
 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 البصرة             : اجلامعة    
 الرتبية للعلوم الصرفة:  املعهد/ ةالكلي   
 الكيمياء:    القسم العلمي    
 1/2/2017:  ف اتريخ ملء املل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                  علي  وليد. د.أ  : املعاون العلمي سما    فائزة عبد الكرمي         . د.م.أ : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اندية عاشور. د.م.أ :واألداء اجلامعيمان اجلودة ض شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 



 

  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قسما واحدا  وكان مع قسم علوم الحياة يشكال  5796-5791في العام الدراسي  تأسس قسم الكيمياء 
حيث  في الكيمياء  علومس يمنح القسم شهادة البكالوريو . اصبح قسما مستقال 5791-5791وفي العام 

 لتدريس الكيمياء في المدارس الثانوية العامة" يكون الخريج مؤهال

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياءقسم  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الكيمياء 

 علوم في الكيمياء بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :ام الدراسي النظ .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنويالنظام ال

 البريطاني المعتمد   برنامج االعتماد .6

 علي عبد الواحد عبد الحسين الشاوي. د.م.أ اسم منسق البرنامج .7

 1/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

لشامل الذي  ينشده ويشهده العراق في شتى إعداد كوادر مؤهلة لإلسهام في خدمة التنمية والتطوير ا -1
 .مجاالت الحياة وذلك من خالل القدرة على شغل وظائف التخصص في القطاعات العامة والخاصة 

 الثانوية والمدارس المهنيةالمتوسطة و المدارس القدرة على دعم تدريس مادة الكيمياء في مؤسسات التعليم،  -2
 .فةوالمعاهد التربوية والفنية المختل

 .تقديم الدراسات واالستشارات في مجال الكيمياء للمؤسسات العلمية والصناعية المختلفة  -3

اإلسهام في التقدم العلمي للكيمياء من خالل البحوث العلمية أو المشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية  -4
 .والعالمية

الكيمياء بالعربية وترجمة العديد من الكتب  إثراء المكتبة العربية من خالل المساهمة في تأليف كتب -5
 .العالمية في هذا المجال إلى اللغة العربية، فضال عن تاليف الكتب العلمية باللغة العالمية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
    التحليل االليو الطلبة الكيمياء التحليليةوتوضيح تعليم    -1أ

 الطلبة الكيمياء العضويةوتوضيح تعليم  -2أ

 الطلبة الكيمياء الالعضويةوتوضيح تعليم   -3أ

 الطلبة الكيمياء الفيزيائيةوتوضيح تعليم  -4أ

 الطلبة الكيمياء الحياتيةوتوضيح تعليم  -5أ

 الطلبة الكيمياء النوويةوتوضيح تعليم  -6أ

 يمياء الصناعيةالطلبة الكوتوضيح تعليم  -7أ

 تعليم وتوضيح الطلبة التشخيص العضوي -8أ

 تعليم وتوضيح الطلبة كيمياء الكم -9أ

 تعليم وتوضيح الطلبة كيمياء البوليمر -10أ

 تعليم وتوضيح الطلبة الكيمياء الكهربائية -11أ

 تعليم وتوضيح الطلبة التلوث البيئي -12أ

  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .اجراء التجارب العملية في المختبرات العلمية وحسب كل اختصاص – 1ب 

 .اكتساب الطالب المهارة العلمية في اجراء التجارب العلمية – 2ب 

اكتساب الطالب الخبرة العملية في اجراء التجارب العلمية وكيفية معالجة االخطاء اثناء   - 3ب 

 .التجربة

خبرة العملية في تحليل ومناقشة نتائج التجارب العملية بعد انتهاء كل اكتساب الطالب المهارة وال -4ب 

 .تجربة

      .مشاهدة وتطبيق طلبة المرحلة المنتهية في المدارس المتوسطة والثانوية -5ب 

 
  طرائق التعليم والتعلم     

 .نظرية حسب كل اختصاصالمحاضرات ال -1

 .ل اختصاصاللقاء المحاضرات وحسب كاستخدام شاشة العرض  -2

 .نظري وعملي العلمية توضيح التجارب -3

 .مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها -4

 .طرق المجاميع التعليمية الصغيرة -5

 .مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -6

في الكيمياء ضمن  والتطبيقات المشاكل اهم على واالطالع الواقعية العمل مواقع الى العلمية السفرات -7

 .اقع العملي الفعليو
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  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -1

 .اسئلة اثناء المحاضرة -2

 .امتحانات تحريرية فصلية -3

 .امتحانات تحريرية نهائية -4

 .كتابة التقارير العلمية -5

 .Quizاالمتحانات السريعة  -6

 .الواجبات البيتية -7

 .لجان مناقشة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية -8
 

 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات) المنقولةالتأهيلية و المهارات العامة-ج 

 .مشاريع بحوث طلبة المرحلة المنتهية النظرية -1ج 

 .مشاريع بحوث طلبة المرحلة المنتهية العملية -2ج 

 .مادة الكيمياء في المدارس الثانوية والمتوسطة كمدرسي المشاهدة والتطبيق -3ج 

  طرائق التعليم والتعلم         

 .اختيار موضوع لمشروع بحث التخرج -1

تعلم الطلبة كيفية البحث عن موضوع بحث التخرج من المصادر المكتبية او من شبكة االنترنيت  -2

 .وتحديد ماهو مفيد علميا لكتابة البحث

 .لدراسة في الفصل االول لطلبة المرحلة المنتهيةالمشاهدة في المدارس الثانوية والمتوسطة اثناء فترةة ا -3

 .تطبيق طلبة المرحلة المنتهية كمدرسين في المدارس الثانوية والمتوسطة لتدريس مادة الكيمياء -4

 
  طرائق التقييم         

 .لجان مناقشة مشاريع بحوث التخرج النظرية لطلبة المرحلة المنتهية وحسب كل اختصاص -1

 .ع بحوث التخرج العملية لطلبة المرحلة المنتهيةلجنة مناقشة مشاري -2

 .االشراف العلمي لطلبة المرحلة المنتهية اثناء فترة التطبيق في المدارس كمدرسي مادة الكيمياء -3

 .االشراف التربوي لطلبة المرحلة المنتهية اثناء فترة التطبيق في المدارس كمدرسي مادة الكيمياء -4

 

 

 

 

 

 



 

  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عدد الوحدات ادةامل

 4 الالعضوية

 9 التحليلية

 7 العضوية

 4 علم النفس الرتبوي

 4 احلاسبات

 4 اةعلوم احلي

 2 الفيزايء

 4 اسس تربية

 4 الرايضيات

 4 اللغة العربية

 4 حقوق انسان

 عدد الوحدات املادة

 7 الالعضوية

 7 التحليلية

 7 العضوية

 9 الفيزايئية

 4 احلاسبات

 4 الرايضيات

 4 علم النفس النمو

 4 ادارة واشراف تربوي

 عدد الوحدات املادة

 7 احلياتية

 9 التحليل االيل

 4 الكم

 5 التشخيص العضوي

 6 الصناعية

 3 مشروع البحث

 4 قياس وتقومي

 4 تطبيق ومشاهدة

 4 بيئة وتلوث

 3 خمترب تعليمي

 عدد الوحدات املادة

 4 احلياتية

 7 العضوية

 7 الصناعية

 7 الفيزايئية

 4 النووية

 7 الالعضوية

 4 ارشاد وصحة نفسية

 4 منهج حبث

 4 مناهج وطرائق جتريس

 الثانيةاملرحلة  املرحلة االوىل

 الثالثةاملرحلة 
 الرابعةاملرحلة 
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 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض) معيار القبول .12

 :الكلية في القبول شروط أوال

 (المركزي القبول) العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق ب للطال القبول شروط اعتماد 1-

 .الجامعة او الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن 2-

 .اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 :العلمي القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثر من الطالب رغبة ياراخت 1-

 .العامة الثانوية في القبول معدل 2-

 .بالدراسة الطالب فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل 3-

 .العلمي للقسم االستيعابية الطاقة 4-

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 .ادة الكيمياءالمدارس الثانوية والمتوسطة الختصاص م احتياجات - 1

 .المحلية التوجهات - 2

 .التوجهات الصناعية واالقتصادية -3 

 .واالستبيانات الدراسات - 4

 المستفيدة الجهات مع التخصصية العمل وورش الندوات - 5  
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 مخطط مهارات المنهج

 تقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة لل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ظيف المتعلقة بقابلية التو

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 لمقررموذج وصف ان

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .2

 المرحلة الثالثة/  الكيمياء الحياتية رمز المقرر/ اسم  .3

 دوام رسمي حضور المتاحةأشكال ال .4

 االولى والثانية السنة الدراسية/  والثاني الفصل االول السنة/ الفصل  .5

 علي عبد الواحد عبد الحسين. د.م.أ
 ساعة 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ودورها املهم يف بناء واحملافظة على جسم الكائن احلي توضيح الطالب امهية الكيمياء احلياتية يف حياتنا -1

 .اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -2

 .اكتساب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع صحة جسمه وكيفية جتنب االمراض -3

 .وابلتايل حتديد ماهو مفيد ومضر جلسم االنسان ملقررمعرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول ا -4

 
 
 

يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية 

حيث تشمل تدريس , والبروتينات والفيتامينات واالنزيمات واالحماض النووية والنيوكليوتيدات والهورمونات

لمهم في داخل جسم االنسان وفي حياتنا اليومية شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لدورها الحيوي ا

 .وبالتالي تنظيم حياتنا من خالل بناء نظام صحي يحافظ او يقلل من االصابة باالمراض
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء الحياتية في حياتنا اليومية -1أ

ات والفيتامينات توضيح الطالب اهمية الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية والبروتين -2أ

 .واالنزيمات والنيوكليوتيدات واالحماض النووية والهورمونات واثارها االيجابيه والسلبية

 .توضيح الطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

  .ئدهتوضيح الطالب التفاعالت التي تحدث داخل جسم الكائن الحي ونواتجها ومضاره وفوا -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

 .مراض قدر االمكاناكتساب الطالب خبرة في بناء جسمه من الناحية الصحية وتجنب اال – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .نظريةالمحاضرات ال -1

  .اللقاء المحاضراتاستخدام شاشة العرض  -2

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -3

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -4

  طرائق التقييم     

 .ة امتحانات تحريرية اسبوعي -1

 .اسئلة اثناء المحاضرة -2

 .امتحانات تحريرية فصلية -3

 .امتحانات تحريرية نهائية -4

 .Quizاالمتحانات السريعة  -5

 .الواجبات البيتية -6

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية العامة و المهارات - ج

 

ة على البناء الصحي الصحيح لجسمه من خالل اختيار الغذاء اكتساب الطالب خبرة في كيفية المحافظ

 .كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه, المناسب له
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

توضيح مفهوم الكاربوهيدرات وامهيتها وانواعها  بوهيدراتالكار  2 1

 مع الرتاكيب الكيميائية

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها ووظائفها وانواعها وتراكيبها الكيميائية السكرايت االحادية 2 2

 سريعة
امتحانات  نظري تفاعالهتا الكيميائية السكرايت االحادية 2 3

 سريعة
لسكرايت الثنائية والثالثية ا 2 4

 والرابعية واخلماسية

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية السكرايت املتعددة 2 5

 سريعة
توضيح مفهوم الدهون وامهيتها ونوع   الدهون 2 6

يبها واصنافها مع االمحاض اليت تدخل يف ترك

 الرتاكيب الكيميائية

امتحانات  نظري

 سريعة

 الدهون املتعادلة وانواعها وتراكي اصناف الدهون 2 7

 هبا الكيميائية وتفاعالهتا

امتحانات  نظري

 سريعة

الدهون االسفنجية والدهون  2 8

 السكرية

امتحانات  نظري امهيتها واننواعها وتراكيبها الكيميائية

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها واننواعها وتراكيبها الكيميائية الفوسفاتيةالدهون الربوتينية و  2 9

 سريعة
الشمع والستريويدمركبات  2 16

 التريبني

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية وتفاعالهتا االمحاض االمينية 2 11

 سريعة
امهيتها وانواعها وتوضيح االصرة البيبتيدية  البيبتيدات 2 12

 وانواع البيبتيدات الفعالة ابيولوجيا وامهيتها

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها وتركيبها وانواعها ووظائفها الربوتينات 2 13

 سريعة
امتحانات  نظري امهيته انواعه و  التنظيم البنائي للربوتني 2 14

 سريعة
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 عطلة نصف السنة

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها ووظائفها الفيتامينات 2 77

 سريعة

انواعها وامهيتها ووجودها وتراكيبها  الفيتامينات الذائبة يف املاء 2 71

 الكيميائية

امتحانات  نظري

 سريعة

الفيتامينات الذائبة يف  2 79

 الدهون

يتها ووجودها وتراكيبها انواعها وامه

 الكيميائية

امتحانات  نظري

 سريعة

امهيتها ودورها احليوي يف جسم االنسان مع  النزميات 2 22

 االمثلة

امتحانات  نظري

 سريعة

اصناف االنزميات  2 27

 وتسميتها

امتحانات  نظري انواعها وامهيتها وكيفية تسميتها العلمية

 سريعة

توضيح العوامل املؤثرة على اخلواص احلركية  اتاخلواص احلركية لالنزمي 2 22

 لالنزميات

امتحانات  نظري

 سريعة

 توضيح النظرايت اليت  الية عمل االنزميات الية عمل االنزميات 2 23

 مع االمثلة

امتحانات  نظري

 سريعة

تعريف التثبيط والعوامل املؤثرة عليه وانواعه  املثبطات 2 24

 مع االمثلة

امتحانات  نظري

 ريعةس

تعريفها وامهيتها وانواع القواعد النرتوجينية  النيوكليوتيدات 2 25

 الداخلة يف تركيبها

امتحانات  نظري

 سريعة

انواعها وامهيتها والرتكيب الكيميائي  االمحاض النووية 2 26

 االساسي هلا

امتحانات  نظري

 سريعة

27 2 DNA  امهيته وتركيبه الكيميائي وخصائصه وانواع

الداخلة يف تركيبه الكيميائي ومنوذج  القواعد

امتحانات  نظري

 سريعة
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 البنية التحتية  .12

 (.مدخل اىل الكيمياء احلياتية)خولة امحد ال فليح  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 (.مدخل اىل الكيمياء احلياتية)خولة امحد ال فليح  -7

 (.الكيمياء احلياتية)اس دواس املالكي عب -2

 (. الكيمياء احليوية)قيس عطوان الكيالين  -3

ـ الكتب والمراجع التي ا

)                يوصى بها  

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

1- Lynne B. Jorde, Ph.D. Biochemistry Notes. 2002 Kaplan,  

2- Robert J. Robbins. Molecular Biology Fundamentals. 1994, 

1995 Robert  Robbins, Johns Hopkins University. 

3- Integrated DNA Technologies. The Polymerase Chain 

Reaction. 2005 and 2011. 

4- Stephen C. Blacklow, Ronald T. Raines T. Wendell A. Lim, 

Philip D. Zamore, and Jeremy R. Knowles. Triosephosphate 

Isomerase Catalysis Is Diffusion Controlled. Biochemistry 

 كريك لتفسري تركيبه الكيميائي-واتسون

الصفات الفيزايئية لـ  2 21

DNA                  

اتثري درجة احلرارة والدالة احلامضية 

واالمتصاص الضوئي على طبيعة جزيئة 

DNA 

امتحانات  نظري

 سريعة

29 2 RNA امتحانات  نظري ه وتركيبه الكيميائيامهيته وانواع

 سريعة

32 2 tRNA ;rRNA  امتحانات  نظري امهيتها خصائصهم وتركيبهم الكيميائي

 سريعة

37 2 mRNA, PCR  امهيتها وخصائصهم وتوضيح احدى

التقنيات العلمية احلديثة يف الكشف عن 

وامهيتها  DNAاحلامض النووي 

وهي  زوتطبيقاهتا وكيفية عملها داخل اجلها

               PCRتقنية تفاعل البلمرة املتسلسل 

امتحانات  نظري

 سريعة
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1988, 27, 1158-1167 

5- Leggio, A.; Gioia, M.L.D.; Perri, F.; Liguori, A. Tetrahedron, 

2007, 63, 8164-8173. 

6- Greene, T.W.; Wuts, P.G.M. Protecting groups in organic 

synthesis, Fourth edition, Wiley-interscience, New York, 2006. 

