
 

1 

 

 

 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 نموذج توصيف مقرر دراسي

   جامعة المجمعة :المؤسسة

 (لكيمياءاقسم ) حوطة سدير  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية : القسم /الكلية

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (أ

 1111كيم  (   1)كيمياء عامة : اسم ورمز المقرر الدراسي

1.    

 ساعتان: عدد الساعات المعتمدة .2

 . البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .3
 (بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج, في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج)

 

 علوية محمد على حسن: اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي .4
 

 المستوى االول: السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي .5
 

 (:إن وجدت)المتطلبات السابقة لهذا المقرر .6
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 1231كيم (  2)كيمياء عامة (: إن وجدت)المتطلبات اآلنية لهذا المقرر  .7
 
 

  :للمؤسسة التعليمية ر إن مل يكن داخل املبنى الرئيسموقع تقديم املقر .8

 

 

  

  :األهداف( ب

   :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر-1 -1

 . ودراسة حاالت المادة المختلفة , اعطاء الطالبات اساسيات الكيمياء الفيزيائية والتحليلية  -1

 . تعريف الطالبة بالكيمياء الحرارية واالتزان الكيميائى وااليونى - 2

 .ربط المادة العلمية بالمعملية من خالل تدريب الطالبة على استخدام المعمل فى إجراء التجارب العملية -3

 

لتقنية مثل االستخدام المتزايد . )المقرر الدراسي  صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين -2
  (.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة

ساعات الى ساعة واحدة لذا كان البد من التغير  4لقد تم اختصار الساعات المعتمدة لتدريس المقرر من

توى الدراسى بالجامعات السعودية فى المحتوى ليالئم الساعة الواحدة اعتمادا على االبحاث فى المح

 (.االنترنت ) وكذلك باالستخدام لتقنية المعلومات 

 

ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة : مالحظة)املقرر الدراسي  توصيف( ج

 (.  التعريفية أو الدليل 

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 
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المول  -الصيغ الكيميائية -النظام الدولى للوحدات) لحسابات الكيميائية ا -1

 (حسابات المعادالت الكيميائية –وطرق التعبير عن التركيز 

3 3 

 2 2 (النظرية الحركية للغازات  -قوانينها) الغازات  -احوال المادة  -2

 2 2 (الخواص التجميعية  –المتعلقة بها القوانين  -انواعها) المحاليل  - 3

  pHحساب ال -نظريات االحماض والقواعد) التوازن االيونى  - 4

  (.تميؤ االمالح –لمحاليل  االحماض والقواعد والمحاليل المنظمة 

3 3 

 –مبدأ لوشاتلية  – Kc و  Kpالعالقة بين )   التوازن الكيميائي  - 5 
     .( العوامل المؤثرة على التوازن الكيميائى 

2 2 

العوامل  -رتبة التفاعل –قانون سرعة التفاعل ) الكيمياء الحركية   -6

 (المؤثرة على التفاعل

2 2 

انواع التغيرات فى  -معادلة فان درفالس الحرارية) الكيمياء الحرارية  - 7

 (.وتطبيقاتة قانون هس -المحتوى الحرارى

1 1 

 

   (: إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي)مكونات المقرر الدراسي -2

  :المحاضرة

  ساعة واحدة     

 ساعة   15

  :مادة  الدرس

 نظرى   

   المختبر

  ساعتان   

2 ×13 =

26 

 /ميداني/عملي
       تدريبي

 عملى      

 :أخرى

 

ينبغي أن . )ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً /ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 (: يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع
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 تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم  -4

 

 : بّين لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي

  للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتهاموجز سريع . 

  توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
 . المهارات

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي. 

                                                                                                                                                                                                                                         :                                                                                                                            المعارف . أ

ان تتعرف الطالبة على اساسيات الكيمياء الفيزيائية  -1 :توصيف للمعارف المراد اكتسابها-1

 . والتحليلية  و حاالت المادة الثالثة  المختلفة 

  .والكيمياء الحركية والحرارية .االيونى, ان تتعرف الطالبة على  كيمياء االتزان الكيميائى  -2 

 . تدرب الطالبة على استخدام المعمل فى إجراء التجارب العمليةان ت-3

 

 

استخدام السبورة الذكية وبرنامج : استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف-2
 .ض بوربوينت للعر

 

اجراء  -3اختبارات موضوعية  -2اختبارات مقالية طويلة   -1:طرق تقويم المعارف المكتسبة-3

  بحوث نظرية 

 المشاركة خالل الجلسات النظرية والعملية -4

 واجب منزلى  -5

 عمل لوحات لبعض التجارب المعملية  -5
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  :دراييةاملهارات اإل . ب

  :املراد تنميتها دراييةتوصيف للمهارات اإل-1

 

  :دمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخ-2

 

  :لدى الطالب دراييةطرق تقويم املهارات اإل-3

 

  :مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية.  ج

 :وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها-1

 

 

