 7تخصص الكيمياء وأساليب تدريسها (يطرح مستقبال)
ارتنينيبط اإلنسنينياد بالكيمينينياء مننينيذ بنينيدأ التعامنينيل بنينياملواد ،وتوثق ني بهنينيا عنينيف العصنينيور إىل أد
أصنيبح أساسني ًا يف تطنينيور اإلنسنياد ورفاهيتنيه ،فمنينيا منين نينياط إنسنينياني إال وللكيمينياء دور مهنينيم
فينيه ،ويتجلنينيى ذلنينيا يف خمتلنينيف الصنينيناعات ويف الطنيب والزراعنينية واهلندسنينية ،كمنينيا أد الكيمينينياء
أصبح متطلباً أساسياً لفهم العلوم األخرف.
لقنينيد أصنينيبح دراسنينية الكيمينينياء يف عصنينيرنا هنينيذا ضنينيرورة حياتينينيه يف املسنينيتوي املدرسنينيي
واجلنينيامعي ،لنينيذا أصنينيبح منينين الضنينيروري إعنينيداد الطاقنينيات البينينيرية املؤهلنينية لتنينيدريس الكيمينينياء يف
املرحلنينينية الثانوينينينية ،وبنينينيذلا فنينينيإد ختصنينينيص الكيمينينينياء وأسنينينياليب تدريسنينينيها يف الفننينينيام الرتبنينينيوي
ضروري.
وملا كان الكيمياء موضوعاً جتريبياً ،فإد للتجارب املخفية وامليدانية أهمية خاصنية يف
هذا العلم ،ولتحقيق هذا اجلانب من خالل الدراسة يف اجلامعنية ،فنيإد ذلنيا يسنيتدعي اسنيتغالل
مواد البيئة احمللية وتصميم التجارب بناء على ذلا.

األهداف العامة للتخصص:
يستينينيف ممنينيا جنينياء يف مقدمنينية علنينيم الكيمينينياء أد هنينيذا العلنينيم هنينيو مفتنينياي العلنينيوم الطبيعينينية
والتطبيقية ،ولفهم هذه العلوم البد من اإلحاطة بأسس علم الكيمياء ،وذلنيا لصنيلة الكيمينياء
القريبة بها وتفاعلنيها معهنيا ،وعلنيم الكيمينياء يتطنيور بتطنيور اجملتمعنيات اإلنسنيانية ،فحاجنية هنيذه
اجملتمعنينيات للكيمينينياء واالسنينيتفادة منهنينيا تكنولوجينينيا تتأكنينيد دائم ني ًا وبصنينيورة جلينينية ،وطاملنينيا أد
الكيمينياء تهنينيتم مبكوننيات املنينيادة وخواصنيها وتفاعالتهنينيا منيع بعضنينيها إلنتنياج منينيواد جدينيدة ،سنينيواء
أكاد ذلا يف اجلمادات أم الكائنات احلية فإننيه ميكنين إجينياز األهنيداف الرئيسنيية لتخصنيص
الكيمياء وأساليب تدريسها /كلية الرتبية يف مساعدة الطالب على :
 .1التنينيزود مبعرفنينية أساسنينيية يف خمتلنينيف جمنينياالت الكيمينينياء لنينيتمكن املنينيدرس منينين تنينيدريس
الكيمياء يف املرحلة الثانوية.
 .2اكتساب قدرة عملية للقيام بتصميم التجارب وتنفيذها واإلشراف علنيى تنفينيذها منين
قبل الطالب ،مع استخدام مواد البيئة احمللية يف ذلا.
 .3متابعة التطورات يف هذا العلم وعالقته باحلياة اليومية.
 .4التعامل السليم مع مواد البيئة واستغالهلا باليكل الصحيح واحملافظة على سالمة البيئة.
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 .5تقدير أهمية الكيمياء يف جماالت الصناعة والزراعة والطب وغريهنيا منين التطبيقنيات
اليت هلا عالقة حبياة اإلنساد وبيئته.
 .6تنمية التفكري العلمي وبناء القدرات يف جمال البح والتقصي.
 .7إدراك الصلة والرتابط ب الكيمياء والعلوم األخرف.
 .8إدراك مكاننينية الكيمينينياء يف حنينيل مينينيكالت العصنينير ،مثنينيل الطاقنينية والغنينيذاء وتلنينيوث
البيئة.