7- Rothman, D.M.; Vazquez, M.E.; Vogel, E.M.; Imperiali, B., 

Org. Lett., 2002, 4, 2865-2868 

8- Chan, W.; White, P. Fmoc Solid Phase Peptide Synthesis, 

Oxford, New York, 2000. 

9- Keith ó Proinsias. Short Peptide Synthesis. Lecture, 8th 

February 2010. 

10. Kates S. A., AlbericioF. Solid--Phase Synthesis. A practical 

guide, Marcel Dekker, Inc., , 2000(86/VK 5500 K19) 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

اضافة مختبرات علمية عملية تربط النظري بالعملي لكي يستفاد الطلبة بشكل كامل في النظري   -1

 .والعملي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .9

  كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .16

 مرحلة االولىالكيمياء الالعضوية ال رمز المقرر/ اسم  .11

 سنوي أشكال الحضور المتاحة .12

 2617-2616 السنة/ الفصل  .13

 ساعة 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .14
 (تدريس الفصل االول )    مؤيد يوسف كاظم. د. أ

 (تدريس الفصل الثاني ) طارق علي فهد       . د. أ
 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 لبة القدرة على التفكير وشرح وفهم موضوع الكيمياء الالعضويةاكساب الط -1
 خلق روح االبداع واالبنكار لدى الطلبة من خالل ربط المواضيع النظرية باالمور التطبيقية -2
 اكساب الطلبة فهم واهمية بقية فروع الكيمياء وبما تقدمه للكيمياء الالعضوية -3
 مستقبلان يكون المقرر معين لهم في ال -4
 زرع روح البحث واالبداع في مجال الكيمياء الالعضوية -5
 توضيح اهمية الجانب التطبيقي في الكيمياء الالعضوية -6
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطلبة من فهم وحل المشاكل المرتبطة بالكيمياء الالعضوية -1أ

 تمكين الطلبة من فهم وربط العالقات مع بقية االختصاصات -2أ

 تمكين الطلبة من فهم اهمية الكيمياء الالعضوية -3أ
 تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات التي تواجه الكيمياء الالعضوية -4أ
 تمكين الطلبة من فهم وتطوير وكيفية تحضير المركبات الالعضوية -5أ

 
  .مقررالخاصة بال يةاراتالمهاألهداف   -ب 

 تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية للكيمياء الالعضوية واهميتها في حياة الناس – 1ب

 حل المشاكل والمسائل في مجال الكيمياء الالعضوية – 2ب

 تزويد الطلبة بالمعلومات النظرية والحس الكيمياوي – 3ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 يةامتحانات يوم 
 امتحانات شفهية ومناقشة المواضيع 
 استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات 

 
 طرائق التقييم      

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -7

 .اسئلة اثناء المحاضرة -8

 .امتحانات تحريرية فصلية -9

 .امتحانات تحريرية نهائية -16

 .Quizاالمتحانات السريعة  -11

 .الواجبات البيتية -6

 
 انية والقيمية األهداف الوجد -ج

 استقبال المادة العلمية من قبل الطالب -1ج

 االستجابة للمتعلم لموضوع الدراسة -2ج

 التنظيم القيمي  -3ج

 السلوك للمتعلم تقييم -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -5

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -6

 .ترونية لالستفادة منهاارشاد الطالب الى المواقع االلك -7

 ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -4     
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على اساسيات  2 1

 الكيمياء الالعضوية
امتحانات  نظري البنية االلكترونية للذرة

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 2

 الكيمياء الالعضوية

االشعاع طبيعة 

 الكهرومغناطيسي
امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 3

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري اشعاع الجسم االسود

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 4

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري التاثير الكهروضوئي

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 5

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري ف الذريةاالطيا

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 6

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري نظرية بور

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 7

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري نظرية بور المطورة

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 8

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري قاعدة هيزنبيرك

 ريعةس

التعرف على اساسيات  2 9

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري اعداد الكم

 سريعة

 
 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -1

 .اسئلة اثناء المحاضرة -2

 .امتحانات تحريرية فصلية -3

 .امتحانات تحريرية نهائية -3

 .Quizاالمتحانات السريعة  -4

 .البيتيةالواجبات  -5

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

 زرع الثقة بالنفس عند الطالب -1د

 تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه -2د

 تعلم التقنيات المختلفة في الكيمياء -3د

   التطبيق -4د
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التعرف على اساسيات  2 16

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري االوبيتاالت الذرية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 11

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري رمز التيرم

 سريعة

اسيات التعرف على اس 2 12

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري الجدول الدوري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 13

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري الحجب االلكتروني

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 14

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري انصاف االقطار

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 15

 عضويةالكيمياء الال

امتحانات  نظري طاقة التاين

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 16

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري االلفة االلكترونية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 17

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري السالبية الكهربائية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 18

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري االيونيةاالصرة 

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 19

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري االصرة التساهمية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 26

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري االصرة التناسقية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 21

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  ظرين االصرة الهيدروجينية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 22

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري االصرة الفلزية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 23

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري قوى فاندرفالز

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 24

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري بنية الشبكية البلورية

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 25

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري نظرية اصرة التكافؤ

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 26

 الكيمياء الالعضوية

نظرية االوربيتال 

 الجزيئي

امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 27

 الكيمياء الالعضوية

الجزيئات ثالثية الذرة 

 الخطية

امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 28

 الكيمياء الالعضوية

الجزيئات ذات الشكل 

 المثلث المستوي

امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 29

 الكيمياء الالعضوية

الجزيئات رباعية 

 السطوح

امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 36

 الكيمياء الالعضوية
 

امتحانات  نظري م المثلثجزيئات الهر

 سريعة
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التعرف على اساسيات  2 31

 الكيمياء الالعضوية

جزيئات ثالثية الذرة 

 الزاوية

امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 32

 الكيمياء الالعضوية

امتحانات  نظري التهجين

 سريعة

التعرف على اساسيات  2 33

 الكيمياء الالعضوية

التاصر في الجزيئات 

 العضوية

امتحانات  نظري

 سريعة

 البنية التحتية  .16

 باسم السعدي. د 1الكيمياء الالعضوية ج ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نعمان النعيمي وجماعته. د 1الكيمياء الالعضوية ج (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , ة المجالت العلمي) 
Inorganic chemistry , 
Third edition 
By : Gary L. Miesler and Donald A. Tarr 

 
مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
Advanced inorganic  chemistry , volume 1  
By : Satya Prakash et. al . 2008 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 .فة مختبرات علمية عملية تربط النظري بالعملي لكي يستفاد الطلبة بشكل كامل في النظري والعملياضا  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة البصرة يةالمؤسسة التعليم .17

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .18

 المرحلة الثانية / الكيمياء التحليلية  رمز المقرر/ اسم  .19

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .26

 السنة الدراسية االولى والثانية/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .21

 زينب طه ياسين.د.م.ا

 للمادة النظري فقط 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .22

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 .توضيح الطالب امهية الكيمياء احلياتية يف حياتنا ودورها املهم يف بناء واحملافظة على جسم الكائن احلي -5

 .اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -6

 .اب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع صحة جسمه وكيفية جتنب االمراضاكتس -7

 .معرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول املقرر وابلتايل حتديد ماهو مفيد ومضر جلسم االنسان -8

 
 
 

يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية 

حيث تشمل تدريس , يمات واالحماض النووية والنيوكليوتيدات والهورموناتوالبروتينات والفيتامينات واالنز

شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لدورها الحيوي المهم في داخل جسم االنسان وفي حياتنا اليومية 

 .وبالتالي تنظيم حياتنا من خالل بناء نظام صحي يحافظ او يقلل من االصابة باالمراض

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18
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   هداف المعرفيةاأل -أ
 .ب اهمية الكيمياء الحياتية في حياتنا اليوميةتوضيح الطال -1أ

توضيح الطالب اهمية الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية والبروتينات والفيتامينات  -2أ

 .واالنزيمات والنيوكليوتيدات واالحماض النووية والهورمونات واثارها االيجابيه والسلبية

 .رئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقررتوضيح الطالب المركبات الكيميائية ال -3أ

  .توضيح الطالب التفاعالت التي تحدث داخل جسم الكائن الحي ونواتجها ومضاره وفوائده -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .لب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرراكتساب الطا – 2ب

 .اكتساب الطالب خبرة في بناء جسمه من الناحية الصحية وتجنب االمراض قدر االمكان – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -8

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -9

 .ية لالستفادة منهاارشاد الطالب الى المواقع االلكترون -10

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -11

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -12

 .اسئلة اثناء المحاضرة -13

 .امتحانات تحريرية فصلية -14

 .امتحانات تحريرية نهائية -15

 .Quizاالمتحانات السريعة  -16

 .الواجبات البيتية -17

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية والمهارات العامة  - ج

 

اكتساب الطالب خبرة في كيفية المحافظة على البناء الصحي الصحيح لجسمه من خالل اختيار الغذاء 

 .كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه, المناسب له
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 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

امتحانات  نظري ساعات 6 التحليل الكمي الوزين 2 1

 سريعة
امتحانات  نظري   2 2

 سريعة
امتحانات  نظري   2 3

 سريعة
امتحانات  نظري ساعات 4 الذوابنية 2 4

 ةسريع
امتحانات  نظري    2 6

 سريعة
العوامل املؤثرة على ذوابنية  2 7

 الرواسب

امتحانات  نظري ساعات 7

 سريعة

امتحانات  نظري   2 8

 سريعة
امتحانات  نظري   2 9

 سريعة
امتحانات  نظري   2 16

 سريعة
امتحانات  نظري ساعات 4 الرتكيب الكيمياوي للرواسب 2 11

 سريعة
تحانات ام نظري   2 12

 سريعة
امتحانات  نظري ساعات 7 التكوين البلوري للرواسب 2 13

 سريعة
امتحانات  نظري   2 14

 سريعة

 عطلة نصف السنة

امتحانات  نظري ساعات 6 طرائق الفصل الكيميائي 2 77

 سريعة
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امتحانات  نظري   2 71

 سريعة

امتحانات  نظري   2 79

 سريعة

امتحانات  نظري   2 22

 سريعة

 االمتزاز 2 27

تصنيف الطرق 

 الكروماتوغرافيا

امتحانات  نظري ساعة 72

 سريعة

امتحانات  نظري   2 22

 سريعة

امتحانات  نظري   2 23

 سريعة

امتحانات  نظري   2 24

 سريعة

امتحانات  نظري   2 25

 سريعة

امتحانات  نظري   2 26

 سريعة

امتحانات  نظري   2 27

 سريعة

نات امتحا نظري   2 21

 سريعة
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 البنية التحتية  .26

 مؤيد العباجيي.اسس الكيمياء التحليلية اتليف د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  لمصادرا)

 صفاء املرعب.الكيمياء التحليلية اجلزء االول د -7

  مدخل اىل تقنيات الفصل يف الكيمياء-2

 عبد احملسن احليدري.التحليل الكيميائي االيل د -3

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

Modern analytical chemistry  
David harvey 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 حلقات نقاشية من قبل الطلبة بما يخص التطور العلمي للمادة -2
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

امتحانات  نظري  التبادل االيوين 2 29

 سريعة

امتحانات  نظري   2 32

 سريعة

امتحانات  نظري ساعات 1 املعاجلة االحصائية للنتائج 2 37

 سريعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .25

 الكيمياء    المركز/  ي علمالقسم ال .26

 المرحلة الرابعة/ الكيمياء الحياتية  رمز المقرر/ اسم  .27

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .28

 السنة الدراسية االولى والثانية/ الفصل االول  السنة/ الفصل  .29

 عباس دواس مطر. د.أ
 48 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .36

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 .توضيح الطالب امهية الكيمياء احلياتية يف حياتنا ودورها املهم يف بناء واحملافظة على جسم الكائن احلي -9

 .اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -11

 .المراضاكتساب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع صحة جسمه وكيفية جتنب ا -11

 .معرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول املقرر وابلتايل حتديد ماهو مفيد ومضر جلسم االنسان -12

 
 
 

يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي الطاقة الكيموحياتية وايض كل من الكاربوهيدرات 

حيث تشمل تدريس شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لدورها , االمينية والبروتيناتوالدهون واالحماض 

الحيوي المهم في داخل جسم االنسان وفي حياتنا اليومية وبالتالي تنظيم حياتنا من خالل بناء نظام صحي 

 .يحافظ او يقلل من االصابة باالمراض
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء الحياتية في حياتنا اليومية -1أ

طالب اهمية  ايض الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية والبروتينات واثارها توضيح ال -2أ

 .االيجابيه والسلبية

 .توضيح الطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

  .توضيح الطالب التفاعالت التي تحدث داخل جسم الكائن الحي ونواتجها ومضاره وفوائده -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

 .قدر االمكان اكتساب الطالب خبرة في بناء جسمه من الناحية الصحية وتجنب االمراض – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -12

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -13

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -14

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -15

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -18

 .اسئلة اثناء المحاضرة -19

 .امتحانات تحريرية فصلية -26

 .امتحانات تحريرية نهائية -21

 .Quizاالمتحانات السريعة  -22

 .الواجبات البيتية -23

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

ى البناء الصحي الصحيح لجسمه من خالل اختيار الغذاء اكتساب الطالب خبرة في كيفية المحافظة عل

 .كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه, المناسب له
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 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

وامهيتها  الطاقة الكيموحياتية توضيح مفهوم  كيموحياتيةالطاقة ال 2 1

 وانواعها مع الرتاكيب الكيميائية

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها ووظائفها وانواعها وتراكيبها الكيميائية مقدمة عن االيض 2 2

 سريعة
دور ادينوسني ثالثي  2 3

 الفوسفات

ات امتحان نظري الكيميائيةتفاعالته 

 سريعة

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية ايض الكاربوهيدرات 2 4

 سريعة
مقدمة عن ايض  2 5

 الكاربوهيدرات

امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية

 سريعة

هضم وامتصاص  2 6

 الكاربوهيدرات

وامهيتها  الكاربوهيدراتتوضيح مفهوم  

اليت تدخل يف تركيبها رايت السكونوع 

 واصنافها مع الرتاكيب الكيميائية

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري مسار التحلل السكري التحلل السكري 2 7

 سريعة
امتحانات  نظري امهيتها واننواعها وتراكيبها الكيميائية دورة كريبس 2 8

 سريعة
امتحانات  نظري وتراكيبها الكيميائيةامهيتها واننواعها  التحلل السكري اهلوائي 2 9

 سريعة
امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية مسار التخمر الكحويل 2 16

 سريعة
امتحانات  نظري امهيتها وانواعها وتراكيبها الكيميائية وتفاعالهتا مسار البنتوز الفوسفايت 2 11

 سريعة
وتوضيح االصرة البيبتيدية  امهيتها وانواعها ايض الدهون 2 12

 وانواع البيبتيدات الفعالة ابيولوجيا وامهيتها

امتحانات  نظري

 سريعة

ميكانيكية االمحاض  2 13

 الدهنية

امتحانات  نظري امهيتها وتركيبها وانواعها ووظائفها

 سريعة

البناء احليايت للدهون  2 14

 الثالثية والدهون املفسفرة

حانات امت نظري انواعه وامهيته 

 سريعة
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 عطلة نصف السنة

77      

71      

79      

22      

27      

22      

23      

24      

25      

26      

27      
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 البنية التحتية  .24

 (.مدخل اىل الكيمياء احلياتية)خولة امحد ال فليح  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 (.مدخل اىل الكيمياء احلياتية)خولة امحد ال فليح  -7

 (.الكيمياء احلياتية)عباس دواس املالكي  -2

 (. الكيمياء احليوية)قيس عطوان الكيالين  -3

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

10- Lynne B. Jorde, Ph.D. Biochemistry Notes. 2002 Kaplan,  

11- Robert J. Robbins. Molecular Biology Fundamentals. 1994, 

1995 Robert  Robbins, Johns Hopkins University. 

12- Integrated DNA Technologies. The Polymerase Chain 

Reaction. 2005 and 2011. 

13- Stephen C. Blacklow, Ronald T. Raines T. Wendell A. Lim, 

Philip D. Zamore, and Jeremy R. Knowles. Triosephosphate 

Isomerase Catalysis Is Diffusion Controlled. Biochemistry 

1988, 27, 1158-1167 

14- Leggio, A.; Gioia, M.L.D.; Perri, F.; Liguori, A. Tetrahedron, 

2007, 63, 8164-8173. 

15- Greene, T.W.; Wuts, P.G.M. Protecting groups in organic 

synthesis, Fourth edition, Wiley-interscience, New York, 2006. 

