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  1كيمياء عامه : مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title  النظري 1كيمياء عامة  

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 - - 2 

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

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 العملي 1كيمياء عامة 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered الكيمياء سبكالوريو 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course عربي/ انجليزي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System فصلي 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 جميل مسعد سعيد أ.م.د/ ياسمين

11.  
 مواصفات المقرر تاريخ اعتماد

Date of Approval 
 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

البناء  ، خواص المادة،األساسية لعلم الكيمياءووالمفاهيم  المبادئتوضيح الى المقرر هذا  يهدف

الترتيب اإللكتروني للذرات و أنواع الروابط  ومعرفةفيه، وتدرج الخواص  الذري والجدول الدوري

وذلك لوضع األساسيات النظرية لما سيدرسه الطالب في  الكيميائية ودراسة مقدمة في الكيمياء العضوية

 المقررات القادمة المتقدمة.

 

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

 

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

 - a1 ويشاااارن النظريات الكيساااايكية والتديية للتركيب  المبادئ االساااااسااااية للكيمياء العامةيعرف
 الذري.
 - a2 يوضاااح ظهور االنواع المختلفة للروابط في المركبات الكيميائية ويسااامي المركبات العضاااوية

 وغير العضوية بتسب قواعدها المنهجية.
 - a3 إللكترون في ذرة .نظرية بور والميكانيكا الموجية ويوضح أعداد الكم  يشرن 
 - b1 يميز بين العناصااار والمركبات والمخاليط وأنواعها وخواصاااها. ويصااانف المركبات العضاااوية

 وغير العضوية ويتدد خواصها وسلوكها الكيميائي.
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 -b2لطيف كهرومغناطيسااي،  ة والطول الموجييجري العمليات التسااابية المتعلقة بالكيمياء لالطاق
 الوزن الذري والجزيئي والمولي، أعداد التأكسد،...(

 -b3بتساااابات المول والمردود المئوي لوصاااف تفاعل  الخاصاااة الرياضاااية القوانين يوظف بعض
 كيميائي.

 -b4 يربط بين خواص العناصااااااار الدورية وتراكيبها الذرية وموقعها في الجدول الدوري وطبيعة
 تفاعيتها.

 -c1.يستخدم الخواص الفيزيائية للمادة للتفريق بين تاالت المادة المختلفة 
 -c2يوظف التفاعيت المميزة لبعض المجموعات الوظيفية يرسم تراكيب لويس لبعض المركبات، و

 العضوية في تشخيصها وتتديد هويتها.
 -d1.يساهم في العمل الجماعي كفريق واتد 
 -d2كل عقب المطلوبة المهام اسااتيفاء في العنكبوتية والشاابكة المراجع في لبتثا يمارس مهارة 

 متاضرة.
 

 

iv.  v.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning 

Outcomes  (  

 المقصودة من المقررمخرجات التعلم 
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من  
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1   ويشاااااارن  المبادئ االسااااااساااااية للكيمياء العامة يعرف

 النظريات الكيسيكية والتديية للتركيب الذري.

A1 مبادئ الماهية علم الكيمياء و وضحي

والتخصصية  والنظريات والقوانين األساسية

بباقي العلوم  وفروعه الرئيسية وعالقته

تفسير كثير من  واسهاماته فياألساسية 

الكون من مواد  وما فيالظواهر الطبيعية 

 وطاقات.

a2   يوضااااااح الهور االنوات المختلفة للروابل في المركبات

العيااوية الكيميائية ويساامي المركبات العيااوية و ير 

 بحسب قواعدها المنهجية.

A2 واثبات التركيب  تحليل طرقاالطياف،  شرحي

الكيميائي وطرق التحيير للمركبات 

سلوكها في ووقواعد تسميتها  الكيميائية

تفاعالتها والتغيرات المصاحبة لتفاعالتها 

وميكانيكية وحركية التفاعل للمركبات 

فرق بين يو ةلعيوياالعيوية و ير 

 المختلفة.المركبات الكيميائية 

a3  ر والميكانيكا الموجية ويوضاااااااح هنظرية بو يشاااااارح

 إللكترون في ذرة .أعداد الكم 

A3 ة  وريالد والخواص الكم ميكانيكا صفي 

 يف وموقعها ة  يالذر يباتهاوترك للعناصر

 .الدوري الجدول

b1  يميز بين العناصر والمركبات والمخاليط وأنواعها

ويصنف المركبات العضوية وغير  وخواصها.

