
  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد                         أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي 

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  

              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع



  
 2الصفحة 

 
  

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  / جامعة تكريت  ةالتربية للعلوم الصرفكلية  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 اسم البرنامج األكاديمي  .3

 التشخيص الطيفي العضوي/ المرحلة الرابعة / ك ؟؟؟؟

 

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6



  
 3الصفحة 

 
  

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 – 5 – 12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطالب بالمركبات العضوية وطرق تسميتها واالشكال الفراغية لها واالواصر وتركيب ذرة الكاربون

 العضوية حسب المجاميع الفعالة وطرق التمييز والكشف عنها عمليا ونظريا  توتصنيف المركبا

 اكتساب المهارات العملية للكشف عن المركبات العضوية 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

ضمن منهجه وهي تقنيات االشعة فوق البنفسجية تعريف الطالب بالخلفية العلمية لعمل كل تقنية     -1أ

 وايضا طيف الكتله. 13وتحت الحمراء واآلن النووي الغناطيسي لبروتون ونظيره الكربون 

 إن تعريف الطالب بالتطبيق المختلفة لكل تقنية في مجال التعرف على بنية المركبات.

تعريف الطالب بالظواهر المصاحبة المتصاص كل نوع من انواع اإلشعاعات المستخدمة    -4أ

 للتشخيص وربطها مع قيم وأشكال ومواقع وشدة امتصاص الحزم واالشارات في التقنيات المختلفة

تعريف الطالب بكيفية تفسير كل نوع من المركبات بشكل منفصل مثل االلكانات وااللكينات    -5أ

والهايليدات االلكيل وأيضا بشكل ملتحم مثل اينات والمركبات االروماتية و االيثرات واالميدات وااللك

دراسة اطياف المركبات االروماتية لالميدات أو االلكانات الحاوية على مجاميع نايترو الخ لتعريف 

 الطالب بتأثير المجاميع على بعضها في الطيف.

 التفاعالت المختلفة لكل مجموعه باستخدام كل تقنيةتعريف الطالب بكيفية متابعة    -6أ

تدريب الطالب على استخدام المعلومات التي اكتسبها عبر طريقة حل المشكالت لكل تقنية  -7ا

 ومشكالت تشمل اطياف جميع التقنيات معا



  
 4الصفحة 

 
  

 تعريف الطالب بالبرمجيات الحديثة المستخدمة في االختصاص مثل كيم أوف وكيف سكيج. -8ا

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

يتقن الطالب التمييز بين المركبات العضوية  باستخدام كل تقنية تشخيص وبكل التقنيات مجتمعه  – 1ب 

 أو زوج من التقنيات .

 قدرة الطالب على تمييز نقاوة المواد من مشاهدة األطياف ومالحظة  الرطوبة والسوائل فيها. – 2ب 

لب التخيلية لتأثير الكثافة اإللكترونية في قوى االواصر وبالتالي مواقع تنمية قدرات اللطا  – 3ب 

 االمتصاص لها.

تنمية مهارات التوقع السريع للتركيب بأقل فترات زمنية للتشخيص باستعمال برنامج التدريب  –ب 4

 المتعدد الخطوات.

تنمية قابلية المقارنة بين األطياف وتتبع التفاعالت باالطياف المختلفة. وطريقة كتابة النتائج  – 5ب 

 حسب المنهاج والرموز الدولية.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 مخططات القدح الذهني

 UV  ،FTIRاألجهزة الطيفية المتوفرة  

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري حسب التقنيات
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 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب المناقشة -1ج         

 اعداد التدريب االسبوعي -2ج

 اعتماد االمتحانات اليومية المفاجئة -3ج

 مع مراعاتها الفروق الفردية االسئلة الفكرية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 شاشة عرض 

 االجهزة المختبرية و واجهزة القياس والتحاليل المختبرية

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

   ةاالمتحانات الشفوي

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

مهارات القياس والتقويم ألطراف المواد الشائعة االستخدام في البيئة مثل المنظفات وأطياف  – 5د 

 السائلة ...الخ كتدريبات. البوليمرات

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 للتشخيص.االلقاء ثم المناقشة ثم التدريب ثم االمتحان اليومي ثم تكرر العملية لكل تقنية مع امتحانات تراكمية 

 

 التعلم بالنظر والسمع والكتابة والمناقشة وحل المشكالت

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 يومي شفهية وتحريري 

 اسبوعي عملي على السبورة

 كل نهاية تقنية اختبارات وتدريبات وامتحان

 امتحانات شاملة

اإللكتروني مع تبادل المالحظات ارسال الصور والمخططات إلكترونيا للطلبة لغرض التواصل والتعليم 
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 والتقييم المستمر لطريقة التدريس حسب صعوبة أو سهولة كل تقنية على عينة الطلبة.

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 التشخيص الطيفي ك..... سنوي 
 3نظري +  2

 عملي 

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
    

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 االطالع على انواع الكتب المختلفة التي تسمل تخصص نوعي للتشخيص. مثل

تشخيص البوليمرات. التشخيص للمواد النانوية. استعمال التقنيات ثنائية وثالثية االبعاد للتقنيات التشخيصية 

 قيد التدريس. 

 والتدريب على استخدام البرمجيات التشخيصية الحديثة.
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لتعليم التواصل مع االساتذه في الجامعات االخرى خارج وداخل القطر لالستفاده من طرق التدريس وأساليب ا

 الحديثة وانماط التفكير السريعة.

