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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

   جامعة المجمعة :المؤسسة

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

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (   314  كيممرات ونفط ) يلوباسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

 عملً (1+  نظري 2)  3عدد 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

 ال ٌوجد

  :هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسًاسم عضو  .4
 منال بابكر . أ

  :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً .5
 المستوى الخامس

 
 

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 (2كٌمٌاء عضوٌة )

  :المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .6
 ال ٌوجد

  :إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌةموقع تقدٌم المقرر  .7
 ال ٌوجد
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
تتعرف الطالبه بالخطوط العرٌضه لكٌمٌاء و تكنولوجٌا البولٌمرات و المبادئ األساسٌه لعلمٌة 

عملٌات البلمرة و كذلك خصائص البولٌمرات الفزٌائٌة و البلمره و الظروف التقنٌه المتبعة فً 
الكٌمٌائٌة و الحرارٌة, كما ٌهدف المقرر اعطاء الطالبه فكره جدٌده عن البترول و الصناعات 

 و البتروكٌماوٌات.’ البترولٌه
 

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(.  

ٌتم الرجوع الى مواقع االنترنت المتخصصه واالستفاده منها فى التوضٌح والشرح بالقدر 

 كمبٌوتر دائماً .المناسب للمستوى كما ٌتم استخدام السبوره التفاعلٌه والشرائح المجهزأ على ال

 

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

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

   نظري: ( أ

   اوال: كيمياء اللدائن و البوليمرات.

 2     1     تعرٌف البولٌمرات ثم تصنٌفها . .1

 2     1     دراسة مٌكانٌكٌة البلمرة. .2

البلمرة  -البلمرة بالتكاثف  –البلمرة بالتكاثف  –طرق البلمرة  .3
 بالضم وكذلك دراسة سرعة التفاعل.

    2     4 

 4     2     دراسة الخواص الفٌزٌائٌة مع امثلة فً تحضٌر نماذج لكل منها. .4

دراسة الخواص الفٌزٌائٌة المهمة بالنسبة لالفادة من اللدائن فً  .5
 الحٌاة العملٌة.

    1     2 

   ثانيا : كيمياء النفط:

 2     1     نبذة هن اهمٌة النفط و تارٌخه. .1

 2     1     طرق تكون النفط و أصله و مٌكانٌكة تكوٌنه. .2
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 2     1     مواقع و جوده.انسٌاب النفط من مواقعه األصلٌة الً  .3

طرق التقنٌب عن النفط و دور علم الكٌمٌاء الجولوجٌة فً التقنٌب  .4
 عنة.

    1     2 

 2     1     طرق االستخراج و التكرٌر. .5

  2     1     استعماالت النفط كمصدر للطاقة و فً الصناعات البتروكٌمٌائٌة. .6

 استخداماتها.نواتج التقطٌر التجزٌئً للنفط و  .7
 

    1     2 

    العملًتناولها فً  ٌنبغً  التً الموضوعات

 6 2 صناعة الصابون والمنظفات   -1

 9 3 واللدائن البولٌمرات عن دراسة -2

 11 6 تحضٌر بعض البولٌمرت -3

 

  

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

 المحاضرة:

14  ×2=21 

 الدرس:  مادة

 نظري

 المختبر

3×11 =33 

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 عملً

 أخرى:

 

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

 ساعات 6

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

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

  حٌث ٌتم فهم خواصها وتفاعالتها  ضوٌةاعطاء الطالبة معلومات عامة عن الكٌمٌاء العالبد من
 وطرق تحضٌرها ودراسة نماذج محددة وبعض فوائدها التطبٌقٌة.
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فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو  مستخدمةتوصٌف الستراتٌجٌات التدرٌس ال

  :المهارات
 :الكتب المقررة المطلوبة

الدكتور/ عبد هللا عبد هللا حجازي و الدكتور/ سالم   العضوٌةأسس الكٌمٌاء الفراغٌة والبلمرات -1
 ابن سلٌم الذٌاب .. كلٌه العلوم قسم الكٌمٌاء جامعه الملك سعود.

و فرص االستثمار فً مجال الصناعات الكٌماوٌه. تالٌف:  والبتروكٌماوٌة البترولٌةالصناعات -2
 لملك سعودأستاذ دكتور/ سالم أبن سلٌم الذٌاب ...كلٌه العلوم جامعه ا

  

 .االطالع على معلومات تفٌد المقرر من خالل شبكة األنترنت 

  

 ئج التعلم فً هذا المجال الدراسًالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتا:   

 . أختبارات بصورة دائمة  باالضافة الى المناقشة العلمٌة داخل المحاضرة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
 نظري: ( أ

 اوال: كيمياء اللدائن و البوليمرات.