مقررات تخصص الكيمياء وأساليب تدريسها:
للحصول علنيى درجنية البكنيالوريوس يف الرتبينية /ختصنيص الكيمينياء وأسنياليب تدريسنيها،
على الطالب أد يتم بنجاي ( )133ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )29ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )29ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )69ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية :تتكود املقررات التخصصية لتخصص الكيمينياء وأسنياليب تدريسنيها
من ( )69ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:

رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

5161

تفاضل وتكامل ()1

3

3

-

-

5171

فيزياء عامة ()1

3

3

-

5161

5172

فيزياء عامة ()2

3

3

-

5261 ، 5171

5178

فيزياء عامة عملية ()1

1

-

1

 5171أو متزامن

5179

فيزياء عامة عملية ()2

1

-

1

 5172أو متزامن

5181

كيمياء عامة ()1

3

3

-

-

5182

كيمياء عامة ()2

3

3

-

5181

5183

كيمياء عامة عملية

2

-

2

 5181ومتزامن مع 5182

5184

كيمياء العناصر

4

3

1

5182

5185

جيولوجيا عامة

3

3

-

-
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

5261

تفاضل وتكامل ()2

3

3

-

5161

5281

كيمياء عضوية ()1

3

3

-

5182

5282

كيمياء عضوية ()2

3

3

-

5281

5283

كيمياء عضوية عملية

2

1

1

4

3

1

5182

4

3

1

5184

5382

طرق التحليل ا لي

4

3

1

5284

5383

كيمياء فيزيائية ()1

3

3

-

5184

5384

كيمياء فيزيائية ()2

3

3

-

5383

5385

كيمياء فيزيائية عملية

2

-

2

5384

5481

صناعات كيميائية

3

3

-

-

5482

كيمياء البيئة

3

3

-

-

5499

ميروع التخرج

3

1

2

 1214إنهاء املستوف الثال

6221

كيمياء حيوية

3

2

1

69

55

14

5284
5285

كيمياء

ليلية

كيمياء املركبات غري
العضوية

اجملموع

 5281متنينينيزامن منينينيع
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كيمياء عضوية ()2

5282

توصيف المقررات التخصصية لتخصص الكيمياء وأساليب تدريسها
 5161تفاضل وتكامل ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينينيذا املقنينيرر النهاينينينيات و االتصنينيال ،االشنينينيتقاق ،اشنينيتقاق االقرتاننينينيات اجلفينينية وغنينينيري
اجلفية ،تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية ،تطبيقات االشتقاق ،نظرية لوبيتال ،التكامل:
تكامل االقرتانات اجلفية وغري اجلفية ،تطبيقات التكامل.

 5171فيزيا عامة ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5161تفاضل وتكامل ()1
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر القينينياس ووحداتنينيه يف الفيزينينياء ،املتجهنينيات ،علنينيم احلركنينية ،ديناميكنينيا
اجلسنينييمات ،الينينيغل والطاقنينية والقنينيدرة ،النينيزخم اخلطنينيي والتصنينيادمات ،احلركنينية الدورانينينية،
اجلاذبية ،ميكانيكا املوائع ،احلرارة.

 5172فيزيا عامة ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5171فيزياء عامة ( 5261 ،)1تفاضل وتكامل ()2
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى القنينيوة الكهربائينينية ،اجملنينيال الكهربنينيائي ،اجلهنينيد الكهربنينيائي،
املواسعة الكهربائية واملنيواد العازلنية ،التينيار الكهربنيائي املباشنير واملقاومنية الكهربائينية ،القنيوة
الدافعنية الكهربائينية والنيدورات الكهربائينية ،اجملنيال املغناطيسنيي والقنيوف املغناطيسنيية والعنيزوم
الدورانينينية املغناطيسنينيية ،مصنينيادر اجملنينياالت املغناطيسنينيية ،احلنيني الكهرومغناطيسنينيي ،الضنينيوء
اهلندسي ،الضوء الفيزيائي.

