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دليل الطالب اجلامعي

برنامج الكيمياء

عميد الكلية
و
المشرف علي قسم الكيمياء
د .عبد الرحمن بن عبد هللا آل معدي
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العام الجامعي 1439/1438

احملتوايت:
الموضوع
كلمة عميد كلية العلوم واآلداب
رسالة وأهداف برنامج الكيمياء
الهيكل التنظيمي للبرنامج
الهيكل الوظيفي للبرنامج
متطلبات القبول والتسجيل في البرنامج
تعريفات في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية
طريقة حساب المعدل الفصلي والتراكمي-مراتب الشرف
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ببرنامج الكيمياء
طريقة ترقيم وترميز المقررات الدراسية
وصف مختصر لمقررات درجة البكالوريوس
نواتج تعلم برنامج الكيمياء
المجاالت البحثية لقسم الكيمياء
الوظائف التي يؤهل لها البرنامج
مصادر التعلم المتاحة للبرنامج
صور معامل الكيمياء بكلية العلوم واآلداب بالمدينة الجامعية بنجران
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم
الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انطالقا ً من توجيهات قادة البالد -حفظهم هللا -باالهتمام بالتعليم بجميع مراحله بقصد بناء اإلنسان القادر على القيام
بدوره في مسيرة تنمية وطننا الحبيب ،وانطالقا ً من رؤية المملكة  ،2030فإن قسم الكيمياء في جامعة نجران يسعى
لتحقيق هذه الرؤية والتي تتماشى تماما ً مع رؤية ورسالة جامعة نجران والتي تهدف إلى توفير تعليم وتعلم يلبيان
احتياجات المجتمع وسوق العمل ،والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة من خالل إجراء البحوث التطبيقية،
واالستخدام األمثل للتقنيات الحديثة ،وتفعيل الشراكة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي وذلك من أجل بناء
وطننا الغالي بسواعد أبنائه وبناته المتميزين.
ويأتي قسم الكيمياء في مقدمة أقسام كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران بكوادره المؤهلة القادرة على مواكبة
التطور .وقد قام القسم بتطوير خططه وبرامجه األكاديمية سعيا ً منا للحصول على االعتماد البرامجي إن شاء هللا
تعالي وال تقف خدمات قسم الكيمياء عند أسوار الجامعة فحسب بل تمتد لخدمة المجتمع الذي نعيش فيه عن طريق
برامج خدمة المجتمع من دورات تثقيفية وورش عمل قصيرة مما يسهم في االستفادة الكبيرة التي نرجوها من خالل
القسم ان شاء هللا تعالى ،سائلين المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عميد الكلية
الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا آل معدي
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اسم البرنامج :بكالوريوس العلوم والتربية في الكيمياء

رسالة البرنامج

إعداد معلمين في مجال الكيمياء ذوي كفاءة عالية تربويا ً وعلميا ً من
خالل برنامج تعليمي عالي الجودة وأعضاء هيئة تدريس مميزين في بيئة
محفزة للتعلم واإلبداع.

أهداف البرنامج

 .1إعداد كوادر مؤهله في مجال الكيمياء للعمل في مجال التدريس وتلبي حاجة المجتمع.
 .2تصميم برنامج تعليمي عالي الجودة يحقق التكامل بين جميع مكونات وأنشطة العملية التعليمية
 .3إكساب الطلبة المهارات المعرفية واإلدراكية والتقنية التي تمكنه من العمل في مجال التدريس.
 .4إكساب الطلبة المفاهيم األساسية والنظريات العلمية والتطبيقية في مجال الكيمياء.
 .5تعزيز أخالقيات مهنة الكيميائي لدى الطلبة من خالل الثقافة والقيم اإلسالمية.
 .6التحسين المستمر لبيئة التعلم لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم والتعلم.
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الهيكل التنظيمي للبرنامج
جملس القسم

رئيس القسم
سكرتارية القسم
م س ال

ام

م سقة ال

سكرتارية القسم

سكرتارية القسم

املرشدة األكادميية

ام

م س ال

ام

م سقة اجلودة

م سقة البحث العلمي
وخدمة اجملتمع

جل ة االعتماد األكادميي

حمور السياق املؤسسي
حمور التعليم والتعلم

حمور خدمات الطلبة

حمور الب ية التحتية

حمور خدمة اجملتمع
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الهيكل الوظيفي
رئيس القسم

د /عبد الرحمن ال معدي
د /أمل فتحي سليم

منسقة القسم

ا/نسيم ال بالحارث

منسقة الجودة

ا /شمعة غرزان

ا د /أبو الحمد حسن
أستاذ
كيمياء عضوية

د /عبدهللا احمدو
أستاذ مشارك
كيمياء حيوية

د /محمد حلمي
أستاذ مساعد
كيمياء عضوية

ا /احمد عبد الباقي
محاضر
كيمياء غير
عضوية

ا /سماح السدران
محاضر
كيمياء تحليلية

ا/مها ال بياع
معيدة كيمياء

المرشدة االكاديمية

د /نورة المهباد
أستاذ مشارك
كيمياء عضوية

د /هناء فرج
أستاذ مساعد
كيمياء عضوية

ا /شمعة علي
محاضر
كيمياء تحليلية

ا /أمل عطران
محاضر
كيمياء فيزيائية

ا/فاطمة عسيري
محاضر
كيمياء عضوية

د /نجالء صالح الدين
أستاذ مساعد
كيمياء عضوية

ا/ابتسام مشنوي
محاضر
كيمياء عضوية

ا/فاطمة ال هيازع
معيدة كيمياء

ا/عائدة يوسف
محاضر
كيمياء عضوية

ا /فوزية العجمي
معيدة كيمياء

ا/روابي ال دوسري
معيدة كيمياء

ا /عهد الدوسري
معيدة كيمياء
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ا/محسن الهمامي
محاضر
كيمياء تحليلية

ا /سارة فارس
محاضر
كيمياء تحليلية

ا/بدرية ال ضويعن
معيدة كيمياء

ا/هنادي آل فهاد
معيدة كيمياء

د /حواء محمد خليل
أستاذ مشارك
كيمياء تحليلية

ا/تسنيم الشريف
معيدة كيمياء
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متطلبات القبول والتسجيل في البرنامج
-

-

احلصول على تقدير ال يقل عن (جيد) يف نتيجة الثانوية العامة وامتحان القدرات.
حتقيق معدالت ال يقل عن جيد مبادة الكيمياء يف الثانوية العامة.
التأكد من اخللو من األمراض الصدرية (حساسية الصدر).
التأكد من عدم وجود إصابة بعمي األلوان.
خلو الطالب /الطالبة من أي إعاقة جسدية واضحة يف اليد او الساق

متطلبات إتمام البرنامج (التخرج) :يتخرج الطالب بعد إهناء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية على أال يقل
معدله الرتاكمي عن مقبول ( 2من .)5
نواتج تعلم برنامج الكيمياء
أوال :المعـ ــرفة:

 تشرح النظريات وخصائص التفاعالت وطرق التحضري وتسمية املركبات غري العضوية وفصلها وتقديرها كمياً.
 حتدد أنوا وخواص املركبات العضوية وميكانيكية تفاعالهتا وطرق حتضريها والكشف عنها.
 يذكر املعارف األساسية للمقررات الرتبوية واللغوية والدينية.
 يذكر املعارف العلمية األساسية اخلاصة بعلوم الفيزياء واالحياء والرياضيات ذات العالقة بعلم الكيمياء.

ب :المهارات اإلدراكية (المعرفية):

 يستخدم املفاهيم واملعلومات الرتبوية واللغوية والدينية املكتسبة يف جمال التخصص.
 يفسر القياسات الطيفية واخلواص الفيزيائية والكيميائية وميكانيكية التفاعل والنظريات العلمية املتعلقة باملركبات
العضوية وغري العضوية وحتليلها وطرق فصلها.

 تطبق القوانني وقواعد التسمية ،واألنوا املختلفة للتفاعالت العضوية وغري العضوية معملياً بطريقة سليمة وآمنه.
 يطبق املعارف والنظريات بعلوم الفيزياء واالحياء والرياضيات يف جمال الكيمياء.
ج :مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية:
 يعمل يف جمموعات وفرق عمل بشكل تعاوين وبفعالية مع اآلخرين.
 يلتزم بواجبات ومسؤوليات واخالقيات املهنة.
 يعتمد علي نفسه ولدية القدرة على التعلم الذايت والتطوير الشخصي واملهين.
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د -مهارات التواصل وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية

 يتواصل مع االخرين بفعالية سواء مع فريق العمل او الزمالء.
 يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل طرق في مجال الكيمياء التدريسية والبحثية.
 تستخدم البرامج الحاسوبية واالحصائية في مجال الكيمياء لتحليل البيانات والحصول على النتائج وكتابة التقارير.

الوظائف التي يؤهل لها البرنامج
البرنامج في صورته الحالية يؤهل الخريج ل لعمل في تدريس علوم الكيمياء لطالب المراحل ما قبل الجامعية (المرحلة
المتوسطة والمرحلة الثانوية)
والبرنامج بصدد فتح مسار أكاديمي يؤهل الخريج للعمل بمجاالت متعددة منها المجاالت البحثية والصناعية والدوائية على
سبيل المثال:
 الفرق البحثية واألنشطة البحثية المختلفة في الجامعات أو المراكز البحثية الحكومية أو الخاصة أو المعامل
 تطوير المنتجات وتحسينها والتحكم في جودة المصنعات داخل المصانع والشركات
 العمل كمندوبي مبيعات للمنتجات الكيميائية والدوائية والمعملية
 تصنيع المنظفات.
 مجال البترول التعدين.
 مجال تكنولوجيا النانو.
 مجال الصيدلة.
 مجال الطب.
 مجال تصنيع األسمدة والكيماويات.
 مجال الصناعات الدوائية.

مصادر التعلم المتاحة للبرنامج:
المكان- :
 يقدم الربنامج بكلية العلوم واآلداب بنجران وكلية العلوم واآلداب بشروره.
المعامل(- :المعامل بكلية العلوم واآلداب – بنات بالمدينة الجامعية بنجران )
 4 معامل جمهزة إلجراء التجارب الكيميائية ،سعة املعمل من ( )25اىل ( )30طالبة.

 معمل أحياء (معمل مشرتك يدرس فيه جلميع األقسام العلمية كيمياء-فيزياء-رياضيات).
 معامل فيزياء (3معامل يدرس فيها جلميع األقسام العلمية كيمياء-فيزياء-رياضيات).
 معامل الصوتيات (2معمل مشرتك تستخدم لتدريس احلاسوب بالتعليم والوسائل التعليمية).

