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مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة التعليم،
ضمن اهتمامات الوزارة بتطوير مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري يف إنشاء
جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد االجتاهات
العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل الذي انتشر استخدامه منذ أوائل العقد امليالدي احلايل.
يمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األورويب بداية فعلية لتطبيق
منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوروبي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل ذلك
تعزز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطور معايريه وجتعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة
الدراسة وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على
االختي�ار املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات
واضحة للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها
حلاجات سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية
يف اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة
إىل أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.

تخصص الكيمياء

5

مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل
ويتبعها عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل ( )1وتضمنت بدورها عددا من
املراحل الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف
اجلامعات السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة
ضوابط وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص الكيمياء:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
تهدف هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس نواجت
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى
الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1حصر قوائم نواجت التعلم
تم إجراء مسح شامل ملنتجات االقسام العلمية يف ختصص الكيمياء يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-2حتليل محتوى الربامج
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بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
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بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كالتايل:

•

•رصد مسميات املكونات األساس للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات األساس للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

•حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة ،هي:

•

•جامعة ليدز .Leeds University

•

•جامعة والية أوهايو .Ohio State University

•

•جامعة ماكجيل-مونرتيال ..McGill-Montreal University
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 -4املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
١ .١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.
٢ .٢اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية
متفق على تمزيها للمقارنة .Benchmarks
٣ .٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك
تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤ .٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
٥ .٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبع نفس اخلطوات مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف
الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.)1
٦ .٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بين عليها نواجت التخصص.
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص علم الكيمياء
املكونات الرئيسة

الوزن
النسيب

الكيمياء العامة

8.59

الكيمياء التحليلية

22.40

الكيمياء الغري عضوية

28.57

الكيمياء العضوية

22.25

الكيمياء الفزييائي�ة

18.16
100

الوزن

املكونات الفرعية

النسيب

أسس الكيمياء العامة
الرثمودين�اميك والتوازن الكييميايئ
الكيمياء احلركية

41.73
33.77

السطوح واحلفز

24.48

أسس الكيمياء العضوية واملجموعات الوظيفية

39.16

الكيمياء العضوية الفزييائي�ة واألطياف

28.57

التحضريات العضوية والبوليمرات

14.39

الكيمياء العضوية احليوية

17.84

كيمياء العناصر

43.7

كيمياء املواد

22.51

الكيمياء النظرية

33.76

أسس الكيمياء التحليلية

38.24

التحليل اآليل

61.61
100
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١ .١بن�اء (تركيب) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢ .٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات
الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.
٣ .٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله حبيث تراعي عدد من العناصر من أهمها مايأيت:

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي يكون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•

•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف الغالب غري
متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.
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شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص الكيمياء

الكيمياء العامة

املكون الرئيس

أسس الكيمياء العامة

املجال الفرعي

يفرق بني خواص املواد ويعرف النظرية
الذرية وتوزيع العناصر يف اجلدول
الدوري ويعرف كتابة الصيغ الكيميائي�ة
ووزن التفاعالت الكيميائي�ة.

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جلميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من
كتابة األسئلة ،خضع لثالث أنواع من التحكيم ،هي كالتايل:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات تم
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ودرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات
لكون اجلامعات شريك رئيس يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص الكيمياء ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى تغطيتها
ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص الكيمياء على موقع املركز الوطين
للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة للحث
على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات
السعودية.
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستبي�ان املرسل ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات؛
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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املكونات األساسية
نواجت التعلم ختصص علم الكيمياء

 .1كيمياء عامة:
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يفرق بني خواص املواد ويعرف النظرية الذرية ويوزع العناصر يف اجلدول الدوري ،ويعرف كتابة الصيغ الكيميائي�ة،
ويزن التفاعالت الكيميائي�ة ،ويجري احلسابات الكيميائي�ة.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
 1 )1يعرف الكيمياء و أهميتها و تطبيقاتها

