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العامة والتوسع في مفاھیمھا مقارنة فیما درسھ في المرحلة الدراسیة  أساسیات الكیمیاء الطالب تدریس
المفاھیم المھمة السابقة والتركیز على الموضوعات المفیدة للطالب في المراحل الدراسیة القادمة وتوضیح 

  .وتطبیقاتھا العملیة لمواكبة التطور الحاصل في الكیمیاء
 

النظریة وربطھا بالجزء العملي لترسیخ ماتعلمھ الطالب في ذھنھ بما ینفعھ في  المفاھیمتعلیم الطالب 
 .دراستھ المستقبلیة

 

 

 

 

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  .تعریف الطالب التطورات المھمة التي حصلت في التركیب الذري للعناصر -1أ
  .وفھم التجارب العملیة المتعلقة بھاساسیات الكیمیاء التحلیلیة  وفھم الطلبة من معرفةتمكین  -2أ
 .القوانین الھامة في الكیمیاء الكھربائیة والحراریة وفھم تمكین الطالب من معرفة -3أ

  

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  - 1ب
  تحلیل الو تذكیرالمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  .طریقة المحاضرة المعتمدة مع استخدام وسائل االیضاح المتوفرة واالمثلة القریبة من الحیاة الیومیة

ة او من الكتب المتوفر الطلب من الطالب بتجھیز بحث مصغرعن موضوع المحاضرة بإستخدام االنترنت
  .في الكلیة

وكیف ومتى ولماذا لمواضیع  الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا
  .محددة

لمعتمدة على توجیھ االسئلة للطالب واالجابة علیھا من قبلھم مع تصحیح واضافة طریقة المناقشة ا
  .المعلومات

  
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  .یة والشھریة وصیاغة اسئلة تتناسب مع كافة مستویات الطلبةاالمتحانات الیوم

  .إعطاء الطالب درجات في حالة انجاز لواجبات البیتیة والنشاطات العلمیة
  
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .العامةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء   -1ج
شاكل النظریة والعملیة المرتبطة بالتركیب الذري والكیمیاء الحراریة لمتمكین الطلبة من حل ا -2ج

   والتحلیلیة والكھربائیة 
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   -3ج
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  .طریقة المحاضرة المعتمدة مع استخدام وسائل االیضاح المتوفرة واالمثلة القریبة من الحیاة الیومیة

موضوع المحاضرة بإستخدام االنترنت او من الكتب المتوفرة  الطلب من الطالب بتجھیز بحث مصغرعن
  .في الكلیة

وكیف ومتى ولماذا لمواضیع  الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا
  .محددة

طریقة المناقشة المعتمدة على توجیھ االسئلة للطالب واالجابة علیھا من قبلھم مع تصحیح واضافة 
  .لمعلوماتا

 

 طرائق التقییم    

  
  .االمتحانات الیومیة والشھریة وصیاغة اسئلة تتناسب مع كافة مستویات الطلبة

  النشاطات العلمیة توجیھ االسئلة الشفویة للطالبواجبات البیتیة ولإعطاء الطالب درجات في حالة انجاز ل
  
 

  ).ألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات ا( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
 المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعريف الطالب بالكيمياء  5 1

  العامة 

امتحانات یومیة  السبورة والداتا شو   العامةمقدمة عن الكيمياء 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

بالتطور تعريف الطالب  5 2

  اصل يف الرتكيب الذرياحل

 = السبورة والداتا شو   مناذج ثومسون ورذرفورد

تعريف الطالب بالتطور يف  5 3

  تركيب الذرة

 

 = السبورة والداتا شو   التكلم عن النماذج الذرية

تعريف الطالب بالرتتيب  5 4

  االلكرتوين

 

الرتتيب االلكرتوين للذرات 

  وشرح احلاالت الشاذة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باعداد الكم  5 5

  االربعة

 

حتديد امهية اعداد الكم وكيفية 

  حتديدها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باجلدول  5 6

  الدوري

 

