اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
اململكة العربية السعودية

توصيفات
المستوى األول

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
المملكة العربية السعودية

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة :جامعة المجمعة
الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حوطة سدير( قسم الكيمياء)
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
اسم ورمز المقرر الدراسي :كيمياء عامة ( ) 1كيم 1111
.1
 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعتان
 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
ً
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدال من إعداد قائمة بهذه البرامج)

 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي :علوية محمد على حسن
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى االول
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):

 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :كيمياء عامة ( ) 2كيم 1231
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 .8موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:

ب) األهداف:
-1 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
 -1اعطاء الطالبات اساسيات الكيمياء الفيزيائية والتحليلية  ,ودراسة حاالت المادة المختلفة .
 - 2تعريف الطالبة بالكيمياء الحرارية واالتزان الكيميائى وااليونى.
 -3ربط المادة العلمية بالمعملية من خالل تدريب الطالبة على استخدام المعمل فى إجراء التجارب العملية.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
لقد تم اختصار الساعات المعتمدة لتدريس المقرر من 4ساعات الى ساعة واحدة لذا كان البد من التغير
فى المحتوى ليالئم الساعة الواحدة اعتمادا على االبحاث فى المحتوى الدراسى بالجامعات السعودية
وكذلك باالستخدام لتقنية المعلومات ( االنترنت ).

ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
-1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

 -1الحسابات الكيميائية ( النظام الدولى للوحدات -الصيغ الكيميائية -المول 3
وطرق التعبير عن التركيز – حسابات المعادالت الكيميائية)

3

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

2

2

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

2

2

 - 4التوازن االيونى ( نظريات االحماض والقواعد -حساب ال pH

3

3
2

لمحاليل االحماض والقواعد والمحاليل المنظمة – تميؤ االمالح).
 - 5التوازن الكيميائي ( العالقة بين  Kpو  – Kcمبدأ لوشاتلية –
العوامل المؤثرة على التوازن الكيميائى ) .

2

2

 -6الكيمياء الحركية ( قانون سرعة التفاعل – رتبة التفاعل -العوامل
المؤثرة على التفاعل)

2

2

 - 7الكيمياء الحرارية ( معادلة فان درفالس الحرارية -انواع التغيرات فى 1
المحتوى الحرارى -قانون هس وتطبيقاتة).
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-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:
ساعة واحدة
 15ساعة

مادة الدرس:
نظرى

المختبر
ساعتان
=13 ×2
26

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

عملى

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

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم

بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 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.

3

أ .المعارف:
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها -1 :ان تتعرف الطالبة على اساسيات الكيمياء الفيزيائية
والتحليلية و حاالت المادة الثالثة المختلفة .
 -2ان تتعرف الطالبة على كيمياء االتزان الكيميائى  ,االيونى .والكيمياء الحركية والحرارية.
-3ان تتدرب الطالبة على استخدام المعمل فى إجراء التجارب العملية.

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف :استخدام السبورة الذكية وبرنامج
بوربوينت للعرض .
-3طرق تقويم المعارف المكتسبة -1:اختبارات مقالية طويلة  -2اختبارات موضوعية  -3اجراء
بحوث نظرية
 -4المشاركة خالل الجلسات النظرية والعملية
 -5واجب منزلى
 -5عمل لوحات لبعض التجارب المعملية

ب.

املهارات اإلدرايية:

-1توصيف للمهارات اإلدرايية املراد تنميتها:
-2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
-3طرق تقويم املهارات اإلدرايية لدى الطالب:

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
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-1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:

-2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:

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

د .مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية:
-1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
استخدام االلة احلاسبة حلل املسائل املتعلقة بالقوانني الكيميائية باملقرر ،استخدام ادوات املعمل
للتطبيق العملى .
-2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
حل امثلة على القوانني الكيميائية واجراء جتارب معملية ،
-3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
تطبيق استخدام االلة احلاسبة فى الواجب املنزىل  ،اجراء التجارب املعملية .

