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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوف
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

  أألنتاج احليواينقسم  كرز / امل القسم العلمي .2

 الكيمياء التحليلية او املهيناسم الربنامج األزادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقكررات /أخكرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العكربية املعتمد بكرنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  رجية األخكرىاملؤثكرات اخلا .7

 2016 – 7 – 31 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األزادميي .9

 امهية الكيمياء  التحليلية والكمية والتعبري عن الرتازي  مدعمة باملسائل يف يبحث  -1
 عيها القوية والظعيفة التعبري عن قوانني التخفيف ونظكريات التحلل املئي للحوامض والقواعد واالمالح بنو  -2
 وزيفية حتضري احملاليل املنظمة مدعمة باملسائل  Phقياس التعكرف على طكرائق  -3
 الدالئل وزيفية أجكراء التسحيح ومنحنيات التسحيح مدعمة باملسائل تناول انواع  -4
 التحليل الوزين وتسحيحات أألزسدة واالخت ال  والتحليل االيل  -5
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 لوبة وطكرائق التعليم والتعلم والتقييماملط خمكرجات الربنامج  .10

  االهداف املعكرفية  -أ
 . الكيمياء وامهيتها يف جمالت احلياة وانواع الكيمياء التحليليةان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
 . تكرزي  احملاليلقياس زيفية أجكراء التحاليل النوعية واحلجمية و   الطالب  يتعكرفان    -2أ
 العيارية والنورمالية واملوالرية واملواللية . قياسالطالب قدرة   -3أ
 حتضري احملاليل القياسية وزيفية حساب األس اهليدروجيين للمحاليل املنظمة على طكرائق الطالب  يتعكرفان   -4أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

 أميدانيوزيفية تقييمها  الكيمياء التحليليةتعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 ائية املختلفة اجكراء التحاليل الكيمقدرة الطالب على  – 2ب 
تكرازي  احملاليل واحلسابات الكيميائية املتعلقة بالتحليالت  انواع التعبريعن قادرين علىالطلبة  جعل  - 3ب 

 املختلفة 
 صفات املادة القياسية وامهيتها حتديد الطلبة من متكني   - 4ب 

 طكرائق التعليم والتعلم
 لشكرح والتوضيح ا -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  املخترباتالدروس العملية يف  -4
 طكريقة التعلم الذايت -5

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

ه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                 مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذ -1ج
 وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 
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 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج

 ليم والتعلمطكرائق التع
 العصف الذهين -1
 .اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2
وهي مصطلح يكرم  العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 واليت يهدف اىل طكرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طكرائق التقييم
 ت النظكرية االختبارا -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3

 

 املنقولة )املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 ( Team workل بثقة ضمن جمموعة العمل اجلماعي ) العم -2د
 .( حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 .(االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4د

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 يع الطالبية اجملام -3
  يف املخترباتالدروس العملية  -4
 طكريقة التعلم الذايت -5

 طكرائق التقييم
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 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقكرر أو املساق رم  املقكرر أو املساق املكرحلة الدراسية 
 عملي     نظكري      

 3 2 الكيمياء التحليلية   االوىل
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 حتفي  اآلخكرين .القيادة : القدرة على توجيه و  -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخكرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -5
 .( املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخكرى وتقديكر الثقافات االخكرى  -6

 
 املعهد(لتحاق بالكلية أو األنظمة املتعلقة باال ع)وضمعيار القبول  .13

 مكرز ي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املكرز ية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 ية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفرد

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
    المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى  )
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

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

 الرابعة
 افرتاضي  

الكيمياء 
 التحليلية

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 زلية ال راعة املؤسسة التعليمية .1

 اج احليواينأألنتقسم  / املكرز  القسم العلمي  .2

 الكيمياء التحليلة اسم / رم  املقكرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 7 – 31 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقكرر .8

 باملسائليف امهية الكيمياء  التحليلية والكمية والتعبري عن الرتازي  مدعمة يبحث  .1
 التعبري عن قوانني التخفيف ونظكريات التحلل املئي للحوامض والقواعد واالمالح بنوعيها القوية والظعيفة .2
 وزيفية حتضري احملاليل املنظمة مدعمة باملسائل Phقياس التعكرف على طكرائق  .3
 الدالئل وزيفية أجكراء التسحيح ومنحنيات التسحيح مدعمة باملسائلانواع  معكرفة .4
 حليل الوزين وتسحيحات أألزسدة واالخت ال  والتحليل االيلالت .5

