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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف

 

 كلية الهندسة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الهندسة الكيمياوية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عامةالكيمياء ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 لدراسة النظرية والعملية   المعتمد برنامج االعتماد .6

 سفرات علمية الى منشاءات صناعية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/7/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف طلبة المرحلة االولى لقسم الهندسة البيئية

 مادة الكيمياء العامة نظريا - أ
 

 ء التجارب العملية مختبريااهمية مختبر الكيمياء العامة واجرا –ب 

 كيفية استخدام المختبر واستعمال  االدوات واالالت والمواد المختبرية –ج 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      التعرف على فروع الكيمياء بشكل عام  -1أ

 والكيمياء الحركية الفيزياوية يمياء العضويةالتعرف المعمق على فرع الك -2أ

 التعرف على مفردات المنهج المقرر ومدى مالئمتها لالختصاص -3أ
  -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اهمية المختبر – 1ب 

 استخدام المختبر – 2ب 

       ي المختبر والحياة العمليةكيفية استعمال االالت واالدوات والمواد الكيمياوية ف – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

الممارسة على استخدام االدوات واالالت المختبرية  وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية من حيث 

 االستعمال والنقل بدون الحاق اي ضرر بالعاملين بالمختبر او المختبر او المواد

 

 

 
 طرائق التقييم      

 ومشاركة الطلبة بالدروس اليومية ر المفاجأةيت العملية والنظرية  المفاجاة وغختبارااال

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 خلق عالقة حميمية بين الطالب والمادة العلمية النظرية او العملية -1ج         

 اعطاء المحاضرات النظرية والتجارب المختبرية بعد وجداني وقيمي -2ج

 التعريف الشيق للمادة العلمية ومدى مطابقتها في واقع الحياة العملية -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

واستخدام اآلالت والوسائل الحديثة والقيام بالتجارب العلمية الممارسات المتكررة لشرح المادة النظرية 

 ق مع المادة العمليةبشرح المادة مع ضمان مالئمة المادة النظرية بما يتواف

 

 
 طرائق التقييم    

 

 على مدار العام الدراسي االختبارات النظرية والعملية
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 جعل الطالب يفكر على انه مهندس والمهندس قائد في مصنعه -1د

الممارسات  منها ما يتعلق بالجانب العملي  او الجانب االداري مهارات عده يجب عليه ان يتقن -2د

 في استعمال االدوات واالالت المختبرية المتكررة

 تنبيه الطالب بادراك قيمة المادة العلمية وامكانية نقلها للحياة العملية في المستقبل  -3د

 -4د   

 م طرائق التعليم والتعل         

الممارسات المتكررة في استخدام االدوات واالالت  من خالل اعطاء المادة النظرية بشكل سلس ومفهوم و

 مع تطوير تلك التجارب بشكل مستمر بما يتوافق والتطور الحاصل في مجال العلوم. المختبرية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 والواجبات البيتية يةاالختبارات النظرية والعملية المفاجأة واالعتياد

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 61 61 امةالكيمياء الع  االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

واجراء تطوير مستمر للمنهاج الدراسي مع استخدام مراجع حديثة في اعداد المحاضرات  لحديثةا اتباع الطرق

بمى يتوافق مع مفدادت المنهج مع مراعاة تطوير الجانب العملي من حيث االجهزة االحدث والطرق االدق 

  الجراء التجارب العلمية.

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 يتم اعتماد مراجع حديثة والساتذة اكفاء العداد المادة الدراسية المعطاة ومن اهم مصادر الكيمياء العامة هي:

1) ATKINS’ PHYSICAL CHEMISTRY    Peter Atkins (University of Oxford) 
2) Organic chemistry  Morrison  and Boyd 
3) Introduction in general chemistry  Arias 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي امةالكيمياء الع  2015-2016
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الكيمياويةقسم     / المركز علمي القسم ال .2

 امةالكيمياء الع اسم / رمز المقرر .3

 مختبرات عملية \محاضرات نظرية  أشكال الحضور المتاحة .4

  61سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 61-ساعة نظري  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2016\7\15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وكيفية التعامل مع هذه املواد من خالل معرفة خواصها الكيمياوية  امة كيميائية يف جمال الكيمياء العهتيئة طلبة لديهم امكاانت  
 والفيزايوية وخاطرها وكيفية اجراء تفاعالهتا والضروف اليت ميكن ان تكون تفاعالت منتجة 

 
 
 
 
 
 
 

 

رر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المق

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  لمعرفية هداف ااأل -أ
      التعرف على فروع الكيمياء بشكل عام  -1أ

  وفروع الكيمياء الحركية التعرف المعمق على فرع الكيمياء العضوية -2أ

 التعرف على مفردات المنهج المقرر ومدى مالئمتها لالختصاص -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اهمية المختبر 1ب

 استخدام المختبر – 2ب 

       كيفية استعمال االالت واالدوات والمواد الكيمياوية في المختبر والحياة العملية – 3ب 

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

الممارسة على استخدام االدوات واالالت المختبرية  وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية من حيث 

 ون الحاق اي ضرر بالعاملين بالمختبر او المختبر او المواداالستعمال والنقل بد

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية والنظرية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 خلق عالقة حميمية بين الطالب والمادة العلمية النظرية او العملية -1ج

 ة بعد وجداني وقيمي اعطاء المحاضرات النظرية والتجارب المختبري-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 لشرح المادة النظرية والقيام بالممارسات العملية في المختبر الممارسات المتكررة

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية والنظرية
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 البنية التحتية  .12

 الكيمياء العامة ) د. حمي الدين البكوش( ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ATKINS’ PHYSICAL CHEMISTRY    Peter (1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Atkins (University of Oxford) 
2) Organic chemistry  Morrison  and Boyd 

3- Introduction in general chemistry  Arias 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1) ATKINS’ PHYSICAL CHEMISTRY    Peter 

Atkins (University of Oxford) 
2) Organic chemistry  Morrison  and Boyd 

3- Introduction in general chemistry  Arias 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 
 لقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 جعل الطالب يفكر على انه مهندس والمهندس قائد في مصنعه -1د

الممارسات  منها ما يتعلق بالجانب العملي  او الجانب االداري مهارات عده يجب عليه ان يتقن -2د

 في استعمال االدوات واالالت المختبرية المتكررة

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على فرع  2 االول

 عامةالكيمياء ال
محاضرة  امةمبادئ الكيمياء الع

والشرح على 

 السبورة

 اختبار مفاجئ

التعرف على مختبر  2 االول

 عامةالكيمياء ال
في اهمية المختبر 

 اة العمليةالحي
ممارسات 

 داخل المختبر
 اختبار مفاجئ
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تم اعداد خطة سنوية لتطوير مفردات المنهج باالعتماد على المراجع والمصادر الحديثة وبشكل تدريجي   

ة بين سنة وسابقتها مع امكانية تطوير التجارب العملية سنوياً بما يتوافق والتطور الحاصل بحيث ال يحدث طفر

 مع المحافظة على الثوابت العامة للمادة. في مجال العلوم الهندسية

 

 

 

 
 