هـ .املهارات احلريية النفسية (إن وجدت):
-1توصيف للمهارات احلريية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:

-2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
-3طرق تقويم املهارات احلريية النفسية لدى الطالب:
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 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم (يتابة مقال ،اختبار ،مشروع مجاعي،
اختبار نهائي...اخل)

التقويم

األسبوع
احملدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

واجب منزىل

4

%11

2

اوراق حبثية

13

%11

3

اختبار اعمال سنة () 1

7

%11

4

اختبار اعمال سنة () 1

12

%11

5

اختبار عملى

14

%21

6

اختبار نهائى

16

%41

د .الدعم الطالبي:
-1تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األيادميي للطالب (أذير قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف يل أسبوع).
مجيع ساعات االسبوع ما عدا ساعات احملاضرات

هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب املقررة املطلوبة - 1 :الكيمياء العامة دكتور العويس واخرون  ,دار الخريجى للنشر ( اخر طبعة )
 - 2اسس الكيمياء الفيزيائية دكتور محمد مجدى واصل  ,دار الفجر للنشر والتوزيع (.)2004
 -3مبادئ الكيمياء العملية دكتور احمد مدحت اسالم واخرون ( اخر طبعة ).

-2املراجع الرئيسة:

 - 1الكيمياء العامة دكتور العويس واخرون  ,دار الخريجى للنشر ( اخر طبعة )

 - 2مبادئ الكيمياء العملية دكتور احمد مدحت اسالم واخرون ( اخر طبعة ).
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-3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ،التقارير...،اخل) (أرفق قائمة بها)

-4املراجع اإللكرتونية ،مواقع اإلنرتنت...اخل:
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

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

و  .املرافق الالزمة:
بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
الدراسية واملختربات ،وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).
متوفرة
7

-1املباني (قاعات احملاضرات ،املختربات...،اخل):
متوفرة

-2مصادر احلاسب اآللي:
متوفرة
-3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ،أذيرها ،أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
اختبارات مقالية طويلة
اختبارات موضوعية
اجراء بحوث نظرية
المشاركة خالل الجلسات النظرية والعملية
واجب منزلى

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

اقامة معرض ييميائى تقدم فية الطالبة بعض التجارب ورسم اللوحات العلمية وتقديم عروض لبعض
املفاهيم التى ايتسبتها الطالبة خالل العملية التعليمية .
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-3عمليات تطوير

التدريس  :وسائل عرض مرئية ( حاسب – بروجكتور – السبورة الذكية )

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

-4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ،والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):

-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
اسئلة فى بداية احملاضرات ومعاجلة االشكاليات ان وجدت .
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اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
اململكة العربية السعودية

منوذج توصيف مقرر دراسي
املؤسسة:

جامعة اجملمعة

الكلية/القسم ( :األقسام العلمية)كلية العلوم والدراسات اإلنسانية –حوطة سدير
أ)التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز املقرر الدراسي :فيزياء عامة111phys 1
 .2عدد الساعات املعتمدة1( 2 :ن  2+ع)
 .3الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.
ال من إعداد قائمة بهذه الربامج)
(يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج ,بيّن هذا بد ً
 .4اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي:
د /زينب عبد الوهاب حممد
 .5السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:
املستوي األول (قسم الرياضيات – قسم احلاسب األلي – قسم الكيمياء)
 .6املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت):
ال يوجد
 .7املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت):
1

 .8موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:
ال ينطبق

ب  -األهداف
- 1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر :يف نهاية تدريس هذا املقرر
يفرتض إن يكون الطالب قادرا علي:

• التعرف علي اساسيات القياس يف اللفيزياء والكميات األساسية وكيفية حتليل االبعاد
واستحداماتها
• وصف القوانني األساسية يف الفيزياء متمثلة يف قوانني احلركة يف خط مستقيم وقوانني
نيوتن للحركة وما ينتج عن القوى من الشغل والطاقة
• التعرف علي الظواهر الفيزيائية املتعلقة باملواد وخواصها وتطبيقاتها يف احلياة اليومية
•