 :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات-2

 

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 

   :مهارات التواصل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية. د

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

استخدام ادوات املعمل ، املقرربااللة احلاسبة حلل املسائل املتعلقة بالقوانني الكيميائية  استخدام

 .للتطبيق العملى 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ،حل امثلة على القوانني الكيميائية واجراء جتارب معملية 

  :صل لدى الطالبطرق تقويم املهارات العددية ومهارات التوا-3

 .اجراء التجارب املعملية ، تطبيق استخدام االلة احلاسبة فى الواجب املنزىل 
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 :(إن وجدت) النفسية رييةاملهارات احل. هـ

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية ريية توصيف للمهارات احل-1

 

 

 :املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك -2

 

 :لدى الطالبالنفسية ريية طرق تقويم املهارات احل-3

 

 

 :جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي. 5

، مشروع مجاعي، رقال، اختبايتابة م)مهمة التقويم  التقويم

 (اخل...اختبار نهائي

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %11 4 واجب منزىل  1

 %11 13 اوراق حبثية  2

 %11 7 ( 1)اختبار اعمال سنة  3

 %11 12 ( 1)اختبار اعمال سنة  4

 %21 14 اختبار عملى  5

 %41 16 اختبار نهائى  6

 

 :الدعم الطالبي. د
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أذير قدر )تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األيادميي للطالب تدابري -1

 (.  سبوعأهيئة التدريس هلذا الغرض يف يل  يتواجد خالله أعضاءالوقت الذي يتوقع أن 

 مجيع ساعات االسبوع ما عدا ساعات احملاضرات

 

 :مصادر التعلم. هـ 

 ( اخر طبعة ) دار الخريجى للنشر , الكيمياء العامة  دكتور العويس واخرون  - 1 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 (. 2004)دار الفجر للنشر والتوزيع , اسس الكيمياء الفيزيائية  دكتور محمد مجدى واصل  - 2

 (.اخر طبعة ) مبادئ الكيمياء العملية دكتور احمد مدحت اسالم واخرون  -3 

 
 

  (اخر طبعة ) دار الخريجى للنشر , الكيمياء العامة  دكتور العويس واخرون  - 1  :املراجع الرئيسة-2

 (.اخر طبعة ) مبادئ الكيمياء العملية دكتور احمد مدحت اسالم واخرون  - 2 

 

 ( أرفق قائمة بها( )اخل...، التقارير،اجملالت العلمية)اليت يوصى بها  الكتب و املراجع-3
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   :اخل...اقع اإلنرتنتاملراجع اإللكرتونية، مو-4

Googl ,   بيوتات الكيمياء 

http://www.acs.org/ 

http://www.chemicalonline.com/ 

http://www.chemsite.com/ 

http://www.chem.com/ 

http://www.cas.org/ 

http://www.chemicalelements.com/ 

http://www.chemweb.com/ 

http://www.chemicalengineer.com/ 

http://www.chemicalsafety.com/    

 

اللوائح /األسطوانات املدجمة، واملعايري /مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي-5

 :التنظيمية الفنية

 

 

 :املرافق الالزمة. و 

عدد املقاعد داخل الفصول : أي)بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات 

 (.  إخل...الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة

 متوفرة

http://www.acs.org/
http://www.chemicalonline.com/
http://www.chemsite.com/
http://www.chem.com/
http://www.cas.org/
http://www.chemicalelements.com/
http://www.chemweb.com/
http://www.chemicalengineer.com/
http://www.chemicalsafety.com/
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 :(اخل...ت احملاضرات، املختربات،قاعا) بانيامل-1

 متوفرة

 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 

 متوفرة

 :(رفق قائمة بهاأأذيرها، أو ، ةخاص ربيةىل جتهيزات خمإاحلاجة : مثل...حددها)صادر أخرى م-3

 

 

 

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس -1

 اختبارات مقالية طويلة 

 اختبارات موضوعية 

 اجراء بحوث نظرية 

 المشاركة خالل الجلسات النظرية والعملية 

 واجب منزلى
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 :التدريس من قبل املدرس أو القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية -2

 

بعض ل تقديم عروضاقامة معرض ييميائى تقدم فية الطالبة بعض التجارب ورسم اللوحات العلمية و

 .خالل العملية التعليمية املفاهيم التى ايتسبتها الطالبة 

 

 ( السبورة الذكية  –بروجكتور  –حاسب ) مرئية  وسائل عرض : عمليات تطوير التدريس-3

 .الشبكة العنكبوتية لالطالع على احدث ما يدرس فى الجامعات االخرى   –

 

 

عمال الطلبة بواسطة أتدقيق تصحيح عينة من : مثل) ب عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطال-4

مع طاقم تدريس من مدرسني  مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 :(مؤسسة أخرى

 

 

 

 :قرر الدراسي والتخطيط لتطويرهاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  امل-5

 .ات ان وجدت اسئلة فى بداية احملاضرات ومعاجلة االشكالي
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