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتاب 

spectrometric identification of organic compounds Robert M. silverstein and 

Francis X. Webster and David J. kiemle 

 

 التشخيص الطيفي.  الحيدري
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 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                    

                   

                    

                   

                    



الصفحة   

10 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 التربية للعلوم الصرفةكلية  المؤسسة التعليمية .16

 تكريت القسم الجامعي / المركز  .17

 / المرحلة االولى الكيمياء الالعضوية اسم البرنامج األكاديمي  .18

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .19

 سنوي النظام الدراسي   .20
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  المعتمد   برنامج االعتماد .21

المؤثرات الخارجية  .22

 األخرى 
 اليوجد

 16/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .23

 األكاديمي أهداف البرنامج .24

ايصال نظرة عامة عن المفاهيم والنظريات والقوانين التي تكون مفيدة في مجاالت العلوم ومعرفة الترتيب 

 االلكتروني للذرات 

 معرفة عناصر الجدول الدوري ومعرفها اهميتها .

 دراسة انواع االواصر وخواصها

 معرفة اساسيات التركيب الفراغي للجزيئات وانواع التهجين

 دراسة النظريات االساسية في تكوين االواصر التساهمية بين الذرات

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .25

 والفهم  المعرفة-أ

   البنية االلكترونية للذرة                                                                -1أ

 الخواص الدورية للذرات                                                           -2أ

 بنية الجزيئات التساهمية                                                 -3أ

 التهجين -4أ

 نظريات التاصر -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 زيادة ادراك الطالب لالبعاد الفراغية لالغلفة الذرية – 1ب 

 زيادة ادراك الطالب للبنيات الهندسية للجزيئات – 2ب 
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     تفسير النتائج النظرية مع الواقع العملي   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 اليومية والشهريةاالختبارات 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 الفهم -1ج         

 التحليل-2ج

 االستنتاج-3ج

 التطبيق-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة
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 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية والشهرية

 

 

 

 

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

 التحليل -1د

 االستنتاج-2د

 التطبيق-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة
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 بنية البرنامج  .26

 المعتمدةالشهادات والساعات  .27
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 الكيمياء الالعضوية  االولى
 2س

وحدات 4  

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .28

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية والقوانين ومعرفة كيفية فهم هذه القوانين 

 والنظريات 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .29
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .30

 الكيمياء الالعضوية العصرية الجزء االول تاليف د. باسم محمد السعدي  -1

 الكيمياء الالعضوية القسم االول تاليف د. نعمان النعيمي وجماعته -2

 الكيمياء االشعاعية تاليف د. منذر الجنابي ، د. سعدية الهاشمي  -3

 الكيمياء النووية واالشعاعية د. انيس الراوي -4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 اختياريأم 

 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

المرحلة 

 االولى
 

الكيمياء 

 الالعضوية

  Y Y Y Y Y Y Y  Y Y Y Y Y Y Y اساسي
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 التعليم العالي والبـحث العلميوزارة   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  للعلوم الصرفةالتربية : ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد                 أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي         

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 التربية للعلوم الصرفةكلية  المؤسسة التعليمية .31

 تكريت القسم الجامعي / المركز  .32

 / المرحلة الثالث الكيمياء الالعضوية اسم البرنامج األكاديمي  .33

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .34

 سنوي النظام الدراسي   .35
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  المعتمد   برنامج االعتماد .36

المؤثرات الخارجية  .37

 األخرى 
 اليوجد

 16/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .38

 أهداف البرنامج األكاديمي .39

ايصال نظرة عامة عن المركبات التناسقية ومعرفة طبيعة هذه المركبات واستقراريتها والتعرف عليها ودراسة 

 العناصر االنتقالية  

 ومعرفها اهميتها . االنتقالية عناصر دراسة ال

 دراسة انواع الليكاندات وطرق ارتباطها

 النظريات التناسقيةمعرفة اساسيات 

 دراسة ميكانيكية التفاعالت للمركبات التناسقية واسقراريتها

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .40

 والفهم  المعرفة-أ

 نظرة تاريخية –مقدمة في الكيمياء التناسقية      -1أ

 النظريات التي تفسر المركبات التناسقية -2أ

 طرق تحضير المركبات التناسقية  -3أ

 استقرارية المركبات التناسقية -4أ

 حركة وميكانيكية المركبات المعقدة -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 معرفة خواص الفلزات االنتقالية – 1ب 

 زيادة ادراك الطالب بنظريات التناسق  – 2ب 



  
 23الصفحة 

 
  

 النتائج النظرية  تفسير الخصائص العملية من   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والشهرية

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 الفهم -1ج         

 التحليل-2ج

 االستنتاج-3ج

 التطبيق-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة
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 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية والشهرية

 

 

 

 

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

 التحليل -1د

 االستنتاج-2د

 التركيب-3د

 التطبيق -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 



  
 25الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .41

 الشهادات والساعات المعتمدة .42
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 الثالثة
 

 الكيمياء الالعضوية
س5  

وحدة 7  

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .43

سقية وله القابلية على بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة نظريات التي تفسر المركبات التنا

 للمعقداتتوقع الشكل الهندسي والخواص االخرى 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .44
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .45

 تاليف د. نعمان سعد الدين النعيمي –الكيمياء الالعضوية العناصر االنتقالية  -1
 الكيمياء التناسقية تاليف د. عصام جرجيس -2
 والتناسقية تاليف د. احسان عبد الغنيالكيمياء الالعضوية  -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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

