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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛اهلل بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل 

 مد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:العلم واهلداية، معلمنا ونبينا حم

تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل 

والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات الوظائف التقنية 

السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل 

عجلة التقدم ثم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع 

 التنموي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب متطلباته، 

متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املهنية  وقد

الوطنية، والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري 

مل واملؤسسة العامة وكذلك املؤهالت الحقًا يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق الع

للتدريب التقين واملهين حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، 

لتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية 

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

ة التدريبية "خطة املختربات الكيميائية يف قسم التقنية الكيميائية" ملتدربي وتتناول هذه اخلط

كليات التقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب 

املهارات الالزمة هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا 

 الربنامج.

وهي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم  إلدارة العامة للمناهجاو

 بشكل مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛ إنه مسيع جميب 

 عاء.الد

 لمناهجلاإلدارة العامة 
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 الفهرس 

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

3 

 وصف الربنامج.

5 
 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 6 توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية: 4

 11 التخصصية:الوصف املختصر للمقررات التدريبية  5

6 
قسم التقنية غالف الوصف التفصيلي للمقررات املشرتكة بني ختصصات 

 الكيميائية
14 

7  15 الكيمياء العامة 

8  25 البيئة والتلوث 

9  30 تكرير البرتول 

10  35 الصناعات الكيميائية 

 38 غالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص املختربات الكيميائية 11

12  39 السالمة يف املختربات الكيميائية 

13  44 احلسابات الكيميائية 

14  48 اساسيات الكيمياء العضوية 

15  54 اساسيات الكيمياء التحليلية 

17  60 اساسيات الكيمياء الفيزيائية 

18  70 التحليل الطيفي 

19  77 طرق الفصل 

20  83 اجلودة يف املختربات الكيميائية 

21   86 التحليل الكيميائيمهارات 

22  94 التحليل الكهروكيميائي 

 100 بيان باملعامل والورش واملختربات. 23

 101 جتهيز خمترب الكيمياء العامة 24

 102 جتهيز خمترب  اساسيات الكيمياء العضوية 25

 103 جتهيز خمترب اساسيات الكيمياء التحليلية 26



 القسم

 التقنية الكيميائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  4

 104 الفيزيائيةجتهيز خمترب اساسيات الكيمياء  27

 105 جتهيز خمترب التحليل الطيفي 28

 106 جتهيز خمترب طرق الفصل 29

 107 جتهيز خمترب التحليل الكهروكيميائي 30

 108 جتهيز خمترب مهارات التحليل الكيميائي 31

 109 جتهيز خمترب تكرير البرتول 32

 111 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة. 33

 114 أساليب التدريب املقرتحة.ملحق حول  34

 128 املراجع. 35
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 صف الربنامج: و

ُُُُمم دبلوم املختربات الكيميائية يف قسُُُُم التقنية الكيميائية سُُُُوق العمل ا لية   مبا يتوافق مع احتياجات صُ

عليه يف الكليات التقنية، يف مخسة فصول تدريبية، مدة كل فصل تدرييب ستة عشر        التدريبب للتخصص، حيث يتم 

سُُوق العمل، مبا يعادل   سُُاعة تدريب عملي يف (490إىل ) ( سُُاعة تدريب، إضُُافة 1584) مبجموع أسُُبوعًا تدريبيًا،

 ( ساعة معتمدة.   77)

ُُية يف: الكي   ويتم التدريب يف هذا الربنامج ُُصُُُُُُُ ُُالمة يف املختربات على املهارات التخصُُُُُُُ مياء العامة، السُُُُُُُ

الكيميائية، اجلودة يف املخرتات الكيميائية، أسُُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُيات الكيمياء العضُُُُُُُُُُُوية، أسُُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُيات الكيمياء 

الصُُُُُُُناعات أسُُُُُُُاسُُُُُُُيات الكيمياء الفيزيائية، مراقبة البيئة والتلوث، التحليل الطيفي، طرق الفصُُُُُُُل،  التحليلية،

طرق التحليل الكهروكيميائي، ، تكرير البرتول إضُُُُُُُُُُُُُافة اىل مهارات  ،الكيميائية، مهارات التحليل الكيميائي

عامة يف الثقافة اإلسُُالمية، واللغة العربية، واللغة اإليليزية، والرياضُُيات، وتطبيقات احلاسُُب اللي، ولوحة مفاتيح   

 احلاسب، والتعرف على عامل األعمال أو السلوك الوظيفي ومهارات اإلتصال.

ذا الربنامج الشُُهادة اجلامعية املتوسُُطة يف ختصُُص املختربت الكيميائية من قسُُم التقنية ومينح اخلريج من ه

املختربات الكيميائية يف جماالت الشُُُُُُُُُركات واملصُُُُُُُُُانع واهليئات احلكومية يعمل يف  أنومن املتوقع الكيميائية، 

 .ومراكز االحباث

 

 اهلدف العام للربنامج:

ُُة العمل يف جماليهدف هذا الربنامج إىل تزويد   املختربات  املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلامسوحيصل على املستوى الكيميائية 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

  االدوات الزجاجية والكيميائيةجيهز خمترب الكيمياء وكيفية التعامل مع 

  حتضري ا اليل واملركبات والكواشف واالدلة الكيميائية 

 مجع وحتليل العينات مستخدما الطرق التقليدية واملتقدمة 

 . معايرة اجهزة التحليل 

  طرق التخلص من النفايات الكيميائية 

 لكيميائيةضبط جودة القياسات التحليلية واالساليب االحصائية يف املختربات ا 

 اعداد التقارير النهائية للنتائج الكيميائية 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
s
t 

s
e
m

e
s
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 املتطلب املقرر املكافئ
  اسم املقرر

 
 م رمز املقرر

 

 س.أ مت عم مح و.م

 

CR
H L P T CTH 

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

1 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 1 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

2 ENGL 101 English Language-1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 يلا 101 1-لغة إيليزية   يل 

3 MATH 101  Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 3 ضاري 101 الرياضيات   ريض 

4 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101 4 يفيز 101 الفيزياء  فيز 

5 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 107 2 2 0 0 2 101 5 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

6 KCHE 101  General Chemistry  CHM 9170  4 2 4 0 6 170 6 كيمن 101 الكيمياء العامة  كيم 

Total Number of Units 17 12 10 3 25 المجموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

 

2
n

d
 s

e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

 

 س.أ مت عم مح و.م

 

CR
H L P T CTH 

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 
ISL 102 

2 2  0 0 2 
 سلم  101

 سلم 102
 1 سلما  101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL102 Specialized English -2 ENGL101 ENG8102 3 3 0 1 4 102 2 يلا 102 2-لغة إيليزية  يلا 101 يل 

3 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 3 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

