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 الطب البیطري \جامعة  القادسیة التعلیمیةالمؤسسة -۱
 الفسلجة واألدویة القسم العلمي / المركز -۲
 كیمیاء العامةال اسم / رمز المقرر -۳
 محاضرة عملیة)\(محاضرة نظریة  دوام كامل أشكال الحضور المتاحة -٤
 ۲۰۱٦-۲۰۱٥ الفصل / السنة -٥
 ساعة ۳۰ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) -٦
 ۲۰۱٦\٥\۱۸ تاریخ إعداد ھذا الوصف -۷
 :أھداف المقرر -۸
 

 على المفاھیم والمبادئ العامة لعلم الكیمیاء. ان یتعرف الطالب -۱

 الطالب مھارات فكریة تتعلق باألسالیب واالتجاھات الحدیثة. ان یكتسب -۲

 ان یكتسب الطالب مھارات یدویة تؤھل ان تكون حصیلة العمل المختبري. -۳

 التعاون بین الطالب من خالل العمل المختبري.بث روح  -٤

 ان یتعرف الطالب على خصائص العلم التجریبي وھو العلم الذي یقوم علیھ علم الكیمیاء. -٥

 ان یتعرف الطالب على االسلوب العلمي وفوائده. -٦

 ان یكتسب الطالب طرق فھم وتحلیل وتطبیق بعض الفرضیات والنظریات. -۷

 

 :لتعلیم والتعلم والتقییموطرائق ا مقررمخرجات ال -۹
 

 -ھداف المعرفیة:األ -أ
 یكتسب الطالب قدرا من المعرفة العلمیة والمبادئ والقوانین والنظریات الكیمیائیة. -۱أ
 یتبع قواعد السالمة ویتوخى الدقة والحذر اثناء القیام بالدروس العملیة. -۲أ
وجھات النظر المغایرة اتجاھا علمیا یتمیز بسعة االفق والموضوعیة والعقالنیة واحترام اراء االخرین وتقبل  یكتسب -۳أ

 المستندة ألدلة علمیة سلیمة.

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 البرنامج.



 
 

الل مالحظة التطبیقات في تطور التقنیة واثرھما في تطور المجتمع ورقیھ من خیتعرف الطالب على أثر علم الكیمیاء  -٤أ
 الكیمیاء وتفاعل المجتمع معھا.لم الحیاتیة لع

الحظة والتجریب واألدلة الواقعیة وانھ قابل للقیاس والتطویر من خالل یدرك طبیعة علم الكیمیاء المعتمدة على الم -٥أ
 استعراض جھود الكیمیائیین ودراساتھم واجراء بعض التجارب العلمیة في المختبر.

   
  -:مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف  -ب 
 ینمي المھارات العقلیھ المتعلقة بعلم الكیمیاء مثل مالحظة الخواص المختلفة للمواد وتفاعالتھا. -۱ب

 ینمي المھارات العملیة من خالل التجارب المختلفة المتعلقة بالمعارف الكیمیائیة المختلفة. -۲ب

اسلوب التفكیر العلمي واالبداعي من خالل بحث حلول بعض المشكالت التي تمر بالطالب خالل دراستھ لعلم  یمارس -۳ب

 الكیمیاء او مواقف الحیاة الیومیة.

كمیة في المادة والطاقة وتراكیز مكونات بعض  من تغیرات وما یصاحبھاالحساب الكیمیائي حول المعادلة الكیمیائیة  -٤ب

 المحالیل.

من تغیرات في المادة والطاقة واثرھا  ما یصاحبھانتاج بعض النتائج المبنیة على المشاھدات النظریة والعملیة وتوقع است -٥ب

 على الحیاة واالحیاء.