16- Rothman, D.M.; Vazquez, M.E.; Vogel, E.M.; Imperiali, B., 
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17- Chan, W.; White, P. Fmoc Solid Phase Peptide Synthesis, 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

اضافة مختبرات علمية عملية تربط النظري بالعملي لكي يستفاد الطلبة بشكل كامل في النظري   -3

 .والعملي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .33

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .34

 المرحلة الرابعة/ االتحليل كيميائي األلي  مز المقررر/ اسم  .35

 
 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .36

 السنة الدراسية الرابعة/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .37

 أسعد عبود علي. د.أ+ كامل حسين السوداني .د.أ
  72 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .38

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .46

  يكتسب الطلبة معرفة كيميائية و استيعاهبا اىل مستوى مقارب للجامعات املتطورة و الرصينة   -13

 . جتعل  لدى الطلبة  فهم و أدراك للفصول املقرر و أمهيتها يف حياتنا اليومية  -14

 .لية املتنوعة يكون لدى الطلبة استيعاب للجانب العملي و التطبيقات املتنوعة الستعمال األجهزة األ -15

 .الرتكيز على الفروق الفردية و األهتمام ابملتفوقني ألكمال دراستهم العليا   -16

 
 
 

   أآلليالكيمياء التحليلية و مفهوم التحليل  يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي 

 التحليل الكمي بأمتصاص الشعاع و مع المادة( تأثيره ) اإلشعاع الكهرومغناطيسي و تداخله  و

تطبيقات قياسات األمتصاص في  و أجهزة القياس الطيفي و مكوناتها و  و  أجهزة القياس الطيفي و مكوناتها 

 ميكانكية أمتصاص و  التعكريةالتحليل بقياس األستطارة و و  ميكانكية ما فوق البنفسجية و المرئية

التطبيقات الفولتامترية  و  و الترسيب الكهربائيالتحليل بالطرائق الكهروكيميائية  و  ما تحت الحمراء

 و التحليل الوزني و التحليل الحراريو البوالروغرافية 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

   هداف المعرفيةاأل -أ
  هداف المعرفية األ
   للتحليل األلييكتسب الطالب خبرة في التخصص الكيميائي  -1أ

 والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمع البيئةالب معرفة في مجاالت التربية ويكتسب الط -2أ

 يكتسب الطالب خبرة علمية في مجال البحث العلمي -3أ
الحديثة االجهزة التحليلية و طرائق العمل يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع -4أ

 المتطورة 
 .و البيئة العلوم لما فيه خدمة اإلنسان يكتسب الطالب خبرة في التعامل مع -5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .التمييز بين النافع والضار في فصول المقرراكتساب الطالب خبرة في  – 2ب

 .اكتساب الطالب خبرة في بناء جسمه من الناحية الصحية وتجنب االمراض قدر االمكان – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -16

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -17

 .ة منهاارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفاد -18

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -19

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -24

 .اسئلة اثناء المحاضرة -25

 .امتحانات تحريرية فصلية -26

 .امتحانات تحريرية نهائية -27

 .Quizاالمتحانات السريعة  -28

 .الواجبات البيتية -29

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و – ج

 

اكتساب الطالب خبرة في كيفية المحافظة على البناء الصحي الصحيح لجسمه من خالل اختيار الغذاء 

 .كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه, المناسب له
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 قرربنية الم .27

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

يكون الطالب قادرا على  3 1
التميز بني الطرق 

الكالسكية و الطرائق 
 الآللية و حماسنها 

الكيمياء التحليلية و مفهوم التحليل 

 أآللي
امتحانات  نظري

 سريعة

طلبة معرفة يكتسب ال 10 2-4
طبيعة الشعاع 

الكهرومغناطيسي و 
اتثرياهتا واعتمادها كطرائق 

 لتحليل الآليل

اإلشعاع الكهرومغناطيسي و تداخله 

 مع المادة( تأثيره ) 
امتحانات  نظري

 سريعة

يكتسب الطلبة مهارة  7 5-6

أشتقاق و التحليل 

الكمي  بقانون بيير 

المبرت و الخبرة 

 االنظرية والعملية 

ليل الكمي باآلمتصاص األشعاع التح

 الكهرو مغناطيسي
امتحانات  نظري

 سريعة

يكتسب الطلبة اخلربة  7 7-8
النظرية و العملية  
 ملكوانت و تركيب 

أجهزة القياس الطيفي 

للمناطق  و مكوناتها
 الطيف املختلفة

امتحانات  نظري أجهزة القياس الطيفي و مكوناتها

 سريعة

وم  يكتسب الطلبة مفه 9 9-11
التطبيقات العملية 

 لقياسات األمتصاص 

تطبيقات قياسات األمتصاص في 

ميكانكية ما فوق البنفسجية و 

 المرئية

امتحانات  نظري

 سريعة

تعليم وتوضيح املفهوم  5 13- 12
ألستطارة و النظري 

و النواحي  التعكرية

  العملية وتطبيقاتها 

بقياس  األستطارة و التحليل 

   التعكرية
متحانات ا نظري

 سريعة

يكون الطلبة ملمنب أبمهية  5 14-15
الوصفية و الكمية ملنطقة 
حتت احلمراء و مطياف 

 حتت احلمراء

امتحانات  نظري ميكانكية أمتصاص ما تحت الحمراء

 سريعة

يتعلم الطلبة  مطيافية و  3 16-17
مطياف االمتصاص الذري و 

 التطبيقات الكمية

االمتصاص  –المطيافية الذرية 

 المميزات –الذري 
امتحانات  نظري

 سريعة
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األستاذ الدكتور عبد المحسن  -التحليل الكيميائي األلي   -7 .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

. 7992 –جامعة بغداد  –عبد الحميد الحيدري وجماعتة   

ستاذ الدكتور عبد المحسن عبد األ -طرائق التحليل االلي -2 .2

. 7915 –جامعة بغداد  –الحميد الحيدري   
 

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 جامعة البصرة– 7911-زهري قصري و أخرون .ترمجة د –اساسيات التحليل األيل  -7
 جامعة املستنصرية –مجيل موسى ضباب .د –طرائق وتقنيات حديثة يف التحليل الكيميائي  -2

-2273 . 
جامعة  –زهير قصير و أخرون .ترجمة د, طرائق التحليل األلي .      3

 .1988 –البصرة 

 –جامعة بغداد  –فاضل جاسم دمحم وأخرون .د, أسياسيات التحليل األلي .4

1984 . 
 

 

 (اسابيع  6) و التطبق للمرحلة الرابعة (  أسبوعين ) عطلة نصف السنة 

مفهوم يتعلم الطلبة   6 18-19
الكمياء الكهروحتليلية 

أبنواعها املختلفة و 
 تطبقاهتا  العملية املتنوعة

امتحانات  نظري التحليل ابلطراائق الكهروكيميائية

 سريعة

 يتعلم الطلبة مفهوم وجهاز  3 20

 الترسيب الكهربائي

والتفاعالت عند 

 األقطاب

امتحانات  نظري الترسيب الكهربائي

 سريعة

تكتسب الطلبة مفهوم  5 22- 21
األستقطاب و قطب 

الزئبق املتقاطر و امهيتة 
يف التحليل الكمي و 

 الوصفي و النواحي التقنبة

امتحانات  نظري وغرافيةالتطبيقات الفولتامرتية و البوالر 

 سريعة

تعليم و توضيح طرائق  3 23
التحاليل احلرارية و 

 تطبيقاهتا النوعية و الكمية

و القياس TGالقياس الوزين احلراري  

 DTG الوزين احلراري التفاضلي

امتحانات  نظري

 سريعة

تعليم و توضيح طرائق  3 24
التحاليل احلرارية و 

 تطبيقاهتا النوعية و الكمية

 DTAالتحليل احلراري التفاضلي 

 DSCوالقياس املسعري املسحي 

امتحانات  نظري

 سريعة
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اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

19- Analytical Chemistry , G. D .Christian ,7
th
  ed. , John Wiely 

and Sons , INC ,2007. 

20- Principles of Instruments , D. A. Skoog. et al, New York  ( 

2007 ) .  

21- Modern Analytical Chemistry  , David Harvey , McGraw- 

Hill Inc. ,( 2000 ) . 
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يجب تطوير الجانب العملي و ذلك من خالل شراء  مختبر متكامل يغطي كافة مفردات  .1

 . الجانب العملي 

 .أمكانية استخدام بعض األجهزة المتوفرة في مختبر البحوث في القسم  .2

 مفردات المنهج جيدة و تلبي المواصفات العالمية وتم تحديثها حديثا و اإلضافات النوعية .3

  .يمكن أن تجعل المنهج متكامل% 20هج بحدود للمن              

 و غير متوفر 1992استبدال الكتاب المنهجي الوزاري باحد الكتب الحديثة ألنة قديم . 4          

 توفير كافة المستلزمات وخاصة فيما يتعلق بالسالمة و األمان وخاصة مستلزمات.  5

 .من نظارات و كفوف  السالمة الشخصية  

 .     Data Showتزويد كافة القاعات بالصبورة الذكية و . 6           

تزويد كافة المختبرات بصندوق االسعافات األولية و مغاسل للعيون و معدات الطوارئ . 7           

. 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .41

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .42

 المرحلة االولى/ الكيمياء العضوية  رمز المقرر/ اسم  .43

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .44

 السنة الدراسية االولى والثانية/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .45

 داخل زغير مطلك. د.م.أ
 46 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .46

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 .العضويهتوضيح الطالب امهية الكيمياء  -17

 .اكتساب الطالب فهم وادراك لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -18

يفية حتضريها وتفاعالهتا واخلربه من خالل املركبات الكيميائية وكاكتساب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع  -19
 .اجراء بعض التجارب يف املخترب

 .معرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول املقرر -21

 
 
 

عامه في الكيمياء العضويه يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي مبادى 

والهيدروكاربونات االليفاتيه وهي االلكانات وااللكانات الحلقيه وااللكينات والدايينات وااللكاينات 

حيث تشمل تدريس شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب , والهيدروكاربونات االروماتيه وهاليدات االلكيل

 .ي المختبروكيفية التعامل معها وكذالك اجراء تجارب ف
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .36

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .وميةتوضيح الطالب اهمية الكيمياء العضوية في حياتنا الي -1أ

توضيح للطالب المبادى االساسيه للكيمياء العضويه وتحضير وخواص وتفاعالت  -2أ

 .الهيدروكاربونات االليفاتيه وااللكانات الحلقيه والهيدروكاربونات االروماتيه وهاليدات االلكيل

 .توضيح للطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

  .يح للطالب التفاعالت التي تحدث للمركبات الكيميائيه ونواتجهاتوض -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر – 1ب

اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين المركبات الكيميائيه من حيث التحضير والتفاعل في  – 2ب

 .رفصول المقر

 .اكتساب الطالب خبرة في المجال التجريبي من خالل التفاعالت التي يقوم بها في المختبر – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -20

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -21

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -22

 .نظمت على اساسها المحاضراتارشاد الطالب للمصادر التي  -23

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -36

 .اسئلة اثناء المحاضرة -31

 .امتحانات تحريرية فصلية -32

 .امتحانات تحريرية نهائية -33

 .Quizاالمتحانات السريعة  -34

 .الواجبات البيتية -35

 (.ة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلق)  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

كذلك تطوير قابلية الطالب , اكتساب الطالب خبرة في كيفية التعامل مع المواد الكيميائيه والسالمه منها

 .في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه
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 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم وضوعأو الم/ اسم الوحدة 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 عطلة نصف السنة

, االستقراريه , الرتكيب والتسميه  الدايينات 2 76

 حتضري وخواص الدايينات

امتحانات  نظري

 سريعة

التمييز , لدايينات تفاعالت ا الدايينات 1 77

 والكشف عن الدايينات

امتحانات  نظري

 سريعة

 اهليدروكاربوانت االروماتية  2 71

 

الصيغه اجلزيئيه والرتكيب        

 استقرارية حلقة البنزين    

 كربون يف البنزين-اواصر كربون  

امتحانات  نظري

 سريعة
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 البنية التحتية  .32

 (.لعضويةالكيمياء ا)خالد حممود داوود .د -7 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اهليدروكاربوانت االروماتية  2 79

 

 ,للبنزين الصفه االروماتيه 

 ,البنزين ومشتقاته -التسميه

 تفاعالت البنزين ومشتقاته

امتحانات  نظري

 سريعة

 اهليدروكاربوانت االروماتية  2 22

 

اتثري اجملموعات املعوضه على حلقة 

, البنزين من انحية من انحية التوجيه

, ميكانيكية التعويض االلكرتوفيلي 

 االرينات

 

امتحانات  نظري

 سريعة

 يدروكاربوانت االروماتية اهل 1 27

 

التمييز , التحضري والتفاعالت 

 والكشف عن البنزين ومشتقاته

امتحانات  نظري

 سريعة

املصادر , التسميه واخلواص الفيزايئية  هاليدات االلكيل 2 22

 حتضري هاليدات االلكيل, الصناعية 

امتحانات  نظري

 سريعة

التعويض -لكيلتفاعالت هاليدات اال هاليدات االلكيل 2 23

 النيوكليوفيلي

امتحانات  نظري

 سريعة

احلذف –تفاعالت هاليدات االلكيل  هاليدات االلكيل 2 24

التمييز والكشف عن هاليدات , 

 االلكيل

امتحانات  نظري

 سريعة
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 (.العضويةالكيمياء ) فهد علي حسني.د -2

 (.العضويةالكيمياء ) حممود مروان زكراي.د -3

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 (الكيمياء العضويه)حممود شاكر مكطوف . د-7

 (مقدمة مكثفه يف الكيمياء العضوية)فاضل سليمان كمونة . د-2

 

اـ الكتب والمراجع التي 

)                يوصى بها  

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

22- L.G. Wader, Jr. Organic Chemistry, Sixth Edition ,  

2006. 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .49

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .56

 المرحلة االولى/ ه الكيمياء العضوي رمز المقرر/ اسم  .51

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .52

 السنة الدراسية االولى/ الفصل االول  السنة/ الفصل  .53

 فصل ثاني  21+فصل اول  25 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .54
 نزار لطيف. د.م.أ

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

ه يف حياتنا ودورها املهم يف كل شي ابحلياة  من  انتاج طبيعي للكائنات ح الطالب امهية الكيمياء العضويتوضي -21
 .وتوافرها يف النفط  واغلب املنتجات  الطبيعيه  وحىت جسم االنسان  هو عضوي, احليه

 .اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -22

 .املركبات العضويه  وكذلك التعرف على فوائدها ومضارها التعامل مع اكتساب الطالب خربة نظرية يف -23

 معرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول املقرر وابلتايل حتديد ماهو مفيد ومضر جلسم االنسان -24

الذرات -ناصر والمركباتالع)يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي مبادىء عامة

الذرات , االواصرالتساهميه,االواصر االحادية والمتعددة,التوزيع االلكتروني والجدول الدوري, (والجزيئات

الهيدروكاربونات ,الرنين  والقوى مابين الجزيئات والتاصرالهيدروجيني ,الحوامض والقواعد,غير المتجانسة

الخواص ,وااللكينات  وكل فصلمن الفصول يتضمن التسميه وااللكانات الحلقيه (االلكانات)االلفاتيه

طرق رسم المركبات وتدويرها وطرق التحضير والتفاعالت المتنوعه وطرق التمييز , الفراغيه,الفيزيائية

 والتشخيص



 

  
 41الصفحة 

 
  

 .وللصناعة

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .يح الطالب اهمية الكيمياء العضوية في حياتنا اليوميةتوض -1أ

توضيح الطالب اهمية الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية والبروتينات والفيتامينات  -2أ

واالنزيمات والنيوكليوتيدات واالحماض النووية والهورمونات واثارها االيجابيه والسلبيةوالمنتجات 

 .العضويه والكاربون بالذات كعنصرمهم فيهاالنفطيه والتي كلها تدخل 

 .توضيح الطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

توضيح الطالب التفاعالت التي  ممكن اجراؤها مختبريا وصناعيا الجل تطوير تلك الصناعات  -4أ

  .وغيرها

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

اكتساب الطالب خبرة في اجراء التفاعالت والقدرة على التحوير وتجنب مخاطر االستخدام  – 3ب

