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  نموذج وصف المقرر

  

  كيمياء البوليمر: وصف المقرر

  

  

 لجامعة التكنولوجیةا المؤسسة التعلیمیة .١

 علوم تطبیقیة القسم الجامعي / المركز .٢

 ASCH-214 اسم / رمز المقرر .٣

 علوم كیمیاء تطبیقیةلوریوس ابك البرامج التي یدخل فیھا .٤

 أشكال الحضور المتاحة .٥
  الرابعھالمرحلة  /الطلبة المنتظمون بالدراسة

 

 ٢٠١٥/٢٠١٦ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة  ٦٠ الكلي)(عدد الساعات الدراسیة  .٧

 ٠١/٠٩/٢٠١٥ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 أھداف المقرر .٩

المیكانیكیة خصائص ضیرها ودراسة البتصنیف البولیمرات وطرق تحیهدف المقرر الى تعریف الطالب 

 والفیزیائیة للبولیمرات وقیاس الوزن الجزیئي بطرق مختلفه

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

البولیمریة وتصنیف البولیمرات والتعرف طالب له القدرة على فهم وحل المشاكل المتعلقة باالنظمة إعداد    

  على خواصها المیكانیكیة 
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 ممخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقیی .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  البولیمر والمونمر وعملیات البلمرة معرفة الطالب  للمفاھیم المختلفة كمفھوم - ١أ
  التعرف على انواع البولیمرات وتصنیفھا - ٢أ
 التعرف على الخواص المیكانیكیة والفیزیائیة للبولیمرات - ٣أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب
   البولیمراتدراسة االساسیة التي تساعد الطالب في تعلم الطالب المفردات  – ١ب
  تصنیف البولیمراتتعلم الطالب  – ٢ب
     تعلم الطالب طرق تحضیر البولیمرات وانواعھا - ٣ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 المناقشة   -
 اعداد التقاریر -

 طرائق التقییم      

  االمتحانات الیومیة والشھریة  -
 وبشكل مجامیعالفردیة  التقاریر -

  مھارات التفكیر -ج

 البولیمریة الفیزیاویة لالنظمة االبداعي  لحل المشكالت  –التفكیرالعقلي  -١ج    

 طرائق التعلیم والتعلم     

  المناقشة -

 التعلیم المبني على التفاعل الجماعي في حل المشكالت .    -

 طرائق التقییم    

التي تؤدي الى تنمیة عملیة االستدالل  MCQة االختبار المتعدداواستخدام اسئل الیومیةاالمتحانات 

 واالنتزاع الفكري للمفاهیم المعرفیة.

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
  المحاورة المباشرة مع الطالب -١د
  االسئلة المباشرة   -٢د
  المناقشھ  -٣د
 الواجبات البیتیة   -٤د
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 الفصل االول  -بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

٢ ١ Introduction in polymers  محاضرة  

٢ ٢ Classification of polymers  محاضرة  

٢ ٣ Classification of polymers  امتحان یومي محاضرة 

٢ ٤ Named of polymers  محاضرة  

٢ ٥ Addition materials to polymers  محاضرة  

٢ ٦ Manufacturing of polymers  امتحان یومي محاضرة 

٢ ٧ Addition polymerization  محاضرة  

٢ ٨ Coordination polymerization  محاضرة  

٢ ٩ Ionic polymerization  امتحان یومي محاضرة  

٢ ١٠ Free radical polymerization  محاضرة  

٢ ١١ Condensation polymerization  محاضرة  

٢ ١٢ Resin polymerization  امتحان یومي محاضرة 

٢ ١٣ Resin polymerization  محاضرة  

٢ ١٤ Esters polymerization  محاضرة  

٢ ١٥ Amino polymerization  محاضرة  

  

 الفصل الثاني -بنیة المقرر .١٢

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

٢ ١٧ Plastic and preparation    محاضرة  

٢ ١٨ Plastic and preparation   محاضرة  

٢ ١٩ Rubber and preparation   حان یوميامت محاضرة 

٢ ٢٠ Rubber  and preparation   محاضرة  

٢ ٢١ Chemical properties of polymers   محاضرة  

٢ ٢٢ Chemical properties of polymers   امتحان یومي محاضرة 

٢ ٢٣ Physical  properties of polymers   تمارین محاضرة 

٢ ٢٤ Physica l  properties of polymers   محاضرة  
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٢ ٢٥ Discussion   محاضرة  

٢ ٢٦ Physical  properties of polymers   محاضرة  

٢ ٢٧ Mechanical l properties of polymers   محاضرة  

٢ ٢٨ Mechanical l properties of polymers   محاضرة  

٢ ٢٩ Mechanical properties of polymers   محاضرة  

٢ ٣٠ 
Methods to finding the molecular 
weight of polymers   محاضرة  

    
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 البنیة التحتیة  .١٣

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

- Principles of polymerization,G.Odian,Mc Graw-
Hill,New York,1970 

 والبحث كيمياء اجلزيئات الكبرية، دزكوركيس عبد ال. ادم.وزارة التعليم العايل -

١٩٨٠- العلمي،العراق  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
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 القبول  .١٤

  المتطلبات السابقة

 30 أقل عدد من الطلبة 

 50 أكبر عدد من الطلبة 

  

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
  كیمیاء البولیمردة التطبیق العملي للمادة یكون من خالل ما


