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 IOC031 الكيمياء الالعضوية مرحلة االولى ال اجباري 

 4( ساعة                                الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

 يغطي هذا الموضوع اساسيات الذرة والترتيب االلكتروني للذرات بما في ذلك النظريات والقوانين 

 من تدريس المنهج :الهدف 

ايصال نظرة عامة عن المفاهيم والنظريات والقوانين التي تكون مفيدة في مجاالت العلوم ومعرفة 
 الترتيب االلكتروني للذرات ومعرفة عناصر الجدول الدوري ومعرفها اهميتها .

 نتائج التعليم :

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

 المواضيع :

 ساعة  15البنية االلكترونية للذرة                                                            -1

 )االلكترون ، طبيعة االشعاع ، االشعاع الكهرومغناطيسي ، خواص الموجه ( 

 ساعات  9                                                       الخواص الدورية للذرات    -2

 )الحجب االلكتروني ، انصاف االقطار الذرية وااليونية والتساهمية ، طاقة التأين ، االلفة االلكترونية ( 

 ات ساع 9االصرة االيونية                                                                      -3

 )طاقات الشبكية االيونية ، بنية الشبكة البلورية (

 ساعة  15مقدمة في بنية الجزيئات التساهمية                                                -4

، التماثل  VSEPR)بنيات لويس للجزيئات متعددة الذرات ، الرنين ، الهندسة الجزيئية وطريقة 
 الجزيئي (

 ساعة  20مقدمة في تكوين االوربيتال الجزيئي                                              -5

)مخطط مستويات طاقة االوربيتاالت الجزيئية للجزيئة ثنائية الذرة وثالثية الذرة ، التهجين ، التاصر 
 في بعض الجزيئات العضوية (

 ساعة  10                                   التغيرات النووية وسالسل النشاط االشعاعي    -6

 )النشاط االشعاعي ، السالسل المشعة ، اشعة الفا ، اشعة بيتا ، اشعة كاما ، االشعة الكونية ( 

 ساعة  10نظام الوحدات                                                                        -7



 ياس الجرع االشعاعية ( )الجرعة االشعاعية ، اجهزة ق

 

 : الكتاب المنهجي

( 1976الكيمياء الالعضوية العصرية الجزء االول تاليف د. باسم محمد السعدي الطبعة االولى ) -
 جامعة بغداد

 

 ANC011 الكيمياء التحليلية  مرحلة االولى ال اجباري 

 9الوحدات :                ( ساعة عملي       3( ساعة نظري و)3ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع اساسيات االتزان الكيميائي وطرق حساب قانون فعل الكتلة ومقارنة بين التحليل 
 الوصفي والحجمي والوزني وااللي وكذلك التحسيحات .

 الهدف من تدريس المنهج : 

التي تكون مفيدة في معرفة طرق  ايصال نظرة عامة عن التحليل الوصفي الحجمي وكذلك الوزني
 التحليل وكيفية حسابها وتطبيقاتها 

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية والقوانين ومعرفة التسحيحات 
 وانواعها وكيفية تحضير هذه المحاليل 

 المواضيع :

1- The Scope of Analytical Chemistry       (4 hrs) 

(Immportance of analytical chemistry , Quantities . concentration , steps 
in the determination) 

2- Review of Elementary concepts                                           (6 hrs) 

(Dfinition of acid , base & historical preview Important weight and 
concentration methods for expression of concentration 

3-Ionic Equilibrium                                                                   (10 hrs) 

(The solubility of precipitates, The application of solubility products 
constant ) 

4- An Introduction of Volumetric analysis                                 (10 hrs) 

(methods of analysis , standard solution , volumetric calacutions , 
normality ) 

5- precipitation titration                                                         (6 hrs) 

(titration curves for precipition reaction , end – point detection ) 

6- theory of neutralization titration                                     (6 hrs) 



(acid – base indicators , titration curves for simple ) 

7- volumetric methods based                                          (6 hrs) 

(complex – formation reaction , method of end 0 point detection ) 

8- equilibrium in oxidation                                              (2 hrs) 

(reduction system , fundamentals of electrochemistry  

 : الكتاب المنهجي

Fundamentals of analytical chemistry ( Skoog and west ) 

 (جامعة الموصل 1986تحليل وصفي وحجمي,د.ثابت سعيد الغبشة ,)

 

 

 

 ORC021 العضوية الكيمياء  مرحلة االولى ال اجباري 

 7الوحدات :        ( ساعة عملي            3( ساعة نظري و )2ساعات التدريس المخطط لها : )

 : وصف المنهج

يغطي هذا الموضوع اساسيات المركبات العضوية وتفاعالتها وتحضيرها ووتسميتها وكيفية الكشف 
 عنها 

 الهدف من تدريس المنهج : 

ايصال نظرة عامة عن العناصر والمركبات والذرات والتوزيع االلكتروني لها ومعرفة المركبات 
 العضوية وتسميتها 

 

 :  ج التعليمنتائ

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على تعرف على المركبات العضوية وطرق تحضيرها 
 وكيفية الكشف عنها ومعرفة المركبات الهيدروكاربونية. 

 المواضيع :

 ساعات  6مبادى عامة                                                                 -1

الذرات والجزيئات ، التوزيع االلكتروني والجدول الدوري ، االواصر  –والمركبات )العناصر 

 التساهمية القطبية (

 ساعات  6الهيدروكاربوناتاالليفاتية                                                   -2

 كتابة الصيغة التركيبية ( )التوزيع االلكتروني لذرة الكاربون ، اواصر سيكما ، الميثان ، االيثان ، نظام

 ساعات  6االلكانات الحلقية                                                              -3

 ) التسمية ، الصفات الفيزياوية ، هيئة االلكانات الحلقية ، تفاعل االلكانات الحلقية (



 ساعات  6                                                                    االلكينات -4

 )التسمية ، الخواص الفيزياوية ، اواصر باي ، تحضير االلكينات (

 ساعات  5الداينات                                                                      -5

 ، تفاعالتها ( ) التركيب ، التسمية ، تحضيرها

 ساعات  5االلكاينات -6

 )التركيب ، التسمية ، تحضيرها ، تفاعالتها ، تشخيصها كيميائيا وطيفيا ( 

 ساعات  6الهيدروكاربوناتاالروماتية                                                 -7

 اثير المجموعة المعوضة ( كاربون ، التسمية ، ت –)البنزين ، الصيغة الجزيئية ، اواصر كاربون 

 ساعات  6الهاليدات                                                                       -8

 )التسمية ، الخواص الفيزيائية ، تحضير هاليدات االلكيل ، تفاعالت االضافة ، تفاعالت الحذف( 

 ساعات  6الكحوالت -9

يزياتية ، المصادر الصناعية للكحول ، تحضير الكحوالت ، )التسمية ، التصنيف ، الخواص الف

 تشخيص الكحوالت كيميائيا (

 ساعات  6االيثرات                                                     -10

 ) التسمية ، تحضيرها ، تفاعالتها ، االيبوكسيدات ، تشخيص االيثرات كيميائيا ( 

 الكتاب المنهجي :

 (1990وموتز,الجزء االول كتاب المترجم اردني عادل الجرار)وجراهام سول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 MAT104 الرياضيات مرحلة االولى ال اجباري 

 4( ساعة                                الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

 رياضيات وايجاد الحلول للمعادالت التفاضلية وتكاملها بطريقة سهلة يغطي هذا الموضوع اساسيات ال

 الهدف من تدريس المنهج : 

الهدف هو التعرف على كيفية حل المعادالت وكيفية رسم الدوال وايجاد القيمة المطلقة ومجاميع حلول 
 المتباينات وتكامل الدوال واشتقاقها . 

 نتائج التعليم : 

فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية والقوانين واالعداد وحساب بعد تلقي هذه المادة 
 العالقات في حل المسائل 

 المواضيع :

 ساعة   6                                                                                        لفترات ا -1

 ساعة  10                                                                      متباينات والمتراجحات ال -2

 ساعة  10                                                                      قيمة المطلقة            ال -3

 ساعة  10                                                               ، االشتقاق الضمني المشتقة   -4

 ساعة  10                                                                وغير المحدد  تكامل المحددال -5

 ساعة 14دوال ومخططاتها ، الدوال الخاصة ، عمليات على الدوال ، تركيب الدوال            ال -6

                               

 

 الكتاب المنهجي :

 حسبان التفاضل والتكامل الجزء االول تاليفأي جي . برسل  -1
 جامعة الموصل  –حسبان التفاضل والتكامل تاليف د. علي عزيز علي -2

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 017لغة عرب  اللغة العربية  المرحلة االولى  اجباري 
 

 4الوحدات :          ( ساعة                       2ساعات التدريس المخطط لها : )

ومكونات الجملة  ميغطي هذا الموضوع مختارات من الشعر العربي وقصتين من القران الكري وصف المنهج :

 االسمية والفعلية 

 الهدف من تدريس المنهج : 

   ايصال نظرة عامة عن مكونات الجملة االسمية وماهو المبتدا والخبر والجملىة الفعلية الصرف المجرد والمزيد

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة قصة اصحاب الكهف ماهي عالمات الترقيم ومكونات 
 الجملة الفعلية واالسمية

 

 المواضيع :

 القران الكريم اختيار قصتين من سورة الكهف وسورة الضحى واالستعانة بتفاسير القران الكريم عند الحاجة  -1

 ساعات 10

 ساعات 10     مختارات من الشعر العربي القديم والحديث  -2

 10النحو والصرف الجملة االسمية والفعلية المبتدا والخبر وكان واخواتها والمفاعيل والحل والتوابع  -3

 ساعات

 ساعات 10الصرف المجرد والمزيد والمشتقات ) اسم الفاعل واسم المفعول (  -4

 ساعات 10النطق والرسم ) الحروف الشمسية والقمرية وكتابة الهمزة وكتابة التاء  -5

 ساعات 10عالمات الترقيم  -6

 

 الكتاب المنهجي :

 

 

 

 

 

 



 016ح  الحاسبات  المرحلة االولى  اجباري 
 

 4 ( ساعة عملي                     الوحدات :2( ساعة نظري و)1) ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

 والدوال الرياضية يغطي هذا الموضوع مكونات الحاسوب ومواصفاتها واجيالها

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظرة عامة عن جهاز الحاسوب وماهي مواصفاتها ومكوناتها ولغات البرمجة والمتغيرات الموسومة  

 نتائج التعليم : 

يكون قادر برمجة الحاسوب ومعرفة اجهزة االدخال واالخراج وماهي بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم 
 االيعازات والدوال والبرمجيات الفرعية

 المواضيع :

ً:ًالجزءًالنظريأولاً

 مبادئًالحاسوب 

 .مقدمةًتاريخيةًعنًمراحلًتطورًالحاسوب 

 .أجيالًالحاسوب 

 .أنواعًالحاسوب 

ً

 مكوناتًالحاسوب 

 (ًالمكوناتًالمادية (Hardware. 

