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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(

 chem412 – كٌمٌاء فٌزٌائٌة حركٌةاسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

           ( عملًساعه 2  نظريساعتان )  3    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

  :اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4
 عبٌر حمدي محمدد/  .5

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

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

  :المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .8
 ٌوجد ال .9

  :موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة .11
 ال توجد .11

 

 

  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
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بالدراسة تفصٌلٌة لسرٌان التفاعالت الكٌمٌائٌة والعوامل المؤثرة علٌها بطرق  الطالبةتعرٌف 
 فًمضادة تحدث وكذلك ال التًرٌاضٌة ودراسة مٌكانٌكٌة التفاعالت والتفاعالت الجانبٌة 

 التفاعالت المختلفة.

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

 (.   وتطبٌق دراسة الحركٌات عملٌا. مجال الدراسة

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

 النظريء الجز :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

  النظري)أ( الجزء 

سرعة التفاعالت  –المتجانسة  الكٌمائٌةالتفاعالت  -حركٌة الجزٌئات
 . وطرق قٌاسها

3 4 

 11   5 المعقدة التفاعالت –تعٌٌن رتبة التفاعل  –قانون سرعة التفاعل 

 4 3 طاقة التنشٌط –تأثٌر درجة الحرارة .  

 8 4 مثله و وسائلأ -الكٌمٌائٌة.تفسر حدوث التفاعالت  التًالنظرٌات  

 الجزء العملً  -)ب( 

تفكك  -1ة االولى مثل بتعٌن سرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة  اوال المرت -1
المرتبة             -2-فوق اكسٌد الهٌدروجٌن)أو أي تفاعل من الدرجة االولى

 خالت االٌثٌل( -االولى الكاذبة تمٌؤ )خالت المٌثٌل 

4 12 

 - 2 .الكبرٌتات مع الٌوداكسٌد تفاعل فوق -1ثانٌا المرتبة الثانٌة مثل 
  األثٌلتصبن خالت 

3 9 

دراسة تأثٌر درجة -4دراسة تأثٌر التركٌز على سرعة التفاعل وتعٌٌن 
 وتعٌن طاقة التنشٌطالحرارة على سرعة التفاعل 

3 9 

 

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

   المحاضرة:

 ساعتان اسبوعٌاً 

 المختبر

 ساعه اسبوعٌا2

عملً/مٌدانً/      
 تدرٌبً

 أخرى:



  

3 

 

 ساعه معتمدة24 24= 12× 2

  الدرس:  مادة

 نظري

ساعة 12 24= 12× 2

 معتمدة

 

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

  الدراسًالفصل  فًساعات اضافٌه  4 

 

 فًتطٌق المادة التدرٌسٌة عملٌا  فًذلك  ٌتم تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

 الصناعٌة والدراٌة بخواص الكهربٌة لطبٌعة االشٌاء العلمٌةمجاالت البٌئة 

ٌّ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 

  . أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . ب

 -:توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
معرفة حركٌة التفاعل والسرعات لمعرفة ثابت المعدل وعمر النصف لتحدٌد  كٌفٌةادراك  - .

للطالب   العلمًزٌادة الخٌال  -3توسٌع الدائرة الفكرٌة للدارس  -2القٌم للمواد تحت الدراسة  
 الحركٌة الكٌمٌائٌةمختلف مجاالت  فً العلمٌةحتى ٌزٌد حصٌلته 

  :تلك المعارفاستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة -2
 . المحاضرةاستراتٌجٌة  .1
 .عروض البوربوٌنت   .2

 األسئلةاستراتٌجٌة النقاش وطرح  . .3

 :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 ( الطوٌلة واألسئلة الموضوعً) مزٌج من  التحرٌرٌةاالختبارات الشفهٌة واالختبارات 

  دراكٌة:المهارات اإل . ت
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  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1 -:المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
تنمٌة  -4  التطبٌقًتنمٌة االدراك  -3 المعرفًتنمٌة االدراك -2 الذهنًتنمٌة االدراك  -1