التكلم عن اجلدول الدوري 

  وتاريخ تطويره وامهيته

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باخلصائص  5 7

 ة يف اجلدول الدوريالدوري

شرح اهم اخلصائص الدورية 

للعناصر وكيفية تغيريها يف 

  اجلدول الدوري

 = السبورة والداتا شو 

  باحلجبتعريف الطالب  5  8

 

تعريف احلجب االلكرتوين 

وكيفية اجراء احلسابات 

  الستخراجه

 = السبورة والداتا شو 

حل بعض االسئلة املتعلقة  اسئلة وواجبات 5  9

ب والرتتيب االلكرتوين باحلج

  للذرات

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   امتحان الشهر االول امتحان 5  10

بالكيمياء تعريف الطالب  5  11

 التحليلية

مقدمة يف الكيمياء التحليلة 

  وامهيتها

 = السبورة والداتا شو 

بالقوانني تعريف الطالب  5  12

  يةالرياضية للكيمياء التحليل

شرح القوانني الرياضية 

  للكيمياء التحليلة

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  شرح التحليل احلجمي وانواعه   بالتسحيحاتتعريف الطالب  5  13

مبنحنيات تعريف الطالب  5  14

 التسحيح والدالئل املستخدمة

منحنيات التسحيح انواعها 

  امهيتها ودالئل التسحيح

 = ة والداتا شو السبور 
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 = السبورة والداتا شو   امتحان الشهر الثاين امتحان 5  15

تعريف الطالب بالكيمياء  5  16

 احلرارية

التكلم عن الكيمياء احلرارية 

  وانواع التفاعالت احلرارية

 = السبورة والداتا شو 

بالقوانني تعريف الطالب   5  17

 اخلاصة بالكيمياء احلرارية

رارية املهمة شرح القوانني احل

  وفائدXا

 = السبورة والداتا شو 

بسرعة التفاعل تعريف الطالب  5  18

 الكيميائي

تعريف سرعة التفاعل 

الكيميائي والعوامل املؤثرة 

  عليه

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بقانون سرعة  5  19

 التفاعل الكيميائي

اشتقاق قانون سرعة التفاعل 

ري سرعة الكيميائي وكيفية تغي

  التفاعل مع عدد من العوامل

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتوازن  5  20

 الكيميائي

تعريف التوازن الكيميائي واهم 

  العوامل املؤثرة عليه 

 = السبورة والداتا شو 

بقاعدة يل تعريف الطالب  5  21

 شاتليه براون

امهية قاعدة يل شاتليه وتعريفها 

ع التوازن  وكيف يتم تطبيقها

  الكيميائي

 = السبورة والداتا شو 

  اسئلة اضافية 5  22

 

تزويد الطالب مبجموعة من 

االسئلة ختص سرعة التفاعل 

  والتوازن الكيميائي 

 = السبورة والداتا شو 

بالكيمياء تعريف الطالب  5  23

 الكهربائية

مقدمة عن الكيمياء الكهربائية 

  وفروعها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باالكسدة  5  24

 واالختزال

دراسة تفاعالت االكسدة 

واالختزال وامهيتها يف الكيمياء 

 الكهربائية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالقوة الدافعة  5  25

  الكهربائية

 

  

القوة الدافعة الكهربائية وكيفية 

  التعبري عن اخلاليا 

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   متحان الشهر الثالثا  امتحان 5  26

 بنیة المقرر .12

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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 البنیة التحتیة  .13

  الكيمياء العامة لطلبة الفيزياء وعلوم احلياة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

  اساسيات الكيمياء العامة املديرية العامة للتدريب التقين واملناهج  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

General Chemistry Raymond Tchang 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .. ..,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .14

            
            مثل االستخدام المتزاید لتقنیة المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغییرات في  المحتوى كنتیجة 

  .لألبحاث الجدیدة في مجال الدراسة
    .لتطویر المقرر واستراتیجیاتھ للمقرر الدراسي لتدریسالبحوث التجریبیة في طرائق ا

  
  
    
  
  
  
 

  

7       

8      


