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 وصف البرنامج األكاديمي   

 

 

 

ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 المثــــــنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الكيمياء / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الكيمياء بكالوريوس العلوم في

 الكيمياء بكالوريوس العلوم في اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي )كورسات(

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-2020 تاريخ إعداد الوصف  .8
 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الكيمياء مبادئ فهم على المساعدة-1

 توفير اساسا متينا لمستقبل مهني ناجح ككيميائي-2

 لحياتيةالكيمياء ا في المتعلقة المشاكل حل في المواهب تطوير من الطالب تمكين -3

 .سوق العمل وخدمة بالبلد التنمية خطط احتياجات لتلبية علميا   المؤهلة والكفاءات الخبرات توفير -4

 واداريا  علميا والمعاهد الجامعات ادارة على قادرة علمية كوادر تخريج-5

 
 
 
 



  
 

 
  

 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

  االهداف المعرفية  - أ
    والتحليلية حياتيةال-فيزياويةالالعضوية،الالعضوية، مثليكتسب الطالب خبرة في التخصص الكيميائي  -1أ

 يكتسب الطالب معرفة في مجاالت التربية والصحة والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمع -2أ

 يكتسب الطالب خبرة علمية في مجال البحث العلمي -3أ
 الحديثة المتطورة االجهزة يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع -4أ
 يكتسب الطالب خبرة في التعامل مع العلوم لما فيه خدمة اإلنسان -5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 البحث حلقة خالل من اإللقاء مهارة تنمية - 1ب 

 تطوير مهارة كتابة التقارير العلمية - 2ب 

 تطوير المهارات التقنية في استخدام الحاسب اآللي وبرامجه بما في ذلك البرامج المكتبية مثل - 3ب          

 الوورد واإلكسل وغيرها في كتابة البحوث العلمية.

   بالبرنامجالخاصة  ئيةالخاصة بالتعامل مع البرامج الكيمياتطوير مهارات الطالب  -4ب   
 طرائق التعليم والتعلم      

, والتطبيق في دوائر الدولة    Data Show, السفرات العلمية , وسائل حديثة مثل ,البحوث,قراءة الكتب,مؤتمراتالمحاضرات 

 المختلفة

 طرائق التقييم      

  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد      4-
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االمانة العلمية -1ج         

 نقل الحقائق العلمية-2ج

 الق الحميدةخالتحلي باال -3ج

 الصبر في عند ممارسةالتجارب الكيميائية -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم وهكذا الكيمياء في المشكلة حل-1

 الكيمياء في الجماعي العمل مناقشة-2

 يقيم مثل كتابة التقارير الذاتية -3



  
 

 
  

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 
 طرائق التقييم    

 

  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-

 
 

 التوظيف والتطور الشخصي(. المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابليةالتأهيلية المهارات العامة و-د 

 يكتسب الطالب خبرة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الصناعي والطبي والبحثي -1د

 يكتسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولية -2د

 يكتسب الطالب القدرة على حل معظم المشاكل العلمية عن طريق الحل الجماعي -3د

 االشتراك في التجمعات العلمية والمؤتمرات -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم وهكذا الكيمياء في المشكلة حل-1

 الكيمياء في الجماعي العمل مناقشة-2

 يقيم مثل كتابة التقارير الذاتية -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 

 طرائق التقييم          

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-

 

 

 

 



  
 

 
  

 
 بنية البرنامج 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول

Ch 110 Inorganic chemistry I 3 - 

Ch 111 Analytical chemistry I 2 2 

CR 100 Safety and security 

laboratory 

2 - 

Ch 112 Inorganic chemistry II 3 - 

Ch 113 Analytical chemistry II 2 2 

UREQ 102 English language 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني

Ch 214 organic chemistry I 2 2 

Ch 215 Inorganic chemistry III 2 2 

Ch 216 Physical chemistry I 2 2 

Ch 217 Analytical chemistry III 2 2 

Ch 218 Inorganic chemistry IV 2 2 

Ch 219 organic chemistry II 2 2 

Ch 220 Analytical chemistry IV 2 2 

Ch 221 Physical chemistry II 2 2 

CR 201 Research Methods 2 - 

 

 

 

 

 

 الثالث

Ch 323 Physical chemistry III 2 2 

Ch 324 organic chemistry III 2 2 

Ch 325 Bio chemistry I 2 2 

Ch 326 Industrial chemistry I   

Ch 327 Inorganic chemistry V 2 2 

 Surface chemistry 2 - 



  
 

 
  

Ch 328 Physical chemistry IV 2 2 

Ch 329 organic chemistry IV 2 2 

Ch 330 Bio chemistry II 2 2 

Ch 331 Industrial chemistry II 2 - 

Ch 332 Radiochemstry 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع

Ch 433 Quantum chemistry 2 - 

Ch 434 Instrumental Analysis I 2 2 

Ch 435 Polymer chemistry 2 2 

Ch 436 Bio chemistry III 2 2 

Ch 441 Identification of organic 

compounds 

2 3 

Ch 439 Quantum spectroscopy 2 - 

Ch 440 Instrumental Analysis II 2 2 

Ch 442  Petrochemicals 2 2 

Ch 443 Bio chemistry IV 2 2 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

يع المناهج الدراسية لمجاالت البرنامج ميتكون أعضاء الهيئة التدريسية من عدد كاف علما أن للكفاءة  دور لتغطية ج

مستويات من التفاعل واالرشاد الطالبي وتقديم  , باالضافة الى أن هنالك قدرة على ادارة الكلية بشكل كاف الستيعاب

المشورة وأنشطة الخدمات الجامعية والمهنية والتنموية والتفاعل مع الممارسين الصناعيين والمهنيين فضال عن 

 أرباب العمل

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .12

ح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(ئلواأعتماد شروط القبول للطلبة وفق -1  
أن تجتاز بنجاح اي اختبار خاص او مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية او الجامعة -2  
ان يكون الئقا طبيا للتخصص المتقدم اليه . -3  

-شروط القبول في القسم العلمي :  
أختيار رغبة الطالب مقترنة بمجموع درجاته . -1  
 الطاقة االستيعابية للقسم العلمي . -2



  
 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 مناهج طرائق التدريس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



  
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول
 

 

 

 

 

 

رمز 

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
الخاصة  يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج بال
ارات العامة المه األهداف الوجدانية والقيمية 

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

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

Ch 110 Inorganic chemistry I اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 111 Analytical chemistry I  اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

CR 100 Safety and security 

laboratory 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 

Ch 112 Inorganic chemistry II اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 113 Analytical chemistry II اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

UREQ 

102 

English language اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 214 organic chemistry I اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 215 Inorganic chemistry III اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 



  
 

 
  

 

 الثاني

 

 

Ch 216 Physical chemistry I اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 217 Analytical chemistry III اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 218 Inorganic chemistry IV اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 219 organic chemistry II اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 220 Analytical chemistry IV اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 221 Physical chemistry II اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

CR 201 Research Methods اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 



  
 

 
  

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي Ch 323 Physical chemistry III الثالث

Ch 324 organic chemistry III اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 325 Bio chemistry I اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 326 Industrial chemistry I اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 327 Inorganic chemistry V اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Surface chemistry اختياري * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 328 Physical chemistry IV اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 329 organic chemistry IV اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  

Ch 330 Bio chemistry II اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Ch 331 Industrial chemistry II اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 332 Radio chemistry اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي Ch 433 Quantum chemistry الرابع

Ch 434 Instrumental Analysis I اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 435 Polymer chemistry اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 436 Bio chemistry III اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 441 Identification of organic 

compounds 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

Ch 439 Quantum spectroscopy اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 



  
 

 
  

 

 

 

Ch 440 Instrumental Analysis 

II 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

Ch 442  Petrochemicals اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ch 443 Bio chemistry IV اساسي * * * * * * * * * * * * * * * * 



  
 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

 Inorganic chemistry I Ch 110 اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 قاعات الدراسة على شكل شعب 

 الفصل االول الفصل / السنة .5

 ساعة 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 8/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الطالب مببادئ الكيمياء الالعضوية وبنية الذرةهتدف املادة اىل معرفة 

 ودراسة الضوء واالشعاع الكهرومغناطيسي ونظرايت الكم املختلفة ومعادلة شرودنكر واعداد الكم

 
 

 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 
 البنية التحتية  .10

 الكيمياء الالعضوية –د. ثناء جعفر الحسني  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الكيمياء الالعضوية –د.عصام جرجيس 

 . Inorganic Chemistry.Fourth Edition, John  Wiley&Sons,USA ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
F.Alber Cotton and Geoffrey(1980) 

المجالت ) ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ا

 ( العلمية , التقارير ,.... 
Inorganic Chemistry.three Edition, Huheey 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 
 

 بنية المقرر .9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 معرفية  3

نبذة تاريخية, نموذج ثومسون 

الذري, نموذج رذرفورد 

 الذري, نموذج بور الذري
 اختبار+فروق بينية تعلم تعاوني

2 
نظرية بور, وتطبيق نظرية  تفكيرمعرفية+  3

 بور على ذرة الهيدروجين
 حل المشكالت

 مناقشة

3 
خطوط الطيف لذرة  معرفية 3

 الهيدروجين
 تعلم تعاوني

 اختبار

4 
نظرية سومرفيلد, تاثير  معرفية+ حل مشكالت 3

 زيمان,تاثير برم االلكترون
 حل المشكالت

 مناقشة

5 
 معرفية+تفكير+تطبيق 3

طبيعة الضوء ,االشعاع 

الكهرومغناطيسي,اشعاع 

 الجسم االسود

 حل المشكالت
 اختبار

6 
التاثير الكهروضوئي,االطياف  + تفكير معرفية 3

 الذرية
 حل المشكالت

 مناقشة اختبار+

7 
القواعد االساسية للميكانيكا  معرفية+تفكير+تطبيق 3

 الموجية
 حل المشكالت

 فروض+ مناقشة

 مناقشة تعلم تعاوني معادلة شرودنكر معرفية 3 8
 اختبار حل المشكالت اعداد الكم معرفية+تفكير+تطبيق 3 9

10 
 معرفية 3

االوربتاالت المتماثلة والغير 

 متماثلة
 تعلم تعاوني

 اختبار+ مناقشة

11 
 معرفية 3

الجدول الدوري للعناصر موقع 

 –العناصر في الجدول الدوري 

 –الترتيب االلكتروني للعناصر 

 الصفات الفلزية والالفلزية

 حل المشكالت

 فروض+ مناقشة

 مناقشة حل المشكالت قطاعات الجدول الدوري معرفية 3 12
 اختبار المشكالتحل  الحجب معرفية+تفكير+تطبيق 3 13
14 