 1-1مبادئ الكيمياء العامة:
يستخدم األرقام املعنوية يف
العمليات احلسابي�ة الكيميائي�ة،
ويزن التفاعالت الكيميائي�ة ،ويعرف
مفهوم املول يف احلسابات الكيميائي�ة،
ويمزي بني حاالت المادة وخصائصها
الفزييائي�ة والكيميائي�ة واملخاليط
واملواد النقية ،ويعرف الذرة وتركيبها
ويصف ترتيب العناصر يف اجلدول
الدوري ،وحيدد التوزيع اإللكرتوين لها،
ويرسم ُبىن لويس للجزيئ�ات ،ويصف
أنواع الروابط الكيميائي�ة والقوى
بني اجلزيئ�ات ،ويطبق األسس
الرثمودين�اميكية واألسس احلركية
للتفاعالت الكيميائي�ة.

2 )2يمــز حــاالت المــادة  ،اخلصائــص الفزييائيـ�ة والكيميائيـ�ة للمــادة  ،املخاليــط
واملــواد النقيــة
3 )3يطبق قوانني األرقام املعنوية  ،و حيول القيم املقاسة إىل النظام العليم
4 )4جيــري احلســابات الكيميائيــ�ة بمفهــوم املــول ويطبــق قوانــن االحتــاد
العنصــري بنــ ً�اءا علــى املعــادالت الكيميائيــ�ة املوزونــة
5 )5يلخص النقاط األساسية يف نظرية دالتون الذرية ،ويعرف الذرة
)6
)7
)8
)9

6يصــف ترتيــب العناصــر يف اجلــدول الــدوري ،ويربطــه بالتوزيــع اإللكــروين
لهــا وخصائــص تلــك العناصــر ،ويرســم بــى لويــس للجزيئ ـ�ات
7يســي املركبــات األيوني ـ�ة والتســاهمية طبقــا لقواعــد تســمية املركبــات غــر
العضويــة ،وحيــدد الصيــغ الكيميائي ـ�ة ،ويــزن التفاعــات الكيميائي ـ�ة
8يصــف أنــواع الروابــط الكيميائيــ�ة والقــوى بــن اجلزيئــ�ات ،وخصائــص
احلمــوض والقواعــد ،وحيــل تطبيقــات عليهــا
9يقــارن بــن أساســيات الرثمودين�اميــك وحيــل تطبيقــات عليهــا ويفســر
الظواهــر املرتبطــة بهــا

 1010يصف أساسيات حركية التفاعالت الكيميائي�ة وحيل تطبيقات عليها

تخصص الكيمياء
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 .2كيمياء حتليلية:
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يستعرض املبادئ واملفاهيم والعالقات الرياضية اخلاصة بطرق التحليل الكيميايئ الكيم التقليدي (احلجيم والوزين)
واآليل (الطيفي والكروماتوغرايف والكهريب) ،ويوضح خواص مواد التحليل الكيميايئ من كيماويات وزجاجيات
ً
وجتهزيات وأجهزة ويستخدمها وفقا لإلجراءات القياسية ،ويصمم التجربة التحليلية بدءا من خطوات ما قبل التحليل
ًّ
مختربيا
(طرق اختي�ار وجمع وحفظ ومعاجلة العين�ات) وما بعد التحليل (اكتشاف وتشخيص ومعاجلة األخطاء
ًّ
وإحصائي�ا) ،كما حيضر املحاليل القياسية بمختلف أنواعها ،واملحاليل املنظمة ،والكواشف ،ويشرح طرق التعبري عن

تراكزي املواد .كما ين�اقش عالقة الظروف املثلي للتحليل الكيمايئ بالسلوك الكيميايئ والفزييايئ للمواد قيد التحليل.
املكون الفرعي
)1

 1-2مبادئ الكيمياء التحليلية:
يستعرض املبادئ واملفاهيم
والعالقات الرياضية اخلاصة
بالتحليل احلجيم والوزين ويطبقها
ًّ
عمليا ،ويتعامل مع األدوات والطرق
اخلاصة بالتحليل الكيميايئ الكيم،
ويستخدمها .يعرض وتفسر النت�اجئ
وفق مبادئ اإلحصاء اخلاصة
بالتحليل الكيميايئ ويفسرها ،ويذكر
طرق اختي�ار وجمع وحفظ ومعاجلة
العين�ات.