8

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ببرنامج الكيمياء
مقررات (المستوى األول)
الرقم والرمز
111سلم2-
201عرب2-
102نجل3-
110ترب2-
101كيم4-
101حيا4-

المقرر
االسم
مدخل إلى الثقافة اإلسالمية
المهارات اللغوية
نصوص لغويه
أصول التربية
الكيمياء العامة
أحياء عامه
المجموع

مقررات (المستوى الثاني)
الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2
2
3
2
)1+3(4
)1+3(4
17

الرقم والرمز
112سلم2-
202عرب2-
151نفس2-
101ريض3-
101فيز4-
103كيم4-

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2
3
3
)1+3(4
)2+1(3
2
17

المقرر

الرقم والرمز
114سلم2-
230نهج2-
369نفس2-
230كيم3-
246كيم4-
253كيم4-

مقررات (المستوى الثالث)
الرقم والرمز
113سلم2-
221نفس3-
114ريض3-
245كيم4-
251كيم3-
221كيم2-

المقرر
االسم
الثقافة اإلسالمية3-
علم النفس التربوي
تكامل ومعادالت تفاضلية
كيمياء عضوية1-
كيمياء تحليليه وصفية
كيمياء المجموعات الرئيسية
المجموع

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2
2
2
3
)1+3(4
)1+3(4
17

االسم
الثقافة اإلسالمية2-
التحرير العربي
التقويم العربي
حساب التفاضل والتكامل 1-
مقدمه في علم الفيزياء
الكيمياء العامة
المجموع

مقررات (المستوى الرابع)
المقرر

مقررات (المستوى الخامس)

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2
2
2
3
)1+3(4
)2+2(4
17

االسم
الثقافة اإلسالمية4-
المناهج
التوجيه واإلرشاد النفسي
كيمياء فيزيائية1-
كيمياء عضويه 2-
كيمياء التحليل الكمي
المجموع

مقررات (المستوى السادس)
المقرر

المقرر
الرقم والرمز
211نهج2-
352ترب2-
231كيم2-
334كيم2-
342كيم2-
211كيم2-
321كيم4-

االسم
الحاسوب في التعليم
اإلدارة المدرسية
كيمياء فيزيائية2-
عملي كيمياء فيزيائية
كيمياء عضويه ( )3فيزيائية
كيمياء الكم1-
كيمياء العناصر االنتقالية
المجموع

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)

الرقم والرمز
353ترب2-
341نهج3-
331كيم3-
344كيم2-
360كيح3-
322كيم2-
345كيم2-
333كيم2-

)1+1(2
2
2
2
2
2
)1+3(4
16

مقررات (المستوى السابع)
الرقم والرمز
360نهج2-
354نهج3-
332كيم2-
346كيم2-
423كيم2-
444كيم2-
421كيم2-
451كيم2-

المقرر
االسم
التربية البيئية
طرق تدريس العلوم
كيمياء فيزيائيه3-
عملي كيمياء عضوية
كيمياء االطياف العامة
ميكانيكية التفاعالت العضوية
كيمياء عضوية معدنية
تحليل آلي
المجموع

االسم
اإلشراف التربوي
تقنيات تعليم
أساسيات الكيمياء الحركية
كيمياء عضويه 4-
كيمياء حيوية 1-
االنثانيدات والكيمياء النووية
عملي تحضير مركبات عضويه
كيمياء ضوئية إشعاعية
المجموع

مقررات (المستوى
الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2
3
2
)2+0(2
2

المقرر
الرقم والرمز
476نهج8-

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2
)1+2(3
)1+2(3
2
)1+2(3
2
)2+0(2
2
19

االسم
التربية الميدانية
المجموع

الثامن)
الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
8
8

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة129:

2
2
)1+2(3
18

)1+2(3
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ترقيم وترميز المقررات الدراسية
تفسير أرقام المقررات الخاصة برنامج الكيمياء:
خانة اآلحاد

خانة العشرات

خانة المئات

التفسير

--

--

1

السنة األولى

--

--

2

السنة الثانية

--

--

3

السنة الثالثة

--

--

4

السنة الرابعة

--

0

--

مواد عامة

--

1

--

متطلب تخصص

--

2

--

كيمياء غير عضوية

--

3

--

كيمياء فيزيائية

--

4

--

كيمياء عضوية

--

5

--

كيمياء تحليلية

--

6

--

كيمياء حيوية

()9-1

--

--

يدل على ترتيب المقرر في التخصص

رموز األقسام المسئولة عن تدريس المقرر:
رمز القسم

اسم القسم /التخصص

كيم

قسم الكيمياء

فيز

تخصص الفيزياء

حيا

تخصص األحياء

ريض

قسم الرياضيات

حال

قسم الحاسب

سلم

قسم الدراسات اإلسالمية

عرب

قسم اللغة العربية

نهج

تخصص مناهج وطرق التدريس

ترب

قسم التربية ورياض األطفال

نفس

قسم علم النفس

وسل

قسم الوسائل التعليمية
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وصف مختصر لمقررات درجة البكالوريوس

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

101كيم 4-
الكيمياء العامة
 3(4نظري  1+عملي)

محتوي المقرر النظري:







الحسابات الكيميائية -النظام الدولي للوحدات -الصيغ الكيميائية -حسابات المعادالت الكيميائية
النظرية الذرية-طيف االنبعاث-نظرية بوهر لذرة الهيدروجين-فرض دى بروجلي.
معادلة فان ديرفالز  -إسالة الغازات
الحالة الغازية -قوانين الغازات المثالية -معادلة الحركة الجزيئية -
الحالة السائلة :الخواص العامة للسوائل مثل التبخر-الضغط البخاري  -التوتر السطحي – اللزوجة.
المحاليل :أنواعها -طرق التعبير عن التركيز  -محاليل سائل في سائـل  -محاليل تامة االمتزاج  -امتزاج جزئي  -عديمة االمتزاج
الخواص المجمعة للمحاليلل  :االنخفلاض فلي الضلغط البخلاري  -االرتفلاع فلي درجلة الغليلان  -االنخفلاض فلي درجلة التجملد  -الضلغط
األسموزى.
االتزان الكيميائي  :التفاعالت العكسية وغير العكسية  -قانون فعلل الكتللة  -طلرق التعبيلر علن ثابلت االتلزان  -العالقلة بلين - KC , Kp
العوامل المؤثرة على االتزان الكيميائي "مبدأ لوشاتيليه " االتزان األيوني  -نظريات األحماض والقواعد -حساب ثابت االتلزان لمحاليلل
الكتروليتات ضعيفة  -حساب األس الهيدروجيني  -تميـــــؤ األمالح  -تأثير األيون المشترك  -ثابت االتزان لألحماض عديدة البروتونات.
مقدمة في الكيمياء العضوية.




التعرف على بعض العناصر ورموزها وخواصها الفيزيائية مع تصنيفها
التعرف على الشقوق الحامضية  :األنيونات التالية :




محتوى المقرر العملي:
















CO32 , HCO3 , SO32  , S 2 O 2 
3

التعرف على الشقوق الحامضية  :األنيونات التالية :

Cl  , NO  , SO 2  , PO 3 
4

4

3

التعرف على الشقوق القاعدية  :الكاتيونات

Ag  , Pb 2  , Cu 2  , Cd 2  , Fe 3  , Al 3 
التعرف على الشقوق القاعدية  :الكاتيونات

Co 2 , Ni 2 , Ca 2 , Ba 2 , Mg 2 , NH4
التعرف على الشق الحامضي والقاعدي ألمالح مجهولة.
التجارب المميزة لبعض األنيونات والكاتيونات.
التعرف على األمالح في ستة محاليل مجهولة.
تعيين الثابت العام للغاز المثالي .R
قانون شارل وتعيين الصفر المطلق.
تعيين حرارة الذوبانية.
تعيين الكثافة لجسم صلب وسائل.
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تعيين الوزن الجزيئي لمادة عن طريق االنخفاض في درجة التجمد.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

101حيا4-
أحياء عامه
 3(4نظري  1 +عملي)

المحتوى النظري:












مللادة الحيللاة ومكوناتهللا( :التركيللب الكيميللائي للبروتللوبالزم -المللاء ووظائفلله -وظللائف المكونللات غيللر العضللوية – الجزيئللات العضللوية
"الكربوهيدرات – البروتينات  -اللبيدات  -األحماض النووية".
الخلية :مكوناتها والفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية -االنقسام الخلوي -ومفاهيم عامة في علم الوراثة.
األنسجة الحيوانية :األنسجة الطالئية -األنسجة الضامة  -األنسجة العضلية -األنسجة العصبية.
مورفولوجيا وتشريح النبات
الفيروسات والبكتيريا والفطريات.
الطحالب:
المملكة النباتية :مميزاتها وتصنيفها.
(النباتات األرشيجونية :تقسيماتها -النباتات الكبيدية -الحزازيات القائمة -النباتات التريدية -النباتات عارية البذور).
تنوع الكائنات الحيوانية وتصنيفها:مملكة األوليات -المملكة الحيوانية (شعبة االسفنجيات -شعبة الألسعات -شعبة الديدان المفلطحلة -شلعبة
الديدان الخيطية -شعبة الديدان الحلقية -شعبة مفصليات األرجل -شعبة الرخويات -شعبة الجلد شوكيات -شعبة الحبليات(
التمثيل الضوئي -التنفس -العالقات المائية النباتية-
مقدمة في علم البيئة :التعريف بعلم البيئة -تقسيمات علم البيئة -النظام البيئي ومكوناته -أنواع النظم البيئية-المبادئ التي تحكم النظم البيئية-
تكيفات الكائنات والمجتمعات اإلحيائية مع الظروف البيئية

المحتوي العملي:








المجهر :تركيب المجهر الضوئي والتشريحي -شريحة بطانة الخد وخاليا البصل.
محتويات الخلية :تركيب الخلية الحيوانية والنباتية -شريحة حبيبات النشا -شريحة البلورات النجمية.
االنقسام الخلوي :تركيب الحمض النووي – االنقسام غير المباشر في جذر البصل والمجسمات.
االنقسام الخلوي :االنقسام االختزالي في المتك وفي الخصية والمبيض.
األنسجة الحيوانية :األنسجة الطالئية – األنسجة الضامة األصيلة  -األنسجة الضامة الغضروفية – العظم.
األنسجة النباتية :األنسجة اإلنشائية واألنسجة الدائمة -األنسجة البسيطة واألنسجة المركبة.
التنوع في الكائنلات الحيلة :مملكلة الفطريلات (عفلن الخبلز ،الخميلرة  ،البنسلليوم  ،أسلبيرجلس  ،عليش الغلراب  ،األشلنات – )
المملكلة النباتيلة (الفيوناريلا  ،كزبلرة البئلر  ،الصلنوبر  ،نبلات اللذرة  ،نبلات دوار الشلمس) ملع شلرح مجسلم الزهلرة وعينلات
أزهار طازجة.
التنوع في الكائنات الحية :الفيروسات (االقم البكتيري) -مملكة البدائيات (البكتيريا العصوية والكروية والحلزونية  ،النوستوك )
–مملكة الطالئعيات (أميبا ،برامسيوم ،يوجلينا ،سبيروجيرا ،دياتومات ،سارجاسام).
التنوع فلي الكائنلات الحيلة :المملكلة الحيوانيلة (اإلسلفنج -الهيلدرا -اللدودة الشلريطية – الكبديلة – األسلكارس -دودة األرض -أم
أربعة وأربعون ).



التنوع في الكائنات الحية ):المملكة الحيوانيلة( العقلرب – الجلراد الصلحراوي– الربيلان – الجمبلري– الكيتلون – نجلم البحلر –
السهيم – كلب البحر
الشكل الظاهري لنبات زهري :أنواع الجذور -أنواع السوق – أنواع األوراق – أنواع الثمار.
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

201عرب2-
المهارات اللغوية
2

المحتوى :









مراجعة عامه على قواعد اإلعراب:أقسام الكلمة ،المبني ,المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ,أبواب اإلعراب بالنيابة .اإلعراب الظاهر واإلعراب التقديري
حكام العدد
دالالت األلفاظ .العموم والخصوص في دالالت األلفاظ .أوزان األفعال ودالالتها.
تحرير اللغة من الجمود والفوضى (قضية األخطاء الشائعة).
المعجمات اللغوية ،وكيفية البحث عن األلفاظ في المعجمات.
اللغة العربية تخصص واحد (لمحة عن تكامل علوم العربية).
من أعالم العربية :الخليل بن احمد  ,سيبويه .ابن قتيبة ,ابن جني  ,ضياء الدين بن كثير
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

110ترب2-
أصول التربية
2

المحتوى:










التربية ،معناها ،غاياتها ،أهدافها ،محتواها وأساليبها.
أصول التربية :الفكرية ،االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية وغيرها.
دراسة وتحليل الفلسفات والنظريات التربوية.
وسائط التربية ومؤسساتها.
أهم النظريات والمفاهيم التربوية.
التطور التاريخي للفكر التربوي.
أهم آراء أعالم ورواد التربية.
مشكالت وهموم التربية المعاصرة وحلولها.
بعض الكتابات التربوية المعاصرة ونقدها وتحليلها

13

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

111سلم2-
مدخل إلى الثقافة اإلسالمية
2

المحتوى:























أوال :الثقافة اإلسالمية
مفهوم الثقافة اإلسالمية.
أهداف دراسة الثقافة اإلسالمية.
أهمية الثقافة اإلسالمية.
مصادر الثقافة اإلسالمية.
الحوار بين الحضارات.
ثانيا :الخصائص العامة لإلسالم (المراد بالخصائص  ،تعريف اإلسالم ،المناهج الموجودة على وجه األرض) ،الخصائص:
دين إلهي.
دين شامل.
دين الفطرة.
الوسطية.
دين العلم.
دين األخالق.
ثالثا :العقيدة اإلسالمية :تعريفها وبيان أهميتها ،منهج تلقي العقيدة اإلسالمية واالستدالل عليها.
أركان اإليمان:
اإليمان باهلل تعالى (اإليمان بوجود هللا تعالى-داللة الفطرة والشرع والعقل والحس على وجوده-اإليمان بربوبيته وألوهيته-
معنى العبادة-شروط شهادة أن ال إله إال هللا -اإليمان بأسماء هللا وصفاته -ثمار اإليمان باهلل تعالى).
اإليمان بالمالئكة (تعريف المالئكة –اإليمان بوجودهم حقيقة – اإليمان بمن سمى منهم باسمه ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم
إجماال-اإليمان بما صح من صفاتهم وأقسامها -اإليمان بما ثبت من أعمالهم -طوائف ضلت في المالئكة -ثمار اإليمان
بالمالئكة).
اإليمان بالكتب (تعريف الكتب -اإليمان بها إجماال وأنها منزلة من عند هللا –اإليمان بما سمى لنا منها -اإليمان بما في هذه
الكتب إجماال -اإليمان بالقرآن وما فيه -الغاية من إنزال الكتب-مواضع االتفاق واالختالف بين الكتب المنزلة من عند هللا –
أثار اإليمان بالكتب).
اإليمان بالرسل (تعريف النبي والرسول والفرق بينهما –اإليمان بجميع الرسل اجماال -اإليمان بمن علمنا منهم تفصيال-
اإليمان إجماال وتفصيال بما جاء به نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم -اإليمان بمعجزات الرسل واألنبياء -داللة القرآن على
نبوة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم -أثار اإليمان بالرسل).
اإليمان باليوم اآلخر( :المراد به وأسماؤه -اإليمان بكل ما يكون بعد الموت في القبر -اإليمان بالبعث -اإليمان بالحساب
والجزاء -اإليمان بالجنة والنار -ثمار لإليمان باليوم اآلخر).
اإليمان بالقدر (تعريف القضاء والقدر -مراتب القدر األربعة والدليل عليها -طوائف ضلت في القدر -حكم االحتجاج بالقدر
على ترك الواجبات أو فعل المعاصي -أثار اإليمان بالقدر).
نواقض اإليمان (تعريف النواقض -النواقض االعتقادية -النواقض القولية -النواقض العملية -حكم تكفير المعين)
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102نجل3-

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

نصوص لغويه
3

المحتوى

Contents:

Unit 1: Hello everybody 
Unit 2: Meeting People 
Unit 3 : The world of work 
Unit 4: Take it easy 
Unit5: Where do you live 
Unit 6: Can you speak English 
Unit 7 : Then and now 
Unit 8 : How long ago 
Unit 9: Food you like 
Unit 10: Bigger and Better 

المحتوي النظري:













رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

103كيم4-
الكيمياء العامة
3(4نظري1+عملي)

النظرية الذرية طيف االنبعاث.
نظرية بوهر لذرة الهيدروجين و فرض دي بروجلي .
الجدول الدوري والتوزيع اإللكتروني .
الروابط الكيميائية المختلفة ،رتبة الرابطة التساهمية وبعض خصائصها  ،الرنين  ،الجزيئات القطبية والساليبية الكهربية .
األكسدة واالختزال وأعداد التأكسد .
الربط التساهمي والبنية الجزيئية
نظرية الربط التكافؤي ) ( VBTواألفالك المهجنة .
نظرية تنافر أزواج إلكترونات غالف التكافؤ ). (VSEPR
نظرية األفالك الجزيئية ) . ( MOT
خامات الفلزات وكيفية استخالصها ). ( Metallurgy
عمليات التركيز واالختزال والتنقية .
الخاصية األيونية التساهمية لروابط الفلزات مع الالفلزات وتفسير ألوان مركباتها

محتوى المقرر العملي:

إجراء تجارب عمليه متعلقة بخواص المادة الصلبة والسائلة والمحاليل واإللكترونيات
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

202عرب2-
التحرير العربي
2

محتوى المقرر:








قضايا اإلمالء  :كتابة الهمزة ( الهمزة أول الكلمة  .همزة الوصل وهمزة القطع  ,الهمزة المتوسطة ,
الهمزة آخر الكلمة)  .كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء  .األلف الفارقة  ,األلف اللينة ,الضاد
والظاء.
قواعد الترقيم.
األخطاء الشائعة.
الشروط الموضوعية للكتابة.
فنون الكتابة الموضوعية.
المقال  ,البحث  ,الرسالة  ,التقرير  ,الخالصة والتخليص
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

101ريض3-
حساب التفاضل والتكامل 1
3

المحتوى:
االعداد الحقيقة ,المتباينات,الدوال,الدالة المتباينة ومعكوسها,تعريف النهائية,الاتصال ,خواص الدالة
المتصلة على فترة,االشتقاق,طرق االشتقاق ,النقاط الحرجة,القيم القصوى المطلقة,القيم القصوى
المحلية,نظرية القيمة المتوسطة,التزايد والتناقص,اختبار المشتقة األولى اختبار المشتقة الثانية,التقعر,نقاط
االنقالب,الخطوط التقاربية,رسم المنحنيات,مسائل القيم القصوى التطبيقية,مسائل المعدالت
المترابطة,القطوع المخروطية.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

101فيز4-
مقدمة في علم الفيزياء
 3(4نظري 1+عملي)

المحتوى النظري:








الوحدة األولى:
الوحدات واألبعاد  :الوحدات األساسية – الوحدات المشتقة.
المتجهات  :الكميات القياسية و المتجهة – جمع و طرح المتجهات – الضرب القياسي و أالتجاهي – أمثلة وتطبيقات.
الميكانيكا  :اإلزاحة – السرعة – التسارع – أنواع الحركة – معادالت الحركة – حركة جسم بتسارع ثابت في خط
مستقيم – قوانين نيوتن – االحتكاك.
الشغل والطاقة  :الشغل – طاقة الحركة – طاقة الوضع – الطاقة الكامنة في الزنبرك – انخفاظ الطاقة.
الوحدة الثانية :
الكهربية  :الشحنة – قانون كولوم – المجال الكهروستاتيكي و شدة المجال الكهربي – البعد الكهربي – المقاومة
والمقاومة النوعية – توصيل المكثفات.
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الضوء  :طبيعة الضوء – ظاهرة االنعكاس واالنكسار – قانون المرايا والعدسات الرقيقة – األجهزة الضوئية –
الميكروسكوب.
الوحدة الثالثة :
الحرارة  :درجة الحرارة و طرق قياسها – الظواهر الحرارية وتطبيقاتها – الحرارة النوعية و كمية الحرارة – مقدمة في
انتقال الحرارة
التوتر السطحي  :ظاهرة التوتر السطحي – ظاهرة البلل و الخاصية الشعرية – اختالف الضغط في قطرات السائل و
فقاعات الغاز .
اللزوجة  :معامل اللزوجة – قانون ستوك – سقوط كرة في سائل لزج وتعيين معامل لزوجة السائل .
المرونة  :االجهاد – االنفعال – معامالت المرونة – قانون هوك – نسبة بواسون .

 انسياب السوائل  :أنواع االنسياب – عالقة االستمرارية – معادلة برنولي و تطبيقاتها .
المحتوى العملي:










القياسات الدقيقة (القدمة ذات الورنية  +الميكروميتر) تدريبات على قياس الطول و العمق والسمك و نصف قطر األسالك و
الكرات الصغيرة – حساب المساحة والحجم و الرسم البياني.
الحركة التوافقية البسيطة ( البندول البسيط و تقدير تسارع الجاذبية).
البندول الزنبركى و ثابت الشد(الطريقة االستاتيكية ثقل و استطالة ) +الطريقة الديناميكية التذبذبية.
التوتر السطحي بالسحب المباشر و الخاصية الشعرية.
لزوجة السوائل (طريقة ستوكس لتعيين لزوجة سائل).
قانون أوم (مقاومة مجهولة وتوصيل المقاومات).
انكسار الضوء واإلزاحة الجانبية(قالب شفاف ودبابيس ولوحة رسم).
تكون الصور بالمرايا و العدسات.
الحرارة النوعية للمواد الصلبة بطريقة الخلط.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

112سلم2-
الثقافة اإلسالمية2
2

محتوى المقرر:










القسم األول:
التعريف بالمجتمع اإلسالمي ويتكون مما يأتي:
أوالً :مفهوم المجتمع اإلسالمي
ثانياً :أسس بناء المجتمع اإلسالمي:
أ – اإلنسان في اإلسالم (من حيث خلقه ومكانته في الكون)
ب – وحدة األصل ـ وحدة العقيدة ـ وحدة التكليف والجزاء.
ثالثاً :مفهوم بناء المجتمع اإلسالمي:
االلتزام بالكتاب والسنة.
األخالق اإلسالمية ،ودورها في بناء العالقات االجتماعية.
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العبادة وأثرها في سلوك الفرد والمجتمع.
تنظيم المعامالت على أسس إسالمية.
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (يراعى إبراز دور وسائل اإلعالم الحديثة في هذا المجال ) .
تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وأثره على إصالح الفرد والمجتمع ،مع إبراز الصورة الملموسة لما هو
موجود بالمملكة العربية السعودية ويراعى عند الحديث عن ذلك:
دفع الشبه المثارة حول نظام العقوبة في اإلسالم.
رابعاً :خصائص المجتمع اإلسالمي.
خامساً :وسائل تقوية الروابط االجتماعية:
تشريع الزكاة.
تحمل العاقلة للدية.
حقوق الجار.
صالة الجمعة والجماعة والعيدين.
المشاركة في المناسبات المختلفة (الزواج ،عيادة المريض ،تشييع الجنازة ) .
إفشاء السالم.
التزاور.
سادساً :أهم المشكالت االجتماعية:
الزنا والقذف واألخطار المترتبة عليهما.
انحراف الشباب (دور األسرة ،دور المسجد ،دور المؤسسات التعليمية والهيئات الثقافية).
القسم الثاني:
األسرة في اإلسالم :ويشتمل على:
أ – أصل األسرة في اإلسالم (الزواج الشرعي أصل األسرة)
ب ـ أهمية األسرة في بناء المجتمع.
ج ـ مكانة المرأة في اإلسالم.
ويتبع ذلك المقارنة بوضع المرأة في المجتمعات الغربية ،من خالل أوضاع معينة كالمساواة
واالختالط والعمل ،في هذا اإلطار يلقى الضوء على الحجاب وحدود الزينة.
ثانياً :مقدمات الزواج:
معايير االختيار في الزواج.
المرأة التي تحل خطبتها.
شرعية الخطبة واألثر المترتب عليها.
النظر للمخطوبة وحدوده.
العدول عن الخطبة وما يتبعه من آثار.
ثالثاً :الزواج وأهدافه:
تعريف العقد ـ وبيان حكم الزواج.
أركان العقد وشروطه.
األهداف :توجيه الغرائز بطريقة تتناسب مع مكانة اإلنسان.
تحقيق السكن النفسي.
صيانة أفراد المجتمع من االنحراف.
المحافظة على النسل.
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العناية بتربية النشء " بإبراز خطر االعتماد في ذلك على الخادمة األجنبية " .
ويختم هذا ببيان اتجاه المجتمعات الغربية في تلبية نداء الغريزة الجنسية مع التعرض لتحريم اإلسالم
لكل ما يؤدي إلى الوقوع في الزنا من التبرج واالختالط والنظر غير المباح.
رابعاً :اآلثار المترتبة على عقد الزواج:
حقوق الزوج.
حقوق الزوجة.
حقوق األبناء.
خامساً :وسائل تقوية الروابط األسرية:
بر الوالدين.
صلة األرحام.
منع الزواج من المحارم.
نفقة األقارب.
التوارث.
سادساً :أهم قضايا األسرة:
قوامة الزوج.
المشكالت الزوجية وطرق حلها.
الطالق وأنواعه ،حدوده ،وقيوده.
الخلع ـ اللعان ـ الظهار ـ اإليالء.
العدة وأنواعها.
النسب.
تعدد الزوجات.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

151نفس2-
التقويم العربي

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

محتوي المقرر :