  العضوية ويتدد خواصها وسلوكها الكيميائي.

B1 وطرق وحاالتها وخواصهاماهية المادة  حددي 

 ونوعا وسلوكها تصنيفها وتحليلها كما

العالقة المتبادلة بين المادة و ومصدر نشاطها

 وتواليف ذلك والطيف الكهرومغناطيسي

 .وتركيبها الكيميائي لتفسير سلوك المادة

b2  الطاقة العمليات التساااااااابية المتعلقة بالكيمياء ل يجري

والطول الموجي لطيف كهرومغناطيساااي، الوزن الذري 

 ...(والجزيئي والمولي، أعداد التأكسد،

B2  الكيميائية  سرعة ونواتج التفاعالتيفسر

ووصفيا الكيميائية كميا  هاتحاليلنتائج و

 علمية تمتاز باليبل والدقة. بطريقة

b3  بتسابات  الخاصة الرياضية القوانين بعضيوظف

 المول والمردود المئوي لوصف تفاعل كيميائي.

B3  يحلل بدقة كميات ونوعيات نواتج تفاعل

كيميائي بناء على الحسابات الكيميائية 
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1  عامة يعرف ياء ال ية للكيم بادئ االسااااااااساااااا  الم
ويشرن النظريات الكيسيكية والتديية للتركيب 

   الذري.

المتاضاارة التفاعلية، التوار 
والمناقشااااة، تل المشااااكيت 

الااتااعاالاام ،الااتااعاالاام الااااذاتااي ،
 التعاوني.

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصااااااااايااار رقااام 

امتتان نصااافي وامتتان 
 .نهائي

a2   االنوات المختلفاااة للروابل في يوضااااااح تكوين

المركبات الكيميائية ويسمي المركبات العيوية 

 و ير العيوية بحسب قواعدها المنهجية.

المتاضرة التفاعلية، التوار 
والمناقشة ،العصف الذهني ، 
المتاكاة والعروض العملية، 
 التعلم الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشاااااااطااااه وتكليفااااات، 
 1اختبااار قصاااااااير رقم 

امتتاااان نصااااااافي ، 2و
 وامتتان نهائي.

a3  ر والميكااانيكااا الموجيااة هنظريااة بو يشاااااارح

 إللكترون في ذرة .ويوضح أعداد الكم 

المتاضرة التفاعلية، التوار 
والمناقشة ،العصف الذهني ، 
المتاكاة والعروض العملية، 
 التعلم الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشااطه وتكليفات، اختبار 
امتتان ، 2و1قصير رقم 

 نصفي وامتتان نهائي.

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

ويوالفها لوصف التفاعل والتغيرات 

 المصاحبة.

b4  العناصر الدورية وتراكيبها الذرية يربل بين خواص

 وموقعها في الجدول الدوري وطبيعة تفاعالتها.

B4  يربل بين خواص العناصر الدورية وتراكيبها

الذرية وموقعها في الجدول الدوري وطبيعة 

 تفاعالتها.

c1  يساااتخدم الخواص الفيزيائية للمادة للتفريق بين تاالت

 المادة المختلفة.

C1  عمليا المبادئ والنظريات ويطبق يوالف

االساسية واالفكار والقوانين والحقائق 

والمفاهيم الكيميائية في االمن والسالمة 

واالجهزة والتحليل والقياس  ومعايرة االدوات

تجارب معملية في مجاالت الكيمياء  وتصميم

والمجاالت التطبيقية المرتبطة  المختلفة

 .بالكيمياء

c2  يوالف المركبااااات، ويرسااااااام تراكيااااب لويس لبعض

التفااااعالت المميزة لبعل المجموعاااات الواليفياااة 

 وتحديد هويتها.ها في تشخيص العيوية

C2 االطياف والتفاعالت المميزة لبعل  يستخدم

 المجموعات الواليفية ومهارات التحليل

العناصر في تشخيص  كتسبةوالقياس الم

 المركبات الكيميائية وتحديد هويتها.و

d1  العمل الجماعي كفريق واتد.يساهم في D2  يتحمل المسئولية فيما يجب عليه من االلتزام

