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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة

 مقرر دراسي  توصيفنموذج 

 ةجامعة المجمع :المؤسسة

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

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 315( كٌم  كمٌةكٌمٌاء تحلٌلٌة ) اسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

 (عملً نات+  ساع نظري انساعتساعات  ) 3عدد الساعات المعتمدة:  .2

 قسم الكٌمٌاء-برنامج مرحلة البكالورٌوسي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّند مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج)فً حال وجو  هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج( , ب

 

 د. شاذلٌة محمود علً :اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4
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  ٌةكٌمٌاء تحلٌلٌة وصف :بقة لهذا المقررالمتطلبات السا .7
 

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

  :للمؤسسة التعلٌمٌة ر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌسموقع تقدٌم المقر .9
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شرح االسس النظرٌة لعملٌة المعاٌرة مع إعطاء فكرة جٌدة عن أنواع التفاعالت  :األهدافب( 
المعاٌرة وتحدٌد موطن الخطأ المحتمل وتدرٌب الطالبة على إجراء التحلٌل  فًالمستخدمة 

 بكفاءة الطرٌقة نفسها . الوزنً

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

 ألنواع الهٌدروجٌنًدراسة كٌفٌة اجراء المعاٌرات وحساب االس  .تعرٌف الطالبة -1
 / دراسة كٌفٌة اجراء خطوات تحلٌل العٌنة وزنٌا.2المختلفة  المعاٌرات

  وزن العٌنات .و الهٌدروجٌنًعلى الطرق المتبعة لحساب االس  التعرف -2
 

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

  مجال الدراسة(.  

التوضٌح والشرح بالقدر  فًمنها  واالستفادة المتخصصةٌتم الرجوع الى مواقع االنترنت 

 . دائماً  على الكمبٌوتر ةوالشرائح المجهز التفاعلٌة السبورةالمناسب للمستوى كما ٌتم استخدام 

 

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

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

  قائمة الموضوعات

 النظريالجزء 

عدد 

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

  2   1     +معاٌرات التعادل ( الحجمً)التحلٌل  الكمًمقدمة عن التحلٌل  -1

أثناء معاٌرات التعادل )منحنى المعاٌرة (  الهٌدروجٌنًحساب الرقم   -2
+أنواع االدلة +دقة معاٌرات التعادل +تطبٌقات  نظرٌات االدلة+االدلة +

 معاٌرات التعادل

     4    8 

 4 2 معاٌرات الترسٌب -3

 معاٌرات االكسدة واالختزال وتطبٌقاتها -4

   تكوٌن المتراكبات وتطبٌقاتها معاٌرات -5

1 

1 

   2  

2 

 8 4  الوزنًلٌل حالت -6
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  العملًالجزء 

 انًىضىع األصبىع

كال" يٍ كربىَبث انصىدَىو وهُذروكضُذ انصىدَىو ببصخخذاو حًض  وقىة حعٍُُ حركُز األصبىع األول

 انهُذروكهىرَك

 يحهىل بُريُجُبث انبىحبصُىو انقُبصٍ ببصخخذاواالكضبنُك  حًض  يحهىل وقىة حركُزحعٍُُ  األصبىع انثبٍَ

 انطرق انًببشرة حفبعالث االكضذة بىاصطت انُىد األصبىع انثبنث

 انُىد انطرق غُر انًببشرة حفبعالث االكضذة بىاصطت انرابعاألصبىع 

 يحهىل كهىرَذ انصىدَىو ببصخخذاويحهىل َخراث انفضت  وقىة حعٍُُ حركُز انخبيشاألصبىع 

 ببصخخذاو عًهُت انًعبَرة حقذَر انكهىرَذ عهً هُئت كهىرَذ انفضت ضبدساناألصبىع 

 عًهُبث انًعبَرة ببصخخذاوحعٍُُ عضر انًبء  انضببعاألصبىع 

 ٍكهىرَذ انببرَىو انًبئ ٍيبء انخبهر فحقذَر  األصبىع انخبصع

 ثُبئً يُثُم جالَىكضُى انُُكمانُُكم فً صىرة حقذَر  األصبىع انعبشر

 يٍ انرصبص وانكروو عهً هُئت كرويبث انرصبص كال" حقذَر األصبىع انحبدٌ عشر

 حقذَر انحذَذ وااليىَُىو فٍ يخهىط األصبىع انثبٍَ عشر
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

  المحاضرة:

 ساعة 26

  الدرس:  مادة

 نظري

  المختبر

   ساعة   24 

  أخرى: عملي

 ة ساعات مكتبٌة + ارشادٌ

 ساعة ( 32)

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

 

 

 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  مستخدمةٌف الستراتٌجٌات التدرٌس التوص
  المهارات.