الفروق الفردية (مفهومها ،تعريفها ،أنواعها ،خصائصها ،توزيعها ،العوامل المؤثرة فيها).
القياس النفسي (ماهيته ،أهدافه ،أسسه العلمية ،مستوياته ،خصائصه).
مجاالت التقويم في التربية والتعليم (مفهومه ،أنواعه ،خطواته) ،ومن مجاالت التقويم التربوي:
(تقويم المعلم ،تقويم التالميذ ،تقويم عملية التدريس).
التقويم ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ (تصنيف التالميذ داخل الفصول ،تشخيص التأخر
الدراسي ،اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ،اكتشاف ضعاف العقول ورعايتهم ،التوجيه التربوي
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والمهني).
أساليب التقويم ودراسة الشخصية (المقابلة ،المالحظة ،االستبيان ،دراسة الحالة ،المسح ،أساليب
الرسم االجتماعي ،مقاييس التقدير).
االختبارات النفسية والتحصيلية (تعريفها ،تصنيفاتها ،بناؤها) ،شروط االختبار الجيد (الثبات،
الصدق ،الموضوعية ،الشمولية ،المعايير).
إجراءات تطبيق االختبارات ،تفسير درجة االختبار وتحديد معناها
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

113سلم2-
الثقافة اإلسالمية3-
2

محتوى المقرر:












المدخل إلى دراسة النظام االقتصادي اإلسالمي :مفهومه ـ تعريفه ـ العالقة بين االقتصاد اإلسالمي
والعلوم المشابهة ـ مصادر ومراجع االقتصاد اإلسالمي.
األصول واالعتقادية للنظام االقتصادي اإلسالمي.
مقارنة النظام االقتصادي اإلسالمي بالنظم االقتصادية الوضعية الرأسمالية.
خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي وأهدافه.
الملكية في النظام االقتصادي اإلسالمي :الملكية العامة ـ ملكية الدولة ـ والملكية الخاصة ـ ملكية األفراد.
اإلنفاق وضوابطه.
القيود والضوابط الواردة على الحرية االقتصادية في اإلسالم ،وتدخل الدولة في النظام االقتصادي
وحدوده.
التكافل االجتماعي االقتصادي :مفهومه ـ وأهميته ـ ووسائله :من الزكاة والصدقات والوقف والقرض
الحسن.
توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي ـ التوزيع الوظيفي ـ وإعادة التوزيع لجزء من ذلك الدخل على فئات
من المجتمع لظروف خاصة.
المصارف والبنوك وأقسامها والمعامالت المصرفية ،وضوابط اإلسالم في ذلك.
التأمين أنواعه وضوابط اإلسالم فيه.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

221كيم2-
كيمياء المجموعات الرئيسية
2

محتوي المقرر:




دراسة دورية لخواص العناصر ومركباتها في كل مجموعات ودورات الجدول الدوري.
كيمياء الهيدروجين.
عناصر المجموعات من األولى حتى الثامنة.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

245كيم4-
كيمياءعضوية1-
3(4نظري 1+عملي)
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محتوي النظري:





مقدمة عامة في الكيمياء العضوية ـ الروابط والمجموعات الوظيفية .ويشتمل على-:
التركيب اإللكتروني وأنواع التهجين لذرة الكربون ـ أنواع الروابط ـ الشحنة التقديرية ـ
قطبية الروابط -التأثير التحريضي ـ الطنين ـ الصيغة األولية والجزيئية ـ الحمضية والقاعدية ـ أنواع
التفاعالت ـ كيفية كسر الروابط التساهمية ـ المجموعات الفعالة.
الهيدروكربونات (ألكانات ـ الكينات ـ الكاينات) .يشتمل على تسمية وطرق تحضير والخواص الفيزيائية
والكيميائية لكل الهيدروكربونات األليفاتية .البنزين والمركبات األروماتية -:البنزين ومشتقاته (الخاصية
األروماتية ،والهيدروكربونات األروماتية متعددة الحلقات (نفثالين ـ انثراسين ـ فينانثرين .الهاليدات
العضوية األليفاتية واألروماتية ،األيزومريزم

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

251كيم3-
كيمياء تحليليه وصفية

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

 1(3نظري 2+عملي)

محتوى النظري:






مبادئ الكيمياء التحليلية ،التحليل الميكرو و فوق الميكرو و النصف ميكرو  ،التفاعالت الجافة و الرطبة.
األكسدة واالختزال – االيون المعقد – االحماض و القواعد و االمالح – المحاليل المنظمة
المعادالت األيونية ،ظروف التفاعل وشروطه للتحليل الوصفي
تطبيقات االتزان الكيميائي على مختلف أنواع التفاعالت
حساب درجة التأين ،قاعدة حاصل اإلذابة  ،تأثير االيون المشترك و غير المشترك و االس الهيدروجيني

محتوى المقرر العملي:









فصل والتعرف على كاتيونات المجموعة األولى في مخلوط منها
فصل و التعرف على كاتيونات المجموعة الثانية في مخلوط منها
فصل و التعرف على كاتيونات المجموعة الثالثة في مخلوط منها
فصل و التعرف على كاتيونات المجموعة الرابعة في مخلوط منها
فصل و التعرف على كاتيونات المجموعة الخامسة في مخلوط منها
فصل و التعرف على كاتيونات المجموعة السادسة في مخلوط منها
فصل كاتيونات مخلوط من مجموعات مختلفة بالطريق العامة للفصل
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

114ريض3-
تكامل ومعادالت تفاضلية
3

محتوى المقرر:










الدالة االصلية -وجود الدالة األصلية ( التكامل غير المحدد ) – التكامالت األساسية .
طرق التكامل ( التكامل بالتجزىء – التكامل بالتعويض  -تعويضات مثلثية وزائديه – بإكمال المربع )
تكامل الدوال النسبية ( الكسور الجزئية )  -تكامل الدوال غير النسبية
التكامل المحدد – الخواص الجبرية للتكامل المحدد – بعض تطبيقات التكامل المحدد ( ايجاد أطوال األقواس – ايجاد المساحة تحت
المنحنى – ايجاد المساحة بين منحنيين )
تصنيف المعادلة التفاضلية  -الرتبة والدرجة – مفهوم الحل – تكوين المعادلة التفاضلية – فصل المتغيرات
المعادالت التفاضلية المتجانسة وغير المتجانسة
المعادالت التفاضلية التامة وغير التامة -
المعادالت التفاضلية الخطية
المعادالت التفاضلية الخطية ذات المعامالت الثابتة من الرتبة الثانية
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المتسلسالت  -اختبارات التقارب  -التقارب المطلق
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

221نفس3-
علم النفس التربوي
3

محتوى المقرر:




















طبيعة علم النفس التربوي ( ماذا يقدم علم النفس التربوي للمعلم – أصول علم النفس التربوي – موضوع علم النفس التربوي – أهمية
علم النفس التربوي وأهدافه .
طبيعة البحث في علم النفس التربوي ( الطريقة االرتباطية – الطريقة التجريبية – الطريقة اإلكلينيكية –الدراسة المعملية ) .
نماذج التعلم -:أ)النماذج االختزالية للتعلم  :نموذج التعلم الشرطي االستجابي  ،نموذج التعلم اإلجرائي  ،نموذج االقتران  ،التطبيقات التربوية لهذه
النماذج .
ب)النماذج التركيبية للتعلم  :نموذج الجشطالت  ،نماذج تجهيز المعلومات ،نموذج المماثلة بالكمبيوتر  ،االتجاه المعرفي العام  ،النموذج
المعرف ألبوحطب  ،نموذج التعلم االجتماعي  ،النموذج اإلنساني  ،النموذج االجتماعي لسيد عثمان  ،التطبيقات التربوية لهذه النماذج )
.
ج)النماذج السلوكية للتعلم  :النموذج الهرمى  ،النموذج السلوكي المباشر ،التطبيقات التربوية لهذه النماذج .
د)نماذج تجهيز المعلومات للتعلم  :النموذج االرتقائي لبرونر  ،نموذج المنظمات التمهيدية ال وزبل  ،التطبيقات التربوية لهذه النماذج .
 .شروط التعلم :
-1شروط المتعلمين  :الدافعية وأنواعها ( اإلنجاز  ،االستطالع  ،المعرفي  ،المعالجة  ،التنافس  ،التعاون )  ،النضج  ،عالقة الدافعية
بالتعلم .
 -2شروط التحكم  :التعريز ( الثواب والعقاب ) .
 -3شروط المعالجة  :طرق الممارسة  ،استراتيجيات التعلم .
النواتج المعرفية للتعلم ( العمليات العقلية المعرفية ) :
تنمية الذاكرة بأنواعها المختلفة  :استراتيجيات لتحسين الذاكرة .SQ3R-PQ4R-PQRST
تنمية اإلحساس واالنتباه واإلدراك .
تنمية التفكير بأنواعه .
تنمية تعلم سلوك حل المشكالت .
انتقال أثر التعلم ( نظريات وتطبيقات تربوية ) .
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

114سلم2-
الثقافة اإلسالمية4-
2

محتوى المقرر:









مزايا النظام السياسي في اإلسالم.
مفهوم الدولة في اإلسالم .
الغاية من قيام الدولة في اإلسالم.
أركان الدولة اإلسالمية .
العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية في حال السلم والحرب.
قواعد النظام السياسي في اإلسالم ( الشورى – العدل – المساواة – الحرية)
السلطات الثالث في الدولة اإلسالمية( السلطة التشريعية – السلطة القضائية – السلطة التنفيذية)
من مظاهر تطبيق اإلسالم في المملكة العربية السعودية ( النظام األساسي للحكم – الشورى – القضاء – التعليم – األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر)
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حقوق ولي األمر في الشريعة اإلسالمية:
حق السمع والطاعة لوالة األمر واألدلة على ذلك.
حق الوفاء بالبيعة لولي األمر واألدلة على ذلك.
حق االحترام والتقدير لوالة األمر واألدلة على ذلك .
حق النصح لوالة األمر واألدلة على ذلك.
كيفية النصيحة لوالة األمر واألدلة على ذلك.
واجبات ولي األمر في الدولة اإلسالمية.
التعريف بحقوق اإلنسان في اإلسالم وأهميتها .
مصادر الحق بين اإلسالم والنظم الوضعية.
حقوق اإلنسان في اإلسالم ( العدل – الحرية – الحياة – السالمة – المساواة) حدودها وضوابطها وخصائصها
المقارنة بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي لحقوق اإلنسان.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المواثيق الدولية وموقف المملكة منه.
حقوق أهل الذمة والمستأمنين وغيرهم من المقيمين في الدولة اإلسالمية.
األصل في عالقة المسلمين بغير المسلمين في الشريعة اإلسالمية.
مفاهيم معاصره في ضوء اإلسالم( العلمانية – الديموقراطية – العولمة).

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

230كيم3-
كيمياء فيزيائية1-
3

محتوى المقرر:





مقدمة عن الحالة الغازية :الثابت العام للغازات ,النظرية الحركية للغازات واستنتاجها ,استنباط قوانين الغازات من معادلة النظرية ,حيود
الغازات الحقيقية ,إسالة الغازات.
القانون األول للديناميكا الحرارية :تعريف ,استنتاجه ,تطبيقاته علي الغازات  ,العمليات األيزوثرملية ,والعمليات األديباتيكية ,الكيمياء
الحرارية ,تأثير جول طومسون ,معادالت كيرشوف.
القانون الثاني للديناميكا الحرارية :تعريفه واستنتاجه ,الميكنة الحرارية(دورة كارنوت) ,األنتروبي وتغيراته خالل العمليات الفيزيائية
الكيميائية ,الطاقة الحرة ,طاقة هلمولتز ,وعالقاتهما بثابت االتزان.
القانون الثالث للديناميكا الحرارية :تعريف بداللة األنتروبي ,تطبيقات
رقم المقرر ورمزه
246كيم4-
اسم المقرر
كيمياء عضويه 2-
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة
3(4نظري1+عملي
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محتوى المقرر:












تسمية ـ طرق تحضير ـ الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل من المركبات اآلتية:
الكحوالت أحادية وثنائية ومتعددة الهيدروكسيل ـ الفينوالت.
اإليثرات األليفاتية واألروماتية.
مركبات الكبريت العضوية (الثايوالت).
األلدهيدات والكيتونات األليفاتية واألروماتية.
األحماض الكربوكسيلية األليفاتية ومشتقاتها (هاليدات األحماض ـ األنهيدرات ـ األسترات ـ األميدات ) ،المشتقات الناتجة من االستبدال
في مجموعة األلكيل ( األحماض الهالوجينية ـ والهيدروكسيلية ـ األمينية).
األحماض األليفاتية المشبعة ثنائية الكربوكسيل ( حمض أوكساليك ـ مالونيك ـ سكسنيك).
األحماض األليفاتية غير المشبعة ثنائية الكربوكسيل ( حمض مالييك ـ فيوماريك).
األحماض الهيدروكسيلية المشبعة ثنائية وثالثية الكربوكسيل ( حمض ماليك ـ طرطريك ـ ستريك).
األحماض األروماتية أحادية وثنائية الكربوكسيل (حمض البنزويك ـ سيناميك ـ فثاليك).
األمينات األليفاتية واألروماتية.