 .وحماية البيئةالمهني واألخالقي 

d2  العنكبوتية والشاابكة المراجع في البحث مهارةيمارس 

 .محاضرة كل عقب المطلوبة المهام استيفاء في

D4  يستخدم تكنولوجيا المعلومات وبرنامج

بمجاله وفي صيا ة الحاسوب ذات العالقة 

التقارير العلمية مع االلمام بلغة البحث 

 والعلوم الحديثة.
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 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1   يميز بين العناااصااااااار والمركبااات والمخاااليط
ها. ويصااااااانف المركبات  وأنواعها وخواصااااااا

العضااااوية وغير العضااااوية ويتدد خواصااااها 
  وسلوكها الكيميائي.

المتاضااااارة التفاعلية، التوار 
الذهني ، والمناقشااة ،العصااف 

المتاااكاااة والعروض العمليااة، 
 التعلم الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصااااااااايااار رقااام 

امتتان نصاااافي وامتتان 
 نهائي.

b2  العمليات التساااااااابية المتعلقة بالكيمياء  يجري
الاااطاااااقااااة والاااطاااول الاااماااوجاااي لاااطاااياااف ل

كهرومغناااطيساااااااي، الوزن الااذري والجزيئي 
 ...(التأكسد،والمولي، أعداد 

المتاضاااااارة التفاعلية، التوار 
والمناقشااة ،العصااف الذهني ، 

المتااااكااااة ،تااال المشاااااااكيت 
تعلم  ل ليااااة، ا عم ل لعروض ا وا

 .الذاتي ،التعلم التعاوني

أنشااطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصااااااااايااار رقااام 

امتتان نصاااافي وامتتان 
 نهائي.

b3  الخاصااااااة الرياضااااااية القوانين بعضيوظف 
والمردود المئوي لوصااااااف بتسااااااابات المول 

 تفاعل كيميائي.

المتاضاااااارة التفاعلية، التوار 
والمناقشااة ،العصااف الذهني ، 

المتاااكاااة  ،تاال المشاااااااكيت 
تعلم  ل ليااااة، ا عم ل لعروض ا وا

 الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشااطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصااااااااايااار رقااام 

امتتان نصاااافي وامتتان 
 نهائي.

b4 الدورية وتراكيبها يربل بين خواص العناصاااار  

عة  لدوري وطبي جدول ا ها في ال لذرية وموقع ا

 تفاعالتها.

المتاضاااااارة التفاعلية، التوار 
والمناقشااة ،العصااف الذهني ، 

المتاااكاااة  ،تاال المشاااااااكيت 
تعلم  ل ليااااة، ا عم ل لعروض ا وا

 الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشااطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصااااااااايااار رقااام 

امتتان نصاااافي وامتتان 
 .نهائي

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )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  يسااااااتخدم الخواص الفيزيائية للمادة للتفريق
 بين تاالت المادة المختلفة.

ية، التوار  فاعل المتاضااااااارة الت
والمناقشاااة، المتاكاة والعروض 
العملياااة ، التعلم الاااذاتي ،التعلم 

 التعاوني.

انشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصاااااااااياار رقاام 

امتتان نصاافي وامتتان 
 نهائي

c2    ،يرسااااااام تراكيااب لويس لبعض المركبااات
يااوظااف الااتاافاااااعاايت الااماامااياازة لاابااعااض و

المجموعااااات الوظيفيااااة العضاااااااويااااة في 
 تشخيصها وتتديد هويتها.

ية، التوار  فاعل المتاضااااااارة الت
والمناقشااااااة، تل المشااااااكيت ، 
المتااااكااااة والعروض العملياااة، 

التعلم الاااذاتي التطبيق العملي ، 
 ،التعلم التعاوني.

انشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصاااااااااياار رقاام 

امتتان نصاافي وامتتان 
 نهائي

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1  .تاااال  التوار والمناااااقشااااااااااة، يساهم في العمل الجماعي كفريق واتد
الاامااتاااااكاااااة  ،الاامشاااااااااكاايت 

والعروض العمليااااة، التطبيق 

 .انشطه وتكليفات
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بادل التعاوني،التعلم العملي  ، ت
 الخبرات بين المتعلمين.

d2   والشبكة المراجع في البحث مهارةيمارس 

 عقب المطلوبة المهام استيفاء في العنكبوتية

 .محاضرة كل

المتااااكااااة ،تااال المشاااااااكيت 
والعروض العمليااااة، التطبيق 

، التعلم الااذاتي ،التعلم العملي 
، تبااادل الخبرات بين التعاااوني

 المتعلمين.

 .انشطه وتكليفات

 

vi.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  موضوعات أوال:

 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 
مقدمه في 
الكيمياء 

 العامة

  أهميااة علم الكيمياااء وعيقتاه
 بالعلوم األخرى. 

 .المادة وتاالتها 
  ص الااافااايااازيااااائااايااااة الاااخاااوا

 والكيميائية للمادة.
  الااعااناااااصااااااااار والاامااركاابااااات

 والمخاليط.
  االعااااداد الااااذريااااة والكتليااااة

 للعناصر.
  عاااااادد واالوزان الااااااذريااااااة

افوجااادرو وتساااااااااب الكتلااة 
 المولية للعناصر والمركبات.

2 4 a1,b1,b2,b3,c1,d1,d2 

2 

التركيب 
الذري 

والجدول 
 الذري

  الانااظااريااااات الاكاايساااااااايااكاايااااة
 والتديية للتركيب الذري

 .طبيعة االلكترون المزدوجة 
  والااجسااااااااياامااااات االلااكااتاارون

 الموجبة ومطياف الكتلة.
  النشاااااااط االشااااااعاعي للذرات

 والذرة النووية والنظائر
  االشاااااعاع الكهرومغناطيساااااي

 واالطياف الذرية. 
  نظريااااة بوهر والميكااااانيكااااا

ومباادأ  أعااداد الكمالموجيااة و
  باولي ليستبعاد.

  التوزيع االلكتروني والترتيب
 الفضائي لإللكترونات. 

  وتاااادرج الااااجاااادول الاااادوري
طاااااقااااة  -الااخااواص لالااتااجاام

 -االلفاااة االلكترونياااة -التاااأين
  السالبية الكهربية(.

4 8 a1,a3,b2,b4,d1,d2 
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3 

الروابل 

الكيميائية 

والتركيب 

 الجزيئي

 ل ةقاعدة اليمانيoctet rule )

 تراكيبو رموزاستيناءاتها وو

 لويس. 

  ئيااااة ميااااا ي ك ل بط ا لروا نواع ا أ

 والعوامل المؤيرة في تكوينها.

 الرابطااة التسااااااااااهميااة  رتبااة

ونظريااااات تهجين الماااادارات 

 الذرية .

 .ظاهرة الرنين 

  الجزيئات القطبية والساااااااالبية

 الكهربية

  األكساااااااادة واالختزال وأعااداد

 التأكسد.

  تسااااااامية المركبات الكيميائية

 غير العضوية.

4 8 a2,b1,b2,b4,c2,d1,d2 

4 
مقدمة في 

الكيمياء 

  العيوية

 .مقدمة الهيدروكربونات 

   مركبااااات ل االيزومرات في ا

 العضوية.

  دراسااااااااة تساااااااميااة وخواص

وتفاعيت االلكانات وااللكينات 

 واالكاينات .

 .الهيدروكربونات التلقية 

 .الهيدروكربونات االروماتية 

  دراسااااااااة تساااااااميااة وخواص

المركبااااات الهياااادروكربونيااااة 

لكتوالت  نيااااة ل ا جي األكسااااااا

 والفينوالت واالييرات(.

  .االلدهيدات والكيتونات 

  األتماااااض الكربوكسااااااايليااااة

 ومشتقاتها.

  دراسااااااااااااة الاااااماااااركاااااباااااات

ية  ية النيتروجين الهيدروكربون

 لاألمينات(

  المركبااات غير المتجااانسااااااااة

 التلقة.

