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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية التربية –جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 ياءالكيم القسم الجامعي / المركز  .2

  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ياءيوس علوم  كيموربكل اسم الشهادة النهائية  .4

 , مقررات , كورساتسنوي النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2019-9-1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 يأهداف البرنامج األكاديم .9

اصر بين الجزيئات تطبيق المعارف االساسية لعلوم الكيمياء لفهم العالقه بين تركيبة الذرة وطبيعه االو -1

 والنظريات التي تدرسهذا المجال والتطبيقات الحياتيه للكيمياء

  ان يكون  قادرا  على  ايصال  المادة  العلمية  بشكل  مترابط  وسليم  متبعا  طرائق  تدريس  مالئمة  -2

م في البيئه تطبيق المعارف في فهم اوسع للعمليات الكيميائية التي تحدث في محيط وتطبيق هذه المفاهي -3

  التي نعيش فيها

تطوير مهارات الطلبه في استخدام البرامج البرامج الحاسوبيه لحساب النتائج التي تم الحصول عليها  -4

 من التجارب المختبريه

 ان  يستخدم  تقنيات  تربوية  وتقنية  حديثة ويكون  قادرا  على  اجراء  التجارب  العلمية  -5
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 طلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم الم  .10

 ان  يكون  قادرا  على:  -:االهداف المعرفية-أ

       ياءدر  تربوي  متخصص  في  علم  الكيماعداد كا -1أ

 المفاهيم االساسيه في مجاالت علم الكيمياء-2أ

 تمكين الطلبه من الحصول على المعرفه وفهم االطار الكيمياوي -3أ

 ج بالواقع للمؤسسات التعليميهربط المناه -4أ

 فهم المعايير الكيمياويه -5أ

 فهم طرق تحضير المركبات وتسميها -6أ

 

 االهداف المهارية الخاصة بالبرنامج–ب 

 الطريقة  التقليدية  في القاء  المحاضرة النظرية – 1ب 

  Data show)–)السبورة  الذكية استخدام  التقنيات الحديثة في  بعض  المواضيع  – 2ب 

       ية استخدام  االجهزة  المختبرية الحديثة )المتاحه( للدراسة العلم – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات النظرية ال -1

 الدراسة العملية في  المختبر  -2

 استخدام استراتيجيات التعليم -3

 استخدام الكتب المنهجيه والمصادر الحديثه في االنترنت -4

 

 لتقييم طرائق ا     

 

 االمتحانات الفصلية  -1

 االمتحانات اليومية ومشاركة الطلبة في  محاضرة المناقشة -2

 في المختبر اعداد  التقارير  حول  الدراسة العملية -3

 االهداف الوجدانية والقيمية. -ج

 

  التفاعل اثناء المحاضرات  -1ج         

  التقارير اليوميه-2ج

 البحوث العلميه -3ج

 التعليم والتعلم طرائق     

 المحاضرات  النظريه  -

 الدراسة العملية في  المختبر  -

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الفصلية  -1

 المحاضرة ومشاركة الطلبة في االمتحانات اليومية  -2

 اعداد التقارير حول  الدراسة العملية في   المختبر -3
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 ات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالشخصي(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهار –د 

 ارفاق بعض اعمال الطالب من اوراق عمل -1د

 االعداد الجيد بجميع الموضوعات بالوسائل الحديثه -2د

 اعداد اوراق عمل للماده وتعميم التجارب الكيمائية الحديثه -3د

 تنمية المهارات الشخصيه-4د

 طرائق التعليم والتعلم
 رات  النظرية ضالمحا-1
 بريهالدراسة العملية في  المخت-2

 طرائق التقييم

 االمتحانات الفصلية -ا 
 ومية ومشاركة الطلبة في محاضرةاالمتحانات الي - 2
 اعداد التقارير حول  الدراسة العملية في   المختبر  - 3

 
 

 اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو لمرحلة الدراسيةا
 ساعات المعتمدةال       

 عملي نظري 

 االول 

CHEM103 

CHEM102 

CHEM101 

CHEM106 

CHEM105 

CHEM104 

CHEM107 

 

 (1)الكيمياءالالعضويه

 (1)الكيمياء التحليليه 

 (1)الكيمياء العضويه

 (2)الكيمياءالالعضويه

 (2)الكيمياء التحليليه 

 (2)الكيمياء العضويه

 سالمه وامن كيمياوي

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

 3 الثاني 

3 

3 

1 

4 

4 

4 

2 

 الكيمياءالالعضويه

 الكيمياء التحليليه 

 الكيمياء العضويه

 الكيمياء الفيزياويه

 الكيمياءالالعضويه

 الكيمياء التحليليه 

 الكيمياء العضويه

 الكيمياء الفيزياويه

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 1 الثالث 

2 

3 

4 

5 

 ويهالكيمياءالالعض

 الكيمياء العضويه

 الكيمياء الفيزياويه

 الكيمياء الصناعيه

 الكيمياء الحياتيه

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

- 

3 

 1 الرابع 

2 

3 

4 

5 

6 

 الكيمياء الحياتيه

 التحليل الكيميائي االلي

 الكيمياء الفيزياويه 

 التشخيص العضوي

 مشروع البحث

 الكيمياء الصناعيه

 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

- 

3 

- 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 تخطيط للتطور الشخصيال .11

 

 

 

قدرات على امتالك القيم التربوية والعملية واستخدام  تقنيات  حديثة في  عملية  التعليم   تنمية قدرات  الطلبة 

 والتعلم  وجعلهم  محبين  لعملهم  في  المستقبل  مخلصين  في  أداءه

 

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 

 

 

 القبول  المركزي

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 

 