4 KCHM 101 Safity in labortatoies  CHM 120 2 2 0 0 2 4120 4 مكيم 101 السالمة يف املختربات الكيميائية  كيم 

5 KCHM 105 Chemical Calculations  CHM 131  2 2 0 0 2 4131 5 مكيم 105 احلسابات الكيميائية  كيم 

6 KCHM 111 
Princaples in Organic 

Chemistry 
KCHM 101 CHM 9153 4 2 4 0 6 9153 6 مكيم 111 أساسيات الكيمياء العضوية نكيم 101 كيم 

7 KCHM 112 
Princaples in analytical 

Chemistry 
KCHE 101 CHM 9165 4 2 4 0 6 9165 7 مكيم 112 أساسيات الكيمياء التحليلية نكيم 101 كيم 

Total Number of Units 19 15 8 1 24 المجموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

 

 س.أ مت عم مح و.م

 

CR
H L P T 

CT
H 

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2  0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 ENGL 103 English -3  ENG8103 3 3 0 1 4 103 2 يلا 103 3-لغة إيليزية  يلا 102 يل 

3 KCHM 213 
Princaples in Physical 

Chemistry 
KCHE 101 CHM 9167 4 2 4 0 6 9167 نكيم  101 كيم  3 مكيم 213 أساسيات الكيمياء الفيزيائية 

4 KCHM 221 Spectroscopy analysis KCHE 112 CHM 9251 4 2 4 0 6 9251 4 مكيم 221 التحليل الطيفي يل 112 كيم 

5 KCHM 231 Separation methods  KCHE 112 CHM 9253 4 2 4 0 6 9253 5 مكيم 231 طرق الفصل يل 112 كيم 

6 KCHM 241 Industrial Chemistry KCHE 101 CHM 9257 2 2 0 0 2 9257 نكيم 101 هكم  6 مكيم 241 الصناعات الكيميائية 

Total Number of Units 19 13 12 1 26 المجموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 

 

4
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م
CR
H L P T 

CT
H 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & 

Comm. Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101 مهين 101 سلك 

السلوك الوظيفي ومهارات 

 االتصال
 1 سلكا 101

2 KCHM 271 Qulity in Labortories  CHM 260 2 2 0 0 2 4260 2 مكيم 271 الكيميائيةاجلودة يف املختربات   كيم 

3 KCHM 222 Chemical analysis Skills KCHM 221 CHM 9272 4 2 4 0 6 9272 3 مكيم 222 مهارات التحليل الكيميائي مكيم 221 كيم 

4 KCHM 223 Electochemical Analysis KCHM 112 CHM 9273 4 2 4 0 6 9273 4 مكيم 223 التحليل الكهروكيميائي مكيم 112 كيم 

5 KCHM 251 Environment and pollution  CHM 9281 2 2 0 0 2 9281 5 مكيم 251 البيئة والتلوث  كيم 

6 KCHE 244 Petroleum Refining KCHE 101 CHM 280 4 2 4 0 6 4280 6 نكيم 244 تكرير البرتول نكيم 101 هكم 

Total Number of Units 18 12 12 0 24 المجموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No
. 

Course 
Code 

Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر املقرراسم 
الفصل 

التدرييب 

 اخلامس 

 و.م

CRH 

1 KCHM 299 Co-operative Training 4 كيمم 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 المجموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CR
H L P T 

CT
H المجموع الكلي للوحدات المعتمدة للبرنامج 

77 52 42 5 99 

Total of training Hours (16X   ) + Cooperative training Hours (490) 2074 
+ التدريب التعاوني  1584=  16×  99المجموع الكلي لساعات التدريب 

490 
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 الوصف املختصر للمقررات التخصصية
 4 الساعات املعتمدة كيمن 101 الرمز الكيمياء العامة اسم املقرر

يف الرتكيب الذري وتسمية املركبات األساسية  املعارف يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب الوصف:

الكيميائية والتعرف على الروابط والصيغ الكيميائية باالضافة اىل التعرف على املادة يف احلالة الصلبة 

 جتهيزات. ويف اجلانب العملي سوف يتم التدريب على والسائلة والغازية وكذلك مقدمة يف الكيمياء العضوية

وإستخدام  وحتضرياتها. مة فيه وكيفية التعامل مع املواد الكيميائيةاملخترب الكيميائي وأدوات السال

  .واجراء جتارب عملية متنوعة يف الكيمياء التحليلية والفيزيائية والعضويةاألدوات الزجاجية 

 2 الساعات املعتمدة مكيم 101 الرمز السالمة يف املختربات الكيميائية اسم املقرر

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف األساسية يف االحتياطات العامة للسالمة يف املختربات  الوصف:

الكيميائية، ومعرفة كيفية التعامل مع الزجاجيات واملواد الكيميائية واسطوانات الغازات املضغوطة 

ائق ووسائل إطفائها بأنواعها املختلفة وكيفية حفظها وختزينها، باإلضافة إىل التعرف على أنواع احلر

 ومعرفة اإلسعافات األولية. 

 2 الساعات املعتمدة مكيم 105 الرمز احلسابات الكيميائية اسم املقرر

اجراء احلسابات  يف كل من النظام الدولي  األساسية يف املعارفيهدف املقرر إىل اكساب املتدرب  الوصف:

للوحدات، حسابات على الرتكيب الذري، طرق التعبري عن الرتكيز، حسابات حاالت املادة، حسابات 

االكسدة واالختزال، حسابات احلموض والقواعد، حسابات االتزان الكيميائي، حسابات يف الدينامكيا 

 احلرارية

 4 الساعات املعتمدة مكيم 111 الرمز العضويةأساسيات الكيمياء  اسم املقرر

ويف هذا املقرر  األساسية يف الكيمياء العضوية وتفاعالتها. املعارفيهدف املقرر إىل اكساب املتدرب  الوصف:

املركبات )اهليدروكربونية األليفاتية واالروماتية، اهلاليدات، الكحوالت والفينوالت، على  عرفسيتم الت

االلدهيدات والكيتونات، االمحاض الكربوكسيلية ومشتقاتها، االمينات ومشتقاتها، االيثرات، 

 املركبات واجملموعات الوظيفيةالكشف عن ويف اجلانب العملي سوف يتم التدريب على  الكربوهيدرات(

 وحتضريها عمليًا يف املخترب. 

 4 املعتمدةالساعات  مكيم 112 الرمز أساسيات الكيمياء التحليلية اسم املقرر

سيتم التدريب على و التحليلية األساسية يف الكيمياء املعارفإىل اكساب املتدرب  املقرر يهدف الوصف:

الكيمياء التحليلية،  يف حتليل العينات مستخدما طرق التحليل التقليدية وذلك من خالل املعلومات النظرية

التقليدي )التحليل احلجمي والتحليل  التحليلب على كيفية االستخدام الصحيح ألدوات يتدرال يتم كما

  الوزني والتحليل النوعي للمركبات الغري عضوية(.

