
      

  1الصفحة   

    

 نموذج وصف المقرر  

  وصف المقرر

  

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

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

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الجامعه  الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2  تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3  نظري   –الكيمياء  العامة 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج  

  الفصل / السنة .5 2021-2020 

  الدراسية (الكلي)عدد الساعات  .6  ساعة  60

 / 2021/1/5 
 م.م.رواء عالوي + م.م.عالء زهي  

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

  أهداف المقرر .8

  التعرف على املفاهيم العامه ملادة الكيمياء   -1

  التعرف على اهم فروع والتخصصات العامه يف الكيمياء   -2

  املركبات الكيميائية التعرف على اهم اصناف   -2

  التعرف على كيفية استخدام الطرق الكيميائية الجراء التحاليل -4

  التعرف على كيفية التعامل واستخدام املواد الكيماوية -5

  مقدرة الطالب على الربط مابني التاثري البايولوجي والكيميائي للماده الكيميائية -6



      

  2الصفحة   

    

  معرفة الطالب على استخدام البدائل مابني املواد الكيميائية -7

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10

 األهداف المعرفية    -أ

  التعرف  على اهم طرق تحضير المحاليل -1أ

الحامضية والقاعدية وكيفيةالسيطرةعليها   التعرف على كيفية  استخدام المحاليل وتاثيراتها-2أ

 التعرف على اصناف المواد الكيمياويه   -3أ

  التعرف على طبيعة  ذوبانية المواد الكيمياوية وطرق ترسيبها -4أ

 في هذا المقرر لما يستخدمه مستقبال في مجال عمله معرفة الطالب كيفية  ربط وتجميع مايتعلمه -5أ
  التعرف على كيفية الكشف وتميز الماده الكيمياوية وعناصرها  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   -ب 

تطبيق مايتعلمه عمليا من خالل احراء الحسابات لبعض التحايل الكيميائية   – 1ب 

تعليم  – 3عناصر والمركبات الكيميائية  ب اجراء الكشف والتميز بين ال– 2ب 

امكانية التقيم للنتائج والتقيم     -4الطالب على اجراء الحوار والمناقشه العلمية  ب 

  الذاتي 

  طرائق التعليم والتعلم      

 تشكيل مجاميع من الطلبة  لمنابعتة مستجدات المقرر  -1

 استخدام المراجع والدوريات واستخدام الوسائل الحديثة للتعلم مثل  االنترنيت  -2

 الزيارات الميادنية  للمستشفيات والمؤسسات العلمية االخرى   -2

  المناقشات الصفيه  -3

  البحث والتفكير  -4

  المبادرات العلميه -5

  استقاللية الراي مع النقاش العلمي  -6

  في االضافات العلمية للمقرر  المساهمه -7

  طرائق التقييم      -

 االمتحانات الشفوية      -1

 االمتحانات المفاجئة القصيره   -2

 التقارير والواجبات البيتيه    -3

  االمتحانات التحريريه   -4

  النشاطات الالصفية   -5

  الحورات والمناقشة  -6

  المتابعه والتقصي ومدى االهتمام  -7

  مدى االلتزام  -8
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األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

التجريبي     -1ج التفكير 

االستكشافي  -2ج التفكير 

ج -3ج النقدي    - 4التفكير 

 التفكير االستقرائي  

  
 

  طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات والحوارات الشفوية .   -3التطبيق العملي في المختبرات   . -2المحاضرات النظرية   . -1

األسئلة  -7التقارير العلمية والنشاطات المكتبية   . -6الزيارات الميدانية   . -5بحوث الطلبة.    -4

   تنوع صيغ ومضامين األسئلة االمتحانية. -8واألجوبة المتبادلة بين األستاذ والطالب   .

 طرائق التقييم     

 تحديد القدرة العلمية والمعرفية للطالب واستيعاب مهاراته الشخصية في فهم األسئلة المتنوعة والتي تشمل:  

األسئلة  -5الشرح والتعداد . -4ملء الفراغات  . - -3االختيارات المتعددة . -2الصح والخطأ . -1

 المفتوحة . 