 طرائق التعلیم والتعلم
 العلمیة  تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  المشاكل -

 .نتائج بعض التفاعالت الكیمیائیةالمختبرات العملیة بالتوصل الى  الطلب من الطلبة خالل -

 .مدروسة في المختبرالكشف عن الخواص الكیمیائیة للمواد التدریب الطلبة على امكانیة المشاركة في  -

 مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات. -
 

 
 طرائق التقییم

 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- -

 علمیة. بأسئلةإمتحانات یومیة - -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- -

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- -
 

  -:األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 .طة باإلطار الفكري لعلم الكیمیاءالطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المرتب تمكین -۱ج

 بالتفاعالت بین المواد الكیمیائیة. تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 .یمكن ان تنتج عنھامع المواد الكیمیائیة والمخاطر التي تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل لكیفیة التعامل   -۳ج
 

 .الوصف الصحیح لنتاجات التفاعالت الكیمیائیة المعمولة في المختبرتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للتوصل الى  -٤ج
 
 



 
 

 طرائق التعلیم والتعلم
 تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل. -

خالل المحاضرات النظریة والعملیة لمناقشة الموضوع المطروح والذي یتطلب التفكیر والتحلیل تكوین مجموعة نقاشیة من  -

 واالستنتاج.

 الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا ) لمواضیع محددة. -

 لفة .إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات علمیة مخت-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -
 

 طرائق التقییم
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا. -

 درجات مشاركة السئلة منافسة  ونقاشیة تتعلق بالمادة الدراسیة . -

 درجات محددة للواجبات البیتیة واالمتحانات السریعة والمفاجئة . -

 
 

 -:قابلیة التوظیف والتطور الشخصي )المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بالتأھیلیة المھارات العامة و -د 
 تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال وعینات تخص المقرر . -۱د

 تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل فیما یتعلق باالختصاص . -۲د

 مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د
 خطة تطویر المقرر الدراسي -۱۰

 
 

 .بعض المناھج الدراسیة تحتاج الى بعض التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي واالقلیمي     

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع والذي یتم تطویره من  وبالتالي المقرر الفرع)نجاح البرنامج ( بان  تؤمن الكلیة

دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر موجودة كذلك حث التدریسیین من حملة  إلكمالخالل فسح المجال للمعیدین 

ً إیفاد التدریسیین الى شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتورا ه في نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفید ایضا

  .ات الحدیثةالتدریس والتقنی بیالجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم تطورات أسال
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بنیة المقرر -۱۱
مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة
 طریقة التقییم التعلیمطریقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

یدرس الطالب الذرات  ۱٤ ۱-۷
والتركیب االلكتروني 

إضافة الى دراسة 
االواصر الكیمیائیة 
والموالریة ونظریة 
 الحامض والقاعدة.

Atoms and electronic 
structure/ periodic table. 
Chemical bonding. 
Formula masses/ the mole/ 
molecular formula. 
Acid base theory/ 
ionization constant/ 
autoionization of water/ 
measurement of PH. 
Chemical quantitative 
analysis/ standard 
solution/ titration of acid 
and base indicators. 
Buffers/ biochemical 
buffers. 

 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات
والمواضیع 

المتعلقة بمخرجات 
 الموضوع

درجات مشاركة 
منافسة  ألسئلة

تتعلق  ونقاشیة
 بالمادة الدراسیة

یدرس الطالب االلكینات  ۱٦ ۸-۱٥
والمركبات االروماتیة 
والھالیدات العضویة 
 والفینوالت واالمینات.

Alkenes and cycloalkenes 
Alkenes 
Alkynes 
Aromatic compounds 
Organic halides 
Ether 
Alcohols and phenols 
Aldehydes and ketones 
Carboxylic acids 
Carboxylic acid 
derivatives. 
amines 

 
 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 
لمناقشة الموضوع 
المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

امتحانات یومیة 
 حلھا ذاتیا بأسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفسلجة واالدویةمختبر \البنیة التحتیة -۱۲
 الكیمیاء العامة ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
 .General chemistry (Linus Pauling) -1 ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  ۲

2- General chemistry (Darrell Ebbing). 
3- General chemistry: principles and 

modern applications, 10 th edition (Ralph 
H. Petrucci). 

4- Chemistry: the central science, 13 th 
edition (Theodore E. Brown) 

 جع التي یوصى بھاـ الكتب والمراأ
 ) العلمیة ، التقاریر ،....  (المجالت

1- General chemistry: the essential concepts 
(Raymond Chang). 

2- Principles of general chemistry (Martin 
Silberberg). 

یة ذات االختصاص في علم مواقع لجامعات محلیة وعالمیة ومجالت علم مواقع االنترنیت .... االلكترونیة،ب ـ المراجع 
 البیطریة   األدویة

 