محتوى المقرر:














رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

230نهج2-
المناهج

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

المفهوم التقليدي للمنهج وانعكاساته على العملية التعليمية.
المفهوم الحديث للمنهج وانعكاساته على العملية التعليمية ومميزات األخذ به عند تخطيط وتنفيذ المناهج الدراسية.
األسس التي يبنى عليها المنهج:
األسس الفكرية وعالقتها بالمنهج.
األسس الثقافية وعالقتها بالمنهج.
األسس االجتماعية وعالقتها بالمنهج.
األسس السيكولوجية وعالقتها بالمنهج.
األسس المعرفية وعالقتها بالمنهج.
مكونات أو عناصر المنهج:
األهداف  :ماهيتها  -أنواعها  -مصادر اشتقاقها  -معاييرها  -الهدف
السلوكي وشروط وطرق صياغته  ،وتصنيف األهداف.
المحتوى  :اختيار المحتوى وتنظيمه ومعايير اختياره.
طرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة التعليمية.
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التقويم  :مفهومه وانواعه والفرق بين التقويم والقياس ومعايير التقويم
وأدواته واألسس التي يقوم عليها واألهمية التربوية له.
العالقة بين عناصر المنهج.
نظرية المنهج :نظرية دوائر المعرفة (الموسوعية)  -النظرية الجوهرية  -النظرية البرجماتية  -النظرية البوليتكنيكية.
نماذج تخطيط وتنفيذ وتقويم المنهج.
عرض بعض النماذج مع بيان مميزاتها وعيوبها ومحاولة اقترح نموذج يعالج عيوب تلك النماذج.
التنظيمات المنهجية:
منهج المواد الدراسية (المفصلة  -المترابطة  -المدمجة -المجاالت الواسعة) مفهومه وخصائصه ومميزاته وعيوبه.
منهج النشاط  ،مفهومه  ،خصائصه  ،مميزاته  ،عيوبه  ،تطبيقاته.
المنهج المحوري ،مفهومه  ،خصائصه  ،مميزاته  ،عيوبه.
منهج الوحدات  ،مفهومه  ،أنواعه  ،اعتبارات يجب مراعاتها عند التخطيط للوحدة – مرجع الوحدة واستخداماته.
المنهج التكاملي خصائصه مداخله ومميزاته وعيوبه.
المنهج الخفي  ،مفهومه  ،خصائصه.
المنهج الصفري  ،مفهومه  ،خصائصه.
تطوير المناهج  :األسس التي تقوم عليها عملية التطوير  ،خطوات التطوير  ،ومبررات التطوير  ،أساليب التطوير.
بعض المشكالت التربوية التي يعالجها المنهج:
 المنهج والطالب الموهوبين.
لمنهج والفروق الفردية. مجاالت مستقبلية الهتمام المناهج.
المنهج والطالب المتأخرين دراسيا.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

369نفس2-
التوجيه واإلرشاد النفسي
2

محتوى المقرر:












تاريخ التوجيه واإلرشاد
مفهوم التوجيه واإلرشاد
المفاهيم ذات العالقة
العلوم ذات العالقة
أهداف التوجيه واإلرشاد
مدى الحاجة للتوجيه واإلرشاد
استراتيجيات ومناهج التوجيه واإلرشاد
األسس التي يقوم عليها التوجيه واإلرشاد
نظريات اإلرشاد والتوجيه
المعلومات الالزمة للتوجيه واإلرشاد والعملية اإلرشادية
وسائل جمع المعلومات
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العملية اإلرشادية
العالقات اإلرشادية
طرق وأساليب اإلرشاد النفسي
مجاالت اإلرشاد النفسي
إعداد برنامج التوجيه واإلرشاد
التوجيه واإلرشاد الطالبي
األنشطة الطالبية ميدان خصب للتوجيه واإلرشاد
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

253كيم4-
كيمياء التحليل الكمي
2(4نظري2+نظري)

محتوى المقرر النظري:
 مقدمة عامة في طرق التحليل الكيميائي  ،التحليل اإلحصائي  ،االتزان الكيميائي ،اختيار طرق التحليل  ،طرق التعبير عن التركيز،
التحليل الحجمي ،معايرة التعادل حسابات األس
 الهيدرجيني للمحاليل  ،المحاليل المنظمة  ،األدلة في معايرات التعادل ،منحنيات المعايرة ،معايرات الترسيب ،معايرات األكسدة
واالختزال ،الخاليا الكهروكيميائية ،جهد القطب  ،معادلة نرنست ،العوامل المؤكسدة والمختزلة،معايرات تكوين المعقدات.
 خطوات التحليل الوزني  ،األسس النظرية للترسيب ،حاصل اإلذابة  ،الذوبانية والعوامل المؤثرة عليه ،المرسبات العضوية وغير
العضوية  ،الترسيب في المحاليل المتجانسية غير المتجانسة ،تلوث الرواسب.
محتوى المقرر العملي:






طرق تحضير المحاليل و التدريب عليها
الموالريه  -الموالليه  -النسبة المئوية الحجمية و الو زنيه
تجارب على  :معايرات التعادل ،األكسدة و االختزال ،الترسيب تكوين المعقدات بواسطة EDTA
تجارب على طرق التحليل الوزني

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

محتوي




211كيم2-
كيمياء الكم1-
2

المقرر :
األساس التجريبي لنظرية الكم ,اشعاع الجسم األسود ,التأثير الكهروضوئي ,نموذج رازرفورد ,و بوهرللذرة.
معادلة شرودنجر ,استنتاجها وشروطها ,مبدأ دي بروجلي ,مبدأ باولي  ,دراسة معادلة شرودنجر لجسيم حر ,لجسيم في
صندوق ,استنتاج معادلة الدالة الموجية.,
تطبيقات معادلة شردونجر لذرة الهيدروجين ,حل معادلة فأي ,الحركة الدورانية ,المهتز الالتوافقي
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

321كيم4-
كيمياء العناصر االنتقالية
3(4نظري1+عملي)

محتوي المقرر النظري:



 .مقدمة في العناصر االنتقالية:
التركيب االلكتروني – أنصاف األقطار الذرية واأليونية – حاالت التأكسد – تكوين األواصر الفلزية – النشاط الكيميائي – الخواص
المغناطيسية والحفرية – دراسة مقارنة لعناصر المجموعات المختلفة للعناصر االنتقالية.
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مقدمة عن اكتشاف وتطور نظريات كيميائية التناسق:
نظرية السلسلة – نظرية التناسق لفرنر – آصرة زوج اإللكترون – قاعدة العدد الذرى المؤثر – أعداد التناسق واإلشكال الهندسية
المتوقعة – أنواع الليجاندات – تسمية المركبات التناسقية.
نظريات الربط في المتراكبات:
نظرية رابطة التكافؤ – قاعدة التعادل االلكتروني والتآصر الخلفي – نجاح وفشل رابطة التكافؤ – نظرية المجال البللورى – قياس 10
 Dqوالعوامل التي تؤثر فيه – طاقة االزدواج – طاقة استقرار المجال البللورى (المجال الضعيف)  -طاقة استقرار المجال البللورى
(المجال القوى) – تأثير المجال البللورى في التناظر رباعي السطوح – أدلة استقرار المجال البللورى – تأثير جان-تيلر – الشكل
الثماني السطوح المشوه -تناسق المربع المستوى – مقارنة نظرية رابطة التكافؤ ونظرية المجال البللورى – نظرية المدارات الجزيئية
– الخواص المغناطيسية للمعقدات – ألوان المعقدات – تفاعالت المركبات المعقدة – التشبه وكيفية التعرف على المتشابهة في
المتراكبات – أهمية الكيمياء التناسبية

محتوى المقرر العملي:









تحضير بعض االمالح المزدوجه
نحضير ملح مزدوج من كبريتات النيكل و األمونيوم و تعيين نسبة الكبريتات و النيكل فى عينة هذا الملح.
تحضير ملح مزدوج من كبريتات النحاس و االمونيوم و تحضير متراكب  Tetramine copper ( II ) Sulphateو تعيين نسبة
النحاس فى المركبين و معرفة الفرق بين الملح المزدوج و المتراكب (قياس ) Visible, IR Spectra
تحضير بعض المتراكبات الكاتيونيه و االنيونيه و المتعادله.
العوامل المؤثرة على ثبات المتراكبات مثل :حجم الذرة المركزية ،ناثير عوامل التراكب المخلبيه  ، chelate effectتأثير العدد
الذرى الفعال ) ( EAN
تطبيق المتراكبات في الكيمياء التحليليه
ب – تجارب األلوان المميزة في الكشف عن بعض الكاتيونات
أ  -عملية اإلخفاء Masking
تحضير متراكب )  Hexamine nickel ( IIو تعيين نسبة النيكل و قياس اطياف ( ) Vis. , IR

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

231كيم2-
كيمياء فيزيائية2-
2

محتوي المقرر:




الخواص الكهربية والتوصيلية لأللكتروليتات ،معادلة نرنست ،أنواع األقطاب ،أنواع الخاليا  ،القوة الدافعة الكهربية ,خاليا التوصيل,
نظرية التوصيل األلكتروليت ،قانون كولوراوش.
التآكل ،وتخزين الطاقة الكهربية. .
األتزانات الصنفية -األنظمة أحادية المكون -األنظمة ثنائية المكون -محاليل صلب في سائل
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

211نهج2-
الحاسوب في التعليم
1(2نظري 1 +عملي)

محتوي المقرر النظري:




مقدمة في الحاسب اآللي.
أنواع الحاسبات اآللية.
مجاالت استخدام الحاسب اآللي.
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األنظمة األساسية في تشغيل الحاسب اآللي.
أنواع البرامج المتوفرة.
شبكات الحاسب اآللي



محتوي المقرر العملي:


















 .تطبيقات على برامج الوسائط المتعددة.
تطبيقات على البرامج التعليمية واإلحصائية.
تطبيقات على برامج االتصال.
تطبيقات على برامج المحاكاة.
تطبيقات على برامج تمثيل المواقف التعليمية.
تطبيقات على برامج رصد درجات الطالب.
تطبيقات على برامج تصحيح االختبارات الموضوعية.
تطبيقات في التعليم المبرمج.
تطبيقات على برامج حفظ وتحديث سجالت الطالب.
إنتاج بعض الوسائل التعليمية.
تطبيقات على برامج نتائج االختبارات  ,وإصدار التقارير الدراسية .
تطبيقات على الواجبات المنزلية.
تطبيقات على التخطيط للدروس النظرية والعملية عن طريق الحاسب.
تطبيقات على الدروس الخصوصية (والدراسات الفردية المستقلة) .
تطبيقات على المهارات التعليمية المختلفة.
دروس عملية بالحاسب اآللي

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

334كيم2-
عملي كيمياء فيزيائية
2

محتويات المقرر :







تجارب في خواص المادة
تجارب في الكيمياء الحرارية
تجارب في كيمياء السطوح
تجارب في قاعدة الصنف
تجارب في الكيمياء الكهربية
تجارب في االستخالص بالمذيبات العضوية
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

342كيم2-
كيمياء عضويه ( )3فيزيائية
2

المحتوى:



نظرية التفريق اللوني واستخدام طرق الفصل اللوني في تنقية المركبات العضوية.
دراسة الطرق المتبعة في التعرف على بنية المركبات العضوية باستخدام-:
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األشعة الكهرومغناطيسية :تأثيرها على الذرات والجزيئات.
أطياف االمتصاص اإللكترونية :المرئية وفوق البنفسجية ـ تأثر هذه األطياف
بالعوامل التركيبية والفراغية للجزيئات.
أطياف األشعة تحت الحمراء ـ تأثر تردد ذبذبة االستطالة بالتركيب الجزيئي
(االقتران ـ الحث ـ الربط الهيدروجيني ـ الفراغية).
أطياف الرنين النووي المغناطيسي ـ الخواص المغناطيسية لنوى الذرات
المختلفة وتأثرها بمجال مغناطيسي خارجي ـ حجب النواه ـ اإلزاحة الكيميائية ـ
التكافؤ المغناطيسي والكيميائي ـ منحنى التكامل ـ غزل البروتونات المتجاورة
وانشطار اإلشارات ـ ثابت التزاوج ـ استبدال البروتون بالديوتيريوم.
طيف الكتلة :تأين جزئ المركب وتكوين األيون الجزيئي ـ قواعد تكسر األيون
الجزيئي ـ النظائر في الطبيعة وتفسر منطقة األيون الجزيئي ـ مطياف الكتلة عالي الكفاية.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

352ترب2-
اإلدارة المدرسية
2

المحتوى:


مفاهيم ومصطلحات حول اإلدارة – اإلدارة العامة – اإلدارة التربوية – اإلدارة التعليمية – اإلدارة المدرسية – اإلدارة الصفية.
نشأة اإلدارة وتطورها – أهميتها وضرورتها بصفة عامة للمعلم ولمدير المدرسة بصفة خاصة.
الفكر اإلداري عند العرب المسلمون
اإلدارة التربوية واإلدارة التعليمية :مفهومها – نشأتها – تطورها – عناصرها – خصائصها – أهميتها بالنسبة للمعلمين والعاملين
في اإلدارة المدرسية ،
اإلدارة المدرسية مفهومها – وظائفها – خصائصها – عناصرها – أنماطها – أساليبها – مشكالتها
العمليات األساسية لعمل اإلدارة المدرسية :التخطيط – التنظيم – التنسيق  -التوجيه – المتابعة – التقويم



مدير المدرسة الناجح  :اختياره – إعداده وتدريبه – مهامه ومسؤولياته وكيفية إدارة مدرسته بشكل سليم



اإلدارة الصفية  ،مفهومها – عناصرها – عوامل نجاحها – دور المعلم في إدارة الصف – المشكالت الصفية – وسبل حلها



واقع اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية في المملكة  ،النشأة والتطور األهداف والسياسة التعليمية  ،مدير المدرسة ودوره في
العملية التربوية  ،مهامه ومسؤولياته – الصعوبات التي تواجه اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية في المملكة
بعض االتجاهات الحديثة في مجال اإلدارة المدرسة مثل إدارة الوقت – إدارة الجودة الشاملة – إدارة التغيير – إدارة الصراع –
إدارة األزمات








رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

322كيم2-
االنثانيدات والكيمياء النووية
2

محتوي المقرر :


مقدمة في الالنثانيدات واالكينيدات – وجودها – التراكيب االلكترونية – حاالت األكسدة – الخواص المغناطيسية واللون – االنكماش
الالنثانى – فصل الالنثانيدات – كيمياء الالنثانيدات في حالة التأكسد ( – )IIIسلسلة االكتنيدات – وجودها – التركيب االلكتروني –
المقارنة بالالنثانيدات – حاالت التأكسد – إنصاف األقطار األيونية – أطياف االمتصاص والخواص المغناطيسية – الكيمياء الفراغية
والمعقدات
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طبيعة الكيمياء النووية واإلشعاعية ومصادر األشعة اإلشعاعات المؤينة – التحلل االشعاعى وتأثيره على المركبات العضوية وغير
العضوية – النظائر المشعة واستخداماتها – النظريات التي تعالج تركيب النواة – االنشطار واالندماج النووي والطاقة المنطلقة – تأثير
اإلشعاع على األنظمة البيولوجية والوقاية منه.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

360كيح3-
كيمياء حيوية 1-
2(3نظري1+عملي)

محتوي المقرر النظري :
 مقدمة عامة في الكيمياء الحيوية – بعض الجوانب األساسية للمركبات الحيوية – كحوالت الطاقة في الخاليا الحية – المركبات الغنية
بالطاقة .مكونات الخلية – الماء – الروابط الكيميائية – المحاليل المنظمة – األحماض والقواعد ومنحنيات المعايرة.
 الكربوهيدرات :تصنيف وتسمية السكريات األحادية – التركيب البنائي والتناظر الفراغي لها – تفاعالتها.
 السكريات قليلة الوحدات السكرية – السكريات العديد الخازنة والتركيبية – السكريات البروتينية (جاليكوبروتينات)
 األحماض االمينية والببتيدات والبروتينات :الخواص العامة لألحماض االمينية – نقطة التعادل الكهربائي – تكوين الببتيدات ودراسة
خواصها التركيبية.
 البروتينات :تصنيفها وخواصها – مستويات التركيب البنائي للبروتينات – تغير الحالة الطبيعية للبروتينات – دراسة بعض األمثلة علي
البروتينات (هيموجلوبين  ،مايجلوبين  ،سيتوكروم .)C-اإلنزيمات كمركبات بروتينية – تسميتها وتصنيفها مع دراسة بعض اإلنزيمات
وكيفية عملها – اإلنزيمات المساعدة والمجاميع المرتبطة والفيتامينات.
 الليبيدات – تصنيفها – األحماض الدهنية – الزيوت والدهون – الشموع – الفوسفوليبيدات – سفنجولبيدات – سيترويدات األغشية
البيولوجية – الليبوبروتينات وجاليكوليبيدات.
 األحماض النووية – الينكلوتيدات والقواعد النيتروجينية – التركيب البنائي لكل من حمض رليبونيوكليك وحمض ديي اوكسى رايبو
نيوكليك.
 ايض المواد الغذائية :ايض الكربوهيدرات – تفاعالت جاليكوليسين – التخمر الكحولي والتخمر الكيتيكي .دورة كرب وحساب الطاقة.
هضم الليبيدات وامتصاصها.أكسدة بيتا لألحماض الدهنية وحساب الطاقة.
 هضم البروتينات ،امتصاص والتفاعالت الحيوية لألحماض االمينية – دورة اليوريا

محتوي المقرر العملي :











التفاعالت العامة للكربوهيدرات.
التحلل المائي للسكريات الثنائية والعديدة.
استخدام تجربة االوزازون للتفريق بين أنواع السكريات.
جدول التعرف على كربوهيدرات مجهول.
تقدير نسبة الالكتوز في الحليب.
التقدير اللوني للجلوكوز في محلول منة.
التفاعالت العامة للبروتينات.
التعرف على بروتين مجهول.
فصل مخلوط من البروتينات.
الليبيدات.وتعيين رقم التصبين لعينة من الزيت.
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

331كيم3-
أساسيات الكيمياء الحركية
2(3نظري1+عملي)

محتوى المقرر النظري:








التعرف ببعض المصطلحات الخاصة بالكيمياء الحركية –قوانين السرعة للتفاعالت الكيميائية من الرتبة صفر –الرتبة األولى—الرتبة
الثانية—الرتبة الثالثة  --الرتبة (  ) nوأمثلة على تفاعالت كل رتبة
قوانين السرعة للتفاعالت المعقدة  :التفاعالت االنعكاسية -التفاعالت المتوازية—التفاعالت المتتابعة-التفاعالت التسلسلية
تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل –معادلة ارهينيوس –تأثير العامل المساعد على طاقة التنشيط
نظرية التصادم للتفاعالت ثنائية الجزيئية -متوسط سرعة الجزيئات -عدد التصادم – نظرية معادلة ارهينيوس وعدد التصادمات
نظرية التصادم للتفاعالت أحادية وثنائية الجزيئية
نظرية المركب الوسطي النشط ( نظرية الحالة االنتقالية )

محتوى المقرر العملي:











تعيين ثابت السرعة وفترة نصف العمر للتفاعل
تنبؤ األزوبيوتيل اسيتات في وسط حمضي (تفاعل من الرتبة األولى )
التفكك الحفزي لفوف أكسيد الهيدروجين بواسطة KMnO4
التفكك الحفزى لفوق أكسيد الهيدروجين بقياس حجم األكسجين المتصاعد
تهيؤ خالت االيثيل في وسط حمضي
تحول السكريات العديدة الىسكريات أحادية في وسط حمضي بواسطة االنحراف في زاوية االستقطاب ) ( Polarimetry
تميؤ خالت االيثيل في وسط قاعدي بتعيين المتبقي من لقاعدة
تميؤ خالت االيثيل في وسط قاعدي باستخدام جهاز Conductometer
دراسة تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل لتعيين طاقة لتنشيط
التفكك الحفزى لفوق اكسيد الهيدروجين في تفاعل غير متجانس
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

333كيم2-
كيمياء ضوئية إشعاعية
2

.

محتوي المقرر :















التعرف على نظرية الكم وتفسير بوهر للطيف الخطى
دراسة للضوء والتعرف على قانون بيير –المبرت وأسباب الحيود عن القا نون
في بعض المحاليل وكذلك التطبيقات المختلفة على القانون
ميكانيكية التفاعالت الضوئية –حاصل الكم ودراسة بعض التفاعالت الضوئية في الطبيعة
اإلشعاعات المؤبنة وطاهرة التأين الحراري والتحول العنصري
األشعة السينية وكيفية الحصول عليها ودراسة األطياف الفلورية لألشعة السينية في التحليل النوعي والكمي
ظاهرة األلوان وعالقتها بالتركيب الكيميائي
أنواع االنتقاالت االلكترونية المختلفه ومنحنيات جابلونسكى
استرخاء الجزيئات المنشطة المشع والغير مشع
اإلشعاعات الفلورية والعوامل المؤثرة عليها –اإلشعاعات الفسفورية
أشعة الليزر وخصائصها وطرق تحضير ليزر كل من:
ثاني أكسيد الكربون ،كلوريد الهيدروجين ،أنواع انتقال الطاقة
أطياف اإللكترون الضوئي وأنواعه
رقم المقرر ورمزه
344كيم2-
اسم المقرر
كيمياء عضويه 4-
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة
2

محتوي المقرر:









المركبات الحلقية غير المتجانسة (مقدمة ،تعريف ،األهمية ،التركيب ،والتسمية ،دراسة تفصيلية من حيث طرق التحضير ،التركيب،
األروماتية ،التفاعالت ،الفاعلية) ،
المركبات خماسية الحلقة ذات ذرة واحدة غير متجانسة ( الفيوران ،الثيوفين ،والبيرول) ،ومشتقاتها :الفيورفيورال واألندول.
المركبات سداسية الحلقة ذات ذرة واحدة غير متجانسة.
( البيرانات ،الثيوبيرانات ،والبيريدين مع التركيز على األخير).
مشتقاتها :ألفا ـ وجاما ـ بيرون ،الكيومارين ،الكرمون ،الكينولين ،واأليزوكينولين.
المركبات خماسية الحلقة ذات ذرتين غير متجانستين (األزوالت :البيرازول ،االيميدازول ،األكزوازول ،األيزواوكزازول ،الثيازول
واأليزوثيازول).
المركبات سداسية الحلقة ذات ذرتين غير متجانستين (األزينات :البيريدازين ،البيريميدين ،والبيرازين).
أشباه القلويات (القلويدات):استخالص القلويدات من مصادرها الطبيعية ،تقسيم القلويدات إلى مجموعات طبقا لتركيب الحلقة غير
المتجانسة ،دراسة أمثلة من القلويدات من حيث كيفية التعرف على تركيبها البنائي وطرق تحضيرها ونشاطها البيولوجي
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رقم المقرر ورمزه
345كيم2-
عملي تحضير مركبات عضويه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة
2
محتوي المقرر تحضير االسبرين وتقدير نسبته في األقراص التجارية.
تحضير االسيتانيليد و بارا برومو انيلين وبارانيتروانيلين من االنيلين.
تحضير ثنائي بنزال أسيتون (.تكاثف الدول )
تحضير أصباغ االزو ( الميثيل البرتقالى -صبغة الكونجو االحمر ).
تحضير عينة نقية من الصابون باستخدام زيوت مختلفة.
تحضير البنزوين و البنزل وحمض البنزيليك من البنزالدهيد( .تكاثف البنزوين)
تحضير كلورو بنزين و ارثوكلورو حمض البنزويك ( .تفاعل ساندماير )
تحضير ثالثي فينيل كاربينول ( .تفاعل جرينيارد )
تحضير ارثوبنزويل حمض البنزويك ( .تفاعل فريدل كرافت )
تحضير ارثو  -بار  -فينول.
تحضير بولى إستايرين والنايلون.
تحضير حمض السيناميك.
رقم المقرر ورمزه
341نهج3-
تقنيات تعليم
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة
)1+2(3