 5178فيزيا عامة عملية ( 1 :)1ساعة معتمدة ( 1عملي)
متطلب سابق  5171فيزياء عامة ( )1أو متزامن
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مج نيع املتجهنينيات وتنينيوازد القنينيوف ،حركنينيات األجسنينيام يف اجتنينياه واحنينيد،
حركة املقذوفات ،قانود نيوتن الثاني يف احلركة ،قوف االحتكاك ،حفنيظ النيزخم اخلطنيي،
احلركة الدائرية العمودية ،العزوم يف احلركنية الدورانينية ،اللزوجنية ،احلنيرارة النوعينية ،مبنيدأ
أرمخيدس ،تطبيقات على معادلة برينولي.
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 5179فيزيا عامة عملية ( 1 :)2ساعة معتمدة ( 1عملي)
متطلب سابق  5172فيزياء عامة ( )2أو متزامن
يتناول هذا املقرر اجملال الكهربائي ،الطالء الكهربائي واليحنة على األيوننيات ،قنيانود
أوم ،قنطرة ويتسود ،جمزي اجلهد ،قانود كريشوف  ،مكافئ جول احلنيراري ،قينياس سنيعة
جمهولنينية ،اجملنيني ال املغناطيسنينيي األرضنينيي ،املينينيزاد التينينياري ،قنينيانود سنينينيل ،العدسنينيات الضنينيوئية
الرقيقة.

 5181كيميا عامة ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركز هذا املقرر على الرتكيب الذري واجلدول الدوري ،املعنيادالت املوزوننية واحلسنيابات
الكيميائية ،البنية اجلزيئية والروابط الكيميائية ،حاالت املادة وقوف الربط ب مكوناتها.

 5182كيميا عامة ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5181كيمياء عامة ()1
يتناول هذا املقرر احملاليل وخواصنيها الفيزيائينية ،تلقائينية التفنياعالت الكيميائينية والنيدوال
املصاحبة ( )G.H.Sوحركية التفاعالت الكيميائية وقياس سنيرعتها ،االتنيزاد الكيمينيائي،
التفنينينياعالت الكيميائينينينية الرئيسنينينيية وحنينينياالت االتنينينيزاد فيهنينينيا ( تأكسنينينيد واختنينينيزال ،التحالينينينيل
الكهربائية واخلاليا اجللفانية ،تفاعالت األرامل والقواعد ،الرتسيب).

 5183كيميا عامة عملية 2 :ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  5181كيمياء عامة ( )1متزامن مع  5182كيمياء عامة ()2
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر األدوات املخفينينية واملنينينيواد الكيميائينينية والتعامنينيل معهنينيا بأمنينياد وإجنينينيراء
تفاعالت بسيطة تب النيتغريات الكيميائينية ،إجنيراء جتنيارب وصنيفية وكمينية تنيرتبط باملواضنييع
النينيواردة يف الكيمينينياء العامنينية مثنينيل :االتنينيزاد ،سنينيرعة التفاعنينيل ،اخلالينينيا اجللفانينينية ( الفولتينينيه )،
املعايرة ،الذائبية ،اخلواص اجلمعية للمحاليل ،حرارة التفاعل.
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 5184كيميا العناص  4 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5182كيمياء عامة ()2
يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر كيمينينينياء العناصنينينير الرئيسنينينيية املمثلنينينية للمجموعنينينيات األوىل يف اجلنينينيدول
الدوري ( العناصر الفلزية ) ،العناصر االنتقالية ،الالفلزات ،خامات العناصر الرئيسنيية وطنيرق
استخالصنينيها وخاصنينية الصنينيناعية منهنينيا ،مركبنينيات بعنينيض العناصنينير واسنينيتخداماتها يف الصنينيناعة،
العناصر امليعة واستخداماتها ،والتجارب املتعلقة بهذه املوضوعات ،واجلزء العملي.

 5185ليولوليا عامة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقنيرر تنياريخ األرمل اجليولنيوجي ،البلنيورات واملعنيادد وثنيروات األرمل املعدنينية،
الصخور ،مظاهر األرمل الرئيسية ،العمليات اخلارجية ،املياه والدورة املائية.

 5261تفاضل وتكامل ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5161تفاضل وتكامل ()1
يهنينيتم هنينيذا املقنينيرر بطنينيرق التكامنينيل ،التكامنينيل املعتنينيل ،تطبيقنينيات علنينيى التكامنينيل تتضنينيمن
اإلحنينيداثيات القطبينينية ،املتتالينينيات واملتسلسنينيالت الالنهائينينية ،نظرينينية تنينيايلور ،نظرينينية منينياكلورين،
متسلسلة القوف ،االقرتانات بأكثر من متغري ،االشتقاق اجلزئي ،التكامل الثنائي والتكامل
الثالثي ،تطبيقات التكامل املتعدد.

