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 Programme Aimsأهداف البرنامج األكاديمي -9

دريس مادة إعداد متخصصين ُملمين بأساسيات علم الكيمياء نظريًا وعمليًا قادرين على سد حاجة سوق العمل إضافة إلى ت-
خرى في كلية العلوم وبعض الكليات األخرى في الجامعةالكيمياء لطلبة األقسام اال . 

جراء التحليالت الك-2  يميائيةالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم اإلستشارة والمشورة العلمية وا  . 

بحضور ة التدريسية و وبمشاركة أعضاء الهيئ إقامة النشاطات العلمية ) ندوات ، دورات ، حلقات نقاشية ، ورش العمل( -3 
للطالب الطلبة بغية نشر الوعي العلمي بين كوادر القسم ورفع مستوى العلمي  . 

 إجراء البحوث العلمية ألجل مواكبة التطور العلمي للكيمياء  

ادة دريس مإعداد متخصصين ُملمين بأساسيات علم الكيمياء نظريًا وعمليًا قادرين على سد حاجة سوق العمل إضافة إلى ت-
 .الكيمياء لطلبة األقسام االخرى في كلية العلوم وبعض الكليات األخرى في الجامعة

1. Students acquire knowledge and skill in sciences such as health community 

,fundamental of theoretical and practical chemistry. 

 

 Intended Learning Outcomes المستهدفة التعلم مخرجات 10
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 Knowledge and Understanding والفهم المعرفة110 -

 

      .القسم في تدرس التي فروع الكيمياءو التطبيقية في والنظريات المبادئ بأهم المعرفة  -1

 . والصحية االساسية العلوم ميدان في العلمي البحث مهارات اكتساب .2

 

1. Knowledge of the most important principles and theories in pure and applied  

chemistry and some basic science taught in the department. 

2. acquire research skills in the field of basic and health sciences. 

 

 

 والفهم المعرفة تطوير في المستخدمة والتعليم التعلم طرائق     

 Learning and Teaching Methods 

 

 . الذهني والعصف المناقشة طريقة استعمال مع المحاضرات1 .

 اليومية االختبارات 2.

 . والمختبري المهني التدريب3 .

 . العلمية التقارير عمل4

 . العلمية السفرات 5

 . الراجعة والتغذية الفصلية االختبارات .

 انية.تنزيل محاضرات االساتذة على موقع الكلية واالسئلة االمتح

 .تسجيل الطلبة على موقع التعليم االليكتروني 

 .استخدام االفالم الفيديوية التعليمية خالل المحاضرات

1. The use of lectures with the way the discussion and brainstorming. 

2. daily tests. 

3. professional and laboratory training. 

4. scientific reports. 

5. scientific trips. 

6. quarterly tests and feedback. 

 

 

 Assessment Methodsطرائق التقييم      

 

 . اليومية االمتحانات-1 .

 

 . )الخ ... بحوث ، تجارب ، تقارير( الصفية النشاطات .-2

 

 . العملية االمتحانات-3

 

 . النظرية  االمتحانات-4

  

 1. Daily exams 

2. classroom activities (reports, experiments, research etc. …) . 
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3. practical exams. 

4. theory exams.   

 

 

 Intellectual Skills التفكير مهارات -2-10 .

 . الجديدة المعلومة إنتاج على القدرة . -1    

 . بينها والمقارنة السابقة المعلومات تحليل على القدرة-2

 . الجديدة فكاراأل إبداع على القدرة-3

1. the ability to produce new information. 

2. Ability to analyze previous information and compare between them . 

3. Ability to create new ideas . 

 

 Learning and Teaching Methods التفكير مهارات تطوير  والتعليم التعلم طرائق     

 

 

 . اليومية واالسئلة راتاالختبا-1 .

 . الرأي إبداء في والمشاركة المناقشة على القدرة-2

1. daily tests and questions. 

2. The ability to participate in the discussion and share opinion. 

 

 Practical Skills العملية و المهنية المهارات 3 -10   

 

 . وآمنة حةصحي بصورة االجهزة استعمال . -1

 . حرفي بشكل المختبرية الواجبات أداء -2

 . ودقيقة صحيحة عملية نتائج على الحصول -3

1. The use of modern equipment in the laboratory. 

2. update ways of working according to sources and new technologies. 

