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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصٌف مقرر دراسًنموذج 

  المجمعةجامعة  :المؤسسة

 قسم الكٌمٌاء –بحوطة سدٌر اإلنسانٌةكلٌة العلوم والدراسات  : الكلٌة/القسم 

 :التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ(

 Chem323( 2) كهربٌة عكسٌةاسم ورمز المقرر الدراسً: كٌمٌاء فٌزٌائٌة )

 ساعات4عدد الساعات المعتمدة:  .1

 ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .2
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 

  :التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسًاسم عضو هٌئة  .3
 د/مرٌم العاز ابراهٌم 

  :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً .4
 دسالساالمستوى 

 Chem225( 1( كٌمٌاء كهربٌة ) المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت .5
6.  

 

 

  :وجدت( المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن .7
 توجد ال  .8

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

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

 -3  الكهربًطرق قٌاس التوصٌل  -22تعرٌف الطالبة بالمحالٌل االلكترولٌتٌة  -1
 2اعطاء فكرة عامة عن العملٌات الهروكٌمٌائٌة

الى  لرجوع ا صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً . )مثل-2
والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة   اإلنترنت مواقعتقنٌة المعلومات أو  واستخداممراجع الحدٌثة 

 (.   المتطورةالتوصٌل الكهربائً لألبحاث الجدٌدة فً 

التوضٌح والشرح بالقدر  فًمنها  واالستفادة المتخصصةٌتم الرجوع الى مواقع االنترنت 

 powerال على  والشرائح المجهزة التفاعلٌة السبورةالمناسب للمستوى كما ٌتم استخدام 

point  

 .الكهربائً اشراك الطالبات بتكلٌفهم بالبحوث التً تدعم  فهم المقرر

 

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

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

فوق  -جهد التحلل-تعرٌفات -مقارنة بٌن عملٌة عكسٌة غٌر عكسٌة -1 1
 %15أنواعه وطرق القٌاس واالحتٌاطات  -االستقطاب-الجهد

    2    4 

العملٌات المصعدٌة والعملٌات المهبطة )معادلة تافل( العوامل المإثرة  - .
 %11 فوق الجهد التركٌزي –على فوق الجهد 

      2 4 

امثلة على  -تمام الترسٌب–الطرق العوامل المإثرة –ترسٌب المعادن - .
 %22المعادن ترسٌب 

 ينظرٌة الخمول المصعد-يالخمول المصعد -لعملٌات المصعدٌةا -4
11 % 

 %32أنواع التآكل المإثرة علٌه طرق الوقاٌة -ظاهرة التآكل -5

قٌاس معدل تؤكل الحدٌد الصلب فً الوسط -1-:الجزء العملً -6
تؤثٌر -3قٌاس معدل تؤكل االلومنٌوم فً الوسط القاعدي. -2الحمضً.  

ترسٌب -5ترسٌب النحاس مهبطٌآ. -4إضافة بعض المواد العضوٌة . 

  2 

 

2 

4 

 

1 

4 
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االستقطاب -7تعٌن جهد التحلل لاللكترولٌتات. -6الرصاص مصعدٌآ.  
ب المصعدى لمعدن االلمونٌوم فً االستقطا -1المصعدى لمعدن الحدٌد. 

 االستقطاب المصعدى لمعدن االلمونٌوم فى الحمض-9األوساط القاعدٌة . 

 

 

 

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

 المحاضرة:

 ساعة(39)

 الدرس: مادة

 ساعة(34)

 المختبر
 ساعة(13)

 بحوث  واختبارات  عملً

 ساعات(55)     

 

ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً -3
ساعة للفصل  48أن ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 الدراسى الواحد.

 

 

تطٌق المادة التدرٌسٌة عملٌا ذلك فى  ٌتم  -:تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم -4

 والدراٌة بخواص الكهربٌة لطبٌعة االشٌاء الصناعٌة العلمٌةمجاالت البٌئة  فً

ٌّ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  مستخدمةالتدرٌس التوصٌف الستراتٌجٌات
 جٌات المستخدمة تحتاجتٌاالسترا المهارات. 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 -:توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
توسٌع  -2  طور لمعرفة الحالة الفزٌائٌة للمادة تحت الدراسةاتزان المعرفة  كٌفٌةادراك  -1 

 العلمٌةللطالب  حتى ٌزٌد حصٌلته  العلمًزٌادة الخٌال  -3الدائرة الفكرٌة للدارس 
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 استراتيجيبث انتذريس انًستخذيت نتنًيت تهه انًعبرف: -2

 وانًىاضيع يرتبت اننمبط  يحبضراثشكم  فياستراتيجيت اإلنمبء:    . 1

اختببر انطبنب نًعرفت يذي فهًه نهحبنت  -1 استراتيجيت اننمبش انًشترن وانحىار انًفتىح.. 2

 تكهيف انطهبت ببحىث وينبلشتهب 2 انكهربيت

اعًبل  -3واالختببراث انعًهيت  -2االختببراث اننظريت  -1 -طرق تمىيى انًعبرف انًكتسبت::-3