التعرف علي بعض اخلواص الفيزيائية للموائع الساكنة واملتحركة

•

فهم أن احلرارة شكل من أشكال الطاقة باإلضافة إلي مفهوم درجة احلرارة وطرق قياسها

• فهم تأثري احلرارة علي املواد املختلفة والية انتقال احلرارة
• إجراء جمموعة من التجارب العملية لدراسة بعض الظواهر الفيزيائية املتعلقة باملعارف
السابقة ومناقشة النتائج باستخدام األسلوب العلمي السليم
- 2صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي ( .مثل االستخدام املتزايد
لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت ,والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
الدراسة).
 يتم عرض احملاضرات النظرية والعملية للطالبات باستخدام برامج الكمبيوتر باإلضافةإلي استخدام smart board
 حث للطالبات بضرورة استخدام املواقع التعليمية املوجودة علي شبكة اإلنرتنت حيت يتمكنمن فهم املادة جيدا.
-

تطبيق آلية التواصل مع الطالبات عن طريق الربيد اإللكرتوني واملوقع اخلاص يف مواقع

2

أعضاء هيئة التدريس
ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
- 1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
عدد

ساعات

األسابيع

التدريس

2

2

قائمة املوضوعات

الفصل األول :الكميات الفيزيائية وحتليل املتجهات
 - 1مقدمة
- 2الكميات الفيزيائية –املفاهيم الرئيسيةا
- 3املادة وبناء النماذج
- 4الكثافة وكتلة الذرة
- 5حتليل األبعاد (معادلة األبعاد واستخداماتها)
- 6حتليل املتجهات
- 7ضرب املتجهات (الضرب القياسي للمتجهات  -الضرب اإلجتاهي)
الفصل الثاني :ديناميكا احلركة اإلنتقالية

2

2

- 1اإلزاحة  -السرعة  -التسارع
 - 2املقذوفات
 - 2معادالت احلركة يف خط مستقيم بتسارع ثابت
 - 3احلركة الدورانية بتسارع زاوي ثابت
 - 4قوانني نيوتن للحركة وتطبيقات عليها
- 5قانون اجلذب العام
- 6قوة الوزن – قوة اإلحتكاك
الفصل الثالث:احلركة اإلهتزازية

2

2

- 1احلركة التوافقية البسيطة
 - 2احلركة التوافقية البسيطة (كتلة  -نابض)
 - 3احلركة التوافقية البسيطة (البندول البسيط)
 - 4املوجات الصوتية (خصائصها)–سرعة الصوت  -شدة الصوت

3

1

الفصل الرابع :الشغل والطاقة

1

- 1الشغل الناتج عن قوة ثابتة وقوة متغرية
 -طاقة احلركة – طاقة الوضع

- 2ا لقدرة

 - 3القوى احملافظة والغري حمافظة
 - 4قانون حفظ الطاقة امليكانيكية

 -نظرية الشغل والطاقة

 - 5كمية احلركة اخلطية وحفظها
- 6الدفع والتصادمات وانواعها
الفصل اخلامس :املرونة

1

1

- 1اإلجهاد
- 2االنفعال
 - 3معامالت املرونة
 - 4قانون هوك
الفصل السادس :خواص املوائع

3

3

 - 1مفهوم الضغط – اجهزة قياس الضغط
 - 2مبدأ باسكال
 - 3مبدأ ارمشيدس
 - 4اللزوجة
 - 5التوتر السطحي
 - 6سريان املوائع -قاعدة برنولي وتطبيقات عليها
الفصل السابع  :احلرارة والقياسات احلرارية

3

3

 - 1درجة احلرارة والرتمومرتات
 - 2اخلواص احلرارية للمواد( احلرارة النوعية  -معامل التوصيل احلراري)
 - 3التمدد احلراري للمواد
 - 4تغري احلالة( احلرارة الكامنة لإلنصهار  -احلرارة الكامنة البخر)
 - - 5طرق انتقال احلرارة (التوصيل – احلمل –اإلشعاع)
1

2

اجلزء العملي
- 1

مقدمة عن اجلزء العملي وكيفية رسم النتائج العملية

1

2

- 2

القياسات الدقيقة

1

2

- 3

البندول البسيط

1

2

- 4

سرعة الصوت

1

2
4

- 5

قانون هوك

1

2

- 6

اللزوجة

1

2

- 7

ارمشيدس

1

2

- 8

التوتر السطحي

1

2

- 9

احلرارة النوعية

1

2

1

2

 - 11تعيني درجة اإلنصهار ملادة تنصهر بسهولة
- 2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
احملاضرة:

مادة الدرس:

املخترب

عملي/ميداني/

14ساعة

 14ساعة

 28ساعة

تدرييب

أخرى:

- 3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع):
- 1مطلوب زيادة ساعات املقرر النظرية مبقدار الضعف ( ليصبح املقرر  2ساعة نظرية  2 +ساعة
عملية) حيت يتثنى ألستاذ املقرر أن يضيف جزءا أخر يف الفيزياء العامة مثل الصوت – الضوء –
الكهرباء – املغناطيسية ختدم الطالب الذي ال يدرس فيزياء بعد ذلك يف دراسته املستقبلية.
 - 2مطلوب فصل طالب التحصصات عن بعضهم البعض إلن احتياج طالب قسم احلاسب اآللي
خيتلف عن الرياضيات والكيمياء
- 4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
بيّن لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها.
توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.
الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.
املعارف:
- 1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
تعرِّف أهم املفاهيم األساسية يف الفيزياء
تعطي وصفاً علميًا صحيحاً لكثري من الظواهر الطبيعية
تسمي األجهزة و األدوات املعملية تسمية صحيحة
5

- 2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
احملاضرات الدراسية
البحث و االستقصاء
املناقشة و احلوار
القيام بعمل واجبات و تكليفات منزلية
- 3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
الواجبات
االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
املهارات اإلدراكية:
- 1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
تفرِّق بني املصطلحات الفيزيائية
تتحقق من صحة النظريات بشكل رياضي و منطقي سليم
تستنتج العالقات الرياضية الصحيحة املعربة عن القوانني الفيزيائية
تقارن بني النتائج العملية و النظرية بشكل دقيق
- 2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
البحث و االستقصاء
التعلم الذاتي
التعلم التعاوني
العصف الذهين
ورش عمل
 - 3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
اختبارات الشفوية و التحريرية و العملية
التفاعل و املناقشة
تقييم األوراق الدراسية
تقييم النتائج العملية
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
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- 1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
تستطيع التواصل مع الزميالت واآلخرين
تستطيع النقد املوضوعي والتواصل
تنمية القدرة على مهارة التعلم الذاتي و حتمل املسئولية
- 2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
األوراق الدراسية اجلماعية
العرض اجلماعي
ورش العمل وجمموعات العمل
- 3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
مالحظة تفاعل الطالبات يف جلسة العملي
تقييم األعمال اجلماعية و الفردية
د .مهارات التواصل ,وتقنية املعلومات ,واملهارات العددية:
توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
ترسم اخلط البياني املمثل للنتائج التجريبية بشكل صحيح
تتعامل مع األدوات املعملية حبرص و إتقان
حتافظ على سالمة األدوات املعملية و املعمل
اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
التدريبات العملية
التعلم بالنموذج
البحث االلكرتوني لبعض الظواهر الفيزيائية
طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
تقييم النتائج التجريبية
مراجعة و تصحيح كراسات العملي
االختبارات الدورية املعملية
تفقد املعمل عند االنتهاء من اجللسة
هـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت):
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توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
ال ينطبق
اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:
هـ  .مصادر التعلم:
- 1الكتب املقررة املطلوبة:
الفيزياء العامة د /حممد عطية سويلم وأخرون
الفيزياء العامة للسنوات األوىل اجلامعية ( اجلزء األول ) :أ.د .عبد العزيز عيسوي حامد  ,د .وليد توفيق
يونس حممد .مكتبة الرشد ناشرون ,الرياض  ,الطبعة األوىل  1428هـ  2117 -م
الفيزياء النظرية األساسية د .مروان أمحد الفهاد مكتبة العبيكان  ,الرياض
- 2املراجع الرئيسة:
أساسيات الفيزياء املؤلف( :بوش) (مرتجم)أساسيات الفيزياء الكالسيكية و املعاصرة د .رأفت كامل واصف  :,دار املعارف  ,القاهرة  ,الطبعة السادسة ,
 1987م
- 3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ,التقارير...,اخل) (أرفق قائمة بها)
- 4املراجع اإللكرتونية ,مواقع اإلنرتنت...اخل:
ملتقى الفيزيائيني العرب
املوسوعة الفيزيائية
منتدى التجارب الفيزيائية

www.phys4arab.net/vb/
ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D
www.phys4arab.net/vb/forumdisplay.php...

