الكتروني 
النشاط والمشاركة  

اثناء المحاضرة  
 وامتحان 

5+6+7+8 2*4=8 
يتعرف على انواع  

المستحدثات التربوية 
 في العراق  

المستحدثات التربوية 
 –المدارس المتطورة /

المدارس الثانوية الشاملة 
اقسام   –ومبادئها واهدافها 

–اعية الفنون الصن 
المدارس المتعددة 

الصفوف –االغراض 
التكميلية الملحقة 
 –بالمدارس االبتدائية 

المدارس المتوسطة  
زيارة الطلبة   –التجريبية 

 –لمؤسسات االنتاجية 
–تدريس اللغات االجنبية 

االرشاد التربوي والنفسي  
  تدريس مادة البرمجة –

 الكتروني 
النشاط والمشاركة  

اثناء المحاضرة  
 نوامتحا

9+10+11+12 2*4=8 

االفادة واالطالع  يبين 
على انواع نظام  
في  التعليم الثانوي  
 الدول االوربية.

  –تنويع التعليم الثانوي 
المدارس الثانوية 

مدارس  –المتخصصة 
  التسريع  -المتميزين

  

  

  الكتروني 

النشاط والمشاركة  
اثناء المحاضرة  

 وامتحان

13+14+15+16  2*4=8 

لقة يفهم المهام المتع
بادارة المؤسسات  

التربوية وكيفية  
التعامل مع العاملين  

 بها  

تحديد  /االدارة التربوية 
التنظيم  -التخطيط–االهداف 

–المتابعة –االتصال –
 اتخاذ القرار –التقوبم 

  

  الكتروني 
النشاط والمشاركة  

اثناء المحاضرة  
 وامتحان

17+18+19+20  2*4=8  

يتعرف على طبيعة  
المركزية و 

ية في االدارة الالمركز
التربوية والعوامل 

 الموئرة عليها 

  

المركزية والالمركزية في 
 /االدارة التربوية  

المركزيةومميزاتها 
والالمركزية –وعيوبه 

  مميزاتها وعيوبها. 

  

العوامل المؤثرة في االدارة 
التربوية من حيث المركزية 

    /والالمركزية 

  

  

  

  

  الكتروني 

النشاط والمشاركة  
اثناء المحاضرة  

  وامتحان
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العوامل  –العامل السياسي 
كانية منها االجتماعية والس

قوى  ال –السكان  –
–والضغوط االجتماعية 
العوامل الطبيعية 

  والجغرافية واالقتصادية 

21+22+23+24  2*4=8  

المتعلقة يفهم االمور 
بعملية االدارة 

المدرسية وانماطها 
وصفاتها وما تحمله  

من ايجابيات  
 وسلبيات 

دارة المدرسية مفهومها اال
النمط   –وانماطها 

االوتوقراطي (التسلطي)  
التمط   –صفاته وسلبياته 

الديمقراطي صقاته و 
ساهلي  النمط الت –ايجابياته 

   –صفاته و سلبياته 

  

النشاط والمشاركة    الكتروني 
اثناء المحاضرة  

  وامتحان

25+26  2 *2=4  

يفهم االمور المتعلقة 
بمهمات المدير 

ت التي يجب  والمهارا
 توفرها فيه

–مهمات مدير المدرسة 
المهارات الواجب توفرها  

 /في مدير المدرسة 
 –المهارات الفكرية العقلية 

 –المهارات الفنية 
  المهارات االنسانية

  

  امتحان الفصل االول   الكتروني 

27+28+29  2 *3=6  
يطبق عملية االشراف  

التي تتم داخل  
 المؤسسات التربوية 

  

تربوي مفهومه  االشراف ال
 واهدافه واساليبه 

زيارة   /ساليب الفردية اال
- زيارة الصف–المدرسة 

  التزاور –المقابلة الفردية 

االساليب الجماعية 
–المشغل التربوي /

االجتماعات بالهيئة 
–التعليمية للمدرسة 
الدروس  –المؤتمر التربوي 

- اللجان–النموذجية 
االجتماع بمعلمي مادة 

  –كعينة او صف معين 
–الدورات التدريبية 
–القراءات الموجهة 
البحوث -النشرات االشرافية

التعاون مع   –التربوية 
–المؤسسات التربوية 

الحلقة   –المحاورة والندوة 
  الدراسية 

  

  الكتروني 

النشاط والمشاركة  
اثناء المحاضرة  

  وامتحان

   ساعتين 2  30

  

  مراجعة 

  

  

 امتحان نهاية الفصل  
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  قراءات المطلوبة : ال

   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  المراجع االلكترونية , مواقع
 االنترنيت 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 

 قحطان , التعليم الثانوي  يوسف 

   واالدارة الثانوي  التعليم   , حطاب  وعلي  يعقوب  يوسف 
 . 2015التربوية 

 وزار  , العراق  في  التربوي  الوضع  عن  التربية تقرير  ة 
2004 . 

  .جيهان محمد ورائد علي , التعليم الثانوي واالدارة التربوية 

 www edutrapef  net 

 www edutrapia illaf net 

 www Mohammediapesse com 

 www feedo net  IRaising chidren 

 www aricles Islam 

 www mesoport com 

 www uobabylon edu iq  

بيل  متطلبات خاصة ( وتشمل على س
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

Google classroom  

حث الطلبة على االطالع على بعض المواقع االلكترونية  المختصة 
بالمادة التعليم الثانوي واالدرارة المدرسية والتربوية واالشراف 
التربوي  وحضور الطلبة المحاضرات وورش العمل ومراجعة 

  لدوريات.ا

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13



 
 

 8الصفحة 

 

  

  .توظيف احدث نتائج االبحاث العلمية المتخصصة. 1 

  .تقويم نتاجات الطلبة علميا ومدى قدرتهم في تطبيقه في المواقف التعليمية الصفية. 2

  .تحفيز الطالب الى اتباع نظام تعليمي في بناء المحتوى واستراتيجيات وانشطة واساليب التقويم في حل3
  المشكالت التعليمية وتطبيق الحلول.

.توظيف نماذج التدريسية التي تعمل على زيادة فهم الطالب ورفع التحصيل الدراسي وتنمية اساليب التفكير 4
 المتنوعة. 
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  موذج وصف المقررن

  أسم ألتدريسي م.م. ميساء محمد قاسم 

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء / كلية التربية للعلوم الصرفة   القسم الجامعي / المركز  .2

  علم النفس النمو  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الحضور الكتروني  ل الحضور المتاحة أشكا .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

ً 10) شعبة / ( 10ساعة + (  ) 1( (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7  ) ساعات اسبوعيا

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 النمو ومجاالت اهتماماته ودراسته  ان يتعرف الطالب على مفهوم علم نفس .1
 لب على معنى النمو بمختلف التغيرات التطورية الفكرية والجسمية والوظيفيةان يتعرف الطا .2
 وصف العمليات النفسية بمختلف االعمار وكشف خصائص التغير الذي يطرأ في كل عمر .3
 تفسير ظاهرة التغيرات الزمنية للسلوك االنساني وكشف العوامل والمتغيرات التي تحدد هذا التغير .4
 لنمو في كل مرحلة من مراحله الوصول الى معايير ل .5
 الكشف عن العوامل المؤثرة في عملية النمو  .6
7.  

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  االستفادة القصوى من فرص    تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 وصف البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
 التعرف على مفهوم علم نفس النمو 
 التعرف على امهية املراحل العمرية من الطفولة للشيخوخة 
 لم نفس النموالتعرف على مناهج البحث يف ع 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 ان يكون ماهراً في تناول الموضوع الذي يتحدث فيه 

  ان يكون قادراً على المناقشة والحوار وعرض االفكار بصورة جيدة 

  ان يكون قادراً على استخدام االجراءات االحصائية المناسبة للموضوع 

 طرائق التعليم والتعلم       

  المنصة التعليمية  –المحاضرة   –المناقشةgoogle classroom 

 طرائق التقييم       

  اختبارات الكترونية 

  مهارات التفكير  -ج
 تدريب الطلبة على كيفية توظيف مهارات التفكير في التدريس 

  تدريب الطلبة على مهارات التفكير الالزمة التي تساعدهم في معالجة وحل مشاكل الحياة المختلفة 

  الطلبة على األخذ باسلوب التفكير العلمي واستخدامه في معالجة القضايا والمشاكل في فترة تدريب
 (الطفولة والمراهقة) في ضوء احدث المعارف العلمية

 طرائق التعليم والتعلم      

  المنصة التعليمية  –المحاضرة   -المناقشةgoogle classroom 

 طرائق التقييم     

  اختبارات الكترونية 

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). –د 
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 بنية المقرر  .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1  2  
  علم نفس النمو تعريفه 

معنى النمو والتعرف على  
  المبادئ العامة للنمو

مفهوم على النفس  
  النمو

  الحوار والمناقشة 
توجيه اسئلة واالجابة 
  عنها من قبل الطالب

2  2  
الطالب من فهم   ان يتمكن

مو معنى التطور والن
  والفروق بينهما 

  الحوار والمناقشة   الهدف من الموضوع
توجيه اسئلة واالجابة 

  لبعنها من قبل الطا 

3  2  
التعرف على مبادئ النمو  
  والعوامل المؤثرة في النمو

توجيه اسئلة واالجابة   الحوار والمناقشة   كيفية حدوث النمو 
 عنها من قبل الطالب

4  2  
التعرف على مبادئ النمو  
  والعوامل المؤثرة في النمو

توجيه اسئلة واالجابة   الحوار والمناقشة   كيفية حدوث النمو 
 لبعنها من قبل الطا 

5+ 6+ 7+  2  
مناهج البحث في علم نفس  

  النمو
توجيه اسئلة واالجابة   الحوار والمناقشة   بحث تطبيقي / مثال

 عنها من قبل الطالب

8+ 9+ 10+  2  
التعرف على مرحلة 

  الطفولة 
كيفية حدوث النمو  

  والتطور 
  امتحان يومي  الحوار والمناقشة 

  التنشئة االجتماعية   2  +12 +11
ي عملية التنشئة ف 

  االسرة
 امتحان يومي  الحوار والمناقشة 

13+ 14+ 15+  2  
التعرف على مرحلة 

  المراهقة 
كيفية حدوث النمو  

  والتطور 
 امتحان يومي  الحوار والمناقشة 

  المراهق والمجتمع   2  +17 +16
تأثير عملية المراهقة 

  في االسرة
 امتحان يومي  الحوار والمناقشة 

  المراهق والمهنة   2  +19 +18
تيار المهنة اهمية اخ

  والعوامل المؤثرة فيها 
 امتحان يومي  الحوار والمناقشة 

20+ 21+ 23+ 
24+  

2  
اتجاهات المراهقين  

  وميولهم
مصادر اكتساب  

  االتجاهات والميول 
  امتحان يومي  الحوار والمناقشة 

  بعض مشكالت المراهقين  2  +27 +26 +25
التعرف على جنوح  
المراهقين والسلوك  

  العدواني
  توجه اسئلة والمناقشة  لمناقشة الحوار وا

  القدرات واالستعدادات  2  28
الخصائص العامة 

  للتطور العقلي 
 توجه اسئلة والمناقشة  الحوار والمناقشة 

  التخيل   2  29
تطوره بحسب 
  المراحل العمرية

 توجه اسئلة والمناقشة  الحوار والمناقشة 

     امتحان الكتروني   امتحان الكتروني   2  30
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  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
  علم نفس الطفولة والمراهقة 
  المراجع االلكترونية 
 مواقع االنترنت  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 ة ) والبرمجيات والمواقع االلكتروني

 google classroomورشة عمل الستخدام املنصة التعليمية   -

 ورشة للتدريب على االختبارات االلكرتونية  -

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 املسنني ومراكز التوحد)  الز8رات امليدانية لطلبة املرحلة الثانية اىل (دار االيتام ودار 

  

 القبول   .13

 وفقاً آللية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 100 أقل عدد من الطلبة 

 300 أكبر عدد من الطلبة  

  



 

 
 1الصفحة 

 
  

 
 موذج وصف المقررن

 (  كيمياء صناعيةاسم المقرر )

 وصف المقرر 

 

 جامعة الموصل  \كلية التربية للعلوم الصرفة   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء   القسم الجامعي / المركز .2

 الكيمياء الصناعية  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الحضور الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 )المرحلة الرابعة(  2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  48=  2* 24 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 21/ 6/  2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 تعليم الطالب ماالمقصود بالنفط الخام وكيفية استخراجه  .1

 تعليم الطالب كيفية تقييم النفط الخام .2

التاط اخلام يف ان اج العديد    املوا  اايليي يالتهاويي  تعليم الطالب الصننننتاااب اليمياييياويي ييف ايايي اادنننن اا       .3
 يف حياتتا اليو يي  ثل ااصياغ ياملوا  اليالد يكيي يغرييا

تعليم الطالب كيفية انتاج العديد من المواد مثل االسمدة والمبيدات والعطور والسمنت والزجاج والورق  .4

 والكبريت فضال عن مواضيع التلوث وتاكل المواد

5.  

6.  

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

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

 وصف البرنامج.



 

 
 2الصفحة 

 
  

7.  

 

 

 البنية التحتية  .12

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
الكيمياء الصناعية : فرع من فروع علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة انتاج املواد املختلفة مثل البوليمرات واالصباغ واالمسدة  •

واملواد البرتوكيمياوية وغريها من الناحية الكيميائية وربطها  والبرتول ومشمممممممممممتتايي و  ر  يتييمي والسممممممممممممنا وال  اج والور 
 مبوضوع اجلدوى االقتصادية من حيث الربح واخلسارة واملردود املادي.

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 اكساب الطالب معرفة في مجال الكيمياء الصناعية  -1
ي انتاج المواد االولية والنهائية التي نحتاجها ونستخدمها في حياتنا  وكيفية االستفادة منها ف -2

 اليومية  
وكذلك التعرف على النفط الخام وكيفية استخراجه وتقييمه وانتاج المواد البتروكيمياوية   -3

 المهمة  

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاورة والمناقشة  المحاضرة وال  •

 طرائق التقييم       

 والواجبات البيتية والنشاط اليومي  االختبارت اليومية والشهرية والسنوية •

 مهارات التفكير  -ج

 االسئلة الذهنية واالستنباطية واسئلة التنشيط العقلي طرح  •
 لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  طرح االسئلة اثناء المحاضرة  •
 الصناعية بحياتنا اليومية والبيئة التي نعيشها ربط الكيمياء  •
 مايتعلق بالكيمياء الصناعية سئلة والبحث عن آخر مستجداتالطرح ا  •

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة والعرض والمناقشة و حل المشكالت •

 طرائق التقييم     

 واالسئلة الشفوية المباشرة  االختبارت الشفوية و اليومية والشهرية والسنوية •

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

 بانتاج المواد الكيميائية معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة •
 مثل للمواد االولية النتاج المواد النهائيةستخدام ااالااال •

 بنية المقرر  .11

 لساعات ا ألسبوع ا
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 النفط الخام  2 1
 استخراج النفط 

 المحاضرة والمناقشة   طرق االستخراج االولي وتقنياته 
االمتحانات اليومية  

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   الثانوي وتقنياته طرق االستخراج   النفط الخام  2 2

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   1تقييم النفط الخام  النفط الخام  2 3

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   2تقييم النفط الخام  النفط الخام  2 4

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   انتاج المركبات االروماتية لبتروكيمياوياتا 2 5

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   استخدام المركبات االروماتية البتروكيمياويات  2 6

 والشفوية والنقاشات 

7 2 
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   اكسدة المركبات الهيدروكاربونية لبتروكيمياوياتا

 والشفوية والنقاشات 

8 2 
اهم المركبات الناتجة من عمليات   البتروكيمياويات 

 االكسدة 
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة  

 والشفوية والنقاشات 

9 2 
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   التكسير الحراري  لبتروكيمياوياتا

 والشفوية والنقاشات 

10 2 
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   نواتج التكسير الحراري  البتروكيمياويات 

 والشفوية والنقاشات 

11 2 
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   المركبات الهالوجينية  لبتروكيمياوياتا

 والشفوية والنقاشات 

12 2 
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   طرق تحضير المركبات الهالوجينية  لبتروكيمياوياتا

 والشفوية والنقاشات 

اليومية  االمتحانات  المحاضرة والمناقشة   معالجة المياه الصناعية المياه الصناعية  2 13

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة    المياه الصناعية   14

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   تاكل المعدات الصناعية التاكل 2 15

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   معالجة التاكل التاكل 2 16

 والشفوية والنقاشات 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

العربية   باللغة  المنهجي  والتلوث  الكتاب  الصناعية  الكيمياء   :

 الصناعي + مقدمة في البتروكيمياويات

•  

 + Industrial Chemistry  باللغة اإلنكليزية:الكتاب المنهجي  

Introduction to Petrochemicals 

•  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

يعرف الطالب على الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية وكبفبة االستفادة منها يف حياينا 
 اليومية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات  

 الميدانية (  

منها يف انتاج  يعلم الطالب على كيفية احلصول على املواد االولية و ريتة االستفادة 
 العديد من املواد املفيدة من خالل زايرة املعامل واملصانع 

 

 القبول   .13

 من خالل القبول المركزي المتطلبات السابقة 

 -------------  أقل عدد من الطلبة 

 ضمن الخطة االستيعابية  أكبر عدد من الطلبة 

 المادة: مدرس

 محمد حازم صبريد. أ. م. 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 
 موذج وصف المقررن

 (  كيمياء صناعيةاسم المقرر )

 وصف المقرر 

 

 جامعة الموصل  \كلية التربية للعلوم الصرفة   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء   القسم الجامعي / المركز .2

 الكيمياء الصناعية  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الحضور الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 )المرحلة الرابعة(  2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  48=  2* 24 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 21/ 6/  2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 تعليم الطالب ماالمقصود بالنفط الخام وكيفية استخراجه  .1

 تعليم الطالب كيفية تقييم النفط الخام .2

التاط اخلام يف ان اج العديد    املوا  اايليي يالتهاويي  تعليم الطالب الصننننتاااب اليمياييياويي ييف ايايي اادنننن اا       .3
 يف حياتتا اليو يي  ثل ااصياغ ياملوا  اليالد يكيي يغرييا

تعليم الطالب كيفية انتاج العديد من المواد مثل االسمدة والمبيدات والعطور والسمنت والزجاج والورق  .4

 والكبريت فضال عن مواضيع التلوث وتاكل المواد

5.  

6.  

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

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

 وصف البرنامج.



 

 
 2الصفحة 

 
  

7.  

 

 

 البنية التحتية  .12

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
الكيمياء الصناعية : فرع من فروع علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة انتاج املواد املختلفة مثل البوليمرات واالصباغ واالمسدة  •

واملواد البرتوكيمياوية وغريها من الناحية الكيميائية وربطها  والبرتول ومشمممممممممممتتايي و  ر  يتييمي والسممممممممممممنا وال  اج والور 
 مبوضوع اجلدوى االقتصادية من حيث الربح واخلسارة واملردود املادي.

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 اكساب الطالب معرفة في مجال الكيمياء الصناعية  -1
ي انتاج المواد االولية والنهائية التي نحتاجها ونستخدمها في حياتنا  وكيفية االستفادة منها ف -2

 اليومية  
وكذلك التعرف على النفط الخام وكيفية استخراجه وتقييمه وانتاج المواد البتروكيمياوية   -3

 المهمة  

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاورة والمناقشة  المحاضرة وال  •

 طرائق التقييم       

 والواجبات البيتية والنشاط اليومي  االختبارت اليومية والشهرية والسنوية •

 مهارات التفكير  -ج

 االسئلة الذهنية واالستنباطية واسئلة التنشيط العقلي طرح  •
 لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  طرح االسئلة اثناء المحاضرة  •
 الصناعية بحياتنا اليومية والبيئة التي نعيشها ربط الكيمياء  •
 مايتعلق بالكيمياء الصناعية سئلة والبحث عن آخر مستجداتالطرح ا  •

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة والعرض والمناقشة و حل المشكالت •

 طرائق التقييم     

 واالسئلة الشفوية المباشرة  االختبارت الشفوية و اليومية والشهرية والسنوية •

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

 بانتاج المواد الكيميائية معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة •
 مثل للمواد االولية النتاج المواد النهائيةستخدام ااالااال •

 بنية المقرر  .11

 لساعات ا ألسبوع ا
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   طرق انتاج الزجاج   الزجاج  2 17

 والشفوية والنقاشات 

اليومية  االمتحانات  المحاضرة والمناقشة   انواع الزجاج  الزجاج  2 18

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   الصناعات الكبريتية  الكبريت 2 19

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   الصناعات الكبريتية  الكبريت 2 20

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   انتاج العطور وانواعه العطور  2 21

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   تركيب العطور وانواعه  العطور  2 22

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   انتاج االسمدة  االسمدة 2 23

 والشفوية والنقاشات 

االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   انواع واهمية االسمدة  االسمدة 2 24

 والشفوية والنقاشات 

 الورق  2 25
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   الصناعات الورقية 

 والشفوية والنقاشات 

 الورق  2 26
اليومية  االمتحانات  المحاضرة والمناقشة   انواع وطرق الصناعة الورقية 

 والشفوية والنقاشات 

 السمنت 2 27
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   طرق انتاج السمنت وانواعه

 والشفوية والنقاشات 

 التلوث  2 28
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   الثلوث الصناعي 

 والشفوية والنقاشات 

 المبيدات 2 29
االمتحانات اليومية   المحاضرة والمناقشة   انواع المبيدات  

 والشفوية والنقاشات 

 االمتحانات اليومية  المحاضرة والمناقشة   طرق التحضير  المبيدات 2 30



 

 
 3الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

العربية   باللغة  المنهجي  والتلوث  الكتاب  الصناعية  الكيمياء   :

 الصناعي + مقدمة في البتروكيمياويات

•  

 + Industrial Chemistry  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

Introduction to Petrochemicals 

•  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

يعرف الطالب على الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية وكبفبة االستفادة منها يف حياينا 
 اليومية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات  

 الميدانية (  

ى املواد االولية و ريتة االستفادة منها يف انتاج  يعلم الطالب على كيفية احلصول عل
 العديد من املواد املفيدة من خالل زايرة املعامل واملصانع 

 

 القبول   .13

 من خالل القبول المركزي المتطلبات السابقة 

 -------------  أقل عدد من الطلبة 

 ضمن الخطة االستيعابية  أكبر عدد من الطلبة 

 المادة: مدرس

 محمد حازم صبريد. أ. م. 