 2 الساعات املعتمدة مكيم 241 الرمز الصناعات الكيميائية اسم املقرر
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 يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على اهم الصناعات الكيميائية .  الوصف:

املقرر يتعرف املتدرب على الصناعات الكيميائية من خالل دراسة املواد اخلام واملراحل اليت متر بها يف هذا 

 أثناء عملية التصنيع. ويتم أيضا معرفة املنتجات النهائية وخصائصها واستخداماتها التطبيقية.

 4 الساعات املعتمدة مكيم 213 الرمز أساسيات الكيمياء الفيزيائية اسم املقرر

ويف هذا  أساسيات الكيمياء الفيزيائية. يفاالساسية  املعارفيهدف املقرر اىل إكساب املتدرب   الوصف:

الكيمياء احلرارية والديناميكا احلرارية واحلركية وكيمياء السطوح واحلفز  املقرر سيتم التدريب على

والتعامل معها من خالل املعلومات بها  احلسابات املتعلقةوالكيمياء الكهربائية والتآكل وقاعدة الطور و

  املختلفة. ويف اجلانب العملي سوف يتم التدريب على تطبيقات الكيمياء الفيزيائية النظرية.

 4 الساعات املعتمدة مكيم 221 الرمز التحليل الطيفي اسم املقرر

يف التحليل الطيفي و سيتم التدريب على تشغيل  االساسية املعارف اىل اكساب املتدرب يهدف املقرر  الوصف:

أجهزة التحليل الطيفي املختلفة والتعامل معها من خالل املعلومات النظرية والتدريب العملي يف خمتربات 

التحليل الطيفي، باإلضافة إىل حتضري حماليل قياسية وحتليل عينات مستخدما أجهزة التحليل الطيفي 

ي والفوق البنفسجي ويف جمال األشعة حتت احلمراء( وأجهزة التحليل الطيفي الذري اجلزيئي )يف اجملال املرئ

 )االنبعاث الذري اللهيب واالنبعاث الذري يف البالزما واالمتصاص الذري(.

 4 الساعات املعتمدة مكيم 231 الرمز طرق الفصل اسم املقرر

يهدف املقرر اىل اكساب املتدرب املعارف االساسية يف طرق الفصل املتنوعة. ويف هذا املقرر سيتم  الوصف:

التدريب على استخدام طرق الفصل التقليدية والكروماتوجرافية الكالسيكية واملتقدمة والتعامل معها 

وتطبيقها يف التحليل من خالل املعلومات النظرية باإلضافة اىل التدريب العملي على كيفية استخدامها 

 النوعي والكمي. 

 2 الساعات املعتمدة مكيم 271 الرمز اجلودة يف املختربات الكيميائية اسم املقرر

يف ضمان اجلودة يف املختربات الكيميائية و يف رف األساسية اإكساب املتدرب املعيهدف املقرر اىل  

هذا املقرر يتم شرح دور وأهمية املختربات الكيميائية وكذلك مقومات وعوامل الكفاءة الفنية واالدارية 

يف املختربات الكيميائية. باالضافة اىل ضبط جودة القياسات التحليلية واالساليب االحصائية االساسية 

 لكيميائية. اهلامة يف املختربات ا

 2 الساعات املعتمدة مكيم 251 الرمز البيئة و التلوث اسم املقرر

وأنواعه ومسبباته ويف هذا  البيئة والتلوثاألساسية يف  املعارفيهدف املقرر إىل اكساب املتدرب   الوصف:

على أنواع ومسببات وطرق الوقاية من التلوث وتأثريه على البيئة من خالل املعلومات  عرفاملقرر سيتم الت

النظرية باإلضافة إىل التدريب على أساليب التخلص من النفايات والطرق املناسبة لذلك وأساليب مراقبة 

 البيئة.

 4 الساعات املعتمدة مكيم 223 الرمز التحليل الكهروكيميائي اسم املقرر
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يهدف املقرر اىل أكساب املتدرب املعارف االساسية يف التحليل الكهروكيميائي. ويف هذا املقرر  الوصف:

حسابات وتفاعالت االكسدة واالختزال و وزن تفاعالتها باالضافة اىل اخلاليا  سيتم التدريب على

و يف علومات النظرية والتعامل معها من خالل املاجلهدية وااللكرتوليتية  الكهروكيميائية وتطبيقاتها

التحليل الكمي يف  واستخدام اجهزة التحليل الكهروكيميائي تشغيلالتدريب على  سيتم  اجلانب العملي

 .والنوعي

 4 الساعات املعتمدة كيم 222 الرمز مهارات التحليل الكيميائي اسم املقرر

كيفية كتابة البحوث واملشاريع العملية  املعارف االساسية عنتدرب املاكساب يهدف املقرر اىل  الوصف:

التقييم األحصائي للنتائج الكيميائية وذلك من اجراء الكيميائية وطرق أخذ ومعاجلة العينات وحتليلها و

الرتبة والنبات وعينات  و عينات من املاءاخذ ويف اجلانب العملي سيتم التدريب على  خالل املعلومات النظرية.

 مستخدما طرق التحليل الطيفي وطرق التحليل التقليدية. وحتليلها بيئية

 4 الساعات املعتمدة نكيم 244 الرمز تكرير البرتول اسم املقرر

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية للتعرف على تكرير البرتول و منتجاته و   الوصف:

التعرف على مواصفاته و طرق قياسها، يف هذا املقرر سيتم تعريف املتدرب على البرتول والغاز الطبيعي و 

عرف ايضا على  املنتجات البرتولية اماكن تواجدهما وتكريرهما وطرق املعاجله و انواع الغاز الطبيعي والت

وطرق انتاجها  وقياس جودتها  من خالل املعلومات النظرية ويف اجلانب العملي سيتم التدريب على اجراء 

 التجارب يف البرتول ومشتقاته.
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 الوصف التفصيلي للمقررات املشرتكة بني ختصصات قسم التقنية الكيميائية
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 نكيم 101 لرمزا العامةالكيمياء  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    4 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف األساسية يف الرتكيب الذري وتسمية املركبات الكيميائية والتعرف 

على الروابط والصيغ الكيميائية باالضافة اىل التعرف على املادة يف احلالة الصلبة والسائلة والغازية وكذلك مقدمة يف 

تدريب على جتهيزات املخترب الكيميائي وأدوات السالمة فيه وكيفية الكيمياء العضوية. ويف اجلانب العملي سوف يتم ال

التعامل مع املواد الكيميائية. وإستخدام األدوات الزجاجية وكيفية حتضري ا اليل القياسية واجراء جتارب عملية 

 متنوعة يف الكيمياء التحليلية والفيزيائية والعضوية.