 معرفية 3

الصفات الدورية للعناصر طاقة 

 –الحجب  –)جهد( التاين 

االلفة االلكترونية انصاف 

انواع  –االقطار الذرية 

 التاثيرات

 حل المشكالت

 اختبار+ مناقشة

15 
طرائق حساب الكهروسالبية  معرفية+تفكير+تطبيق 3

 فروض+ مناقشة تعلم تعاوني ,طريقة مليكان, طريقة باولنك



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Ch 113 الكيمياء التحليليةII اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الثانيالفصل  الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري+ 30)75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 المقررأهداف .8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. يكون – 4
 

 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر .9

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 التحليل احلجمي  . 4 1
احملاليل  –مقدمة عامة 

الطرق -القياسية االولية
 القياسية

التفاعالت واملواد املستخدمة 
يف التحاليل احلجمية , نقطة 
 النهاية يف التحاليل احلجمية 

 

Analytical 
chemistry II   

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

الدالئل  , احلساابت احلجمية 4 2
املستخدمة يف حساابت 

 التعادل

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

منحنيات , منحنيات التعادل 4 3-4
التسحيح للحوامض القوية 

 والقواعد القوية
منحنيات التسحيح 

للحوامض الضعيفة والقواعد 
 القوية

منحنيات التسحيح 
للحوامض القوية والقواعد 

 الضعيفة

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

منحنيات التسحيح  4 5-6
للحوامض الضعيفة والقواعد 

التسحيح , الضعيفة
 التطبيقات ,التفاضلي

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 تفاعالت الرتسيب : 4 7-8
طرق تعيني نقطة  ,مقدمة

التكافؤيف تفاعالت 
  ,الرتسيب

منحنيات التسحيح 
 لتفاعالت الرتسيب

 

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Analytical التطبيقات 4 9
chemistry II   

 السبورة

+ Data 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة



  
 

 
  

 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .10

 كتاب سكوج المترجم للعربية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Show   -2 منظمة شهرية ناتامتحا 

  مسبقا مجهزة

التسحيح تكوين  املعقدات,  4 10-11
 مقدمة , الليكندات 

منحنيات التسحيح لتكوين 
 , املعقدات

 

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 التطبيقات 4 12

 التسحيح الطيفي

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

تفاعالت تسحيح  4 13
االكسدة 

 واالختزال :
, مقدمة عامة

موازنة املعادالت 
اخلالاي , الكيميائية
 وانواعها

 , رينستنمعادلة 

 

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

منحنيات  4 14
التسحيح 
لتفاعالت 
االكسدة 
 واالختزال

 

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

15 4  

 التطبيقات .

Analytical 
chemistry II   

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 & Fundamentals of analytical chemistry  Skoog )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
West 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Modern of Analytical Chemistry Daived & 
Harevy 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Safety and Security Laboratory اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الدراسي االول الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة اكتسابه  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

الهدف من برنامج االمن  2 1

 والسالمة الكيميائية

Safety and 
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and ادامة المواد الكيميائية 2 2
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

خطة الوقاية من  2 3

 الحريق

Safety and 
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

خطة االستجابة لحاالت  2 4

 الطوارئ

Safety and 
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

التخطيط لحاالت الطوارئ  2 5

 في المختبرات

Safety and 
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and االستعداد لحاالت الطوارئ 2 6
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and معدات الحماية الشخصية  2 7
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and السيطرات الهندسية  2 8
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and السيطرات االدارية  2 9
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and ادارة النفايات الخطرة  2 10
Security 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1بورة سال



  
 

 
  

 
 
 البنية التحتية .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكيميائية الحكيمة أمـــن وســــالمة المخــتبر الكيميـــائي دليل اإلدارة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المحررتان ليزا موران وتينا ماسيانجيولي،

 لجـنة تعزيز اإلدارة الكيميائية اآلمنة والسليمة في الدول النامية

 مجلـس إدارة الـعـلـوم والـتـكنولـوجيـا الكيـميائـية

 قسم دراسـات األرض والحيـاة

 www.nap.eduمطبعة األكاديميات الوطنية واشنطن العاصمة، 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratory + Data 
Show   

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 Safety and ادارة المخزون 2 11
Security 

Laboratory 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء / المركز علمي القسم ال .2

 Inorganic chemistry II Ch 112 اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 قاعات الدراسة على شكل شعب 

 الفصل االول الفصل / السنة .5

 ةساع 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

، مما  املركبات االيونية واملركبات التسامهيةيف  التآصركيفية حدوث و  ، للتآصر الكيميائيإكساب الطالب املفاهيم األساسية  اهلدف هو
 يهيئه لدراسة مقررات متقدمة يف هذا اجملال ، ويكسبه مهارات علمية وعملية الزمة لتطوير أدائه املهين .

 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

 الكيمياء الالعضوية –د. ثناء جعفر الحسني  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الكيمياء الالعضوية –د.عصام جرجيس 

االساسية د. نعمان النعيمي الكيمياء الالعضوية - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2 1 
الالعضوية د. احسان عبد الغينالكيمياء  -2 

االلكترونات والتاصر الكيميائي د.مهدي ناجي زكوم  -3 
4-  Inorganic chemistry ,Keith F .purcell , Joh C ,Kotz 
Inorganic chemistry , James E .Huheey 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Inorganic Chemistry.three Edition, Huheey 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 

 

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 معرفية  3

المبادئ االولية للتآصر 

اختبار+فروق  تعلم تعاوني الكيميائي

 بينية
2 

طاقة  -المركبات االيونية   تفكيرمعرفية+  3

 الشبكية البلورية
 حل المشكالت

 مناقشة

3 
دورة  -النديمعادلة بورن  معرفية 3

 بورن هابر
 تعلم تعاوني

 اختبار

 مناقشة حل المشكالت استقطاب المركبات االيونية معرفية+ حل مشكالت 3 4
 اختبار حل المشكالت ذوبان المركبات االيونية معرفية+تفكير+تطبيق 3 5
 اختبار+ مناقشة حل المشكالت بنية البلورات االيونية + تفكير معرفية 3 6
 فروض+ مناقشة حل المشكالت المركبات التساهمية معرفية+تفكير+تطبيق 3 7
 مناقشة تعلم تعاوني بنية لويس وقاعدة الثمانية معرفية 3 8
 اختبار حل المشكالت V.B.T نظرية اصرة التكافؤ معرفية+تفكير+تطبيق 3 9

10 
 معرفية 3

 نظرية االوربتال الجزيئي
M.O.T 

 تعلم تعاوني
 مناقشةاختبار+ 

11 
 معرفية 3

الجزيئات الثنائية الذرة 

 المتماثلة والغير متماثلة
 حل المشكالت

 فروض+ مناقشة

 مناقشة حل المشكالت الكيمياء المغناطيسية معرفية 3 12
 اختبار حل المشكالت العزم المغناطيسي معرفية+تفكير+تطبيق 3 13
 اختبار+ مناقشة حل المشكالت  معرفية 3 14
 فروض+ مناقشة تعلم تعاوني  معرفية+تفكير+تطبيق 3 15



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 English language     UREQIO2 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 فصلي الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 باللغة االنكليزية والتواصل بها في حياتهم اليومية مع االخرين وتطوير مهاراتهماعداد طلبة قادرين على التكلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2 Introduction and review to  
English language    

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

2 2 

Parts of speech 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

3 2 

Basic sentence patterns  

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

4 2 

Active and passive voice 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

5 2 

Selected topics from 
internet to be translate 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

6 2 

Conversation from 
daily life  

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

7 2 

Tools of chemistry lap 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

8 2 

Purpose phrases – 
test  

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

9 2 

Science and technology – 
simple present 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

10 2 

Meeting people – taking 
about your job 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

11 2 

Writing technical reports 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

12 2 

Scientific altitudes – simple 
past  

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

13 2 

Word order 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 
 
 

 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Essential English language grammar Cambridge   

 

 
   Essential English language Cambridge )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

14 2 

Reading camper hens ion 
and structure (selected 

scientific passage general to 
all specializations)  

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

15 2 

 

English language السبورة + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

  Organic chemistry I  Ch214 اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

  عملي( 45نظري +30)ساعة  75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

ديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على ل – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات ألسبوعا

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 4 

 معرفية 

 التركيب:  عامة مقدمة
 للكاربون الذري

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

2 4 

 معرفية+ تفكير

 االلكانات – االلكانات
 الخواص, الحلقية

 الفيزيائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

3 4 

 معرفية

 طرق – التسمية
 التفاعالت – التحضير

 الكيميائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

4 4 

معرفية+ حل 

 مشكالت

 التشابه – االلكينات
 الدايينات – الهندسي

 الخواص, وانواعها
  الفيزيائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

5 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 طرق – التسمية
 التفاعالت – التحضير

 الكيميائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

6 4 

 معرفية + تفكير

 الخواص, االلكاينات
 – التسمية -الفيزيائية

 – التحضير طرق
 الكيميائية التفاعالت

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

7 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

,  االلكيل هاليدات
 -الفيزيائية الخواص
 طرق – التسمية
 التفاعالت – التحضير

 . الكيميائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

8 4 

 معرفية

 الخواص, الكحوالت
 الفيزيائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

9 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 طرق – التسمية
 التفاعالت – التحضير

 الكيميائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

10 4 

 معرفية

 الخواص, االيثرات
 – التسمية -الفيزيائية

 – التحضير طرق
 .  الكيميائية التفاعالت

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

11 4 

 معرفية

 االلديهايدات
 الخواص, والكيتونات
 – التسمية -الفيزيائية

 – التحضير طرق
 الكيميائية التفاعالت

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية



  
 

 
  

 
 البنية التحتية  .10

   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  Organic Chemistry Morrison & Boyd   

    )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

12 4 

 معرفية

 الحوامض
, الكاربوكسيلية

 -الفيزيائية الخواص
 طرق – التسمية
 التفاعالت – التحضير

 الكيميائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

13 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 االحماض مشتقات
 هاليدات: الكاربوكسيلية

, االحماض
, االنهدريدات

 االميدات, االسترات

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

14 4 

 معرفية

السبورة  االمينات

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

15 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 -الفيزيائية الخواص
 طرق – التسمية
 التفاعالت – التحضير

 الكيميائية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Inorganic chemistry III  Ch 215 اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 عملي( 45نظري +30)ساعة  75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2120\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 يفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .تشخيص المشاكل التي يواجهها  وك

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 في موقعها الممثلة العناصرمقدمة  4 1

 الصفات دورية – الدوري الجدول

 االلكترونية االلفة – التاين طاقات –

 ( عامة فكرة) 