المرحلة 

 الثالثة
الكيمياء  

 الالعضوية

  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y اساسي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد                         أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي 

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 التربية للعلوم الصرفةكلية  المؤسسة التعليمية .46

 تكريت القسم الجامعي / المركز  .47

 / المرحلة االولى الكيمياء الالعضوية اسم البرنامج األكاديمي  .48

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .49

 سنوي النظام الدراسي   .50
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  المعتمد   برنامج االعتماد .51

المؤثرات الخارجية  .52

 األخرى 
 اليوجد

 16/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .53

 أهداف البرنامج األكاديمي .54

ايصال نظرة عامة عن المفاهيم والنظريات والقوانين التي تكون مفيدة في مجاالت العلوم ومعرفة الترتيب 

 االلكتروني للذرات 

 معرفة عناصر الجدول الدوري ومعرفها اهميتها .

 دراسة انواع االواصر وخواصها

 للجزيئات وانواع التهجين معرفة اساسيات التركيب الفراغي

 دراسة النظريات االساسية في تكوين االواصر التساهمية بين الذرات

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .55

 والفهم  المعرفة-أ

   البنية االلكترونية للذرة                                                                -1أ

 الخواص الدورية للذرات                                                           -2أ

 بنية الجزيئات التساهمية                                                 -3أ

 نالتهجي -4أ

 نظريات التاصر -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 زيادة ادراك الطالب لالبعاد الفراغية لالغلفة الذرية – 1ب 

 زيادة ادراك الطالب للبنيات الهندسية للجزيئات – 2ب 
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     تفسير النتائج النظرية مع الواقع العملي   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والشهرية

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 الفهم -1ج         

 التحليل-2ج

 االستنتاج-3ج

 التطبيق-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة
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 طرائق التقييم    

 

 اليومية والشهريةاالختبارات 

 

 

 

 

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

 التحليل -1د

 االستنتاج-2د

 التطبيق-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 طريقة المحاضرة 

 طريقة المناقشة
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 بنية البرنامج  .56

 الشهادات والساعات المعتمدة .57
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 الكيمياء الالعضوية  االولى
 2س

وحدات 4  

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .58

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية والقوانين ومعرفة كيفية فهم هذه القوانين 

 والنظريات 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .59
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 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .60

 الكيمياء الالعضوية العصرية الجزء االول تاليف د. باسم محمد السعدي  -1

 الكيمياء الالعضوية القسم االول تاليف د. نعمان النعيمي وجماعته -2

 الكيمياء االشعاعية تاليف د. منذر الجنابي ، د. سعدية الهاشمي  -3

 انيس الراويالكيمياء النووية واالشعاعية د.  -4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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

المرحلة 

 االولى
 

الكيمياء 

 الالعضوية

  Y Y Y Y Y Y Y  Y Y Y Y Y Y Y اساسي
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 التعليم العالي والبـحث العلميوزارة   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  للعلوم الصرفةالتربية : ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد                 أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي         

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  / جامعة تكريت  ةالتربية للعلوم الصرفكلية  المؤسسة التعليمية .61

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .62

 اسم البرنامج األكاديمي  .63

 101الكيمياء العضوية / المرحلة االولى /  ك 

 

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .64
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 سنوي  النظام الدراسي   .65

  المعتمد   برنامج االعتماد .66

المؤثرات الخارجية  .67

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .68

 أهداف البرنامج األكاديمي .69

 تعريف الطالب بالمركبات العضوية وطرق تسميتها واالشكال الفراغية لها واالواصر وتركيب ذرة الكاربون

 العضوية حسب المجاميع الفعالة وطرق التمييز والكشف عنها عمليا ونظريا  توتصنيف المركبا

 اكتساب المهارات العملية للكشف عن المركبات العضوية 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .70

 والفهم  المعرفة-أ

   االليفاتية وااللروماتية  تعريف الطالب بالمركات العضوية     -1أ

 تسمية االلكانات وااللكينات وااللكاينات    -2أ

 معرفة االشكال الفراغية    -3أ

 تعريف الطالب الصفات االروماتية    -4أ

 تعريف الطالب بطرق تحضير المركبات العضوية    -5أ

 تعريف الطالب بتفاعالت المركات االليفاتية  واالروماتية    -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 يتقن الطالب التمييز بين المركبات العضوية االليفاتية واالروماتية  – 1ب 
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 قدرة الطالب على تحضير المركبات مختبريا  – 2ب 

 قدرة الطالب على كتابة االشكال الفراغية للمركبات العضوية  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 االجهزة المختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري 

 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب الحوار  -1ج         

 اعداد التقارير المنظمة  -2ج

 اعتماد اسلوب المناقشة  -3ج

 االسئلة الفكرية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 
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 شاشة عرض 

 االجهزة المختبرية و واجهزة القياس والتحاليل المختبرية

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

   ةاالمتحانات الشفوي

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 

 

 

 

 

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

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .71

 الشهادات والساعات المعتمدة .72
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 كيمياء عضوية  101ك سنوي 
 3نظري +  2

 عملي 

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
    

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .73

 

 

 



  
 44الصفحة 

 
  

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .74

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .75

 كتاب الكيمياء العضوية / كلية التربية جامعة الموصل 

Organic chemistry Morrsen and Boyed 

Organic chemistry Francis Carey 
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 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