نموذج وصف المقرر

اسم المقرر (اإلرشاد والصحة النفسیة)

وصف المقرر :

ألھممقتضیاًإیجازالمقرروصفیوفر
التعلمومخرجاتالمقررخصائص
إذامبرھناًتحقیقھاالطالبمنالمتوقعة

الربطمنوالبداألستفادةحقققدكان
بینھا وبین وصف البرنامج

جامعة الموصل/ كلیة التربیة للعلوم الصرفةالمؤسسة التعلیمیة.1

الكیمیاءالقسم العلمي / المركز.2

EDCH21-223141النفسیةوالصحةاإلرشاداسم / رمز المقرر.3

الكترونيأشكال الحضور المتاحة.4

م2021/2022األولالدراسيالفصلالفصل / السنة.5

ساعة30عدد الساعات الدراسیة (الكلي).6

م12/6/2022تاریخ إعداد ھذا الوصف.7

أھداف المقرر: في نھایة دراسة الطالب/ الطالبة لھذا المقرر یرجى أن یصبح  الطالب قادراً على معرفة:.8

النفسیةوالصحةاإلرشادموضوععلىالطالبتعرف.1

االخرىبالظواھروربطھاالمعرفةھذهاستخدامكیفیة.2

البحثمجالوفيالدولةدوائرفيبالتعاملمساعدتھم.3

1



مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.9

أ- االھداف المعرفیة :  بعد دراسة الطالب/ الطالبة ھذا المقرر یصبح الطالب قادراً على أن :
العلم.ھذاتطورومراحلالنفسیةوالصحةاالرشادمادةعلىالتعرف-1
الحدیثة.العلمیةبالتطبیقاتالمباشرارتباطھعلى-التعرف2
منھا.االستفادةوكیفیةاالساسیةالمفاھیمعلىالتعرف-3
للمادة.الصحیحالفھمالىللوصولتوظیفھاوكیفیةللمعلومةاألمثل-االستخدام4

ب -  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر :
.مامشكلةلحلمعینةاستجابةالىالمعرفةھذهوتحویلاإلرشادمجالفيمعرفةالطلبةیكتسب-1ب
الظواھرفھمفيأساسیةركیزةلتكوینالمكتسبةالمعرفةتوظیففيالالزمةالمھارةالطلبةیكتسب-2ب

النفسیة.

طرائق التعلیم والتعلم
المحاضرةیتم الدمج بین المحاضرة والمناقشة والعصف الذھني، وكذلك التعلم التعاوني وحل المشكالت-

،الحوار ،المناقشة، وطرح األسئلة ، والمعلومات المتوفرة , االنترنت

طرائق التقییم
التقویم البنائي الذي یتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعیة والعصف الذھني ـ اختبار المنتصف-

واالختبار النھائي للمقرر ـ التكلیفات التي یقوم بھا الطالب مثل العروض التعلیمیة لبعض الموضوعات
البیتیة والنشاط الیومي للطلبة ،التحضیراالمتحانات الشھریة والیومیة، الواجباتالمرتبطة بالمقرر،

الیومي وتسجیل المشاركة لكل طالب وطالبة

ج- االھداف الوجدانیة والقیمیة:
.الحیاةفيمنھااالستفادةوإمكانیةالبیئةفيالمادةربطنحوالعلمیةاالتجاھاتتنمیة-1ج
العلمیة.الدوافعتنمیة-2ج
الطلبة.لدىالعلميالتفكیرتنمیة-3ج
الطلبة.لدىاإلبداعيالتفكیرتنمیة-4ج

طرائق التعلیم والتعلم
استخدام الحوار وطرحیتم الدمج بین المحاضرة والمناقشة والعصف الذھني، وكذلك التعلم التعاوني مع-

االسئلة واالستعانة باالنترنت

طرائق التقییم
انجاز الطالب/ الطالبة للمھام المكلف بھا والتي تعد تطبیقاً لما یدرسھ الطالب في مادة اإلرشاد واھمیتھا-

الحیاتیة ومالحظة النشاط الیومي وتسجیل المشاركة للطالب

2



د - المھارات  العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).
.االشخاصعلىوالسلبیةاالیجابیةوالتأثیراتواإلرشادالنصحفيالخاصةالتقاریر-1د

بنیة المقرر.10

مخرجات التعلمالساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / أو
طریقة التقییمطریقة التعلیمالموضوع

1+2+36

إكساب الطلبة معرفة في
مجال اإلرشاد والصحة
النفسیة والتمھید لبعض

المفاھیم االساسیة المتعلقة
بفروع ھذا العلم

المحاضرة األولى: مفھوم
االرشاد التربوي

المحاضرة الثانیة: اھداف
التوجیھواالرشاد النفسي

والتربوي
المحاضرة الثالثة: المقابلة

االرشادیة

امتحان ونشاطنظري
یومي

4+5+66

إكساب الطلبة معرفة في
مجال اإلرشاد والصحة
النفسیة والتمھید لبعض

المفاھیم االساسیة المتعلقة
بفروع ھذا العلم

المحاضرة الرابعة:
التوجیھ التربوي

المحاضرة الخامسة:
مجاالت التوجیھ واالرشاد

النفسي
المحاضرة السادسة:
الطرائق االرشادیة

امتحان ونشاطنظري
یومي

7+8+96

إكساب الطلبة معرفة في
مجال اإلرشاد والصحة
النفسیة والتمھید لبعض

المفاھیم االساسیة المتعلقة
بفروع ھذا العلم

المحاضرة السابعة:
نظریات علم

االرشاد
المحاضرة الثامنة: تكملة
نظریات االرشاد النفسي

المحاضرة التاسعة:
مجاالت االرشاد النفسي

والتربوي

امتحان ونشاطنظري
یومي

اختبارالمنتصفامتحان منتصف الفصل102

11+12+136

إكساب الطلبة معرفة في
مجال اإلرشاد والصحة
النفسیة والتمھید لبعض

المفاھیم االساسیة المتعلقة
بفروع ھذا العلم

لمحاضرة الحادیة عشر :
التوجیھ واالرشاد في

المدرسة
المحاضرة الثانیة عشر:
المھام الخاصة لمرشد

التربوي
المحاضرة الثالثة عشر:

الصحة النفسیة

امتحان ونشاطنظري
یومي

14+15+166

إكساب الطلبة معرفة في
مجال اإلرشاد والصحة
النفسیة والتمھید لبعض

المفاھیم االساسیة المتعلقة
بفروع ھذا العلم

المحاضرة الرابعة عشر:
الشخصیة

السویة والغیر سویة
المحاضرة الخامسة
عشر: منھاج الصحة

النفسیة

امتحان ونشاطنظري
یومي

3



المحاضرة السادسة عشر:
االزمات
النفسیة

اختبار نھایةامتحان نھایة الفصل172
الفصل

البنیة التحتیة.11

الكتب المقررة-1
المطلوبة

الكتاب المنھجي باللغة العربیة

ملزمة اإلرشاد والصحة النفسیة

المراجع الرئیسیة-2
(المصادر)

مصادر وبحوث من منظومة االنترنت

الكتب والمراجع التي یوصى)1
بھا (المجالت العلمیة ،التقاریر

(.....،

المراجع االلكترونیة ،مواقع)2
االنترنیت ،.....

الدراسيالمقررتطویرخطة.12

ذلكویتضمنبھ،خاصةتطویریةمعلوماتمنمستحدثھولمادوریةبمراجعةالمدرسقیامالمقررتطویرخطةتتضمن
البحث في الكتب والدوریات العلمیة والمجالت العلمیة الحدیثة ومحاولة تحدیث المقرر الدراسي بشكل دوري خالل السنة الدراسیة.

إعداد أستاذ المقرر                                  التوقیع
م.م روعة أمیر إیلیا

كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ قسم الكیمیاء

م14/6/2022
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  ال��	�اء ال��ات�ة ال���� مق�ر 	�ذج وصف ن

  د. ع	� ی�ن� م�	� أ. 

  

  وصف ال	ق�ر

 

  

  

 

 ل�ة ال����ة للع�م ال��فة �:   جامعة ال��صل ال	'س%ة ال$عل�	�ة  .1

  ق�� ال����اء   الق%. ال-امعي / ال	�*(  .2

�  اس. / رم( ال	ق�ر  .3��� EDCH21-22 3071 \ال����اء ال �ات�ة ال

 ����اء ال �ات�ة ال ال7�امج ال$ي ی�خل ف2ها  .4

��  أش>ال ال�:�ر ال	$احة  .5��  ح-�ر� م

 2022-2021 الف?ل / ال%�ة  .6

 ساعة  45 ع�د ال%اعات ال�راس�ة (ال�لي) .7

 2021-10-2 تارJخ إع�اد هFا ال�صف   .8

 :  أه�اف ال	ق�ر .9

 تعل�. الQلPة *�O تع	ل الNل�ة ال��ة  .1

 ��وJةال%>�Jات ، ال�ه�ن وال7�وت�2ات واالح	اض الال	�*Pات ال�ئ�%�ة االرSعة    ما�Rة .2

 ك��Zة اس$�?ال الQاقة .3

 اش>ال الQاقة ال��ات�ة  .4

 االح	اض ال��وJة ال$:ا^O ون[ل ال	عل�مات ال�راث�ة  .5

 الQف�ات و*��Zة ح�وثها وام>ان�ة تال .6

 في ح�وثها  .7

داخل          وج�دها  ع7  ف-ال  وتفاعالتها  االر�عة  ال�ئ���ة  ال �ات�ة  الA@?<ات  وفه�  تعل�   Bاس ال�ق�ر  هDا  ی��اول 
هDا إAIازًا مق�-�ًا أله� خ�ائN ال�ق�ر وم�Jجات ال�عل� ال���قعة م7 الMالL و?عK    الJالIا في ال�ائ�ات ال����عة .  

الق� ب\�ها و�\7 وصف  ال�عل�  �Z م7 ف�ص  ت �Xقها م�Wه�ًا ع�ا إذا �ان قK حقT االس�فادة  ال��احة. والبK م7 ال��^ 
 .ال�Wنامج 
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 وال$عل. وال$ق�2. مN�جات ال$عل. وb�ائa ال$عل�.  . 10

 أ . تع�?a ال�ق�ر الKراسي  
  ــة ــة والع�ل�ـ ــاة ال\�م�ـ ــfل مeاشـــ� و�W\ـــ� لل �ـ ــة ghـ ــة ال�الم�ـ ــKة مـــ7 ال�قـــ�رات ال�ه�ـ ــة واج ـ ــاء ال �ات�ـ ال����ـ

 ف�ف�داتها ت���ر في ال����jgات وال�iادات ال�WMة  

  ال�هارات الJاصة hال��ض�ع     -ب 
 مادة ال����ا TلJما ت��دد مف�دتK�ر ال� اض�ة في  اتها خارج اnا\ء ال �ات�ة دافعا �W\�ا للMلeة خاصة ع

 ال�iادات ال� �ة وال����jgات وال��W�Jات ال� ل\ل�ة ال�WMة 

  �nائT ال�عل�� وال�عل�       
 اص بهاJء الع�لي ال@Aة اضافة الى الgاق� اسل�ب ال� اض�ة وال�

  �nائT ال�ق\��       
 هائي� االم� انات ال\�م�ة والgه�?ة اضافة ام� ان ن�ف ال��ة وال

  ال�ف�\� مهارات   -ج
   ال�اقعh هاMة االس�فادة م7 ةمف�دات ال�ادة في ال�عامل معها في ال �اة ال\�م�ة م7 خالل ر��j�fh �\ال�ف�

 خالل ال� اض�ات 

 �nائT ال�عل�� وال�عل�      

  ون�ة��fاض�ات االل� � اسل�ب ال� اض�ة في القاعة الKراس�ة وم7 ث� الى ال

 �nائT ال�ق\��     

  ائ�ة اضافة ام� انات شه�?ة والى ال -�ر وال�فاعل ال�فيAق�ة او الفsاالم� انات ال\�م�ة ال� 

  ال�هارات  العامة وال��ق�لة ( ال�هارات األخ�Z ال��علقة hقابل�ة ال��a�u وال��Mر ال�Jgي ).   -د 
   Tا ی�عل�h لل �اة ال\�م�ة خاصة �ك��jة ر�^ مادة ال����اء ال �ات�ة وم�اراتها hال�اقع ال� ي وال�غDو

 الW\<�ة hاالم�اض ال�اتAة ع7 الJلل ال��افT لهDه ال��ارات والMف�ات ال�راث�ة او  
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 ب��ة ال�ق�ر  -11

 
 

 

 

 

  

 االسبوع  الساعات  اسم الموضوع  المالحظات 

 1 4 ال����اء ال �ات�ة وتع�?فها واق�امهامقKمة ع7  

 2 4 الA@?<ات ال �ة  

 3 4 اج ازء الJل�ة ال �ة  

��ة  � 4 4 ال�اء وال� ال\ل ال�

 5 4 تع�?a ال�ار��ه\K ارت واص�افها 

 6 4 ال�ار��ه\K ارت ت�ان�فها وم�اث\التها  

 7 4 ال�حKات ال�ار��ه\K ارت و تفاعالتها وان�اعها االحادIة وقل\لة  

 8 4 ال�ار��ه\K ارت ان�اعها الغ\� م�Aان�ة وال��عKدة 

 9 4 الKه�ن تع�?فها واص�افها , ال��عادلة 

 10 4 الKه�ن وتفاعالتها ) ال��7W والKه�ن الف�سفات�ة (  

 11 4 الKه�ن ال��f?ة وال�Wوت\��ة 

 12 4 الKه�ن وال���eات ال�\��و?IKة 

 13 4 االم\��ة وتع�?فها االح�اض  

جKول خاص hاالح�اض االم\��ة اق�امها واالح�اض االم\��ة  
 ال�ادرة

4 14 

 15 4 اق�ام االح�اض االم\��ة  فعال\�ها ال��e?ة , خ�ائ�ها  

 16 4 تفاعالت االحماض االمينية تحلل البروتينات 

 17 4 الكروماتوغرافيافصل االحماض االمينية , انواع  

 18 4 انواع الكروموتوغرافيا , تسلسل وتعاقب االحماض  

 19 4 البروتينات , وضائفها , ترسيبها , التقدير الكمي لها 

 20 4 تصنيف البروتينات 

 21 4 التنظيمات البنائية التركيبية ومسخ البروتينات 

 22 4 بالمادة االساس االنزيمات انواعها وفرضيات ارتباطها  

 23 4 تسمية االنزيمات انواعها حسب التسمية المعتمدة 

 24 4 العوامل التي تؤثر على فعالية االنزيم 

 25 4 عامل التثبيط ,الية عمل االنزيمات ,واستعماالت االنزيمات 

 26 4 الفيتامينات ومرافقات االنزيمات  

 27 4 الماء(انواع الفيتامينات ) المذابة في  

الفيتامينات المذابة في الدهون , المرافقات االنزيمية التحوي   
 فيتامينات 

4 28 

 29 4 النيوكليوتيدات واالحماض النووية , القواعد ومشتقاتها 

 30 4 , نموذج واتسن كريك    DNA  الحامض النووي 

 31 4 , المسخ , الطفرات  DNA  درجة ذوبان ا  

 RNA 4 32انواع الحامض النووي   
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 ال��7ة ال$�$�ة  . 11

  الق�اءات ال�Mل��ة :
   ص األساس�ة��� ال
 ال�ق�ر Lك� 
       Zأخ� 

  ال�$اب ال	�ه-ي eاللغة الع��Sة :   

 ة�S�اللغة العe ه-ي�	نع. ال�$اب ال 

  

م�Mلeات خاصة ( وت�gل على سW\ل ال�{ال ورش الع�ل  
 وال�Wم�Aات وال��اقع االل���ون�ة )والKور?ات 

اه� ال��Mلeات ه� ال��اب ال��هAي وال� اض�ات ال�لقاة في القاعة او ال���fون�ا ض�7  
 ����  الAانWى ال

اما ~��ا NJI الAانL الع�لي ام م�MلL ه� مKاومة ح-�ر الMالL الى ال��W�J وم�اhعة  
Aال�h اصةJاد ال�قار?ة الKارب الع�ل�ة واعAارب الع�ل�ة اج�اء ال� 

الKJمات االج��ا��ة ( وت�gل على سW\ل ال�{ال م اض�ات  
 ال-\�ف وال�Kر?L ال�ه�ي والKراسات ال�\Kان�ة )  

الی�جK ��ن ال��حلة ال�اhعة مل@مة hانهاء اغلL ال��هاج قWل ن�ف ال��ة LW�h ال� اقه�  
  hال�T\WM في ال��رس ال{اني  

  T\WMا مات�ف�ه ف�صة ال�Dوام ال�س�ي وهKة اوقات الDاك ال�فاعل االج��اعي م7 االسات�وه
 ال�Kر?�ي   واالش�اف على مgار?ع ال��Jج ما تAعل الMالL على ت�اصل وتقارب اك{� مع
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  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

   كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم الكيمياء  الجامعي / المركز القسم  .2

  مادة الكيمياء العضوية /النظري   اسم / رمز المقرر  .3

 لبكالوريوسا البرامج التي يدخل فيها  .4

  ليومي /حضوريحضور اال أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022/2021 الفصل / السنة  .6

   ساعات 4 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2022_ 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 انواع  المركبات العضوية   الطالب  على تعريف  .1
 اكتساب  الطالب  المعرفة بطرق تحضير المركبات  .2

 معرفة الطالب بطرق تفاعل املركبات العضوية   .3
 اكتساب الطالب  معرفة بالخواص الحامضبة والقاعدية  للمركبات العضوية   .4
 في الفراغ كل المركبات العضوية تعريف الطالب بش .5
 للتفاعالت تعلم الطالب المركبات الوسطية للتفاعالت وطرق سير الميكانيكيات  .6
7.  