 هلدف العام من املقرر: ا

املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعرف على املواد الكيميائية وتركيبها وخواصها يهدف هذا 

 .وروابطها والتعرف على األدوات الزجاجية والتعامل معها وحتضري ا اليل القياسية

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 املتعلقة باملادة الكيميائيةحيدد معلومات السالمة  .1

 يتعرف على الرتكيب الذري .2

 حيدد أنواع املواد الكيميائية .3

 مييز طبيعة املواد الكيميائية .4

 مييز أنواع التفاعالت الكيميائية .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 8 الرتكيب الذري 

o 6 .الروابط الكيميائية  

o 6 .الصيغ الكيميائية  

o 6 .الغازات وا اليل  
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o 6 الكيمياء العضوية  

o 4  التعرف على املخترب الكيميائي وأدوات السالمة فيه 

o 4  معرفة األدوات الزجاجية وكيفية إستخدامهاو كيفية التعامل مع املواد الكيميائية 

o 8  معرفة كيفية حتضري ا اليل القياسية 

o  4  التحليليةجتارب يف الكيمياء 

o 8  جتارب يف الكيمياء العضوية 

 32 32 اجملموع
64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

ُُحايا  .3 ُُحية/الضُُ ُُتخدام   تقييم الضُُ ُُحية قبل اسُُ ُُابات واألمراض واحلاالت الصُُ وحتديد اإلصُُ

 اإلسعافات األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 ة املصاب/املصابني قدر اإلمكان.استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراح .6

االسُُتجابة للمصُُاب/املصُُابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشُُاعر وبصُُورة الئقة؛ وطلب  .7

 املوافقة من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

افات األولية، وطلب تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسع        .8

 املساعدة بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

االقتضُُاء يف الوقت املناسُُب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصُُلة وفًقا   إعداد التقارير حسُُب  .11

 لإلجراءات أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

8 

 الرتكيب الذري:

 مقدمة 

  للذرةمنوذج بور 

 العدد الذري والكتلي 

 وحدة الكتلة الذرية 

 النظائر والوزن الذري 

 الوزن اجلزيئي 

 عدد التكافؤ وعدد التأكسد 

 تصنيف العناصر والفعالية الكيميائية 

 الطيف الذري واعداد الكم 

 البناء االلكرتوني للذرة 

 التوزيع االلكرتوني 

 قاعدة هوند 

 اجلدول الدوري 

  العناصراخلواص الدورية لذرات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

6 

 الروابط الكيميائية

 مقدمة 

   انواع الروابط الكيميائية 

 الرابطه االيونيه -

 الرابطة التساهمية  -

 الرابطة التناسقية  -

 الرابطة الثنائية والثالثية  -

 روابط سيجما وباي  -

 الروابط املعدنية -

 الروابط اهليدروجينية -

 خواص املركبات التساهمية 

 خواص املركبات االيونية 

 قوى التجاذب بني اجلزيئات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 112 من  16

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

6 

 الصيغ الكيميائية

 مقدمة 

 العناصر الكيميائية 

 الصيغ الكيميائية 

 الصيغ االولية  -

 اجلزيئيةالصيغ  -

 موازنة املعادالت الكيميائية 

 تسمية املركبات الكيميائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

6 

 الغازات  واحملاليل

 الغازات

 مقدمة 

  احلجم 

  الضغط 

 درجة احلرارة 

 قوانني الغازات 

 النظرية احلركية للغازات 

  حيود الغازات عن السلوك املثالي 

 السوائل واملواد الصلبة

 مقدمة 

 احلالة السائلة 

 التبخر والتكاثف  -

 توازن احلالة والتوازن احلركي  -

 ضغط خبار السائل  -

 درجة احلرارة احلرجة والضغط احلرج  -

 الغليان و درجة الغليان  -

 احلالة الصلبة 

 ضغط خبار املادة الصلبة  -

 هار االنصهار ودرجة االنص -

 املواد الصلبة البلورية وغري البلورية  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 112 من  17

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 خمطط توازن االطوار 

 ا اليل

 مقدمة 

 ا اليل املشبعة وغري املشبعة وفوق املشبعة 

 الرتكيز وطرق التعبري عن الرتكيز 

 حساب متوسط اخلواص الفيزيائية 

 اطوار ا اليل 

 .حماليل الغازات يف السوائل والعوامل املؤثرة -

 حماليل السوائل يف السوائل والعوامل املؤثرة  -

 حماليل املواد الصلبة يف السوائل والعوامل املؤثرة. -

 اخلواص التجميعية للمحاليل 

6 

 الكيمياء العضوية

 مقدمة 

 اهليدروكربونات 

 البارافينيةهيدروكربونات  -

 هيدروكربونات االوليفينية -

 اهليدروكربونات االروماتية العطرية  -

 اجملموعات الوظيفية االساسية 

o  الكحوالت والفينوالت 

o االيثرات 

o االلدهيدات والكيتونات 

o االمحاض الكربوكسيلية ومشتقاتها 

o االمينات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

4 

 :خمترب الكيمياء وجتهيزاته

 مواصفات املختربات الكيميائية

 مقدمة 

 وقع امل 

 ساحةامل  

 رتفاع إلا 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 112 من  18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

  السقف 

 رضية األ 

 األبواب 

  اإلضاءة 

  التهوية 

 املخترب تطاوال 

 أحواض الغسيل 

 خدمات املخترب 

 وسائل السالمة 

 غرف املخترب 

 تصنيف املختربات الكيميائية 

 تهيئة املخترب

 تنظيم املخترب 

 صيانة املخترب 

 األوعية الزجاجية واألدوات األساسية يف املخترب 4

 مقدمة 

 األوعية القياسية والغريقياسية 

   صُُور األوعية الزجاجية واألدوات واألجهزة الشُُائعة يف

 الكيميائيةاملختربات 

 غسيل األوعية الزجاجية 

 حماذير جيب مراعاتها عند تسخني األدوات واملواد 

 جتفيف األوعية واألدوات 

 طريقة استخدام املاصة 

 طريقة استخدام السحاحة 

 طريقة استخدام امليزان 

 جهاز قياس الرقم اهليدروجيين 

 مبدأ العمل -

 كيفية احلفاظ على األقطاب الزجاجية -

 معايرة اجلهاز -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 112 من  19

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 املواد واألدوات (1

 خطوات العمل (2

 قياس الرقم اهليدروجيين لعينة -

 جهاز قياس التوصيلية -

 مبدأ العمل -

 قياس التوصيلية لعينة -

 املواد واألدوات (1

 خطوات العمل (2

 لعينة قياس الرقم اهليدروجيين والتوصيلية -

 الكيماويات وكيفية التخلص من النفايات الكيماوية يف املخترب 4

 مقدمة 

 تقسيم املواد الكيميائية -

 حسب الطور -

 الصلبة (1

 السائلة (2

 الغازية (3

 حسب الصيغة البنائية  -

 عضوية (1

 غري عضوية (2

 حسب اخلطورة -

 شديدة االشتعال (1

 ذاتية االشتعال (2

 مؤكسدة (3

 متفجرة (4

 شديدة السمية وأخرى مسرطنة (5

 حارقة وكاوية (6

 مشعة (7

 إشارات خطورة املواد الكيميائية -

 املعلومات واإلرشادات املوجودة على العبوات الكيميائية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 112 من  20