 .الخاطىء قدر االمكان

  رائق التعليم والتعلمط     

 .المحاضرات النظرية -24

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -25

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -26

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -27

 استخدام الموديالت الخاصه لبيان التراكيب العضويه بطريقه مجسمه -28

  ئق التقييمطرا     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -36

 .اسئلة اثناء المحاضرة -37

 .امتحانات تحريرية فصلية -38

 .امتحانات تحريرية نهائية -39

 .Quizاالمتحانات السريعة  -46

 .الواجبات البيتية -41

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

اكتساب الطالب خبرة في كيفية الحصول والتحضير لمركبات مناظرة ومراعاة الشذوذ الموجود لبعض 

وبيان المواقع والنتائج الممكن ان  تحصل بنسب متفاوتة كذلك تطوير قابلية الطالب ,المركبات  العضويه
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 .في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه
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 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  اعاتالس األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

اجلدول , الذرات واجلزيئات.العناصر واملركبات مبادىء عامه 2 1

 N.Oالرتابط اىل . الدوري

امتحانات  نظري

 سريعة

االواصرالتسامهيه . االواصر االحاديه واملتعددة   2 2

 واهليدروجينيه

متحانات ا نظري

 سريعة

الريزواننس  والقوى مابني   .احلوامض والقواعد  2 3

 اجلزيئات

امتحانات  نظري

 سريعة

اهلايدروكاربوانت  2 4

 (االلكاانت)االلفاتيه

حتليل . املصادرالصناعيه.اخلواص الفيزايئيه  

 اهليئات والدوران احلر

امتحانات  نظري

 سريعة

نظام  . بيواتن ال-الربوابن-االيثان–امليثان ا  2 5

تسميه االلكاانت وطرق . كتابه الصيغالرتكيبيه 

 حتضريها

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري التفاعالت التسلسليه –تفاعالت  االلكاانت   2 6

 سريعة
7 2  

 االلكاانت احللقيه

 حتليل  االلكاانت

 التسمية

امتحانات  نظري

 سريعة

 الصفات الفيزايويه  2 8

 اانت احللقيهحتضريااللك

امتحانات  نظري

 سريعة

 اللكاانت احللقيةاهيئة  2 9

 تفاعالت االلكاانت احللقيه

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري التسمية االلكينات 2 16

 سريعة
 خلواص الفيزايويها  2 11

 اواصر  ابي

امتحانات  نظري

 سريعة

 حتضري االلكينات  2 12

 تفاعالت  االلكينات

تحانات ام نظري

 سريعة

امتحانات  نظري التمييز والكشف عن االلكينات  1   13

 سريعة
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 عطلة نصف السنة
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 خالدحممود داوود.الكيمياء العضويه  د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 (فهد علي حسني.د)الكيمياء العضوية  -7

 (حممود مروان زكراي.د)الكيمياء العضوية-2

 (فاضل كمونه. د)مقدمه مكثفة يف الكيمياء العضويه -3

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

 

23- Text book of organic chemistry by MARCH 

 
 
 طة تطوير المقرر الدراسي خ .37

استحداث تجارب جديدة في المختبرات علمية عملية تربط النظري بالعملي لكي يستفاد الطلبة بشكل   -4

 .كامل في النظري والعملي من خالل توفير المواد والمذيبات الالزمة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .57

 الكيمياء قسم  المركز/  علمي القسم ال .58

 المرحلة الرابعة/ الكيمياء الفيزياوية  رمز المقرر/ اسم  .59

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .66

 الفصل االول والثاني  السنة/ لفصل ا .61

 عادل امعال ضمد.د.م.أ
 48 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .62

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

ء وتطور مفهوم ميكانيك الكم و االطياف و توضيح املفاهيم االساسية لكيمياء الكم و مواكبة مراحل نش -25

معادالت الكرانج و هاملتون , ية التقليدي  و قانون نيوتن في الحركةدراسة أسس الميكانيك ويتضمن المنهج 
التأثير , و اسباب ظهور ميكانيك الكم ودراسة بعض الظواهر المهمة مثل اشعاع الجسم االسود.في الحركة

و معادلة شرودنكر على جسيم في صندوق والمهتز , كذلك دراسة فرضيات ميكانيك الكم, الكهروضوئي
لدوار الصلد وذرة الهيدروجين كذلك دراسة  طرق التقريب لحل معادلة شرودنكر واهمها طريقة التوافقي وا

و مطيافية ( المايكروويف)في الفصل الثاني سنتناول موضوعة االطياف كمطيافية الموجة الصغرى . التغير
و . التطبيقات و بعض, كذلك طيف رامان.  IRوتطبيقات  IRو اجهزة قياس مطيافية  االشعة تحت الحمراء

 .واخيرا دراسة طيف الرنين النووي المغناطيسي. االطياف االلكترونية وبعض التطبيقات
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 . ميكانيك الكموصوال اىل النظرايت احلديثة يف

 .تفسر العديد من الظواهر الكيميائية والفيزايئية -26

 .ينمي لدى الطالب املهارات املطلوبة لفهم وحتليل اساسيات هذا العلم -27

االطياف اخلاصة ابملركبات كطيف االشعة حتت احلمراء ورامان  يكسب الطالب املعرفة العلمية الالزمة لتفسري -28
 .يسيوطيف الرنني النووي املغناط

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .تعريف الطالب باهمية الكيمياء الفيزيائية في حياتنا اليومية  -1أ

 تعريف الطالب بمراحل تطور ميكانيك الكم التقليدي وصوال الى ميكانيك الكم الحديث  -2أ

المختلفة منها طيف االشعة تحت الحمراء واالشعة فوق البنفسجية  توضيح االسس النظرية لالطياف -3أ

 .والرنين النووي المغناطيسي

تعريف الطالب باهم تطبيقات تقنيات االطياف المختلفة وخصوصا في مجال تشخيص المركبات  -4أ

  .الكيميائية

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليوميةاكتساب الطالب خبرة نظرية  – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة المعالجات النظرية لمختلف الظواهر الكيميائية – 2ب

اكتساب الطالب خبرة في تحليل ودراسة االطياف المختلفة  منها طيف االشعة تحت الحمراء  – 3ب

 .واالشعة فوق البنفسجية والرنين النووي المغناطيسي

. 

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -29

 استخدام استراتيجية التعليم الجماعي  -30

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -31

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -32

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -33

  طرائق التقييم     

 .حريرية اسبوعية امتحانات ت -42

 .اسئلة اثناء المحاضرة -43

 .امتحانات تحريرية فصلية -44

 .امتحانات تحريرية نهائية -45
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 .Quizاالمتحانات السريعة  -46

 .الواجبات البيتية -47

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

لتحليل الرياضي واستخدام التسلسل المنطقي في معالجة المشكالت بصورة اكتساب الطالب مهارات ا

كذلك تطوير قابلية الطالب في مجال البحث العلمي واالستنتاجات . عامة والكيميائية بصورة خاصة 

 .المنطقية المبنية على اسس نظرية رصينة 

  



 

  
 48الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .39

طريقة  أو الموضوع/ حدة اسم الو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
 طريقة التقييم

التعرف على املؤثرات  2 1

الرايضية وطريقة عملها على 

 الدوال املختلفة

االعداد املعقدة , االحداثيات

 واملؤثر

امتحانات  نظري

 سريعة

التعرف على مفهوم القيمة  4 3و  2
الذاتية و قوانني نيوتن 

والكرانج وهاملتون يف احلركة 
 امليكانيك التقليديحسب 

النظام , معادلة القيمة الذاتية

 و  قانون نيوتن, االحتفاظي

معادلة هاملتون  , معادلة الكرانج

  يف احلركة

امتحانات  نظري

 سريعة

معرف بعض الظاهر الطبيعية  2 4

ومدى تطابق حلول ميكانيك 

 الكم التقليدي واحلديث هلا

التأثري , اشعاع اجلسم االسود

 الكهروضوئي

امتحانات  نظري

 سريعة

معرفة اسباب ظهور الطيف  2 5

وتفسريات اخلطوط االساسية 

 منه

امتحانات  نظري االطياف الذرية

 سريعة

حل مسائل خمتلفة بعد املعرفة  2 6

 النظرية 

جهد , حساب طاقة االلكرتون

 التأين

امتحانات  نظري

 سريعة

تفسري فرضية دي برويل  2  7

  وتطبيقاهتا يف الكيمياء

جسيمة فرضية  -ازدواجية موجة

    دي برويل

امتحانات  نظري

 سريعة

معرفة الفرضيات االساسية  4 9و  8

  مليكانيك الكم

فرضيات  و  ميكانيك الكم

 ميكانيك الكم

امتحانات  نظري

سريعة وتقديم 

تقرير نظري 

يتظمن كيفية 

اخذ عينة امن 

ماء شط 
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العرب وتقدير 

نسبة كلوريد 

الصوديوم 

 فيها
و  16

11 
معايرة  و  املؤثرات اهلرميتية معرفة العوامل اهلرميتية 4

تعامد , تناسق الداالت, الدوال

 الداالت

امتحانات  نظري

 سريعة

حل معادلة شرودنكر النظمة  2 12

  خمتلفة

معادلة شرودنكر على جسيم يف 

 صندوق واملهتز التوافقي

امتحانات  نظري

 سريعة

لد تطبيق منوذج الدوار الص 2 13

وحلول شرودنكر له على 

 االواصر الكيميائية

معادلة شرودنكر على الدوار 

 الصلد

امتحانات  نظري

 سريعة

نظام حل معادلة شرودنكر ل 2 14

 ذرة اهليدروجني

امتحانات  نظري معادلة شرودنكر لذرة اهليدروجني

 سريعة

 عطلة نصف السنة

    تطبيق 2 11

    تطبيق 2 11

    تطبيق 2 11

    تطبيق 2 02
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    تطبيق 2 01

    تطبيق 2 00

االطياف الدورانية اساسها  2 03

 النظري وتطبيقاهتا املختلفة

امتحانات  نظري مطيافية املوجة الصغرى

 سريعة

تطبيق نظرية الدوار الصلد  2 04

 على اجلزيئات ثنائية الذرة

الوصف الكمي لدوران جزيئة 

 خطية صلدة ذات ذرتني

 امتحانات نظري

 سريعة

 الدوار غري الصلدتعريف  2  05

 بيقات املايكروويفطت و

بيقات طت, الدوار غري الصلد

 املايكروويف

امتحانات  نظري

 سريعة

معرفة االساس النظري  4  01و 02

لالشعة حتت احلمراء واهم 

 تطبيقاهتا

, مطيافية االشعة حتت احلمراء

 تطبيقات االشعة حتت احلمراء

امتحانات  نظري

 سريعة

و  01

01  

معرفة االسس النظرية  4

الطياف رامان واهم 

 تطبيقاهتا

امتحانات  نظري بعض التطبيقات, مطيافية رامان

 سريعة

معرفة االسس النظرية  2 32

لالطياف االلكرتونية واهم 

 تطبيقاهتا

بعض , االطياف االلكرتونية

 التطبيقات

امتحانات  نظري

 سريعة

نووي مطيافية الرنني ال معرفة  2 31

   املعناطيسي

امتحانات  نظري مطيافية الرنني النووي املعناطيسي

 سريعة
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 البنية التحتية  .46

 قيس عبد الكريم.كتاب الكم و االطياف   د -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ليلى دمحم نجيب .دكتاب الطيف            -2

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 مثىن عبداجلبار شنشل. د.مبادئ كيمياء الكم أ  -7

 .مقاالت خمتارة من النت -2

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

24- Undergraduate Quantum Chemistry by Jussi Eloranta 2014 

25- MOLECULAR QUANTUM MECHANICS  by Peter Atkins 

and Ronald Friedman, 4
th

 edition,  Oxford University Press 

2005. 

 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

زيادت ساعات النظري لتكون ثالث ساعات بدال من ساعتين لكون المقرر يحتوي على كم كبير من   -5

سيما وأن طلبة المرحلة الرابعة لديهم . الموضوعات وهو يجمع مقرري كيمياء الكم واالطياف معا  

 .المدارس لمدة اربعين يوم تطبيق في
 .توفير وسائل االيضاح المتنوعة والمتطورة  -6
 .توفير المصادر الحديثة للطالب  -7
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .65

 الكيمياء قسم  المركز/  علمي القسم ال .66

 المرحلة االولى/ الحاسبات  رمز المقرر/ اسم  .67

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .68

 الفصل االول والثاني السنة/ الفصل  .69

  عادل امعال ضمد.د.م.أ
 24 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .76

 1/2/2617 داد هذا الوصف تاريخ إع .71

 أهداف المقرر .72

 معرفة مكوانت احلاسبة االلكرتونية و مراحل نشوء احلاسبات -29

تعريف الطالب بالحاسبة االلكترونية والمراحل الزمنية لنشوءها وتطورها من خالل دراسة  ويتضمن المنهج 
لفة وتعريف الطالب بكل مكونات الحاسبة وعالقتها مع بعض ووظيفة كل مكون من اجيال الحاسبة المخت

كذلك دراسة الخوارزميات وطريقة كتابتها واخذ العديد من االمثلة على مختلف المشاكل الرياضية . مكوناتها
زية والمخططات وغيرها وكتابة الخوارزمية المناسبة لها وبانواع الخوارزميات المختلفة ومنها الكالمية والرم

ثم البدء بالبرامج التطبيقية لمجموعة االوفس ومنها برنامج معالجة النصوص ورد حيث يتضمن . االنسيابية
ثم برنامج معالجة البيانات اكسل  حيث يتضمن . شرح كافة تفاصيل البرنامج وامكانياته واالدوات الخاصة به

 .اصة بهشرح كافة تفاصيل البرنامج وامكانياته واالدوات الخ

 



 

  
 53الصفحة 

 
  

 التعرف على وظائف كل مكون من مكوانت احلاسبة وعالقته ابملكون االخر -31

 تنمية املهارات لدى الطالب يف استخدام احلاسبة االلكرتونية -31

يكتسب الطالب مهارة استخدام بعض الربامج التطبيقية املهمة مثل برانمج معاجلة النصوص ورد وبرانمج  -32
 معاجلة البياانت اكسل

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .42

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .تعريف الطالب باهمية الحاسبة االلكترونية في حياتنا اليومية  -1أ

 تعريف الطالب بمراحل  الحاسبة االلكترونية -2أ

 توضيح االسس النظرية لعمل البرامج ولغات البرمجة -3أ

 تعريف الطالب باهم البرامج التطبيقة   -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .ةاكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية  الحاسبة االلكترونية في حياتنا اليومي – 1ب

اكتساب الطالب خبرة المعالجات النظرية لمختلف المشاكل اليومية باستخدام التسلسل المنطقي  – 2ب

 .بالتفكير

 .اكتساب الطالب خبرة في كتابة النصوص ومعالجة البيانات باستخدام الحاسبة االلكترونية – 3ب

. 

