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 7:30-9:20  األربعاء12:30-2:20     -      األحد وقت احملاضرة

 

 أهداف املقرر: 
 أن يستوعب الطالب املعلومات واملعارف واملهارات الواردة في املقرر وان يتقن مفرداته 

 

 الكتاب املقرر:
 .لألستاذ سعد النافع   لطالب املعاهد العلمية التأهيليةالخاص بالدورة  الكيمياءكتاب 

 

 تعليمات:
 دقائق من بدء املحاضرة. 5التحضير في بداية أول الحضور إلزامي لهذا املقرر، وسوف يتم  .1

من عدد املحاضرات سوف يتم حرمان الطالب  ،ويرصد له درجة "محروم" في كشف  %20إذا وصلت نسبة غياب الطالب  .2

 رصد الدرجات.

 االلتزام بالزي الرسمي واملظهر الالئق. .3

 استخدام الجوال  .4
ً
 باتا

ً
 شرح األستاذ داخل قاعة االختبارالتحدث مع طالب آخر أثناء  أويمنع منعا

 .الب إحضار الكتاب املقرر يجب على الط .5

على كل طالب تقديم الواجبات والتكليفات  في املوعد املحدد لذلك ، كما  يجب على الطالب التقدم لالمتحان بنفسه، وإذا  .6

للجنة املختصة إلى اكان هناك أي نوع من الغش و عدم املصداقية، سوف يطبق بحق الطالب عقوبة الغش ويحال 

 بالعمادة.

 ادة وإبالغهم بذلك.العمإذا كان الطالب يحتاج خدمات أو رعاية خاصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في  .7

 :  رتوزيع الدرجات هلذا املقر
 

 اإليضاح الدرجة مهام التقويم م
 أسبوع دراسي. 16مدى انضباط في حضور المحاضرات خالل  درجات 10 الحضور 1

 ويؤخذ المتوسط. اختبارات قصيرة درجات 10 المشاركة والتفاعل 2

 .ويؤخذ المتوسطواجب  أسبوعكل  درجة 10 واجبات 3

 من الفصل الدراسي السابع األسبوعاختبار  يعقد في  درجات 15 االختبار الشهري األول 4

 من الفصل الدراسي الثالث عشر األسبوعاختبار  يعقد في  درجات 15 االختبار الشهري الثاني 5

 سبوع االختبارات النهائية التي تحدده الكليةأفي  درجات 40 االختبار النهائي 6

 درجة 100تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 100 المجمـــــــــــــــــــوع



 هـ1439/1440للعام  األولخالل الفصل الدراسي  األسابيععلى  كيمياءالتوزيع مقرر 

 
 املوفق،،،واهلل 

 األسابيع
 املفردات

  من
 هـ 1439/  12/  22 ولاأل

 م 2017/  9/  2
تسجيل الطالباستقبال و   

 ثانيال
 هـ 1430/  12/  29
 م 2018/  9/  9

 المدخل لعلم الكيمياء

 لثالثا
 هـ 1440/  1/  6

 م 2018/  9/  16

 األدوات الكيميائية في المختبر 

 ومهارات العمل الكيميائي
 رابع ال

 هـ 1440/  1/  13
 م 2018/  9/  23

  المادة وأشكالهاطبيعة 

 امساخل
 هـ 1440/  1/  20
 م 2018/  9/  30

  المتكاتالت( -النظائر  –النظرية الذرية الحديثة )مكونات الذرة 

 الكتلة الذرية والجزيئية 

 هـ 1440/  1/  27 سادسال
 م 2018/  10/  7

  حركة اإللكترونات وتوزيعها

 سابعال
 هـ 1440/  2/  5
 م 2018/  10/  14

الروابط الكيميائية  –الجدول الدوري للعناصر   

 ثامنال
 هـ 1440/  2/  12
 م 2018/  10/  21

 التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية 

 التاسع
 هـ 1440/  2/  19
 م 2018/  10/  28

أنواع التفاعالت  –كتابة الصيغ الكيميائية   

 العاشر
 هـ 1440/  2/  26
 م 2018/  11/  4

 الفلزات القلوية والقلوية األرضية 

 احلادي عشر
 هـ 1440/  3/  3

 م 2018/  11 /11
 المجموعة الثالثة والرابعة

 الثاني عشر
 هـ 1440/  3/  10
 م 2018/  11/  18

الحموض والقواعد واألمالح –الماء والمحاليل   

 هـ 1440/  3/  17 الثالث عشر
 م 2018/  11/  25

 الكيمياء العضوية 

 هـ 1440/  3/  24 الرابع عشر
 م 2018/  12/  2

  الكيمياء العضوية

 هـ 1440/  4/  2 اخلامس عشر
 م 2018/  12/  9

 مراجعة

 هـ 1440/  4/  9 السادس عشر
 م 2018/  12/  16

 االختبارات النهائية

 هـ 1440/  4/  16 السابع عشر
 م 2018/  12/  23

 االختبارات النهائية