 (ًالمكوناتًالبرمجيةSoftware. ) 

ًالجزءًالعمليًثانياا:

 MICROSOFT WINDOWS XP 

 MICROSOFT OFFICE WORD 2003 

ً:لكتاب المنهجي ا

 الشهادة الدولية للحاسب واألنترنيت.  .1

 -مقدمة في الحاسب واألنترنيت . أ.د عبد هللا بن عبد العزيز الموسى. مكتب اليونسكو .2

 2010القاهرة 

   2006 -أساسيات الحاسب اآللي وتطبيقاته في التعليم. مكتبة الرشد  الرياض  .3

مقدمة في الحاسب االلي وتطبيقاته د. حسين بحبوح , أ. هيثم صديق الحسن دار النشر  .4

 الدولي

5. Windows XP  20. الين سمسون. دار الفاروق مصر 

 

 

 

 

 

 



 014ع أ  علم االحياء المرحلة االولى  اجباري 
 

 4( ساعة عملي                     الوحدات : 2( ساعة نظري و)1) ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

 يغطي هذا الموضوع مقدمة عن علم االحياء ونشئه الحياة تصنيف االحياء

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ة وقوانين مندل في الوراثةايصال نظرة عامة عن المفاهيم عن علم االحياء ومواصفات الكائنات الحي

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون ملم بمبادىء علم الحياة وماهي مواصفات الكائنات الحية وكيفية حدوث 
 التكاثر في االحياء المختلفة  ونظريات نشئة الكائنات ونظريات دارون في التطوير

 المواضيع :

 مقدمة في علم االحياء  -1

 صفات الحياة  -2

 تصنيف االحياء  -3

 التكاثر والنمو  -4

 الوراثة قانون مندل  -5

 التطور ونظريات التطور  -6

 

 الكتاب المنهجي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 013ح ق  حقوق انسان والديمقراطية مرحلة االولى ال اجباري 

 1( ساعة نظري                                        الوحدات : 1ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع تاريخ الحقوق البشرية  والجوانب الخاصة بالحرية للرجل والمراءة في المنظور 
 . الوضعي واالسالمي في اطار االعالن العالمي لحقوق االنسان

 من تدريس المنهج :  الهدف

ايصال نظرة عامة عن حقوق االنسان ومضامينها ومبادئها,حقوق االنسان في االسالم وحقوق المرأة 
 وشرعيتها

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون ملم بحقوق االنسان وماهي مواثيق التي حددت  هذه الحقوق 
 وحقوق العمل الجماعي والتشريعات الضامنة لهذه الحقوق  

 

 المواضيع :

مضمون االعالن العالمي  -مضمون االعالن الفرنسي لحقوق االنسان –تاريخ حقوق االنسان  -1
 لحقوق االنسان

شرعية حقوق  –مبادى االعالن االسالمي لحقوق االنسان  –نسان في عصر االسالم حقوق اال -2
 االنسان في االسالم

 حق االنتماء والجنسية  –حقوق االسرة  –الحقوق االنسانية  –الحقوق االساسية  -3
 حقوق االنسان الدولية  –حق المواطنة  –حق التملك  –حق العمل االجتماعي  -4
 ضمان الدولة االسالمية لحقوق االنسان  –ضمان العقيدة وااليمان  -5

 
حقوق االنسان والطفل والديمقراطية .ماهر صالح عالوي واخرون ,دار ابن االثير   الكتاب المنهجي :

 للطباعة والنشر ,جامعة الموصل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 017ع ن ت  علم النفس التربوي المرحلة االولى  اجباري 

 4:  الوحدات                                ساعة( 2: ) لها المخطط التدريس ساعات

 : المنهج وصف

 إنها إلى باإلضافة,  عليه قسمت التي الفقرات ضمن ومتساوي جيد بشكل موزعة ومفرداته المنهج 

  للتعليم المطلوبة والمهارات بالنظريات الطلبة تزود

 :  المنهج تدريس من الهدف

,  التعلم بنظريات الطلبة تزويد,  والتعلم التعليم عملية في وإستخدامه التربوي النفس بعلم الطلبة تعريف

 بالخبرات الطلبة تعريف,  التعلم عملية وأسس التعليم لنظريات التربوية بالتطبيقات الطلبة تعريف

  ونظرياتها ونسيان وتذكر واقعية من والتعليم التعلم لعملية الالزمة

 : التعليم نتائج

 وفق الطلبة وتدريس تعليم عملية في وإستخدامها التعلم نظريات على التعرف من الطلبة يتمكن 

 والنسيان التذكر نظريات

 المواضيع :

(6)ساعات                                                                                 االول الفصل -1  

لم النفس ,علم النفس في التراث االسالمي,طبيعة علم النفس مقدمة في علم النفس )التطوير التاريخي لع

 واهميتة ,اهدافة ومجاالتة,مدارس علم النفس ,فروع علم النفس(

 السلوك  والعوامل المؤثرة فيه

)تعريف السلوك(العوامل المؤثرة في السلوك العملية التربويةوعلم النفس التربوي ,طرائق البحث في 

 تربوي.علم النفس وعلم النفس ال

 ساعات(6)                                                    الفصل الثاني االنتباه واالدراك الحسي-2

معنى االنتباه,مشتقات االنتباه,العوامل المؤثرة في االنتباه ,االدراك الحسي ,معنى االحساس واالدراك 

 ,انواع االحساسات

 ساعات(  4)                                                                       الدافعية في التعليم  -3

 اهمية دراسة الدافعية ,طبيعة الدافعية ,طبيعة الدافعية ,الوظائف التعليمية للدافعية 

 استراتيجية استثارة دافعية الطلبة نحو التعليم .

 ساعات( 6)                                             عملية التذكر والنسيان                      -4

 التذكر والنسيان,انواع التذكر ,)الذاكرة الحسية ,الذاكرة قصيرة المدى, الذاكرة طويلة المدى (

 العوامل المؤثرة في عمليتي التذاكر والنسيان,سبل تحسين عملية التذكر,تفسير اسباب النسيان اسبابة

 ساعات(  4)                                                                         ليمانتقال اثر التع- 5



مفهوم انتقال اثر التعليم وانواعه,اهمية دراسة انتقال اثر التعليم ,كيفية االستفادة من عملية االنتقال في 

 عملية التعليم والتعلم

 ساعات( 4)                                                                            التغذية الراجعة -6

 مفهوم التغذية الراجعة ,اهمية دراسة التغذية الراجعة ,انواع التغذية الراجعة ,تطبيقات التغذية الراجعة

 ساعات(4)                                                                                      التفكير -7

 معنى التفكير انواع التفكير ,سبيل استثارة التفكير و تنميته

 ساعات(  10)نظريات التعلم                                                                             -8

 ربوية(النظريات االرتباطية وتطبيقاتها التربوية )بافلوف,سكنر(,)المفاهيم االساسية والتطبيقات الت

 نظرية االستبصار )كوهلر(,)المفاهيم االساسية والتطبيقات التربوية(

 ساعات (  4)                                                                             تعليم المفاهيم-9

 اهميته ,طبيعته ,تعميم المفاهيم ,تعليم المفهوم

 ساعات( 4)                                                                        الفروق الفردية -10

 معناها ,تأثيرها في التعلم ,كيفية مراعاتها في التدريس

 

 الكتاب المنهجي :

 جامعة بغداد-(1981االلوسي,جمال الدين االلوسي ,علم النفس ) .1
 س التربوي اسياساتعلم النف–توق,محي الدين وعدس ,عبدالرحمن  .2
 ت.اصول علم النفس راحج,احمد عز .3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 016اس ت  اسس التربية  المرحلة االولى  اجباري 

 (4( ساعة                                          الوحدات : )2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

  المقسمة عليهالمنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد وتساوي الفقرات 

 الهدف من تدريس المنهج :

  تعريف الطلبة بعلم النفس التربوي وإستخداماته النظرية والتطبيقية في عملية التعلم 

 نتائج التعليم : 

 إكتساب المتعلمين مهارات القياس والتقويم ودفع برامج قياس مثالية أكاديمياً 

 

 المواضيع :

 ساعات(6)                                                              :معنى التربية االول الفصل -1

 اهداف التربية ووظائفها

 خصائص التربية

 ساعات(10)                                                االساس التاريخي للتربيةالفصل الثاني -2

 للتربية عبر العصور  التطوير التاريخي -

 البدائية ,وادي الرافدين ,الصينية اليونانية التربية قبل االسالم التربية العربية االسالمية -

 )اهدافها مناهجها,اساليبها, مراكزها ومؤسساتها,خصائصها(

 اعالم الفكر التربوي العربي االسالمي -

 )الغزالي ,ابن خلدون ,ابن سينا(

 ساعات(  6)                                                            االساس االجتماعي للتربية -3

 الدور التربوي لألسرة-

 الدور التربوي للمجتمع  -

 التربية وتنمية المجتمع  -

 تكافؤ الفرص التعليمة  -

 االعالم والتربية -

 ساعات( 4)                                                          االساس االقتصادي للتربية -4

 التربية واثرها في التنمية القومية -

 دور التربية في تنمية الموارد البشرية -



 العوامل االقتصادية في التربية 

       

 ساعات(  4)                                                                            االساس العلمي– 5