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -34

 جية التعليم الجماعي استخدام استراتي -35

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -36

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -37

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -38

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -48

 .اسئلة اثناء المحاضرة -49

 .يةامتحانات تحريرية فصل -56

 .امتحانات تحريرية نهائية -51

 .Quizاالمتحانات السريعة  -52



 

  
 54الصفحة 

 
  

 

 .الواجبات البيتية -53

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

بصورة اكتساب الطالب مهارات التحليل الرياضي واستخدام التسلسل المنطقي في معالجة المشكالت 

كذلك تطوير قابلية الطالب في مجال البحث العلمي واالستنتاجات . عامة والكيميائية بصورة خاصة 

 .المنطقية المبنية على اسس نظرية رصينة 
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 بنية المقرر .43

طريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
 طريقة التقييم

امتحانات  نظري احلاسبة االلكرتونية حلاسبةالتعريف اب 2 1

 سريعة
نظرة اترخيية على نشوء  4 3و  2

 احلاسبة وتطورها

نظرة اترخيية على نشوء احلاسبة 

 وتطورها

امتحانات  نظري

 سريعة

امتحانات  نظري مكوانت احلاسبة معرفة مكوانت احلاسبة 2 4

 سريعة
امتحانات  ظرين مكوانت احلاسبة معرفة مكوانت احلاسبة 2 5

 سريعة
معرفة التسلسل املنطقي يف  2 6

حل املشكالت عرب 

 اخلوارزميات

امتحانات  نظري اخلوارزميات

 سريعة

معرفة التسلسل املنطقي يف  2  7

حل املشكالت عرب 

 اخلوارزميات

امتحانات  نظري اخلوارزميات

 سريعة

تطوير املهارة يف حل   4 9و  8

 اخلوارزميات

امتحانات  نظري اخلوارزميات لى امثلة خمتلفة ع

سريعة وتقديم 

تقرير نظري 

يتظمن كيفية 

اخذ عينة امن 

ماء شط 

العرب وتقدير 

نسبة كلوريد 

الصوديوم 

 فيها
و  16

11 
معرفة شبكات احلاسب  4

 االلكرتوين

امتحانات  نظري شبكات احلاسب االلكرتوين

 سريعة

امتحانات  نظري ت احلاسب االلكرتوينشبكامعرفة انواع شبكات احلاسب  2 12

 سريعة
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 االلكرتوين

معرفة انواع اهلجوم  2 13

 االلكرتوين على احلاسبة

امتحانات  نظري الفايروسات واهلكر والكركر

 سريعة

امتحانات  نظري الوقاية من الفايروسات الوقاية من الفايروسات 2 14

 سريعة
 عطلة نصف السنة

التعرف على الربامج  2 11

 التطبيقية

   لربامج التطبيقيةا

التعرف على الربامج  2 11

 التطبيقية

   الربامج التطبيقية

التعرف على الربامج  2 11

 معاجلة النصوص

   برامج معاجلة النصوص

التعرف على الربامج  2 02
 معاجلة النصوص

   برامج معاجلة النصوص

التعرف على الربامج  2 01
 معاجلة النصوص

   برامج معاجلة النصوص

التعرف على الربامج  2 00
 معاجلة النصوص

   برامج معاجلة النصوص

التعرف على الربامج  2 03
 معاجلة النصوص

امتحانات  نظري برامج معاجلة النصوص

 سريعة

التعرف على الربامج  2 04
 معاجلة النصوص

امتحانات  نظري برامج معاجلة النصوص

 سريعة
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 البنية التحتية  .44

 ال يوجد كتاب مقرر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 

- 

اـ الكتب والمراجع التي 

)  ى بها                يوص

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

 اوصي بتأليف كتاب خاص مبنهج احلاسبات يتضمن مفردات املادة املقرة وزاراي

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

زيادت ساعات النظري لتكون ساعتين  بدال من ساعة لكون المقرر يحتوي على كم كبير من   -8

 .الموضوعات 
 .وغيرها hyperchemو   chemofficeل موضوعات البرامج التطبيقية الخاصة بالكيمياء مثل ادخا -9

 تحديد كتاب منهجي للمادة -16
 .توفير وسائل االيضاح المتنوعة والمتطورة  -11
 .توفير المصادر الحديثة للطالب  -12

 
 

 

التعرف على برامج  2  05
 انتالبيا معاجلة

امتحانات  نظري برامج معاجلة البياانت

 سريعة

التعرف على برامج  4  01و 02
 معاجلة البياانت

امتحانات  نظري برامج معاجلة البياانت

 سريعة

و  01

01  

التعرف على برامج  4
 معاجلة البياانت

امتحانات  نظري برامج معاجلة البياانت

 سريعة

التعرف على برامج  2 32
 تمعاجلة البياان

امتحانات  نظري برامج معاجلة البياانت

 سريعة

التعرف على برامج  2 31
 معاجلة البياانت

امتحانات  نظري برامج معاجلة البياانت

 سريعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .73

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .74

 المرحلة الثالثة/ الكيمياء العضوية  رمز المقرر/ اسم  .75

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .76

 الدراسية الثالثة السنة/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .77

 داود سالم عبد. د.تحسين عبد القادر السالم     و  أ. د.أ
 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .78

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .86

 .يف حياتنا ودورها املهم يف بناء واحملافظة على جسم الكائن احلي لعضويةتوضيح الطالب امهية الكيمياء ا -33

 .ساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسياكت -34

 .بهاوكيفية جتنب املواد الكيميائيةاكتساب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع  -35

 .معرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول املقرر وابلتايل حتديد ماهو مفيد ومضر جلسم االنسان -36

 
 
 

وهي الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية  يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني

حيث تشمل تدريس , والبروتينات والفيتامينات واالنزيمات واالحماض النووية والنيوكليوتيدات والهورمونات

شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لدورها الحيوي المهم في داخل جسم االنسان وفي حياتنا اليومية 

 .ا من خالل بناء نظام صحي يحافظ او يقلل من االصابة باالمراضوبالتالي تنظيم حياتن
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .46

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء العضوية في حياتنا اليومية -1أ

توضيح الطالب اهمية الكيمياء الفراغية للمركبات العضوية وكيفية تسميتها وانواعها وطرق  -2أ

 .تحضيرها وتفاعالتها

مركبات الوسطية وانواعها وطرق تكوينها وتفاعالتها واهميتها في التفاعالت توضيح الطالب ال -3أ

 .العضوية

  .توضيح الطالب الحامضية والقاعدية والعوامل التي تؤثر عليها -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .نا اليوميةاكتساب الطالب خبرة نظرية عن دورعن انواع  واهمية فصول المقرر في حيات – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين المركبات من الناحية الفراغية في فصول المقرر – 2ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين المركبات الحامضية والقاعدية وقوة كال منهما – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -39

  .محاضراتاستخدام شاشة العرض اللقاء ال -40

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -41

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -42

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -54

 .اسئلة اثناء المحاضرة -55

 .امتحانات تحريرية فصلية -56

 .امتحانات تحريرية نهائية -57

 .Quizاالمتحانات السريعة  -58

 .الواجبات البيتية -59

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

كذلك تطوير , اكتساب الطالب خبرة في كيفية التعامل مع المركبات الكيميائية وكيفية تجنب مشاكلها

 .الماجستير والدكتوراهقابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا 
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 بنية المقرر .47

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

امتحانات  نظري التشكيل و املركبات الفعالة , الصيغ الكيميائية  الكيمياء الفراعية  2 1

 سريعة
امتحانات  نظري الكريالية و حتليل االنداد ذرة الكاربون الكيمياء الفراعية 2 2

 سريعة
تفاعالت ذات خصوصية جمسمة وتفاعالت  الكيمياء الفراعية 2 3

 اجلزيئات الكريالية 
امتحانات  نظري

 سريعة

منشا احلامضية يف املركبات العضوية : احلوامض  احلوامض والقواعد  2 4
 واحلوامض االليفاتية الضعيفة

امتحانات  نظري

 عةسري

امتحانات  نظري احلوامض االليفاتية املعوضة والفينوالت  احلوامض والقواعد 2 5

 سريعة
امتحانات  نظري احلوامض الكاربوكسيلية االروماتية   احلوامض والقواعد 2 6

 سريعة
القواعد االليفاتية واالروماتية والقواعد  احلوامض والقواعد 2 7

 ملتجانسةاالروماتية والقواعد احللقية غري ا
امتحانات  نظري

 سريعة

 ايوانت الكاربون املوجبة 2 8
Carbonium ion  

 استقرارية وبنية ايوانت الكاربونيوم املوجبة 

 اعادة ترتيب ايون الكاربون املوجب

امتحانات  نظري

 سريعة

 ايوانت الكاربون املوجبة 2 9
Carbonium ion 

 ارحتال اىل نرتوجني انقص لاللكرتون

 اوكسجني انقص لاللكرتون هجرة اىل 

امتحانات  نظري

 سريعة

 الكارابنيوانت 2 16
Carbanion  

 استقرارية ايون الكارابن

 الكارابنيون والتومترية 

امتحانات  نظري

 سريعة

 الكارابنيوانت 2 11
Carbanion 

 تفاعالت الكارابنيون 

 االضافة و االزاحة و اعادة الرتتيب

امتحانات  نظري

 سريعة

ويض نيوكليوفيلي على ذرة تع 2 12
 كاربون مشبعة 

 امليكانيكية واملفاهيم الكيموفراغية مليكانيكية 

SN1 

امتحانات  نظري

 سريعة

تعويض نيوكليوفيلي على ذرة   2 13
 كاربون مشبعة

 امليكانيكية واملفاهيم الكيموفراغية مليكانيكية 

SN2    وSNi 

امتحانات  نظري

 سريعة

على ذرة   تعويض نيوكليوفيلي 2 14
 كاربون مشبعة

انثري البنية واملذيب واجملموعة الداخلة 
  واتثري اجملموعة املغادرة( النيوكليوفيل)

امتحانات  نظري

 سريعة
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 عطلة نصف السنة

امتحانات  نظري E1وميكانيكية ( 7,2)او  βانتزاع  تفاعالت االنتزاع 2 77

 سريعة

امتحانات  نظري E1CB و  E2ميكانيكية  تفاعالت االنتزاع 2 71

 سريعة

 التوجيه يف تفاعالت احلذف حبسب مفاهيم  تفاعالت االنتزاع 2 79

 ستيزف وهوفمان 

امتحانات  نظري

 سريعة

اتثري االنتزاع مقابل االستبدال واتثري البنية  تفاعالت االنتزاع 2 22

 الفراغية واجملاميع املنشطة على االنتزاع

امتحانات  نظري

 سريعة

تعريف اجلذر احلر وطرق تكوين اجلذر احلر  ر احلرة اجلذو  2 27
 الضوئية واحلرارية واالكسدة واالختزال

امتحانات  نظري

 سريعة

شكل اجلذر احلر واستقرارة والعوامل املؤثرة  اجلذور احلرة 2 22

 على االستقرارية

امتحانات  نظري

 سريعة

 تفاعالت اجلذر احلر  اجلذور احلرة 2 23
 هلالوجني على طبقة االوزونواتثري مركبات ا

امتحانات  نظري

 سريعة

املركبات احللقية الغري  2 24
 متجانسة

تعريف ابنواع املركبات احللقية الغري 

 متجانسة وطرق تسميتها

امتحانات  نظري

 سريعة

التسمية والرتكيب وتفاعالت االستبدال  الفيوران  2 25

 (الفعالية والتوجيه)االلكرتوفيلية 

نات امتحا نظري

 سريعة

التسمية والرتكيب وتفاعالت االستبدال  والبريول 2 26

 الفعالية والتوجيه)االلكرتوفيلية 

امتحانات  نظري

 سريعة

التسمية والرتكيب وتفاعالت االستبدال  والثايوفني 2 27

 (الفعالية والتوجيه)االلكرتوفيلية 

امتحانات  نظري

 سريعة
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 البنية التحتية  .48

 march’s advance organic chemistry  ( Jerry March)-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 عضيد مريي. و د( فاضل سلمان كمونة. د. ) الدليل اىل ميكانيكية التفاعالت العضوية  -7

 (عبداجلبار خملص ومجاعته . اتليف د) ية للصفوف الثالثة الكيمياء العضو -2

التي  اـ الكتب والمراجع

المجالت )    يوصى بها

 ( .... ,التقارير , العلمية 

1-march’s advance organic chemistry  ( Jerry March) 
2-organic chemistry       (   Paula Y. Bruice ) 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49

 اضافة مواضيع جديدة الى المقرر وهي

 

 التفاعالت العضوية المحفزة  -1
 الحماية للمجاميع الفعالة مثل مجاميع االمين والكاربونيل والكاربوكسيل والكحوالت والفينوالت -2
 التفاعالت العضوية بتاثير الموجات الصوتية واالشعة المايكروية   -3

 
 

 

 

 
 

 

 

 

عالت االستبدال التسمية والرتكيب وتفا االندول 2 21

 (الفعالية والتوجيه)االلكرتوفيلية 

امتحانات  نظري

 سريعة

التسمية والرتكيب وتفاعالت االستبدال  البرييدين 2 29

 (الفعالية والتوجيه)االلكرتوفيلية 

امتحانات  نظري

 سريعة

التسمية والرتكيب وتفاعالت االستبدال  الكوينولني 2 32

 (وجيهالفعالية والت)االلكرتوفيلية 

امتحانات  نظري

 سريعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .81

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .82

 المرحلة الثانية/ الكيمياء العضوية  رمز المقرر/ اسم  .83

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .84

 السنة الدراسية االولى والثانية/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .85

 زينب عبد االمير دمحم صالح. د.م.أ
 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .86

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 .افظة على جسم الكائن احليتوضيح الطالب امهية الكيمياء احلياتية يف حياتنا ودورها املهم يف بناء واحمل -37

 .اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -38

 .اكتساب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع صحة جسمه وكيفية جتنب االمراض -39

 .فيد ومضر جلسم االنسانمعرفة ومتييز املركبات الكيميائية املختلفة يف فصول املقرر وابلتايل حتديد ماهو م -41

 
 
 

م المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية يقس

حيث تشمل تدريس , والبروتينات والفيتامينات واالنزيمات واالحماض النووية والنيوكليوتيدات والهورمونات

سان وفي حياتنا اليومية شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لدورها الحيوي المهم في داخل جسم االن

 .وبالتالي تنظيم حياتنا من خالل بناء نظام صحي يحافظ او يقلل من االصابة باالمراض
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .56

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء الحياتية في حياتنا اليومية -1أ

توضيح الطالب اهمية الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية والبروتينات والفيتامينات  -2أ

 .والنيوكليوتيدات واالحماض النووية والهورمونات واثارها االيجابيه والسلبيةواالنزيمات 

 .توضيح الطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

  .توضيح الطالب التفاعالت التي تحدث داخل جسم الكائن الحي ونواتجها ومضاره وفوائده -4أ

  .مقررالخاصة بال يةتالمهارااألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

 .اكتساب الطالب خبرة في بناء جسمه من الناحية الصحية وتجنب االمراض قدر االمكان – 3ب

  ئق التعليم والتعلمطرا     

 .المحاضرات النظرية -43

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -44

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -45

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -46

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -66

 .اسئلة اثناء المحاضرة -61

 .متحانات تحريرية فصليةا -62

 .امتحانات تحريرية نهائية -63

 .Quizاالمتحانات السريعة  -64

 .الواجبات البيتية -65

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

جسمه من خالل اختيار الغذاء اكتساب الطالب خبرة في كيفية المحافظة على البناء الصحي الصحيح ل

 .كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه, المناسب له
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 بنية المقرر .51

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 الفينوالت 4 7

 

 

كيب، الخواص الصيغة العامة والتر 

الفيزياوية، مصادر الفينوالت، تحضير 

مركبات الفينوالت،  تفاعالت 

 .الفينوالت

 

امتحانات  نظري

 سريعة

 هاليدات االريل 6 2

 

  

 الصيغة العامة والتراكيب، الخواص 

الفيزياوية، تحضير مركبات هاليدات 

 .االريل، التفاعالت

امتحانات  نظري

 سريعة

 الكحوالت 6 3

  

ة والخواص التسمي

الفيزياوية،الخواص والمصدر 

الصناعي، تحضير الكحوالت،  

تفاعالت الكحوالت ، الكشف عن 

 .  الكحوالت

امتحانات  نظري

 سريعة

االمينات وامالح  6 4

 الدايزونيوم

 

التركيب، التصنيف، التسمية،        

الخواص الفيزياوية، امالح االمينات، 

المصادر الصناعية، تحضير مركبات 

االمين، قاعدية االمينات ، تفاعالت 

، التفاعل مع (التعويض)االمينات 

حامض النتروز، تكوين امالح 

الدايزونيوم ، تفاعالت  االزدواج 

 .باستعمال امالح الدايزونيوم

امتحانات  نظري

 سريعة

االيثرات  6 5

 وااليبوكسيدات  

التسمية، الخواص الفيزياوية، تحضير 

كسيدات، االيثرات،تحضير االيبو

تفاعالت االيثرات، تفاعالت 

 .                                            االيبوكسيدات

امتحانات  نظري

 سريعة

 عطلة نصف السنة

االلديهايدات  1 6

 والكيتونات

التركيب، الخواص الفيزياوية، مركبات     

االلديهايد والكيتون، تحضير االلديهايد 

ديهايد والكيتون ، والكيتون، تفاعالت االل

امتحانات  نظري

 سريعة
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  Organic Chemistry -7 المطلوبة ـ الكتب المقررة 1

R.T.Morrison and R.N.Boyd 
 عضيد يوسف مريي. عبدهللا عبد الكرمي و د. امري عتو و د. د: الكيمياء العضوية للصفوف الثانية  -2

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 .فاضل سليمان كمونة. د: مقدمة مكثفة يف الكيمياء العضوية  -7

 .مروان حممود زكراي. خالد حممود داؤد  و د. دمحم نزار ابراهيم  و د. د: لعضوية الكيمياء ا -2

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

26- Organic Chemistry                        

  Graham and Selmios 

 
 
 
 

االضافة النيوكليوفيلية لالصرة المزدوجة 

في الكاربونيل، تصنيف مشتقات 

, الكاربونيل، حامضية الفا هيدروجين

 .                                          تفاعالت التكاثف مع الميكانيكيات

الحوامض  5 7

 الكاربوكسيلية  

                                  