 .تتضير البوليمرات 

4 8 a1,a2,b1,c2,d1,d2 

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

Semester 
14 28 === 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

 التعلم
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Number 

of 

Weeks 

Contact 

Hours 
Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المتاضرة Lectures 
 والمناقشة التوار discussion 
 الذهني العصف Brainstorming 
 المشكيت تل Problem solving 
 العملية العروضو المتاكاة Simulation Method Practical presentations&                 
 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 
 والتكاليف والمهام المشروعات projects 
 الذاتي التعلم Self-learning 
 التعاوني التعلم Cooperative Learning  
 الزميء بين الخبرات تبادل 

 

 

vii. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوت 1

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوت 

 التنفيذ
Week Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 

 2.5 فردي اختبارات قصيرة
ثالث ال

 والثالث عشر

a1,a2,b1,
b2,b3,b4,

c1,c2 

2 

 خالل الفصل 2.5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة

a1,a2,b1,
b2,b3,b4,
c1,c2,d2 

3 

 2.5 تعاوني تكليفات منزلية

الثاني 

والرابع 

والعاشر 

 والرابع عشر

a1,a2,b1,
b2,b3,b4,
c1,c2,d1,d

2 
4 

 الثاني عشر 2.5 فردي البحث والعرض

a1,a2,b1,
b2,b3,b4,
c1,c2,d1,d

2 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 
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viii. التعلم يموقت Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment 

Tasks 

 التقييم أسوت
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
التكليفات المشاركة و

 والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

W2,4,10,14 10 10% a1,a2,b1,b2,b3,b4,c1,c2,d1,d2 

 Quiz W3 5 5% a1, b1,b2,b3,c1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W7 20 20% a1,a3,b1,b2,b3,b4 

 Quiz W12 5 5% a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4,c1,c2( 2كوز) 4

5 
اختبار نهاية الفصل 

 )عملي(

Final Exam 

(practical) 

   
 

6 
اختبار نهاية الفصل 

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

W16 60 60% a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4 c1,c2 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 

 Neil D. Jespersen, James E. Brady and Alison Hyslop (2016), Chemistry: The 

Molecular Nature of Matter, John Wiley and Sons, Inc., Printed in the United States 

of America. 

 Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Carey Bissonnette, Jeffry D. Madura (2016). 

General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th edition), Pearson 

Canada Incorporated.  

 :Essential References المراجع المساندة .2

 R. Thomas Myers, Keith B. Oldham and Salvatore Tocci (2007), CHEMISTRY, Holt, 

Rinehart and Winston. United states of America 

 Nivaldo J. Tro (2014) Chemistry: A Molecular Approach (3rd Edition), International 

Edition, New Jersey, Pearson Education Inc. 

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

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

http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html
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ix. اليوابل والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة تضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المتاضرات ويترم في تال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بتضور  -
للقسم ويترم الطالب من دخول االمتتان في تال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بتضور وغياب الطيب  -

 % ويتم اقرار الترمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالتضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب تضااور المتاضاارة تذا تأخر لمدة ربع ساااعة لييث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 المتاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ييث مرات يتذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتتان  3

 ( دقيقة من بدء االمتتان 20ال يسمح للطالب دخول االمتتان النهائي تذا تأخر مقدار ل -
 تذا تغيب الطالب عن االمتتان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتتان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و يتدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويتدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يترم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المتددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئتة شؤون الطيب. عليه في تال يبوت قيام الطالب بالغش في االمتتان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يترم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في تال يبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتتال  6

 ألداء االمتتان نيابة عنه تطبق اليئتة الخاصة بذلك طالبفي تالة وجود شخص ينتتل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ميل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 النظري 1كيمياء عامه  :خطة مقرر

i.  المقررمعلومات عن أستاذ Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د/ ياسمين مسعد جميل 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 كليه العلوم–جامعه صنعاء 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

yasminjml@yahoo.co

m 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 النظري 1كيمياء عامه 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموت

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 - - 2 

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

5.  
ر )إن المتطلبات السابقة للمقر

 وجدت(
Pre-requisites  

 توجدال 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 العملي 1كيمياء عامة 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 
 الكيمياء سبكالوريو