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

 االتصال والتواصل ومواكبة التطورات العلمية وتكنولوجيا المعلومات.  -1د 

 التعاون الجماعي وكسب الخبرة والمهارة من تجارب اآلخرين.   -2د 

 لكتابة باللغة االنكليزية من خالل االستماع والقراءة. كسب المهارة اللغوية وتقوية التحدث وا -3د 

بناء الصفات القيادية المتمثلة بقوة الذاكرة وقوة اإلرادة واالستقراء والتنبؤ والفراسة وسرعة   -4د    

 البديهية.  

 طرائقالتعليموالتعلم  

 عرض مشكلة علمية ما على الطلبة والطلب منهم مناقشتها.  -1

 اختبار الطلبة على مواضيع وأخبار علمية عامة.   -2

  مناقشة التقارير العلمية للطلبة وتقييم أصالتها من حيث االعداد والمضمون واإلخراج . -3

 طرائقالتقييم  
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 رسم مخططات التميز والكشف  -1

 االمتحاناتالمفاجئةالقصيره   -2

 التقاريروالواجباتالبيتيه   -3

 االمتحاناتالتحريريه  -4

 النشاطاتالالصفية   -5

 رسم اشكال المركبات الكيمياوية    -6

 المتابعهوالتقصيومدىاالهتمام  -7

  مدىااللتزام -8

 

  

 بنية المقرر  -11
  

اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم   طريقة التقييم 

  الموضوع

  األسبوع  الساعات   مخرجات التعلم المطلوبة

اختبار شفوي , 

امتحان مفاجىء  

,امتحان تحريري  

  , نشاط يومي

محاضرات 

وتقارير  

  ومناقشه 

Introduction to 
analytical  

chemistry (matter  
, structure of atom 

, periodic  
 )table , bonds 

اعطاء تصور عن الكيمياء 

المواد  وطبيعة  التحليلية  

والجدواللدوري للعناصر ,  

  االواصر الكمياوية 

 2  1 

اختبار شفوي , 

  امتحان مفاجىء

,امتحان تحريري  

   , نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Methods of  
analysis 

Solution  
(preparation of 

standard solution 
unit,  

concentration ,  
percentage ,  

 .formal. Sol 

طرق التحليل , تحضير  

المواد القياسة , الوحدات 

  المستخدمه في النحليل

  الوزني او الحجمي 

 2  2 

اختبار شفوي , 

امتحان مفاجىء  

,امتحان تحريري  

   , نشاط يومي

محاضرات 

وتقارير  

  ومناقشه 

Molar solution ,  
Normal solution 

التعبير عن  

التركيزالموالري  

  والنورمالي للمحاليل  

 2  3 
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اختبار شفوي , 

  امتحان مفاجىء

,امتحان تحريري  

   , نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Statistical 
treatment of  

analytical data  
(accuracy , Mean 
value , deviation , 

standard  
deviation mean ,  
value systematic 
errors , relative 
error , random  

and absolute  
error) 

المعالجات االحصائية لنتائج 

  التحاليل

 2  4 

اختبار شفوي , 

امتحان مفاجىء  

,امتحان تحريري  

 , 

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Chemical reaction  
 (equilibrium 

constant ,  

 , الكيمائية  التفاعالت 

التوازن الكيميائي . سرعة  

   , الكيميائي  التفاعل 

 الذوبانية والتاين   

 2  5 

 

  , reaction rate    نشاط يومي
catalyst solubility  

 ., ionization) 

   

اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Neutralization  
acid base theory ,  
PH , Buffers end  
pointOxidation 

reduction  
 Equilibrium ) 

تفاعالت التعادل , مقباس والسيطره  

على الحامضيه والقاعدية, تفاعالت 

  االكسده واالختزال

 2  6 

اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

(gravimetric 
formation of ppt. ,  
type of ppt. agent 

titration ,  
calculations) 

 التحليل الوزني , الترسيب . 