 هج العلمي في البحث التربية والمن-

 التربية والتقدم العلمي والتكنولوجي-

 ساعات( 6)االسس الوطنية والقومية                                                                  -6

 التربية والوحدة الوطنية والقومية -

 1968تموز  17فلسفة التربية واهدافها في العراق بعد ثورة -

 بية في مواجهة التحديات المصيرية لالمة العربية دور التر-

 ساعات(8)                                                                            التربية الحديثة -7

 مميزات التربية الحديثة واهدافها -

 وظائف التربية المعاصرة  -

 ,روسو , جون ديوي( اعالم الفكر التربوي الحديث )بسالوي-

 ساعات(  6)                                                                            االدارة التربوية -8

مفهوم االدارة , انماط االدارة . مهمات مدير المدرسة )التخطيط ,التنظيم , االتصال, التنسيق , الرقابة -

ت( صفات المدير الناجح. العوامل المؤثرة في االدارة التربوية , مجالس العالقات االنسانية اتخاذ القرارا

 االباء والمعلمين )اهدافها,ودورها(

 الكتاب المنهجي

 مهدي,عباس عبد .اسس التربية

 

 

 

 

 

 

 

 



 015ف ج   الفيزياء الجامعية  المرحلة االولى   اجباري 

 (2الوحدات : )                          ( ساعة                2ساعات التدريس المخطط لها : )

  وصف المنهج : 

 يغطي هذا  الموضوع اساسيات الفيزياء بشكل عام 

 الهدف من تدريس المنهج :

  تعريف الطلبة  كيفية ايجاد الحلول والمعادالت والقوانين الفيويائية وكذلك معرفة الوحدات الحسابية  

 نتائج التعليم : 

 رات العلمية وتنمية االفكار العلمية في حلول المسائل الرياضية اكساب الطالب المها

ًساعة(1مفاهيمًاساسيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ً-الفصلًالول:

ًمقدمة 1-1

 الفضاءًوالزمن 2-1
ً–السرعةًً–الزاحةًً-الزمنً-الكتلةً-الكمياتًالفيزيائيةًوالوحداتًالحسابيةًالمتمثلة)ًوحدةًالطول 3-1

 التعجيلً.......................الخ(
ًساعات(3الفصلًالثاني:ًالكمياتًالفيزياويةًالعدديةًوالمتجهةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)

ًمفهومًالتجاه2-1ً

ًجمعًالمتجهات2-2ً

ًطرحًالمتجهات2-3ً

ًضربًالمتجهات2-4ًً

ًالضربًالعدديًً-أ:2-4ً

ًب:ًالضربًالتجاهي2-4ًً

ًج:ًالضربًالثالثيًالعدديًوالمتجهي2-4ً

ًتفاضلًالمتجهات2-5ً

ًأمثلةًمحلولة2-6ً

ًتمارين

ًساعات(3الفصلًالثالث:ًالحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)

ًمقدمةًعنًالحركة3-1ً

ًانواعًالحركة3-2ً

ً)ًالسرعةًوًالتعجيل(-الحركةًعلىًخطًمستقيم3-3ً

ًةًالتعجيلًعلىًخطًمستقيمالحركةًالمنتظم3-4ً

ًالسقوطًالحر3-5ً

ًالسعةًالنسبية3-6ً

ًامثلةًمحلولة3-7ً



ًتمارين

ًساعة(2الفصلًالرابع:ًالحركةًفيًمستويً)ًالزاحةًوالسعةًوالتعجيل(ًًًًًًًًًًًًًً)

ًالقذائف-الحركةًالمستقلة1ًً-4

ًالحركةًالدائريةًالمنتظمة4-2ً

ًالترددًوالسرعةًالزاويةً-4-2ً1

ًالتعجيلًالزاوي4-2-2ً

ًالحركةًالدائريةًغيرًالمنتظمة4-3ً

ًامثلةًمحلولة4-4ً

ًتمارين

ًساعات(4الكهربائيةًوًالمغناطيسيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ً-الفصلًالخامسً:

ًمقدمةًعنًالمتسعات5-1ً

ًالمتسعاتًذاتًالصفيحتينًالمتوازيتين5-2ً

ًالعازلًالكهربائي5-3ً

ًتجاربًعلميةًتوضحًالعواملًالموثرتًفيًمقدارًسعةًالتسعة5-4ً

ًتوالي(ً–ربطًالمتسعاتً)ًتوازي5-5ًً

ًالطاقةًالمخزنةًفيًالمجالًالكهربائيًللمتسعة5-6ً

ًامثلةًمحلولة5-7ً

ًتمارين

ًساعات(3الفصلًالسادسًالحثًالكهرومغناطيسيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)

ًالمغناطيسيةًمقدمةًفي6-1ًً

ًتاثيرًكلًمنًالمجالينًالكهربائيًوالغناطيسيًفيًالجسيماتًالمشحونةًالمتحركة6-2ً

ًاكتشافًفارادي6-3ً

ًالقوةًالدافعةًالكهربائيةًالحركيةًوًالتيارًالمحتث6-4ً

ًقانونًلنز6-5ً

ًت(ساعا4الفصلًالسابعًميكانيكًالموائعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)

ًالمقدمة7-1ً

ًالضغط7-2ً

ًتغيرًالضغطًمعًالعمق7-3ً

ًقانونًباسكال7-4ًً

ًقابليةًالطفوًفيًالماء7-5ً



ًمعادلةًبرنولي7-6ًً

ًامثلةًمحلولة7-7ً

ًتمارين

ًساعات(4الفصلًالثامن:ًالحرارةًوالثرموداينميكًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)

ًالمقدمة8-1ً

ًالتحولتًالطورية8-2ً

ًمقاييسًدرجةًالحرارة8-3ً

ًالتزانًالحراري8-4ًً

ًالتمددًالحراري8-5ً

ًتمددًالحجم8-6ً

ًالنظريةًالحركيةًللغازات8-7ً

ًالتوصيلًوالحملًوالشعاع8-8ً

ًالقوانينًالثالثةًفيًالثرموداينميك8-9ً

ًامثلةًمحلولة8-10ً

ًنتماري

 

 IOC012 الكيمياء الالعضوية مرحلة الثانية ال اجباري 

 7( ساعة عملي                      الوحدات : 3( ساعة نظري )2التدريس المخطط لها : ) ساعات

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع عناصر الجدول الدوري والترتيب االلكتروني لكل عنصر ومعرفة العناصر 
 وطريقة تحضير كل عنصر 

 الهدف من تدريس المنهج :

لدوري ومعرفة الزمر والدورات في مجاالت العلوم ومعرفة ايصال نظرة عامة عن عناصر الجدول ا
 الترتيب االلكتروني للذرات واهميتها .

 نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على التمييز بين كل عنصر من عناصر الجدور الدوري 
 ومعرفة االعداد الذرية وطريقة حل االسئلة 

 المواضيع :

 ساعات  8الدوري                                                    الجدول  -1

) كيفية توزيع العناصر في الجدول الدوري ، تقسيم العناصر الى العناصر الممثلة ، العناصر االنتقالية 
 ، العناصر المشعة (



 ات ساع 4الهيدروجين                                                         -2

 ) الخواص العامة للهيدروجين ، نظائره ، تحضيره ، االصرة الهيدروجينية ، الهيدريدات (

 ساعات  6العناصر القلوية                                                     -3

 ) وجودها وتوزيعها ، تحضيرها ، محاليلها في سائل االمونيا ، مركباتها (

 ساعات  6رابية                                          العناصر القلوية الت -4

 ) وجودها وتوزيعها ، تحضيرها ، مركباتها (

 ساعات  6عناصر الزمرة الثالثة                                             -5

 )وجودها ، تحضيرها ، مركبات البورون ، هاليدات البورون (

 ساعات  6                                     عناصر الزمرة الرابعة      -6

 )الكاربون ، وجوده ونظائره ، صوره ، مركباته ، بقية عناصر المجموعة (

 ساعات  6عناصر الزمرة الخامسة                                         -7

 تحضيره ()النتروجين ، وجوده ونظائره ، طرق الحصول عليه ، مركباته ، الفسفور وطرق 

 ساعات  6عناصر الزمرة السادسة                                        -8

)االوكسجين وجوده ، وطرق الحصول عليه ، نظائره ، اهميته ، مركبات االوكسجين ، الكبريت ، 
 مركباته (

 ساعات  6عناصر الزمرة السابعة                                         -9

 نات ، وجودها ونظائرها ، طرق تحضيرها ، صفاتها العامة ()الهالوجي

 ساعات   6الغازات النبيلة                                                 -10

 )الغازات احادية الذرة ، اهميتها ، استخدامها ، مركبات التاصر في فلوريدات هذه العناصر ( 

 الكتاب المنهجي :

 (1978االعضوية,نعمان سعدالدين النعيمي ,الطبعة الثانية )الكيمياء  -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANC022 الكيمياء التحليلية  مرحلة الثانية ال اجباري 

 7( ساعة عملي                   الوحدات : 3( ساعة نظري و)2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع اساسيات التحليل الكمي الوزني ومعرفة فروعه وطرق الترسيب وصفات 
 الرواسب وذوبانية الرواسب 

 الهدف من تدريس المنهج : 

ايصال نظرة عامة عن التحليل الكمي الوزني ومعرفة العامل الوزني وطرق حساب العامل الوزني و 
 طرق التحليل وكيفية حسابها وتطبيقاتها 

 ائج التعليم : نت

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية والقوانين ومعرفة ذوبانية 
 العناصر وطرق حل المسائل الرياضية .

