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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصٌف مقرر دراسًنموذج 

  ةجامعة المجمع  :المؤسسة

 قسم الكٌمٌاء –بحوطة سدٌر  ةكلٌة العلوم والدراسات االنسانٌ: الكلٌة/القسم 

 

 :التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ(

  221كٌم  –كٌمٌاء عضوٌه )حلقٌه غٌر متجانسه( اسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

             (2+0+2)4    عدد الساعات المعتمدة: .2

 ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 ال ٌوجد

  :اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4
 اقبال صدٌق محمد احمد ٌوسف .5

 

  :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً .6
 المستوى الرابع

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .7
 (211)كٌم2وك. عضوٌه (  121)كٌم1ك. عضوٌه 

 

  :اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت(المتطلبات  .8
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 ال توجد
 

  :موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة .9
 التوجد

 

  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
 

واهمٌتها وطرق تسمٌتها وكذلك طرق تحضٌر  ةغٌر المتجانس ةبالمركبات الحلقٌ ةتعرٌف الطالب
 بعضها وتفاعالتها .

وفصل مخالٌط بعض المركبات  ةغٌر المتجانس ةالحلقٌ ةتحضٌر بعض المركبات العضوٌ
 . ةالعضوٌ

 

صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً . )مثل االستخدام المتزاٌد -2
لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً 

 مجال الدراسة(.   

 بالقدر والشرح التوضٌح فً منها ةواالستفاد ةالمتخصص االنترنت مواقع الى الرجوع ٌتم

   البروجكتور على  البوربوٌنت وعروض ةفاعلٌالت ةالسبور استخدام ٌتم كما للمستوى المناسب

 

 

 

 

توصٌف المقرر الدراسً )مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً ج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 يالنظرء الجز :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 ةوغٌر االروماتٌ ةاالروماتٌ ةغٌر المتجانس ةتسمٌة المركبات الحلقٌ
 . ةبالطرق المختلف

2 4 

على ذرة واحده غٌر متجانسه ,طرق  ةالمحتوٌ ةمركبات خماسٌة الحلق
 تفاعالتها واهمٌتها . –تحضٌرها 

3 6 
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 2 1 . ةطرق التحضٌر والخواص الفٌزٌائٌ –واقرانه  مركبات االندول

تحتوى على ذرة واحده غٌر متجانسه من  التً ةمركبات سداسٌة الحلق
 . ةرق التحضٌر وتفاعالتها الكٌمٌائٌحٌث ط

3 6 

 2 1 دراسة طرق تحضٌر وتفاعالت الكٌنولٌن واالٌزوكٌنولٌن

 4 2 تحوى ذرتٌن غٌر متجانستٌن . ةٌة الحلقدراسة مركبات خماس

 2 1 ذرتٌن غٌر متجانستٌن تحوى  ةركبات سداسٌة الحلقدراسة م

 : الجزء العملًالموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-2

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 مثل  ةغٌر المتجانس ةتحضٌر بعض المركبات الحلقٌ  :اوالً 

 كربواٌثوكسً بٌروالت . – 5,3ثنائً مٌثٌل ,  – 4,3مركب -1

 ثنائً مٌثٌل بٌروزوالت    -5,3مركب  -2

 حمض النٌكوتٌك  -3

 اندول فٌنٌل -3مركب  -4
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 28    7    ثانٌاً : دراسة مخالٌط المركبات العضوٌه وكٌفٌة طرق فصلها 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

   المحاضرة:

 ساعتان اسبوعٌاً 

2 ×13 =26 

 ساعه

  الدرس:  مادة

 ينظر

  المختبر

 ساعات اسبوعٌاً 4

4×11=44 

عملً/مٌدانً/      
  تدرٌبً

   ًعمل      

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن -3
  ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 
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 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

  .موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها 

 فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو  مستخدمةتوصٌف الستراتٌجٌات التدرٌس ال
 المهارات. 

   .ًالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراس 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1

,وان  ةوالشائع ةٌر المتجانس وطرق تسمٌته النظامٌما هو المركب الحلقى غ ةان تعرف الطالب
( من حٌث الفٌوران والثٌوفٌن -)البٌرول  ةالخماسٌ ةذات الحلق ةالمركبات الحلقٌ ةتعرف الطالب

تحضٌر  طرق ةلها .وان تعرف الطالب ةوالكٌمٌائٌ ةوطرق تحضٌرها والخواص الفٌزٌائٌ اهمٌتها
وطرق تحضٌره على مركب البٌرٌدٌن  ةواقرانه ,ان تتعرف الطالب ةزٌائٌاالندول وخواصه الفٌ

(  ةلحلقعالت االستبدال االلكتروفٌلى والنٌكلوفٌلى لاله وتف ةالقاعدٌ ة)الخاصٌ ةوتفاعالته الكٌمٌائٌ
ما وتفاعالتهما .ان الكٌنولٌن واالٌزوكٌنولٌن وطرق تحضٌره ًعلى حلقت ةان تتعرف الطالب

 ةكسازول من حٌث الخواص الفٌزٌائٌعلى مركبات البٌرازول واالمٌدازول واال ةتتعرف الطالب
ذات  ةامثله للمركبات السداسٌ ةان تعرف الطالب, ةت المهموطرق التحضٌر وبعض التفاعال

 لها . ةن غٌر متجانستٌن واالهمٌة الحٌوٌذرتٌ

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 .ةاستراتٌجٌة المحاضر .1
 عروض البوربوٌنت   . .2
 ةلاستراتٌجٌة النقاش وطرح االسئ.  .3