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 عمليات الفصل وعمليات الرتشيح 4

 عمليات الفصل

 مقدمة -

 الطرق التقليدية يف الفصل -

 التطاير -

 التقطريوأنواعه -

 التقطري البسيط (1

 التقطري التجزيئي (2

 إعادة التبلور -

 الرتسيب -

 الطرق احلديثة يف الفصل -

 الفصل بني املاء وبرتوليوم إيثرباستخدام قمع الفصل -

 فصل احلرب التجاري بواسطة ورق الكروماتوجرافيا -

 عمليات الرتشيح

 مقدمة -

 الرتشيح باجلاذبية -

 الرتشيح بالتفريغ -

 الرتشيحأنواع ورق  -

ُُيح    - ُُتخدام الرتشُُُ ُُليك باسُُُ ُُالسُُُ ُُل بني املاء ومحض السُُُ الفصُُُ

 باجلاذبية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 كيفية حتضري احملاليل القياسية 8

 مقدمة -

 خطوات حتضري حملول قياسي -

 حتضري ا اليل القياسية برتكيز النسبة املئوية -

 الرتكيز بالنسبة املئويةأنواع  -

 حتضري ا اليل القياسية برتكيز املوالرية -

 من مادة صلبة -

 من مادة سائلة مركزة -

 إجياد تركيز العبوة املركزة باملوالرية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 بارات واألعمال التحريرية.االخت

 األداء العملي
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 112 من  21

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 قانون التخفيف -

 الكثافة والوزن النوعي -

 تعيني عامل اللزوجة لسائل -

 تعيني لزوجة السوائل وا اليل -

 تعيني كثافة مادة صلبة وسائلة -

 تعيني الوزن اجلزيئي لسائل متطاير -

 حتضري ا اليل القياسية برتكيز اجلرام لكل لرت -

ُُية برتكيز جزء لكل مليون جزء   - ُُري ا اليل القياسُُُُُُُُ حتضُُُُُُُُ

(ppm( و جزء لكل بليون جزء )ppb) 

 احلجم ومايقابله من وزن -

 ppbو  ppmالوحدات الشائعة للرتكيز بالُ  -

 جتارب يف التحليل احلجمي 4

 مقدمة -

 أنواع املعايرات -

تعيني تركيز حملول محض اخلليك بواسطة حملول  -

 هيدروكسيد الصوديوم

تعيني تركيز حملول هيدروكسيد الصوديوم بواسطة محض  -

 اهليدروكلوريك

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

 جتارب يف الكيمياء العضوية 8

 اختبار الذوبانية للمركبات العضوية -

 للمركبات العضويةاختبار االحرتاق والتشبع  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 جتارب يف الكيمياء الفيزيائية 4

 الكثافة املطلقة للسوائلتعيني  -

 تعيني كثافة مادة صلبة -

 تعيني اللزوجة النسبية للسوائل باستخدام الفسكوميرت -

 تعيني الوزن اجلزيئي لسائل متطاير -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 112 من  22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 

 

    Shuegar, Gershon J. and Ballinger, Jack T., Chemical Technician’s املراجع

Ready reference Book , Hardcover edition 0004, 1996, McGraw-

Hill Companies, Inc 

  .الكيمياء العامة: د. أمحد العويس ود. سليمان اخلويطر، د. عبدالعزيز الواصل ود 

 هُ.1417للنشر والتوزيع  عبدالعزيز السحيباني، الناشر دار اخلرجيي 
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 112 من  23

 

 

 مكيم 251 لرمزا البيئة و التلوث سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

املقرر إىل اكساب املتدرب املعارف األساسية يف كيمياء التلوث وأنواعه ومسبباته ويف هذا املقرر سيتم  يهدف

التعرف على أنواع ومسببات وطرق الوقاية من التلوث وتأثريه على البيئة من خالل املعلومات النظرية باإلضافة إىل التدريب 

 لذلك وأساليب مراقبة البيئة. على أساليب التخلص من النفايات والطرق املناسبة

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية يف التلوث الكيميائي ومسبباته وأنواعه وطرق        

 التخلص منه.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 أنواع التلوث. يتعرف على 1

 . حيدد مصادر التلوث وأضرار الكيماويات وخماطرها2

 . حيدد طبيعة التلوث الناتج من الكيماويات ونفاياتها3

 . حيلل مسببات التلوث من الكيماويات ونفاياتها 4

 . يتعرف على الطرق الصحيحة للتعامل الكيماويات ونفاياتها5

  وأضرارها . يعد تقرير عن الكيماويات ولنفايات6
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 112 من  24

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 2 االسالم والبيئة  

o .2 البيئة والتلوث  

o .4 الغالف اجلوي  

o 4 تلوث اهلواء  

o 4 تلوث املياه  

o 4 تلوث الرتبة  

o 2 التلوث الصحي  

o 2 التلوث الغذائي  

o .4 التلوث الضوضائي  

o  4 االشعاعية.امللوثات  

o .2 املخلفات الصلبة  

o .2 مراقبة البيئة  

  32 اجملموع

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات تقييم  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 عالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان.استخدام املصادر واملعدات الف .6

االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة  .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

م إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزو .8

 بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.
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 112 من  25

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات إعداد  .11

 أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 البيئة والتلوث

  نظرة تارخيية(البيئة( 

 انواع البيئات 

 النظام البيئي 

 االتزان البيئي 

 .تعريف التلوث 

 تصنيف امللوثات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 الغالف اجلوي

 مقدمة 

 تقسيم الغالف اجلوي 

 .اهلواء والتلوث 

 .انواع امللوثات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 تلوث اهلواء

 مقدمة -

 مصادر التلوث اهلوائي -

 ملوثات اهلواء -

 كثافة امللوثات اجلوية وتأثريها على درجة احلرارة

 العوامل ا ددة كثافة امللوثات اجلوية -

 تأثري امللوثات على درجة حرارة االرض -

 التحكم يف تلوث اهلواء

 مقدمة -

 الوقائيةاتباع الطرق  -

 التغري من صفات امللوثات قبل انبعاثها -

 اتباع القواعد الفنية    -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  26

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 تلوث املياه 

 مقدمة 

 .مصادر ملوثات املاء 

 طرق التحكم يف تلوث املياه 

 معاجلة مياه الصرف الصحي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 تلوث الرتبة 