 المعرفًالتوصٌل 

تنمٌة -2 الذهنًتنمٌة االدراك  -1 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 المعرفًتنمٌة التوصٌل  -4  التطبٌقًتنمٌة االدراك  -3 المعرفًاالدراك 

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3
وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها: ٌمكن -

وتجوٌد االداء واالتقان  -2ٌكلفن بها   التًاداء الوجبات  فًاستعداد الطالبات  -1معرفة  ذلك من
 المعمل. فًمن استعداد الطالبات للتعاون خاصة  -3العمل  فً

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة

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

 تطوٌر هذه المهارات:استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً -2

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

   :د. مهارات التواصل, وتقنٌة المعلومات, والمهارات العددٌة

ة ومتابع -2بتطبٌق طرق الجودة    - :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
 داخلٌا وخارجٌا الحدٌثة وتقدمهانظرٌات التعلم 

 مراقبة  استراتٌجٌات وتنفٌذها وتطوٌرها دورٌا -3  

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
ونتائجها مع  كلٌات الجامعة المختلفة والجامعات االخرى  حتى تتطور  التقٌٌمتبادل طرق  -

 للمهارات التقوٌمٌةالبرامج 

 :تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالبطرق -3

 :)إن وجدت( النفسٌة هـ. المهارات الحركٌة

وصف لمهارات - :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1
 -1العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها: ٌمكن معرفة  ذلك من

من  -3العمل  فًوتجوٌد االداء واالتقان  -2ٌكلفن بها   التًاداء الوجبات  فًاستعداد الطالبات 
 المعمل فًاستعداد الطالبات للتعاون خاصة 

 :المستخدمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس -2

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

من  هنسبتاألسبوع , مشروع جماعً, رمهمة التقوٌم )كتابة مقال, اختبا التقوٌم
التقوٌم 
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 النهائً المحدد له اختبار نهائً...الخ(

االسبوع  (1اعمال سنه ) اختبار 1
 سادسال

 11% 

االسبوع  (2اختبار اعمال سنه ) 2
الحادي 

 عشر

11% 

 العالقةعن  المواضٌع ذات  العنكبوتٌة الشبكة فًالبحث  3
 وتأدٌة الواجب والحضور الشفهٌة والمشاركة

خالل 
الفصل 

 الدراسً 

11% 

خالل  واجبات 4
الفصل 

 الدراسً 

11% 

نهاٌة  االختبار العملً 5
الفصل 
 الدراسً

21% 

نهاٌة  لنظريا النهائًاالختبار   
الفصل 

 الدراسً 

41% 

 :د. الدعم الطالبً

 اربعة ساعات اسبوعٌا متاحة للطالبات فً حالة وجود أي اسئلة

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
 .1974الطبعة االولى  جامعة الملك سعود –رضا محمد سعٌد عبٌد الكٌمٌاء الحركٌة -1
1- Reaction Kinetics volume (1&2) Homogeneous gas Reaction 

1970 

2- Elemental of physical chemistry S.Glastone and D.Lewies1961  . 

                ʺ 

 :المراجع الرئٌسة-2
 .1974جامعة الملك سعود الطبعة االولى  –رضا محمد سعٌد عبٌد الكٌمٌاء الحركٌة - 
3- Reaction Kinetics volume (1&2) Homogeneous gas Reaction 

1970 
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 الكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة, التقارٌر,...الخ( )أرفق قائمة بها( -3

 ال توجد 

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

منتدٌات الكٌمٌاء .  -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

 :مرافق الالزمةو . ال

ٌّ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
 والتهوٌةمزوده بسبورات تفاعلٌه وجهاز عرض ومناسبه جداً من حٌث الحجم   المحاضرات ةقاع

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 والتهوٌةمزوده بسبورات تفاعلٌه وجهاز عرض ومناسبه جداً من حٌث الحجم   المحاضرات ةقاع

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

 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  والتً االختبارات الفورٌة القصٌرة

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

 ٌلةاالختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة الموضوعٌة)القصٌرة( واألسئلة الطو

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

 ال توجد

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

http://www.yahoo.comــــ
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عمال الطلبة بواسطة أعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -4

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

 :من مؤسسة أخرى(

 ال توجد

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

 

 

 

 

 