 المواضيع :

 ساعات  6التحليل الكمي الوزني                    -1

  (قة العزل ، طريقة الترسيب ، طريقة التطاير)الكيمياء التحليلية وفروعها ، طرق التحليل الكمي ، طري

 ساعات  4العامل الوزني        -التركيب الكيميائي للرواسب حساب التحليل الكيميائي للرواسب   -2



 ساعات  4قابلية الذوبان                                        –حاصل االذابة  –ذوبانية الرواسب  -3

        العوامل المؤثرة على الذوبانية ، تاثير درجة الحرارة ، طبيعة المادة المذابة ، طبيعة المذيب  -4
 ساعات  5

 ساعات  6حجم الرواسب ونموها  ، حالة فوق االشباع                –التكوين البلوري للرواسب  -5

نسبة التوزيع النسبة المئوية  –يع معامل التوز –االستخالص بالمذيب –طرائق الفصل الكيميائي -6
 ساعة 6لالستخالص  

          قواعد االمتزاز –معامل التوزيع  –التوزيع  –االمتزاز  –االسس العامة  –كروماتوغرافيا -7
 ساعات  4

نسبة –االنتقائية ومعامل االنتقائية  –خواص المبادالت االيونية  –االسس العامة  –التبادل االيوني  -8
 ساعة 6يع   التوز

 ساعة  8كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة      –كروموتوغرافيا الورق –تصنيفها  –الكروموتوغرافيا -9

معامل التباين      –االنحراف القياسي  –الدقة والتوافقية  –مصادر االخطاء  –المعالجة االحصائية  -10
 ساعة  8

 (جامعة الموصل 1986لغبشة ,)تحليل وصفي وحجمي,د.ثابت سعيد ا : الكتاب المنهجي

 

 

 

 

 ORC032 العضوية الكيمياء  مرحلة الثانية ال اجباري 

 7( ساعة عملي                     الوحدات : 3( ساعة نظري و )2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

وتشخيصها  يغطي هذا الموضوع اساسيات المركبات العضوية وتفاعالتها وتحضيرها ووتسميتها
 وكيفية الكشف عنها 

 الهدف من تدريس المنهج : 

ايصال نظرة عامة عن العناصر والمركبات والذرات والتوزيع االلكتروني لها ومعرفة المركبات 
 العضوية وتسميتها 

 نتائج التعليم : 

ها بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على تعرف على المركبات العضوية وطرق تحضير
 وكيفية الكشف عنها ومعرفة المركبات الكيميائية

 المواضيع :

تشخيصها          –تفاعالتها  –تحضيرها  –الخواص الفيزيائية  –الصيغة العامة  –هاليدات االريل -1
 ساعات  6

 –المصادر الصناعية  –الخواص الفيزيائية  –التركيب الكيميائي –الصيغة العامة  –الفينوالت -2
 ساعة  4تحضيرها    



تصنيفها تفاعالتها تشخيصها            –تفاعالتها  –الخواص الفيزيائية  –تركيبها  –االلدهيداتوالكيتونات -3
 ساعة  8

مصار  –تحضيرها  –التسمية  –ئية خواصها الفيزيا –تركيبها  –الحوامض الكاربوكسيلية -4
 ساعة 5  الحصول عليها 

 ساعة  6تحضيرها           –تفاعالتها  –تسميتها  –خواصها  –مشتقات االحماض الكاربوكسيلية -5

تفاعل  –قاعدية االمينات  –تحضيرها  –تصنيفها  –تركيبها  –االمينات وامالح الدايازونيوم -6
 ساعة  4االمينات     

الحوامض السلفونية          –تفاعالتها  –طرق تحضيرها  –خواصها  –تركيبها  –بات الكبريت مرك -7
 ساعة  6

 ساعة  8تفاعالتها                     –طرق تحضيرها  –انواعها  –مركبات الفسفور العضوية  -8

 الكتاب المنهجي :

 (1990جرار):وجراهام سولوموتز,الجزء الثاني كتاب المترجم اردني عادل ال

 

 

 

 

 CPC022 الكيمياء الفيزياوية مرحلة الثانية ال اجباري 

 9( ساعة عملي                    الوحدات : 3( ساعة نظري )3ساعات التدريس المخطط لها : )

 : وصف المنهج

يغطي هذا الموضوع عناصر الجدول الدوري والترتيب االلكتروني لكل عنصر ومعرفة العناصر 
 وطريقة تحضير كل عنصر 

 الهدف من تدريس المنهج : 

ايصال نظرة عامة عن عناصر الجدول الدوري ومعرفة الزمر والدورات في مجاالت العلوم ومعرفة 
 الترتيب االلكتروني للذرات واهميتها .

 التعليم : نتائج 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على التمييز بين كل عنصر من عناصر الجدور الدوري 
 ومعرفة االعداد الذرية وطريقة حل االسئلة 

 المواضيع :

 ساعة( 15الفصل االول ) -1
للحجوم الغازية ,قانون  الخواص العامة للغازات ,صفات الغازات المثالية ,قانون بويل,قانونافوكادروا -

 كراهام لالنتشار ,

النظرية الحركية للغازات ,حفظ الغاز السرع الجزيئة ,توزيع مايكسول للسرع ,التصادم الجزيئي -
 ومتوسط المسار الحر؟,لزوجة الغازات ,مبدء توزيع المتساوي 



 الغازات الحقيقية -

 (ساعة  15الفصل الثاني ) -2

 كالقانون االول للثرموداينم -
 القانون االول للثرموداينمك)الشغل ,الطاقة ,الطاقة الحرارية والميكانيكية,العملياتاالديباتيكية( -
 العالقة بين الضغط والحجم في النظام االديباتي -
 التمدد االنعكاسي في العملية االديباتية -

 ساعة ( 15الفصل الثالث ) -3

رة التفاعل تحت ضغط ثابت الكيمياء الحرارية ضمن القياسات الحرارية حسابات حرا -
وحجم ثابت ,الضروف القياسية ,حرارة التكوين ,حرارة االحتراق ,حرارة التعادل طاقات 

 االواصر 
 ساعة( 15الفصل الرابع ) -4

القانون  الثاني والثالث للثرموداينمك )العمليات التلقائية واالتلقائية دورة كارنوت, التغيرات في  -
 ديباتية(االنتروبي في العمليات اال

 حساب التغير في االنتروبي في العملية الغير انعكاسية -
 القانون الثالث )صيغتة العامة ايجاد  االنتروبي بالطرائق الحرارية( -

 ساعة( 15الفصل الخامس ) -5

مقدمة في العالقة بين الطاقة الحرة واالتزان الكيميائي ,استخدام الطاقة الحرة مقياسا للعمليات  -
 العكسية لعمليات التنحر ,لعمليات االمتزاز ,العمليات الكيميائية الماصة للحرارة العكسية وغير 

 ساعة( 15الفصل السادس ) -6

االتزان الكيميائي )قانون فعل الكتلة ,البرهان التجريبي لقانون فعل الكتلة ,العالقة الكمية بين  -
 الكتلة وثابت االتزان ,قاعدة ليسه شارثلية براون(

 

 

 هجي الكتب المن

 (1990الكيمياء الفيزياوية .تاليف.ليلى محمد نجيب سليم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAT104 الرياضيات مرحلة الثانية ال اجباري 

 4الوحدات :             ( ساعة                               2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

كيفية تعيين النقطة لالحداثيات ورسمها وايضا ايجاد الحلول للمعادالت التفاضلية يغطي هذا الموضوع 
 وتكاملها 

 الهدف من تدريس المنهج : 

التعرف على  االحداثيات القطبية والفرق بين االحداثيات القطبية واالحداثيات الديكارتية وكيفية حل 
غارتمية وحل الدوال المثلثية واشتقاقها وتكاملها الدوال االسية واشتقاقها وتكاملها وحل المعادالت اللو

 وحل الدوال المثلثية العكسية واشتقاقها وتكاملها 

 نتائج التعليم : 

والقوانين واالعداد وحساب بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية 
 العالقات في حل المسائل 

 المواضيع :

 ساعة   4                                                                            الحداثيات القطبية ا -1

                                     ساعة  6عالقة بين االحداثيات القطبية واالحداثيات الديكارتية                                      ال -2

 ساعة  6   طبيعي /خواصها /مشتقة اللوغارتم الطبيعي/ تكامل اللوغارتم الطبيعي   لوغارتم الال -3

 ساعة  10                دوال االسية /خواصها /مشتقة الدالة االسية /تكامل الدوال االسية       ال -4

 ساعة  4                   دوال المثلثية / خواصها /مشتقة الدوال المثلثية /تكامل الدوال المثلثية ال -5



 ساعة 4دوال المثلثية العكسية /خواصها /مشتقة الدوال المثلثية العكسية /تكامل الدوال المثلثية العكسية ال -6

                               

 

 الكتاب المنهجي :

 حسبان التفاضل والتكامل الجزء االول تاليفأي جي . برسل  -1
 جامعة الموصل  –د. علي عزيز علي  حسبان التفاضل والتكامل تاليف -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 015ا ت  ادارة تربوية  المرحلة الثانية  اجباري 
 

 4( ساعة                                         الوحدات :  2ساعات التدريس المخطط لها : )

وصف المنهج : المنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد ومتساوي ضمن الفقرات التي قسمت 

عليه , باإلضافة إلى إنها تزود الطلبة بالنظريات والمهارات المطلوبة لالدارة التربوية 

 واهدافها

الهدف من تدريس المنهج : تعريف الطلبة بالدارة التربوية واهدافها وعناصرهاوإستخدامه 

 التعليم والتعلم , تزويد الطلبة بانمواط االدارة التربوية الديمقراطيةفي عملية 

نتائج التعليم : يتمكن الطلبة من التعرف على االدارة التربوية وانمواطهاواالشاف التربوي  

 واالتجاهات الحديثة في االشراف

 المواضيع :

 تطورها  –تعريفها  –مفهومها  –االدارة التربوية  -1
 مستوياتها  –عناصرها  –خصائصها  –االدارة التربوية  -2
 االتجاهات السائدة في االدارة التربوية  -3
 اهدافها  –انماطها  –االدارة المدرسية  -4
 انماط االدارة التربوية الديمقراطية  -5
 االدارة المدرسية واالدارة الصيفية  -6
 اهدافها  –اهميتها  –النشاطات المدرسية  -7
 التطور  –لمعنى ا –االشراف التربوي  -8



 اساليبه –اسسه  –االتجاهات الحديثة في االشراف التربوي  -9
 اختيار المشرفين التربويين وتدريبهم  -10