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1

  والكٌفً الكمًللتفرقة بٌن طرق التحلٌل شرح االسس النظرٌة  -1

 . .الكمًالتعرف على أهمٌة دراسة التحلٌل  -2

  للمعاٌرات المختلفة الهٌدروجٌنًلحسابات االس التعرف على الطرق المستخدمة فً  -3
 .الوزنًخطوات التحلٌل التعرف على  -4
 .للترسٌب من المحالٌل المختلفة األسس النظرٌة التعرف على  -5
 .ووزن العٌنات  الهٌدروجٌنًلحساب االس تطبٌق االسس النظرٌة  -6
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) اختبار  عملًتقوٌم  -3 بنائًتقوٌم  -2اختبارات تحرٌرٌة  -1:طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
(  تطبٌق خطوات التحلٌل الكمً الو زنى المختلفة و بأنواعها  الحجمٌة  المعاٌرات إجراء

 . األداءواختبار 
 

  دراكية:المهارات اإل . ب

تطبٌق  -2المختلفة   الكمً تمٌٌز طرق التحلٌل -1 :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
  .المختلفة المعاٌراتطرق 
  تم تدرٌسها. التً المعاٌراتلجمٌع  pHحساب ال استنباط واستنتاج قوانٌن -3
 . الوزنًالمعاٌرات المختلفة والتعرف على خطوات التحلٌل ان تفرق بٌن  -1
 وتضع لها الحلول المناسبة. العملًالجزء  فًتواجهها  التًتحدد المشكالت  -2

 

  :دمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس المستخ-2

استراتٌجٌة حل  -3 التعاونًاستراتٌجٌة التعلم  -2ٌة الحوار والمناقشة استراتٌج -1
 استراتٌجٌة المحاضرة المعدلة . -4المشكالت 

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3

 المالحظة -3 التحرٌريالتقوٌم  -2االختبارات العملٌة  -1

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
وانجاح العمل  تحمل المسؤولٌة -3التعاون مع الزمٌالت عند اداء التجارب المعملٌة  -2

  المعملً
 

 المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:استراتٌجٌات التعلٌم -2
 التعاونًاستراتٌجٌة التعلم  -3 الذاتًاستراتٌجٌة التعلم  -2استراتٌجٌة المناقشة  -1

 

 طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب:-3
 االختبارات العملٌة -2استخدام المالحظة  -1

   :التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية د. مهارات

 : توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
 االخر  الرأيواحترام  الرأيالقدرة على ابداء  -2االستماع الجٌد  -1

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
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 : التواصل لدى الطالبطرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات -3
 المالحظة  -2الواجبات الجماعٌة           -1

 

 :)إن وجدت( النفسية حركيةهـ. المهارات ال

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة حركٌة توصٌف للمهارات ال-1

  اجراء التجارب المعملٌة بإتقان وتحدٌد الكٌماوٌات المطلوبة لكل تجربة -1

 . ألجهزةامع االدوات والكٌماوٌات و التعامل االمن -2

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

      التعاونًاستراتٌجٌة التعلم  -

   العملًالعرض  -

  المحاكاة - -

 :لدى الطالبالنفسٌة حركٌة طرق تقوٌم المهارات ال-3

 االختبارات العملٌة -اسلوب المالحظة   -

 

 :تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً . جدول مهام5

, مشروع جماعً, رقال, اختبامهمة التقوٌم )كتابة م التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 % 11 6 (اول اختبار )اعمال سنة  1