1يبني أثر الكيمياء التحليلية وأنواع طرق التحليل الكيم.

2 )2يســتخدم جميــع أدوات ومــواد الكيميــاء التحليليــة غــر اآلليــة يف املختــر
واحلقــل.
3 )3يكتشــف اخلطــأ يف التحليــل الكيميــايئ ويشــخص نوعــه ،ويقلــل مــن تأثــره
ًّ
ًّ
إحصائي ـ�ا.
مختربيــا ،ويصححــه
4 )4يربط عمليات االتزان الكيميايئ مع التحليل الكيميايئ ذي الصلة.
ًّ
مختربيا.
5 )5يعرض املبادي النظرية للتحليل الوزين واحلجيم ،ويطبقها
6 )6يوضــح التفاعــات الكيميائي ـ�ة الــي حتــدث خــال خطــوات طــرق التحليــل
الــوزين واحلجــي.
 7 )7يطبق قواعد األرقام املعنوية يف حسابات التحليل الكيميايئ.
8 )8حيــل مســائل احلســاب الكيميــايئ وحيــول بــن وحــدات كميــات املــواد
وتراكزيهــا.
 9 )9يطبق طرق اختي�ار العين�ات وجمعها وحفظها.
1010حيضر املحاليل القياسية والكواشف والعين�ات.
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يبين تصنيف جميع طرق التحليل اآليل.
2 )2يبــن النظريــات والقوانــن والصيــغ الرياضيــة الــي تنبــي عليهــا الطــرق
األساســية للتحليــل اآليل والطيفــي والكروماتوجــرايف والكهــريب.

2-2كيمياء حتليلية آلية:
يستعرض اخللفيات النظرية ومبادئ
التقني�ات الطيفية والكروماتوغرافية
والكهربي�ة للتحليل الكيم ،ويعرف
4 )4حيــدد طــرق التحليــل اآليل األساســية واملناســبة لتحليــل عين ـ�ة مــا ،ويطبــق
ًّ
مكونات األجهزة اليت تنبين عليها تلك
مختربيــا.
تلــك الطــرق
التقني�ات وين�اقش دور كل منها ،ويقارن
5 )5يبــن مكونــات أجهــزة التحليــل اآليل األساســية والــي تشــمل الطيفيــة
بني ممزيات وقصور تلك التقني�ات
والكروماتوجرافيــة والكهربيــ�ة ،ويشــرح مهمــة كل منهــا.
وتطبيقاتها.
6 )6يوضــح الطــرق الكيميائيـ�ة العمليــة املناســبة ملعاجلــة العينـ�ات قبــل مرحلــة
التحليــل اآليل.
3 )3يقــارن ممــزات وقصــور الطــرق األساســية للتحليــل اآليل الطيفــي
والكروماتوجــرايف والكهــريب.

7 )7يطبق طرق معايرات أجهزة التحليل الكيميايئ.