 
 
 
 

هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقكرر وخمكرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا   يوفكر وصف املقكرر
 ؛املتاحة. والبد من الكربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم زان قد حقق االستفادة القصوى من فكرص 
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 وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقكررخمكرج .10
  األهداف املعكرفية  -أ

 الكيمياء وامهيتها يف جماالت احلياة .وانواع  الكيمياء التحليلية ان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
 احملاليل الكيميائية املختلفةتكرازي  الطالب  يقيسان    -2أ
 احملاليل الكيميائية  انواع الطالب حيددان   -3أ
 حتضري احملاليل واجكراء عملية التسحيحعلى طكرائق الطالب  يتعكرفان   -4أ
  اخلاصة باملقكرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

 الكيمياء التحليلية تعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
                                                 اء التحاليل الكيمائية املختلفة اجكر قدرة الطالب على  – 2ب 
 احملاليل القياسية حتديد  قادرين علىالطلبة  جعل  - 3ب 
 حتضري احملاليل املنظمة الطلبة من متكني   - 4ب 

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  يف املخترباتالدروس العملية  -4
  طكريقة التعلم الذايت -5

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

          مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس          -1ج
 وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 ميع الطالبية اجملا -3
  يف املخترباتالدروس العملية  -4
 طكريقة التعلم الذايت -5

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللف -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (ضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بو  -4د
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 بنية املقكرر .11

 خمكرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طكريقة التقييم طكريقة التعليم

التعكريف بالكيمياء وانواعها  2 األول
 وامهيتها 

الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 الثاين
نية طكرق التحليل الوز 

 واحلجمية
الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثالث
الكيمياء  احملاليل القياسية وشكروطها

 التحليلية
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 الكرابع
املصطلحات املستخدمة 
للتعبري عن زمية املادة 

 املذابة

الكيمياء 
 التحليلية

النموذج الشكرح وعكرض 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس
طكرق التعبري عن تكرازي  

 احملاليل 
الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 السادس
حتضري احملاليل القياسية 

 التقكريبية
الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 السابع
احلجمي تفاعالت التحليل 

 والدالئل املستعملة هلا
الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 الثامن
الكيمياء  التسحيح الرتسييب وطكرقها

 التحليلية
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
التسحيحات 

  EDTAالتعقيدية
 وصفاهتا

الكيمياء 
 التحليلية

موذج الشكرح وعكرض الن
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 العاشكر
واحملاليل  Phطكرق قياس 

 املنظمة 
الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 احلادي عشكر
التحليل الوزين 

وتسحيحات االزسدة 
 واالخت ال

الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثاين عشكر
بيقات العملية التط

 للمحاليل املنظمة
الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان
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 خطة تطويكر املقكرر الدراسي -12
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطويكر  اىل خارج العكراققسامهم العلمية ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على ا  -1

 املهارات زاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي 
 التعاون بني اجلامعات العكراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -2
 .اجلامعات الفتية باخلربات واخكر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت ال راعية تطويكر فككرة االستاذ ال ائكر لكرفد  -3
 التعاون بني اجلامعات العكراقية واجلامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4
 

 2 الثالث عشكر
زيفية حساب االس 

للمحاليل  اهليدروجيين
 املنظمة 

الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 الكرابع عشكر
منظمات احلموضة 

 الفسيولوجية
 الكيمياء
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 اخلامس عشكر
 نظكريات التحلل املائي
للحوامض والقواعد 

 واالمالح القوية والضعيفة

الكيمياء 
 التحليلية

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

 البنية التحتية -13

 ـ الكتب املقكررة املطلوبة1

نبيل فاضل  د. –الكيمياء التحليلية لطلبة زلية ال راعة والغابات -1
د. جميد   –الكيمياء التحليلية الكمية  -2 جامعة املوصل /خليل

د.   –د. عالية حسني  –د. جواد سلمان البدري  -حممد علي
 -3 زلية العلوم   / جامعة بغداد-د. سامي زرياس –زنعان حممد 

 د. ثابت سعيد –د.مؤيد قاسم العباجي –اسس الكيمياء التحليلية 
 / جامعة املوصل

  ـ املكراجع الكرئيسية )املصادر(2

اـ الكتب واملكراجع اليت يوصى هبا                 
 اجملالت العلمية االزادميية العكراقية ) اجملالت العلمية , التقاريكر ,....  (

  ب ـ املكراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
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