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 كيمياء عامه: مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر
Course Title 

 كيمياء عامه  

 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  االولالفصل الدراسي  –المستوى األول  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 اليوجد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 واألحياء الدقيقة علم االحياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/انجليزي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 أ.د ماهر علي احمد المقطري 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 م2020/2021

 

 فعليتين خالل التدريس. الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

 للكيمياء العامة المفاهيم و الفيزيائية الكيمياء مجال في مختلفة مواضيييييييي  للطالبتقديم  الى المقرر هذا يهدف

 والصييييييي  الدوري والجدول الذرية والنظرية والكيميائية الفيزيائية وخصييييييائصييييييها المادة تشييييييمل والتي وتطبيقاتها

 واألحماض للمحلول الفيزيائية والخصيييييييائ  الكيميائية التفاعالت في الكتلة وعالقات الكيميائي والترابط الكيميائية

 في مقدمة ، .الكيميائي والتوازن الكيميائية والحركية الحرارية والكهربية ، والكيمياء الغازات، وقوانين والقواعد،

  الحرارية الديناميكا

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  بعلم االحياء المتعلقة  لعامه الكيمياءيوضح المبادئ األساسية والقوانيين في  

a2 –  االحياءيصف التفاعل الكيميائي والقياس الكمي المستخدم في 

 b1–  .الغازات، ضغط) بالكيمياء المتعلقة الحسابية العملياتيجري يقارن بين الغازات المثالية وغير المثالية 

 ...( الحرارية الديناميكية المعلمات التوازن، المعدل، ثوابت ثوابت

b2 -  العالقة بين اإلنتروبيا والمحتوى الحراري ويستخل يميز بين الحرارة والعمل. 
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c1-  بدقة وأمان اتجريبيويستنتج يجري تحقيق. 
 

c2- يقيس الخواص الفيزيائية لمختلف حاالت المادة بمهاره 

c3- .يطبق االتصال التفاعلي مع اإلنترنت والمراجع المستندة إلى الويب الستخراج معلومات 

d1- محاضرةيقدر مهارة البحث في المراجع والشبكة العنكبوتية في استيفاء المهام المطلوبة عقب كل 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجيةمخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 التقويم استراتيجية التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

iv.  المقرر م  مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

من  مخرجات التعلم المقصودة
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - ألسييييياسيييييية والقوانيين في الكيمياء العامة يوضيييييب المباد  ا

  االحياء مالمتعلقة بعل

 يدرس لبرنامجين ليس لهما جذر مشترك

a2 –  المسيييييييتخدم في  الكمي والقياس الكيميائي التفاعليصيييييييف

 العمليات الحيوية للكائنات الحيه  

b1–  التي تسيييييييتخدمها  المثالية وغير المثالية الغازات بينيقارن

 الكائنات الحيه 

b2 - الغازات) العامة الكيمياء في األسييييييياسيييييييية المشييييييياكل يحلل 

ية، نات المثال يا ناميكية الب لدي نات الحرارية، ا يا الحركية،  الب

 (الخ التوازن،

 

c1-  وأمان بدقة واستنتاج تجريبي تحقيقيجري. 

 

c2-  لحل مسييائل  بالمادة الخاصيية الرياضييية القوانين بعضيوظف

 عليها

c3-  يصيييييييمم تجارب عمليه تبين بعض خوا  المادة الفيزيائية

والكيميييائييية وحركييية تفيياعالتهييا وتغيرات الطيياقيية )الكهربييية 

 والحرارية( المصاحبة لها.

 

d1-  قدر ية والشبببببببكة المراجع في البحث مهارةي  في العنكبوت

 محاضرة كل عقب المطلوبة المهام استيفاء

d2- يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد 
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Knowledge and Understanding CILOs Teaching Strategies Assessment Strategies 

a1-    األسيييييياسييييييية والقوانيين في يوضييييييب المباد
 االحياء مالكيمياء العامة المتعلقة بعل