للتدريسي أ.م.د نبيل جمال عائد االصلي قسم الكيمياء وصف البرنامج األكاديمي 

 /كلية التربية للعلوم الصرفة

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .76

 الكيمياء القسم الجامعي / المركز  .77

 الكيمياء الصناعية المرحلة الثالثة و المرحلة الرابعة اسم البرنامج األكاديمي  .78

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .79

 سنوي النظام الدراسي   .80
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  المعتمد   برنامج االعتماد .81

المؤثرات الخارجية  .82

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .83

 أهداف البرنامج األكاديمي .84

اكساب الطلبة معلومات و مهارات حول تحضير بعض المركبات المهمة في الصناعة مثل االسمت و -1

العطور واالصباغ و االسمدة والصابون  والمنظفات والنفط والبتروكيمياويات والبوليمرات واهمتها و انواعها 

 وطرق تحظيرها و استخداماتها و كيفية الكشف عنها و التعامل معها 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .85

 والفهم  المعرفة-أ

       اهمية الكيمياء الصناعية وتطبيقاتها واالنظمة المسخدمة فيها  -1أ

 تعريف الطالب بكيفية تحظيرها وتصنيفها وتسميتها ودراسة مكوناتها -2أ

قيام الطالب باجراء بعض التجارب المختبرية وتحضيرها و دراسة خواصها مثل الصابون  -3أ

 واالصباغ وبعض البوليمرات المهمة في االستخدامات اليومية 

 -4أ

  -5أ

 -6أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تعريف الطالب بكيفية تسميتها نظاميا وحسب االسم الشائع وكتابة صيغها التركيبية او البنائية – 1ب 

 القدرة على تحويرها بما يالئم االستخدامات لمؤسسات المجتمع المدني  – 2ب 

زيارة بعض المنشئات الصناعية والتعرف عن كثب على انماط طرق االنتاج ونظام الحماية  – 3ب 

       نوعية والسيطرة ال

 

 طرائق التعليم والتعلم      

مطالبة الطلبة باعداد تقارير و بحوث حول اخر  -2استخدام وسائل االيضاح كالسبورة الذكية  -1

زيارة ميدانية لبعض المصانع و التعرف على وسائل -4العمل المختبري    -3المستجدات الصناعية  

 النفط و الشركة العامة للمنظفات و االسمدة وشركة الزيوت النباتيةاالنتاج مثل معامل االدوية ومصافي 

 

 طرائق التقييم      

اعداد التقارير و البحوث -4االمتحانات الشفهية   -3االمتحانات اليومية    -2االمتحانات الشهرية    -1

 االمتحانات السنوية -5الجزء العملي والتطبيقي    -4باستخدام المكتبات و االنترنيت  

 

 التفكير مهارات-ج

والحث على التفكير العلمي في الوصول  اعتماد اسلوب الحوار والمناقشة للوصول الى المعلومة -1ج         

 الى الحقيقة العلمية

 اعداد التقارير و البحوث من قبل المطالب ومناقشتها -2ج

 اثارة بعض المشكالت و كيفية  معالجتها من قبل الطلبة-3ج

 حل بعض الواجبات البيتية والتاكيد عليها-4ج   

 ربط الجامعة مع مؤسسات االنتاج كالمصافي و المستشفيات والمدارس ومعامل االدوية -5ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

استخدام اسلوب المحاضرات و التجارب العملية و التقارير و البحوث والملصقات ووسائل االيضاح و 

 المصانع و السفراتالزيارات الميدانية للمؤسسات الخدمية كالمستشفيات و 
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 

 

 

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

 تمكين الطالب من حل المشكالت بنفسه اوبمساعدة غيره-1د

 تكليف الطالب بحل مشكلة معينة مستخدما اسلوب التفكير العلمي -2د

انشاء ورشات عمل من قبل الطالب و ذلك بااللتقاء مع غيرهم في الجامعات االخرى وتطوير -3د

 مهاراتهم

 استخدام نظام االمتحانات اليومية  والواجبات البيتية و الشهرية وتكرارها اكثر من مرة والسنوية-4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          
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 بنية البرنامج  .86

 الشهادات والساعات المعتمدة .87
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

  سنوي
كيمياء صناعية 

 ثالث

نظري + 2

 عملي2

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
 نظري فقط2 كيمياء بوليمر رابع  سنوي

 درجة بكالوريوس علوم كيمياء     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .88

 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .89

 خريج مرحلة السادس العلمي او احد المعاهد العلمية 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .90
 

للمرحلة الثالثة جامعة بغداد /كلية التربية تأليف دكتورة سلوى  الكيمياء الصناعية -1
 عبدالقادر واخرون

الكيمياء الصناعية والتلوث الصناعي جامعة الموصل/دكتور عمر موسى رمضان و  -2
 اخرون

كيمياء البوليمرات المحدث تاليف ذونو محمد عزيز بريادي و كوركيس عبد ادم بيت  -3
 الحكمة/بغداد

مالكولم ب ستيفن ترجمة قيس عبدالكريم و كاظم الالمي جامعة البصرة كيمياء البلمرة  -4
 م1984
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

للتدريسي أ.م.د نبيل جمال عائد االصلي قسم الكيمياء وصف البرنامج األكاديمي 

 /كلية التربية للعلوم الصرفة

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .91

 الكيمياء القسم الجامعي / المركز  .92

 الكيمياء الصناعية المرحلة الثالثة و المرحلة الرابعة اسم البرنامج األكاديمي  .93

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .94

 سنوي النظام الدراسي   .95
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  المعتمد   برنامج االعتماد .96

