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 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 الصف االول  –الكيمياء العامه  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س عملي3( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020  -9- 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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. 



 أهداف المقرر .9

   المباديء االساسيه للكيمياء اكساب المتعلمين المعرفة ب -
 
   اساسيات الكيمياءالتعرف على مناهج البحث في  -
 في الكيمياء التعرف على المفاهيم االساسية  -
   تركيب المادةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -
 االساسيه للكيمياء  التعرف على اهداف  -
 الكيمياء بصوره عامه تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 التحليل الكمي والنوعي والفرق بينهما   .  التعرف على -       
 الحجمي وانواع المحاليل .  التعرف على التحليل  -       

 طرق المختلفه للتعبير عن التراكيز  التعرف على  -
 التعرف على الحوامض والقواعد وانواع الدالئل المستخدمه بالتحليل الحجمي  -
 التعرف على مبدا البناء االلكتروني للذره ومبدا التوزيع االلكتروني   -
 يه وانواعها  التعرف على الروابط الكيميائ  -
 التعرف على خصائص الموجات والطيف الذري  -
  التعرف على مفهوم الكم واالطياف واعداد الكم  -
   التعرف على بناء الذره والجدول الدوري  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفية  األهداف .أ

 التعرف على اهداف الكيمياء بصوره عامه  -1أ

 التعرف على موضوع البناء الذري والتوزيع االلكلتروني في الذرات -2أ

 المقارنة بين طرق التعبير المختلفه للتراكيز والدالئل الكيميائيه المختلفه وانواع المحاليل  -3أ
 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة اساسيات الكيمياء   – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 



 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 



 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 solid state physics, kittle, 8ed,2005 Introduction to 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
- 

 - المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  
Volumetric Analysis    االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = solutions  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Concentrations  طرق(
 التعبري عن الرتاكيز( 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = Atomic spectrum 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = Quantum numbers  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = Indicators 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Electron configuration 

of ATom 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = Chemical bonds  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية



 

 