 الكتاب المنهجي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 017ع ن  علم النفس المرحلة الثانية  اجباري 

 

 4الوحدات : ( ساعة                                       2) ساعات التدريس المخطط لها :

وصف المنهج : المنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد ومتساوي ضمن الفقرات التي قسمت عليه , باإلضافة 

 إلى إنها تزود الطلبة بالنظريات والمهارات المطلوبة للتعليم 

في عملية التعليم والتعلم , تزويد  الهدف من تدريس المنهج : تعريف الطلبة بعلم النفس التربوي وإستخدامه

الطلبة بنظريات التعلم , تعريف الطلبة بالتطبيقات التربوية لنظريات التعليم وأسس عملية التعلم , تعريف 

 الطلبة بالخبرات الالزمة لعملية التعلم والتعليم من واقعية وتذكر ونسيان ونظرياتها 

نظريات التعلم وإستخدامها في عملية تعليم وتدريس الطلبة  نتائج التعليم : يتمكن الطلبة من التعرف على

 وفق نظريات التذكر والنسيان 

 المواضيع :

 ساعات(4)                                                                            : علم النمو  االول الفصل -1

 راحل النموتعريفه,اهميته, معنى النمو,المبادئ العامة للنمو ,م 

 ساعات(4)                                                               الفصل الثاني العوامل المؤثرة في النمو-2

  العوامل الوراثية ,العوامل البيئية-

 ساعات(  4) مناهج البحث في علم نفس النمو                                                                    -3

 اساليب جمع المعلومات ,تصاميم البحوث )طويلة,مستعرضة(,انواع البحوث )تجريبية ,ارتباطية(

 



 ساعات( 10)مراحل الطفولة                                                                                         -4

 , التطوير العقلي واللغوي ,التطوير االجتماعي واالنفعالي  تعريفا واهمييتها ومراحلها, النموالجسمي

 التطوير الخلقي      

 ساعات(  4)                                       دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل  – 5

 )االسرة ,المدرسة,االقران ,وسائل االعالم( 

 ساعات( 4)المراهقة                                                                                   -6

 تعريفا واهمييتها ومراحلها ,النموالجسمي ,التطوير العقلي واللغوي ,التطوير االجتماعي واالنفعالي 

 التطوير الخلقي 

 ساعات(4)                                                            المراهق والمجتمع                           -7

 المراهق واالسرة ,المراهق والمدرسة ,المراهق واالقران ,المراهق ووسائل االعالم 

 

 

 ساعات(  4)                                                                                       المراهق والمهنة -8

 اهمية العمل في حياة المراهق ,اهمية اختيلر المهنة والعوامل المؤثرة فيها ,توافق المراهق للعمل 

 

 ساعات( 6)                                                                         اتجاهات المراهقين وميولهم -9

اهات والميول ,العوامل المؤثرة في اتجاهات المراهقين اهمية الميول واالتجاهات ,مصادر اكتساب االتج

 وميولهم

 

 (ساعات 6)                                                                      بعض مشكالت المراهقين  -10

 التاخر الدراسي ,السلوك العدواني ,جنوح المراهقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 016ح  الحاسبات  المرحلة الثانية  اجباري 
 

 4( ساعة عملي                     الوحدات : 2( ساعة نظري و)1) ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

 والدوال الرياضية يغطي هذا الموضوع مكونات الحاسوب ومواصفاتها واجيالها

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظرة عامة عن جهاز الحاسوب وماهي مواصفاتها ومكوناتها ولغات البرمجة والمتغيرات الموسومة  

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر برمجة الحاسوب ومعرفة اجهزة االدخال واالخراج وماهي 
 االيعازات والدوال والبرمجيات الفرعية

 المواضيع : 

ً:ًالجزءًالنظريأولاً

 .مجاالت إستخدام الحاسب اآللي في حياتنا 

 )تمثيل البيانات في الحاسب اآللي )أنظمة األعداد 

 .النظام الثنائي 

 .النظام الثماني 

 .التحويالت بين األنظمة 

  االنترنيت 

ا: ًالجزءًالعمليًثانيا



 MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 

ً

ًالمصادر

واالنترنت. ريتشارد حايك. الدار العربية للعلوم ناشرون تاريخ تطور الكمبيوتر  .1

2004 

. مجموعة من المؤلفين. الدار مدخل إلى االنترنت وتكنولوجيا الحاسب الشخصي .2

 2000العربية للعلوم ناشرون. 

 مقدمة في الحاسب واالنترنيت . أ.د عبد هللا بن عبد العزيز الموسى. .3

 . 2006 -تعليم. مكتبة الرشد  الرياض أساسيات الحاسب اآللي وتطبيقاته في ال .4

5. Microsoft Excel .للمبتدئين. أحمد جمال خليفة عبد العال 

 .2005تطبيقات الحاسب. مركز التعريب والترجمة  -المنهج المطور   .6

 .2009ًتعلم واحترف االنترنيت. محمد نزيه محمد.  .7

ً

ً

ً

ً

 BOC053 حياتية ال مرحلة الثالثة ال اجباري 

 4( ساعة نظري                     الوحدات : 2التدريس المخطط لها : )ساعات 

 : وصف المنهج

يغطي هذا الموضوع عن الكاربوهيدرات وانواعها وتصنيفها وكذلك الدهون واصنافها وكذلك 
 االحماض االمينية والببتيدات

 الهدف من تدريس المنهج :

 وتصنيفها وكذلك البروتينات وتصنيفها والفيتامينات واهميتها  ايصال نظرة عامة عن الكاربوهيدرات

 نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة الخلية الحية السايتوبالزم وكذلك الكاربوهيدرات 
 وتصنيفاتها 

 المواضيع :

النواة  –السايتوبالزم–الخلية  غشاء –اجزاء الخلية  –الخلية  –مقدمة عن الكيمياء الحياتية  -1
 ساعة 4والمايتوكندريا   

تكوين  –الكشف عن السكريات  –خواص الكاربوهيدرات –تصنيفها  –اهميتها  –الكاربوهيدرات -2
 ساعة 10االسترات  

 8الدهون المشبعة       –الدهون المركبة  –تفاعالتها  –تصنيفها  –وظائفها  –اهميتها  –الدهون  -3
 ساعة 

 8تحلل الببتيدات       –الببتيدات–التفاعالت الكيميائية  –تصنيفها  –االحماض االمينية والببتيدات -4
 ساعة 



تنقية البروتينات    –البروتينات المشتقة  –التصنيف التركيبي  –تصنيف البروتينات  –البروتينات  -5
 ساعة  4

 –DNAالحامض النووي –عد النيتروجينية القوا –انواعها  –النيوكليوتيدات واالحماض النووية  -6
الشفرة الوراثية                                                                                                 –RNAوالحامض 

 ساعة  4

االنزيم     تصنيف  –الخواص العامة لالنزيم –ميكانيكية عمل االنزيم  –طبيعة االنزيم  –االنزيمات -7
 ساعة 6

 ساعة  8الفيتامينات الذائبة في الدهون            –اهميتها  –تعريفها  –الفيتامينات  -8

الغدة  –الغدة الدرقية  –مستقبالت الهرمونات  –صفات الهرمونات  –تعريفها  –الهرمونات  -9
 ساعة  8الكظرية   

 الكتاب المنهجي :

 (الطبعة الثانية دار ابن االثير للنشر2002ولة ال فليح )مدخل الى الكيمياء الحياتية  د. خ -1

 

 

 ORC013 العضوية الثالثة مرحلة ال اجباري 

 7( ساعة عملي                    الوحدات : 3( ساعة نظري و)2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع اساسيات عن الكيمياء الفراغية والمركبات الفعالة بصريا ودراسة الحوامض 
 والقواعد 

 الهدف من تدريس المنهج : 

ايصال نظرة عامة عن تفاعالت ذرة الكاربون الكيراليةوالحوامضالكاربوكسيليةاالروماتية ومعرفة 
 الجذور الحرة 

 نتائج التعليم : 

 دة فان المتعلم يكون قادر على التمييز بين ذرة الكاربون ومعرفة الحوامض والقواعد بعد تلقي هذه الما

 المواضيع :

 6ذرة الكاربون الكيرالية   –المركبات الفعالة ضوئيا  –الصيغ الكيميائية  –الكيمياء الفراغية  -1
 ساعة 

القواعد  –االليفاتيةالقواعد  –الحوامض الكاربوكسيلية –الفينوالت–قوى الحوامض والقواعد  -2
 ساعات 6الحلقية    

هجرة الى اوكسجين ناقصة  –اعادت ترتب ايون الكاربون الموجب  –ايونات الكاربون الموجبة  -3
 ساعة 7لاللكترون    

     اعادة الترتب  –االزاحة  –االضافة  –تفاعالت الكاربانيوم -استقراريةالكاربانيون–الكاربانيون -4
 ساعة 5



تاثير المذيب     –SN2ميكانيكية  –SN1ميكانيكية  –التعويض نيوكليوفيلي على ذرة الكاربون  -5
 ساعة  6

 ساعة  7تاثير المجاميع المنشطة     ECBميكانيكية  –E2ميكانيكية  –E1ميكانيكية  –االنتزاع   -6

 ساعة  6تفاعالت الجذر          –شكل الجذر واستقراره  –الجذور الحرة  -7

     التفاعالت  –التركيب  –التسمية  –االنثراسين–النفثالين–المركبات االروماتية متعددة الحلقات  -8
 ساعة 6

 ساعة   6االندول   –تفاعالت االستبدال  –التراكيب  –التسمية  –المركبات الحلقية غير المتجانسة  -9

 :الكتاب المنهجي 

( جامعة 1984ترجمة فاضل كمونة و د. عضيد ميري ) دليل الى ميكانيكية التفاعالت العضوية  -1
 البصرة

 

 

 

 

 INC023 صناعية ال مرحلة الثالثة ال اجباري 

 7الوحدات :  (ساعة عملي      3نظري ) ( ساعة2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع اساسيات الكيمياء الصناعية واقتصاديات الصناعة اهميتها ومعرفة انواع 
 العمليات الصناعية 