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
  املقــرر الدراســي للمرحلــة الثالثــة  يهــتم  -ملركبــات العضــوية احللقيــة املتجانســة وغــري املتجانســة  الــيت تضــم العديــد مــن هــذه

 املركبات
  حتضري املركبات احللقية املنجانسة وامللتحمة وتفاعال5ا 
  وتفاعال5احتضري املركبات احللقية غري املتجانسة 
 سمة وتوزيع اجلزيئات يف الفراغAدراسة الكيمياء ا 
  دراسة احلامضية والقاعدية  للمركبات العضوية 
  دراسة الوسطيلت الفعالة 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
   مهارة طرق التحضير 

  مهارة تفاعالت المركبات 

 ناعات الدوائية معرفة اهمية المركبات العضوية في الص 

  وشكلها بالفراغ مهارة التعرف على كيفية وجود المركبات 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

  المحاضرة 

  المناقشة 

   طرح االسئلة 

 طرائق التقييم       

   االمتحان اليومي ونصف السنة واالمتحان النهائي 

   حل اسئلة االمتحان 

   اسئلة كواجبات يومية 

  مهارات التفكير  -ج
   ربط التفاعالت مع بعضها   لتحضير المركبات وتفاعالتها 

 طرائق التعليم والتعلم      

  المناقشة 

   طرح االسئلة 

 طرائق التقييم     

  الواجبات البيتية 

   االمتحانات اليومية 

   مشاركة الطلبة 
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  والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات  العامة  -د 
  مهارة في معرفة كبفبة تحضير مواد ذات صلة واهمية بالواقع العملي 

   مهارة ادخال بعض المواد في تفاعالت النتاج مواد جديدة ذات اهمية بايولوجية 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 4 

اكتساب  
معرفة في 

تحضير 
المركبات  

الحلقية  
 وتفاعالتها  

االرومات�ة م�ع�دة  ال����ات
" خ اصها ال�لقات .ال�ف�ال� 

    ت�%�� تفاعالت 
  

 محاضرة نظري
واجب بيتي  وامتحان  

 يومي  

2 4 

اكتساب  
المعرفة في  

تحضير 
المركبات  

الحلقية  
 وتفاعالتها  

ت�%�� االن��اس�"   خ اصه 
  وتفاعالته 

 واجب بيتي   محاضرة نظري 

3 4 

اكتساب  
معرفة في 

تحضير 
المركبات  

 الحلقية  

 نظري   الف��ان��*" ت�%��ه تفاعالته 
واجي يبتي وامتجان 

 يومي  

4.5.6  4*3=12 

اكتساب 
المعرفة 

في 
تحضير  

المركبات 
الحلقية  

غير  
 المتجانسة  

ال����ات ال�ل,�ة غ��  
  ال��.ان-ة  

الف� ران وال�ای�ول وال�ای ف�"  
ال�-��ة  ال��اك�3 تفاعالت 
  االس�7�ال  االل��6وف�لي  

االن�ول ال��7*�ی" ال6 *� ل�"  
  ال�-��ة ال��%�� ال�فاعالت 

  حل امثلة   نظر ي 

7-8 -9   *3=124 

اكتساب  
المعرفة في  

تسمية  
المتشكالت  

 الهندسية 

و ال����ات ال���6اء الغ�ا�8ة  
  الفعالة ض ئ�ا  االض�اد واالن�اد 

 حل امثلة   نظري 

10 -
11-12 

*3=124 

التعرف 
على  

الوسطيات  
الفعالة   

 وانواعها 

ای ن ال6ار< ن� م وای ن  
    ال6ار< ن� ن وال.?ور ال��ة

 امتحان يومي   نظري 

13 -
14-15 

4*3=12 

اكتساب  
المعرفة في  
الحوامض 

 والقواعد 

  والق اع�   ق A ال� ام@ 
ال� ام@ االل�فات�ة ال�-�Cة 

  وال�ع ضة 
  الف�� الت .ال. ام@ االرومات�ة  

  الق اع� االل�فات�ة واالرومات�ة 

  نظري

  امتحان 
 حل امثلة  
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 البنية التحتية   .12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية  
   توفيق و  د.مقداد  الحمداني   العضوية /د.رعد  الكيمياء 

 ايوب 
    ميكانيكية التفاعال ت العضوية  / د.خالد محمود داؤد  و

 د.محمد نزار ابراهيم  
  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية: 

 Organig chemistry by moryison and 

boyd  

  استخدام مواقع االنرتنيت 

 Heterocyclic compound MC carter ,GS , 

cockerill, 2004 –google  patents  

 William  Mickey Maynes CRC Hand 

book of Chemistry and physics  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 classroom  استخدام  

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 

  

 القبول   .13

 المتطلبات السابقة 
  ضمن القبول المركزي  

 

  أقل عدد من الطلبة 

 اعداد الطالب اكبر من الخطة االستيعابية   أكبر عدد من الطلبة  

  د.ان��ار ق��ان          ش�اء س��� اس�اع�ل           د.        

   الق اع� ال�ل,�ة غ�� ال��.ان-ة 
16 -
17-18 

 واجب   نظري   SN1 ,SN2اعادة ال��ت3 وم�Dان��Dة   12= 3*4



1 
 

  نموذج وصف المقرر

  )  الكيمياء الفيزياوية /المرحلة الثالثة اسم المقرر (

  :  وصف المقرر

 الخاليا الكيميائية اعطاء نبذة عن  .1

 التفاعالت العكوسة واهميتها اعطاء  .2

 مفصل عن الخاليا الكلفانية وتطبيقاتها  اعطاء شرح .3

 شرح عن التفاعالت المتوازية والمتسلسلة   .4

يسعى برنامج البكالوريوس تخصص "تربية في الكيمياء" إلى إعداد مدرس  كيمياء كفوء متمكن من المحتوى  
الكيمياء المختبرية  العلمي لجميع تخصصات الكيمياء ومهارات العمل المختبري الالزمة إلجراء تجارب 

والتأكيد على عملية التدريس المتمثلة بالتخطيط لتدريس موضوعات الكيمياء وتنفيذ عملية التدريس لجميع  
مناهج وتخصصات الكيمياء باستخدام طرائق واستراتيجيات التدريس الحديثة وتقويم وتطوير العملية التعليمية، 

تكنولوجيا التعليم والمعلومات، بما يحقق الجودة الشاملة في  موظفاً في ذلك المستحدثات العالمية في مجال
  التعليم بمدارس المراحل الدراسية المتوسطة واالعدادية والثانوية. 

كما ويلبي هذا البرنامج حاجات المجتمع في الميدان التربوي والتعليمي والعلمي في توفير التدريسيين والباحثين  
والمتمكنين من معارف ومهارات البحث بمختلف مجاالت الكيمياء، والممارسين  والخبراء بمجال الكيمياء 

  ألخالقياته. 

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

  EDCH22 F3041 الوسائط المتعددة   اسم / رمز المقرر  .3

  حضوري منتظم   الحضور المتاحة  أشكال .4

 م 2021/2022الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة  .5

 ساعة  30  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 م 2021/ 9/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قادراً على معرفة:الطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .8



2 
 

 شرح الخاليا االلكتروليتية وخلية دانيال وتطبيقاتها    .5

 شرح تفاعالت الجذور الحرة ونظرية التصادم   .6

 اشتقاق قوانين الثرموداينميك وربطها بقوانين الكهربائية  .7

 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

ا االهداف المعرفية . يهدف برنامج البكالوريوس تخصص تربية في الكيمياء الى جعل الطالب قادراً  -أ
  على أن: 

  ومختبراتها ومقوماتها خصائصها، واإللمام بأنواعها   الفيزياوية يتعرف على طبيعة الكيمياء  -1أ
  وتأريخها وعلمائها.الفيزياوية   يتعرف على على فروع علم الكيمياء   -2أ
  وخصائصها وأهميتها.  الفيزياوية يتعرف على طبيعة نماذج وتصنيفات الكيمياء -3أ

اصرها وصيغتها وجميع المركبات الكيميائية والتفاعالت الكيميائية  يتعرف على الكيمياء وعن -4أ   
  وميكانياتها واتجاهاتها المعاصرة.

ومتطلبات الكشف لحد كل جزئية  الفيزياوية يتعرف على خصائص كل مجال من مجاالت الكيمياء -5أ
  صغيرة  وغيرها أثناء دراسة الكيمياء. 

من (حقائق، مفاهيم، مبادئ، نظريات، قوانين) والمرتبطة بكل يتعرف على علم الكيمياء ومايحويه  -6أ   
  مجال من مجاالت الكيمياء 

 وتخصصاتها المختلفة .         

   :  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

  . لمادة الكيمياء الكهربائية والحركية يمتلك مهارات مختبرية إلجراء كل نوع من التجارب المختبرية – 1ب 
  بفروعها المختلفة بكفاءة وفاعلية. الفيزياوية  ينفيذ المهارات المختبرية لتجارب الكيمياء  - 2ب 
يستخدم ااألجهزة المختبرية في الدراسة والبحث والتدريس لمادة تخصصه متبعاً قوانين السالمة   - 3ب 

  واألمان.    
وإجراءات إعداد البحث في مجال الكيمياء ورصد نتائجه ومناقشتها والخروج    يتعرف على مراحل - 4ب 

 بالتوصيات والمقترحات 

 طرائق التعليم والتعلم       

  حل المشكالت التعلم التعاوني ويتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -

استخدام أسلوب التعلم القائم على المشروع  والمحاضرة والعصف الذهني والمناقشة والتعلم التعاوني  
فرق عمل) المحاضرة ـ استخدام تقنيات الحاسوب واإلنترنت في تعليم  –(توزيع الطلبة إلى مجموعات 

مج  عبر نظام كوكل  وتعلم موضوعات البرنامج ـ التعلم عبر الويب من خالل التفاعل مع أساتذة البرنا
 كالس رووم.  
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 طرائق التقييم    

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ االختبارات   -
القصيرة التي تتم عقب المحاضرات المتتالية ـ اختبارات المنتصف واالختبارات النهائية للمقررات ـ 

يقوم بها الطالب من ترجمات وعروض لبعض موضوعات المقررات وتطبيق بعض التكليفات التي  
، واالتجاهات القائمة نحوها لدى الطلبة والمدرسين في  الفيزياوية  األدوات البحثية في مجال الكيمياء

 مختلف المستويات التعليمية. 

    االهداف الوجدانية والقيمية:  -ج
  . نحو تصميم برمجية تعليمية لمادة الكيمياء تنمية االتجاهات العلمية -1ج
  .    الفيزياويةلدراسة الكيمياء  تنمية الدوافع العلمية -2ج
  . لدى الطلبة تنمية التفكير العلمي -3ج
  .لدى الطلبة تنمية التفكير اإلبداعي   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

مع استخدام الوسائط  التعلم التعاوني يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
فرق عمل)   –(توزيع الطلبة إلى مجموعات  - واستخدام مختبر الحاسوب  المتعددة وشبكة اإلنترنت 

لم عبر  المحاضرة ـ استخدام تقنيات الحاسوب واإلنترنت في تعليم وتعلم موضوعات البرنامج ـ التع
 .الويب من خالل التفاعل مع أساتذة البرنامج عبر نظام كالس رووم

 طرائق التقييم     

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ االختبارات القصيرة      
التي تتم عقب المحاضرات المتتالية ـ اختبارات المنتصف واالختبارات النهائي للمقررات ـ التكليفات التي يقوم  

بيق بعض األدوات البحثية في مجال  بها الطالب من ترجمات وعروض لبعض موضوعات المقررات وتط 
 الكيمياء. 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية المهارات  العامة و -د 
  تبادل وتقبل وجهات النظر المختلفة.  -1د 
  تقييم األفكار وليس األفراد.  -2د 
  االستماع لآلخرين.  -3د 

  العمل الجماعي والتعاون مع اآلخرين.  تقدير -4د    
 الثقة بالنفس، واتخاذ القرار. -5د    
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

التفاعالت الجذور  تعريف
الحرة والقوة الدافعة  

   الكهربائية

تفاعالت ال��ور   -

ال��ة وت���� حالة 

 اال��اد 

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

الوسائط المتعددة  
 واإلنترنت 

 األسئلة الشفوية 

 ي ��� ال�ل�الو��فة  2 2

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

 الوسائط المتعددة 
 انجاز مهمة 

3 2 

اس الق	ة ال�افعة �

  )E.M.Fال�ه��ائة (
 

المناقشة والعصف  
الذهني بمساعدة  
 الوسائط المتعددة 

 األسئلة الشفوية 

4 2 

تفاعالت ال��ور   -

ال��ة وت���� حالة 

 اال��اد 

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

  الوسائط المتعددة
 واإلنترنت 

 المناقشات 

5 2 

  

أن#اع  ,الع�	سة  ال�ال�ا

  الع(#سةال'ال&ا 

  
 

المناقشة والعصف  
الذهني بمساعدة  
 الوسائط المتعددة 

 األسئلة الشفوية 

 
6 

2 

التعريف بنظرية التصادم  
  و  ومعادلة نيرنيست

اكتساب المعرفة في طرق 
 تعين المعقد الفعال 

ن/�.ة ال-,ادم ,  -

 ن/�.ة ل�34مان . 

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة
 المتعددة الوسائط 

 األسئلة الشفوية 

7 2  
  معادلة ن�ن �

 اش-قاق معادلة ن�ن�5 ,

المحاضرة  
والمناقشة بمساعدة  
الوسائط المتعددة  

 واإلنترنت 

 انجاز مهمة 

8 2 
ن/�.ة ال�عق3 الفعال   -

.. 

المناقشة والعصف  
الذهني الوسائط  
 المتعددة واإلنترنت 

 األسئلة الشفوية 

9  
اكتساب المعرفة لالقطاب 

 المرجعية

  -*�ج)ةالق&اب اال

ق�= ه�3روج�:  

ق�=  -?�اسي 

 Bال#م�ل ال@�اسي ال

 اختبارالمنتصف  

10 2 
اك-�اب ال�ع�فة في  

 ال-فاعالت االی#ن�ة 

ال-فاعالت االی#ن�ة   -

. 

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

الوسائط المتعددة  
 واإلنترنت 

إنتاج   معايير
 البرمجيات 
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11 3 
اك-�اب ال�ع�فة في  

 االق�اب

  -ق�= الفGة  -

ق�=   -كل#ر.3 الفGة

 زجاجي 

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

12 2 
اك-�اب ال�ع�فة في س��  

 ال-فاعل ال��-ق�= 

ال-فاعالت   -

 ال��-ق�Iة 

التعاوني    التعلم
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

13 2 
اك-�اب ال�ع�فة في  

 لل3ی4ام�(�ة الBه�Kائ�ة  

ال3ی4ام�(ا ال��ار.ة  

  لل'ال&ا الBه�Kائ�ة

,ال-#ص�ل�ة ور�Kها مع  

 Oم#دای4ام��Pق#ان�: ال  

  
 

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

الوسائط  بمساعدة 
 المتعددة 

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

14 2 

اك-�اب ال�ع�فة في مع�فة  

ق#ان�4-اث�� ال�لح على  

��ائ�ة�Bال-فاعالت ال 

تأث�� ال��ی= وعTم   -

ث4ائي الق�= , تاث��  

 ال�لح

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

معايير إنتاج  
 البرمجيات 

15 2 

اك-�اب ال�ع�فة للع�ل�ات 

ال�#صلة لل-�ار الBه�Kائي 

 O�� وق#ان�: ال�Pم#دای4

امPلة ح�اب�ةح#ل  

ق#ان�: ال-#ص�ل  

الBه�Kائي وق#ان�:  

.O�� ال�Pم#دای4

المناقشة والعصف  
 الذهني واإلنترنت 

 األسئلة الشفوية 

 اختبار نهاية الفصل   امتحان نهاية الفصل    16

        

 التحتية البنية -11

الكتب المقررة  - 1
 المطلوبة 

  الكيمياء الفيزياوية  جامعة اإلسكندرية/    2010 /الدكتورمجدي واصل 
  الحركيات الكيميائية / للدكتور عبد المجيد الدباغ/جامعة الموصل   •
  جامعة مصر /اساسيات الكيمياء الفيزياوية   2014الدكتور احمد قاسم احسين//•

 

المراجع الرئيسية  - 2
 (المصادر)

• Physical chemistry for jee 2021 

• Physical chemistry for Atkins2020 
 

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

(.....،   

2012       االسترالية للكيمياءالمجلة   

2014المجلة الكندية للكيمياء   
National Journal of Chemistry Iraqi 
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  إعداد أستاذ املقرر 

  مدرس المادة :أ.م.د صفوان عبد الستار محمد علي الدبوني
12/9/2021 

المراجع االلكترونية ،مواقع    )ب 
  االنترنيت ،.....

التعليمية   الفريد مكتبة  
 مكتبة الكيمياء االلكترونية

 . خطة تطوير المقرر الدراسي12

خاصة      تطويرية  معلومات  من  مستحدث  هو  لما  دورية  بمراجعة  تطوير  خطة  الكيمياء تتضمن  مادة  في 
العلمية الحديثةالفيزياوية العلمية والمجالت  الكتب والدوريات  البحث في  ذات االختصاص في    ، ويتضمن ذلك 

 . لدراسيةومحاولة تحديث المقرر الدراسي بشكل دوري خالل السنة ا  الكيمياء الفيزياوية
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  نموذج وصف المقرر

  

  )  ................المرحلة الثالثة.الكيمياءالالعضوية.اسم المقرر ( 

  وصف المقرر 

  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب        هنا
القصوى من فرص   االستفادة  قد حقق  كان  إذا  عما  مبرهناً  بينها  التعلم  تحقيقها  الربط  من  المتاحة. والبد 

  وبين وصف البرنامج. 

ويش    والثالث  والثاني  االول  فصول  عدة  الى  المقرر  التناسقية  يقسم  الكيمياء  في  مقدمة  مل 
والنظريات التي تفسر المركبات التناسقية وايضا طرق تحضير واستقرارية المركبات التناسقية  
, حيث يتم تدريس شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لمعنى المركب التناسقي ومدى اهميته  

  ركبات الكيميائية باالضافة الى فهمه التركيب الكيميائي الصحيح لمثل هذه الم

 يمية لالمؤسسة التع .1

2.  
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .3

 اسم / رمز المقرر  .4
   المرحلة الثالثة/الكيمياءالالعضوية

EDCH21-223011 

  حضوري منتظم   أشكال الحضور المتاحة  .5

 م 2022/ 2021 الفصل / السنة  .6
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 ساعة 60  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 م 2021/ 9/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 قادراً على معرفة:الطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .9

  

 تعرف الطالب على الكيمياء التناسقية والمركب التناسقي  .1
 الكيمياء التناسقية في شتى المجاالت  توضح الطالب الهمية .2
 اكتساب الطالب فهم وادراك الرتكيب والتسمية الكيميائية الصحيحة للمركب التناسقي من خالل الشرح املقدم . 3

 الحصول على معرفة حول اهم النظريات التي عالجت التركيب الكيميائي للمعقدات التناسقية  .4
 ة للمعقدات التناسقية معرفة انواع التهجين واالشكال الهندسي .5
 تعلم الطالب لطرق تحضير المركبات التناسقية المختلفة واستحضار االمثلة لها .6
 تمييز الطالب النواع االيزومرات وكيفية الفصل بينها  .7

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .10

  

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
  الكيمياء التناسقية وهـو مجـال ضـمن علـم الكيميـاء يعنـى بدراسـة المركبـات التناسـقية مـن حيـث

خواصها وطرق تحضيرها , حيث ان المركب التناسقي عبارة عـن بنيـة كيميائيـة تتـالف مـن ذرة 
 .مركزية او ايون واحد او اكثر يحيط بها مجموعة من الجزيئات او االيونات تدعى بالليكندات 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية 

  اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين الصحيح والخاطىء للتسمية والتركيب الكيميائي التناسقي 
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 طرائق التعليم والتعلم       

   المحاضرات النظرية , الحوار, المناقشة, طرح االمثلة, منصات التعليم االلكتروني
classroom, zoom ,meet, Fcc ,youtube 

  استخدام شرائح البوربوينت وpdf  اللقاء المحاضرات 

  ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات 

 منهج لالستفادة منها ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية ضمن ال 

 طرائق التقييم       

   االمتحانات  السنوية والنصف سنوية 

    االمتحانات الشهرية 

 ) االمتحانات السريعةQuiz ( 

  الواجبات البيتية  والتقارير 

 ( التحضير اليومي وتسجيل المشاركة للطلبة) النشاط اليومي للطلبة 

   المشاركات واالمتحانات االلكترونية على منصات التعليم االلكتروني 

  مهارات التفكير  -ج
 االستفادة من مفردات المادة في الحياة اليومية من خالل ربطها بالواقع والبيئة التي نعيشها   كيفية

 ومن خالل العمل المختبري 

  طرح االسئلة اثناء الشرح لغرض شد انتباه الطلبة وامكانية اجابتهم عليها 

  البحث عن اخر المستجدات فيما يتعلق بالكيمياء التناسقية 

    
  
  
 طرائق التعليم والتعلم  

 

    
 طرائق التعليم والتعلم  

   المحاضرات النظرية , الحوار, المناقشة, طرح االمثلة, منصات التعليم االلكتروني
classroom, zoom ,meet, Fcc ,youtube 

  استخدام شرائح البوربوينت وpdf  اللقاء المحاضرات 

  اساسها المحاضرات ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على 

  ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية ضمن المنهج لالستفادة منها 

    
 طرائق التقييم   

  االمتحانات  السنوية والنصف سنوية 

    االمتحانات الشهرية 

 ) االمتحانات السريعةQuiz ( 

  الواجبات البيتية  والتقارير 

  وتسجيل المشاركة للطلبة )النشاط اليومي للطلبة (التحضير اليومي 

   المشاركات واالمتحانات االلكترونية على منصات التعليم االلكتروني 
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  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  التناسقي ومعرفة طرق اكتساب الطالب خبرة في كيفية الحصول على التركيب المالئم للمعقد

 تفاعالته الصحيحة كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه
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  .البنية التحتية 12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
   المنهجي د.عصام  الكتاب  تاليف  التناسقية  اللكيمياء 

 جرجيس سلومي 
 تاليف والتناسقية  الالعضوية  عبد    الكيمياء  احسان  د. 