3. establish a scientific trips to professional institutions. 

 

 

 

 

 

 Learning and Teaching Methods العملية المهارات تطوير والتعليم التعلم طرائق

 . الحديثة المختبرية االجهزة استعمال -1

 .  للمؤسسات العلمية السفرات إقامة -2

1. The use of modern equipment in the laboratory. 

  . establish a scientific trips to professional institutions.2 
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 Assessment Methods العملية المهارات تقييم طرائق    

 

 

 . اليومية المختبرية المتابعة . -1

 . المختبرية التجارب عن االسبوعية التقارير إعداد -2

1. Follow-up laboratory work daily. 

2. Preparation of weekly reports on laboratory experiments. 

 

 

 

 

 Transferable and Generic Skills والمنقولة العامة المهارات 4 --10        

 

 . الرأي وطرح المناقشة على القدرة -1

 . البحوث وملخصات المحاضرات ألقاء على القدرة

1. The ability to debate and ask opinion. 

2. The ability to present lectures and research abstracts. 

____________________________________________________________________ 

 Learning and Teaching Methods العامة المهارات تطوير في المستخدمة والتعليم التعلم طرائق

 

____________________________________________________________________ 

 . والتواصل اإللقاء مهارات على الطلبة تدرب -1.

 . المناقشة طريقة استعمال -2

1. trains students about presentation and communication skills. 

2. discussions . 

___________________________________________________________________ 

 Assessment Methods والمنقولة العامة المهارات تقييم طرائق

 

 . الدرس قاعدة داخل اليومية المناقشة -1

 النشاطات الصفية والواجبات البيتية  -2

. 

1. Daily discussion . 

2. home works and classroom activities 
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   )و الفصل الثاني األول الفصل( البرنامج بنية . -11

 

Programme Structure  

  Year 1ية االولىالمرحلة الدراس-11-1

 الفصل الثاني   / الفصل األول االول         الصف 

 اسم المادة ت
الرمز

(Code) 

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات

 اسم المادة

 Code)الرمز

 عدد الساعات
عدد 

 عملي نظري الوحدات
نظر

 ي
 عملي

1.  
الكيمياء 

 الالعضوية
CHIC0  3 - 3 

الكيمياء 

 الالعضوية
CHIC1 3 - 3 

2.  
الكيمياء 

 التحليلية
CHAC0 2 2 3 

الكيمياء 

 التحليلية
CHAC1 2 2 3 

 CHMA1 2 - 2 الرياضيات CHMA0 2 - 2 الرياضيات   .3

 CHDM1 2 - 2 ديمقراطية CHCO0 1 2 2 الحاسبات  .4

5.  
حقوق 

 اإلنسان
CHHR0 2 - 2 

اللغة 

 اإلنكليزية
CHEL1 2 - 2 

 CHCO1 1 2 2 الحاسبات CHGE0 2 2 3 علم األرض  .6

7.  
اللغة 

 العربية
CHAR0 2 - 2 الفيزياء CHPS1   2 2 3 

 - - - CHPH0 رياضة CHCB0   2 2 3 علم الخلية  .8

  
   22 

 
   17 

 
 Year 2 الثانية الدراسية السنة11-2

 الفصل الثاني   الصف الثاني / الفصل األول

 (Code)الرمز اسم المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات

 اسم المادة

 (Code)الرمز

عدد 

عدد  الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

نظر

 ي
 عملي

1 
الكيمياء 

 الالعضوية
CHIC2 2 2 3 

الكيمياء 

 الالعضوية
CHIC3 2 2 3 

2 
الكيمياء 

 التحليلية
CHAC2 2 2 3 

الكيمياء 

 التحليلية
CHAC3 2 2 3 

3 
الكيمياء 

 العضوية 
CHOC1 3 2 4 

الكيمياء 

 العضوية 
CHOC2 3 2 4 

4 
يمياء الك

 الفيزياوية 
CHPC1 3 2 4 

الكيمياء 

 الفيزياوية
CHPC2 3 2 4 

 CHMA3 2 - 2 الرياضيات CHMA2 2 - 2 الرياضيات 5

 CHCO3 1 2 2 حاسبات CHCO2 1 2 2 حاسبات 6

     18     18 
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 Year 3 الثالثة الدراسية السنة-11-3