التركيب، الخواص الفيزياوية ،      

التسمية، امالح الحوامض الكاربوكسيلية، 

المصادر الصناعية، تحضير االحماض 

الكاربوكسيلية، تفاعالت االحماض 

الكاربوكسيلية، االحماض الكاربوكسيلية 

 .      الثنائية

امتحانات  نظري

 سريعة

مشتقات االحماض  1 1

 كسيليةالكاربو

التركيب، الخواص الفيزياوية، التسمية، 

انواع المشتقات، تحضير مشتقات 

االحماض الكاربوكسيلية، تفاعالت 

 .                                 المشتقات

امتحانات  نظري

 سريعة

مركبات الكبريت  6 9

 العضوية  

      

التركيب،الخواص الفيزياوية، طرق 

 .خواص السلفونيةالتحضير، التفاعالت، ال

امتحانات  نظري

 سريعة

مركبات الفسفور  6 72

 العضوية 

       

انواع مركبات الفسفور العضوية، طرق 

 .                                                                         التحضير، التفاعالت

امتحانات  نظري

 سريعة
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .53

اضافة مختبرات علمية عملية تربط النظري بالعملي لكي يستفاد الطلبة بشكل كامل في النظري   -13

 .والعملي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .89

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .96

 المرحلة الثانية/ الكيمياء الالعضوية  رمز المقرر/ اسم  .91

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .92

 السنة الدراسية االولى والثانية/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .93

 ويجاسم دمحم صالح الشا. د.م.ا
 ساعة 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .94

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96

 .توضيح الطالب أمهية الكيمياء الالعضوية يف شىت اجملاالت  -41

اكتساب الطالب فهم وادراك للجدول الدوري وكيفية توزيع العناصر يف اجلدول من خالل العرض املقدم من  -42
 .قبل التدريسي

 .حلصول على معرفة تواجد وحتضري وصفات العناصر يف الزمرة الواحدة والدورة الواحدة ا -43

معرفة انواع أستخدامات هذه العناصر والتوزيع االلكرتوين ملداراهتا والفروقات الواضحة بني عناصر اجلدول  -44
 .الدوري  

 
 
 

يهدف المقرر الى اكساب الطلبه فهم الجدول الدوري ويقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني 
ميائيه واالسس القانونيه للتوزيع العناصر فيه وكيفيه استنباط المعلومات والصفات الكيميائيه للعناصر الكي

ً يهدف المقرر ووالفيزيائية الي عنصر من الجدول وفهم الخصائص الدوريه للعناصر  الى ايصال  أيضا
 .اصرمعلومات عن  العناصر الممثله في الجدول وأهميتها والتطبيقات الحديثه لبعض هذه العن
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .54

   رفيةهداف المعاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء الالعضوية في حياتنا اليومية -1أ

 .توضيح الطالب اهمية العناصر الكيميائية داخل وخارج الكائن الحي  -2أ

 .توضيح الطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

  .كبات عناصر الجدول الدوريتوضيح الطالب لطرق التحضير واستخدامات مر -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

 .يح والخاطئ للتركيب الكيمائياكتساب الطالب خبرة في التمييز بين الصح – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -47

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -48

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -49

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -50

  طرائق التقييم     

 .يرية اسبوعية امتحانات تحر -66

 .اسئلة اثناء المحاضرة -67

 .امتحانات تحريرية فصلية -68

 .امتحانات تحريرية نهائية -69

 .Quizاالمتحانات السريعة  -76

 .الواجبات البيتية -71

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

فية الحصول على التركيب المالئم للجدول الدوري ومعرفة كيفية توزيع اكتساب الطالب خبرة في كي

كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا , االلكترونات في المدارات الداخلية والخارجية

 .الماجستير والدكتوراه
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 بنية المقرر .55

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم ضوعأو المو/ اسم الوحدة 

تصنيف اجلدول )اجلدول الدوري 2 1
 (الدوري 

امتحانات  نظري تعليمات السالمه يف املختربوكيفيه كتابه التقارير

 سريعة
العناصر )اجلدول الدوري 2 2

 (االنتقاليه واملشعه –تصنيفها 
امتحانات  نظري حتضري اهليدروجني 

 سريعة
خلصائص ا)اجلدول الدوري 2 3

 (الدوريه للعناصر 
امتحانات  نظري دراسه اهليدروجني كعامل خمتزل 

 سريعة
امتحانات  نظري و القواعد  احلوامض اهليدروجني  2 4

 سريعة
  كلوريد الليثيومحتضري   اهليدروجني 2 5

 
امتحانات  نظري

 سريعة
صفاهتا العامه  العناصر القلويه 2 6

 ونظائرها 
امتحانات  نظري وتنقيته الصوديومكلوريدحتضري  

 سريعة
امتحانات  نظري حتضريكربيتات الصوديوم وكربيتات البواتسيوم  العناصر القلويه 2 7

 سريعة
امتحانات  نظري دراسه االلكتون املتمذوب   العناصر القلويه 2 8

 سريعة
صفاهتا  العناصر القلويه الرتابيه 2 9

 العامه ونظائرها
امتحانات  نظري الربيليوم  خالتحتضري ودراسه خصائص 

 سريعة
امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص تراترات الباريوم العناصر القلويه  الرتابيه 2 16

 سريعة
امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائصكرومات الباريوم  العناصر القلويه الرتابيه 2 11

 سريعة
صفاهتا عناصر اجملموعه الثالثه  2 12

 االعامه ونظائره
امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائصه اوكسيد البورون 

 سريعة
امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائصبورات الباريوم  عناصر اجملموعه الثالثه 2 13

 سريعة
امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص اوكسيداالملنيوم   عناصر اجملموعه الثالثه 2 14

 سريعة

صفاهتا عناصر اجملموعه الرابعه  2 15
 العامه ونظائرها

   حتضري ودراسه خصائص فوسفات االملنيوم 

 عطلة نصف السنة 16

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص كاربوانت الكالسيوم  عناصر اجملموعه الرابعه  2 77

 سريعة
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امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص كلوريد القصديروز  عناصر اجملموعه الربعه  2 71

 سريعة

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص كرومات الرصاص  صفاهتا عناصر اجملموعه اخلامسه  2 79

 سريعة

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص فوسفومولوبيدات املنيوم   عناصر اجملموعه اخلامسه  2 22

 سريعة

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص فوسف عناصر اجملموعه اخلامسه  2 27

 عةسري

 عناصر اجملموعه السادسه 2 22
 صفاهتا العامه ونظائرها

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص فوسفات الباريوم احلامضيه 

 سريعة

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص كربيتيد االنتيمون  عناصر اجملموعه السادسه  2 23

 سريعة

امتحانات  نظري ريه للكربيت دراسه خصائص  احلرا عناصر اجملموعه السادسه  2 24

 سريعة

صفاهتا عناصر اجملموعه السابعه  2 25
 العامه ونظائرها

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص

 سريعة

امتحانات  نظري حتضري ودراسه خصائص كلوريد الفضه عناصر اجملموعه السابعه  2 26

 سريعة

امتحانات  نظري وميد الفضهحتضري ودراسه خصائص بر  عناصر اجملموعه السلبعه 2 27

 سريعة

صفاهتا العامه العناصر النبيله  2 21
 ونظائرها

امتحانات  نظري 

 سريعة

    العناصر النبيله  29

    مراجعة شاملة  32
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 .عصام جرجيس -الكيمياء الالعضويه العناصر املمثله   د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

يسية ـ المراجع الرئ2

 (  المصادر)

 نعمان النعيمي  -د(اجلزء الثاين )الكيمياء الالعضويه  -7
ابسم السعدي.د 7ج/الكيمياء الالعضوية العصرية لطلبة املرحلة الثانية كيمياء كلية الرتبية-2    

مهدي انجي الزكوم.د. كيمياء العناصر املتثلة:الكيمياء الالعضوية -3  
اـ الكتب والمراجع التي 

)  بها                يوصى 

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

1-Periodic Table Basic by Staff BarCharts Inc. (2002)  

2-Chemistry of the Elements, Second Edition 2nd Ed by N. 

N. Greenwood 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .57

والتي لم تذكر بمفردات المنهج مثل موضوع  الممثلة العناصراضافة بعض المواضيع المهمة لكيمياء   -14

 .االستخدامات الحديثة لها وخاصة في مجال النانو
 .بعض المواضيع التي تمت اضافتها لمناهج االعدادية والمتوسطة ليس بذي فائدة للطلبة حذف  -15
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .97

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .98

 المرحلة الثالثة/ الكيمياء الالعضوية  رمز المقرر/ اسم  .99

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .166

 انيةالسنة الدراسية االولى والث/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .161

 رافد حميدان. د.م.ا
 ساعة 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .162

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .163

 أهداف المقرر .164

 .المهية الكيمياء التناسقية يف شىت اجملاالت توضيح الطالب  -45

ن قبل خالل العرض املقدم م للرتكيب الكيميائي الصحيح للمركب التناسقي مناكتساب الطالب فهم وادراك  -46
 .التدريسي

 .احلصول على معرفة حول اهم النظرايت اليت عاجلت الرتكيب الكيميائي للمعقدات التناسقية -47

 .معرفة انواع التهجني واالشكال اهلندسية للمعقدات التناسقية  -48

 
 
 

االول والثاني وتشمل مقدمة في الكيمياء التناسقية والنظريات التي تفسر  يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين

المركبات التناسقية وايضا طرق تحضير واستقرارية المركبات التناسقية ، حيث يتم تدريس شامل لها والتي 

لصحيح تؤدي الى فهم الطالب لمعنى المركب التناسقي ومدى اهميته باالضافة الى فهمه التركيب الكيميائي ا

 .لمثل هذه المركبات الكيميائية
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .58

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .الكيمياء التناسقية في حياتنا اليومية توضيح الطالب اهمية -1أ

 .توضيح الطالب اهمية المعقدات التناسقية داخل وخارج الكائن الحي  -2أ

 .توضيح الطالب المركبات الكيميائية الرئيسة والمشتقة لكل فصل من فصول المقرر -3أ

  .تناسقيةتوضيح الطالب لطرق التحضير والعوامل المؤثرة على استقرارية المعقدات ال -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكتساب الطالب خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

 .ب الكيمائياكتساب الطالب خبرة في التمييز بين الصحيح والخاطئ للتركي – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -51

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -52

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -53

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -54

  طرائق التقييم     

 .امتحانات تحريرية اسبوعية  -72

 .ئلة اثناء المحاضرةاس -73

 .امتحانات تحريرية فصلية -74

 .امتحانات تحريرية نهائية -75

 .Quizاالمتحانات السريعة  -76

 .الواجبات البيتية -77

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

تركيب المالئم للمعقد التناسقي ومعرفة طرق تفاعالته اكتساب الطالب خبرة في كيفية الحصول على ال

 .كذلك تطوير قابلية الطالب في اكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه, الصحيحة
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 بنية المقرر .59

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

امتحانات  نظري نظرة اترخيية يف تطور الكيمياء التناسقية  يمياء التناسقيةمقدمة يف الك 2 1

 سريعة
امتحانات  نظري صفات الفلزات االنتقالية  املعقد التناسقي 2 2

 سريعة
امتحانات  نظري اهم االعداد التاسقية للمعقدات التناسقية االعداد التناسقية 2 3

 سريعة
امتحانات  نظري يكنداتانواع الل املعقد التناسقي 2 4

 سريعة
امتحانات  نظري تسمية املعقدات التناسقية املعقد التناسقي 2 5

 سريعة
امتحانات  نظري امثلة حول تسمية املعقدات التناسقية املعقد التناسقي 2 6

 سريعة
النطرايت اليت تفسر  2 7

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري قاعدة العدد الذري الفعال

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 8

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية السلسلة ونظرية فرينر

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 9

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية اصرة التكافؤ

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 16

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية اصرة التكافؤ

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 11

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية اصرة التكافؤ

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 12

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية اجملال البلوري

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 13

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية اجملال البلوري

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 14

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية اجملال البلوري

 سريعة
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 عطلة نصف السنة

النطرايت اليت تفسر  2 77

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية االوربيال اجلزيئي

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 71

 املركبات التناسقية

امتحانات  رينظ نظرية االوربيال اجلزيئي

 سريعة

النطرايت اليت تفسر  2 79

 املركبات التناسقية

امتحانات  نظري نظرية االوربيال اجلزيئي

 سريعة

امتحانات  نظري التشابه اجلزيئي يف املعقدات التناسقة االيزومرات 2 22

 سريعة

التشابه اهلندسي والبصري يف املعقدات  االيزومرات 2 27

 التناسقية

 امتحانات نظري

 سريعة

طرق حتضري املركبات  2 22

 التناسقية

تفاعالت يف املذيبات املائية ، تفاعالت يف 

املذايت غري املائية ، تفاعالت بغياب 

 املذيب

امتحانات  نظري

 سريعة

طرق حتضري املركبات  2 23

 التناسقية

التفكك احلراري للمركبات ، تفاعالت 

االكسدة واالختزال ، التفاعالت أبستخدام 

 عوامل احملفزةال

امتحانات  نظري

 سريعة

استقرارية املركبات  2 24

 التناسقية

االستقرارية الثرموديناميكية واالستقرارية 

 احلركية

امتحانات  نظري

 سريعة

استقرارية املركبات  2 25

 التناسقية

العوامل املؤثرة على استقرارية املعقدات 

 التناسقية

امتحانات  نظري

 سريعة

يكانيكية حركية وم 2 26

 املركبات املعقدة

التفاعالت اليت جتري عن طريق كسر 

 االصرة

امتحانات  نظري

 سريعة
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 البنية التحتية  .66

 .احسان عبد العين.الكيمياء الالعضوية والتناسقية أتليف د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 .لنعيمي ومجاعتهنعمان سعد ا.الكيمياء الالعضوية والعناصر االنتقالية مبادئ التناسقية د -7

 .عصام جرجيس.الكيمياء التناسقية أتليف د -2

 . مهدي انجي الزكوم. كيمياء العناصر االنتقالية أتليف د -3

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

27- M.Gerloch and E.C.Constable,”Transition metal 

chemistry”,Weinheim, NewYork, 1994.   