 الغني 
 االنتقالية والعناصر  الالعضوية  مبادىء  -الكيمياء 

 د.نعمان  سعد النعيمي واخرون  -التناسقية
  كيمياء العناصر االنتقالية د. مهدي ناجي الزكوم 

 بنية المقرر  .11

 األسبوع 
السا 
 عات

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 الكيمياء التناسقيةمقدمة في  2 1
تعار�� خاصة �ال���ات ال��اس��ة 
�ات وغ��ها��  والع�اص� االن�قال�ة والل�

 امتحانات سريعة نظري

 المعقد التناسقي  2 2
ن*�ة تار�)�ة في ت%$ر ال#���اء 

  ال��اس��ة
 امتحانات سريعة نظري

3+4 4 
ال�*��ات والف�ض�ات في 

 تف.�� ال��- ال��اسقي 
 امتحانات سريعة نظري  ن*��ة ال.ل.لة ون*��ة ف�ن�

�ات  المعقد التناسقي   4  5+6��  امتحانات سريعة  نظري  ان$اع الل�

  امتحانات سريعة نظري  ت.��ة ال�عق�ات ال��اس��ة  المعقد التناسقي  2 7

 امتحانات سريعة نظري  ام2لة ح$ل ت.��ة ال�عق�ات ال��اس��ة   المعقد التناسقي  4 8+9

10 +11

+12 
6 

النظريات التي تفسر  
 المركبات التناسقية

 امتحانات سريعة نظري  ن*��ة اص�ة ال�#اف4 

13 +14

+15 
6 

النظريات التي تفسر  
 المركبات التناسقية

  نظري  ن*��ة ال�7ال ال6ل$ر5 
 امتحانات سريعة

16 +17

+18 
6 

النظريات التي تفسر  
 المركبات التناسقية

 نظري  ن*��ة االور:�ال ال8�97ي 
 امتحانات سريعة

19 2 
طرق تحضير المركبات  

 التناسقية

تفاعالت االس�6�ال في ال�=ال�ل ال�ائ�ة 
+تفاعالت االس�6�ال في ال�=ال�ل غ�� 

  ال�ائ�ة

  نظري

 امتحانات سريعة

20  2 
طرق تحضير المركبات  

 التناسقية

تفاعالت االس�6�ال ب�ون اس�)�ام مBی- 
+ال�ف#G ال=�ار5 لل�عق�ات الFل�ة+ 

  تفاعالت االك.�ة واالخ�9ال 

 نظري

 امتحانات سريعة

21  2 
طرق تحضير المركبات  

 التناسقية

ال�=ف�9 ,اس�)�ام الع$امل ال�.اع�ة + 
تفاعالت االس�6�ال ب�ون انJ%ار اص�ة  

�  فل9 _ل��ان

  نظري

 امتحانات سريعة

22  2 
طرق تحضير المركبات  

 التناسقية
 Lنظري  تاث�� ت�ان 

 امتحانات سريعة

23  2 
طرق تحضير المركبات  

 التناسقية

Lنظري ال�*��ات ال�ي تف.� تاث�� ت�ان  
 امتحانات سريعة

24  2 
طرق تحضير المركبات  

 التناسقية

  Lس�ة س�ت=��O االی9وم�ات اله�
Lوت�ان 

 نظري
 امتحانات سريعة

 

 .  ا ،. 
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  .د تاليف  التناسقية  الكيمياء   : الحديثة  المصادر  ومن 
 ) 2014عبدالرزاق محمد جعفر (

 حد مصادر  اعتماد  على  من باالضافة  ماخوذة  يثة 
) وذلك باالعتماد على خطة تطوير  2019-2010(االنترنت

  المنهج السنوية
  غة اإلنكليزية: المصادر بالل   

 M.Gerloch and E.C.Constable ," Transition 

metal chemistry "Weinheim< NewYork, 1994 

 G.D. Tuli.R.D.MadanS.K. Basu , "Advanced 

Inorganic chemistry" Published by S. Chand 

&Company Lid.  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

classroom, zoom ,meet, Fcc ,youtube  
العديد من التجارب العلمية تحت اشراف   ايضا يتمتع الطالب باجراء
 اساتذة اكفاء في هذا المجال

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

توجيه الطالب باالعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في مادة  
اقرانه الكيمياء   مع  الطالب  وتفاعل  المتاحة  الوسائل  عبر  التناسقية 

  للتواصل العلمي 
تدريس   وامكانية  التناسقية  الكيمياء  موضوع  في  خبرة  الطالب  اكتساب 

 المادة من قبل الطالب في المستقبل او الكمال دراسته العليا 

    

  

                                      إعداد أستاذ املقرر                                            

  امال يونس رضا الدكتور املساعد    األستاذ 

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء 

 م 2021/ 9/ 12



  
 1الصفحة  

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية / قسم الكيمياء   الجامعي / المركز القسم  .2

  بكالوريوس  اسم / رمز المقرر  .3

  Google Classroom البرامج التي يدخل فيها  .4

  Online أشكال الحضور المتاحة  .5

 ٢٠٢٢_ ٢٠٢١ الفصل / السنة  .6

 ١٣ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 ٢٠٢٢/ ٦/ ٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم الطلبة على كيفية تركيب الجمل في اللغة االنكليزية  .1
 كيفية استخدام االفعال عند الجمع و المفرد .2
 استخدام مرادفات اللغة اإلجنليزية  . 3

 كيفية ربط جملتين في اللغة اإلنجليزية   .4
5.  
6.  
7.  

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 



  
 2الصفحة  

 

  

  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
  اللغة االنكلزية احد مقررات الدراسية للرحلة الثالثة لفهم االفعال و ترتيب اجلمل و حفظ املعاين 

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
   اللغة االنكليزية هي اللغة العالمية االولى في نشر البحوث و الكتب العلمية كذلك في الحياة اليومية

 تعلم مفردات و كلمات جديدة مفيدة لفهم الكتب التي تكون باللغة االنكليزية ، لذلك 

 طرائق التعليم والتعلم       

 سلوب المحاضرة و المناقشةا 

 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية و الشهرية 

  مهارات التفكير  -ج
  التعامل في الحياة اليومية التفكير بكيفية االستفادة من المفردات المادة في 

 طرائق التعليم والتعلم      

   اسلوب المحاضرة االلكترونية على منصةGoogle classroom  

 طرائق التقييم     

  التحريرية و الشفهية االمتحانات اليومية 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجات  
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوعاسم الوحدة / المساق أو 

1 1  

Auxiliary verbs 
ك���ة اس���ام االفعال ال�
اع�ة و م�ى  

  ت
���م ه�ه االفعال ال�
اع�ة 
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

2 1  

Auxiliary verbs 
اك�ال م�اض�ة االفعال ال�
اع�ة و م�ى  

ت�خل بها  ت
���م و $#�عة ال"�ل ال�ي 
  ه�ه االفعال ال�
اع�ة 

 تعليم الكتروني 
اإلمتحانات اليومية و  

 الشهرية

3 1  

اس���ام االفعال ال�
اع�ة ع*� ال
(ال، 
اس���ام /ل�ات ج�ی�ة ت
���م في  

  ال�1��اء 
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

4 1  
ال�ع�ف على االص2ات في ال1ل�ات ال�ي 

 dت*�هي ب 
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
  الشهرية

5 1  
ر89 ال"�ل ال7
�6ة ال�ي تع��� على 

  ال�ع*ى  
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

6 1  
ك���ة ت�ت=@ ال1ل�ات م? ح=> الفعل و  

  الفاعل في ال"�ل ال7
�6ة  
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

7 1  
ك���ة ت�ت=@ ال1ل�ات م? ح=> الفعل و  
  الفاعل في ال"�ل في ال"�ل االس�فهام�ة 

  تعليم الكتروني 
اإلمتحانات اليومية و  

 الشهرية

8 1  
ازم*ة االفعال (ال�اض�، ال�اضي،  

  ال�
�ق#ل) Dاالضافة الى اس���ام الCفات  
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

9 1  
�Hارع ال�ام في ك���ة اس���ام الفعل ال
  ال"�لة 

  تعليم الكتروني 
اإلمتحانات اليومية و  

 الشهرية

10  1  

 ,ever, neverك���ة اس���ام ال1ل�ات 
already, yet  

  في ال"�لة ال7
�6ة و االس�فهام�ة
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

11  1  

�ة و فهI ال�ع*ى و =Cق KCاءة ق�ق
اس���اج االفعال ال�Hارعة ال7
�6ة و 

  ال�امه
  تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

12  1  
ال�ع�ف على م�ادفات ل7عN ال1ل�ات في  

  اللغة االن1ل=PQة و اس���امها في ج�ل 
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

13  1  
اس���ام /ل�ات االع��ار و /ل�ات ال�ي 

 ت
���م ع*� االزم*ة 
  تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية

14 1  
ال"�ل ال2ص��ة و ك���ة ال�ع�ف على 

 ك�T ت
���م في ر89 ج�ل�=?
 تعليم الكتروني 

اإلمتحانات اليومية و  
 الشهرية
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 البنية التحتية   .12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
  

  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:
 New headway Intermediate student’s book   

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 ة اىل احملاضرات االلكرتونية الكتاب املنهجي 'الضاف 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 ال يوجد كون احملاضرات كانت الكرتونية  

  

 القبول   .13

  المتطلبات السابقة 

 40 أقل عدد من الطلبة 

 60 أكبر عدد من الطلبة  
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  نموذج وصف المقرر

  )  مناهج وطرائق التدريساسم المقرر ( 

  :  وصف المقرر

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

  وصف البرنامج. 
  

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

            EDCH22F3061مناهج وطرائق التدريس  اسم / رمز المقرر  .3

  حضوري منتظم   أشكال الحضور المتاحة  .4

 م 2021/2022 والثاني لعام الفصل الدراسي األول الفصل / السنة  .5

 ساعة  90  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 م 2021/ 9/ 14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

  :قادراً علىالطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .8

  الجزء األول :   .أ

 تع�� ال�ال� ��ع�ى ال��اهج و�ائ� ال��ر��. .1

 أه( االت'اهات ال%�ی#ة في ال��اهج و�ائ� ال��ر��. ال�عف على .2

 ت-ض2ح ماحل ت�-ر ال��هج. .3

 ال�قارنة ب;: ال�فه-م الق�8( وال�فه-م ال%�ی5 لل��هج.  .4

 ال�عف على م@-نات ال��هج ��ع�اه ال%�ی5.  .5

 ال��ق إلى م-ض-ع أس� ب�اء ال��اهج.  .6
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 ال�عف على أن-اع ال��اهج ال�راس2ة وخJائH Iل ن-ع.  .7

  ال�قارنة ب;: أن-اع ال��اهج.  .8

  ال�عف على القاع�ة الNل-2Hة ل�Rا�ة األغاض الNل-2Hة.  .9

  ت�2�J األغاض الNل-2Hة.  .10

  ب. الجزء الثاني:      

  ال�عف على مفه-م ال�ائ� واألسال;� ال��ر�2Nة واس�ات2'2ة ال��ر��. .1

�ات.  .2Uا�ها �ال�Vال��ر�� وارت �ائ  ت-ض2ح �

�ات ال�ع2Wة وخJائJها.  .3Uة �ال��Vت  إع�اء أم#لة ع: �ائ� ال��ر�� ال�

�ات الNل-2Hة وخJائJها.  .4Uة �ال��Vت  إع�اء أم#لة ع: �ائ� ال��ر�� ال�

�ات االج��ا2Xة وخJائJها.  .5Uة �ال��Vت  إع�اء أم#لة ع: �ائ� ال��ر�� ال�

 في ال��ر��. .6Z�[ف على أه�2ة ال�  ال�ع

  ت�2�J ال�ق�2ات ال�عل2�2ة. .7

  ت-ض2ح مفه-م ال�ق-�( وأه�;�ه وأن-اعه. .8

  . ال�عف على مفه-م ال�]�2[ في ال��ر�� وأن-اعه وأه�;�ه. 9

  . شح تفJ;لي ع: 2H^2ة �Hا�ة ال]�[ ال�N-�ة والفJل2ة وال;-م2ة. 10

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9
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  قادراً على أن :  الطالب  هذا المقرر يصبحالطالب/ الطالبة بعد دراسة  :  االهداف المعرفية -أ
  العلم واألساليب التدريسية وطريقة التدريس واستراتيجيات التدريس.يوضح مفهوم   -1أ
  المنهج القديم والمنهج الحديث.  نيقارن بي  -2أ
 مراحل تطور المنهج.يحدد   -3أ

 أنواع طرائق التدريس.يقارن بين   -4أ

 كل نوع من أنواع المناهج.  فيص  -5أ

  الهدف السلوكي.  يوضح مفهوم   -6أ
  األغراض السلوكية.  يصف  -7أ
  أسس التدريس الجيد. يصف  -8أ
 مكونات النظام التعليمي.  يحدد   -9أ

  :  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
  طريقة حل المشكالت في التدريس.يطبق   - 1ب 
 التقنيات الحديثة في التدريس.طبق ي  - 2ب 

 الصحيحة للتدريس. المعايير طبق ي  - 3ب 

  صفات الطريقة التدريسية الجيدة. يحدد   -4ب 
  خطة تدريسية يومية.  يصمم  -5ب 
  يضع خطة تدريسية شهرية وسنوية.  -6ب 
 يكتسب الطلبة المهارات الالزمة لممارسة األدوار المتعددة التي تفرضها طبيعة العمل في التدريس. أن -7ب 
 أن يكتسب الطلبة المهارات الالزمة إلدارة الصف والتعامل مع الطلبة. -8ب 
 أن يكتسب الطلبة بعض االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس. -9ب 
دروس وأساليب التدريس والتخطيط للدرس وكتابة الخطة التدريسية أن يتدرب الطلبة على إعداد ال -10ب 

 اليومية.
    أن يكتسب الطلبة بعض المهارات الالزمة في اختيار طرائق التدريس المناسبة وفق الموضوع  -11ب       

 الدراسة.  قيد 

 طرائق التعليم والتعلم       

التعليمية  المحاضرة - المنصة  والحوار,  المناقشة   ,Google classroom  المحاضرة المشكالت,  حل   ,
 المطورة, التعلم التعاوني, األلعاب التعليمية, العصف الذهني, االستجواب. 

 طرائق التقييم       

  .االمتحانات اليومية 
  .االمتحانات الشهرية 
  استيعابهم للموضوع. إعطاء الطلبة أسئلة أثناء الدرس لقياس مدى 
 .إعداد تقرير عن بعض الموضوعات 
 .إعداد خطة تدريسية عن بعض الموضوعات باالختصاص 
  .االختبارات االلكترونية 

    والقيمية: االهداف الوجدانية  -ج
   . نحو مادة مناهج وطرائق التدريس تنمية االتجاهات العلمية -1ج
  من خالل التعرف على العديد من طرائق التدريس. لدراسة الكيمياء تنمية الدوافع العلمية -2ج
  . لدى الطلبة تنمية التفكير العلمي -3ج
  .لدى الطلبة تنمية التفكير اإلبداعي   -4ج

 طرائق التقييم     
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  .االمتحانات اليومية 
  .االمتحانات الشهرية 
  لقياس مدى استيعابهم للموضوع. إعطاء الطلبة أسئلة أثناء الدرس 
 .إعداد تقرير عن بعض الموضوعات 
 .إعداد خطة تدريسية عن بعض الموضوعات باالختصاص 
  .االختبارات االلكترونية 

  مهارات التفكير -د 
 .تدريب الطلبة على كيفية توظيف مهارات التفكير في التدريس 
 م في معالجة وحل مشاكل الحياة المختلفة.تدريب الطلبة على مهارات التفكير الالزمة والتي تساعده 
  .تدريب الطلبة على مهارات طرائق وأساليب التدريس التي تساعد على تنمية مهارات التفكير 
   تدريب الطلبة على األخذ بأسلوب التفكير العلمي واستخدامه في معالجة القضايا والمشاكل في ضوء

 أحدث المعارف العلمية. 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3 9 

إكساب الطلبة معنى مفهوم  
التكنولوجيا   العلم ومفهوم

ومكونات العلم ومهارات  
التفكير العلمي فضالً عن  

 خصائص العلم. 

 مق�مة -

 مفه-م العل( وتعار�فه  -

 مفه-م ال��R-ل-ج2ا  -

 أه�2ة ال��R-ل-ج2ا  -

م@-نات العل( وتNلNلها  -
 ال���قي

 العل�ي -;Rمهارات ال�ف 

  خJائI العل(  -

المحاضرة  
والمناقشة 
 واالستجواب 

 مناقشات شفوية

4+5+6  9 

التعرف على فلسفة   -
تدريس العلوم ولماذا 

ندرس العلوم 
واالتجاهات الحديثة في 

تدريس العلوم فضالً 
عن التعريف بمراحل 
تطور المنهج وأنواع  

 المنهج.

إكساب الطلبة معلومات   -
عن معنى المفهوم القديم 

والحديث للمنهج 
وإجراء مقارنة بين  

 النوعين.

 فلNفة ت�ر�� العل-م  -

االت'اهات ال%�ی#ة في   -
 ت�ر�� العل-م 

 ت�-ر مفه-م ال��هج  -

 ال�فه-م الق�8( لل��هج  -

 ال�فه-م ال%�ی5 لل��هج  -

مقارنة ب;: ال��هج الق�8(   -
 وال%�ی5 

ال�ق� ال�-جه إلى ال��هج  -
 b�;ال�قل 

م@-نات ال��هج ��ع�اه   -
 ال%�ی5 

الع-امل ال�ي ساه�c في   -
 ت�-ر ال��هج 

  ت��2Uات ال��هج.  -

المحاضرة  
شة والمناق

والعروض 
 العملية

أسئلة صفية  
ومناقشات  

 شفوية

7+8+9    3 

إكساب الطلبة معلومات   -
  عن أسس بناء المناهج

  األساس الفلسفي -
  المدارس الفلسفية  -
  األساس المعرفي -
 المدارس الفلسفية -

  ال��2U( ال���قي لل��هج  -
  ال��2U( ال�فNي لل��هج  -
  أس� ب�اء ال��اهج  -
  الفلسفي األساس -
  المدارس الفلسفية  -
  األساس المعرفي -
  المدارس الفلسفية -

االستجواب  
والمحاضرة 
والعصف 

 الذهني 

مناقشات شفوية 
 بناءة 

10+11+12 9 

التعرف على األساس   -
االجتماعي في بناء  

 المنهج

بيان عالقة الثقافة   -
 بالمنهج 

التعرف على مكونات   -
 الثقافة 

إعطاء أمثلة على   -
العموميات  

 والخصوصيات والبدائل 

معرفة عالقة المجتمع   -
 بالمنهج 

 األساس االج��اعي -

 م@-نات ال#قافة -

 ال�'��ع وال��هج  -

 ال�فNي  األساس -

  أن-اع ال��اهج ال�راس2ة -

المناقشة 
والمحاضرة 
واالستجواب  

 واألسئلة الصفية 

أسئلة صفية  
ومناقشات  

  شفوية
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توضيح عالقة المنهج   -
 بالتغير االجتماعي

التعرف على األساس   -
 النفسي في بناء المنهج 

بيان أنواع المناهج   -
 الدراسية وخصائصها. 

13+14+15 9 

التعريف بعناصر  -
 المنهج كنظام رباعي 

 األهداف التربوية -

المحتوى والخبرات  -
 التعليمية 

طرائق التدريس  -
 والتقنيات التربوية 

 التقويم  -

األه�اف ال�f-�ة وأه�;�ها   -
ومJادر اش�قاقها 

 وم�N-�اتها 

األغاض الNل-2Hة و2H^2ة   -
 ص2اغ�ها وم-اصفاتها 

ت�2�J األغاض  -
  الNل-2Hة

العروض 
العملية 

والمحاضرة 
واالستجواب  
 والتعلم التعاوني 

أسئلة صفية  
ومناقشات  

 شفوية

 
     امتحان تحريري - 9  16

17+18+19  9 

معلومات  إكساب الطلبة  -
عن مفهوم الطريقة 

التدريسية واألسلوب  
التدريسي واستراتيجية  

 التدريس

التعرف على أسس   -
 التدريس الجيد

 مميزات الطريقة الجيدة  -

طرائق التدريس  -
المرتبطة بالنظريات  

 المعرفية

الطريقة االستكشافية  -
 الموجهة.

 مفه-م ��قة ال��ر�� -

 مفه-م األسل-ب ال��ر�Nي -

 اس�ات2'2ة ال��ر��مفه-م  -

 أس� ال��ر�� ال';�  -

 م�;kات ال��قة ال';�ة  -

ائ� ال��ر�� ال�ت�Vة  -�
�ات ال�ع2WةUال�� 

ال��قة االس�lRا2Wة   -
  ال�-جهة 

  
  
  

المحاضرة  
المطورة 

واألسئلة الصفية  
واالستجواب  

  والمناقشة

أسئلة صفية  
ومناقشات  

 شفوية

20+21+22  9 

التعرف على طريقة   -
المحاضرة وأساليبها 

 ومزاياها وعيوبها 

التعريف بطريقة حل  -
المشكالت وخطواتها  

 ومزاياها وعيوبها 

توضيح طرق التدريس  -
المرتبطة بالنظريات  

 السلوكية

 طريقة التعليم المبرمج. -

�قة ال�%اضة  -� 

�قة حل ال�l@الت  -� 

ق ال��ر�� ال�ت�Vة -�  
�ات الNل-2HةUال�� 

مج  -Zقة ال�عل2( ال���  

  

  

األسئلة الصفية  
والمحاضرة 
والمناقشة 

 األسئلة الصفية  والتعلم التعاوني 

23+24+25  9 

التعرف على طرق   -
التدريس المرتبطة 

 بالنظريات االجتماعية 

طريقة التعليم التعاوني   -
وركائزها األساسية  
وخطواتها ومزاياها  

 وعيوبها 

توضيح طريقة المناقشة  -

�قة ال�عل2( ال�عاوني -� 

 ال��اقlة  ��قة -

وع -lقة ال��� 

�قة األلعاب ال�عل2�2ة -�  

  
  
  

المحاضرة  
والمناقشة 

والمناقشات  
  الشفوية

 األسئلة الصفية 
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وخطواتها ودورها  
 ومزاياها وعيوبها 

طريقة المشروع   -
وخطواتها ومزاياها  

 وعيوبها 

طريقة األلعاب التعليمية  -
وخطواتها وعيوبها  

 ومزاياها. 

