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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

  جامعة المجمعة :المؤسسة

 كلٌة العلوم والدراسات االنسانٌة بحوطة سدٌر قسم الكٌمٌاء : الكلٌة/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 224كٌمٌاء تحلٌلٌة )وصفى ( كٌم اسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

 ( عملًساعة 2+  نظريساعة 2ساعات )  3عدد الساعات المعتمدة:  .2

 برنامج الكٌمٌاءي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمةد مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج)فً حال وجو  بهذه البرامج( , ب

 

 أ. علوٌة محمد على :اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4
 

 المستوى الرابع :المقرر الدراسً المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌهالسنة أو  .5
 

 ( 111)كٌم ( 1كٌمٌاء عامة ):بقة لهذا المقرر)إن وجدت(المتطلبات السا .6
 

 

 ٌوجد ال :)إن وجدت( المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر .7
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
 وأهمٌتها فً المجاالت المترابطة  التعرف على مبادئ الكٌمٌاء التحلٌلٌة  -1
 التمٌٌز بٌن التحلٌل الكمى والوصفى  -2
  وأسسه التعرف على أهمٌة دراسة التحلٌل الوصفً -3
  على بعض األجهزة المستخدمة فً التحلٌل الوصفًالتعرف  -4
 للمواد الكٌمٌائٌة  التعرف على الطرق المستخدمة فً التعبٌر عن التركٌزات المختلفة -5
 والمتراكبات والترسٌب ثابت االتزان فً تفاعالت التعادلالتعرف على  -6
 وتحلٌل مختلف العٌنات. األسس النظرٌة لفصل وتحلٌل المخالٌطالتعرف على  -7
 عملٌا. تطبٌق االسس النظرٌة لفصل المخالٌط -8

 
 

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

العلمٌة تشجٌع الطالبات لعمل ابحاث مصغرة للتدرب على دخول المواقع  -1مجال الدراسة(.  
 والتعاونى.  الذاتًوتطوٌر التعلم  بالشبكة العنكبوتٌة

بعد مقارنتها بالمقررات المثٌلة  المستجدة  النظرٌة  مراجعة محتوٌات المقرر واضافة االجزاء -2

 .  بالكلٌات المناظرة

المكمل لمفردات لجزء العملى التمام اتوفٌر مصادر التعلم االزمة من مراجع وكٌماوٌات  -3

  المقرر.

 

 

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

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

  قائمة الموضوعات

 الجزء النظرى

عدد 

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

/ مقدمة عامة فً الكٌمٌاء التحلٌلٌة بأنواعها وأهمٌتها فً المجاالت 1
 المترابطة  

2 4 

 2 1  أسسه/ أهمٌة دراسة التحلٌل الوصفً و 2

 2 1 / عرض لبعض األجهزة المستخدمة فً التحلٌل الوصف3ً
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/ التحلٌل الوصفً والطرق المستخدمة فً التعبٌر عن التركٌزات 4
 المختلفة 

 

2 4 

 4 2 / ثابت االتزان فً تفاعالت التعادل5

 4 2 / االتزان وتكوٌن المتراكبات6

 4 2 / الترسٌب واالتزان7

 4 2 / األسس النظرٌة لفصل وتحلٌل المخالٌط8

 2 1 / تحلٌل مختلف العٌنات ) السبائك (9

عدد  الجزء العملى
 األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 2 1 ( من مخلوطهما  3-2-1فصل انٌونات المجموعة ) -1

(فصل كاتٌونونات  6-5-4-3-2-1فصل كاتٌونات المجموعة ) -2
 كل مجموعة عن بعضهما .

11 21 

فصل كاتاٌونات مختلفة من المجموعات السابقة بعد وضعها فى  -3
 مخلوط 

2 4 

 

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

  المحاضرة:

03 

  الدرس:  مادة

---------- 

  المختبر

26 

عملي/ميداني/      
 تدريبي

  أخرى:

 ساعات مكتبٌة وارشادٌة 

 ساعة ( 32)

 

دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن ٌمثل هذا  ساعات-3
 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

 

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

 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

 للتفرقة بٌن طرق التحلٌل الكمى والكٌفى شرح االسس النظرٌة  -1

 . وأسسه التعرف على أهمٌة دراسة التحلٌل الوصفً -2

 للمواد الكٌمٌائٌة  الطرق المستخدمة فً التعبٌر عن التركٌزات المختلفة التعرف على -3
 التعرف على ثابت االتزان فً تفاعالت التعادل والمتراكبات والترسٌب -4
 وتحلٌل مختلف العٌنات. األسس النظرٌة لفصل وتحلٌل المخالٌطالتعرف على  -5
 تطبٌق االسس النظرٌة لفصل المخالٌط عملٌا. -6

 
 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 الذاتًاستراتٌجٌة التعلم  -4الطرٌقة العملٌة  -3المناقشة  -2استراتٌجٌة المحاضرة  -1

 

تقوٌم عملى ) اختبار  -3تقوٌم بنائى  -2اختبارات تحرٌرٌة  -1:طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 االداء . اختبارى ٌتم فصلها ( ووالكاتٌونات الت  التعرف على االنٌونات

 

  دراكية:المهارات اإل . ب

تطبٌق طرق  -2تمٌٌز طرق التحلٌل المختلفة  -1 :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 الفصل المختلفة لمجامٌع االنٌونات والكتٌونات المختلفة فى مخالٌطها .