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 – وصفاته وجوده –الهيدروجين 4 2

 – الهيدروجين نظائر – تفاعالته

 واستعماالته الصناعة في انتاجه

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 تركيبها – وانواعها الهيدريدات 4 3

 الزمرة عناصر هيدريدات
Inorganic 

chemistry III 
بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 العامة الصفات – القلوية العناصر 4 4

 جودهاو – تحضيرها –
Inorganic 

chemistry III 
بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 – االوكسيدات – الهاليدات 4 5

 التشابه – الكبريتات – الهايدريدات

 والمغنيسيوم الليثيوم بين

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 الصفات – الترابية القلوية العناصر 4 6

 وجودها – تحضيرها – العامة
Inorganic 

chemistry III 
بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 -االوكسيات – الهاليدات 4 7
 التشابه – الكبريتات – الهايدريدات

 وااللمنيوم البريليوم بين

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 مقدمة – وااللمنيوم البورون زمرة 4 8

   وصفاتها الهاليدات تحضيرها –

   الشب – االوكسيدات –

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 المركبات  - المعقدات – الهيدريدات 4 9

 النتروجينية
Inorganic 

chemistry III 
بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية



  
 

 
  

 
 البنية التحتية  .10

 الالعضوية ل د. نعمان سعد الدين النعيمي / القسم الثاني .الكيمياء   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 . الكيمياء الالعضوية )كيمياء العناصر املمثلة( لدكتور مهدي انجي زكوم

  Advanced Inorganic Chemistry.Fourth Edition, John   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Wiley&Sons,USA                                                 . F.AlberCotton 

and Geoffrey(1980 
 م.1982، 1الكيمياء الالعضوية املوصل ، د ، عصام جرجس .جامعة املوصل ، املوصل ، ط

  الكيمياء الالعضوية املقارنة والرتكيبية أتليف موريو ترمجة مهدي انجي زكوم .

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 – والسليكون الكربون زمرة 4 10

 وصفاتها الهاليدات العناصر

 – االوكسيدات – والكاربيدات

 التهجين

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 والقصدير الجرمانيوم عناصر 4 11
 وتحضيرها صفاتها – والرصاص

 واالستعماالت المركبات واهم

Inorganic 
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

  Physical chemistry I Ch 216 اسم / رمز المقرر.3
 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري+ 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2120\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

القانون االول للديناميك  4 1
 احلراري, مقدمة, نظام الوحدات

 SI    . 

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

 خواص االنظمة الكيمياوية 4 2
 الديناميك احلراري الكيميائي

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

املصطلحات املستعملة يف  4 3
 الديناميك احلراري الكيميائي :

النظام  -احلالة القياسية   ب-ا
 . الديناميكي احلراري وحميطه  

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

حالة النظام الديناميكي احلراري  4 4
 متغريات النظام    -د

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

الدوال الديناميكية  4 5
 . احلرارية

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة



  
 

 
  

العمليات العكوسة  -1 4 6
والغير عكوسة 

 والعمليات التلقائية
الطاقة الحرارية -الطاقة : أ

الشغل المنجز في  -ب
عمليات التمدد واالنظغاط 

الطاقة  -للغازان المثالية. ج
الكيميائية والطاقة الداخلية, 

 امثلة حول  الموضوع

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

القانون الصفر للديناميك  4 7
احلراري, القانون االول 

 للديناميك احلراري

العمليات االيزوثرمية  
واالديباتيكية, تفاعالت احلجم 

 الثابت وتفاعالت الضغط الثابت

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

السعة احلرارية للغازات  4 8
املثالية, تطبيقات القانون 
 االول للديناميك احلراري

 -السعة الحرارية ب - أ
عمليات التمدد 

والتقلص العكوسة 
وغير 

 العكوسةااليزوثرمية
عمليات التمدد العكوسة 
االديباتيكية) املكظومة(, امثلة 
 حول  املوضوع

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

معامل جول ثومسون, العالقة بني  4 9
االنثاليب والطاقة الداخلية, امثلة 

  حول  املوضوع

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

 )مقدمة(الكيمياء احلرارية  4 10

التفاعل  -التفاعل السريع ب-أ
 -التفاعل النقي   د -التام  ج

احلالة القياسية واالسشارة املتفق 
 عليها

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة



  
 

 
  

حرارة  -3حرارة التفاعل         4 11
قوانني الكيمياء  -4التكوين    

 احلراري

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

 احملاليل : 4 12
قانون راؤلت,  –مقدمة  -

الديناميك احلراري للمحاليل 
 املثالية

للمذاب الطاقة احلرة -3
من احمللول, ذائبية املواد 
 الصلبة يف السوائل

اخلواص التجميعية للمحاليل 
االخنفاض يف الضغط -املخففة ا

 البخاري للمذيب

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

يف درجة االخنفاض -ب 4 13
االرتفاع -اجنماد املذيب  ج

 يف درجة غليان املذيب
 الضغط التنافذي ) االزموري(-د

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

الديناميك احلراري  4 14
 االحصائي :

للتوزيع , دالة قانون بولتزمان 
التجزئة  وحساهبا لكافة انواع 
احلركات ) االنتقالية والدورانية 

 واهلتزازية (

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة

حساب الطاقة احلرارية واالنثاليب  4 15
واالنرتويب لكافة انواع احلراري 

احلركات , حساب الطاقة احلرة 
واثبت االتزان عن طريق دوال 

 التجزئة

Physical 
Chemistry I 

 السبورة +
Data 

Show  

 اختبارات – 1

 وتحريرية شفوية

 فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

 مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 البنية التحتية .10

 .2012 دفالححسنحسين.أ -مبادئالثرمودانيمك -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 سعيد شاكرد محم. د -دنجيب محم ليلى. د -الكيمياءالفيزياوية -2

1990. 
 .Brian- Smith  - 1984 -اساسيات الثرموداينميك

 Dr. Ali A. H. Saeed & Dr. Saff S. Alomer )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Atkins 

يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع التي 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Analytical chemistry III Ch 217 اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 2120\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .3

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.يكون  – 4

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

   بنية المقرر.9

 األسبوع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 Analytical التحليل الكمي 4 1
chemistry III 

بورة سال

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical طرق التحليل الوزين 4 2
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical طرق التحليل احلجمي 4 3
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical الطرق الرتسيبية الوزنية 4 4
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical صفات الرواسب 4 5
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

6 4 
القواعد االساسية لرتسيب 

 الرواسب
Analytical 

chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

7 4 
حساابت التحليل الوزين 

 الرتسييب
Analytical 

chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical تكون وخواص الرواسب 4 8
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical ميكانيكية الرتسيب 4 9
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-
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ميت قصري , جامعة , اجلزء االول , ترمجة د. زهري   4, الطبعة " اسس الكيمياء التحليلية" دوغالس أ.سكوج , ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .1986البصرة, 

 اسس الكيمياء التحليلية  د.مؤيد قاسم العباجي و د.اثبت سعيد الغبشة

 Robert L. Pecsok , Modern Methods of Chemical Analysis , John   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Wiley & sons, New York 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 حسن شيخ اجمليد عبد.العملية د التحليلية الكيمياء
 عوضكاظم  هادي.د العملي– التحليلية الكيمياء

 البدري سلمان جواد.الكيميائي د التحليل يف احلديثة الفصل طرق– التحليلية الكيمياء

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 مسبقا مجهزة

 Analytical الرواسبانواع  4 10
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical الرتسيب من احملاليل املتجانسة 4 11
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical تلوث الرواسب 4 12
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical انواع املرسبات 4 13
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 Analytical ذوابنية الرواسب 4 14
chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

15 4 
العوامل املؤثرة على ذوابنية 

 الرواسب
Analytical 

chemistry III 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Inorganic chemistry IV Ch 218 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2120\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 يفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .تشخيص المشاكل التي يواجهها  وك

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 4 

 الكيمياء التناسقيةمقدمة يف 

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

2 4 

 فرينر نظرية , السلسة نظرية

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

3 4 

 االعداد التناسقية والكيمياء الفراغية

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

4 4 

التشابه اجلزيئي يف املركبات 
 التناسقية

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

5 4 

 انواع الليكاندات

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

6 4 

 التناسقية املعقدات تسمية

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

7 4 

 تسمية املعقدات اجلسرية

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

8 4 

 قاعدة العدد الذري الفعال

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

9 4 

 اخلواص املغناطيسية للمعقدات

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

10 4 

 نظرية رابطة التكافو

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

11 4 

 نظرية اجملال البلوري

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

12 4 

 استقرار اجملال البلوري

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

13 4 

 البلوري اجملال انفصام طاقة

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

جامعة  -كيمياء العناصر االنتقالية للدكتور مهدي ناجي الزكوم    ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البصرة

 
 

  Advanced Inorganic Chemistry.Fourth Edition, John )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Wiley&Sons,USA . F.Alber Cotton and 
Geoffrey(1980) 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

  

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

14 4 

 نظرية االوربيتال اجلزيئي

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

15 4 

خمططات ملستوايت طاقة 
االوربيتاالت اجلزيئية ملعقدات مثاين 

 السطوح

Inorganic chemistry 
IV 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية .10

 الكيمياء    / المركز علمي الالقسم  .11

  Organic chemistry II  Ch219 اسم / رمز المقرر .12

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الثاني الفصل / السنة .5

  عملي( 45نظري +30)ساعة  75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة اكتسابه حدا   -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات ألسبوعا

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 4 

 معرفية 

مقارنة البنزين 

استقرارية  –بااللكينات 

 االروماتية -البنزين 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

2 4 

 معرفية+ تفكير

كيمياء البنزين 

 –التسمية  –ومشتقاته 

 الخواص الفيزيائية 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

3 4 

 معرفية

التعويضات االورماتية 

الهلجنة  –االلكتروفيلية 

 –النيترة  –السلفنة  –

 االلكلة  –االسيلة 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

4 4 

معرفية+ حل 

 مشكالت

التفاعالت االلكتروفيلية 

التعويضية لحلقة 

 –البنزين المعوضة 

توجيه المجموعات 

التنشيط  -المعوضة

والتثبيط استخدام 

التفاعالت االلكتروفيلية 

 في التخليق العضوي 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

5 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

كيمياء هاليدات 

 االريل .

التفاعالت التعويضية 

النيوكلوفيلية لهاليدات 

التعويضات  –االريل 

تكوين  –النيوكلوفيلية 

 البنزين 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

6 4 

 تفكيرمعرفية + 

كيمياء الفينوالت 

طرق  –والكوينونات 

 التفاعالت  –التحضير 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

7 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

كيمياء مركبات  -1

النيتروجين االرايلية 

تحضير مركبات  –

اختزال  –النيترو 

مركبات 

 –النيترواالروماتية 

مركبات متعددة 

التايترو ومركبات 

انتقال الشحنة 

 ومعقدات 
المركبات االمينية 

الخواص  –االروماتية 

تفاعلها مع  –العامة 

 حامض النتروز .

