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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وي

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  التحليلية الكيمياء 

  دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 دليل ضمان الجودة واالعتمادية  وفق معايير اتحاد الجامعات العربية المعتمد   ج االعتمادبرنام .6

 المختبرات التعليمية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/5/0202   تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التحليلية الكيمياء يبحث في مصادر -1

 التحليلية لكيمياء التفاعالت ا يبحث في انواع -2

  التعرف على االجهزة و طريقة استخدامها بالتحليل للمركبات الكيميائية  -3

 في الكيمياء التحليلية بعض تفاعالت التداخل  -4

 التعرف على طرق التحليل الكيميائي  -5

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  فية االهداف المعر -أ
 التحليلية الكيمياء ان يتعرف الطالب على  مفهوم علم     -1أ

 فروع الكيمياء ان يصف الطالب انواع -2أ

 طرق التحليل الكيميائي ان يعرف الطالب  -3أ

 ان يعرف الطالب الية عمل االجهزة -4
 الكيميائي طرق التحليل تصنيف ان يعرف طريقة  -5أ

  لتحليلة االكيمياء  ان يعرف تفاعالت -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  ان يستطيع الطالب ان يميز بين الكيمياء التحليلية و الفروع االخرى – 1ب 

 المواد الخاصة بالتحليل الكيميائي ان يعرف  – 2ب 

    اهمية التحليل الكيميائي  مدى ان يعرف    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح -1

 طريقة المحاضرة-2

 الدروس العملية المختبرية-3

 الدروس والزيارات الحقلية-4

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية-1

 االختبارات العملية-2

 التقارير والدراسات-3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب -1ج         

 واالدراكالمالحظة -2ج

 التحليل والتفسير-3ج

 االعداد والتقويم-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح-1

 طريقة المحاضرة-2

 التقارير والدراسات-3
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية-1

 االختبارات العملية-2

 التقارير والدراسات-3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتنقولة المالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 المهارات العامة والتاهيلية المنقولة-1د

 التواصل اللفظي-2د

 العمل الجماعي-3د

 تحليل التحقيق-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة المحاضرة -2
 الدروس العملية في المختبر  -3

 ي الحقلدروس ف -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات النظرية-1    

 اختبارات عملية -2

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 3 2 التحليليةالكيمياء   الولى ا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مواكبة الندوات واملؤمترات العلمية-  1   
 االطالع على احدث املنجزات العلمية املتعلقة باملوضوع-2    

 زيارة املعامل واملصانع ذات العالقة -3

 اقامة التجارب العملية-     -4
 
 
 

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

 
 %06اىل  06رفع معدل القبول يف الكليةمن -1
 توفري املواد املختربية بشكل كامل-2
 توفري قاعات دراسية مالئمة-3
 اقامة مكتبة تتوفر فيها الكتب والدوريات العلمية احلديثة-4
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  كتاب الكيمياء التحليلية. د. صالح أحمد محمد         

دار مير للطباعة  .الكيمياء التحليلية .(أ.كريشوف أ.ياروسالفتسيف ترجمة الدكتور عيسى مسوح )2891 ت ب أ:تعدى إلى األعلى    .1

 .والنشر

1.  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.83.D8.B1.D9.8A.D8.B4.D9.88.D9.81_1-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.83.D8.B1.D9.8A.D8.B4.D9.88.D9.81_1-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.83.D8.B1.D9.8A.D8.B4.D9.88.D9.81_1-2
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 مخطط مهارات المنهج

 مج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

بقابلية التوظيف  المتعلقة

 (والتطور الشخصي

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

الكيمياء  ISO02 االولى 

  لتحليلية ا
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربة و الموارد المائية  / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 1 الفصل / السنة .5

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 9/5/0202   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 لطلبة الزراعة  التحليليةالوصول اىل االساسيات البسيطة ملدخل اىل الكيمياء 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 التحليلية ان يتعرف الطالب على مفهوم الكيمياء -1أ

 التحليلية  ان يصنف الطالب مصادر الكيمياء -2أ

  الفروع االخرى و  التحليلية ان يفصل الطالب بين الكيمياء  -3أ
  التحليلية ان يحلل الطالب مواضيع الكيمياء  -4أ
 التخليليةان يتعلم الطالب التعامل بالمركبات  -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التحليليةتعريف الطالب بالكيمياء – 1ب

  التعرف على اجهزة التحليل الكيميائيعلى ة الطالب قدر – 2ب

 وطريقة تحليليهاتمكين الطلبة من معرفة التعامل بالمواد الكيميائية  – 3ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح و التوضيح  -1
 طريقة المحاضرة  -2
 المجاميع الطالبية  -3
 التحليليةالدروس العملية لمادة الكيمياء  -4

 

 

 
 ق التقييم طرائ     

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير و الدراسات  -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارة التفكير حسب فهم الطالب -1ج

 المالحة و االدراك -2ج

 التخيل و التأمل -3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 ة االختبارات النظري -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير و الدراسات  -3

 