 مقدمة 

 الرتكيب الطبيعي للرتبة 

 .مصادر تلوث الرتبة 

 .التحكم يف تلوث الرتبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 التلوث الضوضائي

 .مقدمة 

 قياس شدة الصوت 

 مصادر الضوضاء 

  الضوضاءاالثار اليت تسببها 

 التحكم يف تلوث الضوضاء 
 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 امللوثات االشعاعية

 مقدمة 

 تصنيف االشعة 

 النظائر املشعة 

 ظاهرة النشاط االشعاعي 

 عمر املادة املشعة 

 نواتج تفكك النظائر املشعة 

 مصادر التلوث باملواد االشعاعية 

 االثار احليوية لالشعاعات املؤينة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

2 

 املخلفات الصلبة 

 مقدمة 

 مصادر النفايات الصلبة 

 معاجلة النفايات الصلبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  27

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

2 

 مراقبة البيئة

     مقدمة 

  مراقبة البيئة الزمنيةطرق 

 املسح البيئي 

 انواع املراقبات البيئية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 ه1413ُ التلوث ومحاية البيئةد. حممد عبدو العودات و د. عبداهلل بن حييى باصهي  املراجع

 Environmental Engineering [vol.II]Sewage disposal and air 

pollution engineering y: S.K. Garg Tenth revised edition 1996]  

 Pollution and its control” n: Engineering Chemistry, C. Jain & M. 

Jain, 1998 

 “Air Pollution” M.N. Rao & H.V.N.Rao 1997 
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 112 من  28

 

 نكيم  244 لرمزا تكرير البرتول سم املقررا

 كيم 9170 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية الستخدام وتشغيل أجهزة تكرير البرتول. ويف هذا       

املقرر سيتم تعريف الطالب على البرتول والغاز الطبيعي واماكن تواجدهما وتكريرهما وطرق املعاجله وانواع الغاز 

 ق معاجلتها  من خالل املعلومات النظرية الطبيعي والتعرف ايضا على  املنتجات البرتولية وطر

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتعامل مع أجهزة الصناعات البرتوكيميائية يف املختربات واملصانع 

 الكيميائية.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 واالختبارات الالزمة  لتحديد جودة املشتقات البرتولية جيري التحاليل .1

 يستخدم الطرق الصحيحة لضمان التخلص المن من املخلفات .2

 يضبط ظروف التشغيل لتتوافق مع معايري البيئة بإتباع األساليب الصحيحة لضمان سالمة البيئة .3

 يأخذ العينات بالطرق العلمية لتكون ممثلة للمادة املراد حتليلها .4

 يتبع الطرق القياسية ملعرفة جودة املشتقات البرتولية ومطابقتها للمواصفات القياسية املطلوبة .5

 يعرض نتائج التحليل وفق النماذج ا ددة لكتابة التقرير املطلوب .6

 يتعرف على املصطلحات الفنية للمنتجات النفطية .7

 يتعرف على خطورة املشتقات البرتولية املستخدمة  .8

 أدوات السالمة الشخصية بالطرق الصحيحة ليحمي نفسه من اخلطر داخل املنشأةيرتدي  .9

حيافظ على املستوى الصحي الصناعي يف بيئة العمل بأساليب وخطوات علمية حلماية األشخاص  .10

 داخل املنشأة الصناعية 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية
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 112 من  29

o  8 الغاز الطبيعيالنفط اخلام و  

o 6 تقطري الزيت اخلام  

o  6 وحدات التكسري  

o 6 عمليات معاجلة املنتجات البرتوليه  

o 6 املنتجات النهائية ملصايف البرتول ومكوناتها  

o 64  مواصفات و مقاييس املنتجات البرتولية 

 64 32 اجملموع

 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6

فات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختال .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 ناسب وعند االقتضاء.بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت امل

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.أو 
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 112 من  30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

8 

 النفط اخلام : أواًل

  طرق إستكشافه  -أماكن وجوده  -البرتول: مكوناته

طرق  -أهم املواد املستخرجة منه  - طرق إستخراجه -

 طرق التكرير  -املعاجله 

 .حمطات الزيت اخلام واملنتجات البرتولية وطرق التحميل 

 الغاز الطبيعيثانيًا: 

  أنواع الغاز الطبيعي 

 طرق  -طرق إستخراجه  -مكوناته  :الغاز املصاحب

 جتزئته طرق  - معاجلته

   طرق  -أماكن وجودة  –الغاز الغري مصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحب: مكوناته

 جتزئتهطرق  - معاجلتهطرق  -إستخراجه 

 ( عمليات حتميل وتوزيع الغاز الطبيعي املسُُُُالNatural Gas 

Liquids) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 ثانيا:تقطري الزيت اخلام

 طرق التقطري -

 منتجات وحدة التقطري -

 الضغط البخاري -

 الغلياندرجة  -

 متغريات وحدة التقطري -

 مكونات الزيت الرطب وطرق معاجلته -

 املكونات االساسيه لعملية فصل الغاز والزيت وعملية تشغيلها -

 وصف العمليات االساسيه لتجزئة النفثا وطرق التشغيل -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 ثالثا:وحدات التكسري

 وحدة التكسري اهمية -

 انواع التكسري -

 التكسري احلراري -

 التكسري احلفاز -

 التكسري اهليدروجيين -

 الرسم التخطيطي لعمليات التكسري -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 
6 

 

 رابعا:عمليات معاجلة املنتجات البرتوليه
 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  31

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 التعريف واهلدف

 وصف بعض عمليات املعاجله

 Naphtha Reformer خامسُُُُُُُُُا: وحدات إعادة  تشُُُُُُُُُكيل النفثا 

Units 
 اهمية وحدة إعادة التشكيل

 انواع التشكيل

 رسم ختطيطي لعمليات التشكيل
 

 

6 

  سادسا:املنتجات النهائية ملصايف البرتول ومكوناتها

 املنتجات ذات درجة الغليان املنخفضه

 اجلازولني

 وقود التوربينات )الطائرات(

 الديزل

 وقود التقطري

  fuel oilالزيت احلراري 

 زيوت االسفلت

 طرق ختزين وتوزيع املنتجات البرتولية يف املطارات وحمطات التوزيع

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 تعيني نسبة الكربون يف الزيوت بطريقيت رامسبوتوم وكونرادسون. 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

 اجياد نسبة الرسوبيات يف الزيوت. 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

 نقطة الوميض للزيوت.دراسة  4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

 تعيني الرقم احلمضي للزيوت 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي
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 112 من  32

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 اجياد نقطة االنسكاب ملنتجات برتولية خمتلفة. 4

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

 اجياد اللزوجة ملنتجات برتولية خمتلفة واملقارنة بينها . 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

 دراسة عملية التقطري للمنتجات البرتولية. 4

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

 تعيني الرقم االوكتيين النواع خمتلفة من الوقود. 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 
 

 