28- G.D. Tuli,R.D. Madan,S.K. Basu, “Advanced Inorganic 

chemistry” Published by S. Chand & Company Ltd , 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .61

اضافة بعض المواضيع المهمة للكيمياء التناسقية والتي لم تذكر بمفردات المنهج مثل موضوع   -16

 .مغناطيسة للمعقدات التناسقيةالصفات ال
 .حذف الموضوع االخير وهو الميكانيكيات النه ليس بذي فائدة للطلبة حسب رأيي -17

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

حركية وميكانيكية  2 27

 املركبات املعقدة

التفاعالت اليت جتري عن طريق اضافة 

 اصرة

امتحانات  نظري

 سريعة

حركية وميكانيكية  2 21

 املركبات املعقدة

زال ميكانيكية تفاعالت االكسدة واالخت

 للمركبات التناسقية ، امثلة

امتحانات  نظري

 سريعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة ة التعليميةالمؤسس .165

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .166

 المرحلة الرابعة/ الكيمياء الصناعية رمز المقرر/ اسم  .167

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .168

 الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .169

 نادية عاشور حسين. د.م.ا
 72 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .116

 1/2/2617 الوصف تاريخ إعداد هذا  .111

 أهداف المقرر .112

  لبرتوكيماويةا الصناعاتتوضيح الطالب امهية  -49

 

 .اكتساب الطالب فهم وادراك صحي لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -51

 البرتول ملقطرات الكيميائية والعمليات والتحوالت البرتول تكرير طريقة توضح -51

  أصل البرتول والغاز الطبيعي وخواصهما الفيزايئية والكيميائيةيف اكتساب الطالب خربة نظرية -52
 

يقسم المقرر الى عدة فصول للفصلين االول والثاني وهي الكاربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية 

حيث تشمل تدريس , ت واالنزيمات واالحماض النووية والنيوكليوتيدات والهورموناتوالبروتينات والفيتامينا

شامل لها والتي تؤدي الى فهم الطالب لدورها الحيوي المهم في داخل جسم االنسان وفي حياتنا اليومية 

 .وبالتالي تنظيم حياتنا من خالل بناء نظام صحي يحافظ او يقلل من االصابة باالمراض
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .62

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء الصناعية في حياتنا اليومية -1

 .البتروكيميائية الصناعات في الرئيسية العمليات تميز 2

 والتفاعالت الحفازات وتحضير البترول بكيمياء صلة ذات عملية جاربت تجري3 -

 الهيدروكربونية والتحاليل الحفزية

 بممارسة لها حلول تقديم مع البتروكيميائية بالصناعات المرتبطة المشكالت توضح 4-

 وتناقشها وتفسرها والمعلومات النتائج وتحلل العليا التفكير مهارات

 وتكوين القرار اتخاذ على القدرة مع المستمر والتعلم الذاتي لمالتع مهارات تمارس 5-

 الفردية المسؤولية وتنمية فريق ضمن الجماعي العمل نحو إيجابية اتجاهات

 المناسبة واألوزان المقاييس وتقدر بكفاءة واألجهزة األدوات تستخدم 6-

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .خبرة نظرية عن دور واهمية فصول المقرر في حياتنا اليومية اكتساب الطالب – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في التمييز بين النافع والضار في فصول المقرر – 2ب

 .اكتساب الطالب خبرة في الصناعات البترويمياوية – 3ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -55

  .اضراتاستخدام شاشة العرض اللقاء المح -56

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -57

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -58

  طرائق التقييم     

 . .Quizاالمتحانات السريعة  -78

 .الصفية والمساهمات  اثناء المحاضرة  المناقشاتواالسئلة  -79

 . الشفهية االختبارات -86

 .فصليةامتحانات تحريرية  -81

 .امتحانات تحريرية نهائية -82

 .الواجبات البيتية -83

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

 - والعمليات الطبيعي والغاز بالبترول الخاصة المعلومات استنتاج على القدرة
 وتتابعيا منطقيا يبهاوترت البترول لمقطرات الكيميائية

 - وتفسيرها األدلة ووزن البتروكيميائية الصناعات تصنيف على القدرة
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 الكيميائية التحوالت والعمليات في والنتيجة السبب بين القائمة العالقات وتحديد إدراك على القدرة
 

 - سليمة علمية مناقشة ومناقشتها والمعلومات البيانات عرض على القدرة
 - تواجههن التي العرضية للمشكالت حلول تقديم مع المشكالت استشعار على القدرة
 الحراري والتكسر البترول تحليل طرق دراسة عند وتطبيقيا نظريا
 - ومناقشتها النتائج وتفسير تحليل خالل من التحليلي التفكير ممارسة على القدرة
 . الجودة وقياسات المحفز التشكيل موضوع في استنتاجها تم التي المعلومات وتقييم
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 بنية المقرر .63

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

الرتكيب , طرق معاجلته , وجوده واسخراجه  اصل النفط 3 1

 .الكيميائي للنفط اخلام 

اسئلة و  نظري

 مناقشات

اسئلة و  نظري النفط اخلام واعادة تكريرهمعاجلة  العمليات الكيميائية 3 2

 مناقشات

احلل احلراري و احلل احلراري لتكوين االلكينات احلل احلراري 3 3

 احلفازي

اسئلة و  نظري

 مناقشات

التحول  ,عملية التحول الرتكييب احلفازي   التحول  اتعملي 3 4

 االيزومريي احلفازي

 Quiz نظري

 Quiz نظري عمليات البلمرة احلفازية   ,احلفازية  االلكلة االلكلة احلفازية 3 5

 .البويل اثلني , الكحول االثيلي , االثلني     الصناعات البرتوكيمياوية 3 6

 

اسئلة و  نظري

 مناقشات

, اثلني كاليكول , اوكسيد االثلني  الصناعات البرتوكيمياوية 3 7
البويل ,الربوبيلني , الستايرين  

 بروبيلني 

لة و اسئ نظري

 مناقشات

 واجبات بيتية

الكحول , اكروانيرتايل   الصناعات البرتوكيمياوية 3 8

 .الكيومني , االيزوبروبيلي 

 Quiz نظري

اوكسيد .الكحول البيوتيلي وااليزوبيوتيلي  الصناعات البرتوكيمياوية 3 9

 االكرولني,الربوبيل 

 واجبات بيتية نظري

البيواتدايني ,االيزوبرين , سيتون اال   الصناعات البرتوكيمياوية 3 16

 .االستيلني , 

 Quiz نظري

صناعة االلديهايدات بواسطة الفورملة  الفورملة اهليدروجينية 3 11

 اهليدروجينية

اسئلة و  نظري

 مناقشات

 االكسدة يف الصناعات 3 12

 البرتوكيمياوية

االكسدة املتضمنة على اجلذور احلرة يف الطور 

 .السائل 

لة و اسئ نظري

 مناقشات

 واجبات بيتية نظرياكسدة الكيومني النتاج الفينول  االكسدة يف الصناعات  3 13
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 اكسدة التلوين النتاج الفينول, واالسيتون  البرتوكيمياوية

االكسدة يف الصناعات  3 14

 البرتوكيمياوية

صناعة الفينول من سلفوانت  

 صناعة الفينول من الكلوروبنزين, البنزين  

 Quiz نظري

االكسدة في الصناعات  3 15

 البتروكيمياوية

االكسدة النتاج حامض التيرفثاليك 

 ومشتقاته

اسئلة و  نظري

 مناقشات

 عطلة نصف السنة

16  

 

 

 تطبيق

17 

71 

79 

22 

27 

االكسدة يف الصناعات  3 22
 البرتوكيمياوية

الطرق الصناعية النتاج تريفثاالت الداي 
النتاج حامض  االكسدة, مثيل 

 االدبيك

اسئلة و  نظري

 مناقشات

االكسدة يف الصناعات  3 23
 البرتوكيمياوية

االكسدة النتاج حامض اخلليك  

االكسدة املتضمنة على اجلذور احلرة يف , 

 الطور الغازي

اسئلة و  نظري

 مناقشات

االكسدة يف الصناعات  3 24
 البرتوكيمياوية

تضمنة االكسدة يف الطور السائل غري  امل

 .على اجلذور احلرة

االكسدة يف الطور الغازي ابستعمال 

 .العوامل املساعدة غري املتجانسة 

 Quiz نظري
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 البنية التحتية  .64

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  صادرالم)

 .مبادئ الكيمياء الصناعية   -1

 ..البرتول املنشأ والرتكيب -2

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

 وطرقها البتروكيميائية اقراص مدمجة خاصة بالصناعات

 هتكريربرامج الكترونية عن اهمية البترول وطرق 

ة تتناول أبرز المشكالت الكيميائية في المصانع والطرق العملية برامج إلكتروني

 عليها للتغلب
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االكسدة يف الصناعات  3 25
 البرتوكيمياوية

الطرق الصناعية النتاج تريفثاالت الداي 
االكسدة النتاج حامض , مثيل 

 االدبيك

اسئلة و  نظري

 مناقشات

ناعات االكسدة يف الص 3 26

 البرتوكيمياوية

الطرق الصناعية النتاج الفثاليك االمائي 

 وصناعة املاليك الالمائي

اسئلة و  نظري

 مناقشات

اهليدروكاربوانت االروماتية  3 27

                  ومشتقاهتا 

فصل وتنقية , انتاج املركبات االروماتية 

العمليات الصناعية , املركبات االروماتية 

 زينالنتاج البن

اسئلة و  نظري

 مناقشات

اهليدروكاربوانت االروماتية  3 21

 ومشتقاهتا

, العمليات الصناعية النتاج التولوين 

  -ا –والزايلني والبس فينول 

املركبات االروماتية كمشتقات وسطية يف 

 صناعة االصباغ 

اسئلة و  نظري

 مناقشات

اهليدروكاربوانت االروماتية  3 29
          ومشتقاهتا         

نيرتة املركبات االروماتية  

 ووسلفنة املركبات االروماتية 

 املنظفات الصناعية

 Quiz نظري

 Quiz نظري التخلص من العسرة املؤقتة والدائمة                    املاء وتنقيته 3 32
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اضافة مختبرات علمية عملية تربط النظري بالعملي لكي يستفاد الطلبة بشكل كامل في النظري   -18

 .والعملي
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 منوذج وصف املقرر

 

 وصف املقرر

 

 جامعة البصرة املؤسسة التعليمية .111

 الكيمياء املركز/ القسم العلمي   .111

 املرحلة الثانية/ الكيمياء لفيزايوية  رمز املقرر/ اسم  .111

 رمسي دوام أشكال احلضور املتاحة .111

 السنة/ الفصل  .117
 السنة الدراسية االوىل والثانية/ الفصل االول والثاين 

 مهند جواد كاظم االسدي. د.أ

 ساعة للفصل الدراسي االول 11 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .111

 1/2/2017 اتريخ إعداد هذا الوصف .111

 أهداف املقرر .120

 .دورها املهم يف بناء واحملافظة على البيئةتوضيح الطالب امهية الكيمياء الفيزايوية يف حياتنا و  -11
 .اكتساب الطالب فهم وادراك لفصول املقرر من خالل العرض املقدم من قبل التدريسي -11
 .اكتساب الطالب خربة نظرية يف التعامل مع الكيمياء الفيزايوية والقوانني والنظرايت املستخدمة -11
ملختلفة يف فصول املقرر وابلتايل حتديد االنظمة والقوانني معرفة ومتييز التفاعالت والعمليات الكيميائية ا -11

 .املستخدمة
 

املقرر اىل عدة مواضيع امهها اخلواص العامة للغازات وصفات الغازات املثالية وغري املثالية وقوانني الغتزات والديناميك يقسم 
حيث تيتم تدريس املادة بشكل شامل يؤدي اىل تعريف الطالب , احلراري والكيمياء احلرارية والعمليات العكسية وغري العكسية

هم يف حياتنا اليومية وابلتايل معرفة تطبيقاهتا النظرية والعملية واستخداماهتا يف اجملاالت الصناعية عن دورالكيمياء الفيزايوية امل
 .والتطبيقية
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

   األهداف املعرفية -أ
 .توضيح الطالب امهية الكيمياء الفيزايوية يف حياتنا اليومية -1أ
 .االستفادة منها توضيح الطالب امهية الغازات والقوانني والصفات وكيفية -2أ
 .توضيح الطالب صفات الديناميك احلراري والعمليات والدوال لكل فصل من فصول املقرر -1أ
 . توضيح الطالب التفاعالت اليت حتدث يف الكيمياء الفيزايوية واملسارات املتبعة للوصول اىل حاالت االتزان الكيميائي -1أ

 . األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر  -ب 
 .اكتساب الطالب خربة نظرية عن دور وامهية فصول املقرر يف حياتنا اليومية – 1ب
 .اكتساب الطالب خربة يف التمييز بني النافع والضار يف فصول املقرر – 2ب
 .ظريةاكتساب الطالب خربة يف تنمية مهارته للتعرف على اهم التطبيقات العملية واجياد التجارب اليت تنطبق مع دراسته الن – 1ب

  طرائق التعليم والتعلم     
 .احملاضرات النظرية -11

  .استخدام شاشة العرض اللقاء احملاضرات -10

 .ارشاد الطالب اىل املواقع االلكرتونية لالستفادة منها -11

 .ارشاد الطالب للمصادر اليت نظمت على اساسها احملاضرات -12

  طرائق التقييم     
 .امتحاانت حتريرية اسبوعية  -84
 .ناء احملاضرةاسئلة اث -85
 .امتحاانت حتريرية فصلية -86
 .امتحاانت حتريرية هنائية -87
 .Quizاالمتحاانت السريعة  -88
 .الواجبات البيتية -89

 (.املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  املهارات العامة والتأهيلية املنقولة -ج 
 

وانني والصفات العامة للغازات وللديناميك احلراري والعمليات الكيميائية املستخدمة اكتساب الطالب خربة يف كيفية التعامل مع الق     
 . كذلك تطوير قابلية الطالب يف اكمال الدراسات العليا املاجستري والدكتوراه, خالل املقرر وامكانية تطبيقها عمليا  
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 البنية التحتية   .11

 بنية املقرر .17

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 3 
اخلواص العامة للغازات وصفات 

 الغازات املثالية والغري مثالية
توضيح مفهوم الغازات وانواعها مع اعطاء 

 امتحاانت سريعة نظري فكرة مبسطة والقوانني اليت تطبق عليها

 امتحاانت سريعة نظري دمةوانواعها واهم املعادالت املستخ امهيتها قوانني الغازات 3 2
 امتحاانت سريعة نظري اهم الفرضيات االساسية للنظرية احلركية النظرية احلركية للغازات 3 3

4 3 
معادلة فاندرفالز وقانون فعل 

 الكتلة واثبت االتزان
القوانني املستخدمة وخواص اثبت االتزان  ةامهي

 امتحاانت سريعة نظري مع بعض االمثلة التوضيحية

5 3 
-وقاعدة  يل kcو  kpالعالقة بني 

 شاتلية والعوامل املؤثرة عليها

اشتقاق املعادلة وشرح الهم العوامل املؤثرة 
شاتلية مع بعض االمثلة -على قاعدة يل

 التوضيحية
 امتحاانت سريعة نظري

6 3 
لديناميك احلراري صفاته وانظمته ا

 وانواع الطاقة والشغل 
اري وصفاته وانواع تعريف مفهوم الديناميك احلر 

 امتحاانت سريعة نظري االنظمة والشغل وحاالته

 امتحاانت سريعة نظري تعريفها وصفاهتا واهم املعادالت املستخدمة انواع العمليات الكيميائية 3 7

 العمليات غري العكسية  3 8
حساب حاالت الشغل بثبوت درجة احلرارة    

و بداللة احلجم والضغط مع بعض االمثلة 
 التوضيحية

 امتحاانت سريعة نظري

 العمليات العكسية 3 9
حساب حاالت الشغل بثبوت درجة احلرارة    

و بداللة احلجم والضغط مع بعض االمثلة 
 التوضيحية

 امتحاانت سريعة نظري

تعريفها وانواعها واملعادالت املستخدمة يف  دوال و قوانني الديناميك احلراري 3 11
 ت سريعةامتحاان نظري حساهبا

 السعة احلرارية وانواعها  3 11
تعريفها واالنواع املستخدمة بثبوت احلجم 
والضغط والعالقة اليت تربط بينهما مع بعض 

 االمثلة التوضيحية
 امتحاانت سريعة نظري

12 3 
مقارنة بني العمليات االيزوثرمية 

 واالديباتكية 
التعرف على اهم اوجه االختالف 

 امتحاانت سريعة نظري رات املتبعةواالستخدامات واملسا

13 3 
القوانني املستخدمة يف حساب 

 الدوال الديناميكية والشغل
مراجعة للقوانني املستخدمة يف حساب الدوال 

 امتحاانت سريعة نظري الديناميكية والشغل يف العمليات االيزوثرمية

14 3 
 -قوانني العمليات االديباتيكية

 العكسية
 العمليات االديباتيكية شرح الشتقاق قوانني

 امتحاانت سريعة نظري العكسية مع بعض االمثلة التوضيحية

15 3 
 -قوانني العمليات االديباتيكية

 الغري عكسية
شرح الشتقاق قوانني العمليات االديباتيكية 

   الغري عكسية مع بعض االمثلة التوضيحية

 عطلة نصف السنة
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 (.مسائل وحلول يف الكيمياء الفيزايوية) انيس النجار. د ة املطلوبة ـ الكتب املقرر 1

 (.مسائل وحلول يف الكيمياء الفيزايوية) انيس النجار. د -7 (  املصادر)ـ املراجع الرئيسية 2

 (.الفيزايويةالكيمياء ) شارما  -2

 (. الفيزايويةالكيمياء ) ليلى دمحم. د -3

      هبااـ الكتب واملراجع اليت يوصى 
 ....  (,التقارير, اجملالت العلمية ) 

29- P.W. Atkins "Physical Chemistry" 2001 .  

30- Howard DeVoe "Thermodynamic and Chemistry" 2010 

31- Papers and Researches for internet. 