المحييياضيييييييرة التفييياعلييييية، 

الييحييوار والييميينيييياقشييييييييييية، 

الييييمييييحيييياكيييياة والييييعييييروض 

العملييييية، التطبيق العملي 

يم  عل ت ل تي ,ا يم الييييذا عل ت ل ,ا

 التعاوني

انشيييطه وتكليفات، اختبار 

، امتحان 2و 1قصير رقم 

 نصفي وامتحان نهائي

a2-  الكمي  والقيييياس الكيمييييائي يصيييييييف التفييياعيييل
 المستخدم في العمليات الحيوية للكائنات الحيه  

المحاضرة التفاعلية، 

الحوار والمناقشة، المحاكاة 

والعروض العملية، التطبيق 

العملي ,التعليم الذاتي 

 ,التعليم التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 

، 2و 1قصير رقم 

امتحان نصفي 

 وامتحان نهائي

 

 التدريس والتقويم:     مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   المثييالييية وغير المثييالييية الغييازات بينيقييارن 
 التي تستخدمها الكائنات الحيه 

المحياضيييييييرة التفياعليية، الحوار 
والمناقشييية، المحاكاة والعروض 
ية، التطبيق العملي ,التعليم  العمل

 الذاتي ,التعليم التعاوني

وتكليفيييات، انشيييييييطيييه 

 1اختبار قصيييييييير رقم 

، امتحييان نصيييييييفي 2و

 وامتحان نهائي

b2-  العامة الكيمياء في األسييياسيييية المشييياكل يحلل 

 اليييدينييياميكيييية البييييانيييات المثييياليييية، الغيييازات)

 (الخ الحركية، التوازن، البيانات الحرارية،

 

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة، المحاكاة والعروض 

التطبيق العملي ,التعليم العملية، 

 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشطه وتكليفات، 

 1اختبار قصير رقم 

، امتحان نصفي 2و

 وامتحان نهائي

 

التدريس  باستراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  وأمان بدقة واستنتاج تجريبي تحقيقيجري. 

 

المحيييياضيييييييرة التفيييياعلييييية، الحوار 
كاة والعروض  والمناقشيييييييية، المحا
العملييييية، التطبيق العملي ,التعليم 

 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشيييييييطيييه وتكليفيييات، 

 1اختبار قصييييييير رقم 

، امتحان نصيييييييفي 2و

 وامتحان نهائي

c2-  الخاصييييية الرياضيييييية القوانين بعضيوظف 
 لحل مسائل عليها بالمادة

المحاضرة التفاعلية، الحوار 
المحاكاة والعروض والمناقشة، 

العملية، التطبيق العملي ,التعليم 
 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشيييييييطيييه وتكليفييات،  -
 1اختبار قصييييييير رقم 

، امتحان نصيييييييفي 2و
 وامتحان نهائي
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c3-   يصيييييييمم تجييارب عمليييه تبين بعض خوا

الميييادة الفيزييييائيييية والكيمييييائيييية وحركيييية 

تفيييياعالتهييييا وتغيرات الطيييياقيييية )الكهربييييية 

 والحرارية( المصاحبة لها.

 

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة، المحاكاة والعروض 

العملية، التطبيق العملي ,التعليم 

 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشطه وتكليفات، 

اختبار قصير 

، 2و 1رقم 

امتحان نصفي 

 وامتحان نهائي

     التدريس والتقويم: ةباستراتيجيمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( مواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

 d1   والشبكة المراجع في البحث مهارةيقدر 

 عقب المطلوبة المهام استيفاء في العنكبوتية

 محاضرة كل

المحاضيييييرة التفاعلية، الحوار 
واليمينيييياقشييييييييييية، اليميحيييياكيييياة 
والعروض العملييييية، التطبيق 
العملي ,التعليم اليذاتي ,التعليم 

 التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصييييييييييييير رقيييم 

امتحان نصييييفي وامتحان 
 نهائي

     d2المحاضيييييرة التفاعلية، الحوار  يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد
واليمينيييياقشييييييييييية، اليميحيييياكيييياة 
والعروض العملييييية، التطبيق 
العملي ,التعليم اليذاتي ,التعليم 

 التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصييييييييييييير رقيييم 

امتحان نصييييفي وامتحان 
 نهائي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 