  Shreve’s chemical process industries. George T. Austin.5th املراجع

edition,1998 
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 112 من  33

 

 مكيم 241 لرمزا الصناعات الكيميائية سم املقررا

 نكيم 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

 هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية الستخدام وتشغيل أجهزة الصناعات الكيميائية.يهدف 

ويف هذا املقرر يتعرف املتدرب على الصناعات الكيميائية من خالل دراسة املواد اخلام واملراحل اليت متر بها أثناء 

 واستخداماتها التطبيقية.عملية التصنيع. ويتم أيضا معرفة املنتجات النهائية وخصائصها 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية لتعامل مع أجهزة الصناعات البرتوكيميائية و صناعة البوليمرات 

 وتشغيلها

 ان يكون املتدرب  قادرًا على أن:  ألهداف التفصيلية للمقرر.ا

 الكيميائية الغري برتوليةيتعرف على االنواع املختلفة للصناعات  .1

  يتعرف على الطرق املختلفة لتحضري الصناعات الكيميائية .2

 يضبط الظروف الالزمة للحصول على املنتجات الصناعية بشكل مناسب .3

 يتعلم عن افضل الطرق للتخلص من املخلفات الصناعية او اعادة تدوريها .4

 مع الصناعات الكيميائية املختلفةيطبق اشرتاطات السالمة الواجب اتباعها عند التعامل  .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 10 صناعات البوليمرات  

o 4 صناعات األمسنت  

o 4 صناعات الزجاج  

o  4 صناعة احلديد  

o 4 صناعة الغازات الصناعية  

o 6 صناعات أخرى  

 32 
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 112 من  34

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 ء لطمأنة املصاب/املصابني.توفري املعلومات بهدو .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6

عر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشا .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.أو خدمات الطوارئ األخرى 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

10 

 صناعة البوليمرات 

مقدمة تشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمل تعريف البوليمر واملونيمر وأهم البوليمرات  -

 املشهورة.

 أنواع البوليمرات وأهم تفاعالتها. -

 تركيب البوليمرات، طريقة حتضريها واإلضافات إليها.  -

ُُهورة )بولي ايثلني، بولي بروبلني، بولي   - ُُناعة بوليمرات مشُُُ صُُُ

 ستايرين، النايلون(.

 .صناعة البوليمرات يف اململكة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 صناعة األمسنت

 األمسنت.تعريف وتركيب وتفاعالت  -

 أنواع األمسنت. -

 طرق ومراحل تصنيع األمسنت. -

 صناعة األمسنت يف اململكة. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  35

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 صناعة الزجاج 

 تعريف وتركيب وتفاعالت الزجاج. -

 أنواع الزجاج. -

 طرق ومراحل تصنيع الزجاج. -

 صناعة الزجاج يف اململكة. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 صناعة احلديد

 تعريف وتركيب وتفاعالت احلديد. -

 أنواع احلديد. -

 طرق ومراحل تصنيع احلديد. -

 صناعة احلديد يف اململكة. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 الصناعيةصناعة الغازات 
 أكسيد الكربيت ثاني -

 الكلور  -

 النشادر  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 صناعات أخرى 

 صناعة اخلزف. -

 صناعة الزيوت والدهون. -

 صناعة الصابون. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 

  Shreve’s chemical process industries. George T. Austin.5th edition,1998 املراجع
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 112 من  36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التخصصية لتخصص املختربات الكيميائيةالوصف التفصيلي للمقررات   
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 مكيم 101 لرمزا السالمة يف املختربات الكيميائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

   2  الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

العامة للسالمة يف املختربات الكيميائية،  يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف األساسية يف اإلحتياطات

ومعرفة كيفية التعامل مع الزجاجيات واملواد الكيميائية بأنواعها املختلفة وكيفية حفظها وختزينها، باإلضافة إىل 

 التعرف على أنواع احلرائق ووسائل إطفائها ومعرفة اإلسعافات األولية.

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية لتجهيز املختربات الكيميائية والتعامل السليم 

 معها ومع ما حتتويه من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات زجاجية. 

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 السالمة  يف   املخترب الكيميائييتأكد من توفر عناصر و أدوات 

 يف  املخترب الكيميائي اجراءات وفحص معايري الصحة والسالمة والبيئةو يتبع تعليمات

 مجع العيناتيتبع تعليمات السالمة يف 

 يتبع تعليمات السالمة يف عملية التحضري

 يف حتليل العينات الضرورية يتبع تعليمات السالمة

 نفايات املواد الكيميائية املستخدمة بناًء على طبيعتهاحيدد اضرار وخماطر 

 ها.اتباع إجراءات الطوارئ واإلبالغ عن

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 االحتياطات العامة للسالمة يف املختربات الكيميائية  

o .2 معرفة املخاطر واإلصابات يف املختربات الكيميائية  

o .2 معرفة إحتياطات السالمة اخلاصة بالتجارب اليت حتتاج إىل تسخني  

o .2 معرفة إحتياطات السالمة عند التعامل مع الزجاجيات  

o .4 معرفة إحتياطات السالمة عند التعامل مع أسطوانات الغازات املضغوطة  
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 112 من  38

o 2  بطاقة بيانات السالمة للمواد الكيميائية  

o 2 السالمة بعد االنتهاء من العمل يف املخترب معرفة إحتياطات  

o .4 معرفة إحتياطات السالمة عند ختزين وحفظ الكيماويات  

o 4 اإلملام بأنواع احلرائق ووسائل إطفائها  

o 4 اإلملام باإلسعافات األولية  

o 2 التفتيش على السالمة يف املختربات الكيميائية  

  32 اجملموع

32 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

  .حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها .1

 .تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 .األولية

 .توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني .4

 .متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة .5

 .استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان .6

الفات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االخت .7

 .من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 .ناسب وعند االقتضاءبتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت امل

 .طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة .9

 .أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة  .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 .خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثةأو 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 االحتياطات العامة للسالمة يف املختربات الكيميائية

 املواصفات األساسية للمختربات الكيميائية -

 للسالمة الواجب توفرها يف املختربالتجهيزات األساسية  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  39

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 أدوات احلماية الشخصية -

اإلحتياطات الواجب اتباعها للسالمة من املواد الكيميائية  -

 املتداولة

 توجيهات وارشادات السالمة العامة -

 اإلرشادات الواجب احرتامها يف املختربات -

2 

 بطاقة بيانات السالمة للمواد الكيميائية 

Material Safety Data Sheets (MSDS) 

 شرح بطاقة بيانات السالمة -

 منوذج بطاقة -

 شرح ملصق السالمة للمواد الكيميائية -

 منوذج ملصق -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 الكيميائية :املخاطر و اإلصابات يف املختربات 

