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 المهني 
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 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي  

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 اليوجد

 1/10/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ين بأساسيات علم الكيمياء نظريا وعمليا قادرين على سد حاجة سوق العمل اضافة ماعداد متخصصين مل -

 في كلية العلوم وبعض الكليات االخرى في الجامعة .الى تدريس مادة الكيمياء لطلبة االقسام االخرى 

 اجراء البحوث العلمية ومحاولة مواكبة التطور العلمي للكيمياء . -

التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم االستشارة والمشورة العلمية وإجراء  -

 التحليالت الكيميائية
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 لوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمط برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطار الفكري للكيمياء        -1أ

 تمكين الطلبة  من الحصول على المعرفة  والفهم للمعايير الكيميائية الدولية -2أ

 للقوانين الكيمياء تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم لمعايير التحليل الكيميائي  -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لقانون االستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية  -5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارات علمية – 1ب 

 ت تذكير وتحليل مهارا  - 2ب 

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في :  -

السبورة الذكية و السبورة وتوضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادر االكاديمي من خالل  –أ 

 الكمبيوتر

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية  -ب

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة  للحصول على معرفة اكاديمية  تتعلق بالمفردات الدراسية  -ج

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة  اضافية للمواد   -د

 الدراسية

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية-

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها . -

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 الفكري للكيمياءتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار   -1ج         

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المترابطة بمعايير الكيمياء الدولية -2ج

 المالحظة واالدراك -3ج

  التحليل والتفسير -4ج    
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 طريقة المحاضرة -

االساسيات  والمواضيع االضافية  المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل تزويد الطلبة ب  -

 المشاكل العملية  

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي  -

 الطلب من الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العملية -

 
 طرائق التقييم    

   علميةدة الخيارات التي تتطلب مهارات يومية باسئلة متعد ختباراتا -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية   -

 وضع درجات للواجبات البيتية -

 االختبارات العملية   -

 التقارير والدراسات   -

 

 

 

 .الشخصي(ر األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطو )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير الكيميائية الدولية  -1د

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين الشركات وبمعايير التدقيق الكيميائي  -2د

 الدولية 

لمواضيع المتعلقة  بنظم الكلفة  لالستيراد المواد الكيميائية تمكين الطلبة من التفكير والتحليل ل -3د

 وبقانون معاقبة  المسيئين االستخدام 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  بالكيمياء باللغة االنكليزية -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 ضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع اال -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع كيميائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 

 سببيةواجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق اعطاء الطلبة  -
 طرائق التقييم          

 بيتية حلها ذاتيا   بأسئلةامتحانات يومية  -        

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية  -        

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  -      

 االختبارات العملية -

  تالتقارير والدراسا -
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 االولى
105CHIN1 Inorganic chemistry 

3 
 

 االولى
106CHAC1 Analytical chemistry 

2 
2

 108CHP  Physical  3 2 االولى

  107CHCO1 Computer 1 االولى

 االولى
103CHM1 

 

Mathematics 

3 
- 

 االولى
109CHG 

  

Geology 

2 
2 

   101CHAL االولى

Arabic language 

2 
- 

   104CHHR االولى

Human rights 

2 
- 

 - 102CHEL English language 2 االولى

 201CHPC1 Physical Chemistry1  2 الثانية

 202CHOC1 Organic Chemistry1  2 الثانية

 - 203CHM2 Mathematics  2 2 الثانية

 204CHC2 Computer 2 1 2 الثانية

 205CHIN2 Inorganic Chemistry 2 3 2 الثانية

 206CHAC2 Analytical Chemistry 2 2 2 الثانية

 301CHPC2 Physical Chemistry 2 3 2 الثالثة

 302CHOC2 Organic Chemistry 2 3 2 الثالثة

 - 303CHIC1 Industrial Chemistry 1 2 الثالثة

 304CHBC1 Biochemistry 1 2 2 الثالثة

 305CHIC3 Inorganic Chemistry  3 2 2 الثالثة

 - 306CHEP Environmental pollution 2 الثالثة

 - 307CHCC Clinical Chemistry 2 الثالثة

 401CHGP Graduate Project 2 6 الرابعة

 - 402CHQS Quantum and Spectra 3 الرابعة

 403CHIC2 Industrial Chemistry 22 2 الرابعة

 404CHBC2 Biochemistry 2 2 2 الرابعة

 405CHIA Instrumental Analysis 3 2 الرابعة

 406CHSI Spectral Identification 1 2 الرابعة

 - 407CHHCC Heterocyclic Compounds 2 الرابعة

 408CHCOA Chemistry of the الرابعة

Atmosphere 
2 - 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -

 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر  -

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -

 الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية -

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

بحيث يتطابق مع اخر متطلبات القبول في الجامعات  حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلميو

 العراقية

 
 ن البرنامجأهم مصادر المعلومات ع .14

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة        -

 متطلبات جامعية  -

 توجهات علمية محلية  -

 متطلبات علمية عالمية -
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