1 
 المادة والقياسات

Material and 

measurements 

حاالت المادة ووحده 

 القياسات بالنظام المتري

 Cases of matter 

and only the 

measurements 

are in the metric 

system 

 a1,a2 3 1ا

2 

 التركيب الذري

 ومكونات الذرة

Atomic 

structure and 

atomic 

components 

النظرية الذرية ومكونات 

الذرة والعدد الذري والكتلي 

والجدول الدوري والنظائر 

والصيغ الكيميائية 

 وتسمياتها

Atomic theory, 

atomic 

components, 

atomic and mass 

number, 

periodic table, 

isotopes and 

chemical 

1 6 a1,a2,b1,b2 
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formulas and 

their 

designations 

3 

 الروابط الكيميائية

وتهجين المدارات 

واألشكال الهندسية 

 للجزيئات

Chemical 

bonds, orbital 

hybridization, 

and geometric 

shapes of 

molecules 

أنواع الروابط الكيميائية 

التساهمية واأليونية 

وتركيب لويس وقطبيه 

الرابطة وسالبتيها الكهربية 

 وأنواع التهجين

Types of covalent 

and ionic chemical 

bonds, Lewis and 

polar bonding 

structure, electrical 

electrodes and 

crosses 

2 6 a1,a2,b1,b2 

4 
 التفاعالت النووية

Nuclear 

reactions 

أنواع االشعاعات للعناصر 

المشعة والمتأينة 

واالنشطار واالندماج 

 النووي

Types of radiation 

for radioactive and 

ionized elements, 

fission and nuclear 

fusion 

2 6 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

5 

مقدمه في الكيمياء 

 العضوية

Introduction 

to organic 

chemistry 

تسميه المركبات العضوية 

وأنواع التفاعالت العضوية 

والمجموعات الوظيفية 

 الفعالة

They are called 

organic compounds, 

types of organic 

reactions, and 

functional groups 

 

2 6 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

6 

اساسيات الكيمياء 

 الحركية

 

Fundamentals 

of kinetic 

chemistry 

سرعه التفاعل وعالقته 

بالزمن وقانون السرعة 

وطاقة التنشيط ودرجه 

الحرارة وعالقتها بثابت 

التفاعلسرعه   

The reaction 

speed, its 

relationship 

to time, the 

law of speed, 

activation 

energy, 

temperature, 

2 6 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 
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and its 

relation to 

the constant 

of the 

reaction 

speed 

7 
 الكيمياء الحرارية

Thermal 

chemistry 

طبيعة الطاقة وطاقة جبس 

وقوانيين الحرة 

الثرموديناميك والمحتوى 

 الحراري واالنتالبي

Nature of energy, 

free gypsum energy, 

thermodynamic 

laws, enthalpy and 

enthalpy 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

8 
لغازاتا  

Gases 

قوانين الغازات والمعادلة  

المثالية للغازات وقانون 

دالتون للضغوط الجزئية 

وقانون جراهام لالنتشار 

 واساله الغازات  

   Gas laws, ideal gas 

equation, Dalton's 

law of partial 

pressure, and 

Graham's law of 

diffusion and 

gasification 

2  6 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

9 
 المحاليل

Solutions 

خواص المحاليل وأنواع 

المحاليل والذوبانية 

والعوامل المؤثرة عليها 

 وطرق التعبير عن التراكيز 

properties of 

solutions, types of 

solutions and 

solubility, factors 

affecting them and 

methods of 

expressing 

concentrations 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 45 === 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 
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1 

  الكشييف عن الشييق الحامضييي لملب
)مجموعه  بسيط: المجموعة األولى

هيبببدروكلوريبببك(: ل يون  حمض ا ا
الكربونات والبيكربونات والكبريتيد 
والييكييبييريييتيييييييت والييثيييييوكييبييريييتييييات 