المؤثرات الخارجية  .97

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .98

 أهداف البرنامج األكاديمي .99

اكساب الطلبة معلومات و مهارات حول تحضير بعض المركبات المهمة في الصناعة مثل االسمت و -1

العطور واالصباغ و االسمدة والصابون  والمنظفات والنفط والبتروكيمياويات والبوليمرات واهمتها و انواعها 

 وطرق تحظيرها و استخداماتها و كيفية الكشف عنها و التعامل معها 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .100

 والفهم  المعرفة-أ

       اهمية الكيمياء الصناعية وتطبيقاتها واالنظمة المسخدمة فيها  -1أ

 تعريف الطالب بكيفية تحظيرها وتصنيفها وتسميتها ودراسة مكوناتها -2أ

قيام الطالب باجراء بعض التجارب المختبرية وتحضيرها و دراسة خواصها مثل الصابون  -3أ

 واالصباغ وبعض البوليمرات المهمة في االستخدامات اليومية 

 -4أ

  -5أ

 -6أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تعريف الطالب بكيفية تسميتها نظاميا وحسب االسم الشائع وكتابة صيغها التركيبية او البنائية – 1ب 

 القدرة على تحويرها بما يالئم االستخدامات لمؤسسات المجتمع المدني  – 2ب 

زيارة بعض المنشئات الصناعية والتعرف عن كثب على انماط طرق االنتاج ونظام الحماية  – 3ب 

       والسيطرة النوعية 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

مطالبة الطلبة باعداد تقارير و بحوث حول اخر  -2استخدام وسائل االيضاح كالسبورة الذكية  -1

زيارة ميدانية لبعض المصانع و التعرف على وسائل -4المختبري   العمل  -3المستجدات الصناعية  

 االنتاج مثل معامل االدوية ومصافي النفط و الشركة العامة للمنظفات و االسمدة وشركة الزيوت النباتية

 

 طرائق التقييم      

اعداد التقارير و البحوث -4االمتحانات الشفهية   -3االمتحانات اليومية    -2االمتحانات الشهرية    -2

 االمتحانات السنوية -5الجزء العملي والتطبيقي    -4باستخدام المكتبات و االنترنيت  

 

 التفكير مهارات-ج

والحث على التفكير العلمي في الوصول  اعتماد اسلوب الحوار والمناقشة للوصول الى المعلومة -1ج         

 الى الحقيقة العلمية

 اعداد التقارير و البحوث من قبل المطالب ومناقشتها -2ج

 اثارة بعض المشكالت و كيفية  معالجتها من قبل الطلبة-3ج

 حل بعض الواجبات البيتية والتاكيد عليها-4ج   

 لمستشفيات والمدارس ومعامل االدوية ربط الجامعة مع مؤسسات االنتاج كالمصافي و ا-5ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

استخدام اسلوب المحاضرات و التجارب العملية و التقارير و البحوث والملصقات ووسائل االيضاح و 

 الزيارات الميدانية للمؤسسات الخدمية كالمستشفيات و المصانع و السفرات
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 

 

 

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

 تمكين الطالب من حل المشكالت بنفسه اوبمساعدة غيره-1د

 تكليف الطالب بحل مشكلة معينة مستخدما اسلوب التفكير العلمي -2د

م في الجامعات االخرى وتطوير انشاء ورشات عمل من قبل الطالب و ذلك بااللتقاء مع غيره-3د

 مهاراتهم

 استخدام نظام االمتحانات اليومية  والواجبات البيتية و الشهرية وتكرارها اكثر من مرة والسنوية-4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          
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 بنية البرنامج  .101

 الشهادات والساعات المعتمدة .102
 السنةالمستوى / 

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

  سنوي
كيمياء صناعية 

 ثالث

نظري + 2

 عملي2

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
 نظري فقط2 كيمياء بوليمر رابع  سنوي

 درجة بكالوريوس علوم كيمياء     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .103

 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .104

 خريج مرحلة السادس العلمي او احد المعاهد العلمية 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .105
 

دكتورة سلوى الكيمياء الصناعية للمرحلة الثالثة جامعة بغداد /كلية التربية تأليف  -5
 عبدالقادر واخرون

الكيمياء الصناعية والتلوث الصناعي جامعة الموصل/دكتور عمر موسى رمضان و  -6
 اخرون

كيمياء البوليمرات المحدث تاليف ذونو محمد عزيز بريادي و كوركيس عبد ادم بيت  -7
 الحكمة/بغداد

جامعة البصرة  كيمياء البلمرة مالكولم ب ستيفن ترجمة قيس عبدالكريم و كاظم الالمي -8
 م1984
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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
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 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 
 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  / جامعة تكريت  ةكلية التربية للعلوم الصرف المؤسسة التعليمية .106

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .107
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 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .109

 سنوي  النظام الدراسي   .110

  المعتمد   برنامج االعتماد .111

المؤثرات الخارجية  .112

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .113

 أهداف البرنامج األكاديمي .114

 كاربوهيدرات والبروتينات والدهون واالنزيمات والفيتامينات ودورها في العمليات الحيويةتعريف الطالب بال

الكشف عن الكاربوهيدرات ،الكشف عن الدهون ،الكشف عن البروتينات وتميزها عن بعضها البعض من 

 الكواشف ،الكشف عن االحماض االمينية.خالل استخدام 

جزيئات الحيوية المهمة لجسم االنسان كالسكريات والدهون اكتساب المهارات العملية للكشف عن ال

 والبروتينات واالحماض االمينية والفيتامينات.