انواع الرواسب, التسحيح ,   

  الحسابات الكيميائية 

 2  7 

اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

 ) Spectroscopy 

Optical 
spectroscopy ,  
 Beer's law) 

المطيافية الضوئية واستخدامها 

  في التحليل 

 2  8 
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اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Structure of 
carbon compound  

         ( alkanes ,  
alkenes , alkynes , 

halogen  
compound ) 

 تركيب مركبات  

الهيروكاربونات, االلكانات , 

  االلكينات وغيرها 

 2  9 

اختبار شفوي 

 , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Alcohols , 
classification , 

properties  
reaction 

الكحوالت تصنيفها وصفاتها 

  , تفاعالتها

 2  10 

 اختبار شفوي ,

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Aldehydes and 
ketonespropertie  

s reaction 

االلديهايدات والكتيونات 

  وصفاتها , تفاعالتها

 4  12-11 

اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Carboxyl acid ,  
amines , 

الحوامض الكاربوكسيلية  

  واالمينات تسميتها وتفاعالتها 

 2  13 

اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Aromatic ,  
 Hydrocarbon 

 14  2   المركبات االروماتيه . 

اختبار شفوي , 

امتحان  

مفاجىء  

,امتحان  

تحريري , 

   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

  ريرومناقشه

Nitro compound , 
sulphonic acids ,  

Phennols , 
aromatic carboxyl  
acid , polynuclear  
 hydrocarbon 

 مركباتالنايترو 

,الحوامضالسلفونية , 

 الفينوالت , 

 الحوامضالكاربوكسيلية  

  مركباتالهايدروكاربونيهمتعددهالنواة ,

 2  15 
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اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

 Cell biochemistry   16  2   الخلية والكيمياء الحياتيه 

اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

Carbohydratescla 
ssification ,  
properties 

 الكاربوهيدرات 

  تصنيفهاوخواصها

 4  18-

17 

اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

Amino  
acidsclassification  

, properties 

االمينيه   تصنيفها  االحماض 
  , وخواصها 

 4  20-

19 

اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

Peptidesclassifica  
)tion , properties 

-22  4   الببتيدات تصنيفهاوخواصها

21 

اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

Protei(classificati  
on , properties ns 

-24   4   البروتيناتتصنيفهاوخواصها

23 

اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

Nucleic acids  
nucleoproteins 

االحماض النوويه 

  والنيوكلوسيدات 

 4  26-

25 

اختبار شفوي ,  
امتحان مفاجىء,  
امتحان تحريري ,  
   نشاط يومي

 محاضراتوتقا 

   ريرومناقشه

Enzyme  
classification ,  
 properties 

االنزيمات , صفاتها ,  

  تفاعالتها 

 4  28-

27 

اختبار شفوي ,  
امتحان  
مفاجىء  
,امتحان  
تحريري ,  
   نشاط يومي

  محاضرات 

  وتقاريرومناقشه

Vitamins  
classification ,  
 properties 

 الفيتامينات  

  تصنيفهاوخواصها

 4  30-

29 

  
  

  البنية التحتية   . 10 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  حماضرامتعده وحمدثة من مصادر حديثة 

1-  Analytical chemistry 

2-  Organic chemistry 

3-  Biochemistry 

4-  Physical chemistry 

5-  Inorganic chemistry 

  ـ المراجع الرئيسية (المصادر)  2
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1-  Analytical chemistry 

2-  Organic chemistry 

3-  Biochemistry 

4-  Physical chemistry 

5-  Inorganic chemistry 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              

  المجالت العلمية , التقارير  ...., ) (

Organic chemistry reaction , reactivity ,and  
 mechanisms  

Fundamental ofAnalytical chemistry  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

....  

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 10 

  

تحديث مفردات المقرر الدراسي وبما يتالئم مع طبيعة التخصص العلمي لنوع الدراسة والتخصص   -1

 المطلوب  

  اعتماد المصادر الرئيسية  -2

  النوافق بين المادة النظريةووالتطبيق العملي  -3

 الطالب فعليا مع التخصص المطلوب   مالئمة وتوافق الجانب النظري للمقرر مع  ما يحتاجة -4
  

  