 والنتريت 

األول 

 a1,a2,b1,b2 4 والثاني 

2 

  المجموعييييه الثييييانيييييه )مجموعييييه
حمض الكبريتييييا( ايون الكلورييييد 

 والروم واليود والنترات 
  

 a1,a2,b1,b2 2 االثالث

3 

  المجموعة العامة : ايون الكبريتات
 والفوسفات والبورات 

  
 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 الرابع 

4 

 •   اسييييييكيم لكشييييييف عن الشييييييقو
 الحامضية 

 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 االخامس

5 

  الكشف عن الشقو  القاعدية لملب
بسييييييييط: المجموعيية األولى: ايون 

 الفضه  والزئبقيا والرصا  
  

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 السادس

6 

  الكشببببببف عن المجموعة الثانية: ايون

النحببباسببببببيبببك والبزموت الكبببادميوم 

 والزئبقوز
 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 السابع

7 

  :الكشيييييييف عن المجموعيية الثييالثيية
اييييون اليييحييييديييييدا واليييكيييرومييييييييا 

 وااللمونيوم 
 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 االثامن

8 

  :عة الكشيييييييف عن المجموعة الراب
ايون المنجنيز والكوبليييت والنيكيييل 

 والزنا 
 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 التاسع

9 

  :الكشيييف عن المجموعة الخامسييية
ايون البيياريوم والسيييييييترانشييييييييوم 

 والكالسيوم 
 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 العاشر

10 

  :الكشييف عن المجموعه السييادسييه
ايون المغنسييييييييوم والبتييياسييييييييوم 

 والصوديوم 

الحادي 

 عشر 
2 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

11 
  الكشيييييف عن الشيييييقين الحامضيييييي

 والقاعدي 

الثاني 

 عشر
2 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
12 24 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 
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 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 فردي اختبارات قصيرة 1
,a1,a2,b1 الرابع 5

b2 

 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2
 العاشر 5

a1,a2,b1,
b2,c1,c2,

c3 

 السادس 5 تعاوني منزليةتكليفات  3
a1,a2,b1,b

2 

 فردي البحث والعرض 4
5 

الثاني 

 عشر

a1,a2,b1,
b2,c1,c2,

c3 

 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W4,6,10,12 20 10% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

 اختبار قصير 2
w4 

5 2.5% 
a1,a2,b1,b2 

 اختبار قصير 
w10 

5 2.5% 
a1,a2,b1,b2 

 تقارير التجارب العملية  
weekly 

20 10% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

3 
  اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
w14 30 15% 

a1,a2,b1,b2 
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 Total  100 80 اإلجمالي% === 

 لنشر، بلد النشر(.النشر، اسم الكتاب، دار اكتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
• R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura and C. Bissonnette. General 

Chemistry Principle and Modern Application. Pearson. 11th edition, (2016). 
 

• R. Chang and J. Overby. Chemistry. McGraw-Hill Education. 13th edition, (2018). 
 

 :Essential References المراجع المساندة .2
. S. Zumdahl and S. A. Zumdahl. Chemistry. Houghton Mifflin. 7th edition, (2009 

General Chemistry: The Essential Concepts .Raymond Chang and Kenneth Golds Mc 

Graw Hil 2013 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 

 http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html 
 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائب 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلا.75يلتزم الطالب بحضور  -
االمتحان في حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضييور المحاضييرة تذا تأخر لمدة رب  سيياعة لثال  مرات في الفصييل الدراسييي يسييمب -
 المحاضرة. دخول يمن  من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمب للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائب الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاري   4

ضيييييوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسيييييتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصيييييل ويحدد مواعيد تسيييييليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبقفي حال ثبوت  -
 في التكليفات والمشاري  يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلا طالبفي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .2020-2019العام الجامعي:   
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  عامه كيمياء :خطة مقرر

i.  المقررمعلومات عن أستاذ Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name ماهر علي احمد المقطري 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 كليه العلوم–جامعه صنعاء 

 773262252تلفون رقم 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

al.maqtarimaher@yah

oo.com 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 عامهكيمياء

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester االول المستوى األول الفصل الدراسي  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 االحياءعلم 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي/انجليزي 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  مبنى كليه العلوم 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

 للكيمياء العامة المفاهيم و الفيزيائية الكيمياء مجال في مختلفة مواضي  للطالب المقرر هذا يقدم الى المقرر هذا يهدف
 الكيميائية والصي  الدوري والجدول الذرية والنظرية والكيميائية الفيزيائية وخصائصها المادة تشمل والتي وتطبيقاتها
 والقواعد، واألحماض للمحلول الفيزيائية والخصائ  الكيميائية التفاعالت في الكتلة وعالقات الكيميائي والترابط
 الديناميكا في مقدمة ، .الكيميائي والتوازن الكيميائية والحركية الحرارية والكهربية ، والكيمياء الغازات، وقوانين
  الحرارية