 
 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  .11
 .اد الطلبة بشكل كامل يف النظري والعملياضافة خمتربات علمية عملية تربط النظري ابلعملي لكي يستف  -11
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .121

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .122

 المرحلة الثالثة/ الكيمياء النووية واالشعاعية  رمز المقرر/ اسم  .123

 رسميدوام  أشكال الحضور المتاحة .124

 السنة الدراسية االولى والثانية/ الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .125

 نزار عبداالمير حسين. د.م.ا
 ساعة 56 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .126

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .127

 أهداف المقرر .128

 .المهية الكمياء النووية يف شىت اجملاالت توضيح الطالب  -57

للرتكيب النواة كجزء اساسي للمادة واالحنالل الشعاعي  واالشعاعات الصادرة هم وادراك اكتساب الطالب ف -58
 .من النواة والعناصر املشعة

 احلصول على معرفة حول  قوانني االحنالل النووي واجلرع االشعاعية واستخدام القوانني حلل املسائل الرايضيىة -59

ة املختلفة دراسة منها يف الكيمياء والطب والصناعة والزراعة معرفة تطبيقات االشعاع النووي يف جماالت احليا -61
 وكذلك التطبيقات العسكرية .والفضاء  واتريخ الصخور واالرض واملتحجرات 

 
 
 

يقسم المقرر عدة فصول  موزعة على الفصلين الدراسيين االول والثاني ويتضمن الفصل االول على 

صل الدراسي الثاني النواة والنشاط االشعاعي و قوانين االنحالل والجرعة االشعاعية اما الف: المواضيع التالية

 . فيتضمن تداخل االشعاع مع المادة والتفاعالت النووية  وتطبيقات االشعاع النووي
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .76

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .توضيح الطالب اهمية الكيمياء النووية في الحياة -1أ

 .وضيح الطالب ماهية االشعاع النووي وتطبيقاتهت -2أ

 .توضيح الطالب التفاعالت النووية ومتطلباتها والفرق بينها وبين التفاعالت الكيميائية -3أ

  .توضيح الطالب تطبيقات االشعاع النووي في السلم والحرب -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .رية حول الكيمياء النووية تساعده على تدريس المادة لطلبة الثانويةاكتساب الطالب خبرة نظ – 1ب

اكتساب الطالب خبرة في الحسابات المرتبطة بالطاقة النووية وقوانين النحالل والجرعة  – 2ب

 ..االشعاعية

 .اكتساب الطالب خبرة في تطبيقات االشعاع الووي في الكيمياء خصوصا – 3ب

  مطرائق التعليم والتعل     

 .المحاضرات النظرية -63

  .استخدام شاشة العرض اللقاء المحاضرات -64

 .ارشاد الطالب الى المواقع االلكترونية لالستفادة منها -65

 .ارشاد الطالب للمصادر التي نظمت على اساسها المحاضرات -66

 .عرض بعض المواضيع النووية المدروسة في مختبرات  قسم الفيزياءفي الكلية -67

  طرائق التقييم     

 .اعطاء واجب بيتي للطلبه   -96

اسئلة اثناء المحاضرة وتسجيل اسم الطالب النشط والمتابع وتسجيل اسم الطالب كنشط في  -91

 .حالة التنبيه على اي مالحظة كتبت او قيلت

 .امتحانات تحريرية فصلية -92

 .امتحانات تحريرية نهائية -93

 .Quizاالمتحانات السريعة  -94

 ..وزيع االوراق االمتحانيةحل اسالة االمتحانات في الصف بعد ت -95

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

اكتساب الطالب خبرة في موضوع الكيماء النووية واالشعاعية وامكانية تدريس المادة من قبل الطالب 

 .في المستقبل او الكمال دراسته العليا

  



 

  
 91الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .71

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

الكيمياء النووية    2 1

واالشعاعية والعلوم املرتبطة 

 . بدراسة النواة

امتحانات  نظري ماهي الكيمياء النوويه واالشعاعية  

 سريعة

 حساب, اكتشاف النواة 2 2

نصف قطرها وكثافتها 

 واالصناف النووية

امتحانات  نظري النواة

 سريعة

اكتشاف النشاط االشعاعي  2 3

انواع االشعاعات والعناصر , 

 املشعة

امتحانات  نظري النشاط االشعاعي

 سريعة

امتحانات  نظري احنالل النوى االحنالل ابلفا وبيتا وكاما 2 4

 سريعة
ثرة طاقة الربط والعوامل املؤ  2 5

 بطاقة الربط

امتحانات  نظري الطاقة والكتلة

 سريعة

حساب كتلته , نظرية امليزون 2 6

وطاقته دراسة الدقائق النووية 

 االساسية  والكوارك

امتحانات  نظري امليزون والدقائق النوويه االساسيه 

 سريعة

امتحانات  نظري قوانني االحنالل اشتقاق قوانني االحنالل 2 7

 سريعة
و الوليدة من االم املستقرة من 2 8

حالة التوازن , وغري املستقره

 العابر والكوين والالتوازن

امتحانات  نظري حاالت التوازن

 سريعة

وحدات اجلرعة االشعاعية  2 9

الراد والرمي والكري 

 والسيفرت

امتحانات  نظري اجلرعة االشعاعية

 سريعة

حساب جرعة االشعاع  2 16

 اخلارجي والداخلي

امتحانات  نظري ع اخلارجي واخلارجياالشعا 

 سريعة
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والسوائل , تشعيع الغازات 2 11

 واملواد الصلبة

امتحانات  نظري تداخل االشعاع مع املادة

 سريعة

الظاهرة الكهروضوئية  2 12

وظاهرة كومبتون ونشوء 

 الزوجني

امتحانات  نظري الظواهر النووية

 سريعة

حساب الناتج الكيميائي  2 13

 لالشعاع

امتحانات  نظري لناتج الكيميائي لالشعاعا

 سريعة

اتثري االشعاع على احلوامض  2 14

االمينيه والربوتينات 

 واملكوانت احليوية االخرى

امتحانات  نظري اتثري االشعاع على املركبات الكيميائية احليويه

 سريعة

 عطلة نصف السنة

طاقة التفاعل النووي والفرق  2 77

بني التفاعل النووي 

 والكيمياوي

امتحانات  نظري التفاعالت النووية

 سريعة

معاالت التفاعل النووي  2 71

االنشطاري ومتطلباته 

 وحساابته

امتحانات  نظري التفاعل النووي االنشطاري

 سريعة

معادالت التفاعل االندماجي  2 79

 ومتطلباته

امتحانات  نظري التفاعل النووي االندماجي

 سريعة

ت النووية انواع املعجال 2 22

 وانواع املفاعالت النووية

امتحانات  نظري املعجالت  واملفاعالت النووية

 سريعة

الطاقة النووية وانواع  2 27

 القنابل النووية

امتحانات  نظري الطاقة النووية لالغراض السلمية والعسكرية

 سريعة

تطبيقات االشعاع النووي  2 22

يف الكيمياء العضوية 

امتحانات  نظري تطبيقات االشعاع النووي

 سريعة



 

  
 93الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .72

 .جميد دمحم علي القيسي. د. الكيمياء النوويه واالشعاعية ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية 2

 (  المصادر)

 .د عصام جرجيس  جرجيس. الكيمياء النووية ترمجة ا -2

 . د علي عبداحلسني سعيد وسهام عبداجلبار اجلاسم.اسس الكيمياء النووية واالشعاعية ا  -3

اـ الكتب والمراجع التي 

)  يوصى بها                

التقارير , المجالت العلمية 

, .... ) 

32- W. Spinks and R. J. Wood( An Intruduction to 

Radiation Chemistry), John Willy and Sons, New 

York(1990) 

33- G. Friendlander, J. W.  Kennedy, E. S. Macius 

and J. M. Miller ( Nuclear and Radiochemistry) 3rd 

 ايويةوالالعضوية والفيز 

تطبيقات االشعاع يف  2 23

جماالت الكيمياء التحليليه 

 املختلفة

امتحانات  نظري تطبيقات الشعاع يف الكيمياء التحليليه

 سريعة

دراسة تطبيقات االشعاع  2 24

يف الكيمياء احلياتية 

 والطب 

امتحانات  نظري ية تطبيقات االشعاع يف الكيمياء احليات

 سريعة

امتحانات  نظري النظائر املشعة يف  علم اجليولوجيا دراسة اعمار الصخور  2 25

 سريعة

امتحانات  نظري تقدير عمر االرض تقدير عمر االرض 2 26

 سريعة

نظرية دراسة املتحجرات  2 27

 وتقديرها

امتحانات  نظري تقديراعمار املتحجرات

 سريعة

شعة يف النظائر امل 2 21

 الصناعات املختلفة

امتحانات  نظري النظائر املشعة يف الصناعة

 سريعة
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Edition John Willy and Sons New York (1981). 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .73

 ة االشعاع النوويالهميتها كاشعاع مهم وما له عالقة احيانا بدراس x-اضافة دراسة اشعة  -26
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .129

 الكيمياء    المركز/  علمي القسم ال .136

 المرحلة الثالثة/ الكيمياء الفيزياوية العملي  رمز المقرر/ اسم  .131

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .132

 السنة الدراسية الثالثة/ الفصل االول والثاني  ةالسن/ الفصل  .133

 نزار عبداالمير حسين. د.م.ا
 ساعة 66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .134

 1/2/2617 تاريخ إعداد هذا الوصف  .135

 أهداف المقرر .136

 .اخلربة العملية املرتبطة ابلدروس النظريةتوضيح الطالب  -61

 .اديت الكيمياء الكهرابئية واحلركيةللجانب النظري ملاكتساب الطالب فهم وادراك  -62

 احلصول على معرفة حول مبفاهيم الككيمياء الكهرابئية واحلركية -63

 اجراء جتارب عملية  ملموسة تزيد من ادراك الطالب واستيعابه للتقنيات العملية -64

 
 
 

يقسم المقرر عدة فصول  موزعة على الفصلين الدراسيين االول والثاني ويتضمن الفصل االول على 

 النواة والنشاط االشعاعي و قوانين االنحالل والجرعة االشعاعية اما الفصل الدراسي الثاني: المواضيع التالية

 . فيتضمن تداخل االشعاع مع المادة والتفاعالت النووية  وتطبيقات االشعاع النووي

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .74



 

  
 96الصفحة 

 
  

 

   هداف المعرفيةاأل -أ
 .طالب االربط بين الدراسة النظرية والعمليةتوضيح ال -1أ

 .توضيح الطالب ماهية التوصيل الكهربائي في المحاليل المختلفة -2أ

 .توضيح الطالب التفاعالت الكيمياوية والقوانين المتعلقة بتلك التفاعالت -3أ

  .توضيح الطالب عالقة مايدرسه الطالب مع حياتنا اليومية -4أ

  .مقررالخاصة بال يةاتالمهاراألهداف   -ب 

 ..اكتساب الطالب خبرة عملية حول  الكيمياء الكهربائية والحركية – 1ب

 .اكتساب الطالب خبرة في الحسابات المرتبطة بقوانين الكيمياء الكهربائية والحركية – 2ب

سوم اكتساب الطالب خبرة في  رسم العالقات الرياضية المرتبطة بالجوانب العملية على شكل ر – 3ب

 .بيانية واستخالص الناتج العملي

  طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية حول التجارب العملية -68

 تحويل العالقة الرياضية الى مفاهيم نظرية مرتبطة بالتجارب -69

 .ارشاد الطالب الىكيفية عمل التجربة وكيفية تجراء الحسابات والرسوم البيانية -70

 .لتي نظمت على اساسها التجارب العمليةارشاد الطالب للمصادر ا -71

 المناقشات المستمرة بعد وقبل اجراء التجربة -72

  طرائق التقييم     

 .اعطاء واجب بيتي للطلبه  -96

 تقييم التقارير -97

 Quizesة  تقييم االمتحانات القصير -98

 . الفصليةامتحانات تحريرية  -99

 .تققيم الطلبة الفاعلين اثناء العمل والمناقشة -166

 .النهائية  االمتحانات -161

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )  المنقولةالتأهيلية المهارات العامة و - ج

 

اكتساب الطالب خبرة في موضوع الكيمياء الفيزياوية الكهربائية والحركية  عمليا ونظريا وحسابيا مع 

 .القابلية على الرسوم البينية
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 بنية المقرر .75

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

ماهية التجاب العملية  2 1

واملتطلبات الجاء العملز 

 التقرير والدرجات وتقسيماهتا

شرح على  مقدمة عن طبيعة العمل يف املخترب

 السبورة
 

تعييت سعت التفاعل بطرية  2 2

 التسحيح

 ني اثبت سرعة التفاعل تعي

 شرح التجربة ومناقشة

  شرح ومناقشة

تعييت سعت التفاعل بطرية  2 3

 التسحيح

 تعيني اثبت سعة التفاعل

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

دراسة حركية التفاعل  2 4

وحساب اثبت السرعة بيانيا 

 وتكامليا

حتلل االسرت بوجود حامض كعامل مساعد شرح 

 ومناقشة

شرح على 

 سبورةال
 

دراسة حركية التفاعل  2 5

وحساب اثبت السرعة بيانيا 

 وتكامليا

 حتلل االسرت بوجود حامض كعامل مساعد

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

دراسة اثبت السرعة  بطريقة  2 6

 الية  بيانيا وتكامليا

 تعيني سرعة التفاعل بطرية التوصيليه

 شرح ومناقشة

شرح على 

 السبورة
 

بت السرعة  بطريقة دراسة اث 2 7

 الية  وحسابه بيانيا وتكامليا

 تعيني سرعة التفاعل بطرية التوصيليه

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

دراسة حركية التفاعل وحسبه  2 8

بيانيا  وتكامليا بستخدام 

 طرية هامبل

 حتلل ملح بنزين دايزونيوم كلورايد

 شرح ومناقشة

شرح على 

 السبورة
 

فاعل وحسبه دراسة حركية الت 2 9

بيانيا  وتكامليا بستخدام 

 طرية هامبل

 حتلل ملح بنزين دايزونيوم كلورايد

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

شرح على  اتثري درجة احلرارة على سرعة التفاعلدراسة اتثري درجة احلرارة   2 16

 السبورة
 



 

  
 98الصفحة 

 
  

على سرعة التفاعل 

ابستخدام درجات حرارة 

 خمتلفة

 شرح لتجربة ومناقشة

دراسة اتثري درجة احلرارة  2 11

على سرعة التفاعل 

ابستخدام درجات حرارة 

 خمتلفة

 اتثري درجة احلرارة على سرعة التفاعل

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

دراسة اتثري العامل املساعد  2 12

على تفكك بريوكسيد 

 اهليدروجني

اتثري العامل املساعد على تفاعل تفكك 

 بريوكسيد اهليدروجني

 ومناقشة شرح

شرح على 

 السبورة
 

دراسة اتثري العامل املساعد  2 13

على تفكك بريوكسيد 

 اهليدروجني

اتثري العامل املساعد على تفاعل تفكك 

 بريوكسيد اهليدروجني

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

نظري على  امتحان الفصل االول   14

 العملي
 
 

 عطلة نصف السنة

 معارية اخلالاي االليكرتوليتية حسب اثبت اخللية عمليا 2 77

 شرح ومناقشة

  شرح

 معارية اخلالاي االليكرتوليتية حسب اثبت اخللية عمليا 2 71

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

استخدام التوصيل  2 79

الكهرابئي الجياد نقطة 

 النهاية

 التسحيحات بطرية التوصيلية

 شرح ومناقشة

  شرح

استخدام التوصيل  2 22

الجياد نقطة  الكهرابئي

 التسحيحات بطرية التوصيلية

 اجراء التجربة

 تقرير عملي
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 البنية التحتية  .76

 .الكيمياء الفيزايوية العملي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 النهاية

دراسة اتثي تركيز حامض  2 27

ضعيف وحامض قوي على 

 التوصيلية الكهرابئية

 تغيري التوصيل الكهرابئي مع الرتكيز

 شرح ومناقشة

  شرح

دراسة اتثي تركيز حامض  2 22

ضعيف وحامض قوي على 

 ئيةالتوصيلية الكهراب

 تغيري التوصيل الكهرابئي مع الرتكيز

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

حساب اثبت التفكك  2 23

 املائي لالمالح

 تعيني اثبت التفكك بقياس التوصيلية

 شرح ومناقشة

  شرح

حساب اثبت التفكك  2 24

 املائي لالمالح

 تعيني اثبت التفكك بقياس التوصيلية

 اجراء التجربة

 تقرير عملي

حساب اثبت التفكك  2 25

بطرية التوصيلية  وحساب 

 التوصيلية املكافئة

 تعيني اثبت التفكك حلامض ضعيف

 شرح ومناقشة

  شرح

حساب اثبت التفكك  2 26

بطرية التوصيلية  وحساب 

 التوصيلية املكافئة

 تقرير عملي تعيني اثبت التفكك حلامض ضعيف

نظري على   امتحان الفصل الثاين   27

 العملي
 

نظري على  االمتحان النهائي   21

 العملي
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 الدراسي خطة تطوير المقرر  .77

اضافة  تجارب عميلية جديدة وبتقنيات حديثة الطيفية المختلفة مما يتطلب الحصول على بعض   -21

 .االجهزة الحديثة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