 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: 

البناء  ، خواص المادة،األساسية لعلم الكيمياءووالمفاهيم  المبادئتوضيح الى المقرر هذا  يهدف

الترتيب اإللكتروني للذرات و أنواع الروابط  فيه، ومعرفةوتدرج الخواص  الذري والجدول الدوري

وذلك لوضع األساسيات النظرية لما سيدرسه الطالب في  الكيميائية ودراسة مقدمة في الكيمياء العضوية

 ادمة المتقدمة.المقررات الق

 

mailto:yasminjml@yahoo.com
mailto:yasminjml@yahoo.com
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

 - a1ويشااااارن النظريات الكيسااااايكية والتديية  عرف على المبادئ االسااااااساااااية للكيمياء العامةي
 للتركيب الذري.

 - a2 االنواع المختلفة للروابط في المركبات الكيميائية ويساامي المركبات العضااوية يوضااح ظهور
 وغير العضوية بتسب قواعدها المنهجية.

 - a3 إللكترون في ذرة .نظرية بور والميكانيكا الموجية ويوضح أعداد الكم  يشرن 
 - b1 المركبات العضااوية يميز بين العناصاار والمركبات والمخاليط وأنواعها وخواصااها. ويصاانف

 وغير العضوية ويتدد خواصها وسلوكها الكيميائي.
 -b2 ،يجري العمليات التسابية المتعلقة بالكيمياء لالطاقة والطول الموجي لطيف كهرومغناطيسي

 الوزن الذري والجزيئي والمولي، أعداد التأكسد،...(
 -b3ود المئوي لوصاااف تفاعل بتساااابات المول والمرد الخاصاااة الرياضاااية القوانين يوظف بعض

 كيميائي.
 -b4 يربط بين خواص العناصااااااار الدورية وتراكيبها الذرية وموقعها في الجدول الدوري وطبيعة

 تفاعيتها.
 -c1.يستخدم الخواص الفيزيائية للمادة للتفريق بين تاالت المادة المختلفة 
 -c2لبعض المجموعااات يوظف التفاااعيت المميزة يرسااااااام تراكيااب لويس لبعض المركبااات، و

 الوظيفية العضوية في تشخيصها وتتديد هويتها.
 -d1.يساهم في العمل الجماعي كفريق واتد 
 -d2كل عقب المطلوبة المهام استيفاء في العنكبوتية والشبكة المراجع في البتث يمارس مهارة 

 متاضرة.

  

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوت
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con.H 

1 
مقدمه في 

 العامةالكيمياء 

  .أهمية علم الكيمياء وعيقته بالعلوم األخرى 
 .المادة وتاالتها 
  والكيميائية للمادة.ص الفيزيائية الخوا 
 .العناصر والمركبات والمخاليط 
 .االعداد الذرية والكتلية للعناصر 
  عاادد افوجااادرو وتساااااااااب الكتلااة الموليااة واالوزان الااذريااة

 للعناصر والمركبات.

2 4 

2 
التركيب الذري 
  والجدول الذري

 النظريات الكيسيكية والتديية للتركيب الذري 
 .طبيعة االلكترون المزدوجة 
 .االلكترون والجسيمات الموجبة ومطياف الكتلة 
 النشاط االشعاعي للذرات والذرة النووية والنظائر 
  .االشعاع الكهرومغناطيسي واالطياف الذرية 
 ومباادأ باااولي  أعااداد الكمنظريااة بوهر والميكااانيكااا الموجيااة و

  ليستبعاد.
  .التوزيع االلكتروني والترتيب الفضائي لإللكترونات 

4 8 
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  االلفة  -اقة التأينط -الدوري وتدرج الخواص لالتجمالجدول
  لسالبية الكهربية(.ا -االلكترونية

 

3 
اختبار نصف 
 الفصل لنظري(

 W6 1 2تتى W1 من اختبار نصفي يغطي 

4 

الروابل 

الكيميائية 

والتركيب 

 الجزيئي

 ل ةقاعدة اليمانيoctet ruleرموزاساااااااتيناءاتها و( و 

 لويس.  تراكيبو

  الروابط الكيميائية والعوامل المؤيرة في تكوينها.أنواع 

  مدارات بة الرابطة التساااااااااهمية ونظريات تهجين ال رت

 الذرية .