منتدي الفيزياء التعليمي دكتور حازم سكيك www.hazemsakeek.com
- 5مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة ,واملعايري /اللوائح
التنظيمية الفنية.
و  .املرافق الالزمة:
بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
الدراسية واملختربات ,وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).
- 1املباني (قاعات احملاضرات ,املختربات...,اخل):
8

قاعة ( )7×8م  40 ,كرسي
معمل 9X6

 25كرسي

- 2مصادر احلاسب اآللي:
- 3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربيه خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
جتهيز املعمل بعدد من أجهزة احلاسب اآللي وإعداد التجارب العملية بواسطة برامج احملاكاة
تزويد املعمل بشبكة اإلنرتنت
ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
- 1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
طرح أسئلة أثناء احملاضرة  ,اختبارات متعددة خالل الفصل الدراسي ,طرح أسئلة على املوقع( واجب ),
مناقشة املوضوع املطروح وجلسات تشاوريه مع الطالبات املتميزات واملتعثرات
- 2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
إجراء إحصائية تقييم املقرر يف نهاية كل فصل دراسي
- 3عمليات تطوير التدريس :
تطبيق التقنيات احلديثة يف التعلم
تطبيق التعلم االلكرتوني
- 4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ,والتبادل بصورة دوري ًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):
ال ينطبق
- 5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
االطالع املستمر على مواقع خاصة باملقرر للتعرف على كل ما هو جديد يف هذا العلم
أحذ آراء الطالبات حول طريقة تقديم احملاضرات  ,و حول أسئلة االختبارات و مناقشة ذلك بشكل موضوعي
.
أخذ آراء الطالبات حول املقرر
العمل على تطوير اخلطة الدراسية للمقرر يف ضوء التوجهات املعاصرة و حاجات اجملتمع .
د /زينب عبد الوهاب حممد أمحد
استاذ الفيزياء املساعد –كلية العلوم والدراسات اإلنسانية –حوطة سدير

9

11

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
اململكة العربية السعودية

منوذج توصيف مقرر دراسي
املؤسسة :جامعة اجملمعة.
الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير  -رياضيات
أ)التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز املقرر الدراسي :حساب التفاضل والتكامل(Math111 - )1
 .2عدد الساعات املعتمدة 2 :ساعة معتمدة (1ساعة نظرية  2 +ساعة عملية)
 .3الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.
ال من إعداد قائمة بهذه الربامج)
(يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج ,بيّن هذا بد ً
برنامج الرياضيات
 .4اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي :أ/اماني بين يونس
 .5السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:
املستوى األول (رياضيات – كيمياء – حاسب آلي) 1434هـ
 .6املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت) :اليوجد.
 .7املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت) :اليوجد.
 .8موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :الينطبق.
ب) األهداف:
1

- 1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:
من املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون كل طالبة قادرة على أن:
 - 1تتعرف على الدوال وتركيبها و معكوسها.
 - 2حتسب نهاية أي دالة ومتيز إذا ما كانت متصلة أو غري متصلة.
 - 3متيز بني األنوا املتتلفة للدوال وطرق اشتقاقها واملشتقات العليا واالشتقاق الضمين.
 - 4ترسم املنحنيات بدقة ومهارة.
 - 5تتفهم دور النهايات واالتصال واالشتقاق وتطبيقاته يف فرو العلم املتتلفة.
 - 6تستقصي املعلومات وحتللها وتستتدمها يف اقرتاح احللول للقضايا املرتبطة مبوضوعات
املقرر.
 - 7جتيد التواصل الفعال بينها وبني زميالتها وأستاذة املقرر.
- 2صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي ( .مثل االستتدام املتزايد
لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت ,والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
الدراسة).
 - 1االستفادة من مواقع االنرتنت املرتبطة مبوضوعات املقرر.
 - 2استتدام  Power Pointوالسبورة الذكية يف التدريس.
 - 3استتدام شبكة االنرتنت يف حتديث حمتوى املقرر.