 شكم  ايتحبنبث وواجببث فيانسنت 

  دراكٌة:المهارات اإل . ب

تنمٌة االدراك -2 الذهنًتنمٌة االدراك  -1  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 المعرفًتنمٌة التوصٌل  -4  التطبٌقًتنمٌة االدراك  -3 المعرفً

 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
تنمى االدراك من وسائل تعلٌمٌة  ووسائط  التًاستعمال المؤثرات  -2المحاضرات المنظمة   -1

  تعلم متطورة  والكترونٌة

 

 ٌوجد ال  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3

 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة

ٌمكن  وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
وتجوٌد االداء  -2ٌكلفن بها   التًاداء الوجبات  فًاستعداد الطالبات  -1معرفة  ذلك من

 المعمل فًمن استعداد الطالبات للتعاون خاصة  -3العمل  فًواالتقان 
 
 

 -استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2

داخلٌا  التعلم الحدٌثة وتقدمهاومتابعة نظرٌات  -2بتطبٌق طرق الجودة    -1
 وخارجٌا

 مراقبة  استراتٌجٌات وتنفٌذها وتطوٌرها دورٌا -3  
 
 

 -:طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3

ونتائجها مع  كلٌات الجامعة المختلفة والجامعات االخرى   التقٌٌمتبادل طرق  -1

 للمهارات التقوٌمٌةحتى تتطور البرامج 

   :د. مهارات التواصل, وتقنٌة المعلومات, والمهارات العددٌة
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 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 

 :)إن وجدت( النفسٌة هـ. المهارات الحركٌة

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1

 

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 

 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

, مشروع جماعً, رمهمة التقوٌم )كتابة مقال, اختبا التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

االسبوع  فصلٌة اول وثانً اختبارات 1
السادس 
والحادي 

 عشر

22% 

نهاٌة  ختبارات عملٌةا 2
الفصل 

 الدراسً

22% 

 %12 العاشر اجراء بحوث نظرٌة  3

خالل  انشطة الخرى 4
الفصل 

 الدراسً

12% 
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نهاٌة  اختبار نهائً 5
الفصل 

 الدراسً

42% 

 :د. الدعم الطالبً

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

ساعة فى  13سبوع(. أالذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل 

  االسبوع .

 

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1

 االلكترولٌتى والخالٌا الجلفانٌةالتوصٌل  –كٌمٌاء الكهربٌة ال -1

حرار واخرون دار الضٌاء للنشر  الكٌمٌاء العامة  عادل احمد -2

 م 1992 الثانًالجزء 

3-Fundamentals of Electro chemical  Science (H,B, 

Oldham & J.C. May Land<Academic Press ,  

Inc.(1994)  .                                                                          
                                                  

  - :ـالمراجع الرئٌسة2

ٌمٌاء الفٌزٌائٌة الكهربٌة محمد وجدى واصل دار الفجر للنشر كاسس ال -1
     (2224)والتوزٌع 

2- Principles and Applications of Phase rule digrams "D.R. Crow, 
British Library (1988) 

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

منتدٌات  -بٌوتات الكٌمٌاء ــــwww.yahoo.com. ـــ www.googel.comــ محرك بحث     :

 الكٌمٌاء 

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

http://www.yahoo.comــــ
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 2برامج كورس الب  -1 -:/اللوائح التنظٌمٌة الفنٌة
االٌمٌل حاضرات على البوربوٌنت على ارسال الم -4السبورة التفاعلٌة      -3برامج الجسور      -

 االتى 

(Secondclass76gmail.3com)          
 

 

 :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(.  

 

 :)قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ( بانًالم-1
 

 

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 

 

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

 لتطوٌر الطالبات علمٌا وتنموٌا. لألبحاثتجهٌز معامل 

 

 

 تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره  . ز

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

تكىٌ في صىرة أسئهت يىجزة سريعت تمذو نهطبنبت في أول انًحبضرة  وانتي االختببراث انفىريت انمصيرة

 .أو في ثنبيبهب بشكم فجبئي دوٌ استعذاد يسبك نيجعم انطبنبت في حبنت انتعبش عهًي وعمهي بشكم دائى

 

 . انطىيهتاالختببراث انذوريت واننهبئيت وانتي تشًم األسئهت انًىضىعيت)انمصيرة( واألسئهت 
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من  المكتبًتقٌم االستطالع  -:استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم -2

 مناقشة. -بحوث تمارٌن–خالل المكتبة 

 

 

 

 

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 الرجوع الى الكتب  -2 الخبرات بين أعضبء هيئة التذريستببدل  -1

 .األخرىالجامعات   فًٌدرس  االطالع احدث ما فًشبكات  المعلومات االنترنت  -2

 

 

عمال الطلبة أعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -4

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

 :تدرٌس من مؤسسة أخرى(

 

 

 

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

 .مراجعة نتائج الخرٌجات واعطاء نسبة للنجاح  -1

 وسوق العمل. العالمًقررات وتطوٌرها لمواكبة التطور متحسٌن توصٌف ال -2

 مراجعة دورٌة  لفعالٌة المقرر بسؤال الدارسٌن ماذ استفادوا من هذا المنهج. -3
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