 التعرف على اهمية المركبات الحيوية في انتاج الطاقة الضرورية لعمل الخاليا.

 لكواشف الكيميائية وكيفية تحضيرها وتطبيقها.التعرف على ا

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .115

 والفهم  المعرفة-أ

 لسكريات والدهون والبروتينات  التي تعتبرالمصدر الرئسي للطاقة.تعريف الطالب با    -1أ

 البروتينات.صنيف السكريات ،تصنيف الدهون، تصنيف ت   -2أ

 الصيغ العامة لكل من السكريات والبروتينات والدهون.معرفة    -3أ

 ت التي تمتلكها هذه المركبات الحيوية.تعريف الطالب الصفا   -4أ

 بالمركبات االساسية التي تتكون منها هذه المركبات الحيوية تعريف الطالب    -5أ

 لبروتينات والدهون وتحضير كواشفهاب كيفية الكشف عن السكريات واتعريف الطال   -6أ
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  سكريات والبروتينات والدهون.يتقن الطالب التمييز بين ال – 1ب 

 مختبريا  كواشفقدرة الطالب على تحضير ال – 2ب 

 التقارير وكيفية الكشف عن المركبات الحيوية.قدرة الطالب على كتابة   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 .جهاز العرض الداتا شواالجهزة المختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري 

 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب الحوار  -1ج         
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 اعداد التقارير المنظمة  -2ج

 اعتماد اسلوب المناقشة  -3ج
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 االجهزة المختبرية و واجهزة القياس والتحاليل المختبرية
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 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 

 

 

 

 

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

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د
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 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .119

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 
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 كتاب الكيمياء الحياتية العملي / جامعة بغداد 

 كتاب الكيمياء الحياتية العملي /جامعة االسكندرية

 محاضرات الكيمياء الحياتية العملي/جامعة الموصل 

 مذكرة الكيمياء الحياتية العملية /جامعة الملك اسعود

 استخدام االنترنيت كذلك كمثدر لتوضيح بعض المعلومات واالشكال الغير متوفرة في المنهج.
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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تعريف الطالب بااليض  الحيوي للمركبات الحيوية ) الكاربوهيدرات ، الدهون ، االحماض النووية 

 والبروتينات ( ونواتج العمليات االيضية واهميتها ، كيفية تخليق المركبات الحيوية الضرورية في الجسم 

والكشف عن بعض المركبات الحيوية عمليا  واكتساب مهارات في ربط مختلف مسارات االيض وتاثيرها على 

 الفعاليات الحيوية في الجسم واالمراض 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .130
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   تعريف الطالب االيض وانواعه     -1أ

 نظرة مفصلة عن الهدم والتخليق الحيوي للكاربوهيدرات     -2أ

 نظرة مفصلة عن الهدم والتخليق الحيوي للدهون    -3أ

 نظرة مفصلة عن الهدم والتخليق الحيوي لالحماض النووية وبناء البروتين     -4أ

وي للالحماض نظرة مفصلة عن الهدم والتخليق الحيوي للببتيدات والبروتينات والتخليق الحي  -5أ

 االمينية  

 الناتج الطاقي من مختلف عمليات االيض   -6أ

 التجريب العملي للكشف عن الجزيئات الحيوية مختبريا -7أ
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 ربط المعرفة التي تلقاها بميدان العمل المستقبلي 
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 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 
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 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 
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 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  X    X    X    X   اساسي   2021

                   

                    

                   

                    



  
 83الصفحة 

 
  

 

 

                   

                    

                   



  
 84الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 
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اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و
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 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  



  
 85الصفحة 

 
  

              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع
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  / جامعة تكريت  ةكلية التربية للعلوم الصرف المؤسسة التعليمية .136

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .137

 اسم البرنامج األكاديمي  .138

 /  ك  / المرحلة الثالثة حياتيةالكيمياء ال

 

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .139

 سنوي  النظام الدراسي   .140



  
 86الصفحة 

 
  

  المعتمد   برنامج االعتماد .141

المؤثرات الخارجية  .142

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .143

 أهداف البرنامج األكاديمي .144

تعريف الطالب بمكونات الخلية ، الكربوهيدرات ، الدهون ، البروتينات ، االحماض االمينية ، االنزيمات ، 

 الفيتامينات ،االحماض النووية ،الهرمونات .

