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كبيرة جزيئات الن الويتعريف الطالب بالتراكيب الكيميائية للجزيئات التحليلية واهميتها وكيفية ترابطها لتك

التطور  واكبةومعرفة طرق الكشف عنها وتمييزها مختيريا  وتطبيقاتها العملية الهادفة الى التطوير وم

 العلمي للكيمياء التحليلية

هلهم ليةمما يؤلتحليوتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية والالزمة الخاصة بمادة الكيمياء ال تعريف

 ي كافة مجاالت الكيمياء التحليليةللعمل والبحث ف

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق ن عة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

من  ة. والبدمتاحصوى من فرص التعلم الالطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

تحليل ية والالتحليل الكيمياءمفاهيم يشمل هذا المقرر تغطية  الربط بينها وبين وصف البرنامج.

ات لى خطوالتحليلية والتحليل االلي هو التعرف ع الهدف من تدريس مادة الكيمياء ان. االلي

النسبة رمالي وكالتركيز الموالري والنو لتراكيز المحاليعن  وطرائق التعبيرالتحليل الكيميائي 

لى عطالب كذلك يتعرف ال المئوية وتراكيز المحاليل المخففة جدا بأجزاء في المليون وغيرها

عها بأنوا لها ولمحاليل االمالح   pHانواع الحوامض والقواعد وحسابات القوة الحامضية

كيز اب ترلى التحليل الحجمي التسحيح و طريقة حسيتعرف الطالب ع باإلضافة الى محاليل بفر.

ند نقطة لوانها عالقاعدة) وأ -و انواع الدالئل المستخدمة في تسحيحات الحامض  المواد المجهولة

 .نهاية التفاعل
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 األهداف المعرفية  -أ

الحصول ة من تمكين الطلب -2الفهم للكيمياء اللتحليليةأالمعرفة و الحصول علىتمكين الطلبة من  -1أ

 المعرفة والفهم  اسس الكيمياء التحليلية على

 لفهم تجارب الكيمياء التحليليةمن الحصول  على المعرفة واتمكين الطلبة   -3أ

 هداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.األ  -ب 

 لمالحظةاتحسين قدرة الطالب على  - 1ب 

 كاةالتقليد والمحاأن يتعلم كيفية   - 2ب 

  التجريبأن يتعلم أسلوب   - 3ب 

 لتذكرا-مهارات المعرفة  -4ب

 حليل مهارات التذكير والت  - 5ب

 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء مع الشرح والتوضيح -

 بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  )االستعانةالعروض التوضيحية  -

 المناقشة التفاعلية  -

ائي  يميوالتحليل الك والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير الطلبة باألساسياتتزويد    -

تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء  العضوية تتطلب التفكير  

 والتحليل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 

 سببية طلب تفسيرات ذاتية بطرقاعطاء الطلبة واجبات بيتية تت -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 هية وتحريرية اختبارات قصيرة شف-4

 رجات محددة بواجبات بيتية ومساهمات ونشاطات أخرى د -5

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

 تعليم الطالب على االستقبال    -1ج

  على االستجابةقدرة الطالب تطوير  -2ج

   قيمة(أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء   -3ج

  التنظيم ى تحسين قدرات الطالب عل  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 . فرقية(أو  )فردية علمية ممتعةاجراء منافسات  -

 الطلبة.تنظيم محاضرات من اعداد  -

  تطوعية.تكوين جماعات عمل  -

 ية.العلمالرحالت  -

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

 يائي  والتحليل الكيم والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير الطلبة باالساسياتتزويد    -

 ل تتطلب التفكير والتحلي الكيمياء التحليليةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
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 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية اعطاء الطلبة واجبات بيتية -

 طرائق التقييم    

  تقديرية(شهادات  )كتب،تخصيص جوائز  -

 ه في تلك النشاطات تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركات -

لطلبة تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء ا -

 المتميزين .

 .الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهاراتارات العامة والتأهيلية المنقولة المه -د 

 لتحريري عليم الطالب مهارات التواصل الشفهي وات -1د

خاصة الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية ال الحديثة كاستخداملتكنلوجية ااستخدام االدوات  -2د

  والعروض.بإعداد التقارير والجداول واالشكال 

 عمل.شجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق ت -3د

 قت ( .نمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوت -4د

 

 بنية المقرر -10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 

 تعريف الطالب بالكيمياء التحليلية ع(2ن+2)

.تعريف  واهميتها في حياتنا

 الطالب

 مدخل للكيمياء التحليلية
السبورة 

 والداتا شو

بات امتحانات يومية وواج

بيتية باالضافة الى 

 االمتحانات الشهرية

2 

 ع(2ن+2)

تعريف الطالب بشروط المادة 

 القياسية األولية

نقاوة المواد 

 واستقرارها وذوبانيتها

السبورة 

 والداتا شو
= 

3 
تعريف الطالب بالتكافؤ والصيغ  ع(2ن+2)

 الكيميائية

طرائق التعبير عن 

 كمية المذاب

السبورة 

 والداتا شو
= 

4 
تعريف الطالب  بطرق التعبير  ع(2ن+2)

 عن التراكيز

الفورمالية النورمالية 

 الموالرية

السبورة 

 والداتا شو
= 

5 

 ع(2ن+2)
تعريف الطالب  بعمليات 

 التسحيح

تسحيحات التعادل 

والترسيب وتكوين 

 المعقدات

السبورة 

 والداتا شو
= 

6 

 ع(2ن+2)

تعريف الطالب بالحوامض 

 والقواعد

 

 يوسمفهوم ارين
السبورة 

 والداتا شو
= 

7 
تعريف الطالب بالمواد  ع(2ن+2)

 األمفوتيرية

السلوك األمفوتيري 

 للماء

السبورة 

 والداتا شو
= 

8 
 

 
االمتحان الثاني 

 الفصل الثاني/
  

9 
 ع(2ن+2)

 القوية والضعيفة تعريف الطالب باأللكتروليتات
السبورة 

 والداتا شو
= 

10 
 ع(2ن+2)

 الدالة الحامضية
لمحاليل المتعادلة ا

 والحامضية والقاعدية

السبورة 

 والداتا شو
= 
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11 
 ع(2ن+2)

 تصنيف المحاليل المحاليل
السبورة 

 والداتا شو
= 

12 
 ع(2ن+2)

 شروطه المحلول القياسي
السبورة 

 والداتا شو
= 

13   

تطبيقات الكيمياء 

التحليلية في التقانة 

 االحيائية

  

   مراجعة شاملة للمنهج   14

15   
الثاني  االمتحان

 الفصل الثاني/
  

 

 البنية التحتية  -10
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  -10

ي فث وجديد بكل ما هو مستحد مالحديثة واإللماطرائق التدريس  وتطبيق استراتيجياتاعتماد طرائق  -

 استراتيجيات التعليموالتعلم.

 العلمية في الكيمياء التحليلية نتائج البحوثاالستفادة من مستجدات  -

 يليةالتحل جال االستخدامات التطبيقية للكيمياءتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في م -

  كمة.المترااالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم  -
 