 5281كيميا عضوية ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5182كيمياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر املواد العضوية :أشكال جزيئاتها ،بعض التفنياعالت الينيائعة منين حيني
خطواتهنينيا وخاصنينية تفنينياعالت اإلحنينيالل واإلزاحنينية ،االلكاننينيات السنينييلكوالكانات ،االلكيننينيات
وتفاعل الرابطة املزدوجة ،االكاينات ،امليكالت الفراغية.
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 5282كيميا عضوية ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5281كيمياء عضوية ()1
يركز هذا املقرر على التفاعالت الكيميائية جملموعات منين املنيواد العضنيوية ،املركبنيات
األروماتينينية ،الكحنينيوالت والفيننينيوالت ،االيثنينيرات ،جمموعنينية الكربوني نيل ،األرنينيامل العضنينيوية،
األمينات ،طرق التعرف على املركبات العضوية والتمييز بينها.

 5283كيميا عضوية عملية 2 :ساعة معتمدة ( 1نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5281كيمياء عضوية ( )1متزامن مع كيمياء عضوية ()2
يوضنينينينيح هنينينينيذا املقنينينينيرر طنينينينيرق فصنينينينيل املركبنينينينيات العضنينينينيوية وتنقيتهنينينينيا ( تقطنينينينيري ،بلنينينينيورة،
كروماتوغرافيا )،

ضري بعض املركبات العضوية ،التعرف على مركبات عضوية جمهولنية

عن طريق خواصها الفيزيائية والكيميائية الطيفية.

 5284كيميا حتليلية 4 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5182كيمياء عامة ()2
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر طنينيرق متنوعنينية يف التحلينينيل الكم نيي النينيوزني واحلجمنينيي ( ،كاملعنينيايرة،
بأنواعها ،والرتسيب )  ،مبادي التحليل اللوني ،مبادي التحلينيل الكرومنياتوغرايف واسنيتخدامها
يف فصل املواد و ليلها ،املعاجلة اإلحصائية للنتائ  :ييتمل اجلزء العملنيي منين هنيذه املنيادة علنيى
جتارب متصلة باملواضيع أعاله ،واجلزء العملي.

 5285كيميا امل كبات غري العضوية 4 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5184كيمياء العناصر
يوضنيح هنيذا املقنيرر البننياء النيذري ،الرتابنيط األينيوني ،الرتابنيط التسنياهمي ،طاقنية الرتابنيط،
اجلزيئنينينيات الثنائينينينية النينينيذرات ،اجلزيئنينينيات متعنينينيددة النينينيذرات ،عالقنينينية النينينيربط بالبننينينياءات اجلزيئينينينية
ونينينياطها ،معقنينيدات ( مرتاكبنينيات ) العناصنينير االنتقالينينية :أفنينيالك ( )Dواسنينيتخدامها يف النينيربط،
املعقنينيدات مثانينينية األوجنينيه ،رباعينينية األوجنينيه واملسنينيطحة املربعنينية ،مقدمنينية إىل املركبنينيات العضنينيوية
الفلزينينية ،النينيربط يف املنينيواد الصنينيلبة :أننينيواع املنينيواد الصنينيلبة ،املنينيواد الصنينيلبة اجلزيئينينية ،الفلنينيزات،
الالفلزات واجلزء العملي
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أما اجلز العملي هلذا املقرر فييمل ا تي:
ضنينيري املركبنينيات غنينيري املرتاكبنينية أو التناسنينيقية ،ودراسنينية خصائصنينيها باسنينيتخدام تقنينينيات
حديثنينينية مثنينينيل األجهنينينيزة املطيافينينينية وقينينينياس التوصنينينييل الكهربنينينيائي والصنينينيفات املغناطيسنينينيية كمنينينيا
يستخدم التحضري يف الصندوق اجلاف واخلطوط املفرغة من اهلواء ،إخل.

 5382ط ق التحليل اآللي 4 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5284كيمياء
يتناول هذا املقرر

ليلية

ليل طيفي ( امتصاص وانبعاث ذري ،أشعة

بنفسنينيجية ومرئينينية ،النينيرتاوي املغناطيسنينيي الننينيووي (،)NMR

لينينيل كهربنينيائي ( قينينياس اجلهنينيد

وامل عنينينيايرة ،البلوغرافينينينيا ،التوصنينينييل الكهربنينينيائي ،الكرتوفنينينيوريس )،
بأنواعه املختلفة،

احلمراء ،أشعة فوق
لينينينيل كرومنينينياتوغرايف

ليل حراري ( األنواع اليائعة ).