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

8 4 

 معرفية

 –التخليق  –الدايزونيوم 

 –تفاعالت االستبدال 

التفاعالت التي تحدث 

 بدون فقدان نيتروجين 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

9 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

مشتقات المركبات 

االروماتية ذات السلسلة 

 –التخليق  –الجاذبية 

الحوامض 

الكاربوكسيلية 

ادخال  –االروماتية 

هالوجين الى السلسلة 

 الجانبية للحلقة 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

10 4 

 معرفية

تخليق مركبات معوضة 

على السلسلة الجانبية 

وعلى الحلقة االورماتية 

االلديهايدات  -––

 االروماتية . 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

 

 

 

11 4 

 معرفية

كيمياء المركبات 

االروماتية متعددة 

 الحلقات 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

12 4 

 معرفية

كيمياء المركبات الحلقية 

االروماتية غير 

المتجانسة ) الفيوران. 

الثايوفين . البايرول . 

 البيريدين

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

13 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

طرق التحضير , 

تفاعالت التعويض 

 االلكتروفيلية

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

14 4 

 معرفية

خواص المركبات 

االورماتية ذات السلسلة 

 الجانبية 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

15 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

استقرارية ايون 

 –الكاربونيوم 

الكاربانيون والجذور 

 الحرة

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

 البنية التحتية  .10

  Organic Chemistry Morrison & Boyd  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

    )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Analytical chemistry IV Ch 220 اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 ساعة نظري( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.يكون  –4
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

   بنية المقرر.9

 األسبوع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 Analytical مقدمة يف طرق الفصل 4 1
chemistry IV 

بورة سال

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

2 4 
 الفصل طرق تصنيف

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 لتقطري الفصل اب 4 3

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

4 4 
 ابلرتسيبالفصل 

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

5 4 
 ابملذيباالستخالص 

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

6 4 
 اتأتثري تكوين املعقد

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 االستخالص طرق 4 7

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

8 4 
 رافياغالكروموتو

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

9 4 

 التقنيات انواع
في  المستخدمة
 رافياغالكروموتو

Analytical 
chemistry IV 

السبورة 

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 

 البنية التحتية .10

واجلزء الثاين , اجلزء االول   4, الطبعة " اسس الكيمياء التحليلية" دوغالس أ.سكوج , ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 .1986, ترمجة د. زهري ميت قصري , جامعة البصرة, 

 Robert L. Pecsok , Modern Methods of Chemical )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Analysis , John Wiley & sons, New York 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 حسن شيخ اجمليد عبد.العملية د التحليلية الكيمياء
 عوضكاظم  هادي.د العملي– التحليلية الكيمياء

 البدري سلمان جواد.الكيميائي د التحليل يف احلديثة الفصل طرق– التحليلية الكيمياء

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 مسبقا مجهزة

 الغاز كروموتوغرافيا نظرايت 4 10

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

11 4 
 طرائق التبادل االيوين

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 4 12

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 كروموتوغرافيا الورقة 4 13

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

14 4 

 
 الطرق الكهرابئية للفصل

 

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

15 4 
تطبيقات االلكرتوفوريسز 

 التحليلية

Analytical 
chemistry IV  السبورة

+ Data 
Show 

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

 فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

  Physical chemistry II Ch 221 اسم / رمز المقرر.3
 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 لطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.يكون ا – 4

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 الكيمياء احلرارية  4 1
مقدمة ، حرارة التفاعل ، قوانني 

 الكيمياء احلرارية 

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Physical انواع االنثالبيات 4 2
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

تغري حرارة تفاعل مع درجة  4 3
 احلرارة، طاقة اآلصرة، امثلة

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Physical القانون الثاين للداينمك احلراري  4 4
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

دورة كارنوت، كفاءة دورة   4 5
 كارنوت) انرتويب(

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية



  
 

 
  

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

تغريات االنرتويب للعمليات  4 6
العكسية وغري العكسية، تغريات 

 االنرتويب لالنظمة الغازية 

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

تغريات االنرتويب لالنظمة السائلة  4 7
 والصلبة

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

تغريات االنرتويب ملزيج من  4 8
 الغازات املثالية

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

دمج القانونين االول والثاني  4 9

  في الداينمك الحراري
Physical 

Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 Physical الطاقة الحرة 4 10
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اعتماد الطاقة الحرة على  4 11

 درجة الحرارة
Physical 

Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

الجهد  -االنظمة الكيميائية 4 12

 الكميائي
Physical 

Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

القانون الثالث للداينمك  4 13

 الحراري، قاعدة االطوار
Physical 

Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Physical احملاليل  4 14
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 

 البنية التحتية .10

 .2012 حسين حسن فالح د.أ -الثرمودانيمك مبادئ -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 سعيد شاكر محمد. د -نجيب محمد ليلى. د -الفيزياوية الكيمياء -2

1990. 
 .Brian- Smith  - 1984 -اساسيات الثرموداينميك

 Thermo dynamic – Kernth.W 1971 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Fundamentals of classical Thermodynamic- 
Whlen.C.J 1973 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
                                                           

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اخلواص التجميعية للمحاليل  4 15
 املخففة 

Physical 
Chemistry II  

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

Research Methods اسم / رمز المقرر.3   CR 201   

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

الطالب من استيعاب مفهوم البحث العلمي ,واهدافه ومنهجيته وكيفية اجراء البحث  يهدف هذا المقرر الى تمكين

 وخطواته واسلوب التعامل مع العينات واجراء التجارب عليها ومن ثم طريقة كتابة البحث.

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 Research مفهوم البحث العلمي وأمهيته 2 1
Methods 

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

2 2 

صفات الباحث 
 العلمي

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

 Research انواع البحث العلمي 2 3
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

4 2 
 -اساسيات البحث العلمي :ا

مشكلة البحث: مصادرها, 
 اهدافهااهميتها, 

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

5 2 
خطة  -2اساسيات البحث العلمي :

 البحث: محتويات خطة البحث

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

6 2 
استخدام المراجع, 
المكتبة, تصنيفها, 
 التوثيق العلمي

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

7 2 
ادوات البحث العلمي: العينة, 
 االختيار, االنواع, حجم العينة

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

8 2 

ادوات البحث العلمي: ادوات 
 جمع البيانات

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

9 2 

 اساليب البحث العلمي
Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

10 2 

 ادبيات البحث

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

 وتحريرية شفوية اختبارات -1بورة سال Research اساسيات البحث على االنترنيت 2 11



  
 

 
  

 
 

 البنية التحتية .10

 2004, 2ط, عمان: دار المناهج, , طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

, 3, الكويت: وكالة المطبوعات, ط مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي,  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
1977. 

 .1973, الكويت: وكالة المطبوعات,اصول البحث العلمي ومناهجهاحمد بدر ,  -2
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Methods + Data 
Show   

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

12 2 
العنوان, كتابة البحث العلمي: 

 اسلوب الكتابة, مكونات البحث

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

 اعداد الطلبة مشاريع البحوث -3

13 2 

 اسلوب كتابة المصادر

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

 اعداد الطلبة مشاريع البحوث -3

14 2 
 معايير تقويم البحث العلمي

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

15 2 
 اخالقيات واداب البحث العلمي

Research 
Methods 

بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Physical chemistry III  Ch 323 اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

ة معدل التفاعل وخصوصا في العمليات الصناعية , النه يساعد الكيميائي على اختيار العامل معرف – 4
المحفز االفضل للتفاعل حتى يعطي نواتج اقتصادية . وايضا معرفة كيفية حدوث التفاعل الكيميائي بمعنى 

 لكيمياء الحديثة .اعطاء معلومات تدل على ميكانيكية التفاعل والتي تعتبر واحدا من اهم المشاكل في ا

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 4 

 معرفية 

مقدمة عن حركية التفاعالت 
الكيميائية ) التعدد اجلزبئي , 
درجة التفاعل , معدل سرعة 

 التفاعل (

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

2 4 

 تفكيرمعرفية+ 

املعادالت التفاضلية والتكاملية 
 ملعدل سرعة التفاعل 

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

3 4 

 معرفية

االتفاعالت من الدرجة الصفرية 
 عمر النصف –

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

4 4 

 معرفية+ حل مشكالت

عمر  –تفاعالت املرتبة االوىل 
 النصف

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

5 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

التفاعالت من الدرجة الثانية 
عمر  –ذات الرتاكيز املتشاهبة 

 النصف . وذات الرتاكيز املختلفة 

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

6 4 

 + تفكير معرفية

 –التفاعالت من الدرجة الثالثة 
الثالث  –الثاين  –الصنف االول 

 عمر النصف –

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

7 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 السبورة التفاعالت من الدرجة الومهية 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

8 4 

 تطبيق +معرفية

بعض التطبيقات العملية لقياس 
 معدل سرعة التفاعل

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا

9 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 السبورة طرق اجياد مرتبة التفاعل 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

 وتحريرية شفوية اختبارات -1 السبورة التفاعالت املعقدة  معرفية 4 10



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

 الكيمياء الفيزياوية ل د. علي عبد الحسين .  د .صفاء صالح العمر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدينيمية الكيميائية والكيمياء الضوئية ل د. جالل محمد صالح . 

 , P.W Atkins, ( Physical Chemistry ) , second editution )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Oxford    

University Press, 1982.    