تعريف الطالب بالمكونات االساسية العضيات الخلوية ودورها في عملية االيض وكذلك تصنيف الكربوهيدرات 

والبروتينات والدهون. معرفة دور كل من االنزيمات والهرمونات والفيتامينات وكذلك ايضا االحماض النووية 

 RNAو DNAودورها في تكوين الحمض النووي 

 السكريات والدهون والبروتينات واالحماض االمينيةللكشف عن اكتساب المهارات العملية 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .145

 والفهم  المعرفة-أ

والنووية والهرمونات  ةتعريف الطالب بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون واالحماض األميني    -1أ

 واالنزيمات والفيتامينات

 البروتينات  -الدهون –التعرف على تركيب االساسي للجزيئات الحيوية الكربوهيدرات    -2أ

 معرفة دور االنزيمات في التفاعالت االيضية .   -3أ

 تعريف الطالب كيفية الحصول على الطاقة من هذه الجزيئات الحيوية.    -4أ

 لناتجة عن نقصها .تعريف الطالب بالدور الفعال للفيتامينات واالمراض ا   -5أ

 تعريف الطالب بدور الهرمونات في جسم االنسان كمنظمات داخلية .    -6أ



  
 87الصفحة 

 
  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 يتقن الطالب التمييز بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات .  – 1ب 

 قدرة الطالب على الكشف عن الكربوهيدرات والبروتينات والدهون مختبريا. – 2ب 

 قدرة الطالب على كتابة اشكال الجزيئات الحيوية وتمييزها عن بعضها .  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 االجهزة المختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري 

 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب الحوار  -1ج         

 اعداد التقارير المنظمة  -2ج

 اعتماد اسلوب المناقشة  -3ج

 االسئلة الفكرية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 شاشة عرض 

 االجهزة المختبرية و واجهزة القياس والتحاليل المختبرية

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

   ةاالمتحانات الشفوي

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 

 

 

 

 

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

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .146

 المعتمدةالشهادات والساعات  .147
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

   نظري  3 كيمياء حياتية  ك سنوي 

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 

    

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .148
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .149

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .150

 جامعة الموصل\كتاب دكتورة خولة ال فليح 

 



  
 91الصفحة 

 
  

 المنهجمخطط مهارات 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 العامة والمنقولةالمهارات 

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  / جامعة تكريت  ةالتربية للعلوم الصرفكلية  المؤسسة التعليمية .151

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .152

 اسم البرنامج األكاديمي  .153

 /   الكيمياء التحليلية / المرحلة الثانية

 

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .154

 سنوي  النظام الدراسي   .155
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  المعتمد   برنامج االعتماد .156

المؤثرات الخارجية  .157

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .158

 أهداف البرنامج األكاديمي .159

تعريف الطالب بفكرة عامة عن  مفهوم الكيمياء التحليلية  الكمية الوزنية  وطرائق الفصل التي تشمل طرائق 

 االستخالص بالمذيب والكروماتوغرافيا بانواعها  والتبادل االيوني واالنتقال الكهربائي 

 اضافة الى التعريف باالخطاء ومصادرها ومحدداتها والدقة والتوافق 

اكتساب المهارات العملية لتقدير ماء التبلور في االمالح المائية كذلك تحضيرالرواسب لبعض االمالح شحيحة 

 الذوبان عن طريق عمليات الترسيب اضافة الى طرائق االستخالص بالمذيب  

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .160

 والفهم  المعرفة-أ

 تعريف الطالب بمفهوم التحليل الكمي الوزني     -1أ

 كيفية  تحضير رواسب المالح شحيحة الذوبان في الماء   -2أ

 تعريف الطالب بمصطلحات ثابت حاصل االذابة وقابلية الذوبان والذوبانية    -3أ

 كيفية حساب النسبة المئوية لالستخالص  للمحلل بين الطورين    -4أ

 كيفية حساب معامل  التوزيع في طرائق الكروموتوغرافيا   -5أ

تعريف الطالب باالخطاء وانواعها ومحدداتها وطرائق حساب الدقة التوافق من خالل حساب    -6أ

 الخطأ المطلق والخطأ النسبي المئوي
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 يتقن الطالب التمييز بين طرائق تحضير الرواسب لالمالح شحيحة الذوبان – 1ب 

 قدرة الطالب على حساب ثابت حاصل االذابة والتمييز بين الذوبان وقابلية االذابة  – 2ب 

 قدرة الطالب على اجراء عمليات االستخالص للنماذج بين طورين   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 االجهزة المختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري 

 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب الحوار  -1ج         

 اعداد التقارير المنظمة  -2ج

 اعتماد اسلوب المناقشة  -3ج

 االسئلة الفكرية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 شاشة عرض 

 االجهزة المختبرية  واجهزة القياس والتحاليل المختبرية

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

   ةاالمتحانات الشفوي

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 

 

 

 

 

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

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .161

 الشهادات والساعات المعتمدة .162
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 كيمياء تحليلية  سنوي 
 3نظري +  2

 عملي 

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
    

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .163
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .164

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .165

  د.صفاء رزوق المرعب  / جامعة بغداد  /  كتاب  الكيمياء التحليلية 

Fundamental of Analytical Chemistry  D.A.Skoog  

 



الصفحة   

100 
 

  

 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  / جامعة تكريت  ةكلية التربية للعلوم الصرف المؤسسة التعليمية .166

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .167

 اسم البرنامج األكاديمي  .168

 / المرحلة االولى /   الكيمياء التحليلية

 

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .169
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 سنوي  النظام الدراسي   .170

  المعتمد   برنامج االعتماد .171

المؤثرات الخارجية  .172

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .173

 أهداف البرنامج األكاديمي .174

تعريف الطالب بفكرة عامة عن  مفهوم الكيمياء التحليلية  وتصنيفها الى صنفين نوعي وكمي واالخير  يتضمن  

 التحليل الحجمي والوزني وااللي 

 انواع المحاليل وتراكيزها وطرائق التحضير لكل نوع 

 اكتساب المهارات العملية لتقدير الحوامض والقواعد بتفاعالت التعادل من خالل عمليات التسحيح 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .175