26+27+28  9 

إكساب الطلبة معلومات   -
عن طريقة العرض  
المباشر وخطواتها  

ومراحلها ومجاالتها  
 ومزاياها وعيوبها 

التعريف بطريقة  -
االستجواب وخطواتها  

 ومزاياها وعيوبها 

التعرف على طريقة   -
الزيارات الميدانية 

وخطواتها ومزاياها  
 وعيوبها ومراحلها

طريقة إعداد التقارير  -
 وأهميتها وأنواع التقويم. 

- �قة العض ال�Vاش� 

�قة االس�'-اب  -� 

�قة ال�kارات ال�;�ان2ة -� 

-  �قة إع�اد ال�قار�� 

  ال�ق-�(  -

  
  
  
  
  

المناقشات 
الشفوية 

والمحاضرة 
والمناقشة 

 جواب واالست

المناقشات 
الشفوية واألسئلة 

 الصفية 

29+30  9 

التعرف على مفهوم  -
التخطيط في التدريس 

وأهميته وأنواع الخطط  
المدرسية وكيفية كتابة 

الخطط المدرسية  
السنوية والفصلية  

 واليومية. 

 ال�]�2[ في ال��ر�� -

 أه�2ة ال�]�2[  -

 أن-اع ال�]�2[  -

ك2^2ة �Hا�ة ال]�[   -
  ال��ر�2Nة  

  
المحاضرة  
 والمحاضرة
المطورة 

والعروض 
  العملية

 األسئلة الصفية 

 البنية التحتية   .11

الكتب المقررة  - 1
 المطلوبة 

 المناهج وطرائق التدريس -
  تأليف أ.د. عبد الرزاق ياسين عبد هللا

  أ.د. ايناس يونس مصطفى         
  أ.م.د. مآرب محمد أحمد المولى        

 2019-2018مقرر/ جامعة الموصل/   كتاب منهجي

المراجع الرئيسية  - 2
 (المصادر)

أساسـيات فــي طرائـق التــدريس ). 1991محمـد, مجيـد مهــدي,وداؤد مـاهر محمــد. ( .1
 , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة الموصل, كلية التربية.العامة

طـرق التـدريس العامـة ومهـارات تنفيـذ ). 2000جامل, عبد الـرحمن عبـد السـالم. ( .2
 , دار المناهج للنشر والتوزيع, عمان, األردن.وتخطيط عملية التدريس

ــلمان. ( .3 ــف هللا, س ــداف..طرائق ). 2002خل ــدريس صــياغة أه ــي الت ــد ف المرش
 , مطبعة حميسة, عمان, األردن.تدريس إعداد دروس نموذجية

استراتيجيات التدريس.. رؤيــة معاصــرة لطــرق ),  2003زيتون، حسن حسين ( .4
 ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر .1، ط  والتعلم  التعليم

طرائــق )  2011أمبو سعيدي، عبد هللا بن خميس و سليمان بن محمــد البلوشــي ( .5
ــة،ط ــوم مفــاهيم وتطبيقــات عملي ــع  2تــدريس العل دار المســيرة للنشــر والتوزي

  والطباعة، عمان، األردن
ــز ( .6 ــو الع ــة ) 2009ســالمة، عــادل اب ــوم ، معالجــة تطبيقي ــدريس العل طــرق ت
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                                     إعداد أستاذ املقرر                                                  

  جاسم حممدد املدرس الدكتور حمم

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء 

  م 2021/ 9/ 14

 

 ، دار الثقافة، عمان, االردن. 1، طمعاصرة
، دار المســيرة طرق وأســاليب تــدريس العلــوم).  2010عطا هللا، ميشيل كامل ( .7

 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.

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

(.....،   

8. Cohen, L.M. & Morrison, K. (2003). Research Methods in 
Education , New York : Rutledge Flamer. 

9. Moore, D. Kenneth (2009). Classroom Teaching Skills, The 
McGraw-Hill Companies, United States of America 

المراجع االلكترونية ،مواقع    )ب 
  االنترنيت ،.....

 https://www.startimes.com/?t-%206207076. 

 www.uobabyion.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid
=10&depid=6&lcid=84390. 

 https://www.dorar-aliraq.net/threads/1040568. 

 تطوير المقرر الدراسي . خطة12

ذلك    تتضمن    به، ويتضمن  تطويرية خاصة  لما هو مستحدث من معلومات  بمراجعة دورية  المدرس  قيام  المقرر  خطة تطوير 
السنة  خالل  دوري  بشكل  الدراسي  المقرر  تحديث  ومحاولة  الحديثة  العلمية  والمجالت  العلمية  والدوريات  الكتب  في  البحث 

 الدراسية. 



  
 1انظفحح 

 
  

 

 ثانثح/ انًشحهح انيُهح انثحج انؼهًٍ ًَىرج وطف يمشس

 َىَظ تشكٍ يحًىدد. 

 وطف انًمشس

 

 خايؼح انًىطم انًؤعغح انتؼهًُُح .1

 كهُح انتشتُح نهؼهىو انظشفح /  انكًُُاء   انًشكضانمغى اندايؼٍ /  .2

     يُهدُح انثحج انؼهًٍ اعى / سيض انًمشس .3

  نىسَىط اانثك انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انكتشوٍَ تؼهُى  أشكال انحضىس انًتاحح .5

 2022-2021 انفظم / انغُح .6

 عاػح نكم فظم دساعٍ  30عاػح  60 ػذد انغاػاخ انذساعُح )انكهٍ( .7

 12/04/2022 تاسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 ؼشف انطانة ػهً تاسَخ َشش انؼهىو وتطىسهااٌ َت .1

 انًشاحم انتٍ يشخ تها حشكح انُششاٌ َفهى انطانة  .2

  انتؼشف ػهً يفهىو انثحج انؼهًٍ .3

 انثحىث انؼهًُحانثحج  ػهً اَىاعانتؼشف  .4

 وانؼهًُح وانًماسَح تُُهاتؼشف ػهً اشكال تذوٍَ انُتاخاخ انفكشَح ان .5

  يؼشفح ادواخ واعانُة كتاتح انثحج انؼهًٍ .6

 . يؼشفح يُاهح انثحج انؼهًٍ وادواتها7      

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

ً ألهى خظائض انًمشس ويخشخاخ انتؼهى انًتىلؼح يٍ انطانة        َىفش وطف انًمشس هزا إَداصاً يمتضُا

انًتاحح. والتذ يٍ انشتظ تُُها وتٍُ انتؼهى تحمُمها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ حمك االعتفادج انمظىي يٍ فشص 

 وطف انثشَايح.
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 تُُح انًمشس .1

األعثى

 ع

انغاػا

 خ

يخشخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح

اعى انىحذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 2  
َشأج انؼهىو انفظم االول / 

 وتطىسها
  انكتشوٍَ 

  انكتشوٍَ  انثحج انؼهًٍ  2 2

  انكتشوٍَ   اهذاف انؼهى  2 3

4 
2 

 
انفظم انثاٍَ/ اَىاع انثحىث 

  انؼهًُح

  انكتشوٍَ 

   انكتشوٍَ  اَىاع انُتاج انفكشٌ وانؼهًٍ  2 5

6 
2 

 
يخطظ انُتاخاخ انفكشَح 

  وانؼهًُح

  انكتشوٍَ 

7 
2 

 
 ثانج/ خطح انثحجنانفظم ا

  وانفشوع

 ايتحاٌ شهشٌ انكتشوٍَ 

  انكتشوٍَ  اػذاد خطح انثحج  2 8

9 
2 

 
شاتغ/ يُاهح انثحج انفظم ان

  انؼهًٍ وادواتها

   انكتشوٍَ 

  انكتشوٍَ   انًُهح انتاسَخٍ وادواته  2 10

11 
2 

 
ًُهح انًغحٍ + انًُهح ان

  انىطفٍ+ انًُهح انتدشَثٍ

  انكتشوٍَ 

12 

2 

 

انشَاضٍ + انًُهح انُظشٌ 

انًُهح االحظائٍ+ يُهح 

  دساعح انحانح + انًُهح انًماسٌ

  انكتشوٍَ 

13 

2 

 

خايظ/ انًغتهضياخ نانفظم ا

انشئُغُح ألَداص تحىث انًُهح 

  انتدشَثٍ

  انكتشوٍَ 

14 
2 

 
نتداسب انثغُطح وانتداسب ا

 يشكثح انؼىايم

  انكتشوٍَ 

15 

2 

 

االخطاء فٍ انتداسب انؼهًُح 

 واَىاػها

 

َظف انغُحايتحاٌ  انكتشوٍَ   
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 انثُُح انتحتُح  .3

 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُظىص األعاعُح 

 كتة انًمشس 

      أخشي 

 : انكتاب انًُهدٍ تانهغح انؼشتُح 

 انثحج انؼهًٍكتاب يُهدُح 

 

 انكتاب انًُهدٍ تانهغح اإلَكهُضَح:

 

يتطهثاخ خاطح ) وتشًم ػهً 

عثُم انًثال وسػ انؼًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالغ االنكتشوَُح (

Google Classroom 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

عثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

وانتذسَة انًهٍُ وانذساعاخ 

 انًُذاَُح ( 

 

 

 تُُح انًمشس .2

األعثى

 ع

انغاػا

 خ

يخشخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح

اعى انىحذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

16 2  
انفظم انغادط/ يظادس 

  انكتشوٍَ   انًؼهىياخ

  انكتشوٍَ   انتثادل انشخظٍ نهًؼهىياخ  2 17

  انكتشوٍَ   االنكتشوَُحانًظادس   2 18

  انكتشوٍَ  نفظم انغاتغ/ تذوٍَ انثحىث ا  2 19

   انكتشوٍَ  انفمشاخ انشئُغُح نهثحىث  2 20

  انكتشوٍَ   اعهىب انكتاتح وانشكم انؼاو  4 21

22 2  
انفظم انثايٍ/ تذوٍَ يحتىَاخ 

  انفمشج انشئُغُح 
 ايتحاٌ شهشٌ انكتشوٍَ 

  انكتشوٍَ  اندذاولضىاتظ اػذاد   2 23

   انكتشوٍَ   طشق تذوٍَ انًشاخغ  2 24

25 2  
انفظم انتاعغ/ االشكال 

 االَضاحُح انخطُح
  انكتشوٍَ 

26 2  
شكال انثُاَُح وانخطُح اال

 االَضاحُح 
  انكتشوٍَ 

27 2  
اَىاع االوساق انًغتخذيح فٍ 

 انشعى
  انكتشوٍَ 

  انكتشوٍَ  خشائظ واالشكال االخشيان  2 28

29 2  
ؼاشش/ األخشاج انُهائٍ انفظم ان

 نهثحج
  انكتشوٍَ 

30 
2 

 
دوس انحاعثح فٍ األخشاج 

 انُهائٍ
 

 ايتحاٌ َهاَح انغُح انكتشوٍَ 



  
 4انظفحح 

 
  

 انمثىل  .4

 انًشكضٌ انمثىل آنُح ضىء فٍ انًتطهثاخ انغاتمح

 230 ألم ػذد يٍ انطهثح 

 290 أكثش ػذد يٍ انطهثح 
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 نموذج وصف المقرر 

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

 وصف المقرر 

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  

 وصف البرنامج. 

 

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء  المركز  /القسم الجامعي  .2

 )تحليل الي (الكيمياء التحليلية  رمز المقرر /اسم  .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021-2022 السنة  /الفصل  .6

 ساعات اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 التعرف على طرائق التحليل االلي .1

 التعرف على قانون بير المبرت وتطبيقاته واالنحراف عنه  .2

 التعرف على طرق التحليل الكمي الطيفي في منطقتي فوق البنفسحية والمرئية  .3

 الحمراء التعرف على طرق التحليل الكمي الطيفي في منطقة ماتحت  .4
 التعرف على طرق التحليل الكمي بمطيافية االمتصاص واالنبعاث الذري   .5
 التعرف على التحليل بقياس الستطارة والتعكير  .6
 التعرف على طرائق التحليل الكهروكيميائية  .7
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 تعريف المقرر الدراسي . أ 
طريقة للتحليل والتقدير الكمي والذي يعتمد على الصفات الفيزيائية للمواد مثل التحليل االلي هو   ●

ويتميز  عالية  بدقة  المواد  وكمية  نوع  لتحديد  متخصصة  أجهزة  باستخدام  واالنبعاث  االمتصاص 
 بانه اكثر حساسية واكثر انتقائية ونوعية من الطرق التقليدية

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

اكساب الطالب المهارات الالزمة لتعلم طرق التفكير العلمي التي تساعده على الحصول على   ●
المعرفة العلمية بتقدير العناصر والمركبات باستخدام طرق التحليل االلي والتعرف على األجهزة  

جية والمرئية وتحت الحمراء  المستخدمة بالتحليل مثل مطيافية االمتصاص في منطقتي فوق البنفس
ومطيافية االمتصاص واالنبعاث الذري وطرق التحليل باالستطارة والتعكير وطرق التحليل  

 الكهربائي   

 طرائق التعليم والتعلم       

 وطرح االسئلة  –المناقشة  –الحوار  –المحاضرة  ●

 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية والشهرية والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة  ●

 مهارات التفكير  -ج

 طرح األسئلة لغرض شد الطلبة وجعلهم يفكرون باالجابة   ●
 إعطاء امثلة من الواقع وربط الموضوع بالمحاضرة  ●
 طرح إمكانية االستفادة من طرق التحليل االلي في تقدير عدد كبير من المركبات   ●

 طرائق التعليم والتعلم      

 وطرح االسئلة  –المناقشة  –الحوار  –المحاضرة  ●

 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية والشهرية والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة  ●

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

اكساب الطلبة مهارة استخدام وتوظيف طرائق التحليل االلي للتقدير الكمي للعناصر والمركبات بكميات  
 ضئيلة جدا 

 البنية التحتية   .11

 :القراءات المطلوبة 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 الكتاب المنهجي باللغة العربية  

 التحليل الكيميائي االلي تاليف الدكتور عبد المحسن عبد الحميد الحيدري ●

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية: 

●  
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وتشمل على ( متطلبات خاصة 
سبيل المثال ورش العمل والدوريات  

 )والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

 التوجية الى مواقع الكترونية لها عالقة بموضوعات المادة

وتشمل على ( الخدمات االجتماعية 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 ) الميدانية 

 اليوجد 

●   
 

 
 
 

 

 القبول   .1

 194 المتطلبات السابقة 

 90 أقل عدد من الطلبة 

 150 أكبر عدد من الطلبة  
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 بنية المقرر  .1

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1 3 

اكتساب نظرة  
معرفية عامة عن 

طرائق التحليل  
االلي واالشعاع  

 الكهرومغناطيسي 

الطرائق - الطرائق الكالسيكية في التحليل
- المعتمدة على الخواص الفيزيائية

الخصائص   - االشعاع الكهرومغناطيسي
 والدقائقية الموجية 

 امتحان ونشاط يومي  نظري

2 3 

اكتساب معرفة  
بالمسائل الرياضية  

وشدة االشعاع  
 وتردده 

–التأثير الكهروضوئي - مسائل رياضية
 نظري شدة االشعاع الساقط وتردده 

امتحان ونشاط يومي  
 وواحب بيتي 

3-4 6 
اكتساب معرفة  

تاثير الطيف مع  
 المادة ومقياس ابي 

تأثير الطيف الكهرومغناطيسي مع  
انكسار االشعة ومعادلة سنبل  - المادة

مسائل  - لورنتز واهميتها- ومعادلة لورنز
 مقياس آبي - رياضية

 امتحان ونشاط يومي  نظري

5-6 6 

اكتساب معرفة عن 
استقطاب الضوء  

والمواد الفعالة  
بصريا والدوران 

النوعي والمقطاب  
وامتصاص 

االشعاع الذري 
 والحزيئي 

- استقطاب الضوء والفعالية البصرية
دوران  - تصنيف المواد الفعالة بصريا

–الضوء المستقطب والدوران النوعي 
امتصاص  - المقطاب–مسائل رياضية 

 االشعاع الذري والجزيئي 

 نظري
امتحان ونشاط يومي  

 وواحب بيتي 

7-8 6 

اكتساب معرفة عن 
انبعاث االشعاع  
وظاهرة التفلور  

انون  والتفسفر وق
بير وكيفية حل  

 المسائل الرياضية 

ظاهرة التفلور والتفسفر –انبعاث االشعة 
مسائل رياضية –قانون بير وشروطه –

 التطبيق على انظمة متعددة –
 نظري

امتحان ونشاط يومي  
 وواجب بيتي 

9-10 6 

اكتساب معرفة عن 
تحديات قانون بير 
والمصادر المولدة  

لإلشعاع المرئي  
البنفسجي  والفوق 

وماتحت الحمراء 
ومسيطرات الطول  

 الموجي 

مقدمة عن تطور –تحديدات قانون بير 
المصادر المولدة - اجهزة القياس واجزائها

لالشعاع المرئي والفوق البنفسجي وما  
مسيطرات الطول –تحت الحمراء 

 الموجي 

 امتحان ونشاط يومي  نظري

11-12 6 

اكتساب معرفة  
متعلقة بالموشور  

والمحزز وحاويات  
النموذج  

والمكشافات في 
منطقتي مافوق 

البنفسجية والمرئية  
 وماتحت الحمراء 

- حاو�ات ال���ذج  -ال��
ز–ال��ش�ر 

� ال��اعفة  –ال���افات �االناب

م��افات مات�% ال��$اء  -وال��ئ!ة

 الق$�)ة 

 نظري 

 امتحان ونشاط يومي 

13-14 6 

اكتساب معرفة  
متعلقة بتطبيقات 

القياس في منطقتي  
مالفوق البنفسجية 

ت*1!قات 0!اس االم.-اص في ال��*قة 

الف-ائل  –ال�$ئ!ة والف�ق ال�1ف23!ة 

االن.قاالت  -ال�اصة لالشعاع

 نظري 
امتحان ونشاط يومي  

 وواحب بيتي 
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والمرئية  
واالنتقاالت  
االلكترونية  

والكروموفورم 
واالكسوكروموطبي 

 عة المعقد

ال:$وم�ف�ر واالك�3>$وم  -االل:.$ون!ة

 ل�عقC دراسة @1!عة ا-وتاث�$اته

15 3 

اكتساب معرفة  
متعلقة بالتسحيحات  
الفوتومترية طرق  

التحليل باالستطارة  
والتعكير 

 وتطبيقاتها 

االس.*ارة  –ال.3�!�ات الف�ت�م.$�ة 

 وال.ع��$ وت*)قاتها

 نظري 

 امتحان ونشاط يومي 

16-17 6 

اكتساب معرفة  
متعلقة بمطيافية  
االشعة ما تحت  

الحمراء واهميتها  
وتطبيقاتها في  

التحليل النوعي 
والكمي ومنطقة  

 طبع األصابع  

ان�اع  –م*!اF!ة مات�% ال��$اء 

م�*قة I-�ة االص)ع  –االه.
ازات 

ت*1!قات االشعة مات�%  –واه��.ها 

 ال��$اء في ال.احل�ل ال��عي وال:�ي 

 نظري 

 ط يومي امتحان ونشا

18-19 6 

اكتساب معرفة عن 
ملتقيات السوائل 

في الكيمياء 
معادلة و الكهربائية
انصاف  –نيرنست 

-الخاليا النموذجية

الجهود النسبية 
–النصاف الخاليا 

الخاليا العكوسة  
-وغير العكوسة

 اقطاب المرجع 

ان�اع مل.K!ات ال�3ائل في ال:!�!اء  

ان-اف  –معادلة ن�$ن3% –ال:ه$Lائ!ة 

ال2ه�د ال�13!ة  -الPالOا ال���ذج!ة

الPالOا الع��سة وغ�$ –الن-اف الPالOا 

 اق*اب ال�$جع -الع��سة

 نظري 

امتحان ونشاط يومي  
 وواحب بيتي 

20 3 

اكتساب معرفة  
القياسات   متعلقة 

الجهدية وانواعها  
 والمجهاد 

 نظري  الK!اسات ال2هOCة وان�اعها وال�2هاد 

 امتحان ونشاط يومي 

21-22 6 

اكتساب معرفة  
متعلقة  بالمطيافية  

الذرية  
واالمتصاص  

الذري ومكونات  
جهازه وطرق  

 االثارة العينة 

–االم.-اص الTرU –ال�*!اF!ة الTر�ة 

م��نات جهاز  –معادلة ب�ل.
مان 

 UرTة –ال�*!اف ال�� @$ق اثارة الع

 نظري 

 امتحان ونشاط يومي 

 ا6 23-24

اكتساب معرفة  
بالمطيافية  متعلقة  

االنبعاث الذري  
وطيف االنبعاث  

والبوالغرافيا  
وقطب الزئبق  

 القطار 

 UرTة االن)عاث ال!Fم-ادره –م*!ا–  Yرس

معادلة  –الف�ل.ام.$Z!@– U االن)عاث 

ق*� ال
ئ1\  -ال�1الروغ$اF!ا-ال:�ف.]