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 

+ Data 
Show   

 .فجائية سريعة

11 4 

  تفكير+تطبيق +معرفية

اتثري درجة احلرارة على معدل 
 سرعة التفاعل

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

12 4 

 + تفكيرمعرفية

السبورة  .التفاعالت السريعة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

13 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

السبورة  نظرايت سرعة التفاعل 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

14 4 

  +تفكير+تطبيقمعرفية

اتثري الضغط على معدل سرعة 
 التفاعل 

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا

15 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

اتثري القوة االيونية  على معدل 
 سرعة التفاعل

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات -1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي الالقسم .2

  Ch 324 الكيمياء العضوية III اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 المقررأهداف .8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. يكون – 4
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

السبورة +  Organic ChemistryIII مقدمة في الكيمياء الفراغية 4 1

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

السبورة +  Organic ChemistryIII االيزومرات البنائية 4 2

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
االيزومرات الفراغية ) االنداد,  4 3

 (االضداد
Organic ChemistryIII  + السبورة

Data 
Show 

امتحانات يومية 

 وواجبات بيتية

 ومناقشات
الصيغة الوضعية الحصان,  فشر,  4 4

 ونيومان
Organic ChemistryIII  + السبورة

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
السبورة +  Organic ChemistryIII الكيرالية 4 5

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
السبورة +  Organic ChemistryIII الفعالية البصرية 4 6

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
السبورة +  Organic ChemistryIII (R-S) المتشكالت الفراغية 4 7

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
السبورة +  Organic ChemistryIII المزيج الراسيمي 4 8

Data 
Show 

 امتحانات يومية

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

السبورة +  Organic ChemistryIII مركبات الميزو 4 9

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
السبورة +  Organic ChemistryIII الكيمياء الفراغية للسايكلو الكانات 4 10

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
الهندسية واالستقرارية الوضعية  4 11

لسايكلو بروبان, سايكلو بيوتان, 

 وسايكلو بنتان

Organic ChemistryIII  + السبورة

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
الوضعية الهندسية واالستقرارية  4 12

لسايكلو هكسان, ولسايكلو هكسان 

واحادي التعويض والسايكلو 

  هكسانول

Organic ChemistryIII  + السبورة

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

الوضعية الهندسية واالستقرارية   4 13

برومو سايكلو هكسان  وميثل 

  لسايكلو هكسان

Organic ChemistryIII  + السبورة

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
اضافة الكيمياء الفراغية  4 14

 الهالوجين الى الكينات
Organic ChemistryIII  + السبورة

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
 Organic  الكيمياء الفراغية تفاعالت الحذف 4 15

ChemistryIII 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات



  
 

 
  

 
 

 البنية التحتية 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Organic Chemistry by Morrison and boyd 

 

 
ترمجة  د. فاضل   Peter Sykesدليل اىل ميكانيكية التفاعالت العضوية لـ  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 سليمان كمونة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 د. فهد علي حسينالكيمياء العضوية المتقدمة للمرحلة الثالثة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Bio chemistry I  Ch 325 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 المقررأهداف .8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4
 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 اصل – والحياة الجزيئات 4 1
 الجزيئات – الحياتية الجزيئات

 الكبيرة المعقدات بناء – الكبيرة
 – الحية الخاليا من نماذج –

 الخلية اجزاء ووظائف خواص
 .الماء والمحاليل, 

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 : الكاربوهيدرات 4 2
 اهمية – الكاربوهيدرات تعريف

 تصنيف – الكاربوهيدرات
 الفعالية – الكاربوهيدرات

 التراكيب – للسكريات البصرية
)  االحادية السكريات – الحلقية

 والسداسية الخماسية السطريات
 – الكاليكوسيدات تكوين –( 

 السكريات – ديبوكس سكريات
 حامض استرات – االمينية

 االحماض – الفسفوريك
 – ائيةالثن السكريات – السكرية

 . المتعددة السكريات

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

( البروتينات) االمينية االحماض 4 3
: 

 اصناف – العامة الخواص
 االسماء)  االمينية االحماض

 التفاعالت –(  واللتراكيب
 فصل – البيتيدات – الكيميائية
 االمينية االحماض – وتشخيص

 في االمينية االحماض تسلسل –
 البروتينات تعريف – البيبتيدات
 – البروتينات وظائف –
 التركيب -البروتينات تصنيف

 . للبروتينات البنائي

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

 واالحماض النيوكليوتيدات 4 4
  النووية
 وظائف – الكيميائية الطبيعة

 القواعد – كليوتيدات النيو
 التركيب – النيتروجينية
 سيدات كليو والنيو للنيوكليتيدات

 النووية االحماض –
RNA&DNA – بناء 

 التحلل – النووية االحماض
 لالحماض والنزيمي الكيميائي

 . النووية

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

 : الدهون 4 5
 – الدهون تصنيف 

 التفاعالت – الفيزيائية الخواص
 – والزيوت الشحوم – الكيميائية

 بعض – الدهنية االحماض
 الدهون – الدهنية االحماض

 التحلل – والمفسفرة المتعادلة

I بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

 Fundamental of Biochemistry Voet & Voet ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Principle of Biochemistry Lehninger )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 – المفسفرة للدهون االنزيمي
 – الشمعيات – السكرية الدهون

 اذابة – التربينات السترويدات
 . الدهون

 (Enzymes) االنزيمات 4 6
 – لالنزيمات الكيميائية الطبيعة -1

 تصنيف – االستعماالت
 االنزيمات – االنزيمات
 . الموثرة والعوامل كمحفزات

 معادلة – االنزيم عمل الية -2
 – ميكلس ثابت واهمية ميكلس
 بيرك – الينوفر معادلة

 فاعلية على الموثرة العوامل -3
 االنزيم

  االنزيم منشطات -4
  االنزيم مثبطات  -5
 المتناظرة االنزيمات -6

(ISOENZYMES) 
 المنظمة االنزيمات -7

(ALLOSTERIC ENZYMES) 
 متماثلة االنزيمات فصل الية -8

 االصل

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

 (Vitamins) الفيتامينات 4 7
 تصنيف – الفيتامينات اهمية

 الذائبة الفيتامينات – الفيتامينات
 الذائبة الفيتامينات – بالماء

 بالدهون

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

  الحياتية الطاقة 4 8
  وانتقالها الطاقة تحرر 

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

 طاقة نقل في   4 9
 دورةATP& ADPالفوسفات

 القياسية الحرة الطاقة  ,   الـ

I بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Industrial chemistry I Ch 326 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  اكتسابه حدا  معقوال   -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4

 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

ع
بو
س
أل
ا

ت 
عا
سا
ال

 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

 مقدمة عامة 2 1

 –تاريخ الكيمياء الصناعية 

 تصنيف الصناعات الكيمياوية

Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

 –التول  –المفاهيم االساسية  2 2

الكفاءة  –االنتاجية  –الحصيلة 

العوامل الموثرة  –االقتصاد  –

 االنتاج -على راس المال 

Industrial chemistry I بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

 عمليات التصنيع الكيمياوي: 2 3

المفاعالت  –انواع العمليات 

 المستخدمة .

Industrial chemistry I بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

 –العمليات الحفازة ومفاعالتها  2 4

العمليات  -منحنيات السريان

توازن المادة في  –الكيمياوية 

 مفاعالت التصنيع الكيمياوي

Industrial chemistry I بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

العمليات الفيزياوية  2 5

)  –في الصناعات الكيمياوية 

 –السحق  –القطع  –الكسر 

 التسامي ( –االذابة 

Industrial chemistry I بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

الوقود المستخدم في العمليات  2 6

 –الصناعية : الوقود الغازي 

 الوقود الصلب .

Industrial chemistry I بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

الطاقة  –الطاقة الشمسية  2 7

 المصادر االخرى . –النووية 
Industrial chemistry I بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

فكرة مبسطة عن انتقال المادة  2 8

 وانتقال الطاقة .
Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

العوامل المساعدة في  2 9

 الصناعات الكيمياوية
Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا



  
 

 
  

 
 
 

 البنية التحتية  .10
 الكيمياء الصناعية د. كوركيس عبد ال ادم ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  امين احمد عزيز.الصناعية, د الكيمياء اساسيات-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اسماعيل طارق.,د الكيميائية الصناعات تكنولوجيا.الصناعية الكيمياء-2
 كاخيا

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 ( العلمية , التقارير ,.... 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 
 
 
 
 
 

معالجة المياه الغراض  2 10

 الصناعة :

 نوعية المياه. –مصادر المياه 

Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

 –طرق معالجة المياه  2 11

 فحوصات السيطرة النوعية
Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

السبورة  Industrial chemistry I اسبابه ومعالجته . -التاكل 2 12

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

المخاطر الكيمياوية في  2 13

 الصناعة.
Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

دراسة بعض الصناعات مثل  2 14

 صناعة االسمدة
Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا

15 2 

 صناعة الورق 

Industrial chemistry I  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .11
 الكيمياء التناسقية للدكتور احسان عبد الغني جامعة بغداد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 للدكتور مهدي ناجي زكوم . االنتقاليةكيمياء العناصر 
 الكيمياء الالعضوية العملي   ترجمة د.علي فليح عجام

 . Inorganic Chemistry.Fourth Edition, John  Wiley&Sons,USA ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
F.Alber Cotton and Geoffrey(1980) 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 ( العلمية , التقارير ,.... 
Inorganic Chemistry.three Edition, Huheey 

  االلكترونية, مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع 
 

 

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار+فروق بينية تعلم تعاوني الميكانيكية تحديد وتقدير معرفية  4 1
2 

 تفكيرمعرفية+  4
معلومات ومقدمة 
 للصيغ التركيبية

 حل المشكالت
 مناقشة

 اختبار تعلم تعاوني حركية التفاعل معرفية 4 3
 مناقشة حل المشكالت االستقرارية والخمول معرفية+ حل مشكالت 4 4
 اختبار حل المشكالت والميكانيكيةمعدل السرعة  معرفية+تفكير+تطبيق 4 5
6 

 + تفكير معرفية 4
العوامل المؤثرة على سرعة  

 التفاعل
 حل المشكالت

 اختبار+ مناقشة

7 
 معرفية+تفكير+تطبيق 4

معقدات تفاعالت التعويض ل
 ثمانية السطوح

 حل المشكالت
 فروض+ مناقشة

8 
 معرفية 4

معقدات رباعية السطوح 
 معقدات رباعية مستويةو 

 مناقشة تعلم تعاوني

 اختبار حل المشكالت تفاعالت االكسدة واالختزال  معرفية+تفكير+تطبيق 4 9
 اختبار+ مناقشة تعلم تعاوني االنتقال االلكتروني معرفية 4 10
11 

 معرفية 4
تفاعالت خارج كرة التناسق 

 لتناسقاتفاعالت داخل كرة و 
 حل المشكالت

 فروض+ مناقشة

12 
 معرفية 4

التفاعالت التكميلية والغير 
 تكميلية

 حل المشكالت
 مناقشة

 اختبار حل المشكالت تفاعالت االضافة المؤكسدة معرفية+تفكير+تطبيق 4 13
 اختبار+ مناقشة حل المشكالت تفاعالت التعويض المؤكسدة معرفية 4 14
15 

 معرفية+تفكير+تطبيق 4

هدرجة  –تفاعالت التحفيز 
االلكانات بلمرة االلكينات و 

 وااللكينات
 فروض+ مناقشة تعلم تعاوني



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 surfuce chemistry اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 فصلي الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 