تخصص الكيمياء
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 .3كيمياء غري عضوية:
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يربط بني اخلواص العامة للعناصر وموقعها يف اجلدول الدوري وطبيعتها الفزييائي�ة والكيميائي�ة وتدرجها.
كما يصف العناصر الرئيسة واالنتقالية ويفرق بينها ،ويستخدم النظريات العلمية لتفسري ترابط الذرات
والرتاكيب والتفاعالت .وحيضر مرتاكبات العناصر االنتقالية وحيللها ،وين�اقش التفاعالت والرتاكيب اجلزيئي�ة
للمرتاكبات العضو معدني�ة وتطبيقاتها التقني�ة ،وأن يمزي التفاعالت النووية ويلخص تطبيقات الكيمياء االشعاعية
ويستعرض املفاهيم األساسية للحالة الصلبة والرتاكيب البلورية وكيمياء املواد.
املكون الفرعي
 1-3كيمياء العناصر:
يرتب عناصر اجلدول الدوري
وفقا لرتكيبها اإللكرتوين ،ويربط
اخلواص الكيميائي�ة والفزييائي�ة
للعناصر بموقعها يف اجلدول
الدوري ،ويشرح دورية اخلواص
بني املجموعات والدورات ،ويعرف
عناصر املجموعات الرئيسية
واالنتقالية ،وحيضر مرتاكباتها ،وحيلل
خواصها الكيميائي�ة والفزييائي�ة،
وين�اقش تركيبها الكيميايئ يف ضوء
النظريات املختلفة .يقرتح ميكانيكية
التفاعالت وتكوين املركبات عضو
املعدني�ة ويشرح اخلواص الطيفية
واملغناطيسية للمركبات غري
العضوية ،ويقارن بني التفاعالت
النووية والكيميائي�ة ويصف طبيعة
العناصر املشعة وين�اقش تطبيقات
الكيمياء االشعاعية وكيفية حساب
اجلرعات.
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مخرجات التعلم

نواجت التعلم
1 )1يســتنتج دوريــة اخلــواص الفزييائيـ�ة والكيميائيـ�ة للعناصــر يف اجلــدول
الــدوري ويصــف كيميــاء الهيدروجــن وعناصــر املجموعــات الرئيســة
2 )2حيــدد الشــحنة النوويــة الفعالــة وحيســبها مــن خــال تطبيــق الرتاكيــب
املختلفــة
3 )3يفسر الرتابط بني الذرات يف ضوء النظريات املختلفة
4 )4يشــرح الرتاكيــب املختلفــة للمرتاكبــات غــر العضويــة يف ضــوء نظريــة تن�افــر
أزواج اإللكرتونــات ىف غــاف التكافــؤ
 5 )5يطبــق قوانــن تســمية املرتاكبــات التن�اســقية لتســمية مرتاكبــات العناصــر
االنتقاليــة ،ويتعــرف علــى خواصهــا الكيميائي ـ�ة والفزييائي ـ�ة
6 )6يربــط التن�اســق اجلزيــي باخلــواص الكيميائيــ�ة مثــل اخلــواص القطبيــ�ة
وأطيــاف املركبــات
ً
ً
7 )7يبــى مخططــا مبســطا للمــدارات اجلزيئيــ�ة ويفســر كيفيــة الرتابــط مــن
خاللــه
8 )8حيضــر مرتاكبــات للعناصــر االنتقاليــة ويتعــرف علــى ميكانيكيــة التكويــن
والرتابــط للمركبــات العضــو فلزيــة ،وين�اقــش تطبيقاتهــا التقنيـ�ة يف املجاالت
املختلفــة.

نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يصــف كيميــاء احلالــة الصلبــة ،وحياكــى الرتاكيــب البلوريــة باســتخدام نمــاذج
املحــاكاة
2 )2يربــط بــن الرتكيــب االلكــروين للحالــة الصلبــة وخــواص المــادة ،ويتعــرف
علــى طاقــة احلزمــة وتأثريهــا علــى اخلــواص االلكرتوني ـ�ة ،ويطبــق املفاهيــم
علــى مــواد متنوعــة (عازلــة  ،موصلــة  ،شــبه موصلــة).
 3 )3حيضــر مركبــات غــر عضويــة ،وحيلــل خواصهــا باســتخدام طــرق التحليــل
الفزييائيــ�ة والوصفيــة ،ويطبــق مفاهيــم احلالــة الصلبــة عليهــا.

