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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصٌف مقرر دراسًنموذج 

  ةجامعة المجمع :المؤسسة

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

 :التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ(

 CHEM225( 1 )كهربٌة عكسٌةاسم ورمز المقرر الدراسً: كٌمٌاء فٌزٌائٌة )

 ساعات 3عدد 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
  عبٌر حمدي ٌوسف د/

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

 (2( وكٌمٌاء عامة )1كٌمٌاء عامة )  :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .5
6.  

 

 

  :المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .7
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  ًطرق قٌاس التوصٌل الكهرب -22تٌة تعرٌف الطالبة بالمحالٌل االلكترولٌ -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  ًمنها ف ةواالستفاد ةرجوع الى مواقع االنترنت المتخصصٌتم ال

  power pointال على  والشرائح المجهزة ةالتفاعلٌ ةلسبورالمناسب للمستوى كما ٌتم استخدام ا

 .ًالكهربائ اشراك الطالبات بتكلٌفهم بالبحوث التً تدعم  فهم المقرر

 

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

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

.  نظرٌة ارهنٌوس الٌونٌة -  يقانون فارادا - ًمقدمة التوصٌل الكهرب 1
 -تطبٌقات التوصٌل– ًالتوصٌل الجزٌئ– ًقٌاس التوصٌل الكهرب -2

 اعداد الحمل–الفعالٌة 

    2    4 

القوة -كسٌةالعكسٌة والغٌر ع ةالخالٌا الجلفانٌ -لكهروكٌمٌائٌةالعملٌات ا .2
– التركٌز تأثٌر-الٌا الجلفانٌةخطاقة ال -الٌا القٌاسٌةخال -الدافعة الكهربٌة

جهود  -الحرارة على القوة الدافعة الكهربٌة واشتقاق معادلة نٌرنست
 االقطاب.

      2 4 

 -قطاب/الغازا-فلز/أٌوناالقطاب النوع االول)–انواع االقطاب  -3 
  اقطاب النوع الثالث. –وأمثلة علٌها  ًاالقطاب النوع الثان

الكهروكٌمٌائٌة السلسلة  -لألقطابالجهود المطلقة والجهود النسبٌة  -4
  انواع الخالٌا الكهروكٌمٌائٌة

تعٌن ثوابت  -1  تطبٌقات القوة الدافعة الكهربٌة وجهود االقطاب  -5
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2 

4 

4 

 

4 

8 
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 .(  حساب تركٌز االٌونات .) كل الثوابت الكهربٌة االتزان

  تعٌن العاٌرات الجهدٌة -6

  -الجزء العملً :

 بالقنطرة لمترٌة جهاز التوصٌلقٌاس التوصٌلٌة ب -2امل لفعالٌة مع -1

قٌاس جهود  -4تطبٌق خلٌة دانٌال -3 –توصٌل االحماض الضعٌفة  -3 
 االقطاب
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

 المحاضرة:

 ساعة(26)

 الدرس: مادة

 ساعة(26)

 المختبر
 ساعة(22)

 واختباراتبحوث    عملً

 

ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن  -3
 ًساعة للفصل الدراس 38ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 الواحد.

 

 

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

 والدراٌة بخواص الكهربٌة لطبٌعة االشٌاء ة الصناعٌةمجاالت البٌئة العلمٌ

ٌّ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
 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
واالستفادة من  لمعرفة الحالة الفزٌائٌة للمادة تحت الدراسة الكهربٌةمعرفة  ةادراك كٌفٌ -1 

للطالب  حتى ٌزٌد  ًزٌادة الخٌال العلم -3ٌة للدارس توسٌع الدائرة الفكر -2 الطبٌعة الكهربائٌة
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 ةٌحصٌلته العلم

 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 والمواضٌع مرتبة النقاط  محاضراتشكل  ًفاستراتٌجٌة اإللقاء:     .1

اختبار الطالب لمعرفة مدى فهمه للحالة  -1 استراتٌجٌة النقاش المشترك والحوار المفتوح. .2
 تكلٌف الطلبة ببحوث ومناقشتها 2 الطورٌة