 - 4العمل على تبادل اخلربات بني اجلامعة واملراكز العلمية ذات الصلة.

ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستتدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
- 1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
قائمة املوضوعات

عدد

ساعات

األسابيع التدريس
 - 1الدوال وتركيبها ومعكوسها.
 - 2مفهوم النهاية  ,حساب النهايات  ,االتصال  ,النهايات الالنهائية.
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 - 3مفهوم املشتقة  ,حساب املشتقة
 - 4قاعدة السلسلة ,مشتقات الدوال املثلثية  ,األسية واللوغاريتمية.
 - 5تعريف امليل  ,ميل املماس.
 - 6املشتقات العليا  ,االشتقاق الضمين  ,نظرية القيمة املتوسطة.
 - 7حاالت عدم التعيني  ,القيم العظمى والقيم الصغرى.
 - 8التزايد  ,التناقص  ,التقعر  ,اختبار املشتقة الثانية.
 - 9مسائل األمثلة

- 2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
احملاضرة:

مادة الدرس:

املتترب

عملي/ميداني/

نظري  +متارين

أخرى:

تدرييب

- 3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبو ):
اليوجد.
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- 4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
بيّن لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها.
 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستتدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.
 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.
أ .املعارف:
- 1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
من املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون كل طالبة قادرة على أن:
 - 1تصنف الدوال ومتيز أنواعها.
 - 2توجد نهايات الدوال .
 - 3حتسب املشتقة ألي دالة واملشتقات العليا
 - 3تتعرف على حاالت عدم التعيني .
 - 4ترسم املنحنيات بدقة ومهارة.
- 2اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املعارف:
 - 1احملاضرات.
 - 2املناقشة واحلوار.
 - 3االستنتاج
 - 4الربط بصورة مستمرة بني أهداف احملاضرة وحمتواها.
 - 5إثارة الفضول لدراسة حمتوى املقرر باستتدام بعض الوسائل التعليمية مثل  data showو
.power point
 - 6استتدام االنرتنت لإلطال على ما يستجد من معلومات.
 - 7القيام حبل بعض التمارين املنزلية.
- 3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
 - 1التكاليف األسبوعية.
 - 2البحوث اجلماعية والفردية
 - 3املشاركة أثناء احملاضرات.
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 - 4االختبارات التحريرية.
ب.

املهارات اإلدراكية:

- 1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
من املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون كل طالبة قادرة على أن:
 - 1تستقصي النظريات املرتبطة بعلم التفاضل
 - 2حتلل نتائج احللول ملسائل التفاضل
 - 3تتقن املهارات األكادميية يف طرق حل التمارين

- 2اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املهارات:
 - 1التعليم التعاوني
 - 2حل املشكالت

- 3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
االختبارات والتمارين
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية.:
- 1وصف ملهارات العالقات الشتصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
 - 1تعرب عن وجهة نظرها ملتزمة بآداب احلوار واالستما للرأي اآلخر.
 - 2تهتم باملناقشة اجلماعية وتتحمل مسؤولية تعلمها الذاتي.
 - 3تتجاوب مع العمل اجلماعي والتعاوني وتشارك بالرأي.
- 2اسرتاتيجيات التعليم املستتدمة يف تطوير هذه املهارات:
 - 1املشاركة يف األنشطة الصفية وغري الصفية اجلماعية.
 - 2التعلم التعاوني.
 - 3املناقشة واحلوار.
 - 4العمل يف جمموعات صغرية.
- 3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
 - 1تقييم األعمال الفردية واجلماعية.
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 - 2مالحظة تفاعل ومشاركة الطالبات يف املواقف املتتلفة.