 تعرٌف البولٌمرات ثم تصنٌعها. .1
 دراسة مٌكانٌكٌة البلمرة. .2
البلمرة بالضم وكذلك دراسة  –البلمرة بالقطران  –البلمرة بالتكاثف  –طرق البلمرة  .3

 سرعة التفاعل.
 دراسة الخواص الفٌزٌائٌة مع امثلة فً تحضٌر نماذج لكل منها. .4
 دراسة الخواص الفٌزٌائٌة المهمة بالنسبة لالفادة من اللدائن فً الحٌاة العملٌة. .5

 ثانيا : كيمياء النفط:

 و تارٌخه.نبذة هن اهمٌة النفط  .1
 طرق تكون النفط و أصله و مٌكانٌكة تكوٌنه. .2
 انسٌاب النفط من مواقعه األصلٌة الً مواقع و جوده. .3
 طرق التقنٌب عن النفط و دور علم الكٌمٌاء الجولوجٌة فً التقنٌب عنة. .4
 طرق االستخراج و التكرٌر. .5
 استعماالت النفط كمصدر للطاقة و فً الصناعات البتروكٌمٌائٌة. .6
 التقطٌر التجزٌئً للنفط و استخداماتها.نواتج  .7

 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
i. محاضرات 
ii.  مناقشة 
iii. تمارٌن 
iv. االطالع المكتبً على الكتب والدورٌات العلمٌة المتخصصة 

التمارٌن _ اختبارات موضوعٌة _المشاركة خالل  :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 .والمناقشات العلمٌةالمحاضرات 
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  دراكية:المهارات اإل . ب

  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
i. التفكٌر العلمً السلٌم 
ii. ًتنمٌة قدرة الطالبة على البحث العلم 
iii. .اكتساب مهارة التعرف على البولٌمرات و استخدماتها 
iv. اكتساب مهارة تحضٌر بعض البولٌمرات. 
  :المستخدمة لتنمٌة تلك المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس -2

i. االطالع المكتبً على الكتب والدورٌات العلمٌة المتخصصة 
ii. شبكة المعلومات )االنترنت( فً االطالع على أحدث ماٌدرس فً الجامعات األخرى 

 مع الشرح بالوسائل العادٌة والمناقشة والتمارٌن data showشرح المحاضرة عن طرٌق

  :لدى الطالب دراكٌةاإلطرق تقوٌم المهارات -3
i.  خالل االختبارات 
ii. لمناقشات داخل المحاضرةا 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 لهن.من خالل التعاون بٌن الطالبات داخل المحاضره عند اسناد عمل جماعً 

 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 المناقشات العلمٌة المثمرة داخل المحاضرة

 

 :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3
 اسناد عمل جماعً لهن.خالل من 

من خالل شبكة المعلومات   :والمهارات العدديةد. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، 
 أ)االنترنت( في االطالع علىأحدث مايدرس في الجامعات األخرى

: تنمٌة أهمٌة البحث العلمً للفرد والمجتمع  :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
. 

القاء المحاضرات والمناقشات العلمٌة  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 المثمرة والتدرٌب على البحث العلمً.

 

المشاركة داخل  –االختبارات  :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3
 المحاضرات .

 :)إن وجدت( النفسية هـ. المهارات الحركية
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: سرعة االجابه  :تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالمراد النفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1
 على االسئله داخل المحاضرة .

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 اسئلة قصٌره فى المحاضره لتنمٌة مهارات التفكٌروالتركٌز لدى الطالبات 

 

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس4ً

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

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

األسبوع  (1اختبار اعمال سنه ) 1
 السادس

11% 

األسبوع  )2اختبار اعمال سنه ) 2
 العاشر

11% 

 + حضور القاعةمشاركة داخل  3

 

بنهاٌة كل 
موضوع 

على مدار 
 الفصل

21% 

 %21   اختبار عملً 

 %41  اختبار نهاٌة الفصل الدراسى 4

 

 :د. الدعم الطالبي

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

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

 عدا وقت المحاضرات الحمٌس الى ٌوم حدمن ٌوم اال

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
أسس الكٌمٌاء الفراغٌة والبلمرات العضوٌه  الدكتور/ عبد هللا عبد هللا حجازي و الدكتور/ سالم  -1

 ابن سلٌم الذٌاب .. كلٌه العلوم قسم الكٌمٌاء جامعه الملك سعود.
الصناعات البترولٌه والبتروكٌماوٌه و فرص االستثمار فً مجال الصناعات الكٌماوٌه. تالٌف:  -2

 بن سلٌم الذٌاب ...كلٌه العلوم جامعه الملك سعودأستاذ دكتور/ سالم أ
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 :المراجع اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت...الخ-2

ــــ    منتدٌات الكٌمٌاء  والمجالت www.yahoo.comـــ www.google.comــ محرك بحث     :

 والبرامج المعتمدة على الحاسب اآللً واالسطوانات المدمجة. العلمٌة العالمٌة

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح -3
 :التنظٌمٌة الفنٌة

 

 :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
 قاعات المحاضرات

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 شبكة االنترنت والبرامج المعتمدة على الحاسب اآللً واالسطوانات المدمجة

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

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 والتى تكون فً صورة أسئلة موجزة سرٌعة   االختبارات الفورٌة القصٌرة

 . االختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة الموضوعٌة)القصٌرة( واألسئلة الطوٌله

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

 .استخدام البوربوٌنت و السبورة الذكٌة فى الشرح

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 .تبادل الخبرات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس -1

 .البحث فى الشبكه العنكبوتٌه -2
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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(

 ال ٌوجد

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

 التدرٌس هٌئة أعضاء بٌن الخبرات تبادل -1

 . المتعلمٌن درجات فحص    -2

 المتعلمٌن استبانات فحص -3

 

 

 

 

 

 

 