اعمال  -3تبارات العملٌة واالخ -2االختبارات النظرٌة  -1 -::طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 شكل  امتحانات وواجبات ًالسنة ف

  دراكٌة:المهارات اإل . ب

تنمٌة االدراك -2 ًتنمٌة االدراك الذهن -1  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 ًتنمٌة التوصٌل المعرف -4  ًدراك التطبٌقتنمٌة اال -3 ًالمعرف

 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
تنمى االدراك من وسائل تعلٌمٌة  ووسائط  ًاستعمال المؤثرات الت -2لمنظمة  المحاضرات ا -1

 تعلم متطورة  والكترونٌة

 

  :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 واالتقان  -2ها  ٌكلفن ب ًاداء الوجبات الت ًاستعداد الطالبات ف -1فة  ذلك منمعر

 المعمل ًاستعداد الطالبات للتعاون خاصة فمن  -3العمل  ًف
 
 

 -استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 داخلٌا وخارجٌا  ومتابعة نظرٌات التعلم الحدٌثة وتقدمها -2بتطبٌق طرق الجودة    -1
 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  حتى تتطور  مٌتبادل طرق التقٌ -1

 للمهارات التقوٌمٌةالبرامج 
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   :د. مهارات التواصل, وتقنٌة المعلومات, والمهارات العددٌة

 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1

 مهارات علمٌة وادراك ماهٌة االشٌاء

 :المستخدمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس -2

 ٌوجدال 

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 ٌوجد ال

 :)إن وجدت( النفسٌة هـ. المهارات الحركٌة

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1

 

 ٌوجد ال

 :لتنمٌة تلك المهارات استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة-2

 ٌوجد ال

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 ٌوجد ال

 

 :. 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  موضوعٌة اختبارات 1
 السادس

ثانً وال
 رعش

22% 

 %22  ختبارات عملٌةا 2

 %12 العاشر اجراء بحوث نظرٌة  4

المشاركة  اسالٌب تقوٌم اخرى 5
خالل 

الفصل 

12% 
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 الدراسً

نهاٌة  نهائًختبار ا 6
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
 والخالٌا الجلفانٌة اإللكترونٌةالتوصٌل  –كٌمٌاء الكهربٌة ال -1

 م 1992 الثانًحرار واخرون دار الضٌاء للنشر الجزء  الكٌمٌاء العامة  عادل احمد -2

3-Fundamentals of Electro chemical  Science (H,B, Oldham & J.C. 

May Land<Academic Press ,  Inc.(1994)  .                                                 

                                                                           

  - :ـالمراجع الرئٌسة2

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

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 /اللوائح -5
 2برامج كورس الب  -1 -:التنظٌمٌة الفنٌة

 االٌمٌل االتى حاضرات على البوربوٌنت على ارسال الم -4السبورة التفاعلٌة      -3برامج الجسور      -

(Secondclass76gmail.3com)          
 

 

 :و . المرافق الالزمة

http://www.yahoo.comــــ
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ٌّ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

تكون فً صورة أسئلة موجزة سرٌعة تقدم للطالبة فً أول المحاضرة  ًوالت االختبارات الفورٌة القصٌرة

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

 .ةضوعٌة)القصٌرة( واألسئلة الطوٌلاالختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة المو

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

 مناقشة. -بحوث تمارٌن–خالل المكتبة 

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 الرجوع الى الكتب  -2 تبادل الخبرات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس -1

 .األخرىالجامعات   فًٌدرس  مااالطالع احدث  فًشبكات  المعلومات االنترنت  -2

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

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

 :من مؤسسة أخرى(

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

 .مراجعة نتائج الخرٌجات واعطاء نسبة للنجاح  -1
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 وسوق العمل. ًوتطوٌرها لمواكبة التطور العالم قرراتمتحسٌن توصٌف ال -2

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

 

 

 

 

 

 

 

 