 

 الثاني الفصل                       الثالث / الفصل األول الصف

 اسم المادة ت
الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات

الوحدا

 ت

اسم 

 المادة

الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات

الوحدا

 ت
نظر

 ي

عمل

 ي
 نظري

عمل

 ي

 CHOC4 3 2 4 عضوية CHOC3 3 2 4 عضوية 1

 CHPC4   3 2 4 فيزياوية CHPC3   3 2 4 فيزياوية 2

 CHIN2 2 2 3 صناعية  CHIN1 2 2 3 صناعية  3

 CHBC2  2 2 3 حياتية  CHBC1  2 2 3 حياتية  4

 CHIC5 2 2 3 العضوية CHIC4 2 2 3 العضوية 5

 CHOP2 2 - 2 اختياري CHOP1 2 - 2 اختياري 6

     11     11 

 

  year 4السنة الدراسية الرابعة -11-4

 

 الفصل الثاني    الرابع / الفصل األول الصف

 اسم المادة ت
الرمز

(Code) 

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
 (Code)الرمز اسم المادة

عدد  عدد الساعات

الوحدا

 ت
نظر

 ي

عمل

 ي

نظر

 ي

عمل

 ي

 CHQC2  3 - 3 كيمياء الكم CHQC1  3 - 3 كيمياء الكم 1

 CHIA2 3 2 4 التحليل االلي CHIA1 3 2 4 التحليل االلي 2

3 
التشخيص 

 العضوي
CHOI 1 2 2 3 

التشخيص 

 العضوي
CHOI2 2 2 3 

4 
الكيمياء 

 الحياتية
CHBC3 2 2 3 

الكيمياء 

 الحياتية
CHBC4 2 2 3 

 CHOP4 2 - 2 اختياري CHOP3 2 - 2 اختياري 5

 CHIN4 2 - 2 بتروكيمياويات CHIN3 2 - 2 بوليمر متقدم 6

 CHPR0   2 1 بحث تخرج CHPR0   2 1 بحث تخرج 7

    18     18 

 

 147مجموع الوحدات  
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 Regulation of Assessmentالطلبة بتقييم الخاصة واللوائح االنظمة .13-

 

\ 

 . اليومية االمتحانات . 1

 )الخ ... بحوث ، تجارب ، تقارير( الصفية النشاطات .2-

 . العملية االمتحانات3-

 . النظرية االمتحانات4-

1. Daily exams. 

2. classroom activities (reports, experiments, research etc. …) . 

3. practical exams. 

4. theory exams. 

 

 

 Criteria for Admission)بالكلية بااللتحاق المتعلقة األنظمة( القبول معيار . 14-

 

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

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

 . اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 Key Sources of Information about the Program البرنامج عن المعلومات مصادر أهم 15-

 

 . المكتبية المصادر . 1-

 . االلكترونية رامجوالب والكتب كاالنترنت االلكترونية المصادر 2-

 . التدريسي الكادر قبل من المستمرة التغذية 3-

 . المجالت وقراءة اتوروالد العمل وورش والمؤتمرات كالندوات الخارجية المصادر 4-
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 The development of the curriculum planتطوير المقرر الدراسي  خطة -11

 لخارجيين.ة البرنامج من قبل الممتحنين اعتتم مراج-1

 تقييم سنوي او فصلي من الشخص المنسق للمقرر.-2

 استعراض دوري من قبل اعضاء هيئة التدريس.-3

 تتم مراجعة البرنامج من قبل شعبة الضمان والجودة في الجامعة.-4

 المقررات واستشاريين لتقييم البرنامج في نهاية الكورس. مشاركة الطالب ومشرفي-5

1- The programme is periodically reviewed by external examiners. 

2- Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3- Periodic programme reviews by academic staff. 

4- External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes representatives from 

students and industry and advisers on this course. 
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