 %11 11 اختبار )اعمال سنة ثانً( 2

 % 21 14  عملًاختبار  2

خالل  ابحاث + واجبات منزلٌة  3
لفصل ا

  الدراسً

21 % 

 % 41 16 نهائً تحرٌرياختبار  4
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   :د. الدعم الطالبي

تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر تدابٌر  -1

 سبوع(.  أهٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء

 ساعة اسبوعٌا . 32

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
م زامل الزامل وآخرون دار , د. إبراهٌ والوزنً الحجمًالكٌمٌاء التحلٌلٌة التحلٌل  1الكتب المقررة المطلوبة:-

 م 1993/ 1414للنشر والتوزٌع ,جدة  الخرٌجً

لطالب الكلٌات والجامعات , د. محمد آشى وآخرون مطابع شركة  التقلٌدي الكمً الكٌمٌائًالتحلٌل  -2
م 1991/ 1411دار العلم للطباعة والنشر ,جدة الطبعة االولى   

يببدي انكًُُبء انعبيت ،د. يذحج إصالو واخروٌ -2                                   

 

 

م زامل الزامل وآخرون دار , د. إبراهٌ والوزنً الحجمًالكٌمٌاء التحلٌلٌة التحلٌل    :ـالمراجع الرئٌسة1
  –م 1993/ 1414للنشر والتوزٌع ,جدة  الخرٌجً

  يببدي انكًُُبء انعبيت ،د. يذحج إصالو واخروٌ -2

   

  

  ,Science direct,com   : بٌوت الكٌمٌاء, اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونٌة, مو-4
Google  

 

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

 كمبٌوتر  -3السبورة التفاعلٌة  -2 بور بوٌنتعرض  -1
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 :و . المرافق الالزمة

ٌّ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(.  

 متوفرة

 :ت المحاضرات, المختبرات,...الخ()قاعا بانًالم-1
 مناسبة

 

 متوفرة :مصادر الحاسب اآللً-2
 

 

 : الرفق قائمة بها(أة, أذكرها, أو خاص برٌةلى تجهٌزات مخإ)حددها...مثل: الحاجة  صادر أخرىم-3

 ٌوجد

 

 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

  دراسًعمل استبانة تقوٌم المقرر من خالل البوابة االلكترونٌة بالجامعة نهاٌة كل فصل -1

 التغذٌة الراجعة حول المقرر. ألخذالنقاش مع الطالبات دورٌا  -2

 

 

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

 عمل ملف االنجاز للعضوات بالقسم  -1

 حققتها الطالبة   التًتقوٌم للمعاٌٌر  -2

 تقوٌم القرٌن من االعضاء بالقسم -3
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 : عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 مراجعة االستراتٌجٌات التدرٌسٌة الموصى بها.  -1

 مناقشة مجلس القسم  -2

 للقسم  التدرٌبٌةعقد ورشة عمل مع اعضاء القسم حول طرق التدرٌس المستحدثة وفقا للخطة  -3

 محتوٌات المقرر مقارنة بالمقررات النظٌرة بالكلٌات المشابهة.  فًمراجعة المستجدات  -4

 

 

 

عمال الطلبة بواسطة أب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطال-4

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

 : من مؤسسة أخرى(

 . مستقلٌن  عمال الطلبة بواسطة مدرسٌن أتدقٌق تصحٌح عٌنة من  -1

 االختبار. فًالمتابعة المستمرة لمستوى الطالبة   -2

 

 

 

 :مقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرهاصف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  ال-5

 وفقا لنتائج تقٌٌم المقرر والتغذٌة الراجعة من الطالبات.  المراجعة لمحتوى المقرر -1

 على التغذٌة الراجعة من التقوٌمات الدورٌة .ع خطة تطوٌر وتحسٌن المقرر اعتماداً وض -3

 تحقٌق اهدافها.  فًتنفٌذ خطة التطوٌر ومتابعة النجاح  -4

 الفصلًتنفٌذ االهداف وفقا لنتائج التقوٌم  فًخطة التطوٌر وفقا للمستجدات والتقدم  فًالتعدٌل  -5

 للمقرر واداء عضو هٌئة التدرٌس.

 

 

 