 

mailto:al.maqtarimaher@yahoo.com
mailto:al.maqtarimaher@yahoo.com
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 :أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

  بعلم االحياء المتعلقة  الكيمياء لعامهيوضب المباد  األساسية والقوانيين في 

a2 –  االحياءيصف التفاعل الكيميائي والقياس الكمي المستخدم في 

 b1–  .الغازات، ضغط) بالكيمياء المتعلقة الحسابية يجري العملياتيقارن بين الغازات المثالية وغير المثالية 

 ...( الحرارية الديناميكية المعلمات التوازن، المعدل، ثوابت ثوابت

b2 -  العالقة بين اإلنتروبيا والمحتوى الحراري ويستخل يميز بين الحرارة والعمل. 

c1-  بدقة وأمان اتجريبيويستنتج يجري تحقيق. 

 

c2-  لمختلف حاالت المادة بمهارهيقيس الخوا  الفيزيائية 

c3- .يطبق االتصال التفاعلي م  اإلنترنت والمراج  المستندة تلى الويب الستخراج معلومات 

d1- يقدر مهارة البح  في المراج  والشبكة العنكبوتية في استيفاء المهام المطلوبة عقب كل محاضرة 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالنظريةالموضوعات أوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

 المادة والقياسات

Material 

and 

measureme

nts 

 حاالت المادة ووحده القياسات بالنظام المتري

 Cases of matter and only the measurements 

are in the metric system 
 3 1ا

2 

 التركيب الذري

 ومكونات الذرة

Atomic 

structure 

and atomic 

components 

النظرية الذرية ومكونات الذرة والعدد الذري والكتلي والجدول 

 الدوري والنظائر والصيغ الكيميائية وتسمياتها

 Atomic theory, atomic components, atomic 

and mass number, periodic table, isotopes 

and chemical formulas and their 

designations 

1 6 

3 

الروابط 

 الكيميائية

وتهجين 

المدارات 

واألشكال 

الهندسية 

 للجزيئات

Chemical 

bonds, 

orbital 

hybridization

, and 

geometric 

الروابط الكيميائية التساهمية واأليونية وتركيب لويس أنواع 

 وقطبيه الرابطة وسالبتيها الكهربية وأنواع التهجين

Types of covalent and ionic chemical bonds, 

Lewis and polar bonding structure, electrical 

electrodes and crosses 

2 6 
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shapes of 

molecules 

4 

التفاعالت 

 النووية

Nuclear 

reactions 

أنواع االشعاعات للعناصر المشعة والمتأينة واالنشطار 

 واالندماج النووي

 Types of radiation for radioactive and 

ionized elements, fission and nuclear fusion 

2 6 

 1.5 1 6الى  1امتحان نصفي من  امتحان نصفي  5

6 

مقدمه في 

الكيمياء 

 العضوية

Introductio

n to organic 

chemistry 

تسميه المركبات العضوية وأنواع التفاعالت العضوية 

 والمجموعات الوظيفية الفعالة

They are called organic compounds, types of 

organic reactions, and functional groups 

  

2 6 

7 

اساسيات 

 الكيمياء الحركية

Fundament

als of kinetic 

chemistry 

وعالقته بالزمن وقانون السرعة وطاقة التنشيط سرعه التفاعل 

 ودرجه الحرارة وعالقتها بثابت سرعه التفاعل

The reaction speed, its relationship to time, the 

law of speed, activation energy, temperature, 

and its relation to the constant of the reaction 

speed 

2 6 

8 

الكيمياء 

 الحرارية

Thermal 

chemistry 

طبيعة الطاقة وطاقة جبس الحرة وقوانيين الثرموديناميك 

 والمحتوى الحراري واالنتالبي

Nature of energy, free gypsum energy, 

thermodynamic laws, enthalpy and enthalpy 

1 3 

9 
لغازاتا  

Gases 

دالتون  قوانين الغازات والمعادلة المثالية للغازات وقانون

 للضغوط الجزئية وقانون جراهام لالنتشار واساله الغازات

Gas laws, ideal gas equation, Dalton's law of 

partial pressure, and Graham's law of 

diffusion and gasification 

2 6 

10 
 المحاليل

Solutions 

 خواص المحاليل وأنواع المحاليل والذوبانية والعوامل المؤثرة

 عليها وطرق التعبير عن التراكيز

properties of solutions, types of solutions and 

solubility, factors affecting them and methods 

of expressing concentrations 

1 3 

 3 1 9الى  1امتحان نهائي يغطي من  امتحان نهائي  11

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 49.5 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