 2-3كيمياء املواد:
يصف كيمياء املواد الصلبة ،يطبق
دالالت ميلر لتحديد املستويات
وحساب حجم الوحدة ،يستنتج
طرق الرتابط واخلواص الكيميائي�ة
4 )4يصف مفهوم التماثل ،وحيسب التماثل اجلزييئ.
والفزييائي�ة ،وحيضر املركبات،
ويستخدم طرق التوصيف والتحليل 5 )5يطبــق دالالت ميلــر ،وحيســب حجــم الوحــدة ،وحيــدد طاقــة الشــبكة ،ويتعــرف
علــى وحــدة بنـ�اء الرتكيــب.
الكيميايئ؛ لدراسة خواص املواد ويقارن
بينها .ين�اقش التطبيقات التقني�ة للمواد 6 )6يســتخدم طــرق التحليــل الكيميــايئ للتعــرف علــى خــواص املــواد ،مثــل:
التحليــل الطيفــي والتحليــل احلــراري.
يف ضوء خواصها الرتكيبي�ة والكيميائي�ة.
7 )7ين�اقــش التطبيقــات التقني ـ�ة للمــواد يف املجــاالت املختلفــة يف ضــوء اخلــواص
والبني ـ�ة اجلزيئي ـ�ة.
8 )8يربط بني التطبيقات التقني�ة للمواد وخواصها.
1 )1يفــرق بــن امليكانيــكا الكالســيكية والكــم ،ويفســر فشــل امليكانيكا الكالســيكية
يف توضيــح إشــعاع اجلســم األســود ،والتأثــر الكهروضــويئ ،وأطيــاف االنبعــاث
الذري.
 3-3الكيمياء النظرية:
يميزي بني امليكانيكا التقليدية وأسس
ميكانيكا الكم احلديث�ة للذرات
واجلزيئ�ات ،ويصف الرتكيب الذري
بواسطة الدوال املوجية ،ويفسر
األطياف الذرية واجلزيئي�ة.

2 )2حيسب طاقة النظام الكيميايئ ويصف دالته.
3 )3يعرف فرضيات ميكانيكا الكم.
4 )4حيل معادلة شرودجنر لنموذج حركة اجلسيمات يف صندوق.
5 )5يتوقــع نت ـ�اجئ االشــعاعات الكهرومغناطيســية املتفاعلــة مــع المــادة ،ويشــرح
تلــك النتــ�اجئ ،ويتوقــع األطيــاف االهزتازيــة للجزيئــ�ات بنــ�اءا علــى أســاس
بنيتهــا اإللكرتونيــ�ة.
6 )6يربــط أنمــاط األطيــاف االهزتازيــة والدوراني ـ�ة واإللكرتوني ـ�ة للجزيئ ـ�ات ببني ـ�ة
اجلزيئ ـ�ات أو الــذرات البســيطة واملعقــدة ،ويفســرها ،وحيللهــا.

تخصص الكيمياء
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 .4كيمياء عضوية
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يصف عنصر الكربون واملركبات املشتقة منه ،وحيدد تهجينها وتراكيبها البن�ائي�ة وكيفية ارتب�اط عنصر الكربون
بنفسه وبغريه من العناصر لتكوين املركبات الهيدروكربوني�ة واحللقات غري املتجانسة ،وحيصر تفاعالتها ،ويقرتح
امليكانيكية املناسبة لها ،وحيلل اجلزيئ�ات العضوية من حيث نشاطها الضويئ وكيميائيتها الفراغية ،ويستخدم طرق
الطيف الضويئ املختلفة الستنت�اج الصيغ البن�ائي�ة لها.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1حيدد أنواع تهجني ذرة الكربون ،ويمزي املركبات املشتقة منها
2 )2يعدد املجموعات الوظيفية العضوية
 3 )3يرسم أشكال املركبات العضوية بطرق مختلفة
4 )4يكتب أسماء املركبات العضوية بنظام  IUPACوبالطرق األخرى

