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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

   ةالمجمع جامعة :المؤسسة

 بحوطة سدٌر )قسم الكٌمٌاء(    ةكلٌة العلوم و الدراسات االنسانٌ :الكلٌة/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 324(   كٌم تناسقٌهكٌمٌاء غٌر عضوٌه )رمز المقرر الدراسً: اسم و .1

 عملى 3نظرى+ 2عدد الساعات المعتمدة:  .2

  قسم الكٌمٌاء-: برنامج مرحلة البكالورٌوسي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسًذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائد مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج)فً حال وجو  مة بهذه البرامج(, ب

 

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

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

و  وكٌمٌاء العناصر االساسٌه (2(و )1كٌمٌاء عامة ):بقة لهذا المقرر)إن وجدت(المتطلبات السا .6
 لعناصر االنتقالٌهكٌمٌاء ا

 

 :المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .7
 
 

 :للمؤسسة التعلٌمٌة ر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌسموقع تقدٌم المقر .8
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 :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
دراسة اطٌاف االمتصاص و الخواص  دراسة نظرٌات الربط الكٌمٌائى فى المتراكبات, و كذلك

 المغناطٌسٌه للمركبات التناسقٌه

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 

 مجال الدراسة(.

ج مكتمل و لكن ٌطلب من الطالبات عمل بحوث فى اجزاء من المنهج لالطالع على المنه
   االبحاث الحدٌثه و التدرب على استخدام االنترنت

 

 

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

 :غً تناولهاالموضوعات التً  ٌنب-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 نظرٌات الربط الكٌمٌائى للمركبات التناسقٌه

 )تعرٌف المركبات التناسقٌه )المتراكبات 

  نظرٌة فٌرنر,نظرٌة الرابطة التكافؤٌه, نظرٌة المجال البلورى مع
 شرح الخواص المغناطٌسٌه طبقا لهذه النظرٌه

 الشكل الفراغى المستوى و المشوهتٌلر و -تاثٌرجان 

 نظرٌة االوربٌتال الجزئى 

5 11 

 الطٌف االلكترونى لمتراكبات اٌونات العناصر االنتقالٌه

  االنتقاالت االلكترونٌه المختلفه مع توضٌح  الطٌف الناتج عن
 المجموعات المتناسقه باالمثله المختلفه 

 زدواج العزم مستوٌات الطاقه الٌونات العناصر االنتقالٌه , ا
االوربٌتالى , ازدواج العزم المغزلى , القصور فى المجال 

4 8 
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 البلورى

  تطبٌقات على استخدام مخططات اورجل لتفسٌر طٌف
 االمتصاص لمتراكبات العناصر االنتقالٌه

  قواعد االختٌار المغزلٌه , قواعد االختٌار االوربٌتالٌه مع
 التوضٌح باالمثله المختلفه

4 8 

 

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

 المحاضرة:

+  ساعه نظرى 62

 ساعه عملى 62

عملي/ميداني/       المختبر مادة الدرس:
 تدريبي

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن -3
 ساعات 5ط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: ٌمثل هذا المتوس

 

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

 

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

 1 )موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها .  
لكٌمٌاء العامة قبل البدء فى دراسة هذا المنهج الذى ٌعتبر البد للطالبة من االلمام بمعلومات ا

 فى الجدول الدورى  االنتقالٌه تطبٌقى لدراسة العناصر 

 2 )فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف  مستخدمةٌف الستراتٌجٌات التدرٌس التوص
 أو المهارات.

و  افٌة للمنهج من خالل االنترنتالبد من تنمٌة مهارات الطالبات باالطالع على معلومات اض
 االبحاث الحدٌثه

  

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

  واجبات منزلٌهاختبارات تحرٌرٌة و شفهٌة باالضافة عمل  
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 :المعارف . أ

ختص بدراسة خواص العناصر االنتقالٌه , االلمام بكل ما ٌ :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
وكٌفٌه تكوٌن متراكبات  و االنتقالٌه الداخلٌه فى ضوء دورٌة هذه العناصر فى الجدول الدورى

 تناسقٌه

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2

 محاضرات بالبوربوينت, استخدام االنترنت

 االختبارات :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 

 دراكية:المهارات اإل . ب

 االنتباه :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 

 اسئلة شفوٌة مفاجئة داخل المحاضرة:دمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس المستخ-2

 

 :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3

 

 :ل المسؤوليةج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحم

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 
 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 
 

اسناد  :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3
 قٌٌم مدى االنجاز فٌهامهام و انشطه للطالب و ت

 

 :د. مهارات التواصل, وتقنية المعلومات, والمهارات العددية

 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
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 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 

 :)إن وجدت( النفسية حركيةال هـ. المهارات

سرعة االجابه  :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة حركٌة توصٌف للمهارات ال-1
 عند طرح االسئله

 

 

محاولة طرح اسئلة قصٌره فى  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 المحاضره لتنمٌة مهارات التفكٌر السرٌع للطالب

 

 :لدى الطالبالنفسٌة حركٌة طرق تقوٌم المهارات ال-3

 

 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

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

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 %11 سادسال (1اختبار) 1

 %11 ثانًال (2اختبار) 2

 %21 طول الترم و انشطه بحوث 3

 %21 طول الترم عملى 4

 %41  اختبارنهائى 5

 :د. الدعم الطالبي

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

ساعة فى  35ع(.  سبوأهٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل  الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء

 االسبوع
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 :هـ . مصادر التعلم

العناصر االنتقالٌه االساسٌه و كٌمٌاء التناسق , حسٌن محمد , سمٌر ابو  :الكتب المقررة المطلوبة-1
 القاسم

 

 :المراجع الرئٌسة-2

Basic Inorganic Chemistry, F.A. Cotton, G. Wilkinson and P.L. Gauss, 

John wiley and sone, (1998) 

S.A .Cotton and F.A. Hart, The heavy transition elements, Macmillan 

Education Ltd, London, 1984 

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

 

 :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونٌة, مو-4

 

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

 

 

 :و . المرافق الالزمة

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 حاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة ال
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 متالئمة و متوافرة

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

 

 ٌوجد معمل حاسب الى للطالبات بالكلٌة :مصادر الحاسب اآللً-2
 

 

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

 وجد منهج عملى لهذا المنهجال ٌ

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 

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

 ٌة فى الشرحالبد للمحاضر استخدام البوربوٌنت و السبورة الذك

 

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 

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

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

 :من مؤسسة أخرى(

 

 :مقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرهالتخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  الصف إجراءات ا-5

 

 

 