محتوى المقرر:
















ماهية الوسائل وتقنيات التعليم.
نظرية االتصال.
التقنية وأسلوب النظم.
تصميم التعليم.
البرمجيات التعليمية.
كفايات التدريس بالبرمجيات التعليمية.
تقنيات التعليم ومعالجة المعلومات.
التعليم القائم على استخدام الحاسب اآللي.
الوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسب اآللي.
الرسوم والصور التعليمية اإللكترونية.
استخدام اإلنترنت في مجال التعليم والتعلم.
تصميم المقررات على شبكة اإلنترنت.
المستحدثات التكنولوجية.
تقنيات التعليم وجودة المخرج التعليمي.
استخدام آلة التصوير الرقمي.
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

353ترب2-
اإلشراف التربوي
2

محتوى المقرر:












مفهوم اإلشراف والحاجة إلى دراسته مفهوم ومعنى اإلشراف التربوي  -أهدافه وضرورته وأهميته وتطوره وأنواعه
أنواع اإلشراف التربوي :التفتيشي -التصحيحي – الديمقراطي – الوقائي – البنائي – اإلبداعي – العلمي – القيادي  -الخ
المشرف التربوي  :صفاته -شروط اختياره وإعداده وتأهيله وتدريبه ودوره في العملية التعليمية
وسائل وأساليب اإلشراف التربوي األساليب الفردية واألساليب الجماعية
أسلوب زيارة الفصول -أسلوب المداوالت اإلشراقية
أسلوب تبادل الزيارات بين المعلمين أسلوب االجتماعات بين المعلمين -أسلوب الورش التربوية أسلوب البحوث التربوية
اإلشراف التربوي والقيادة التربوية واالتصال المدرسي الفعال
اإلشراف التربوي وأنماط القيادة -األدوار القيادية لإلشراف التربوي – مدير المدرسة مشرف مقيم...الخ
تجارب عربية وأجنبية في مجال اإلشراف التربوي نشأته وتطوره وموقعه في النظام التعليمي ومعوقاته
واقع اإلشراف التربوي في المملكة العربية السعودية نشأته وتطوره وأهدافه ودور المشرف التربوي في العملية التعليمية
وصعوبات اإلشراف التربوي النظرة المستقبلية لإلشراف التربوي في المملكة

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

360نهج2-
التربية البيئية
2

محتوى المقرر:












التربية والمجتمع.
المؤسسات االجتماعية المختلفة.
التغير االجتماعي.
دور التربية في عالج بعض المشكالت االجتماعية مثل :مشكلة األمية ،البطالة ،التنمية ،اإلدمان ،الدور المستقبلي للتربية فى
المجتمع.
مفاهيم أساسية :
مفهوم التربية  ،البيئة  ،المجتمع  .الدراسات البيئية  ،المؤسسات االجتماعية  .التغير االجتماعي  ،مكونات البيئة  ،النظام
البيئي  ،التوازن البيئي  ،التنمية المستمرة للبيئة  ،المواد الطبيعية  ،أهمية المحافظة على التوازن البيئي  ،مراحل تفاعل
اإلنسان مع بيئته  ،ودوره في صيانة واستقرار النظم البيئية .
الدورات الطبيعية.
بعض المشكالت البيئية (أسبابها ،عالجها).
البيئة وصيانتها في اإلسالم.
التربية البيئية ضرورة حتمية للحفاظ على البيئة.

34

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

354نهج3-
طرق تدريس العلوم

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

3

محتوى المقرر:







طبيعة العلم ,أهدافه,وعملياته  ,ومفهوم العلم كمادة وطريقة وعمليات العلم األساسية والتكاملية وخصائص العلم ومكوناته من (حقائق
ومفاهيم ونظريات)
أهداف وغايات تدريس العلوم وعمليات العلم وكيفية تعليمها وتعلمها(اكتسابها بصورة وظيفية)
األهداف التدريسية في العلوم وتصنيفاتها وكيفية صياغتها
التخطيط لتدريس العلوم أهميته,مبادئه,ومستوياته للعام,وللوحدات الدراسية ,وللدروس اليومية .استعراض نماذج لخطط وحدات دراسية
ودروس يومية ومناقشتها
مفهوم طريقة التدريس وأهم الطرق المستخدمة في تدريس العلوم مع بيان مميزات وعيوب كل منها وتشمل:
النظرية البنائية وتطبيقاتها التربوية في تعليم العلوم مع التركيز على استراتيجية دورة التعلم الخماسية (نموذج بايبي )،إستراتيجيات التعلم
النشط ،التدريس اإلستقصائي،خرائط المفاهيم" ,التعلم التعاوني,حل المشكالت,االكتشاف والتقصي ,العروض العملية,المحاكاة,األلعاب
التعليمية ,الحوار والمناقشة,الحقائب التعليمية العلمية ).ومعرفة المزايا والعيوب لكل منها.

رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

332كيم2-
كيمياء فيزيائيه3-

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

محتوي المقرر:



كيمياء السطوح :خواص السوائل ،التوتر السطحي ،تعيين معامل التوتر السطحي ،الباركور ،معادلة جبس لالمتزاز ،تركيب األفالم
الممتزة للمواد الذائبة على أسطح المحاليل المخففة ،قاعدة تروب ،تركيب األفالم الغير ذائبة ،أنواع األمتزاز ونظرياته.
كيمياء الغرويات :أنواع الغرويات ،طرق تحضيرها ،طرق تنقيتها ،خواص الغرويات ،ترسيب الغرويات ،الجيالت  ،المستحلبات,
تطبيقات
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محتوي المقرر:









رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

346كيم2-
عملي كيمياء عضوية

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

اختبارات كشف العناصر ( الكشف عن عنصر النيتروجين والكبريت والهالوجينات ).
اختبارات الذائبية في الماء ومحلول هيدروكسيد الصوديوم وحامض الهيدروكلوريك وحامض الكبريتيك المركز.
تحديد المجموعات الوظيفية الموجودة في المركب العضوي.
تحضير مشتقات بعض المواد العضوية مثل األمينات وااللدهيدات والكيتونات وكذلك عمل التحلل لبعض االيميدات واالميدات.
مقارنة درجات انصهار المواد المشتقة وكذلك درجات انصهار المواد المجهولة بالجداول القياسية المعطاة للطالبات ومعرفة اسم المركب.
التدريب على مواد عضوية مجهولة مختلفة.
فصل لبعض أنواع المخاليط العضوية ( مخلوط من حامض عضوي وقاعدة عضوية – مخلوط من قاعدة عضوية وفينول – مخلوط من
حامض عضوي وفينول – مخلوط من مركب متعادل وآخر متعادل – مخلوط من حامض عضوي وحامض عضوي  -مخلوط من
قاعدة ومركب متعادل – مخلوط من حامض عضوي ومركب متعادل)
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

423كيم2-
كيمياء االطياف العامة

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

محتوي المقرر






مناطق الطيف المختلفة وتأثيراتها ,االمتصاص واالنبعاث لألشعة ,الفوتونات.
األطياف الدورانية :للجزيئات ثنائية الذرة الصلبة والمرنة ,وللجزيئات متعددة الذرات  ,تأثير شتارك.
األطياف االهتزازية :للمهتز التوافقي ,وللمهتز الالتوافقي ,معادلة مورس ,األطياف الدورانية االهتزازية للجزيئات ثنائية
الذرة ,األطياف االهتزازية للجزيئات ثنائية الذرة ,الخطية والغير خطية ,الجزيئات متعددة الذرات.
األطياف االلكترونية :قانون بيير -المبرت ,مبدأ فرنك كوندون ,األطياف االلكترونية للمركبات الكيميائية ,نظرية المدارات
الجزيئية.
رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

444كيم2-
كيمياء عضوية ()5ميكانيكية التفاعالت العضوية

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

محتوي المقرر :







دراسة الطرق الفيزيائية والكيميائية المتبعة في معرفة ميكانيكية تفاعل ما.
تفاعالت االستبدال النيوكليوفيلي على ذرة الكربون المشبعة.
االستبدال اإللكتروفيلي والنيوكليوفيلي للمركبات األروماتية.
تفاعالت االنتزاع والعوامل التي تؤثر عليها.
تفاعالت اإلضافة على الرابطة الثنائية ( كربون ـ كربون).
اإلضافة إلى الروابط المزدوجة المتبادلة.
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اإلضافة إلى مجموعة الكربونيل.
تفاعالت التعادل.

محتوي المقرر




رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

421كيم2-
كيمياء عضوية معدنية

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

2

:

أسس عامة (مقدمة ،الروابط الكيميائية ،السالبية الكهربية لذرات بعض العناصر والمجموعات ،التأثير التحريضي الموجب والسالب،
الجزيئات القطبية وغير القطبية ،ثابت الحموضة  ،Kaوتعريف المركبات العضو معدنية).
طرق التحضير المختلفة ،استخدامات المركبات العضو معدنية للفلزات الرئيسية في التحضيرات العضوية ( مركبات الليثيوم ،المغنسيوم،
البورون ،األلومينيوم ،والسليكون العضوية).
المركبات العضو معدنية للعناصر االنتقالية ( خواص هذه المركبات ،أهميتها مع التركيز على مركبات النحاس ،الزئبق العضوية)
تفاعالت هذه المركبات وتطبيقات على استخداماتها في تحضير بعض المركبات العضوية
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

451كيم2-
تحليل آلي

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

 2(3نظري1 +عملي)

محتوي المقرر النظري:



















طرق التحليل الطيفي في المجال المرئي وفوق البنفسجي ( االشعة الكهرومغناطيسة ،مكونات األجهزة الطيفية  ،أجهزة قياس الطيف
احادية وثنائي الحزمة)
طرق التحليل الطيفي الجزيئية ( االعالقة بين االمتصاص والتركيب االكتروني للمادة  ،قانون بير المبرت وتطبيقاته ،تقدير المركبات
االيونيو المعدنية في المنطقة المرئية والبنفسجية ،المعايرات الطيفية ،الفلورة والفسفرة الضوئية وتطبيقاتها العملية ،التوهج الكيميائي
وتطبيقاتنه العملية)
طرق التحليل الطيفي الذرية ( التذرر واإلثارة باستخدام اللهب  ،االنبعاث الذري باللهب وتطبيقاته ،أنواع اللهب والمواقد المستخدمة،
التداخالت وطرق التخلص منها ،االمتصاص الذري باستخدام اللهب وتطبيقاته  ،الفلورة الذرية باستخدام اللهب وتطبيقاتها ،االنبعاث
الذري باستخدام البالزما المقترنة بالحث وتطبيقاته)
المعايرات الجهديه
المعايرات البوتشيومتريه
االمبيرومتريه
الكولومتريه
المعايرات التوصيلية
طرق التحليل الفولتامترية البوالرجرافى
طرق الفصل الكيميائى والكروماتوغرافية
الفصل باستخدام كروماتوجرافى العمود .C.C
الفصل باستخدام كروماتوجرافى الطبقة الرقيقة .T.L.C
الفصل باستخدام كروماتوجرافى الورق P.C
الفصل باستخدام التبادل االيوني IEC
الفصل باستخدام كروماتوغرافي الغاز GC
طرق الفصل األعمدة ذات الضغط العالي HPLC

محتوي المقرر العملي:




تجارب متنوعة في طرق التحليل الطيفي المباشرة وغير المباشر باستخدام مطياف االشعة المرئية وفوق البنفسجية  ،الفلورة ،
االمتصاص الذري اللهبي وغير اللهبي االنبعاث اللهبي .
تجارب متنوعة على طرق الفصل وتقدير التراكيز باستخدام كروماتوغرافيا الغاز مروماتوغرافيا ذات الضغط العالي.
تجارب متنوعة على طرق التحليل الكهربائي ( الطرق الجهدية ،الفولتامترية ).
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رقم المقرر ورمزه
اسم المقرر

439نهج8-
التربية الميدانية

عدد الوحدات الدراسية المعتمدة

8

.محتوى المقرر:
 مشاهدة حصص نموذجية في المدرسة


تطبيق الطلبة وتحملها المسؤولية كاملة كمعلمة في المدرسة ويتم تقييم أدائها من قبل المشرفة والمديرة خالل
هذه الفترة



حضور الطلبة المتدربة االختبارات النهائية في المدرسة والمشاركة فيها
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الدرجات العلمية والوظائف اإلدارية في قسم الكيمياء ونسبه األعضاء في كل درجة إلى العدد الكلي للطالبات
الدرجة العلمية

العدد

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
معيدة
إداري
فني مختبر

1
3
5
9
8
1
4

النوع
أنثى
2
3
7
8
1
4

العدد الكلي
للطالبات

ذكر
1
1
2
2

438

نسبة عدد الطالبات إلي عدد
األعضاء في كل درجة علمية
ووظيفية
438:1
146:1
88:1
54:1
55:1
438:1
109:1

صور معامل الكيمياء بكلية العلوم واآلداب
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الكيمياء
االسم

د /عبد الرحمن بن عبد هللا آل معدي
د /أمل فتحي سليم
د /أبو الحمد حسن محمد
د /عبدهللا احمدو
د /محمد حلمي عبد الرازق
ا /احمد عبد الباقي
أ /محسن الهمامي
د /نورة المهباد
د /حواء محمد خليل
د /نجالء صالح الدين
د /هناء فرج
ا /أمل عطران
ا /شمعة علي
ا/عائدة يوسف
ا /سارة فارس
ا /سماح السدران
ا/فاطمة عسيري
ا/ابتسام مشنوي
ا/روابي ال دوسري
ا/مها ال بياع
ا/فاطمة ال هيازع
ا/بدرية ال ضويعن
ا/تسنيم الشريف
ا /فوزية العجمي
ا/هنادي آل فهاد
ا/عهد الدوسري

الرتبة العلمية

التخصص

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
محاضر
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة

رئيس القسم
كيمياء عضوية (منسق القسم)
كيمياء عضوية
كيمياء حيوية
كيمياء عضوية
كيمياء غير عضوية
كيمياء عضوية (ابتعاث دكتوراه)
كيمياء عضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء عضوية
كيمياء عضوية
كيمياء فيزيائية
كيمياء تحليلية
كيمياء عضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية
كيمياء عضوية (ابتعاث لغة بعد الماجستير)
كيمياء عضوية
كيمياء (ابتعاث ماجستير)
كيمياء
كيمياء (ابتعاث ماجستير)
كيمياء (ابتعاث ماجستير)
كيمياء (ابتعاث ماجستير)
كيمياء
كيمياء
كيمياء
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الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية
السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا ً ُتدرَّ س على مداها المقررات الدراسية ،وال تدخل من ضمنها فترتا
التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ،وتضاف خاللها المدة
المخصصة لكل مقرر.
المستوى الدراسي:
هو الدال على المرحلة الدراسية ،وفقا ً للخطط الدراسية المعتمدة.
الخطة الدراسية:
هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة ،والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية ضمن خطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم ،ورمز ،واسم،
ووصف مفصل لمفرداته يمّيزه من حيث المحتوى والمستوى عمّا سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم
لغرض المتابعة ،والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية:
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن
خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائه دقيقة.
اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه الالئحة.
درجة األعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية
تتصل بالمقرر الدراسي
االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
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درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي .
الدرجة النهائية:
ً
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب الدرجة من مائة.
التقدير:
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليه الطالب في أي مقرر.
تقدير غير مكتمل:
تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،ويرمز له في السجل
األكاديمي بالحرف (ل) أو (.)IC
تقدير مستمر:
تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ويرمز له بالرمز (م) أو
(.)IP
المعدل الفصلي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها
في أي فصل دراسي وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه
الطالب ،انظر الملحق (ب).
المعدل التراكمي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على
مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ،انظر الملحق (ب).
التقدير العام:
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل م ّدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي:
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي ،ويحدد الحد األعلى واألدنى للعبء
الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
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نظام االعتذار
اوالً :االعتذار عن فصل
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا ً إذا تقدم بطلب االعتذار قبل بداية
االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ( حسب الفترة المعرفة في التقويم الجامعي) .أما طالب الكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل ،وبالنسبة
للدورات القصيرة فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة وفي جميع هذه الحاالت البد
أن يكون تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية خالل الفترة المحددة ،ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wويحتسب
هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
يجب أال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية .أما طالب الكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين ويجب أال تتجاوز سنوات االعتذار سنتين دراسيتين
غير متتاليتين طيلة بقاء الطالب بالجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك .ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك.
ثانيا :االعتذار عن مقرر:
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي في الفصل الدراسي وفق الشروط التالية
-1يجوز للطالب االعتذار عن مقررات طيلة بقائه في الجامعة خمس مرات كحد أقصى.
-2يمكن االعتذار عن مقررين في الفصل الواحد ،ويجوز أن يكون أحدهما من مستوى الطالب.
 3ال يجوز االعتذار عن مقرر له متطلب.
 4ال يجوز االعتذار عن مقرر إذا كان عبء الطالب  12ساعة فأقل.
 5أن يتقدم بطلب االعتذار عن مقرر قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ،أما طالب الكليات
التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل (حسب
مواعيد االعتذار عن الفصل).
 6يرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wفي المقرر.

التأجيل
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة عبر البوابة اإللكترونية وفق
الضوابط التالية:
 .1أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية.
 . 2ال يجوز التأجيل سنتين متتاليتين لطالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية ،كما ال يجوز أن تتجاوز مدة
التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ،ثم يطوى قيده بعد ذلك ،ويجوز لمجلس الجامعة في
حال الضرورة االستثناء من ذلك.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
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إعادة القيد:
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
-1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة
الدراسية) من تاريخ طي القيد ،وذلك عبر البوابة اإللكترونية
-2أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة
الدراسية ) فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا ً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة
شروط القبول المعلنة في حينه  ،ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك وفقا ً للضوابط التالية:
أ-موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع إمكانية اشتراط
إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع بناء على توصية القسم
المختص
ب-أال تزيد مدة االنقطاع عن أربعة فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو دراسة لها
عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.
ت-أال يكون الطالب منذراً أكاديمياً.
ث-أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  % 25من متطلبات التخرج.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولمجلس الجامعة ـ في حال الضرورة ـ االستثناء من ذلك
ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً ألسباب تأديبية أو تعليمية.

االنقطاع عن الدراسة
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من الجامعة ،ولمجلس
الجامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة لمدة أقل ،وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع
االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

الحرمان
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة
حضوره عن ( )% 75من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويع ّد الطالب
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الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا ً في المقرر ويرصد له تقدير محروم ( ح ) أو (  ) DNويتم
إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل مجلس ألكلية.

رفع الحرمان
يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم المقرر) أو من يفوضه – استثنا ًء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول أالختبار
شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن ( )% 50من المحاضرات والدروس
العملية المحددة للمقرر.

الفصل

األكاديمي:

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
 اذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى ()2.00ويعطى فرصة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على ( 45نقطة من دراسة 15
وحدة دراسية) على أن يتم احتساب ذلك آلياً ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ذلك .
 إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج،ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة
األصلية المحددة للتخرج وفق الشروط اآلتية:
أ-أن يكون سبب التعثر مقبوالً لمجلس الكلية.
ب -أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قسمة مجموع نقاط
الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن ( )2.00من ( ،)5.00وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي ,
ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ذلك.

نظام التحويل
أوالً :التحويل من خارج الجامعة
يجوز بموافقة صاحب الصالحية قبول التحويل من خارج الجامعة حسب القواعد المعتمدة من لجنة الشئون الطالبية
ووفق الضوابط التالية:
أن يكون الطالب مقيداً في كلية أو جامعة معترف بها
أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية
أن تنطبق عليه شروط التحويل المعتمدة
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أن يدرس الطالب المحول ما ال يقل عن ( )% 60من المقررات في جامعة نجران حيث يقوم مجلس الكلية بمعادلة
المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بنا ٍء على توصية األقسام التي تقدم هذه المقررات ،وتثبت في السجل
األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي
أن تنتهي إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل ،على أن أال تتجاوز نهاية األسبوع
الثاني من بدء الدراسة وبعد استكمال اإلجراءات النظامية يحصل الطالب على إشعار تحويل يمكنه من الدراسة حتى
صدور البطاقة الجامعية
إذا أتـضـح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية ،فيعتبر قيده ملغي من تاريخ قبول تحويله
للجامعة
ثانياً .التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة حسب القواعد المعتمدة من لجنة
الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
يجب أال يقل معدل الطالب التراكمي في كليته عن ( 2من(5
أال يكون سبق له التحويل خالل دراسته الجامعية
أن تكون المدة النظامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج
أن يتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ويقوم بتعبئة النموذج الخاص بذلك
وبعد انتهاء إجراءات التحويل يحصل الطالب على إشعار يمكنه من الدراسة في الكلية المحول إليها
ستكمل جميع إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على أال تتجاوز األسبوع األول من
الدراسة
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دارستها ويشمل ذلك
التقديرات والمعدالت ألفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة
ثالثاً .التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية حسب القواعد المعتمدة من
لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
 أن يكون قد أمضى الطالب فصالً دراسيا ً في تخصصه على األقل ال يحق للطالب التحويل داخل الكلية من تخصص ألخر أكثر من مرتين خالل دراسته الجامعية بالكلية. أن تكون المدة النظامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج. تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص آلخر جميع المواد التي سبق له دراستها ،ويشملذلك التقديرات ،والمعدالت الفصلية ،والتراكمية طوال دراسة في الجامعة ،واإلنذارات إن وجدت.
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طريقة حساب المعدل الفصلي والتراكمي
الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من 5

100-95

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

90الي اقل من 95

ممتاز

أ

4.75

85الي اقل من90

جيد جدا مرتفع

ب+

4.50

80الي اقل من85

جيد جدا

ب

4.00

75الي اقل من80

جيد مرتفع

ج+

3.50

70الي اقل من75

جيد

ج

3.00

65الي اقل من70

مقبول مرتفع

د+

2.55

60الي اقل من65

مقبول

د

2.00

اقل من60

راسب

ه

1.00

وتحسب النقاط بضرب عدد الوحدات المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ,وفقا للجدول التالي:

(الفصل االول)
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

103سلم

2

85

ب+

4.5

9

242كم

3

70

ج

3.00

9

235ريض

3

92

أ

4.75

14.25

312فيز

4

80

ب

4.00

16

المجموع

12

48.25
معدل الفصل االول = مجموع النقاط ()48.25

=

4.02

مجموع الوحدات ()12

(المعدل التراكمي) :هو حاصل قسمة النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالكلية
على مجموع الوحدات ،وفقا للمثال االتي:
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(الفصل الثاني)
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

103سلم

2

96

أ+

5.0

10

242كم

3

83

ب

4.0

12

235ريض

4

71

ج

3.0

12

312فيز

4

81

ب

4.0

12

المجموع

12

46
معدل الفصل لثاني =

مجموع النقاط ()46

=

4.02

مجموع الوحدات ()12
المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ()46+48.25

= 3.83

يبني علي المعدل التراكمي
قياس التقدير العام للطالب
في المرحلة الجامعية.

مجموع الوحدات ()12+12

مراتب الشرف
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.75إلى ( )5.00عند التخرج ،وتمنح مرتبة
الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إلى أقل من ( )4.75عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى والثانية ما يلي:
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في
كليته.
أن يكون الطالب قد درس في جامعة نجران ما ال يقل عن ( )% 60من متطلبات التخرج.
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