 مجموعه  الكشيييف عن الشيييق الحامضيييي لملب بسييييط: المجموعة األولى(

ايون الكربونييييات والبيكربونييييات والكبريتيييييد  حمض الهيبببدروكلوريبببك(:
 والكبريتيت والثيوكبريتات والنتريت 

األول 

 والثاني 
4 

2 

  المجموعييه الثييانيييه )مجموعييه حمض الكبريتيييا( ايون الكلوريييد والروم
 واليود والنترات 

  
 2 االثالث

3   2 الرابع  المجموعة العامة : ايون الكبريتات والفوسفات والبورات 
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4 
 •  اسكيم لكشف عن الشقو  الحامضية 
  

خامسال  2 

5   2 السادس امتحان نصفي عملي 

6 

   الكشف عن الشقو  القاعدية لملب بسيط: المجموعة األولى: ايون الفضه
 والزئبقيا والرصا  

 
 2 السابع

7 
 الكشف عن المجموعة الثانية: ايون النحاسيك والبزموت الكادميوم والزئبقوز 

 
 2 الثامن

8 
  الكشف عن المجموعة الثالثة: ايون الحديدا والكروميا وااللمونيوم 
  

 2 التاسع

9   2 العاشر الكشف عن المجموعة الرابعة: ايون المنجنيز والكوبلت والنيكل والزنا 

10   الكشف عن المجموعة الخامسة: ايون الباريوم والسترانشيوم والكالسيوم 
الحادي 

 عشر
2 

11   الكشف عن المجموعه السادسه: ايون المغنسيوم والبتاسيوم والصوديوم 
الثاني 

 عشر 
2 

12   الكشف عن الشقين الحامضي والقاعدي 
الثالث 

 عشر
2 

13   امتحان نهائي عملي 
الرابع 

 عشر
2 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 الرابع 5 فردي اختبارات قصيرة 1
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 العاشر 5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2

 السادس 5 تعاوني تكليفات منزلية 3

 فردي البحث والعرض 4
5 

الثاني 

 عشر

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W4,6,10,12 20 10% 

 w4 5 2.5% اختبار قصير 

 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

W6 
30 15% 

 w10 5 2.5% اختبار قصير 

 Weekly 20 10% تقارير التجارب العملية  2

3 
  اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
w14 30 15% 

4 
 الفصل )نظري( اختبار نهاية

Final Exam (theoretical) 
W16 

90 45% 

 Total  100 200  اإلجمالي% 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.
 

 تزيد عن مرجعين( )ال: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 

• R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura and C. Bissonnette. General Chemistry 

Principle and Modern Application. Pearson. 11th edition, (2016). 
 

• R. Chang and J. Overby. Chemistry. McGraw-Hill Education. 13th edition, 

(2018). 
 

 :Essential References المراجع المساندة .5
•. S. Zumdahl and S. A. Zumdahl. Chemistry. Houghton Mifflin. 7th edition, (2009 

General Chemistry: The Essential Concepts .Raymond Chang and Kenneth Golds Mc 

Graw Hil 2013 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html 
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائب الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلا.75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أسيييييتاذ المقرر تقريرا بحضيييييور وغياب الطالب للقسيييييم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضيور المحاضيرة تذا تأخر لمدة رب  سياعة لثال  مرات في الفصيل الدراسيي يسيمب -
 المحاضرة. دخول يمن  من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمب للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائب الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاري   4

ضييييوابط تنفيذ التكليفات و الفصييييل ويحدد مواعيد تسييييليمهايحدد أسييييتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاري  يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلا طالبفي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 