 5383كيميا فيزيائية ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5184كيمياء العناصر
يتناول هذا املقرر طبيعة الكيمياء الفيزيائية وسلوك الغازات ( مثالية ،غري مثالية ،إسالة
الغنينيازات ،النظرينينية احلركينينية) ،قنينيوان النينيديناميكا احلرارينينية ودواهلنينيا ( ،)G.S.H.Eاالتنينيزاد
الفيزينينيائي والكيمينينيائي يف حنينياالت املنينيادة النينيثالث وتنينيأثره بالعوامنينيل املختلفنينية كدرجنينية احلنينيرارة
والضغط ،خواص حملاليل العامة وقوانينها الفيزيائية ( مثالية وغري مثالية).

 5384كيميا فيزيائية ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5383كيمياء فيزيائية ()1
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر االتنينيزاد يف احملالينينيل األيونينينية القوينينية والضنينيعيفة واخلالينينيا الكهربائينينية
( الذائبية ،قانود ديباي ،)... ،حركية التفاعالت الكيميائية وقينياس سنيرعتها ،نظرينية معنيدل
سنيرعة التفاعنيل الكيمينينيائي ،البنينية الذرينينية واجلزيئينية ،اخلنيواص الفيزيائينينية والبنينية اجلزيئينينية (
القطبينينينية ،اللزوجنينينية ،التنينينيوتر السنينينيطحي ... ،األطينينينياف اجلزيئينينينية ) ،احلالنينينية الصنينينيلبة وكيمينينينياء
السطوي.
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 5385كيميا فيزيائية عملية 2 :ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  5384كيمياء فيزيائية ()2
يركز هذا املقرر على السعة احلرارية للغازات ،حرارة التفاعل األيوني ،حنيرارة احمللنيول،
اخنفامل درجنية جتمنيد احمللنيول ،تنيأثري قنيوة احللنيول األينيوني يف الذائبينية ،اتنيزاد احلالنية ،توصنييل
احملالينينيل األيونينينية ،جهنينيد اخللينينية وتنينيأثري درجنينية احلنينيرارة فينينيه ،سنينيرعات التفنينياعالت الكيميائينينية
املختلفة ،التوتر السطحي ،االهتزاز من احملاليل.

 5481صناعات كيميائية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر الصناعات العضوية -برتو كيماويات ،مبلورات ،منظفات ،دهانات،
مبيدات ،املواد والعمليات الكيميائية يف الصناعات الغذائية ( حفظ ،تغليف ،تلوين ،نكهنية،
 ، ) ...بعنينيض الصنينيناعات الكيميائينينية املنتينينيرة يف املنطقنينية العربينينية – ( الفوسنينيفات ،البوتنينياس،
الزجنينياج ،األمسنينيدة ،الكفي ني  ،) ... ،دور بعنينيض املنينيواد الكيميائينينية يف

س ني إنتنينياج الطاقنينية

واستغالهلا – ( خاليا الوقود ،املوصالت الكهربائية.) ... ،

 5482كيميا البيئة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هذا املقنيرر املنيواد الطبيعينية الرئيسنيية يف اجلنيو و املينياه ،تنيأثر املنيواد الطبيعينية بنياملواد
الكيميائية الناجتة عن نياطات اإلنساد احلياتية والصناعية ،أثر التغري يف املنيواد الطبيعينية يف
الكائنات احلية ،العمليات الكيميائية يف معاجلة امللوثات وتنقية البيئة.

 5499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال
يهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطلبنينينية باملهنينينيارات الضنينينيرورية لكتابنينينية مينينينياريع ختنينينيرجهم،
وتنينيوظيفهم ألساسنينييات البح ني العلمنينيي خاصنينية اجلاننينيب العملنينيي مننينيه ،ويينينيتمل علنينيى :أساسنينييات
كتابنية املينيروعة اختينينيار موضنيوع املينينيروع ،ووضنيع خطتنينيه ،ومجنيع مادتنينيه ،وتأليفهنيا ،وربطهنينيا،
و ليلنينيها ،وكيفينينية توثينينيق املنينيادة العلمينينية ،وترتينينيب قائمنينية مصنينيادر البح ني ومراجعنينيه ،منينيع أمثلنينية
توضيحية وتطبيقية ،تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعه.
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 6221كيميا حيوية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5282كيمياء عضوية
يتننينينينياول هنينينينيذا املقنينينينيرر السنينينينيكريات ،والينينينينيحميات ،واألرنينينينيامل االمينينينينينية والببتينينينينيدات،
والفوتينات ،واإلنزميات والفيتامينات ،واالستقالب وعملينيات اهلنيدم وانتنياج الطاقنية ،وكيمينياء
األرامل النووية ،واجلزء العملي.
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