  لجمٌع الوحدات التى تم تدرٌسها.استنباط واستنتاج قوانٌن االتزان الكٌمٌائى -3
 ان تفرق بٌن تفاعالت االكسدة واالختزال.  -4
 تحدد المشكالت التى تواجهها فى الجزء العملى وتضع لها الحلول المناسبة. -5
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  :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

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

2-  

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

 

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

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

  :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
 الراى واحترام الراى االخر القدرة على ابداء  -2االستماع الجٌد  -1

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 

  :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3
 المالحظة  -2الواجبات الجماعٌة           -1

 

 :)إن وجدت( النفسية حركيةهـ. المهارات ال

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

  وتحدٌد الكٌماوٌات المطلوبة لكل تجربة بإتقاناجراء التجارب المعملٌة  -1

 . ألجهزةاوالتعامل االمن مع االدوات والكٌماوٌات  -2
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 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 استراتٌجٌة التعلم التعاونى      -

 العرض العملى   -

  المحاكاة - -

 :لدى الطالبالنفسٌة حركٌة طرق تقوٌم المهارات ال-3

 االختبارات العملٌة -اسلوب المالحظة   -

 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

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

األسبوع 
 لهالمحدد 

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 % 21 5 اختبار تحرٌرى اول )اعمال سنة ( 1

 % 21 14 اختبار عملى  2

خالل  ابحاث + واجبات منزلٌة  3
االلفصل 
 الدراسى 

21 % 

 % 41 16 اختبار تحرٌرى نهائى 4

 :د. الدعم الطالبي

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

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

 ساعة اسبوعٌا  32
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  :هـ . مصادر التعلم

 عادل أحمد جرار, كمال إبراهٌم أبو دارى وآخرون 1الكٌمٌاء العامة  -1 :الكتب المقررة المطلوبة-1

التحلٌل النوعً غٌر العضوي , د. صالح الدٌن مصفى  -3العامة . , العوٌس وآخرون . الكٌمٌاء  -2
الكٌمٌاء التحلٌلٌة التحلٌل الحجمى , محمد على خلٌفة الصالح  -4)جامعة الملك سعود (  الحجاجى محمدو

 الكٌمٌاء -6م 1992الكٌمٌاء الجامعٌة , عادل أحمد جرار وآخرون -5م جامعة الملك سعود 1987
  (الكٌمٌاء العملٌة , د. أحمد مدحت إسالم وآخرون )آخر طبعة -7م 1977التحلٌلٌة , محمود محمد حسن 

التحلٌل النوعً غٌر العضوى , د. صالح  -2الكٌمٌاء العامة . , العوٌس وآخرون :المراجع الرئٌسة-2
الكٌمٌاء التحلٌلٌة التحلٌل الحجمى , محمد  -3)جامعة الملك سعود (  الحجاجى محمدوالدٌن مصطفى 

 م جامعة الملك سعود 1987على خلٌفة الصالح 

 الكٌمٌاء العملٌة , د. أحمد مدحت إسالم وآخرون )آخر طبعة ( -4

 

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

 Vogel. A.T. Text book 

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

 

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

 كمبٌوتر  -3السبورة التفاعلٌة  -2عرض بروجكتر  -1

 

 :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

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

 

 متوفرة:مصادر الحاسب اآللً-2
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   :رفق قائمة بها(أة, أذكرها, أو خاص برٌةلى تجهٌزات مخإصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة م-3

 ٌوجد ال

 

 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

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

 التغذٌة الراجعة حول المقرر. ألخذمع الطالبات دورٌا النقاش  -2

 

 

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

 عمل ملف االنجاز للعضوات بالقسم  -1

 تقوٌم للمعاٌٌر التى حققتها الطالبة   -2

 تقوٌم القرٌن من االعضاء بالقسم -3

 

 

  :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 بها.  الموصًمراجعة االستراتٌجٌات التدرٌسٌة  -1

 مناقشة مجلس القسم  -2

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

 . النظٌرة بالكلٌات المشابهة مراجعة المستجدات فى محتوٌات المقرر مقارنة بالمقررات -4
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عمال الطلبة بواسطة أب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطال-4

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

  :من مؤسسة أخرى(

 . عمال الطلبة بواسطة مدرسٌن  مستقلٌنأتدقٌق تصحٌح عٌنة من  -1

 المتابعة المستمرة لمستوى الطالبة  فى االختبار. -2

 

 

 

 :مقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرهاللمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  ال صف إجراءات التخطٌط-5

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

 وضع خطة تطوٌر وتحسٌن المقرر بناءا على التغذٌة الراجعة من التقوٌمات الدورٌة . -3

 تنفٌذ خطة التطوٌر ومتابعة النجاح فى تحقٌق اهدافها.  -4

 الفصلًالتعدٌل فى خطة التطوٌر وفقا للمستجدات والتقدم فى تنفٌذ االهداف وفقا لنتائج التقوٌم  -5

 للمقرر واداء عضو هٌئة التدرٌس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