 1-4أسس الكيمياء العضوية:
يمزي عنصر الكربون ،ويعرف املركبات
العضوية املشتقة منه وأهميتها
والفوارق يف البن�اء واخلواص بني هذه 5 )5يستخدم أسماء املركبات العضوية يف رسم صيغها الرتكيبي�ة
املركبات واملركبات األخرى.
6 )6يقارن بني املجموعات الوظيفية وصفاتها الفزييائي�ة والكيميائي�ة
ً
 7 )7يصنف املركبات العضوية بن�اءا على مكوناتها وروابطها وأشكالها الفراغية
8 )8يقارن بني الروابط يف املركبات العضوية وعالقتها بأشكالها الفراغية
9 )9حيلل البن�اء الفراغي للمركبات العضوية وأثره على تفاعالتها الكيميائي�ة
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
 1 )1يمــز الوســائط املختلفــة يف التفاعــات العضويــة ،مثــل :أيــون الكربونيــوم
وأيــون الكربانيــوم.
2 )2يعدد أنواع امليكانيكيات يف التفاعالت العضوية.
3 )3يفسر تكون النواجت من املتفاعالت.

 2-4الكيمياء العضوية الفزييائي�ة:
يستنتج انواع وميكانيكيات
التفاعالت العضوية ،ويرسم أشكالها
5 )5يقــارن بــن امليكانيكيــات املختلفــة وأثرهــا علــى الكيميــاء الفراغيــة للمركبــات
الفراغية ،ويتعرف على تراكيبها
العضويــة.
البن�ائي�ة باستخدام األجهزة الطيفية
املختلفة.
6 )6يفســر آليــات امتصــاص املركبــات العضويــة لألشــعة الكهرومغناطيســية،
وأثــر الطــول املــويج علــى نــوع االمتصــاص.
4 )4يقرتح ميكانيكية مناسبة لتفاعل عضوي محدد.

7 )7يقــارن بــن أجهــزة التحليــل الطيفــي وتطبيقاتهــا يف التعــرف علــى بنـ�اء املركبات
العضوية.
8 )8يفســر األطيــاف املختلفــة ،مثــل IR، NMR، UV، MS :ملركــب مجهــول
ويســتنتج صيغتــه البن�ائيــ�ة.
9 )9يربط بني الكيمياء الفراغية والنشاط الضويئ للمركبات العضوية.

تخصص الكيمياء
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يتعــرف علــى األجهــزة واألدوات املختلفــة املســتخدمة يف معامــل الكيميــاء
العضويــة.

 3-4التحضريات العضوية
والبوليمرات:
يستخدم انواعا متعددة من
التفاعالت يف حتضري املركبات
العضوية والبوليمرات ،ويقرتح
تراكيبها ،ويصمم جتارب لذلك.

2 )2يتعرف على أدوات واجراءات السالمة يف املختربات الكيميائي�ة.
3 )3يصمــم جتــارب لتحضــر مركبــات عضويــة ذات صفــة تطبيقيــة ويعطــي أمثلــة
عليها .
4 )4يعــرف البوليمــرات العضويــة وطــرق حتضريهــا ،ويســتنج تركيبهــا البنــ�ايئ،
وحيســب أوزانهــا اجلزيئيــ�ة.
5 )5يقارن بني طرق البلمرة املختلفة والفوارق فيما بينها.
1 )1يمــز بــن مركبــات األيــض األوليــة (املركبــات احليويــة) ومركبــات األيــض
الثانويــة (املنتجــات الطبيعيــة)
2 )2يقــارن بــن التفاعــات احليويــة وظروفهــا وعواملهــا املســاعدة وتلــك
التفاعــات الــي جتــرى يف املختــرات

 4-4كيمياء عضوية حيوية:

3 )3يفرق بني أصناف املنتجات الطبيعية (القلويدات ،الرتبين�ات )....