 :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 (ةالطوٌل ةواالسئل ً) مزٌج من الموضوع ةات الشفهٌة واالختبارات التحرٌرٌاالختبار

  دراكٌة:المهارات اإل . ب

  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 فصل مخلوط من مركبٌن عضوٌٌن . ةان تستطٌع الطالب
 مكونات المخلوط تمٌٌز ةان تستطٌع الطالب

  :المستخدمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس -2
 العملً التجرٌب

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3
 االختبار العملً+  تحرٌرٌة اختبارات

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة



5 

 

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 مكان ونظافة ةالتجرب وبعد قبل االدوات غسل– التجارب ال جراء مجموعات الى الطالبات توزٌع
 ةالتجرب

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 الطالبات على ةالعملٌ التجارب توزٌع

 :الطالبطرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى -3
 .المكان وترتٌب المكان نظافة ومالحظة ةالتجرب من ةالمطلوب ةالنتٌج الى الوصول

   :د. مهارات التواصل, وتقنٌة المعلومات, والمهارات العددٌة

 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1

استخدام مواقع أعضاء  التعامل مع الحاسب اآللً من خالل استخدام الشبكة العنكبوتٌة ومن خالل
 هٌئة التدرٌس .

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 التعلم الذاتً .

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 مراجعة ومناقشة الواجبات واالبحاث .

 :)إن وجدت( النفسٌة هـ. المهارات الحركٌة

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1
 ال تنطبق

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

, مشروع جماعً, ر)كتابة مقال, اختبامهمة التقوٌم  التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

االسبوع  (1اختبار اعمال سنه ) 1
 السادس

 10% 

االسبوع  (2اختبار اعمال سنه ) 2
 الثانً عشر

10% 

خالل  ةضٌع ذات العالقعن  الموا ةالعنكبوتٌ ةالشبك ًالبحث ف 3
الفصل 

20% 
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الدراسً  وتأدٌة الواجب والحضور ةالشفهٌ ةوالمشارك
 االول

حسب ما  اختبار العملً 
 ٌحدد

  20% 

نهاٌة  يللنظر ًاالختبار النهائ  4
الفصل 

الدراسً 
 االول

40% 

  :د. الدعم الطالبً

 . اٌام االسبوع  خالل  ًبٌن المحاضرات والعمل الوقت ما 

 :هـ . مصادر التعلم

 :المطلوبةالكتب المقررة -1
 , ناصر محمد المهندس , ًحسن محمد الحازم – ةغٌر المتجانس ةالمركبات الحلقٌ -1

 سهام عبد الرحمن العٌسى .    
حمد بن عبد هللا اللحٌدان ,محمد ابراهٌم حسن ,  – ةوالحٌوٌ ةغٌر المتجانس ةالمركبات الحلقٌ -2

 سالم سلٌم ذٌاب.

3- Heterocyclic Chemistry   ʺ2ⁿᵈ Ed.T.L.Gilchrist Longman  1993      ʺ 

4- Heterocyclic Chemistry   ʺ2ⁿᵈ Ed. J.AJoule,G.F.Smith  .                 ʺ 

 :المراجع الرئٌسة-2

حمد بن عبد هللا اللحٌدان ,محمد ابراهٌم حسن , سالم سلٌم  –ةوالحٌوٌ ةانسغٌر المتج ةالمركبات الحلقٌ 
 ذٌاب .

 الكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة, التقارٌر,...الخ( )أرفق قائمة بها( -3

 ال توجد 

 :المراجع اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت...الخ-4

الكٌمٌاء . منتدٌات  -بٌوتات الكٌمٌاء ــــwww.yahoo.com. ـــ www.googel.comمحرك بحث 

 وكٌبٌدٌاء

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح -5
 :التنظٌمٌة الفنٌة

 ال توجد

 :و . المرافق الالزمة

http://www.yahoo.comــــ
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ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 :)قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ( بانًالم-1
 .مزوده بسبورات تفاعلٌه وجهاز عرض   المحاضرات ةقاع

 .ةناسبه جداً من حٌث الحجم والتهوٌمالقاعات 

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 لجهاز الكمبٌوتر الشخصً . باإلضافةبأجهزة كمبٌوتر  مزوده   المحاضرات ةقاع

 :بها(رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  برٌةلى تجهٌزات مخإمصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة -3

 . ابخره دوالب -1

  شفط وح مرا -2

 .والمواد واالدوات االجهزه لحفظ دوالٌب -3

 اولٌه اسعافات وصندوق( وغٌرها مبكر انذار اجهزة, حرٌق طفاٌات)  وسالمه امن اجهزة-4    

 

 

 

 

 تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره  . ز

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس -1

تكون فً صورة أسئلة موجزة سرٌعة تقدم للطالبة فً أول المحاضرة  ًوالت االختبارات الفورٌة القصٌرة

 أو فً ثناٌاها بشكل فجائً دون استعداد مسبق لٌجعل الطالبة فً حالة انتعاش علمً وعقلً بشكل دائم.

 . ةٌلاالختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة الموضوعٌة)القصٌرة( واألسئلة الطو

 . عن المقرر للطالبات استبانة

 :استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم -2

 توجدال 

 ةالراجع ةالتغذٌ :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3
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عمال الطلبة بواسطة أعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -4

دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مستقلٌن, والتبادل بصورة   مدرسٌن 

 :من مؤسسة أخرى(

 ال توجد

 :صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها-5

 فحص درجات المتعلمٌن . -1

  فحص استبانات المتعلمٌن -2

 بعضو آخر ٌقوم بتدرٌس المقرر . ةاالستعان -3

 

 

 

 

 