 الكتب  المنهجية  

 الكتب  المساعده -1

 الشبكة  العنكبوتية )االنترنت( -2
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 لم المطلوبة من البرنامجمخرجات التع 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 CHEM103 االول 

CHEM102 

CHEM101 

CHEM106 

CHEM105 

CHEM104 

CHEM107 

 

 (1)الكيمياءالالعضويه

 (1)الكيمياء التحليليه 

 (1)الكيمياء العضويه

 (2)الكيمياءالالعضويه

 (2)الكيمياء التحليليه 

 (2)الكيمياء العضويه

 سالمه وامن كيمياوي

 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
 3 الثاني 

3 

3 

1 

4 

 الكيمياءالالعضويه

 الكيمياء التحليليه 

 الكيمياء العضويه

 الكيمياء الفيزياويه

 الكيمياءالالعضويه

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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4 

4 

2 

 الكيمياء التحليليه 

 الكيمياء العضويه

 الكيمياء الفيزياويه

 

                   

 1 الثالث 

2 

3 

4 

5 

 

 الكيمياء الحياتيه

 الكيمياء العضويه

 الكيمياء الالعضويه

 الكيمياء الفيزياويه

 الكيمياء الصناعيه

 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √    الرابع

 

2 

3 

4 

5 

6 

 الكيمياء الحياتيه

حليل الكيميائي الت

 االلي

 الكيمياء الفيزياويه 

 التشخيص العضوي

 مشروع البحث

 الكيمياء الصناعيه
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 وصف المقرر

 كلية   التربية -جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 ياءالكيمقسم   القسم الجامعي / المركز .2

 الكيمياء اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .5

 , مقررات , كورسات سنوي الفصل / السنة .6

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -يهدف المقرر الى  جعل  الطالب قادرا على  :  -: أهداف المقرر .8

بأساسـيا  علـم الكيميـاء وتمختلـت اصتتا ـاتب وتتبيقاتهـا  ميهدف قسم الكيمياء إلى تخريج كـوادر تلـ     
الكيمياء في المدارس المتوستة واإلعداديـة وان تكـون هـذه العملية وان تتمكن هذه الكوادر من تدريس مادة 

الكوادر قادرة على تتبيق هذه األساسيا  مختبريا" وملمة بدور وأهمية الكيمياء في التناعة والبيئة والتـ  
 وتاقي المجاال  والتأكيد على الجان  التتبيقي ورتتب بالحياة .

لتـب  أقسـاع علـوع الحيـاة فـي كليـة الترتيـة وتـاقي كليـا  ويهدف القسم كذلك إلى تدريس مادة الكيميـاء    
 . الجامعة

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

  -: الهداف المعرفيةا -أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفه والفهم لالطار العسكري الكيميائي  -1أ

 للمعايير الكييميائيين الفهمتمكين الطلبة من الحصول على المعرفه و  -2أ

 القوانين المتعلقه بالبحث العلمي تمكين الطلبة من الحصول على المعرفه والفهم   -3أ

 لمعايير التدقيق الدوليه تمكين الطلبة من الحصول على المعرفه والفهم    -4أ

 للقانون الكيميائي تمكين الطلبة من الحصول على المعرفه والفهم   -5أ

 لنظم علوم الكيمياءالطلبة من الحصول على المعرفه والفهم تمكين -6أ

 الهداف المهاراتية الخاصة بالمقررا  -ب 

 الطريقة  التقليدية  في القاء  المحاضرة النظرية – 1ب 

  Data show)–استخدام  التقنيات الحديثة في  بعض  المواضيع )السبورة  الذكية  – 2ب 

       تبرية الحديثة )المتاحه( للدراسة العلمية .استخدام  االجهزة  المخ – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ساعة  اسبوعيا  2المحاضرة النظرية  بواقع   -1
 
للنظام السنوي وساعتين ساعات اسبوعيا للمجموعة الواحدة   3المحاضرة  العملية  في  المختبر  بواقع  -2

 لنظام المقررات والكورسات

 التقييم  طرائق     

 االمتحانات  الفصلية   -1
 المحاضرة  االمتحانات  اليومية  ومشاركة  الطلبة في   -2
 العملية   التقارير  الخاصة  حول  المختبرات  اعداد -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفاعل اثناء المحاضرات   -1ج         

  التقارير اليوميه-2ج

 - البحوث العلميه -3ج

 ق التعليم والتعلم طرائ    

 االمتحانات  الفصلية  -1
  محاضرة  الركة  الطلبة في  االمتحانات  اليومية  ومشا-2
 العملية  حول  المحاضرات اعداد  التقارير  الخاصة -3

 طرائق التقييم    

 االمتحانات  الفصلية  -1
  ركة  الطلبة في  محاضرة االمتحانات  اليومية  ومشا-2
 لتقارير  الخاصة  حول  الدراسة العملية  اعداد  ا-3
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 البنية التحتية  .10

 الكتاب  المنهجي  والكتب  المساعدة لكتب المقررة المطلوبةا -1

 بعض الكتب من االنترنت والمحاضرات المراجع الرئيسية )المصادر( – 2

الكتب والمراجع التي يوصى بها ) -أ

 جالت العلمية , التقارير, .....(الم
استخدام  المكتبة وشبكة  المعلوماتية للحصول  على  بعض  

 المعلومات  وقدرات الطالب

 موسوعات العلمية المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  -ب

 

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

 تنمية  قدرات الطالب  العلمية  فيما  يخص  مفردات  المنهج-1د

 موضوعتنمية  قدرات  الطالب  في  حل  االمسائل  العلمية  في  حل  ال-2د

 تنمية  قدرة  الطالب على  تفكيك  وتركيب  دائرة  بسيطة  وابتكارها -3د


