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 الكيمياء التخصص 0202/0200 رقم الخطة الدراسية 

 0الكيمياء العامة العملية  اسم المادة الدراسية 422223 الدراسية رقم المادة

 او متزامن 422220 للمادة المتطلب السابق 2 الساعات المعتمدةعدد 

 نوع المادة الدراسية
  متطلب

 جامعة اجباري
  متطلب

 جامعة اختياري
  متطلب 
 كلية اجباري 

  متطلب عائلة

 علوم انسانية
  متطلب

 تخصص اجباري
  متطلب تخصص

 اختياري

 تعلم وجاهي  تعلم مدمج  تعلم الكتروني كامل  نمط تدريس المادة

 وجاهي  3 غير متزامن( 2وجاهي:  2)  غير متزامن( 1متزامن:  0)    يالتدريسالنموذج 

 https://julms.com/lms رابط منصة االختبارات https://julms.com/lms2 رابط المساق على المنصة

 )تعبأ في كل فصل دراسي من قبل مدرس المادة( والشعب الدراسية معلومات عضو هيئة التدريس

 االلكتروني البريد رقم الهاتف رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 nnazarbahjat@yahoo.com   ساعدأ. م نفل نزار بهجتد. 

     الساعات المكتبية )اليوم/الساعة(

 النموذج المعتمد نمط تدريسها عدد الطلبة مكانها وقتها رقم الشعبة

 1:1 مدمج    

 1:1 مدمج    

 الدراسية لمادةالمختصر لوصف ال

 ضمن المنهج وهي: القيام بالتجارب العملية المطلوبة
1-Analysis of bleaching agent, 2- Calorimetry, 3- Lechatelier 

 principle, 4- Visible spectrophotometric determination of equilibrium constant, 5- Determination of the 

rate law of a chemical reaction, 6- Titration of acidic solution, 7- Determination of the molecular weight 

of unknown compound by measurement of freezing point depression of solution. 

 

 مصادر التعلم

 الكتاب المقررمعلومات 
)العنوان، المؤلف، تاريخ 

 اإلصدار، دار النشر(

Landesberg, J.M., & Bettelheim, F.A. (2012). Laboratory experiments 

for introduction to general,organic and biochemistry (8th ed.). Belmont, 

CA, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning. 

 مصادر التعلم المساندة 
)كتب، قواعد بيانات، دوريات، 

 (، أخرىبرمجيات، تطبيقات

 د صالح مصطفى سلطانالكيمياء العامة .1

 WWW.Wikipedia المواقع االلكترونية الداعمة

 أخرى  منصة تعليمية افتراضية  / مشغلمختبر  قاعة دراسية  البيئة المادية للتدريس

 

   ,S= Skills,  C= Competences)         (K= Knowledge الدراسية مخرجات تعلم المادة

 مخرجات تعلم المادة الرقم
مخرج تعلم  رمز

 رتبطالم لبرنامجا

 المعرفة

K1 توفر النظرية والدروس التعليمية تعليمات على أساس التقنيات التحليلية والتجريبية المختلفة MK xx 

K2 وتحديد المركبات غير المعروفة وتغطي جوانب مختلفة من السالمة الكيميائية  

K3  البيانات التجريبية ، وتحليل البيانات والخطأواإلبالغ عن  

K4 واستخدام قواعد البيانات الكيميائية  

 المهارات

S1 .يهدف هذا الموضوع إلى تطوير مهارات الطالب في تحليل وتوصيف المركبات العضوية  

S2  إلجراء التخليق تشمل الجوانب المهمة للتدريب المقدم في هذا الموضوع اكتساب المهارات الالزمة 

http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
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 الكيميائي

S3 أداء مجموعة من األساليب المستخدمة في التحليل الكيميائي ، وتفسير نتائج القياسات الطيفية أو التحليلية  

S4 .ومعرفة اإلجراءات التي تسمح بالتعامل اآلمن مع المواد الكيميائية وإجراء التفاعالت الكيميائية  

 الكفايات

C1  حيث ان الواحدة منها يُكمل المادة الالحقة األخرىمفهوم المواد  

C2 جميع المواضيع الدراسية تؤكد على األداء والتطبيق أكثر من المعرفة  

C3  أن معيار تقويم الطالب هو ما يستطيع عمله ال ما يعرفه أو يعتقده، وذلك ألن ما يستطيع عمله يعكس ما

 يعرفه ويشعر به

 

C4 المهام المختلفة على مستوى عال، وذلك إذا ما وفُر له الوقت الكافي للتعلم يمكن ألي طالب إتقان  

  

 لنتاجات التعلم المباشر آليات التقييم

 التعلم الوجاهي التعلم المدمج التعلم االلكتروني نوع التقييم/ نمط التعلم

 %02 2 2 امتحان أول

 %02 %02 %42 منتصف الفصلامتحان ثاني/ 

 %22 %22 %2 المشاركة

 2 %42 %42 ةمتزامناللقاءات التفاعلية غير ال

 %02 %32 %32 االمتحان النهائي

 
 الخ.اللقاءات التفاعلية غير التزامنية هي األنشطة والمهام والمشاريع والواجبات واألبحاث والعمل ضمن مجموعات طالبية.. 

 

  / الوجاهية وموضوعاتها تزامنةمجدول اللقاءات ال

 **المرجع  *أسلوب التعلم الموضوع األسبوع

1 

 Safety rules in the lab and 

to have the knowledge of 

how to use the instruments 

and equipments properly. 

 Separate sheet  محاضرة + تعلم تشاركي

0 
Analysis of bleaching 

agent. 

 Experiment no.1 محاضرة + تعلم تشاركي

3 Calorimetry محاضرة + تعلم تشاركي Experiment no.2 

4 

Determination of the 

molecular weight of 

unknown compound by 

measurement of freezing 

point depression of 

solution. 

 Experiment no.3 محاضرة + تعلم تشاركي

5 
Determination of the rate 

law of a chemical reaction. 

 Experiment no.4 محاضرة + تعلم تشاركي

6 Lechatelier principle. محاضرة + تعلم تشاركي Experiment no.5 

7 
Titration of acidic 

solution. 

 Experiment no.6 محاضرة + تعلم تشاركي

 

Determination of the 

molecular weight of 

unknown compound by 

measurement of freezing 

point depression of 

solution. 

 Experiment no.7 محاضرة + تعلم تشاركي

   االمتحان النهائي 16
 
 تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي ... الخ. اساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، *

 محاضرة مسجلة، محتوى على منصة التعلم االلكتروني، فيديو، موقع...الخصفحات في كتاب، قاعدة بيانات، ** المرجع: 
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 )في حال التعلم االلكتروني والتعلم المدمج( تزامنةمالالتفاعلية غير  جدول اللقاءات

 طريقة التسليم  المراجع المهمة األسبوع
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