 الق*ار 

 نظري 

امتحان ونشاط يومي  
 وواحب بيتي 

25 3 

اكتساب معرفة  
بالمطيافية  متعلقة  

بالترسيب  
والتوصيل  
 الكهربائي 

� ال:ه$Lائي� نظري  ال.�ص�ل ال:ه$Lائي -ال.$س

امتحان ونشاط يومي  
 وواحب بيتي 

 

 مدرسو المادة:    
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 د. نغم ناظم حبيب 

 د. زينة زهير صالح  
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  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

 / كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة الموصل المؤسسة التعليمية  .1

  قسم الكيمياء    القسم الجامعي / المركز  .2

 EDCH22F4041 / التشخيص العضوي النظري  اسم / رمز المقرر  .3

    حضوري منتظم أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021-2022/الفصل الدراسي االول  الفصل / السنة  .5

 ساعة  41 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  9/  15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بمادة التشخيص العضوي بشكل عام  .1
 تعريف الطالب بطيف االشعة تحت الحمراء وكيفية تفسير طيف المركبات العضوية .2
 تعريف الطالب بطيف االشعة فوق البنفسجية  .3
 استخدام طيف الرنين النووي المغناطيس في تشخيص المركبات  .4

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

النظرية لتشخيص المركبات العضوية وفق معايير خاصة كما يتناول بعض النماذج،    يتناول هذا المقرراالسس 

والخطوات التي ينبغي تنفيذها في اثبات صيغة المركبات العضوية والالعضوية مع استعراض قيم الترددات  

بجداول خاصة لكل من طيف االشعة تحت الحمراء وطيف الرنين النووي المغناطيسي وطيف االشعة فوق  

  لبنفسجية.  ا

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9
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  االهداف المعرفيةأ .
  .يوضح مفهوم الطيف1 أ

  . حيدد مناطق االشعاع الكهرومغناطيسي 2أ 
  . يقارن بني طيف االمتصاص وطيف االنبعاث3أ 
  . يصف اجلدول اخلاص برتددات االشعة حتت احلمراء 4أ 
  . يوضح مفهوم طيف الرنني النووي املغناطيسي 5أ 
 . يصف مناطق االشعة فوق البنفسجية6أ 

  قررالمهارات الخاصة بالم   -ب 
  . يطبق المفاهيم الخاصة بتشخيص المركبات العضوية باستخدام طيف االشعة تحت الحمراء 1 ب  

  . يصمم طيف االشعة تحت الحمراء لمركب العضوي 2ب 
  .  يصمم طيف الرنين النووي المغناطيسي لمركب العضوي 3ب 
  .  يصمم طيف االشعة فوق البنفسجية لمركب العضوي 4ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم       

  يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني وكذلك التعلم التعاوني وحل المشكالت 

 طرائق التقييم       

 تقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني واختبار  ال
التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل بعض العروض  –المنتصف واالختبار النهائي للمقرر 

 ىطياف المركبات العضوية التعليمية  

  االهداف الوجدانية والقيمية   -ج
  االتجاهات العلمية نحو تفسير االطياف . تنمية 1ج 
  . تنمية الدوافع العلمية لدراسة التشخيص العضوي 2ج 
  . تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة 3ج 
 . تنمية التفكير االبداعي لدى الطلبة4ج 

  طرائق التعليم والتعلم       

مع استخدام الصف يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني وكذلك التعلم التعاوني 
  االلكتروني للمناقشة وحل االسئلة 

  طرائق التقييم 

انجاز الطالب / الطالبة للمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقا لما يدرسه الطالب في تفسير االطياف، كذلك  
  من عروض الطلبة لما انجزوه من واجبات وحلول  

  المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التاهيلية المهارات العامة و -د 
  . تشخيص مركبات مجهولة في ضوء االسس والمبادئ العلمية المتعلمة  1د 
 . تصميم رسم تخطيطي لالطياف في ضوء االسس والمبادئ المتعلمة 2د 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة   
      أخرى 

  باللغة العربية  ي الكتاب المنهج
  أطياف امتصاص الجزئيات العضوية 
 اساسيات طيف االشعة فوق البنفسجية 

  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:
 Absorption Spectroscopy of Organic 

Molecules  

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة   مق�مة عامة ع� ال���  1، ج 1أ  2 1

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة  طيف االشعة تحت الحمراء  2، ج  2أ  2 2

 3، ج  1أ  2 3
ت�ل�ل ب�انات ��� االشعة ت��  

�اء �  ال�
 انجاز مهمة  المحاضرة والمناقشة 

 المناقشة المحاضرة والمناقشة   ال�لقات االرومات�ة 3، ج  1أ  2 4

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة   م�$#ات ال"ار! ن�ل   1، ب  1أ  2 5

6 
2  
 

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة   م�$#ات ال"ار! ن�ل     2، ج  2أ 

 انجاز مهمة  المحاضرة والمناقشة   ال� ام, ال"ار! $+�ل�ة وم*(قاتها   2، ج 1أ  2 7

 المناقشة المحاضرة والمناقشة   االم�.ات وم�$#ات ال.ای(�و  1ب ،  1أ  2 8

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة   االی0�ات والف�. الت  2، ب  1أ  2 9

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة   م�اجعة عامة  2، ج  3أ  2  10

 انجاز مهمة  والمناقشة المحاضرة   ��� االشعة ف ق ال3.ف+�2ة  1، ب 5أ  2  11

 1، ج 5أ  2  12
الع امل ال�?ث�ة على م اقع ح8م في 

 ��� االشعة ف ق ال3.ف+�2ة 
 المناقشة المحاضرة والمناقشة 

 2، ج 5أ  2  13
�د ل�+اب ال� ل ال� جي -ق اع� وودDو

 لل�ای.�ات
 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة 

 3، ب 5أ  2  14
 �D8.3ة  ��� الEقات أحاد)*�وال

 ,D ال(ع 
 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة 

  1، ج 6أ   2  15
�$#ات العD Gة ب اس�ة  �ت*H�I ال
  ��� ال�ن�� ال. وK ال�غ.ا��+ي  

 انجاز مهمة  المحاضرة والمناقشة 

  3، ب 6أ   2  16
الع امل ال�?ث�ة على م قع االزاحة 

  ال"���ائ�ة
 المناقشة المحاضرة والمناقشة 

 االسئلة الشفوية المحاضرة والمناقشة   ك��Oة ح�وث ال�ن��  3، ج6أ   2  17

  4، ب 6أ   2  18
  Kن�� ال. و�مQ نات جهاز ��� ال

  ال�غ.ا��+ي
 انجاز مهمة  المحاضرة والمناقشة 

 المناقشة المحاضرة والمناقشة   تف+�� أ��اف ال�ن�� ال. وK ال�غ.ا��+ي  4، ج 6أ   2  19

20  3    
  

  
اختبار نهاية 

  الفصل 
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 تطوير المقرر الدراسي خطة

هو مستحدث من معلومات تطويرية خاصة به ويتضمن ذلك تتضمن خطة تطوير املقرر قيام املدرس مبراجعة دورية ملا  

 البحث يف الكتب واSالت العلمية احلديثة وحماولة حتديث املقرر الدراسي بشكل دوري خالل السنة الدراسية

  

  

  

  اعداد استاذ المقرر                                             

  امنة الياس احمد   الدكتورة /

  كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الكيمياء 

15  /9  /2021  



 

  
 1الصفحة  

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  م.م. ميساء محمد قاسم أسم ألتدريسي 

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيمياء/كلية التربية للعلوم الصرفة  الجامعي / المركز القسم  .2

  القياس والتقويم  اسم / رمز المقرر  .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الكتروني الحضور  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعيا  6شعبة / 6ساعة + 1 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الهدف العام : تعرف الطلبة على اهمية القياس والتقويم وكيفية اجراء االختبارات   .1
 التحصيلية 

الهــدف الخــاص : تعــرف الطلبــة بالقيــاس واالختبــار وتصــنيف االختبــارات التحصــيلية  .2
 –ومزايــا وعيــوب وطــرق صــياغة كــل نــوع مــن االختبــارات التحصــيلية (الموضــوعية 

 االدائية ) وكيفية تصحيحها. –المقالية  

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 
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اد اخلصــائص  واجيــ   تعــرف الطلبــة علــى كيفيــة اجــراء التحليــل االحصــائي لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــارات .3

 فعالية البدائل)    –متييز    –سهولة  –القياسية لكل فقرة  (صعوبة  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  أ . تعريف المقرر الدراسي  
  التعرف على مفهوم القياس والتقويم ومفهوم االختبار التحصيلي -1
  التعرف على انواع االختبارات التحصيلية -2
 التعرف على خصائص االختبارات الجيدة -3

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
  مهارات صياغة السؤال التحصيلي -1
 مهارات بناء الخارطة االختبارية للفقرات التحصيلية -2

 طرائق التعليم والتعلم      

  المنصة التعليمية  –المحاضرة  –المناقشةgoogle classroom 

 طرائق التقييم       

   اختبارات الكترونية 

  مهارات التفكير  -ج
 .في ال��ر�� � ت�ر�! ال ل�ة على ����ة ت���� مهارات ال�ف�

   الالزمة وال�ي ت-اع�ه+ في معال(ة وحل م&اكل ال#�اة �ت�ر�! ال ل�ة على مهارات ال�ف�

 ال�01لفة. 

 ة�ال��ر�� ال�ي   ت�ر�! ال ل ! ت-اع� على ت�17ة مهارات ال�ف��. على 6�ائ4 وأسال

  العل1ي واس��0امه في معال(ة الق9ا8ا وال1&اكل في �ت�ر�! ال ل�ة على األخ? <أسل�ب ال�ف�

 ض�ء أح�ث ال1عارف العل�1ة.

 طرائق التعليم والتعلم      

  المنصة التعليمية  –المحاضرة  –المناقشةgoogle classroom 

 طرائق التقييم      

  اختبارات الكترونية 

المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور   -د 
  الشخصي ). 
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 بنية المقرر  .11

األسبو
 ع 

الساعا 
 ت

مخرجات التعلم  
 المطلوبة 

اسم الوحدة /  
المساق أو  
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

تعريفه   القياس
والتعرف االختبار  
وتعريفه وتطبيقاته  

 واستخداماته 

 امتحان يومي   المحاضرة  تع���-ال�Gاس 

2 2 

التعرف على  
العالقة بين القياس  
 واالختبار والتقويم  

االخ��ار تع��فه  
وت �Jقاته  
  واس��0اماته 

 المناقشة 
طرح االسئلة  

 والمناقشة 

3 2 

التعرف على  
وأهميته في  التقويم  

 العملية التعليمية 

  Kالعالقة ب
ال�Gاس واالخ��ار  

  وال�ق��+ 
  محاضرة

4 2 

التعرف على  
خطوات االختبار  

 التحصيلي 

ال�ق��+ تع��فه  
وأه1�ه في الع1ل�ة  

  ال�عل��1ة 
   المحاضرة

5 2 
التعرف على تحديد  

 االهداف

خ �ات ب7اء  
االخ��ار  
لي N#ال�  

  المحاضرة

6 2 
تحديد  التعرف على  

 المحتوى 
  المحاضرة  ت#�ی� االه�اف 

7 2 

التعرف على  
صياغة الفقرات 

والخطوات الواجب  
 اتباعها 

 P��#1ت#�ی� ال  

  احملاضرةا

 

8 2 
التعرف على  
 ترتيب االسئلة

ص�اغة الفق�ات  
وال1�ادS العامة 
ال�اج! م�اعاتها  

  ع�7 ص�اغ�ها 

 احملاضرة 

 

9 2 
التعرف على اعداد  

 التعليمات 
  احملاضرة   ت�ت! االسVلة 

 

10  2 
التعرف على انواع  

 االختبار 
 احملاضرة   اع�اد ال�عل�1ات 
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11  2 

التعرف على  
اختبارات االختيار  
من متعدد وقواعد  
اعدادها ومزاياها 

 وعيوبها 

ان�اع االخ��ار  
  وص�اغ�ه 

  احملاضرة 

 

12  2 

التعرف على  
االختبارات المقالية  

وأنواعها وقواعد  
اعدادها  

 وتصحيحها 

  ان�اع االخ��ارات

 احملاضرة 

 

13  2 

التعرف على  
التحليل االحصائي  

وتحليل الفقرات 
 لالختبار 

ال�#لل االحNائي  
 لالخ��ارات

  احملاضرة 

 

14  2 

التعرف على  
االختبارات  

الموضوع وكيفية  
استخراج معامالت  
 صعوبتها وسهولتها

ال�#للي  
االحNائي للفق�ات  

 االخ��ار 

 احملاضرة 

 

15  2 

التعرف على  
االختبارات   

المقالية وكيفية  
استخراج معامالت  
 صعوبتها وسهولتها

ال�#لل االحNائي  
 للفق�ات االخ��ار 

  احملاضرة 

 

     ام�#ان ت#���Y   امتحان تحريري   2  16

17+
18+
19+
20+
21+

22 

6*
12=

72 

ممارسة الطلبة /   -
المطبقين لمهارات 

الميدان  التدريس في 
 الحقيقي (المدارس) 

4 ج1عي  -J ت  

  
  

تطبيق عملي  
  في المدارس 

  
  

تقييم أداء  
الطلبة /  
المطبقين  

وفقاً 
الستمارة  
المالحظة  

تربوياً  
 ً  وعمليا

23  2  
فعالية البدائل  

  الخاطئة 
ال�#لل االحNائي   

  لفق�ات االخ��ار 
  احملاضرة 

 

24  2  
التعرف على قدرة  

تطبيق طلبة  
ال�سائل 

الالخ��ار�ة  
  احملاضرة 
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 البنية التحتية   .12

  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  ومصاددر خارجية من المادة ا.د اسامة حامد   كتاب
   

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
والدوريات المثال ورش العمل 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 Google classroomورشة عمل الستخدام المنصة التعليمية   - 
 ورشة للتدريب على االختبارات االلكترونية. 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  

 الز�رات امليدانية للطلبة املطبقني للمرحلة الرابعة

  

 القبول   .13

 وفقاً آللية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

 100 أقل عدد من الطلبة 

 299 أكبر عدد من الطلبة  

  

الرابعة  المرحلة 
  اسابيع   6ولمدة 

  - ال1الح]ة 
ق�ائ+   -ال1قابلة  

  ال�ق�ی� 

25  2  
التعرف على  
  االختبار الجيد 

ال�سائل 
  الالخ��ار�ة  

  احملاضرة 
 

  اع الصدق انو   2  26
خNائ\  
  االخ��ار 

  احملاضرة 
 

  الثبات انواعه   2  27
خNائ\  
  االخ��ار 

  احملاضرة 
 

  ايجاد الثباتطرق   2  28
خNائ\  
  االخ��ار 

  
 

29+
30  

    ام�#ان ت#���Y   امتحان تحريري   2
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  ��ذج وصف ال�ق�ر ن

  ل�ى ع�� ال��ع� ���  د.   م.أ. 

  وصف ال�ق�ر

 

  

  

 

�ة  .1�� ال����ة للع�م ال��فة ل�ة  �:   جامعة ال��صل ال�#س!ة ال عل

  ق�� ال����اء   الق!� ال+امعي / ال��&%  .2

 ����EDCH21-22 4011اء ال��ات�ة ال اس� / رم% ال�ق�ر  .3

  االل���وني م)�'�  أش�ال ال0/�ر ال� احة  .4

 األول وال1اني الف�ل ال/راسي   2021-2022 الف5ل / ال!�ة  .5

 ساعة  42 ع�د ال!اعات ال�راس�ة (ال9لي) .6

 2021-10-12 تارAخ إع�اد ه=ا ال�صف   .7

 له=ا ال�ق�ر ی�جى ان L5Hح الGالF قادرا على مع�فة :الGالLة  –في نهاHة دراسة الGالF : أه�اف ال�ق�ر .8

 تعل�� الGلLة &�S تع�ل الRل�ة ال0�ة  .1

�ة   .2�Tات واالح�اض االم�Tات ، ال�ه�ن وال��وتA��!اء ال�Yها ه�م وTف Z�+ة ال ي ت�/Hال�!ارات اال، 

�ة اس 50ال الGاقة .3[� و&

 اش�ال اال\اقة ال0�ات�ة  .4

 االح�اض ال��وAة ال /ا_S ون^ل ال�عل�مات ال�راث�ة  .5

�ة ح�وثها وام�ان�ة تال .6[� الGف�ات و&

 في ح�وثها  .7

 م�اجعة أداء م#س!ات ال عل�� العالي ((م�اجعة ال��نامج األكاد�Hي)) 

ت��7قها          ال9ال8  ال���قعة م:  ال�عل�  ال�ق�ر وم>�جات  مق��Bًا أله� خ�ائ=  إDEازًا  هGا  ال�ق�ر  ی�ف� وصف 
 .ال��احة. والب/ م: ال��V بT)ها و�T: وصف ال�Rنامجال�عل�  م�Rه)ًا ع�ا إذا �ان ق/ حقN االس�فادة الق��K م: ف�ص 

�� م�Rجات ال عل�  .9Tوال عل� وال ق �� و\�ائe ال عل
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  �E\ح ال9ال8 قادرا على ان :   ال�ق�رال9ال8 /ال9ال\ة هGا   دراسة  /ال�ع�]�ة: Zع االه/اف  أ . 
  ی�ضح مفه�م ال����اء ال��ات�ة واالE`  -1أ
    Eقارن بT: االE` الbcdDات ال��ات�ة في ج�� االن�ان  -2أ
�/د مdاEا �ل   -3أEةbcاتها  ج��cdة وانc�T�  م: الbcdDات ال
  �Eف خ�ائ= �ل ع�ل�ة اE` و�)اء ال���\ات ال�c�Tة -4أ
 ی�ضح ع�ل�ات االE` والR)اء ل�ل م: ال�RوتT)ات وال/ه�ن وال�ار��هT/رات -5أ

   ف�E  ات�ةال����اء��م: ال�ق�رات ال�ه�ة ال�الم�ة ijZل م\اشــ� و�TRــ� لل��ــاة ال�Tم�ــة   واج/ة   Zاع�\ارها  ال
 والع�ل�ة  

  :  األه/اف ال�هارات�ة ال>اصة Zال�ق�ر   -ب 
  ال/ه�ن وال�RوتT)ات  –���E م�احل اال�BEة لل�ل م: ال�ار��هT/رات -1ب
  ���E دورات االE` لل���\ات واالن�cdات ال��افقة معها -2ب
  ��7E أداء �ل ان�cd شارك في ت�لTل واس�قالب و�)اء ال���\ات ال�c�Tة   -3ب
  Eق��T أداء االن�cdات في �ل ع�B م: أعBاء ال��D  -4ب
 ال��لTل�ة ال�R9ة في ال�pادات ال���ة وال����ojات وال�>��Rات NR9E دور اه��ة  االE` ل��D االن�ان  -5ب

  �qائN ال�عل�� وال�عل�       
  اض�ة�والع�ف الGه)ي و�Gلs ال�عل�� ال�عاوني وحل ال�ijالت مع اس�>/ام   وال�)اقjةی�� ال/مج بT: ال�

 tة االن��نi\ال��ع/دة وش Vات�ة ل اضافة الى  ال�سائ�� dDء الع�لي ال>اص بهااس�>/ام م>��R ال

       ��Tال�ق Nائ�q  
   االخ�\ارات sلGه)ي و�Gة والع�ف ال�uا�Dة الjاض�ات وجل�ات ال�)اق�ال�ق��c الR)ائي الvG ی�>لل ال�

    و�Gلs جل�ات ال�)اقjة ال�Dا�uة  االم��انات ال�Tم�ة والjه�cة اضافة ام��ان ن�ف ال�)ة وال)هائيو 

  األه/اف ال�ج/ان�ة وال���7ة :  -ج
  _ت)��ة االتDاهات العل��ة  1ج
  ت)��ة ال/وافع ال/وافع العل��ة -2ج
  ت)��ة ال�ف��T العل�ي  -ج3
  ت)��ة االتDاهات العل��ة-ج3

  :ة االس�فادة م�o�iZ �Tال�اقع    مف�داتال�ف�Z م�ة م: خالل ر�9ها�Tاة ال��ال�ادة في ال�عامل معها في ال
 خالل ال��اض�ات 

 �qائN ال�عل�� وال�عل�      

   ال��ع/دة Vال�عل� ال�عاوني مع اس�>/ام ال�سائ sلGه)ي و�Gة والع�ف الjاض�ة وال�)اق�ی�� ال/مج بT: ال�
 t(ة الiاض�ة في القاعة ال/راس�ة وم: ث� الى وش�� االل���iون�ة  ال��اض�اتاسل�ب ال�

     ��Tال�ق Nائ�q 

   8از ال9الDات  –ان�Dم�Rقا ل�ا ی/ رسه ال9ال8 في ت���� ال�R9لف بها وال�ي تع/ تiال9ال\ة لل�ه� ال�
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االم��انات ال�Tم�ة ال�}ق�ة او الفDائ�ة اضافة ام��انات شه�cة والى  ال�عل���ة وان�اجها وتق��cها Zاج�اء   
 ال��Bر وال�فاعل ال�في 

  وال�)ق�لة ( ال�هارات األخ�K ال��علقة Zقابل�ة ال��~�{ وال��9ر الj>�ي ).  ال�هارات  العامة  -د 
 Z �cا  تق��Z م�ة خاصة�Tاة ال���o�iة ر�V مادة ال����اء ال��ات�ة وم�اراتها Zال�اقع ال��ي وال�غGوv لل

 ی�علZ Nاالم�اض ال)اتDة ع:  
  اكل وjه ال��ارات وال9ف�ات ال�راث�ة او  ت���� اه� ال�Gله Nة ال>لل ال��اف�bTRال 
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 ب��ة ال�ق�ر . 10

 األس�Rع 
ال�اعا 
 ت

م>�جات ال�عل�  
 ال�9ل��ة 

 c�qقة ال�قc�q  ��Tقة ال�عل��   اس� ال�ح/ة / ال��اق أو ال��ض�ع 

1 2  
مفه�م ال9اقة  

 ال��ات�ة 
ال9اقة ال��ات�ة , ان�قالها وت��التها، عل�ال9اقة وال�ائ)ات ال��ات�ة  

  االن1الRي واالن��و�ي وال9اقة ال��ة .
 األسbلة الjف�cة   ال��اض�ة 

2 2 
مع�فة ال���\ات  

 ال��ات�ة ال�هة 
 م��\ات ف�سفات�ة ذات qاقة عال�ة وأخ�K واbqة.

  qاقة ال�)V�j .  –تفاعالت األك�/ة واالخ�dال ,جه/ االخ�dال 
 انDاز مه�ة   ال��اض�ة 

3 2 
دور Zع`  

ال���\ات qا��ة  
 ال�ه�ة

 في نقل qاقة الف�سفات .  ADP ,ATPدور  - 
 نقل ال9اقة ijZل ق�ة م>�dلة . - 

   
 ال�)اقjات   ال��اض�ة 

4 2 
ال�ع�ف على  

مفه�م االE` في  
 ��Dال 

في الف�   تع�c{ االE` , ه�B ال��اد ال�ار��هT/رات�ة - 
وال�ع/ة واألمعاء ال/��قة , ام��اص ال��اد  

  ال�ار��هT/رات�ة .
  