د .مهارات التواصل ,وتقنية املعلومات ,واملهارات العددية:
- 1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
من املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون الطالبة قادرة على أن:
 - 1ختتار مناذج متميزة حلل الواجبات املنزلية.
 - 2تستتدم التقنيات احلديثة للبحث عن املراجع املطلوبة لعمل الواجبات.
 - 3تتقن مهارة البحث والتحليل واسرتجا املعلومات
- 2اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املهارات:
 - 1التعلم التعاوني
 - 2التعلم الذاتي
 - 3حل املشكالت
- 3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 - 1تقييم األعمال الفردية واجلماعية.
 - 2التقييم الشفهي للمناقشة واحلوار بني الطالبات.
 - 3إجراء اختبارات حتريرية.

هـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت):
- 1توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
 -تطور أدائها يف حل التمارين بشكل منوذجي ومبهارة ودقة عالية.

- 2اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املهارات:
 التعلم الفردي جمموعات النقاش الصغرية6

- 3طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:
االختبارات الفصلية والنهائية
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشرو مجاعي,
اختبار نهائي...اخل)

التقويم

األسبو
احملدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

اختبار قصري ()1

خالل الفصل

%4

2

اختبار قصري ()2

خالل الفصل

%4

3

اختبار أعمال السنة ()1

خالل الفصل

%22

4

اختبار قصري ()3

خالل الفصل

%4

5

اختبار قصري ()4

خالل الفصل

%4

6

اختبار أعمال السنة ()2

خالل الفصل

%22

7

اختبار قصري ()5

خالل الفصل

%4

8

اختبار نهائي

آخر الفصل

%42

د .الدعم الطالبي:
- 1تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبو ).
E.mail: a.baniyounis@mu.edu.sa
Mobile no: 0568333729
الساعات املكتبية:
السبت9:42 – 8:52 :
األحد8:52 - 8 :
األربعاء8:52 - 8 :
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هـ  .مصادر التعلم:
- 1الكتب املقررة املطلوبة:
التفاضل والتكامل (اجلزء األول) حساب التفاضل تأليف :األستاذ الدكتور :حسن مصطفى العويضي
- 2املراجع الرئيسة:
Calculus, early transcendental functions, 3rd edition, 2008.
تأليف:
By Robert T. Smith, and Roland R. Minton
(إصدار خاص جبامعة امللك سعود)
- 3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ,التقارير...,اخل) (أرفق قائمة بها)

- 4املراجع اإللكرتونية ,مواقع اإلنرتنت...اخل:
املواقع االلكرتونية ذات الصلة مبوضوعات املقرر.
- 5مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة ,واملعايري /اللوائح
التنظيمية الفنية:
Microsoft office- word ,Power Point,….etc

و  .املرافق الالزمة:
بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملتتربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
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الدراسية واملتتربات ,وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).

- 1املباني (قاعات احملاضرات ,املتتربات...,اخل):
ال يوجد
- 2مصادر احلاسب اآللي:
جهاز كمبيوتر ثابت بقاعة التدريس متصل بالسبورة الذكية وأجهزة العرض املتاحة.
- 3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
ال يوجد
ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
- 1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
 - 1توزيع االستبيانات املقدمة للطالبات عن املقرر الدراسي ذات احملاور املتعددة.
 - 2حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائيا وتفسريها.
 - 3عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح يعترب مؤشر لفاعلية الدرس.
- 2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
 - 1من خالل منوذج تقييم املقرر.
 - 2التقارير السنوية اليت تعدها إدارة القسم.
- 3عمليات تطوير التدريس :
 - 1تطبيق التقنيات احلديثة يف التعليم.
 - 2التعليم االلكرتوني.
 - 3االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة.
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- 4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ,والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):
 - 1مراجعة األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذ املقرر وعضو آخر بالقسم.
 - 2مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو خارجي.
- 5صف إجراءات التتطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتتطيط لتطويرها:
 - 1االجتما الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر لتعزيز نقاط القوة ومعاجلة
نقاط الضعف.
 - 2أخذ آراء الطالبات حول املقرر وموضوعاته وطرق التدريس املتاحة من خالل استبيانات موضوعية
 - 3مراجعة اخلطط الدراسية وتطويرها تبعا للمعطيات احلديثة
 - 4تقييم املقرر الدراسي من خالل االستبيانات السابق تدوينها من خالل الطالبات يف نهاية الفصل
الدراسي.
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