 الهدف من تدريس المنهج : 

ايصال نظرة عامة عناهمية الصناعة وكيفية الحصول على المواد من خالل اعادة تصنيعها صناعيا 
 والحصول على مواد جديدة 

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة الصناعات منها صناعة الزيوت النباتية والدهون 
 وصناعة الورق والصابون والمنظفات 

 

 المواضيع :

 ساعة  2مقدمة عامة عن اهمية الكيمياء الصناعية                         -1

التبلور         –التبخير  –التقطير  –االستخالص  –لعمليات انواع ا –تقنية عمليات التصنيع الكيميائي  -2
 ساعة 8

 ساعة  4العوامل المؤثرة للتاكل                          –نظريات التاكل –انواع التاكل –التاكل -3

طرق معالجة المياه     –نوعية الماء  –مصادر الماء  –استخدامات الصناعية للماء  –معالجة المياه  -4
 ساعة  4



 ساعة  5طرق معالجة التلوث الصناعي         –تلوث الهواء  –التلوث للماء  –التلوث الصناعي  -5

مواصفات –هدرجة الزيوت  –تركيبها الكيميائي  –الدهون  –انواع الزيوت  –صناعة الزيوت  -6
 ساعة 4الزيوت    

 ساعة  4  مراحل صناعة الصابون     –المواد االولية  –صناعة الصابون  -7

 ساعة  2تصنيع الزيوت العطرية       –استخالص الزيوت العطرية  –صناعة العطور  -8

 ساعة  6تصنيف االصباغ        –خواص االصباغ  –مسببات اللون  –صناعة االصباغ  -9

 ساعة  4تصنيف المبيدات                   –انواع المبيدات  –صناعة المبيدات  -10

 ساعة  2االسمدة الفوسفاتية                        –مدة صناعة االس -11

 ساعة  4مواصفات الزجاج       –مراحل انتاج الزجاج  –المواد االولية  –صناعة الزجاج  -12

مواصفاته         –تصلب االسمنت  –مراحل انتاج االسمنت  –المواد االولية  –صناعة االسمنت  -13
 ساعة  4

 ساعة  2استخالصه من خاماته                        –خواصه  –الكبريت  –يتية الصناعات الكبر -14

 ساعة 4صناعة االلبان                                         –صناعة التخمير  –صناعة السكر  -15

 

 الكتاب المنهجي :

دار الكتب للطباعة  ( الطبعة الثانية جامعة بغداد1999الكيمياء الصناعية ,جواد كاظم الخفاجي )
 والنشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ION033 الالعضوية مرحلة الثالثة ال اجباري 

 7( ساعة عملي        الوحدات : 3( ساعة نظري )2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

مقدمة عن الكيمياء التناسقية والنظريات التي تفسر المركبات التناسقية وطرق يغطي هذا الموضوع 
 تحضير المركبات التناسقية 

 الهدف من تدريس المنهج : 

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

  نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة نظريات التي تفسر المركبات التناسقية ومعرفة 
 حل المسائل الرياضية 

 المواضيع :

انواع  –نظرية فيرنر  –نظرية السلسلة  –نظرة تاريخية  –مقدمة في الكيمياء التناسقية  -1
 ساعة  10الليكيندات  

 -نظرية المجال البلوري -نظرية اصرة التكافؤ –ات التناسقية النظريات التي تفسر المركب -2
مخطط مستويات طاقة االوربيتال الجزيئي                       –نظرية االوربيتال الجزيئي 

 ساعة  16
تفاعالت في المذيبات المائية تفاعالت في المذيبات غير –طرق تحضير المركبات التناسقية  -3

تفاعالت االكسدة واالختزال                                               –ي التفكك الحرار –المائية 
 ساعة  10

 8االيزومرية الهندسية  –العوامل المؤثرة على االستقرارية –استقرارية المركبات التناسقية  -4
 ساعة



ميكانيكية تفاعالت االكسدة –تفاعالت كسر االصرة  –حركة وميكانيكية المركبات المعقدة  -5
 ساعة 10واالختزال  

 10الخواص الكيميائية والفيزيائية    –الترتيب االلكتروني  –دراسة عن العناصر االنتقالية  -6
 ساعة 

7-  
 الكتاب المنهجي :

( جامعة الموصل دار 1988الكيمياء الالعضوية والتناسقية تاليف د. احسان عبد الغني ) -1
 النشر ببغداد

 

 

 

 

 

 

 

 PCC043 فيزياوية مرحلة الثالثة ال اجباري 

 7( ساعة عملي                      الوحدات : 3( ساعة نظري )2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع نظرة عامة وشاملة عن سرعة التفاعل الكيميائي ومراتب سرع التفاعل ومعرفة 
 عمر النصف لها

 الهدف من تدريس المنهج : 

ان الهدف من تدريس هذا المنهج هو معرفة سرعة التفاعل الكيميائي والتوصيلية الكهربائية للمركبات 
 العضوية 

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة يكون للمتعلم القدرة على حل المسائل الرياضية والحسابية للموضوع ومعرفة 
 حركيات التفاعل

 

 المواضيع :

معادالت سرعة التفاعل  -الحركيات الكيميائية   -سرعة التفاعل الكيميائي  -الكيمياء الحركية  -1

السرعة عند تساوي التراكيز    -الكسرية   -الثالثة  -  -االولى والثانية -للمرتبة الصفرية 

 للمواد واختالفها                              

طريقة  –طريقة الفصل  –ن مرتبة التفاعل عمر النصف طرق تعيي –مرتبة التفاعل الكيميائي  -2

 المحاولة 

ثابت  –تغير ثابت السرعة بتغير درجة الحرارة  –عالقة ثابت السرعة ودرجة الحرارة  -3

 التفاعالت المتوازية  –التفاعالت المعقدة  –ارهينيوس



–دة االيونية تاثير الش–المعقد الفعال  –نظرية االصطدام  –نظريات الحركيات الكيميائية  -4

 التفاعالت االيونية  –تاثير المذيب 

 –تاثير درجة حرارة على اللزوجة –اللزوجة  –العمليات غير العكسية  –الكيمياء الكهربائية  -5

 التوصيلية االيونية للمواد المخففة جدا  –التوصيل الكهربائي في االليكتروليتات

 

 الكتاب المنهجي :

( جامعة الموصل دار ابن االثير 1992الحركيات والكيمياء الكهربائية, عبدالمجيد محمد الدباغ )
 للطباعة 

 

 

 

 

 

 

018ًطًت طرائق تدريس  المرحلة الثالثة  اجباري 

 

 4( ساعة                                الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

المنهج : يغطي المنهج الدراسي أنواع وأقسام الطرائق المعتمدة للتدريس حسب المدارس األكاديمية وصف 

 والعلمية العالمية 

الهدف من تدريس المنهج : إعطاء كفاءة ندريسية للمتلقي في مجال األداء العملي لمختلف اإلختصاصات 

 العلمية واإلنسانية 

تلكون مهارات سلوكية للمواقف التعليمية المختلفة وكذلك مهارات أداء نتائج التعليم : خريجي هذا المنهج يم

 تدريسي عالي , مع سعة في أفق التعامل اإلجتماعي 

 المواضيع :

 (ساعات 6)                                                          مفهوم العلم والتكنولوجيا -اوال

 مكونات العلم وخصائصة  -

 التفكير العلميمهارات  -

 مهارات تدريس العلوم  -

 ساعات( 3)                                                          مفاهيم اساسية في المنهج -ثانيا  

 مفهوم المنهج )القديم والحديث ( -

 (تنظيمات المنهج )المنطقي  والسايكولوجي -

 ساعات(6)                                                    اسس بناء المنهج الدراسي-ثالثا  

 عرفي ماالساس ال -

 االساس االجتماعي  -



 االساس النفسي  -

 االساس الفلسفي -

  ساعة ( 12)                                                        انواع المناهج الدراسية  -رابعا

 منهج المواد المنفصلة  -

 منهج النشاط -

 منهج الوحدات  -

 المنهج المحوري -

 منهج المجاالت الواسعة  -

 

 ساعة ( 12)                              عناصر المنهج الدراسي /المنهج كنظام رباعي-خامسا

 االهداف التربوية -1

 معنى االهداف التربوية واهميتها  -

 مصادر اشتقاق االهداف التربوية  -

 (هسلوكي خاصة, مستويات االهداف التربوية )عامة, -

 االغراض السلوكية )شروطها وصياغتها( -

 تصنيف االغراض السلوكية  -

 اهداف تدريس العلوم في مراحل التعليم العام  -

 تطبيقات عامة  -

 (ساعات 9)                                                          المحتوى والخبرات التعليمية  -2

 مفهوم المحتوى ,الخبرة العلمية  -

 اختيار محتوى المنهج )المعارف والخبرات التعليمية(قواعد  -

 تنظيم محتوى المنهج -

 تطبيقات عملية /محتويات مناهج العلوم في التعليم العام  -

 ( ساعة  24)                                                    طرائق التدريس والتقنيات التعليمية-3

 في التدريس  معنى الطريقة ,االسلوب ,االستراتيجية -

 اسس التدريس الجيد -

 طرق التدريس المرتبطة بالنظريات المعرفية  -

 االستكشاف الموجة -

 المحاضرة المبرمجة -

 حل المشكالت -

 طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات السلوكية  -

 التعليم المبرمج /الحاسوب  -

 طرق التدريس المرتبطة بالنظريات االجتماعية  -

 عاوني التعليم الت -

 المناقشات الجمعية  -

 المشاريع  -

 االلعاب التعليمية  -

 طرق تدريس اخرى  -

 العرض  المباشر,االستجواب ,الزيارات الميدانية ,اعداد التقارير  -

 المختبر في تدريس العلوم  -

 فلسفة التدريس المختبري -



 اهمية المختبري في التدريس  -

 السالمة المهنية في المختبرات  -

 التقنيات التعليمية /مفهومها وانواعها  -

 تطبيقات عملية حول اعداد التقنيات التعليمية واستخدامها  -

 

 (ساعات 6)                                                                                التقويم  -4