 .ظاهرة الرنين 

 الجزيئات القطبية والسالبية الكهربية 

 .األكسدة واالختزال وأعداد التأكسد 

 .تسمية المركبات الكيميائية  ير العيوية 

4 8 

5 
مقدمة في 

الكيمياء 

 العيوية

 .مقدمة عن الهيدروكربونات 
  .االيزومرات في المركبات العضوية 
  دراسااة تساامية وخواص وتفاعيت االلكانات وااللكينات

 واالكاينات .

 .الهيدروكربونات التلقية 

 .الهيدروكربونات االروماتية 

  دراساااااااة تسااااااامية وخواص المركبات الهيدروكربونية

 االييرات(.األكسجينية ل الكتوالت و الفينوالت و 

  .االلدهيدات والكيتونات 

 .األتماض الكربوكسيلية ومشتقاتها 

  دراسااااااااااة المركباااات الهيااادروكربونياااة النيتروجينياااة

 لاألمينات(

 .المركبات غير المتجانسة التلقة 

 .تتضير البوليمرات 

4 8 

6 
اختبار نهاية 
 الفصل لنظري(

 W15 1 2تتى W1 من يغطي  هائين ختبارا

والساعات الفعليةعدد األسابيع   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوت

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     
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2     

3     

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

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المتاضرة -
 discussion والمناقشة التوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكيت تل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المتاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 .الزميء بين الخبرات تبادل -

 

VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوت التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوت التنفيذ

Week Due 

1 
 2.5 فردي اختبارات قصيرة

ثالث والثالث ال

 عشر

 خالل الفصل 2.5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2

3 

 2.5 تعاوني تكليفات منزلية
الثاني والرابع 

والعاشر والرابع 

 عشر

 الثاني عشر 2.5 فردي البحث والعرض 4

 Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوت(موعد

 التقويم
Week Due 

الدر

 جة
Mar

k 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 
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1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
W2,4,10,14 10 10% 

 Quiz W3 5 5%( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W7 20 20% 

 Quiz W12 5 5%( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 60% 

 % Total  100 100 المجموت 

 

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

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) الرئيسةالمراجع  .1
 

 Neil D. Jespersen, James E. Brady and Alison Hyslop (2016), Chemistry: The 

Molecular Nature of Matter, John Wiley and Sons, Inc., Printed in the United States 

of America. 

 Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Carey Bissonnette, Jeffry D. Madura (2016). 

General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th edition),  Pearson 

Canada Incorporated. 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 R. Thomas Myers, Keith B. Oldham and Salvatore Tocci (2007), CHEMISTRY, Holt, 

Rinehart and Winston. United states of America 

 Nivaldo J. Tro (2014) Chemistry: A Molecular Approach (3rd Edition), International 

Edition, New Jersey, Pearson Education Inc. 

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

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

 

 

 

 

 

x. اليوابل والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة تضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المتاضرات ويترم في تال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بتضور  -
للقسم ويترم الطالب من دخول االمتتان في تال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بتضور وغياب الطيب  -

 % ويتم اقرار الترمان من مجلس القسم.25الغياب 

http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html
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 :Tardyالتضور المتأخر  2

ذا تأخر ت، وللطالب تضااور المتاضاارة تذا تأخر لمدة ربع ساااعة لييث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 متاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ييث مرات يتذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتتان  3

 ( دقيقة من بدء االمتتان 20ال يسمح للطالب دخول االمتتان النهائي تذا تأخر مقدار ل -
 تذا تغيب الطالب عن االمتتان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتتان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و يتدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويتدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يترم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المتددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئتة شؤون الطيب. عليه في تال يبوت قيام الطالب بالغش في االمتتان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يترم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في تال يبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتتال  6

 ألداء االمتتان نيابة عنه تطبق اليئتة الخاصة بذلك طالبفي تالة وجود شخص ينتتل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 الجامعة ئيسر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 


