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 الجامعة االهلية الحلة ةيكل المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان    / المركز علمي القسم ال .2
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 أهداف المقرر .8

 الطبية والمجاالت التي تعمل بهذا المفهوم ءللكيميافهوم العلمي ملتعريف الطالب با -

  اختصاصهاكساب الطالب مهارات فكرية وعلمية تفيده في دراسة مواد علمية ضمن  -

منها في مجاله  لإلفادةالمعلومات المعرفية المختلفة توسيع افاق الطالب العلمية عند ربط  -

 المهني ودراساته البحثية المتقدمة

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

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الرجخم .10
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  هداف المعرفية األ -أ
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 الطبية.  للكيمياء ان يحدد الطالب الوظائف الرئيسية -2أ

 .الكيميائيان يعرف الطالب االجهزة الطبية ذات المبدأ العملي  -3أ

 المستخدمة في الحقل الطبي. الكيميائية ئصالجهزة والخصاان يعرف الطالب ا -4أ

واالجهزة الطبية والعكس  الكيميائية ان يفهم الطالب طبيعة وتزامن العالقة بين الوظائف  -5أ

 بالعكس.

) عيادات, مستشفيات, الكيمياء الطبية ان يتعرف الطالب على االماكن التي تستخدم فيها  -6أ
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 التشخيص والعالج. 

لمستخرجة بواسطة تلك ا اتنراءة البياتنمية مهارة الطالب بالتعامل مع االجهزة وكيفية ق - 3ب

 االجهزة.

     التشخيصية واالجهزة العالجية على حد سواء. األجهزةتنمية مهارة الطالب الستخدام  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 المحاضرات .2

 البيتيةاالسئلة الموجة انياً او الواجبات  .3
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   لتوضيح فكرة ما ضمن المقرر العلمي. زمالئهمع  الطالب يتعاون ان -2ج

 ي.ان ينظم الطالب معطيات لحل مشكلة ما ضمن المقرر العلم -3ج

 الطبية. الكيميائيةاالجهزة   مل تطبيقي علىارس عان يم  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 االختبارات التحريرية .2
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وظيف والتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 المهارة العلمية التطبيقية. -1د

 مهارة التشخيص والعالج. -2د

 مهارة قراءة رموز وبيانات االجهزة الطبية. -3د

   مهارة استخدام جهاز معين للتشخيص واستخدام جهاز اخر للعالج.   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

/ أو  اسم الوحدة

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 4 االول
ان يفهم الطالب 

  الكيمياءمعنى 

مفاهيم اساسية في 

 الكيمياء

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الثاني

ان يفهم الطالب 

كيفية التعبير عن 

 تراكيز المحاليل

طرق التعبير عن 

 تركيز المحلول

محاضرات ال

 اقشةوالمن

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الثالث
ان يعرف الطالب 

 انواع المحاليل

الحوامض والقواعد 

واالمالح وطرق 

قياس درجة 

 الحموضة 

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الرابع

ان يعرف الطالب 

الموائع في جسم 

 النسان  وانواعها 

 الجسم موائع 
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الخامس

ان يعرف الطالب 

 ءخصاص الكيميا

 الفراغية وميزاتها 

 الكيمياء الفراغية 
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 السادس
يعرف الطالب ان 

في هذا الجزء 
 الكربوهيدرات 

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا



  
 6ة الصفح

 
  

انواع 

كربوهيدرات  ال

وتصنيفها 

 وخصائصها 

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 السابع

ان يعرف الطالب 

في هذا الجزء 

انواع الدهون  

وتصنيفها 

 وخصائصها

 الدهون
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

الشفوية ت 

 ةيوالتحرير

 4 الثامن 

يعرف الطالب ان 

في هذا الجزء 

انواع االحماض 

االمينية  وتصنيفها 

 وخصائصها

 االحماض االمينية 
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 التاسع

ان يعرف الطالب 

في هذا الجزء 

انواع االبروتبنات  

وتصنيفها 

 وخصائصها

 روتينات الب
المحاضرات 

 والمناقشة

اقشة المن

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 العاشر

ان يعرف الطالب 

في هذا الجزء 

النيوكليوتيدات 

 النوويةواألحماض 

 اوتصنيفه

 وخصائصها

لنيوكليوتيدات ا

 النووية واألحماض

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير
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 4 راحد عش

ان يعرف الطالب 

في هذا الجزء 

   ألنزيماتا
 االنزيمات

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 اثنى عشر

ان يعرف الطالب 

في هذا الجزء 

  الفيتاميناتانواع 

وتصنيفها 

 وخصائصها

 الفيتامينات
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيحريروالت

 البنية التحتية  .12

لكيمياء الحياتية/د. طالل النجفي مدخل الى الكيمياء  ب المقررة المطلوبة ـ الكت1

 الحياتية/ د. خولة ال فليح

 Biochemistry lippincott _illustrated )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Basic Chemistry KAREN C. 

TIMBERLAKE WILLIAM 

TIMBERLAKE 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تحديد هدف المقرر بوضوح ليكون مالئما مع عنوان المقرر وعمر الطلبة. .1

عام وضع خط زمني محدد لتغطية مفردات المقرر سواء كان المقرر يدرس على مدار  .2

 كامل او فصل دراسي واحد.

 .قائمة بالمحتوى الواجب تعليمه للطلبةوضع  .3

 مقررات إليجادمواكبة التطورات الحاصلة للمقرر من خالل المتابعة على االنترنت  .4

 دراسية وضعت وطورت في مجال ذات المقرر العلمي)الدراسي(.

اختيار عناوين واضحة ومختصرة لمواضيع المقرر واستخدام صور ورسومات  .5

 بالموضوع.توضيحية  ذات عالقة مباشرة 

واستخدام االنترنت لغرض مشاهدة فيديوهات اصة عرض المحاضرات على شاشات خ .6

 توضيحية  عن المحاضرة لتعزيزها.

 كتابة اسئلة عامة نهاية كل محاضرة ترشد الطلبة لفهم االجزاء المهمة من المحاضرة. .7

 مه للمحتوى وضع خطة لتقييم الطلبة بناًء على ادائهم مما يساعد المتعلم معرفة مدى فه .8

 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

Journal of Chemical Research 

Empowering Innovation & Scientific 

Discoveries | CAS 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

Khan Academy | Free Online Courses, 

Lessons & Practice 

PDF Drive -Download Chemistry Books  

An Online  -r Organic Chemistry Maste

rganic Chemistry ResourceO 

https://www.cas.org/
https://www.cas.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.pdfdrive.com/chemistry-books.html
https://www.pdfdrive.com/chemistry-books.html
https://www.masterorganicchemistry.com/
https://www.masterorganicchemistry.com/


  
 9ة الصفح

 
  

 

 