يمزي بني املركبات العضوية احليوية
واملركبات احليوية وطرق التسمية
والتحضري والتفاعالت للمركبات
5 )5يعرف املركبات احللقية غري املتجانسة
احللقية غري املتجانسة واملنتجات
استخداماتها.
الطبيعية ،ويوضح أهم
6 )6يكتــب أســماء املركبــات احللقيــة غــر املتجانســة أحاديــة وثن�ائيــ�ة احللقــة
لعناصــر  O,S,Nويرســم صيغهــا البن�ائيــ�ة
4 )4يوضح أهمية اجلزيئ�ات العضوية احليوية للكائن�ات احلية

7 )7حيدد العالقة بني املركبات احللقية غري املتجانسة واملنتجات الطبيعية
8 )8يذكــر أمثلــة ملنتجــات طبيعيــة ومركبــات حلقيــة غــر متجانســة ذات اهميــة
تطبيقيــة
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مخرجات التعلم

 .5كيمياء فزييائي�ة
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يربط بني أسس الرثمودين�اميك الكيميايئ وأنواع الطاقة وأثرها على التفاعالت الكيميائي�ة وعلى األنظمة
الكيميائي�ة وتوازناتها ،ويصف العوامل املؤثرة على سرعة التفاعالت الكيميائي�ة وآلياتها ،ويربط بني تلك التفاعالت
وما حيدث على مستوى اجلزئي�ات ،ويوضح أثر طبيعة السطح وتكوين�ه على سرعة التفاعل الكيميايئ.
نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1حيل تطبيقات حسابي�ة على قوانني الغازات املثالية واحلقيقية.
)2
)3
)4
)5

 2يمــز بــن الشــغل وانتقــال احلــرارة والطاقــة الداخليــة لعمليــات التمــدد
املختلفــة ،وحيــل تطبيقــات حســابي�ة عليهــا.
3يعــرف القانــون األول يف الرثمودين�اميــك ،ويجــري حســابات باســتخدامه عنــد
ظــروف مختلفــة
4يعــرف األنــواع املختلفــة مــن حــرارة التفاعــل ،ويطبــق قانــون هــس ودورة
بورن-هابــر علــى التفاعــات الكيميائيــ�ة.
5ين�اقــش مفهــوم االنــرويب والقانــون الثــاين يف الرثمودين�اميــك ويطبقــه علــى
الغــاز املثــايل.

 1-5الرثمودين�اميك الكيميايئ
واالتزان:
يصف القوانني الرثمودين�اميكية
 7 )7يطبق معادلة جبس-هيلمهولزت ،وحيل تطبيقات احلسابات املتعلقة بها.
املتعلقة بالطاقة وأشكالها وحتوالتها،
ويطبقها على التفاعالت الكيميائي�ة 8 )8يعرف الطاقة احلرة وعالقتها بالتوازن الكيميايئ.
واألنظمة الكيميائي�ة املثالية وغري
املثالية والتوازنات الطورية فيها9 )9 .يستنتج التوازنات الكيميائي�ة ،وحيكم على تلقائي�ة التفاعالت الكيميائي�ة.
1010يعـ ّـرف أطــوار المــادة ،ويصــف تغيــرات الطــور ،ويفســر وينــئ مخططــات
الطــور لألنظمــة األحاديــة والثن�ائي ـ�ة.
6 )6يعرف القانون الثالث يف الرثمودين�اميك ،ويجري حسابات عليه.

1111يقــارن ويفســر خصائــص الرثمودين�اميــك واخلصائــص التجميعيــة للمخاليط
وللمحاليــل املثاليــة واحلقيقيــة ،وحيــل تطبيقــات حســابي�ة عليهــا.
1212يعــرف التوازنــات يف املحاليــل اإللكرتوليتيــ�ة والتفاعــات الكهروكيميائيــ�ة يف
اخلاليــا الكهربائي ـ�ة والعوامــل الــي يؤثــريف اجلهــد الكهربــايئ.
1313يتوقــع التــوازن الكيميــايئ للتفاعــات الكيميائيــ�ة باســتخدام مبــادئ
الرثمودين�اميــك حيــل تطبيقــات حســابي�ة علــى التــوازن الكيميــايئ والتــوازن
الكهر وكيميــايئ.