 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2 

+تفكير+ معرفية 

 تطبيق

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

2 2 

 تفكيرمعرفية+ 

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

3 2 

 +تفكير+ تطبيق معرفية

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

4 2 

 معرفية+ حل مشكالت

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

5 2 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

6 2 

 + تفكير معرفية

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

7 2 

 معرفية+تفكير

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

8 2 

 تطبيق +معرفية

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

9 2 

 معرفية+تفكير+تطبيق
 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

10 2 

  +تفكير+تطبيقمعرفية

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

11 2 

  تفكير+تطبيق +معرفية

 السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

12 2 

  +تطبيق+ تفكيرمعرفية

السبورة  

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

13 2 

 معرفية+تفكير+تطبيق

السبورة  

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

14 2 

  +تفكير+تطبيقمعرفية

السبورة  

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

15 2 

 معرفية+تفكير+تطبيق

السبورة  

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Physical chemistry IV  Ch 328 اسم / رمز المقرر.3

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الثانيالفصل  الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

هذا المقرر الى شرح المفاهم االساسية لكيمياء الكهربائية مع تطبيقاتها الضرورية للكيميائي في  يهدف – 4

 SIعمله استخدمت الرموز والتسميات والكميات التي اقرتها اتفاقية ايوباك المعروفة وحداتها بأسم وحدات 

يتناول المقرر مقدمة عن الكيمياء الكهربائية ويتناول ثرموداينميك المحاليل االلكترونية ويتناول معامل الفعالية 

 .لاللكتروليتات والتوصيل االلكتروني وتطبيقاته ويتناول المقرر الخاليا الكهروكيميائية وتطبيقاتها

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 4 

+تفكير+ معرفية 

 تطبيق

قوانين  -التحليل الكهربائي

تطبيقات حسابية  -فراداي

 على قوانين فراداي

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

2 4 

 تفكيرمعرفية+ 

 –التوصيل االلكتروليتي 

 ثابت الخلية  –انواعه 
 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

3 4 

 +تفكير+ تطبيق معرفية

نظريات التوصيل الكهربائي 

نظرية  -نظرية ارينيوس –

 هيكل-ديباي 

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

4 4 

 معرفية+ حل مشكالت

قانون كولوراش للهجرة 

 االيونية 
 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

5 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

تعديل معادلة اونساكر 

والتفكيك غير التام ودرجة 

 التفكك

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

6 4 

 + تفكير معرفية

انتقالية ايوني الهيدروجين 

 والهيدروكسيل 
 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

7 4 

 معرفية+تفكير

التاثير  –تاثير عدم التناسق 

 الكهروفوريتي
 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

8 4 

 تطبيق +معرفية

حساب الحاصل االيوني 

تعيين ثابت االتزان  -للماء

 لحامض ضعيف

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

9 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق
 من وحسابه التوازن ثابت

 الدافعة القوة قياسات
 الكهربائية 

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

10 4 

  +تفكير+تطبيقمعرفية

 حسب -الخاليا تصنيف
 نصفي جهدي اختالف

 وصل حسب طريقة -الخلية
 الخلية نصفي

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

11 4 

  تفكير+تطبيق +معرفية

اقطاب  –األقطاب  تصنيف

اقطاب النوع  –النوع االول 

اقطاب النوع الثالث  –الثاني 

 اقطاب االكسدة واالختزال –

 السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

12 4 

  +تطبيق+ تفكيرمعرفية

 والتركيز الجهد بين العالقة
تطبيقات –نيرنست  معادلة "

نيرنست لحساب جهد  معادلة

 تطبيقات معادلة -القطب
نيرنست لحساب جهد 

مسائل حسابية على  -الخلية

 نيرنست معادلة

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

13 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

الجلفانية  الخلية جهد حساب

 تطبيقات على حساب جهد –
 الخلية

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

14 4 

  +تفكير+تطبيقمعرفية

قياس حاصل االذابة 

 والتسححيات المجهادية 
السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

15 4 

 معرفية+تفكير+تطبيق

 –تعيين الجهد القياسي 

  –تعيين الدالة الحامضية 
السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 البنية التحتية .10

 الكيمياء الفيزياوية ل د. علي عبد الحسين .  د .صفاء صالح العمر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدينيمية الكيميائية والكيمياء الضوئية ل د. جالل محمد صالح .

 , P.W Atkins, ( Physical Chemistry ) , second editution )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Oxford    

University Press, 1982. 
  Physical chemistry Gordon . m. barrow  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

  Ch 329 الكيمياء العضوية IV اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 يفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .تشخيص المشاكل التي يواجهها  وك

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

تركيب واستقرارية  كاربانيان ) 4 1

  ) كاربانيان
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

تفاعالت ) I تفاعالت الكاربانيان 4 2

 )االستبدال وتفاعالت الحذف
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
تفاعالت التكاثف )الدول, كليسين,  4 3

 )بنزوين, دايكمان, بيركن
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
تفاعالت االضافة )روبنسن,  4 4

 )مايكل
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
االضافة الكتروفيلية الى مركبات  4 5

 غير المشبعة -الفا, بيتا
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

االضافة النيوكليوفيلية الى  4 6

غير المشبعة :   -مركبات الفا, بيتا

 1,4-اضافة  1,2-اضافة 

Organic Chemistry 
IV 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
تعويض  II: كاربانيان 4 7

النيوكليوفيلي ثنائي الجزيئة مع 

هاليدات االلكيل ) تحضير 

حامض  المالونك, وتحضير 

 (االيستواسيتك

Organic Chemistry 
IV 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

ترتيب الكاربانيان) فتك, اعادة  4 8

 (ستيفن, ريفارمتستكي
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
تفاعالت فتح الحلقة االيبوكسيدية,  4 9

طرق تكوين ايون الكاربونيوم, 

 استقرارية ايون الكاربونيوم

Organic Chemistry 
IV 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
ميكانيكية تفاعالت اعادة ترتيب  4 10

 ايوم الكاربونيوم
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
مقدمة في الكيمياء الحلقية  4 11

 االليفاتية احادية الحلقة التسمية
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
تحضير السايكلوبروبان  4 12

-والسايكلوبيوتان )تفاعالت ديلز

 )الدر, تفاعالت ديكمان

Organic Chemistry 
IV 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

تفاعالت السايكلوبروبان  4 13

 والسايكلوبيوتان
Organic Chemistry 

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
 Organic Chemistry متعددة الحلقات, التسمية 4 14

IV 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات



  
 

 
  

 

 
 
 

 البنية التحتية 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Organic Chemistry by Morrison and boyd 

 

 
ترمجة  د. فاضل   Peter Sykesدليل اىل ميكانيكية التفاعالت العضوية لـ  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 سليمان كمونة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 د. فهد علي حسينالكيمياء العضوية المتقدمة للمرحلة الثالثة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Organic Chemistry طرق التحضير, التفاعالت 4 15
IV 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات



  
 

 
  

 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

 

 /كلية العلوم جامعة المثنى المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Ch 330 الكيمياء احلياتية II اسم / رمز المقرر.3

 
 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.يكون  – 4

 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االنزيمات 4 1
(Enzymes) 

 الكيميائية الطبيعة -9
 – لالنزيمات

 – االستعماالت
 – االنزيمات تصنيف

 كمحفزات االنزيمات
 . الموثرة والعوامل

 

IΙ السبورة + الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 عمل الية -11 4 2
 معادلة – االنزيم
 ثابت واهمية ميكلس
 معادلة – ميكلس
 بيرك – الينوفر
 على الموثرة العوامل
 االنزيم فاعلية

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 منشطات -11 4 3
  االنزيم

 مثبطات  -12
  االنزيم

 االنزيمات -13
 المتناظرة

(ISOENZYMES) 
 االنزيمات -14

 المنظمة
(ALLOSTERIC 

ENZYMES) 
 االنزيمات فصل الية

 .االصل متماثلة

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الفيتامينات 4 4
(Vitamins) 

 – الفيتامينات اهمية
 – الفيتامينات تصنيف

 الذائبة الفيتامينات
  بالماء

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الفيتامينات 4 5
 .بالدهون الذائبة

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية



  
 

 
  

 البنية التحتية  .10

 Fundamental of Biochemistry Voet & Voet ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Principle of Biochemistry Lehninger )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اتليف خولة امحد فليح–مدخل اىل الكيمياء احلياتية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

  الحياتية طاقةال 4 6
 وانتقالها الطاقة تحرر

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 + السبورة الكيمياء احلياتية IΙ يةالقياس الحرة الطاقة   4 7
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

في ATP  دورة ال  4 8
 نقل الطاقة

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

في  ADP   دورة ال  4 9
 نقل الطاقة

IΙ السبورة الكيمياء احلياتية + 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

      



  
 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Industrial chemistry II Ch 331 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

يتم تكرير النفط اخلام وتنقيته من الشوائب لغرض االستفادة منه يف العمليات لتعرف على الطرق الصناعية اليت من خالهلا ا
 الصناعية.

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

ع
بو
س
أل
ا

ت 
عا
سا
ال

 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2 

 اترخيية عن البرتول مقدمة

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

2 2 

اصناف املركبات املوجوة يف النفط 
 اخلام

Industrial chemistry II بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

3 2 

 تصنيف البرتول

Industrial chemistry II بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

4 2 

 معاجلة النفط اخلام االولية

Industrial chemistry II بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

5 2 

فحوصات السيطرة النوعية 
 للمشتقات النفطية

Industrial chemistry II بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

6 2 

 خواص النفط اخلام

Industrial chemistry II بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

7 2 

 عمليات تكرير البرتول

Industrial chemistry II بورة سال

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

8 2 

العمليات الكيمياوية يف تصفية 
 النفط

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

9 2 

 املنتجات البرتولية

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 
 
 

 البنية التحتية  .10

, اجلزء االول , جامعة البصرة,   1, الطبعة " صناعيةاسس الكيمياء ال"  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
1986. 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
                                                           

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

10 2 

 انواع الكازولني

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

11 2 

اخلصائص احملددة لصاحية وقود 
 الديزل

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

12 2 

 املضافات اخلاصة ابملنتجات النفطية

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

13 2 

 اخلصائص العامة للمضافات

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

14 2 

 مضادات القرقعة

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

15 2 

 -املضافات اخلاصة بوقود الديزل
 مانعات االكسدة والتآكل

Industrial chemistry II  السبورة

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Radio chemistry Ch 332 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 فصلي الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

2 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

3 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

4 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

5 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية



  
 

 
  

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

6 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

7 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

8 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

9 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

10 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

11 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

12 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

13 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

14 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 البنية التحتية .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
                                                           

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

15 2  Radio chemistry + السبورة 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

  Quantum Chemistry   Ch 433 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة اكتسابه حدا  معقوال   -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 عامة مقدمة 2 1
 في تاريخية مقدمة-1

 .     الكم ميكانيك اصول

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الكم ميكانيك فرضيات 2 2
 هايزنبرك تجربة