 مفهومة ,خصائصة ,انواعه. -

 تقويم المنهج الدراسي  -

 مواصفات وخصائص االسئلة الصفية وانواعها  -

 (ساعات 6)                                                                 الكتاب الدراسي:سادسا 

 اهميتة ووظيفتة  -

 اسس اعدادة  -

 خصائص الكتاب المنهجي الجيد  -

 تطبيقات عملية )تحليل محتوى الكتاب المدرسي( -

 

 

 

 (ساعات 6)التدريس                                                             : التخطيط في سابعا

 مفهوم التخطيط واهميته -1

 انواع الخطط الدراسية  -2

 الخطة السنوية  -3

 الخطة الفصلية  -4

 الخطة اليومية  -5

 تطبيقات عملية  -6

 

 

 الكتاب المنهجي

 1993هاشم السامرائي واخرون المناهج الدراسية 

 1978,اتجاهات حديثة في تدريس العلوم رؤوف العاني 

 فكري حسن الريان المناهج الدراسية 

 يعقوب نشواني ,الجديد في تدريس العلوم 

 عبد الحميد الصقار ,اصول تدريس الرياضيات 

 مجدي ابراهيم تدريس الرياضيات في مرحلة ماقبل التعليم الجامعي 

 نضلة الحكيم ,تدريس الرياضيات 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 019أ ص ن  االرشاد والصحة النفسية  مرحلة الثالثة ال اجباري 

 4( ساعة                                                 الوحدات :  2ساعات التدريس المخطط لها :)

 وصف المنهج : 

 يغطي المنهج الدراسي منعى الصحة النفسيةوالتوافق النفسي وانواع العالج النفسي  

 تدريس المنهج :الهدف من 

 إعطاء فكرة عن دورة الصحة النفسية ودور العالج النفسي في تقويم شخصية االنسان  

 نتائج التعليم :

يستطيع المتعلم  التميز بين االساليب المختلفة للتوافق والفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي  

 واهداف العالج النفسي

 المواضيع :

 الحاجات والتوافق –وافق النفسي واالجتماعي الت –معنى الصحة النفسية  -1
 العوامل الديناميكية في عملية التوافق -2
 التوافق الالسوي –التوافق السوي  –االساليب المختلفة للتوافق  -3
 الفرق بين المرض النفسي والعقلي  –المرض النفسي  -4
 اضطرابات ادراكية  -اضطرابات تفكير –االمراض العقلية  -5
 س واالكتئاب الهو –الشيزوفرينيا -6
 االمراض النفسية الخلقية  –االمراض النفسية الجسمية  -7
 النقص العقلي  –التخلف العقلي  -8
 شروحه –ووسائله  –اهدافه  –العالج النفسي  -9

 الصحة النفسية والمنهج  –الصحة النفسية في المدرسة  -10
 الكتاب المنهجي :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 206مبع  منهج البحث العلمي  الثةالمرحلة الث أساسية

 4( ساعة محاضرة الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج:

ويمثل مقدمة الى االحتماالت وبعض  يغطي هذا الموضوع اساسيات البحث العلمي وكيفيه جمع العينات

 التوزيعات األحتمالية

 الهدف من تدريس المنهج: 

 اعداد طلبة اعدادا" تربويا" علميا" يؤهلهم ليصبحوا  اساتذة وباحثين  منهجين 

 نتائج التعلم :

 يكون المتعلم معد اعدادا" تربويا"ومؤهل ليكون استاذا"  وباحثا"ناجحا .

 عدد الساعات الموضوع

الفصل األول : أساسيات البحث العلمي , ماهية البحث العلمي , اختيار مشكلة 
 خطة البحث , منهج البحث البحث ,

4 

الفصل الثاني : التفكير والبحث العلمي , تاريخ الفكر والعوامل المشتركة في 
 تكوين الفكر , تعريف الفكر , أنماط التفكير , مظاهر التفكير

6 

الفصل الثالث : جمع وتصنيف البيانات , المصادر التاريخية والمكتبية والميدانية , 
 , المجتمع والعينة أسلوب جمع البيانات

6 

الفصل الرابع ) كتابة البحث العلمي ( : إعداد مسودة البحث , إعداد اصل البحث , 
 إرسال اصل البحث للنشر

6 

 6 الفصل الخامس : اإلحصاء الوصفي

 6 الفصل السادس : مقدمة في االحتماالت وبعض التوزيعات االحتمالية

 8 الفصل السابع : العينات اإلحصائية

 8 وتطبيقاته SPSSالفصل الثامن : برنامج 

 



 الكتاب المنهجي : منهج البحث العلمي 

 الدكتور مثنى عبدالرزاق العمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً اختياري  الثالثةالمرحلة  اجباري 

 

 4الوحدات :                                نظري( ساعة 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

 احدى المواد المدرجة ادناه :اختيار 

 هرمونات -1
 تقنيات فصل -2
 عضوية فلزية -3
 كيمياء اشعاعية ونووية -4
 كيمياء ضوئية -5
 التلوث والمخاطر الكيميائية -6
   تقنيات النانو في الكيمياء -7
 الكيمياء الفراغية -8

 الهدف من تدريس المنهج : 

المحتوى المعرفي في الكيمياء مع زيادة القدرة المعرفية لدى الطالب في مجال الدرس االختياري وربط 
 تطبيقاتها وفروعها الثانوية

 نتائج التعليم : 

 ملما بتطبيقات ومفاهيم جديدة حول المادة الدراسية.المادة فان المتعلم يكون  هذهبعد تلقي 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INC014 التحليل االلي  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 9( ساعة عملي                       الوحدات : 3ساعة نظري )( 3ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع طرق التحليل االلي القديمة ومعرفة االشعاع الكهرومغناطيسي  وتاثيره على 
 المادة ومعرفة وانواع االطياف 

 الهدف من تدريس المنهج :

تحضير المحاليل وقياسها ومعرفة الطرق الكهربائية ايصال نظرة عامة عن االشعة واالطياف وكيفية 
 وامتصاصية المحاليل

 نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة انواع االشعة وكيفية الحصول عليها والطرق 
 الكهربائية ومعرفة حل المسائل الرياضية والحسابية 

  المواضيع :

 ساعة  3                                           ومفهوم التحليل االلي               الكيمياء التحليلية -1

 ساعة  10                                        االشعة الكهرومغناطيسية وتداخله مع المادة           -2

 ساعة  7                                 التحليل الكمي بامتصاص االشعاع الكهرومغناطيسي         -3

 ساعة 7                                     اجهزة القياس الطيفي ومكوناتها                            -4

 ساعة  9                  تطبيقات قياس االمتصاص في ميكانيكية ما فوق البنفسجية والمرئية       -5

 ساعة  5                                                       والتفكير        التحليل بقياس االستطارة -6

 ساعة  5                                                   ميكانيكية االمتصاص ما تحت الحمراء      -7



 ساعة 6                                                   االمتصاص الذري       –المطيافية الذرية  -8

 ساعة 6                                                   التحليل بالطرق الكهروكيميائية               -9

 ساعة  3                                                الترسيب الكهربائي                          – 10

 ساعة  8                                                       لبوالغرافيا   تطبيقات الفولتامتريةوا -11

 

 الكتاب المنهجي :

 (جامعة بغداد دار ابن الهيثم1992التحليل الكيميائي االلي تاليف د. عبد المحسن الحيدري ) -1
 
 
 
 
 

 

 IDO044 التشخيص العضوي الرابعة مرحلة ال اجباري 

 5( ساعة عملي                    الوحدات : 3( ساعة نظري و)1لها : )ساعات التدريس المخطط 

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع اساسيات عن تشخيص المواد بتقنيات االشعة الفوق البنفسجية وتحت الحمراء 
 وطيف الرنين النووي المغناطيسي 

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظرة عامة عن انواع االطياف ومعرفة انواع الحزم وتشخيص العناصر بتقنيات مختلفة 

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على حل المسائل الحسابية وتشخيص مواقع المركبات 
 العضوية 

 المواضيع :

 ساعات  9مطيافية االشعة تحت الحمراء                –مقدمة عامة  -1

المجاميع الفعالة  –انواع المؤثرات على مواقع الحزم  –ميكانيكية امتصاص االشعة تحت الحمراء  -2
 ساعة  9واماكن ظهورها   

انشطار الحزم       –بعة االنظمة غير المش –االزاحة الكيميائية  –مطيافية الرنين النووي المغناطيسي  -3
 ساعة  9

العوامل المؤثرة على  –ميكانيكية امتصاص الجزيئات العضوية  –مطياف االشعة فوق البنفسجية  -4
 ساعة  9البنزين ومشتقاته                       –حساب قيم االمتصاص على مواقع الحزم  –الحزم 

 ساعة  12عضوية                                مسائل وتمارين في التشخيص الطيفي للمركبات ال -5

 

 :الكتاب المنهجي 



 (جامعة بغداد1989التشخيص العضوي والطيفي تاليف د. امير طوبية عتو ) -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUC045 كيمياء الكم  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 4( ساعة الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

 يغطي هذا الموضوع اساسيات الكم والمفاهيم االساسية واسس ميكانيكية الكم التقليدي وفرضيات الكم 

 الهدف من تدريس المنهج : 

فرضيات الكم وطرق لحل معادلة شرودنكر واالطياف االلكترونية والتعرف  ايصال نظرة عامة عن
 عليها 

 نتائج التعليم : 

يكون قادر على تعرف على اساسيات الكم التقليدية ومعرفة حل االسئلة  بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم
 الرياضية والحسابية

 المواضيع :

الداالت الموجية  –االعداد المعقدة  –النظم االحداثية  –المفاهيم االساسية واسس ميكانيكية التقليدي  -1
 ساعات 8المقبولة  

 8نموذج رذرفورد    –التاثير الكهروضوئي –سود اشعاع الجسم اال –اسباب ظهور ميكانيك الكم  -2
 ساعات 

معادلة شرودنكر على جسيم في صندوق      –عامل هيرفي –فرضيات ميكانيك الكم  –ميكانيك الكم  -3
 ساعات 8