 والفهم  المعرفة-أ

  تعريف الطالب بأصناف الكيمياء التحليلية     -1أ

 كيفية حساب الوزن الجزيئي للمركبات    -2أ

 كيفية تحضير المحاليل بتراكيز موالرية للمواد الصلبة والسائلة    -3أ

 كيفية حساب الوزن المكافئ للمركبات    -4أ

 كيفية تحضير المحاليل بتراكيز عيارية للمواد الصلبة والسائلة    -5أ

 االربع  تعريف الطالب بتفاعالت التسحيح بانواعها   -6أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 يتقن الطالب التمييز بين طرائق تحضير المحاليل بالتراكيز المختلفة – 1ب 

 قدرة الطالب على كتابة التفاعالت الكيميائية الصحيحة النواع التسحيحات  – 2ب 

 قدرة الطالب على اجراء عمليات تسحيح التعادل واستخدام الدالئل في التقدير   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 االجهزة المختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري 

 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب الحوار  -1ج         

 اعداد التقارير المنظمة  -2ج

 اعتماد اسلوب المناقشة  -3ج

 االسئلة الفكرية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 شاشة عرض 

 االجهزة المختبرية  واجهزة القياس والتحاليل المختبرية

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

   ةاالمتحانات الشفوي

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 

 

 

 

 

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

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .176

 المعتمدةالشهادات والساعات  .177
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 كيمياء تحليلية  سنوي 
 3نظري +  2

 عملي 

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
    

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .178
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .179

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .180

  جامعة الموصل  د.ثابت سعيد الغبشة ، د. مؤيد قاسم  العبايجي / /  كتاب التحليل الوصفي والحجمي 

Fundamental of Analytical Chemistry  D.A.Skoog  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة من 

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
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 2020/2021سي للعام الدرا

  تكريت :اسم الجامعة

  التربية للعلوم الصرفة: ةاسم الكلي

  4 :الكلية العلمية فيعدد األقسام والفروع 

 تاريخ ملء الملف:  

 

 

اسم مدير شعبة ضمان        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية )المعهد(  

 األداءتقويم الجودة و

م. مؤيد  أ.د.عبد الكريم دهش                   م.د.احمد حامد مهدي                        

 محمود خليل

                            2021 /  /   التاريخ                   2021/    /    التاريخ  

 2021/   /    التاريخ  
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              التوقيع                                                               التوقيع                

 التوقيع

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

  واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  2021التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  / جامعة تكريت  ةكلية التربية للعلوم الصرف المؤسسة التعليمية .181

 الكيمياء  القسم الجامعي / المركز  .182

 اسم البرنامج األكاديمي  .183

 101/  ك  رابعة/ المرحلة ال التحليل الكيميائي اآللي

 

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .184
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 سنوي  النظام الدراسي   .185

  المعتمد   برنامج االعتماد .186

المؤثرات الخارجية  .187

 األخرى 
 

 15/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .188

 أهداف البرنامج األكاديمي .189

 تعريف الطالب بالتقنيات التحليلية واألجهزة المستخدمة لكل تقنية ومكوناتها وتطبيقاتها المختلفة

 وكذلك التعرف على القوانين المستخدمة لكل تقنية  

التقنيات المتنوعة  من خالل تطبيق القوانين  اكتساب المهارات العملية لتقدير االيونات والمركبات باستخدام

 الخاصة بها

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .190

 والفهم  المعرفة-أ

   تعريف الطالب بالتقنيات التحليلية     -1أ

 التعرف على مكونات االجهزة المستخدمة    -2أ

 التعرف على تطبيقات كل تقنية    -3أ

 تعريف الطالب بالقوانين المستخدمة   -4أ

 تعريف الطالب بطرق تحضير المركبات     -5أ

 تعريف الطالب باستخدام التقنيات في تقدير المركبات    -6أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 يتقن الطالب التمييز بين انواع التقنيات التحليلية وخصائصها  – 1ب 

 قدرة الطالب على تقدير المركبات باستخدام التقنية المناسبة  – 2ب 

 قدرة الطالب على استخدام وتطبيق هذه التقنيات   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 االجهزة المختبرية 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي

 االمتحان الشهري 

 االمتحان السنوي 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 اعتماد اسلوب الحوار  -1ج         

 اعداد التقارير المنظمة  -2ج

 اعتماد اسلوب المناقشة  -3ج

 االسئلة الفكرية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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 وسائل االيضاح : السبورة الذكية 

 شاشة عرض 

 االجهزة المختبرية و واجهزة القياس والتحاليل المختبرية

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

   ةاالمتحانات الشفوي

 االمتحانات الشهرية 

 االمتحانات السنوية 

 

 

 

 

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

 التفكير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها  -1د

 التمكن من تدريس المادة التي تلقاها -2د

       العمل ضمن فريق العمل التربوي والمهني  -3د

 القدرة على التعامل مع الجهات خارج الجامعة والتعامل معها  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .191

 الشهادات والساعات المعتمدة .192
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 101ك سنوي 
التحليل الكيميائي 

 االلي 

 3نظري +  3

 عملي 

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 
    

     

     

    

    

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .193
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .194

 

 

 خريج السادس االعدادي  الفرع العلمي 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .195

  ابن الهيثم/جامعة بغداد/ كلية التربية  التحليل الكيميائي اآللي )للصفوف الرابعة/كيمياء(كتاب 

 الدكتور عبد المحسن عبد الحميد الحيدري
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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
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