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

 االشكال المجسمة المستخدمة بالشرح -1د

 التوضيح الكامل للمركبات على السبورة -2د

 لشرح استعمال االشكال المستخدمة ل -3د

 استعمال الداتا شو للشرح    -4د
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 البنية التحتية  .12

 التحليليةالكيمياء  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مدخل اىل الكيمياء التخليلية  -2

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ان يتعرف الطالب  5 1

على مفهوم الكيمياء  

 التحليلية 

مقدمة في الكيمياء التحليلية، 
التعرف على انواعها )الوصفية 

 مية( وشرح كل منهماوالك

مقدمة عن االدوات 
 المختبرية

 االمتحانات 

ان يتعرف الطالب  5 2

على مصادر الكيمياء 

 التحليلية 

مقدمة في الكيمياء  طرق التعبير عن التركيز
 التحليلية 

 االمتحانات

ان يتعرف الطالب  5  3

على انواع الكيمياء 

 التحليلية

تفاعالت التعادل للحوامض 
 تحضير حامض قياسي والقواعد

 االمتحانات

ان يتعرف الطالب  5 4

على خواص الكيمياء 

 التحليلية 

في محاليل  pHحساب الـ
 تحضير قاعدة قياسية الحوامض والقواعد واالمالح والبفر

 االمتحانات

ان يتعرف الطالب  5 5

على اسس الكيمياء 

 التحليلية 

اشتقاق الخط البياني لتفاعل حامض 
 وقاعدة

حامض مع تسحيح 
 KHPقاعدة )مثل 

 ( NaOHمع 

 االمتحانات

ان يتعرف الطالب  11 6-7

على تفاعالت الكيمياء 

 التحليلية
 التسحيحات الترسيبية

تسحيح تأكسد 
واختزال )مثل 

4KMnO مع
4O2C2Na ) 

 االمتحانات

ان يتعرف الطالب  11 8-9

على طرق التحليل 

 الكيمياء التحليلية
 تسحيحات تكوين المعقدات

سحيح تأكسد ت
مع  3KIOواختزال )

3O2S2Na) 

 االمتحانات

 

 

 
11-11 11  

 تسحيحات التأكسد واالختزال
تسحيح تكوين 

 EDTAالمعقدات )
 ( 3CaCOمع 

 

12-13 11  
 طرق القياس في التحليل الوزني

شرح  

وعرض 

 المحاضرة

 

14-15 11  
 مكونات طيف االمتصاص اللوني

شرح  

وعرض 

 المحاضرة

 

ي الكيمياء التحليلية، مقدمة ف   
التعرف على انواعها )الوصفية 

 والكمية( وشرح كل منهما

شرح  

وعرض 

 المحاضرة

 



  
 11الصفحة 

 
  

  الكيميائية لمركبات طرق التحليل ل -3

 ;Skoog, Douglas A.; West, Donald M.; Holler, F. James   .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Crouch, Stanley R. (2014).Fundamentals of Analytical 

Chemistry. Belmont: Brooks/Cole, Cengage Learning. 

p. 1.ISBN 0-495-55832-X. 

2. ^ Skoog, Douglas A.; Holler, F. James; Crouch, Stanley 

R. (2007). Principles of Instrumental Analysis. Belmont, 

CA: Brooks/Cole, Thomson. p. 1. ISBN 0-495-01201-7. 

3. ^ Arikawa, Yoshiko (2001). "Basic Education in 

Analytical Chemistry" (pdf). Analytical Sciences. The 

Japan Society for Analytical 

Chemistry. 17 (Supplement): i571–i573. Retrieved 10 

January 2014. 

4. ^ Miller, K; Synovec, RE (2000). "Review of analytical 

measurements facilitated by drop formation 

technology". Talanta. 51 (5): 921–

33. doi:10.1016/S0039-9140(99)00358-

6.PMID 18967924. 

5. ^ Bartle, Keith D.; Myers, Peter (2002). "History of gas 

chromatography". TrAC Trends in Analytical 

Chemistry. 21 (9–10): 547. doi:10.1016/S0165-

9936(02)00806-3. 

6. ^ Laitinen, H.A. (1989). "History of analytical chemistry 

in the U.S.A". Talanta. 36 (1–2): 1–9. doi:10.1016/0039-

9140(89)80077-3. PMID 18964671. 

 
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية االكادمية العراقية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Journal ofanalytical chem.  

 
 المقرر الدراسي  خطة تطوير .13

 ايفاد الطلبة و خاصة االوائل الى الدول المتقدمة  -1
 التعاون بين الجامعات العراقية  -2
 تفعيل فكرة االستاذ الزائر  -3
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-495-01201-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry#cite_ref-3
https://www.jstage.jst.go.jp/article/analscisp/17icas/0/17icas_0_i571/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/analscisp/17icas/0/17icas_0_i571/_pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry#cite_ref-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0039-9140%2899%2900358-6
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0039-9140%2899%2900358-6
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18967924
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry#cite_ref-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0165-9936%2802%2900806-3
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0165-9936%2802%2900806-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry#cite_ref-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2F0039-9140%2889%2980077-3
https://dx.doi.org/10.1016%2F0039-9140%2889%2980077-3
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18964671
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