 ساعات  4طرق التغيير          –طرق التقريب لحل معادلة شرودنكر -4

شد  –قاعدة االختبار  –ي لدوران جزيئة خطية الوصف الكم –مطيافية الموجة الصفرى –الطيف  -5
طيف  –طيف رامان  –مطياف االشعة تحت الحمراء  –اجهزة قياس المايكروويف  –خطوط الطيف 

 ساعة 20الرنين النووي المفناطيسي  



 

 الكتاب المنهجي :

 (1988الكم واالطياف د. قيس عبد الكريم ) جامعة البصرة () -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOC024 الكيمياء الحياتية  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 7( ساعة عملي        الوحدات : 3( ساعة نظري )2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

وكيفية حصول التحلل وتكوين دورة الحامض الثالثي  لكاربوهيدراتا يغطي هذا الموضوع ايضا
 الكاربوكسيل وايض الدهون

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظرة عامة عن كيفية حصول عملية االيض ومعرفة التغيرات التي تحصل من عمليات االيض 

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة العمليات الحياتية التي تحصل من عمليات 
 االيض للسكريات والدهون 

 المواضيع :

 –مركبات فوسفاتية  –حفظ طاقة االكسدة  –علم الطاقة  -تحوالتها –انتقاالتها  –لطاقة الحياتية ا -1
 ساعة  6                                                                                 جهد االختزال   

 –التمثيل الهوائي  –المواد الكاربوهيدراتية ضم ه–تعريف االيض  –ايض الكاربوهيدرات -2
دورة الحامض الثالثي الكاربوكسيل                                 –الطاقة المتولدة في اكسدة الكلوكوز  –الخطوات االنزيمية 

 ساعة  12

 ساعة  10اكسدة االحماض الدهنية         –وتحلل الدهون  ضمه–وظائف الدهون  –ايض الدهون  -3

 ساعة  10دورة اليوريا وعالقتها بدورة كربس  –هدم البروتين  –تحلل  –ية ايض االحماض االمين -4

                                                                              الجينات وتعريفها ووظائفها      –الكروموسومات  –DNAالحامض النووي  –المعلومات الوراثية  -1
 ساعة  6

 ة ساع 8       البناء الحيوي للبروتين                                                                    -6



 

 الكتاب المنهجي :

 (الطبعة الثانية  جامعة الموصل1999مدخل الى الكيمياء الحياتية   تاليف د. خولة ال فليح ) -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 INC034 صناعية  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 6الوحدات :                                   ( ساعة نظري2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

يغطي هذا الموضوع البوليمرات وانواعها وتركيبها وصناعة البالستك وكيفية الحصول عليها وكيفية 
 استخراج النفط 

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال فكرة عن طبيعة وانواع البوليمرات وكيفية تحضيرها وطرق الحصول عليها 

 نتائج التعليم : 

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على التمييز بين انواع البوليمرات وتركيبها الجزيئي وكيفية 
 الحصول على البالستك

 المواضيع :

من حيث  -من حيث المصدروالهيكل البنائي -مرات اصناف البولي -مقدمة عن البوليمرات  -1
 حركيات التفاعل البوليمري.-التركيب

 استعماالت البالستك -البالستيك. -2

اصناف البوليمرات  -الخصائص االساسية للبوليمرات الالعضوية -البوليمرات الالعضوية .-3
 الالعضوية

صناعة  -مصافي النفط واستخراج الغازانواع .-نظريات التكوين -هاستخراج النفط وتكرير -4
 المنظفات من البترول

 

 الكتاب المنهجي :

 (الطبعة الثانية جامعة بغداد 1999الكيمياء الصناعية ,جواد كاظم الخفاجي )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 019ًمًتً المشاهدة والتطبيق المرحلة الرابعة  اجباري 
 4الوحدات :                       ( ساعة عملي         4ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

 يغطي هذا الموضوع ادأب مهنة التعليم واساسيات التدريس الجيد وكيفية ادرة الصف

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظره عامة عن اساسيات مهنة التعليم واساسيات ادارة الصف  وكيفية وضع االسئلة  

 تائج التعليم : 

المادة فان المتعلم قادر على اختيار نوع االسئلة على االسس العلمية الصحيحة وكيفية ادرأه  ذههبعد تلقي 
 الصف وكيفية اعدادة الخطة الدراسية   

 المواضيع : 

 ساعات ( 8الجانب النظري االول                                                      )-اوال

 ادأب مهنة التدريس  -

 التدريس الجيداسس  -

 ساعات ( 4ادارة الصف وتنظيمه                                               ) -

 االسئلة الصفية /اهميتها وانواعها  -

 ساعات(4الخطة التدريسية السنوية واليومية                                   ) -

 ساعات( 4ثناء المشاهدة    )المشاهدة :معناها والتعليمات التي يتبعها الطالب ا -

 ثانيا :الجانب العملي 



 المشاهدة  -

 التطبيق الفردي  -

 تطبيق فردي في المدارس المتوسطة والثانوية -

 تمرين عملي على مهارات التدريسية  -

 ساعة ( 24التطبيق الجامعي                                                                 ) -

 ثالثا: الجانب النظري الثاني 

 مناقشة حول المشاكل التي واجهة المطبقين في فترة التطبيق الجامعي -

 ساعات( 4مناقشة التقارير المعدة من قبل الطلبة حول التطبيق الجامعي                  ) -

 ساعات( 4مناقشة مشكلة المختبرات في المدارس المتوسطة والثانوية في العراق       ) -

 ساعات( 4تسرب الطلبة من المدارس                                    )–ناقشة مشكلة م -

 ساعات(    4عالقة المدرسة بالمجتمع                                                         ) -

 " مناقشة مشكلة "مشكالت تتعلق بالبيئة المدرسية -

 

 

 

 

018ًقًتً والتقويمالقياس  المرحلة الرابعة  اجباري 

 

 4( ساعة عملي                               الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

 يغطي هذا الموضوع اساسيات القياس والتقويم وماهي وسائل االختبارات وكيفية بناء االختبارات

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظره عامة عن مفاهيم القياس والتقويم واهميتهما والعالقة ومواصفات االختبارات واهمية االختبارات 

 نتائج التعليم : 

المادة فان المتعلم يكون ملم بمبادئ القياس والتقويم ومعرفة انواع االختبارات وتقويم االداء  هذهبعد تلقي 
 وكيفية بناء االختبارات ومواصفات االختبارات  

 المواضيع :

 ساعة ( 16مفاهيم القياس والتقويم                                                                        ) -2
 القياس والتقويم )القياس ,االختبا ,التقويم(معنى  -3
 اهمية القياس والقويم والعالقة بينهما -4
 العالقة بين التقويم والمنهج -5

 

 ساعة(  14االختبارات التحصيلية                                                                       ) -1
 االختبارات المقالية  -
 )التكميل ,المزاوجة,الصح والخطا,االختبار من متعدد(االختبارات الموضوعية  -
 االختبارات الشفوية. -
 االختبارات العملية واالدائية. -
 ساعات( 6الوسائل الالاختبارية                                                                       ) -2
 ر ,موازين التقدير ,البطاقة المدرسية تقويم االداء ,المالحظة ,المالحظة المنتظمة ,سجالت التقدي -3

 اسابيع( 10بناء االختبارات                                                                            ) -4



تحديد االهداف ,تحديد المحتوى ,جمع الفقرات ,وضع التعليمات ,شروط التطبيق ,اجراء التجارب 
 ساسية االستطالعية ,اجراء التجارب اال

 ساعات( 8مواصفات االختبار الجيد                                                                 ) -5
 الموضوعية,الثبات ,الصدق ,الشمولية ,سهولة التطبيق 

 ساعات( 8استخراج خصائص االختبارات الموضوعية                                          ) -6
 ,التمييز,مغالبة البدائل الخاطئةالسهولة والصعوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

ً مختبر تعليمي المرحلة الرابعة  اجباري 

 

 3( ساعة عملي                               الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

المواد الكيميائية التعامل مع السالمة داخل المختبرات وطرق التعامل مع يغطي هذا الموضوع اساسيات 
  المختلفة ومبادئ استخدام االجهزة والمستلزمات المختبرية

 الهدف من تدريس المنهج : 

طرق السالمة المختبرية وكيفية اعداد التجارب العلمية وحسن استخدام االجهزة ايصال نظره عامة عن 
  واالدوات المختبرية

 نتائج التعليم : 

بطرق السالمة المختبرية وكيفية اعداد التجارب العلمية وحسن م يكون ملم المادة فان المتعل هذهبعد تلقي 
   استخدام االجهزة واالدوات المختبرية

 

 

ً مشروع بحث التخرج المرحلة الرابعة  اجباري 

 

 2( ساعة عملي                               الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

  اعداد دراسة عملية او نظرية عن احدى المشكالت العلمية وايجاد الحلول لها عن طريق البحث العلمي 



 الهدف من تدريس المنهج : 

 تمكين الطالب من البحث العلمي بشكل اكاديمي مبسط للتهيئة الى الدراسات العليا او المشاريع العملية العلمية

 نتائج التعليم : 

قادر علي حل المشكالت العلمية بطريقة البحث العلمي واعطاء نتائج ة فان المتعلم يكون الماد هذهبعد تلقي 
 عنها.دقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً اختياري المرحلة الرابعة  اجباري 

 

 4الوحدات :                                نظري( ساعة 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

 المدرجة ادناه :اختيار احدى المواد 

 هرمونات -2
 تقنيات فصل -3
 عضوية فلزية -4
 كيمياء اشعاعية ونووية -5
 كيمياء ضوئية -6
 التلوث والمخاطر الكيميائية -7
   تقنيات النانو في الكيمياء -8
 الكيمياء الفراغية -9

 الهدف من تدريس المنهج : 

المعرفي في الكيمياء مع ربط المحتوى زيادة القدرة المعرفية لدى الطالب في مجال الدرس االختياري و
 تطبيقاتها وفروعها الثانوية

 نتائج التعليم : 

 ملما بتطبيقات ومفاهيم جديدة حول المادة الدراسية.المادة فان المتعلم يكون  هذهبعد تلقي 

 

 



 