تخصص الكيمياء
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
 1 )1يشرح العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل الكيميايئ.
2 )2يعطــي أمثلــة علــى الطــرق العمليــة املســتخدمة للكشــف علــى حركيــة تفاعــل
كيميــايئ.

 2-5الكيمياء احلركية:
يفسر العالقة بني الطاقة احلركية
للجزيئ�ات وسرعاتها وسرعة
التفاعالت الكيميائي�ة يف احلاالت
املختلفة ،ويشرح العوامل املؤثرة
على سرعة التفاعل الكيميايئ وآلية
التفاعل الكيميايئ وما حيدث على
مستوى اجلزيئ�ات

 3 )3يصف معدالت التفاعل وحيل عمليات حسابي�ة عليها.
4 )4حيــدد رتــب التفاعــات الكيميائيــ�ة البســيطة ونصــف العمــر املرتبــط بهــا
 ،و حيســب ثابــت معــدل ســرعة التفاعــل الكيميــايئ باســتخدام معادلــة
أرهينيــوس.
5 )5يربط حركية التفاعالت الكيميائي�ة مع آليات التفاعالت املحتملة.
6 )6يربــط ثابــت معــدل ســرعة التفاعــل بطاقــة التنشــيط و أثــر العامــل املحفــز
عليهــا  ،و يمــز بــن أنــواع احلفــز  ،و يطبــق النظريــات املرتبطــة بأنــواع احلفــز
والتثبيــط.
7 )7يفســر ويربــط داللــة ثابــت معــدل ســرعة التفاعــل باســتخدام النظريــات
الــي تفســر حــدوث التفاعــل يف احلالــة الغازيــة و الســائلة  ،و حيــل تطبيقــات
حســابي�ة عليهــا.
8 )8يعــرف العوامــل املؤثــرة علــى ســرعة التفاعــل الكهروكيميــايئ ،وحيســب ســرعة
التفاعــل بواســطة القوانــن احلركيــة الكهروكيميائيـ�ة.
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
ً
1 )1يشرح ظاهرة التوتر السطح ويعرف طرق قياسها عمليا.
2 )2يفســر تكــون احلــدود البينيــ�ة بــن االطــوار املختلفــة والعمليــات احلادثــة
عندهــا.
3 )3يفرق بني االنواع املختلفة ملنحني�ات االمزتاز بني األطوار املختلفة.
4 )4يعــرف املتغــرات املســتهدفة لرتكيــب املحفــزات غــر املتجانســة ويتوقــع
االحتمــاالت املؤثــرة علــى بنيتهــا.

 3-5كيمياء السطوح واحلفز:
يفسر العمليات احلادثة عند احلدود
البيني�ة بني األطوار املختلفة ،ويشرح  5 )5يفسر نت�اجئ حتليل عين�ات طيفية ومجهرية من أسطح مواد مختلفة.
كيف تتكون السطوح يف املواد الصلبة،
6 )6يصــف العمليــات احلفزيــة علــى الســطوح علــى املســتويني العيــاين
ويوضح العوامل املؤثرة يف بن�ائها
(الماكروســكويب) واملجهــري (امليكروســكويب) ،ويتوقــع أثــر اخلصائــص
السطوح
وتكوينها ،ويبني تأثري هذه
الهيكليــة للمحفــزات علــى تلــك العمليــات.
على سرعة التفاعالت احلادثة عليها.
ً
7 )7يفسر آليات التحفزي بن�اءا على نماذج دراسات احلفز.
8 )8يربــط بــن اخلصائــص الفزييائي ـ�ة والكيميائي ـ�ة للســطوح وبــن تطبيقاتهــا يف
احلفــز وغريهــا.
 9 )9يعرف العوامل املؤثرة على عمليات االمزتاز.
 1010يذكر التطبيقات املختلفة للمحفزات.

تخصص الكيمياء
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