 األسbلة الjف�cة  ال��اض�ة 

5 2 
تعل� م�ارات ه'�  

 مه�ة

 - dTل��iEالاله�ائي ال�ال �iالل ال�� ان
ال>�9ات األن��cdة في ال��احل األولى وال1ان�ة  م:   - 

. v�iلل ال�� ال�
  

 انDاز مه�ة  ال��اض�ة 

6 2 
اك�ال ل�فه�م  

 ال��ار االBEي 

م��T ال\ای�و فtT ,ت��ل ال\ای�وفtT إلى ای1ان�ل(   - 
 ال�>�� ال���لي) .

 أv .–ت��ل ال\ای�وفtT إلى اس�Tایل ��  - 
  

 ال�)اقjات  ال��اض�ة 

7 2 
دورات ح�ات�ة  

 مه�ة

 دورة ال�ام` ال1الثي ال�ار����Tل (دورة ���� ). - 
 ال�المح العامة لل/ورة . - 
 تDهdT دورة ���� Zال�ق�د .م�ادر  - 
 ت)'�� دورة ���� . - 
 - ./�Tدورة ال�الی���ال 

  

 انDاز مه�ة  ال��اض�ة 

8 2 
م�ارات ا�BEة  

 ثان�cة مه�ة 

م�ار ال��i ال>�اسي / الف�سفاتي ( م�ار الف�سف�   - 
 كل���نات )  

 أه��ة م�ار ال��i ال>�اسي الف�سفاتي . - 
ال�اك�/Eة , ال��iنات ال�ي  ان�قال االل���ونات والف�ف�ة    - 

 تjارك في ع�ل�ة نقل االل���ونات والف�ف�ة ال�اك�/Eة .
 -   �iالت ال9اقة في األك�/ة اله�ائ�ة والاله�ائ�ة لل���ت

 ال9اقة ال)اتDة ع: األك�/ة ال�ل�ة لل�ل���ز 
  

 ال�)اقjات  ال��اض�ة 

9 2 
ال9اقة بT:   ان�1ال

ال���\ات في  
 ال>ل�ة  

 ال�ای�� بالزمي إلى ال�ای����ن/رcا . NAD –Hدخ�ل أل  - 
 - . tTك ال�ال�iم 
 -   tTك �ل��ول ف�سف�iم 
 -  :Tج�iEلل ال�ال� ت�لT/ ال�ل���ز وت)'��ه. –ت
ب)اء الالك��ز وال��iوز م: ال�ل���ز ب�Tردی: ث)ائي   - 

 االخ�\ار ال�)��ف   ال��اض�ة 
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 الف�سفات .
  

 ال/ه�ن   2  10

  و~ائف ال/ه�ن ,ه�B وت�لل ال/ه�ن . - 
أك�/ة األح�اض ال/ون�ة , أك�/ة ب�Tا , أك�/ة األح�اض   - 

 ال/ه)�ة ف�دEة ع/ا ذرات ال�ار��ن .
  

 اخ�\ار نهاEة الف�ل   ال��اض�ة 

 مفه�م ب)اء ال/ه�ن  2  11

خ�9ات الR)اء ال�v�T لألح�اض ال/ه)�ة , اس�9الة   - 
 األح�اض ال/ه)�ة .

 الR)اء ال�v�T لل�ل���c/ات ال1الث�ة . - 
 الR)اء ال�v�T لل�ل���c/ات ال�ف�ف�ة . - 

  

 ال�)اقjات  ال��اض�ة 

12  2 

م��\ات  
ال��ل����Tول  
ال�ه�ة ح�ات�ا  
  :Tوالعالقة ب

 ال��ارات اال�BEة 

وت)'�� ع�ل�ة الR)اء   الR)اء ال�v�T ل���\ات ال���Tول  - 
 ال��اتي لل�ل���ول .

 الع�ل�ات ال��ات�ة لألج�ام ال���Tن�ة  . - 
 العالقة بT: اE` ال�ار��هT/رات واE` ال/ه�ن . - 

  

 انDاز مه�ة  ال��اض�ة 

13  2 
ماهي ال�RوتT)ات  
 و��{ ی�� ه'�ها  

 - . :Tوت�Rوام��اص ال �Bه 
اE` األح�اض االمT)�ة ,ان�قال األح�اض االمT)�ة ,   - 

  , :Tعة األم��Dف مGة , ح�(Tعة االم��Dان�قال ال�
 حGف م��Dعة ال�ار����Tل .

اله/م ال��اتي لله�اكل ال����ن�ة  لألح�اض االمT)�ة   - 
 ب�اس9ة دورة ���� .

ال��ق��ات الTD)�ة ل�ق�Z `cع` األح�اض االمT)�ة    - 
 ای�وسT: ).(الفT)ایل أالی: وال1

 �qح ال)��وجT: الفائ` ودورة ال�Tرcا . - 
 

 ال�)اقjات  ال��اض�ة 

14  2 

االح�اض االمT)ة  
ودورها في  

الع�ل�ات ال��ات�ة  
 في ال>ل�ة ال��ة 

الR)اء ال�v�T لألح�اض االمT)�ة غ�T األساس�ة ,   - 
  :Tاألن, :Tول�Rال , :Tال�ل�ام , sحام` ال�ل�تام�

, sحام` االس\ارت�,. :c�Tال� , :Tثای�وس , :Tاس\ارج 
 -   , :T�1نTة األساس�ة ال��(Tلألح�اض االم v�T�الR)اء ال

 ایdول�Tس: , ال�����فان ,اله��T/ی: .
 - . :cرفار�Rاتي لل�� ال���c: ال
 -   . :T(اتcوال�� :Tاتcاتي ال���� ال���c: ال

 

 انDاز مه�ة  ال��اض�ة 

15  2 

االح�اض ال)�وcة  
ودورها في نقل  

ال�عل�مات ال�راث�ة  
 وال9ف�ات 

ال�ام` ال)�وv ال/ای���ي رای�Rزv وعل� ال�راثة الbcdDي   - 
.  

 -   }cوتع� (فها وو~ائفهاcتع�) ات(TDال��وم�س�مات وال
. :Tال��ومات 

, ت��� واصالح   DNA وال�ة ال���c: ال��اتي للDNAتBاعف ال 
 ا

 انDاز مه�ة  ال��اض�ة 

 مفه�م ال9ف�ات  2  
 ال9ف�ات ال�راث�ة والع�مل ال��R\ة لها . - 
 . RNAاس�)�اخ ال�عل�مات ال�راث�ة وال���c: ال��اتي لل - 

 اخ�\ار نهاEة الف�ل  ال��اض�ة 
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  ال�R/أ ال���vd لل�راثة وال/الة ال�راث�ة . - 

  2   :Tوت�Rب)اء ال 
 ال���c: ال��اتي لل�RوتT: , ال��اد األول�ة ال�Bورcة . - 
  ال)اقل . RNAت)V�j األح�اض االمT)�ة على  - 

 انDاز مه�ة  ال��اض�ة 

  2 
ب)اء ال�RوتT)ات  

وال�)'�� ال��اتي  
 لها

 - . :Tوت�Rخ�9ات ب)اء ال 
 - . :Tوت�Rاتي لل�� ت)'�� ال���c: ال
 - . :Tوت�Rم1\9ات ب)اء ال  

 اخ�\ار نهاEة الف�ل  ال��اض�ة 

 ال���ة ال 0 �ة  . 11

  الق�اءات ال�9ل��ة :
   ال)��ص األساس�ة 
 ك�8 ال�ق�ر 
       Kأخ� 

�ة :   Yال9 اب ال��ه+ي �اللغة الع�  

 ة�Yنع� ال9 اب ال��ه+ي �اللغة الع� 

  

م�9ل\ات خاصة ( وت�jل على سTRل ال�1ال ورش الع�ل  
 وال/ورcات وال�Rم�Dات وال��اقع االل���ون�ة )

اه� ال��9ل\ات ه� ال��اب ال�)هDي وال��اض�ات ال�لقاة في القاعة او ال���iون�ا ض�:  
 v�'(ى الRانDال  

اما ]��ا E>= الDان8 الع�لي ام م�9ل8 ه� م/اومة ح�Bر ال9ال8 الى ال�>��R وم�اZعة  
 اج�اء ال�Dارب الع�ل�ة واع/اد ال�قارcة ال>اصة Zال�Dارب الع�ل�ة 

ال>/مات االج��ا�uة ( وت�jل على سTRل ال�1ال م�اض�ات  
 ال�TBف وال�/ر8c ال�ه)ي وال/راسات ال�T/ان�ة )  

الی�ج/ ��ن ال��حلة ال�اZعة ملdمة Zانهاء اغل8 ال�)هاج قRل ن�ف ال�)ة 8R�Z ال��اقه�  
  Zال�NTR9 في ال��رس ال1اني  

�س�ي وهGا مات�ف�ه ف�صة ال�NTR9  وه)اك ال�فاعل االج��اعي م: االساتGة اوقات ال/وام ال
 واالش�اف على مjارcع ال�>�ج ما تDعل ال9ال8 على ت�اصل وتقارب اك�1 مع ال�/ر�cي 

 الق��ل   .12

 104 ال��9ل\ات ال�اZقة 

 80 أقل ع/د م: ال9ل\ة  

 120 أك�R ع/د م: ال9ل\ة  



  نموذج وصف المقرر

  المرحلة الرابعة)  -اسم المقرر (الكيمياء الصناعية النظري

  :  وصف المقرر

  

  

  

  

  

  

  

) الذي كما وضحت ذلك في مقرر الوسائط المتعددة (يرجى االنتباه لذلك  هنا يتم إعطاء وصف مختصر للمقرر
  ارسله اليكم د. عمر

 للعلوم الصرفة جامعة الموصل/ كلية التربية  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

            EDCH22 4061 الوسائط المتعددة اسم / رمز المقرر  .3

  حضوري منتظم   أشكال الحضور المتاحة  .4

 م 2022/2023الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة  .5

 ساعة  45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 م 2022/ 6/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قادراً على معرفة:الطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .8

 راجع مقرر الوسائط المتعددة واكتب أهدافاً لمقررك الدراسي .   1

2 . 

3 . 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  قادراً على أن :  الطالب  هذا المقرر يصبحالطالب/ الطالبة بعد دراسة  :  االهداف المعرفية -أ
مالحظة: تكتب األهداف هنا بصيغة الفعل المضارع كما يلي، وباالمكان كتابة أي فعل مضارع ترونه  

  مناسباً لطبيعة المقرر الدراسي
 

  يوضح مفهوم    -1أ
  ن يقارن بي  -2أ
 .يحدد   -3أ

 . يقارن بين   -4أ

 ف. يص  -5أ

  يوضح مفهوم.    -6أ
  . يصف  -7أ
  يصف.   -8أ
 يحدد.  -9أ

  مالحظة: تكتب األهداف هنا بصيغة الفعل المضارع كما يلي  :  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
  يطبق    - 1ب 
 طبق  ي  - 2ب 

   طبقي  - 3ب 

  يحدد   -4ب 
  .  يصمم  -5ب 
  ينتج    -6ب 

 يقيم    -7ب      

 طرائق التعليم والتعلم       

مع  حل المشكالت التعلم التعاوني ويتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 .واستخدام مختبر الحاسوب  استخدام الوسائط المتعددة وشبكة اإلنترنت 

 طرائق التقييم       

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ اختبار المنتصف  -
واالختبار النهائي للمقرر ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل العروض التعليمية لبعض الموضوعات 

 .اء وإعداد برمجية تعليمية ألحد الموضوعات في تخصص الكيمي المرتبطة بالمقرر، 

    االهداف الوجدانية والقيمية:  -ج
   .نحو تصميم برمجية تعليمية لمادة الكيمياء تنمية االتجاهات العلمية -1ج
  .   لدراسة الكيمياء الحياتيةتنمية الدوافع العلمية  -2ج
  تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة.  -3ج
  تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام الوسائط   معالتعلم التعاوني يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 واستخدام مختبر الحاسوب.  المتعددة وشبكة اإلنترنت 



  

  

 طرائق التقييم     

تصميم البرمجيات  للمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقاً لما يدرسه الطالب في  الطالبة /الطالب انجاز  -
 التعليمية وإنتاجها وتقويمها، وكذلك من عروض الطلبة لما أنجزوه من برمجيات تعليمية. 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية المهارات  العامة و -د 
  العلمية والفنية.  والمبادئ ضوء األسس  في تصميم برمجيات تعليمية  -1د 
  إنتاج البرمجيات التعليمية   -2د 
  تقويم البرمجيات التعليمية في ضوء المعايير الفنية والتربوية.  -3د 
 إلخ إذا كان هناك إضافة........   -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  
 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

  مقدمة في علم البوليمرات  3، ج1، ج1أ 2 1
المحاضرة  

بمساعدة   والمناقشة
الوسائط المتعددة  

 واإلنترنت 

 األسئلة الشفوية 

 تسمية البوليمرات  4، ج2، ج2أ 2 2
المحاضرة  

بمساعدة   والمناقشة
 الوسائط المتعددة 

 انجاز مهمة 

العوامل المحددة لصفات   3، ج1، ج3أ 2 3
 البوليمرات  

المناقشة والعصف  
الذهني بمساعدة  
 الوسائط المتعددة 

 األسئلة الشفوية 

 تصنيف البوليمرات    1، ب4أ 2 4

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

  الوسائط المتعددة
 واإلنترنت 

 المناقشات 

 بلمرة االضافة  1، ب5أ 2 5
المناقشة والعصف  
الذهني بمساعدة  
 الوسائط المتعددة 

 األسئلة الشفوية 

 
 بلمرة التكاثف  1، ب6أ 2 6

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

 الوسائط المتعددة 
 األسئلة الشفوية 

7 2 

 1، ب6أ
ميكانيكية بلمرة االضافة  

 بالجذور الحرة 

المحاضرة  
والمناقشة بمساعدة  
الوسائط المتعددة  

 واإلنترنت 

 انجاز مهمة 

8 2 
 ،   1، ب6أ

ميكانيكية بلمرة االضافة  
 االيونية الموجبة  

المناقشة والعصف  
الذهني الوسائط  
 المتعددة واإلنترنت 

 األسئلة الشفوية 

 اختبارالمنتصف   امتحان منتصف الفصل    9

ميكانيكية بلمرة االضافة   2، ب7أ 2 10
 بالشحنة السالبة 

المحاضرة  
بمساعدة   والمناقشة

الوسائط المتعددة  
 واإلنترنت 

امتحان نهاية  
 المحاضرة 

 البلمرة الحية  3، ب8أ 2 11

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

مناقشة بشكل  
 حلقات 

 بلمرة زيكلر ناتا  5، ب4، ب9أ 2 12

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

 نقاش  

 بلمرة التكاثف: البولي استر  2،ج1، ج6ب 2 13

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

الشرح باستخدام  
 نماذج تجارية 

 البولي اميدات  3، ج1، ج7ب 2 14

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

 نقاش 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البولي كاربونات واليوريثان   3، ج1، ج2،ج1ج، 7، ب6ب 2 15
 واليوريا 

المناقشة والعصف  
 األسئلة الشفوية  الذهني واإلنترنت 

 اختبار نهاية الفصل   امتحان نهاية الفصل    16

        

 البنية التحتية   .11



  

  

  

  

  

  

الكتب المقررة  - 1
 المطلوبة 

 
 .Introduction to polymer  

Polymer science 

المراجع الرئيسية  - 2
 (المصادر)

Iakovlev, V.; Guelcher, S.; Bendavid, R. (August 28, 2015). 
"Degradation of polypropylene in vivo: A microscopic analysis of 
meshes explanted from patients". Journal of Biomedical Materials 
Research Part B: Applied Biomaterials. 105 (2): 237–248 

Capponi, S.; Alvarez, F.; Racko, D. (2020), "Free Volume in a PVME 
Polymer–Water Solution", Macromolecules 
 
Brandrup, J.; Immergut, E.H.; Grulke, E.A. (1999). Polymer Handbook (4 
ed.). Wiley-Interscience 
Periodic copolymer". IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2nd 
ed. (the "Gold Book"). International Union of Pure and Applied Chemistry. 
2014. doi:10.1351/goldbook.P04494. Retrieved 9 April 2020 
 

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

(.....،   

Fundemental polymer science 

Principles of polymers 

المراجع االلكترونية ،مواقع    )ب 
  االنترنيت ،.....
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  موذج وصف المقررن 

    غة االنكليزيةالل :اسم المقرر

  :  وصف المقرر

 

 

  

  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
  من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

  البرنامج.