 عملية – المفترضة
 الالدقة وقانون القياس

-  

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 لميكانيك ديباك تمثيل 2 3
 القيمة معادلة -الكم

 القياس واحتمالية الذاتية

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 لمعادلة دقيقة حلول 2 4
 شرودنكر

 الطليق الجسم -1
 

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الصندوق في الجسم -2 2 5
 الصلد الدوار -3

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية



  
 

 
  

 المتذبذب
 البسيط التوافقي

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Quantum الهيدروجين ذرة 2 6
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Quantum الزاوي الزخم 2 7
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الذرات تركيب 2 8
 ذرات,  والجزيئات
 ذرة غير اخرى

 ذرة – الهيدروجين
 – االلكترون, الهليوم

 باولي قاعدة

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الذرات ثنائية جزيئات 2 9
    الذرات ومتعددة

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 الثابت المجال طريقة 2 10
 .الذاتي

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Quantum الهيدروجين جزيئة ايون 2 11
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 االوربتال نظرية 2 12
 الجزيئي

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 في تقريبية طرق 2 13
  ( الكم ميكانيكية

Quantum 
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Quantum التشويش نظرية 2 14
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 البنية التحتية .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خليل  محمد سالم.د الكم كيمياء بادئ )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

ابراهيم  الكريم عبد قيس.د الجزيئية والمطيافية الكم كيمياء

 الحسيني محمد جاسم.د الكمي الميكانيك
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
                                                           

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Quantum التغيير نظرية 2 15
Chemistry    

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Ch 435 التحليل األيل I اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1202\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 المقررأهداف .8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.يكون  –4
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 Instrumental   مقدمة عامة عن طرق التحليل االيل  4 1
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Instrumental   االشعاع والطيف الكهرومغناطيسي  4 2
Analysis II 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Instrumental   املكوانت االساسية الجهزة التحليل الطيفي  4 3
Analysis II 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

4 4 uv and visible Spectroscopy   Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

5 4 IR Spectroscopy    Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

6 4 lumensince spectroscopy 1   Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

7 4 First monthly test   Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

8 4 lumensince spectroscopy2   Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

9 4 Scattering spectroscopy    Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

10 4 Absorption atomic 
spectroscopy  

  Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

11 4 Emission atomic 
spectroscopy  

  Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

12 4 Second monthly test   Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

13 4 X-Ray diffraction and f    Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

 تقنيات حديثة يف التحليل الكيميائي االيل           ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Fundamental of Instrumental Analysis )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
/Skoog & West 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Modern of Analytical Chemistry/ Daived & 
Harevy 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

14 4 NMR- spectroscopy   Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

15 4 Thermal Analysis    Instrumental 
Analysis I 

 + السبورة
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Ch 436 الكيمياء احلياتية III اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل االول الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4
 

 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 التمثيل) ايض 4 1
(  الغذائي

 للكربوهيدرات
 الالهوائية االكسدة1-
 (الكاليكوليسز)
 

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 وهدم بناء2- 4 2
 الكالكوجين

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

)  الهوائية االكسدة 3 4 3
 (كربس دورة

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 السكر دورة 4 4 4
  الفوسفات الخماسي

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 تحضير 5 4 5
 مصادر من الكلوكوز

 كربوهيدراتية غير

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الدهون ايض 4 6
 ثالثي تقويض2-1

)  الكليسرول اسيل
 وتقويض الدهون تحلل

 ( الدهنية االحماض
 

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 بورة +سال الكيمياء احلياتية III الكيتنية االجسام 2 4 7
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الحيوي البناء3 4 8
 الدهنية لالحماض

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الحيوي التخليق2 4 9
 الكليسرول لثالثياسيل

 المفسفرة الدهون, 
 واالسفنجية

 الكولسترول,

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

10 4  
 التقويضي المسار3-1

 االمينية لالحماض
 

III بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الهياكل تقويض2 4 11
 لالحماض الكربونية

 بواسطة االمينية
TCA 

 

III بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الجينية التغيرات 3 4 12
 بعض لتقويض

 االمينية االحماض

III بورة سال الكيمياء احلياتية+ 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 +بورة سال الكيمياء احلياتية III اليوريا دورة4 4 13
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

 Fundamental of Biochemistry Voet & Voet ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Principle of Biochemistry Lehninger )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 -كلوكوز دورة5 4 14
 االلنين

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 المجاميع انتقال الية6 4 15
 التركيبو االمينية
 لالحماض الحيوي
 االساسية غير االمينية

III بورة +سال الكيمياء احلياتية 
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كلية العلوم -جامعة المثــــــنى المؤسسة التعليمية.1

 قسم الكيمياء / المركز علمي القسم ال.2

 التشخيص العضوي/ Ch438 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 /االولفصل الدراسي  الفصل / السنة.5

 165 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

دراسة التشخيص الطيفي للمركبات العضوية وتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية والالزمة الخاصة  -1

يؤهلهم للعمل والبحث في كافة مجاالت بمادة التشخيص الطيفي لمعرفة البنية التركيبية للمركبات العضوية مما 

 التشخيص الطيفي للمركبات العضوية.

اعطاء فكرة عن البنية التركيبة والتشكيل الفراغي للمركبات العضوية بواسطة طيف الرنين النووي  - 2

المغناطيسي
1H-NMR  ومعرفة المجاميع الوظيفية الرئيسية بواسطة طيف االشعة تحت الحمراءFT-IR 

 .UV  الى معرفة االطوال الموجية للمركبات العضوية بواسطة االشعة فوق البنفسجية ةباإلضاف

 أن يتمكن الطالب من التعرف على الثوابت الفيزيائية للمركبات وقابلية ذوبانها. -3

 .له المشتقات وتحضير المركب تشخيص على التعرف من الطالب تمكين -4

 

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

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

  .البرنامج



  
 

 
  

 بنية المقرر .9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

مطيافية االشعة المرئية والفوق  5 1

 البنفسجية :

مقدمة عن االمتصاصات -

 االلكترونية وانواعها
المجاميع الكروموفورية البسيطة -

وانواع االزاحات الطيفية وتغير شدة 

 االمتصاص

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

قواعد تجريبية لتخمين مواقع - 5 2

 االمتصاص.

البيوتادين المعوض بمجاميع الكيل -

 الدايينات الحقلية-

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

الكروموفورات الكاربونية وتاثير  5 3

 المذيب
Identification of  

Organic 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
امتصاصات حلقة البنزين غير  5 4

المعوضة وتاثير التعويض على 

 االمتصاص وتاثير المذيب .

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

مقدمة -مطيافية االشعة تحت الحمراء 5 5

 عامة
Identification of  

Organic 
السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات
تحضير العينات  5 6

الصفات المميزة -وفحصها

 لحزم االمتصاص

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

العوامل المؤثرة على شدة وموقع  5 7

ترددات امتصاص  -الحزم وتشمل :

-C-H /O-H   N-H/S اصرة
H/C-X  /C-C /C-N/C=O /

C=C 

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

تشمل هذه الترددات  5 8

امتصاص المط 

وامتصاص االنحناء 

لالواصر اعاله لمعظم 

 المركبات العضوية

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

مطيافية الرنين النووي المغناطيسي  5 9

كيفية  -مقدمة عامة -للبروتونات

 -واختيار المذيبتحضير النماذج 

تعريف االزاحة  -االزاحة الكيمياوية 

الكيمياوية وقياس االزاحة وعالقتها 

العوامل  -بالتردد وشدة المجال 

 الموثرة على االزاحة الكيمياوية

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

مغناطيسي )تاثير الحجب الدايا - 5 10

 الحث(
التاثير  -التاثير االيزوتروبي-

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات



  
 

 
  

 

 البنية التحتية  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Organic Chemistry   Morrison 

 
 Organic Spectroscopy  William kemp )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
يوناثان د  جورج  -التشخيص النظامي للمركبات العضوية:

 سركيس

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 البارامغناطيسي

برم )  –ازدواج البرم -تاثيرفاندرفالز

 تقريب الدرجة االولى(

 

ثابت تخمين نمط االنشط االزدواج - 5 11

قواعد  -االنتشطار البسيطونمط 

 اتخمين نمط االنشطار
التاثيرات الفيزياوية على ازدواج 

 برم –برم 
 ظاهرة التبادل-

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

ظاهرة عزم رباعي القطب  5 12

 الكهربائي

استعراض لمواقع امتصاص 

 المختلفة وتفسيراتها البروتونات
 التكامل وحساب عدد البروتونات

برم ) تقريب الدرجة  -ازدواج البرم

 الثانية(
التكافؤ الكيمياوي والتكافؤ 

 المغناطيسي

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

 ترميز البروتونات 5 13

النماط االنتشار برم االنظمة المعقدة 

 برم –

وحساب االزاحة وثابت  AB نظام

 االزدواج

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

عرض وصفي النماط مختلفة من  5 14

 الدرجة الثانية

AB2,ABX,AAXX,ABC,A2
B2C3 

 

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات

جهاز   -مقدمة -مطيافية الكتلة - 5 15

 مطيافية الكتلة 

 بعض القواعد المهمة - 
 

Identification of  
Organic 

السبورة + 

Data 
Show 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

  Molecular Spectroscopy Ch 439 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 يفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .تشخيص المشاكل التي يواجهها  وك

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

االستقرارية الحاالت  2 1

 للجزيئات
Molecular 

Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Molecular الحاالت االرضية والمتهيجة 2 2
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

منحنيات الطاقة االلكترونية  2 3

االهتزازية للجزيئات في  –

الحالة االرضية والمتهيجة   

. 

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

االنتقاالت االلكترونية  2 4

الطيفية , شكل الجزيئة 

 وتغيير الشكل الهندسي  

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اطياف االمتصاص  2 5

 االلكترونية
Molecular 

Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية



  
 

 
  

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اطياف االنبعاث االلكترونية  2 6

 , الفلورة والفسفرة
Molecular 

Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Molecular مخطط بابلونسكي 2 7
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

االنتقاالت االلكترونية في  2 8

 المركبات الحلقية
Molecular 

Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

نظرية الطيف االلكتروني ,  2 9

التردد, شدد االمتصاص, 

 االستقطاب الطيفي

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 Molecular المبرت -قانون بير  2 10
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اطياف االهتزاز الجزيئية ,  2 11

الجزيئة ذات الذرتين, 

الجزيئة ذات الذرات 

 ويلسون المتعددة, معادلة

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اطياف االستدارة للجزيئات)  2 12

االطياف المايكروية(, 

االنتقاالت االستدارية, 

االهتزازية,  -االستدارية

تطبيقات مختلفة. , حزم 

 بيرم المزدوجة. 