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء   / المركز علميالقسم ال .2

 اسم / رمز المقرر  .3
4. EDCH21-22 4131  اللغة االنكليزية 

  حضوري منتظم   أشكال الحضور المتاحة  .5

 م 2022/2023الدراسي األول  الفصل الفصل / السنة  .6

 ساعة  45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 م 2022/ 6/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 قادراً على معرفة:الطالب  لهذا المقرر يرجى أن يصبح  الطالبة /في نهاية دراسة الطالب : أهداف المقرر .9

 .الكيميائيةقابليتهم اللغوية فيما يخص المصطلحات  تطوير االنكليزيةتواصل الطلبة مع اللغة 

 .االنكليزيةتعريف الطلبة بالقراءة والكتابة الصحيحة باللغة 

 . االنكليزيةتعريف الطلبة باللفظ الصحيح للكلمات 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .10
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  : أ.االهداف المعرفية
  المعرفة والمدخل بقواعد اللغة االنكليزية. تمكين الطلبة من الحصول على ١أ
  في اصول الكالم والجمل وما يتالف منها وانواعها.  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة ٢أ
  منها. باللفظ الصحيح للمفردات االنكليزية وخاصة الكيميائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة ٣أ

  ب االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر: 
  اكتساب الطلبة المعرفة العامة باللغة االنكليزية . ١ب 
  اصول اللغة. اكتساب الطلبة القابلية على التحدث السليم وما يتالئم مع  ٢ب 
  وخاصة الكيميائية منها.لقابلية على النطق السليم لالحرف والمفردات اكتساب الطلبة على ا ٣ب 
 كتابة الجمل بصورة صحيحة وبأقل عدد ممكن من االخطاء.اكتساب الطلبة مهارة  ٤ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

مع  ت حل المشكالالتعلم التعاوني ويتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 .واستخدام مختبر الحاسوب  الوسائط المتعددة وشبكة اإلنترنت  استخدام

 

التقويم البنائي الذي يتخلل المحاضرات وجلسات المناقشة الجماعية والعصف الذهني ـ اختبار المنتصف  -
واالختبار النهائي للمقرر ـ التكليفات التي يقوم بها الطالب مثل العروض التعليمية لبعض الموضوعات 

 .وإعداد برمجية تعليمية ألحد الموضوعات في تخصص الكيمياء  المرتبطة بالمقرر،

    االهداف الوجدانية والقيمية:  -ج
   تنمية االتجاهات العلمية -1ج
   تنمية الدوافع العلمية -2ج
  . لدى الطلبة تنمية التفكير العلمي -3ج
  .لدى الطلبة تنمية التفكير اإلبداعي   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام الوسائط   معالتعلم التعاوني يتم الدمج بين المحاضرة والمناقشة والعصف الذهني، وكذلك  -
 .  الفيديوية  والصوتية للمحاضرات باالضافة   واستخدام مختبر الحاسوب  وشبكة اإلنترنت  المتعددة

 طرائق التقييم     

باالضافة لالمتحانات للمهام المكلف بها والتي تعد تطبيقاً لما يدرسه الطالب  الطالبة /الطالب انجاز  -
 .اوراق العمل اليومية والفصلية و

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية المهارات  العامة و -د 
  االنكليزية. عرفة العامة في اللغة مال اكساب الطلبة-1د 
بما يخص المصطلحات من معرفة في اللغة االنكليزية والتحدث بها وخاصة  تطبيق ما اكتسبه الطلبة  -2د 

  الكيميائية. 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 اسم الوحدة / أو الموضوع 

طريقة  
 التعليم 

 طريقة التقييم 

    Introduction 3، ج1، ج1أ 1 1

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 

  األسئلة الشفوية 
 عبر المييت 

 Unit 1  4، ج2، ج2أ 1 2

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 
 انجاز مهمة 

 3، ج1، ج3أ 1 3
 

Grammer,vocabulsry,pron. 

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 

 األسئلة الشفوية

 عبر المييت 

 Unit2    1، ب4أ ١ 4

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 
 المناقشات 

 1، ب5أ ١ 5
 

Grammer,vocabulsry,pron. 

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 

  األسئلة الشفوية
 عبر المييت 

 
6 

 Unit 3    1، ب6أ ١

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 

 األسئلة الشفوية

 عبر المييت 

7 ١ 

 1، ب6أ
 

Grammer,vocabulsry,pron. 

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 
 انجاز مهمة 

8 ١ 

 ،   1، ب6أ

   Unitr 4 

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 

 األسئلة الشفوية

 عبر المييت 

 امتحان منتصف الفصل    9

مخاضرات   
فيديوية وملفات  

pdf 
 اختبارالمنتصف 

 Unite5&6 2، ب7أ ١ 10

المحاضرة  
  والمناقشة

بمساعدة الوسائط  
المتعددة  
 واإلنترنت 

 مهمة دراسية  

 3، ب8أ ١ 11
 

Grammer,vocabulsry,pron. 

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

مناقشات عبر  
 المييت 

   Unit 7&8  5، ب4، ب9أ ١ 12

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

 مهمة دراسية  

 2،ج1، ج6ب ١ 13
 

Grammer,vocabulsry,pron. 

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

 مهمة دراسية 

 Unit  9&10  3، ج1، ج7ب ١ 14

التعلم التعاوني  
العرض العملي  و

بمساعدة الوسائط  
 المتعددة 

 مهمة دراسية  

15 ١ 
،  1، ج2،ج1، ج7، ب6ب

 3ج

 
Grammer,vocabulsry,pron. 

المناقشة  
والعصف الذهني  

 واإلنترنت 
 األسئلة الشفوية 

16 ١   Unit 11&12    
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  التوقيع                                    إعداد أستاذ املقرر                                            

  شيماء زهري جالل الدين .  م

  كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء 

  م 2022/ 6/1٢

 

   اختبار نهاية الفصل    
اختبار نهاية  

  الفصل 
 البنية التحتية   .12

الكتب المقررة  - 1
 المطلوبة 

 Upper intermediate book with key  

 

الرئيسية  المراجع - 2
 (المصادر)

1.English File Third Edition Upper-Intermediate. 

2.New Headway 4e Upper-Intermediate 
Students Book. 

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

(.....،   

    OUTCOMES UPPER INTERMEDIATE  (ب

Student’s Book Answer Key 

المراجع االلكترونية ،مواقع    )ت 
  االنترنيت ،.....

-https://www.scribd.com/document/520543542/Outcomes (ث
Upper-Intermediate-Teacher-s-Book 
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 1الصفحة  

 

  

  

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر 

  

  كليه التربيه للعلوم الصرفه  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الكيماء  القسم الجامعي / المركز  .2

 اسم / رمز المقرر  .3
 المرحله الرابعه /الطيف  النظري

EDCH21-22 4031  

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

  2021/2022 الفصل / السنة  .6

 ساعه دراسيه  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

  2021\ 9\ 26 إعداد هذا الوصف  تاريخ .8

 أهداف المقرر  .9

 ماده الطيف النظري   تعرف الطلبه على  اهميه  .1
الطيف في بجعل طلبه كليه التربيه للعلوم الصرفه يشعرون بقيمه واهميه ماده الكيماء الفيزياويه  ودور  .2

العلوم والتكنلوجيا وكيفيه تعاملهم مع طلبه المدارس بعد التخرج وممارسه اختصاصاتهم كمدرسين في 
المدارس المتوسطه واالعداديه وبعض المختبرات البحثيه في دوائر الدوله المتعلقه بالصناعه والصحه 

 وفي مجال البحث والتطوير
 ه على مواجهه املشكالت احلياتيهتوظيف املعرفه العلميه للطالب بشكل يساعد . 3

 تنميه القدرات المعرفيه لدى الطالب  .4
 ده والمتطوره مواكبه الطالب للمعلومات الجدي .5

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

الطالب         المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 



  
 2الصفحة  

 

  

6.  
7.  

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  

 ئ والنظر$ت والقوانني املتعلقه مباده الطيف ان يتعرف الطالب على احلقائق واملفاهيم واملباد 
 ان يتعرف الطالب على الظواهر والتطبيقات العمليه املتعلقه مباده الطيف  

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 لتعلم طريقه التفكير العلمي التي تساعده على الحصول على   اكساب الطالب المهارات الالزمه

 المعرفه العلميه وتحويل ذلك الى سلوك متطور في حل المشكالت 

  اكساب الطالب المهارات التي تساعده على فهم وتفسير الظواهر الطبيعيه والتطبيقات العمليه
 المرتبطه بالطيف  

  طرائق التعليم والتعلم       
  حل مسائل حسابيه والتعليم االلكتروني ,طرح االسئله  ,الحوار ,طريقه المناقشه ,المحاضره طريقه 

  

 طرائق التقييم       

  االختبارات اليوميه والواجبات البيتيه وحركه الطالب  ,االمتحانات اليوميه والشهريه والفصليه
 وتفاعله داخل المحاضره تسجل كنشاط للطالب 

  التفكير  مهارات  -ج
  وامكانيه االجابه عليها  طرح االسئله اثناء المحاضره لغرض شد الطلبه 

   ربط الموضوع بالحياه البيئيه للطالب لتقريب الماده وفهمها والتفاعل معها 

   طرح االسئله ومتابعه اخر  المستجدات والتطورات في علم الطيف 

 للطيف في مجال الطب والصناعه   ربط الماده بالتطبيقات المهمه والحيويه 

 طرائق التعليم والتعلم      

  طرح االمثله واالسئله وحلها,المناقشه ,الحوار ,المحاضره 

 طرائق التقييم     

  لكل طالب   ل مشاركه ومي للطلبه (التحضير اليومي وتسجيالواجبات البيتيه والنشاط الي ,االمتحانات
 وطالبه ) 

  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المهارات    -د 
  التقارير الخاصه بتطبيقات الموضوع واهميتها واستخداماتها الحيويه 

  االستخدام االمثل الجهزه الطيف وكيفيه استخدامها والحفاظ عليها 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 

  مخرجات
التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2 

تعريف  
الطالب 

معنى  
الضوء 

 واالشعاع 

ال�اقه و��� االشعه  -ال�
ء واالشعاع

ج�ه-ال�ه�ومغ�ا����ه��ه ال���ه -ال���ال�

-ت$��� ال�اقات -ال
ح!ات-ال!قائ��ه
  ع�ض وش!ه خ�
& ال��� 

 نظري

االمتحانات  
حل  -الحواروالمناقشه

 والنشاط اليومي االسئله

2 2 

اكتساب  
المعرفه في  

مجال  
المايكروي 

 ف 


جى ال$غ�+ �دوران ال0/�.ات -م��ا-�ه ال
  ال��4ه 

 نظري

ونشاط يومي  -امتحان 
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

3 2 

اكتساب  
الطالب  

خبره في  
حل  

المسائل  
الحسابيه  
المتعلقه 

 بالموضوع 

ت�>�قات في ح�اب �
ل االص�ه وع/م  
  ش!ه خ�
& ال��� -الق$
ر ال=اتي وال�اقه

 نظري

ونشاط يومي  -امتحان 
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

4 2 

اكتساب  
  المعرفه
في فهم 
معنى  

الدوار  
غير 

الصلد  
والتطبيقا 

 ت

دراسه DعC الBاث?�ات  -ال!وار غ?� ال$ل!
��ت�>�قات  -على ��� ال�ا�FGو
 ��  ال�ا�FGو

 نظري

ونشاط يومي  -امتحان 
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

5 2 

اكتساب  
المعرفه  

في مجال 
فهم 

االشعه 
تحت  

 الحمراء

��اء م��ا-�ه االشعهHال IHاز-ت/Bااله -
  م��Hي �اقه ال0ه! 

 نظري

ونشاط يومي  -امتحان 
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

6 2 

اكتساب  
المعرفه  

في مجال 
فهم طاقه  
 االهتزاز

�اقات االهB/از وا��اف االمB$اص 
 N?ات ذات ال=رت.�  لل0/

 نظري

ونشاط يومي  -امتحان 
واسلوب  وحل االسئله

 الحوار والمتاقشه 

7 2 

اكتساب  
المعرفه  

في مجال 
فهم معنى  

المهتز  
التوافقي 
والالتوافق

 ي


افقي وال�هB/ الالت
افقيBال/Bه�الف�ق ب?N  -ال

افقي والالت
افقي Bال /Bه�  ال

ونشاط يومي  -امتحان   نظري
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 



  
 4الصفحة  

 

  

اكتساب    2  13

الطالب 

يف  املعرفه

قياس 

االطياف 

  وتطبيقا3ا 

تطبيقات –قياس اطياف رامان  

  اطياف رامان

ونشاط يومي  -امتحان   تعليم الكرتوين 
وحل االسئله واسلوب 

  الحوار والمتاقشه 

اكتساب    2  14

الطالب 

اخلربه يف 

معرفه 

االطياف 

  االلكرتونيه 

- النفاذيه -االطياف االلكرتونيه

  االجهزه املستخدمه 

ونشاط يومي  -تحان ام  تعليم الكرتوين 
وحل االسئله واسلوب 

  الحوار والمتاقشه 

8 2 

اكتساب  
  المعرفه

في مجال 
تعدد 

مستويات  
الطاقه  

واالهتزاز 
 والدوران 

�ات ال�اقه 
Bات في م�.�تع!اد ال0/
���  -ال�Bددات الف
�Tه-االهB/از�ه

  االهB/ازوال!وران

ونشاط يومي  -امتحان  نظري
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

9 2 

اكتساب  
  المعرفه

في مجال 
فهم طيف 
االهتزاز 
والتطبيقا 

 ت

ال!وران -ق
اع! االخ�Bار في ��� االهB/از
��اء لل0/�.ات  –Hال IHاالشعه ت ���

ت�>�قات ا��اف االشعه  -مBع!ده ال=رات
��اء Hال IHت  

ونشاط يومي  -امتحان   نظري
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

10  2 

اكتساب  
  المعرفه
في فهم 
اطياف 
 رامان

  اصل ا��اف رامان -م��ا-�ه رامان

ونشاط يومي  -امتحان  نظري 
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 

11   

ادراك  
الطالب 
لمعنى  
اطياف 
رامان 

 واالهتزاز

ا��اف االهB/از -Wه
ر ا��اف رامان
  ل�امان

ونشاط يومي  -امتحان   نظري
واسلوب  وحل االسئله

 الحوار والمتاقشه 

12  2 

اكتساب  
الطالب 

وادراكه  
لالختالف 
في اطياف 

رامان 
واالشعه 

تحت  
 الحمراء

��اء Hال IHمقارنه ا��اف رامان واالشعه ت  

ونشاط يومي  -امتحان  تعليم الكرتوين 
وحل االسئله واسلوب 

 الحوار والمتاقشه 
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اكتساب    2  15

الطالب املعرفه  

طاقه  يف فهم 

التفكك  

  والتطبيقات 

امتصاص –طاقه التفكك للجزيئات  

  قات يالتطب-الضوء من قبل الوسط  

ونشاط يومي  -امتحان   تعليم الكرتوين 
وحل االسئله واسلوب 

  الحوار والمتاقشه 
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  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  ليلى محمد نجيب .كتاب الطيف   د :الكتاب المنهجي باللغة العربية 
  قيس عبد الكريم  .كتاب الكم واالطياف     د 

  مثنى عبد الجبار شنشل  .كتاب المدخل لكيمياء الكم     د
 سيي   موسوعه والقياس.جون  الطيفي  التحليل 

 2017ليندون.جورج ترانتر    .االصدار الثالث 
 .2019الطيف الكهرومغناطيسي  .د.ريزان مال محمد 

  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:
 Introduction to the Electromagnetic 

Spectrum and Spectroscopy.Mehta,Akul.2018  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 
 الميدانية )  
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  السابقة  المتطلبات 

  أقل عدد من الطلبة 

  اكبر من العدد المطلوب  أكبر عدد من الطلبة  

  

  مدرس الماده 

  فداء حسن مرعي الطائي  .د.مأ.

26\9\2021  
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  كلية التربية للعلوم الصرفة  –قسم الكيمياء   –مادة كيمياء الكم/ مرحلة رابعة  
  أستاذ المادة: د. احمد موفق سعدون 

  وصف المقرر 

  

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء   القسم الجامعي / المركز  .2

  البكالوريوس  / رمز المقرر  اسم .3

 كيمياء الكم  البرامج التي يدخل فيها  .4

  الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022-2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  24 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2021- 10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 بعض المفاهيم األساسية واسس الميكانيك التقليدي .1
 المؤثرات, الداالت الموجية المقبولة, قانةن نيوتن في الحركة  النظم االحداثية, االعداد المعقدة, .2
 أسباب ظهور ميكانيك الكم .3
 بور للذرات -اشعاع الجسم األسود, التاثير الكهروضوئي, الخطوط الطيفية للذرات, نموذج رذرفورد  .4
 أسس ميكانيك الكم .5
 ة والتناسقية, معادلة شرودنكر, جسيم في صندوق, المهتز التوافقي فرضيات ميكانيك الكم, التعامدي .6
 طرق التقريب لحل معادلة شرودنكر  .7

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

الم       مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  الطالب  يوفر وصف  المتوقعة من  التعلم  قرر ومخرجات 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلم  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وصف البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
  ــ� مــادة�	ــاءتع��ــة الو واحــ�ة مــ� ال�قــ�رات ال�ه�ــة  ال�ــ�  ���عالت الل	فــ ��ور�ــة لفهــ� األســ# الف! �او�ــة ال�

او�ة  �ــة وت*اع� علــى  ال�+ائــة عــ� �5�ــ4 الــ�23 بــ!� ت/ــ-�� مفهــ-م ال/ل.ــة حــ-ل ��فهــ� ال	فــاعالت ال�
اء والف! �اء وال��اضات� ثالث عل-م وهي ال�

  المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 
 ة وفه� ت=اء ال�� ف�صة نادرة لفه� وتف*!� الع�ی� م� ال�اه� ال/���ة ل�فه-م  -ف� مادة ���األس# ال�

 ر23 االل�	�ون BالAرة

  طرائق التعليم والتعلم       
  ةEاق�اض�ة وال�Gة اسل-ب ال� وال	Gل!ل واالش	قاقات ال��اض

  طرائق التقييم       
  ة و االم	Gانات ال!-مة والEه��ة اضافة ام	Gان نMف ال*�ة وال�هائي ال-اج.ات ال!-م

  مهارات التفكير  -ج
 +NB �!ف�	فادة م� مف�دات ال�ادة ال	ة االساء ال�� فيالور23 ال�-اد العل�ة �اة ال!-مة س# �Gال 

  طرائق التعليم والتعلم      
 ة وم� ث� ال Gاض�ات االلN	�ونة �اسل-ب ال�Gاض�ة في القاعة ال�راس

  طرائق التقييم     
  ة� والى الQG-ر وال	فاعل الMفي االم	Gانات ال!-مة ال�Pق	ة او الفOائة اضافة ام	Gانات شه�

  المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 اء�ة ر23 مادة �+ة والف! �او�ة NEBل عل�ي وعلى أس# ر�اضة  ال��   ك=في تف*!� ال�-اه� ال/�

قةTة د���   ن
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األسبو 
 ع

 خرجات التعلم المطلوبةم الساعات 
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1 2 
نظرة عامة عن  

 ميكانيك الكم 

بعض المفاهيم  
األساسية واسس  
  الميكانيك التقليدي 

 ال�Gاض�ة 
االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

2 2 

الفرق بين النظم  
االحداثية واالعداد 

 المعقدة

النظم االحداثية,  
 ال�Gاض�ة   االعداد المعقدة,  

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

3 2 

المؤثرات  أنواع
ومفهوم الدالة الموجية  

 المقبولة 

المؤثرات, الداالت  
 ال�Gاض�ة   الموجية المقبولة 

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

4 2 
قوانين نيوتن في  

 الحركة
قانون نيوتن في  

 ال�Gاض�ة   الحركة
م	Gانات ال!-مة  اال

  والEه��ة

 والنتائج  األسباب  2 5
أسباب ظهور ميكانيك 

 ال�Gاض�ة   الكم
االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

6 2 

شرح بعض الظواهر  
الفيزياوية وتطبيقات  

 ميكانيك الكم 

اشعاع الجسم األسود, 
 ال�Gاض�ة   التاثير الكهروضوئي 

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

7 2 

اهر  شرح بعض الظو
الفيزياوية وتطبيقات  

 ميكانيك الكم 

,الخطوط الطيفية  
  ال�Gاض�ة   للذرات

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

8 2 

شرح بعض الظواهر  
الفيزياوية وتطبيقات  

 ميكانيك الكم 

بور -نموذج رذرفورد 
 ال�Gاض�ة   للذرات

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

  ال�Gاض�ة   أسس ميكانيك الكم  نظرة عامة  2 9
م	Gانات ال!-مة  اال

 والEه��ة

 ال�Gاض�ة   فرضيات ميكانيك الكم   مفهوم ميكانيك الكم  2  10
االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

11  2 

اساسيات معادلة 
شردنكر واشتقاقها 

 الرياضي 

التعامدية والتناسقية,  
  ال�Gاض�ة   معادلة شرودنكر 

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة

12  2 

تطبيقات معادلة  
ر من خالل  شرودنك

تفسير ظاهرة الجسيم  
في صندوق والمهتز  

 التوافقي 

جسيم في صندوق,  
 ال�Gاض�ة   المهتز التوافقي 

االم	Gانات ال!-مة  

 والEه��ة
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  القراءات المطلوبة : 
   النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

  الكتاب المنهجي باللغة العربية 
  ميكانيك الكم في الكيمياء 

  الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:
 Physical Chemistry (Atkins) 8ed 

 Quantum Chemistry (Lowe & Peterson) 3ed  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل  
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ) 

اعة او  اه� ال�	/ل.ات ه- ال�	اب ال��هOي وال�Gاض�ات ال�لقاة في الق

واالس	فادة م� إمNانة BعV ال�-اقع االل�	�ونة في ت.*2  الN	�ونا 

�ة ور�اضة م�Oدة وتG	اج الى  ��فه� مف�دات ال��هج �-ن ال�ادة ن

 Zة لفه� ال/ال�  وسائل م*اع�ة ل	ق��Z هAه األف�ار ال�
 

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف  

هني والدراسات والتدريب الم
 الميدانية )  

الی-ج� �-ن ال��حلة ال�اBعة مل مة Bانهاء اغلZ ال��هاج ق�ل نMف  

  ال*�ة Z�*B ال	Gاقه� Bال	/�!4 في ال�-رس ال[اني  

وه�اك ال	فاعل االج	�اعي م� االساتAة اوقات ال�وام ال�س�ي وهAا 

لZ مات-ف�ه ف�صة ال	/�!4 واالش�اف على مEار�ع ال	`�ج ما تOعل ال/ا

 على ت-اصل وتقارب اك[� مع ال	�ر�*ي 
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 194 المتطلبات السابقة 

 150 أقل عدد من الطلبة 

 284 أكبر عدد من الطلبة  
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