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اطياف الرنين النووي  2 13

المغناطيسي: الرنين النووي 

 المغناطيسي

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 اسس نظرية وتطبيقاته 2 14

الرنين االلكتروني 

المغناطيسي, اسس نظرية 

 وتطبيقات 

Molecular 
Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 
 
 
 

 البنية التحتية  .10

 ابراهيم  الكريم عبد قيس.د الجزيئية والمطيافية الكم كيمياء ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 الحسيني محمد جاسم.د الكمي الميكانيك

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
                                                           

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اطياف التأين الضوئي  2 15

 المغناطيسي 
Molecular 

Spectroscopy 

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 شفوية

 وتحريرية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

 Ch 440 التحليل األيل II اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 ساعة عملي( 45ساعة نظري + 30ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1202\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 المقررأهداف .8

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. يكون – 4
 

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 - مقدمة في طرق التحليل الكهربائي 4 1
قطب الكالوميل المشبع –اقطاب المرجع 

ايون الفضة, حساب الجهد من قطب  –

  معادلة نيرنست

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

  القياسات الجهدية 4 2
انواع االقطاب /  قطب من النوع االول 

اقطاب  –قطب من النوع الثاني  –

 العنصر المملغم  

اقطاب التاكسد واالختزال, غير التام    

  ودرجة التفكك .
 –اعداد االنتقال  –االنتقالية االيونية  -1

طريقة هتروف طريقة الحد  –قياسها 

 الفاصل .
االقطاب الغشائية /  قطب  

االخطاء  -وطبيعتهالزجاج وظيفته 

  المرافقة للقطب الزجاجي

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

اقطاب الحالة  /اقطاب انتقائية االيون  4 3

اقطاب  –اقطاب الغشاء السائل –الصلبة 

 حساسة للغاز 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

فوق  /القياسات المجهادية المباشرة  4 4

رسوم  –استقطاب التركيز  –الفولتية 

 كراون

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التسحيحات  /التسحيحات المجهادية   4 5

االجهزة المستخدمة في  –التفاضلية 

التسحيحات  –التسحيحات االتوماتكية 

 –التسحيحات الترسيبية  –االتوماتكية 

 فوائد التسحيحات المجهادية 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Instrumental   تطبيقات القياسات المجهادية    4 6
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-



  
 

 
  

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 الفولتامتري والتسحيحات االميبرومترية  4 7

االقطاب  /التيار –قياسات الجهد  

–انواعها  –المستقطبة وغير المستقطبة 

 عالقة التركيز مع الشدة االيونية 

 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

قطب الزئبق المتقاطر  /البوالري غرافيا  4 8

عالقة التيار مع ارتفاع  –مميزاته وبنائه 

 البوالري غرام  –عمود الزئبق 

حساب  /تفسير االمواج البوالري غرافية

 -جهد نصف الموجة تيار الجهد االعلى 

 تيار االنتشار –التيار المتبقي 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Instrumental    كوفكمعادلة ال 4 9
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 Instrumental   موجة االوكسجين والتخلص منها  4 10
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

القمم البوالروغرافية وطرق التخلص  4 11

 منها 

تاثير تكوين المعقدات على موجة 

 البوالروغرافيا 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

تطبيقات البوالري غرافيا للتحليل  4 12

النوعي وكذللك التحليل الكمي وحساب 

 شحنة االيون 

 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التسحيحات االميبرومترية في تعين  4 13

انواع التسحيحات  –نقطة التكافؤ 

 وتطبيقاتها , فولتامتري االنتزاع

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية



  
 

 
  

 
 

  التحتية البنية .11

 Fundamental of Instrumental Analysis  المطلوبة المقررة الكتب ـ1
/Skoog & West 

 & Modern of Analytical Chemistry/ Daived (  المصادر) الرئيسية المراجع ـ2
Harevy 

                 بها يوصى التي والمراجع الكتب اـ

 ,....  ( التقارير,  العلمية المجالت) 
 التحليل االيل ابراهيم الزاول -التحليلية الكيمياء 

 جتارب اولية يف التحليل االيل حيىي قدسي

 االنترنيت مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show   فجائية سريعة  

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 التقديرات الكهرووزنية والفولورمترية  4 14

التحليل  –الطرق الكهرووزنية 

االجهزة المستخدمة نوعية  –الكهرووني 

 الراسب الكهرووزني 

 

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

الفولومترية عند جهد  –الفولتومتري  4 15

 –الفولترية عند تيار ثابت  –ثابت 

 تطبيقات

  Instrumental 
Analysis II 

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية.1

 الكيمياء    / المركز علمي القسم ال.2

         Petrochemicals    Ch 442 اسم / رمز المقرر.3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الثاني الفصل / السنة.5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة اكتسابه حدا   -1

 وخاصة الرصينة  منها .

 
في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعرف على مبادئ صناعة المنتجات  2 1

 الصناعية
مقدمة عن الصناعات 

 البتروكيمياوية.

اصناف الصناعات 

 البتروكيمياوية

 

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على طرق انتاج الغاز وعمليات  2 2

 تنقيته من الكبريت
انتاج الغاز الصناعي ومشتقاته 

 .البتروكيمياوية

عمليات التحلية للمشتقات 

النفطية والغاز الطبيعي مع 

عملية التجريد المستخدمة 

 الكبريت لتنقية مركبات

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على انواع عمليات الغاز  2 3

 الصناعي
العمليات والمواد االولية 

المستخدمة النتاج الغاز 

 الصناعي

 حول البخاري.تعمليات ال

 عملية االكسدة الجزئية.

 

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على االمونيا وطرق صناعتها  2 4

 واهم مشتقاتها

 صناعة االمونيا.

 طرق صناعة االمونيا.

 استخدامات االمونيا.

 صناعة حامض النتريك.

 طرق تنقية حامض النتريك.

 استخدامات حامض النتريك.

 

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على عمليات الحل الحراري  2 5

 بأنواعها المختلفة 

الحل الحراري لتكوين 

 االلكينات وااللكينات.

الحل الحراري لتكوين 

 االستيلين.

الحل الحراري لتكوين 

 البروبلين.

الحل الحراري لتكوين 

 البيوتادايين.

 صناعة الكحول االيثيلي.

 

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على اهم الطرق الصناعية  2 6

 النتاج الوقود الصناعي 

االروماتية في المواد 

 الصناعات البتروكيمياوية.

 طرق صناعة البنزين.

 طرق صناعة الزايلين.

 سلفنة المركبات االروماتية.

 سلفنة البنزين.

 سلفنة التولوين.

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية



  
 

 
  

 
 

 البنية التحتية  .10

, اجلزء االول , جامعة البصرة,   1, الطبعة " صناعيةاسس الكيمياء ال"  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
1986 

 اسس الكيمياء الصناعية للدكتور كوركيس عبد أدم  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

  مسبقا مجهزة

المنظفات الصناعية التعرف على  2 7

 وانواعها

 المنظفات الصناعية.

 منشطات السطوح.

 االكسدة , وانواع االكسدة .

االكسدة الجزئية , في الطور 

السائل بوجود عوامل مساعدة 

او عدم وجود عامل مساعدة 

 او المتضمنة الجذور الحرة

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على اهم المشتقات الصناعية  2 8

 االروماتية 

المركبات االروماتية كمشتقات 

 .وسطية في صناعة االصباغ

 اصناف االصباغ.

 االصباغ العضوية.

 االصباغ الالعضوية.

 السبورة +
Data Show 

  

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

 المركبات الهالوجينية . التعرف على اهم المشتقات الهالوجينية 2 9

 انواع المركبات الهالوجينية.

 صناعة كلوريدات الميثان .

 صناعة كلوريد الفاينيل.

 كلوريد االثيل.

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

التعرف على المبيدات الصناعية  2 10

 وانواعها المختلفة 

 المبيدات الصناعية.

 طرق صناعتها.

 انواعها.

المشتقات الهالوجينية 

 الكلورونية.

 السبورة +
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة



  
 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية .13

 الكيمياء    / المركز علمي الالقسم  .14

 Ch 443 الكيمياء احلياتية IV اسم / رمز المقرر .15

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .9

 الفصل الثاني الفصل / السنة .10

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .11

 2021\11\8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .12

 أهداف المقرر .13

الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع مناسب  يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. –4
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 

 
  

 بنية المقرر.9

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

مقدمة في الكيمياء  -15 4 1
 السريرية

 

 Bio 
ChemistryIV          

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات - 1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 ناتامتحا 2-

 منظمة شهرية

  مسبقا مجهزة

ايض الكربوهيدرات ,السيطرة على  4 2
 ايض الكلوكوز,البول السكري

Bio 
ChemistryIV     

     

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

العالقة بين السكر واالجسام  4 3
الكيتونية ,انخفاض مستوى السكر 

 . بالدم عندالصغار والكبار 

Bio 
ChemistryIV     

     

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

ايض البروتينات , اضطرابات   4 4
 ايض البروتينات

Bio 
ChemistryIV     

     

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

الدهون والتمثيلل الغذائي  4 5
لاليبوبروتين ,اضطرابات ايض 
 .الدهون  

Bio 
ChemistryIV     

     

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

بروتينات  4 6
البالزما,االمينوكلوبيولينات 

 )تركيبها وتصنيفها(

Bio 
ChemistryIV     

     

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

 Bio النيوكلوتيداتتقويض  4 7
ChemistryIV     

     

 بورة +سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

 Bio كيمياء الدم 4 8
ChemistryIV     

 بورة +سال
Data 

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية



  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

     Show   فجائية سريعة  

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

 Bio  كيمياء فصائل الدم  4 9
ChemistryIV     

     

 +بورة سال
Data 

Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

 Bio امراض الكلى 4 10
ChemistryIV     

     

Data 
Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

 Bio امراض الكبد 4 11
ChemistryIV     

     

Data 
Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

الهرمونات ,ميكانيكية عمل  4 12
 الهرمونات

Bio 
ChemistryIV     

     

Data 
Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة منظمة

هرمونات الغدة الدرقية وتاثير  4 13
 الزيادة والنقصان في افرازها

Bio 
ChemistryIV     

     

Data 
Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

هرمون النمو وتاثير الزيادة  4 14
 والنقصان

Bio 
ChemistryIV     

     

Data 
Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة

 Bio كيمياء الغذاء 4 15
ChemistryIV     

     

Data 
Show   

 اختبارات -1

 وتحريرية شفوية

  فجائية سريعة

 شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة منظمة



  
 

 
  

 البنية التحتية  .10

 Fundamental of  Biochemistry ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

1. Murray RK.Harper's Biochemistry.23rd edition. Lange 
Medical 1993. 

2. Stryer L. Biochemistry.4th edition.Freeman 1995. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