 أنواع املخاطر يف املختربات الكيميائية -

 العوامل املساعدة للمخاطر يف املختربات الكيميائية. -

 أنواع اإلصابات. -

 أعراض التعرض ملواد كيميائية. -

 طرق دخول املواد الكيميائية اىل اجلسم. -

 حوادث وإصابات العمل والثار املرتتبة عليها -

 يائية.األضرار املختلفة للمواد الكيم -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

2 

 :إحتياطات السالمة اخلاصة بالتجارب اليت حتتاج إىل تسخني

اإلرشادات العامة للسالمة اخلاصة بالتجارب اليت حتتاج اىل  -

 تسخني

 تسخني السوائل غري القابلة لالستعال. -

 الغليان. -

 العضوية.طرق تسخني السوائل  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

2 

 إحتياطات السالمة عند التعامل مع الزجاجيات

 التعامل مع زجاجيات حفظ الكيماويات الصلبة والسوائل. -

 طرق رج أنبوبة اختبار. -

 احتياطات السالمة عند قطع األنابيب الزجاجية. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  40

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

إدخال األنابيب الزجاجية يف ثقوب احتياطات السالمة عند  -

 السدادات.

 من السدادات.األنابيب الزجاجية  إلخراجاحتياطات السالمة  -

4 

 إحتياطات السالمة عند التعامل مع أسطوانات الغازات املضغوطة 

 مقدمة -

 استخدامات اسطوانات الغاز. -

املخاطر األساسية الناجتة عن استخدام اسطوانات الغاز  -

 املضغوط.

األسباب الرئيسة للحوادث عند التعامل مع اسطوانات الغاز  -

 املضغوط.

 طرق التقليل من األخطار. -

 التعامل مع االسطوانات اليت تسرب -

 التعرف على الغازات املتعامل معها. -

 خصائص الغازات السامة. -

 لشفهية.االختبارات واألعمال ا

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

2 

 :إحتياطات السالمة بعد االنتهاء من العمل يف املخترب

 مقدمة -

احتياطات السالمة عند التخلص من البقايا الكيمياويات  -

 الزائدة.

 احتياطات السالمة بعد االنتهاء من العمل يف املختربات. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 :إحتياطات السالمة عند ختزين وحفظ الكيماويات

 مقدمة -

 ختزين املواد الكيميائية القابلة لالشتعال. -

 ختزين املواد السامة. -

 املتفجرة.ختزين املواد الكيميائية  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  41

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 ختزين العوامل املؤكسدة. -

 ختزين املواد الكلة. -

 ختزين الغازات املضغوطة. -

 ختزين املواد احلساسة للرطوبة. -

 املواد املتنافرة. -

4 

 أنواع احلرائق ووسائل إطفائها

 مقدمة -

 خصائص املواد الكيميائية -

 احلرائق.تصنيف  -

 أنواع الطفايات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 اإلسعافات األولية 

 طرق اإلسعاف األولي حلاالت احلروق -

 طرق اإلسعاف األولي يف حاالت التسمم. -

 التوصيات عند تسرب الغاز -

 صندوق اإلسعافات األولية. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

2 

 التفتيش على السالمة يف املختربات الكيميائية

 تنظيم  السالمة  -

 التفتيش على السالمة -

 اجراء التفتيش -

 قائمة تفتيش السالمة -

 منوذج تفتيش السالمة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مكتبة اخلرجيي . السالمة يف املختربات واملصانع الكيميائية د. ابراهيم املعتاز ود. حممد احلسن املراجع

 ه1408ُ
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 112 من  42

 

 

 

 مكيم 105 لرمزا احلسابات الكيميائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

  صف املقرر:و

اجراء احلسابات  يف كل من النظام الدولي للوحدات، حسابات  األساسية يف املعارفيهدف املقرر إىل اكساب املتدرب 

 على الرتكيب الذري، طرق التعبري عن الرتكيز،حسابات حاالت املادة،حسابات االكسدة واالختزال،حسابات

 احلموض والقواعد،حسابات االتزان الكيميائي،حسابات يف الدينامكيا احلرارية

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية اجراء العمليات احلسابية الكيميائية املختلفة.  

 :قادرًا على أنان يكون املتدرب  ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .يتعرف على النظام الدولي للقياسات. .1

 يتعرف على اجراء حسابات الرتكيب الذري .2

 يتقن  اجراء العمليات احلسابية عن طرق التعبري عن  الرتكيز. .3

 يتمكن من اجراء احلسابات على حاالت املادة .4

 مييز احلسابات اخلاصة باألكسدة واألختزال. .5

 الالزمة للحموض والقواعد.يتقن اجراء احلسابات  .6

 يتعرف احلسابات اخلاصة يف االتزان الكيميائي. .7

 مييز بني قوانني الديناميكا احلرارية. .8

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 2 النظام الدولي للوحدات  

o 6 حسابات على الرتكيب الذري  
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 112 من  43

o 6 طرق التعبري عن الرتكيز  

o 4 حسابات حاالت املادة  

o 4 حسابات األكسدة واإلختزال  

o 4 حسابات احلموض والقواعد  

o 4 حسابات اإلتزان الكيميائي  

o 2 حسابات الديناميكا احلرارية  

  32 اجملموع

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6

فات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختال .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 ناسب وعند االقتضاء.بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت امل

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.أو 
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 112 من  44

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

2 

 النظام الدولي للوحدات

 الوحدات األساسية يف النظام الدولي 

 وحدات مشتقة من النظام الدولي 

  الدوليوحدات شائعة خارج النظام 

  حتويالت بني النظام الدولي والنظم االخرى )درجة

 احلرارة، الضغط، الزمن(

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 حسابات على الرتكيب الذري

حسابات على الرتكيب الذري، األشعة  -

 الكهرومغناطيسية، العالقة بني االمتصاص والنفاذية.

 الصيغ األولية واجلزيئية حسابات يف -

 حسابات يف أعداد الكم -

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية

6 

 طرق التعبري عن الرتكيز

 النسبة املئوية الوزنية، احلجمية، الوزنية احلجمية -

 الكسر املولي -

 املواللية -

 املوالرية -

 العيارية -

 اجلرام/لرت -

 PPm ملجرام/لرت -

 PPb ميكروجرام/لرت -

واالعمال الشفهية  االختبارات

 والتحريرية

4 

 حسابات حاالت املادة

 حسابات الكتلة والكثافة واحلجم. -

 احلالة الغازية -

 )قانون بويل(  -

 قانون شارل -

 قانون جاي لوساك -

واالعمال الشفهية  االختبارات

 والتحريرية
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 112 من  45

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 القانون العام للغازات -

 قانون دالتون -

 احلالة السائلة -

 قانون بوازيلي للزوجة  -

 قانون استوالد للزوجة -

 التوتر السطحي -

4 

 حسابات األكسدة واإلختزال

 معادالت االكسدة واالختزال -

 اعداد االكسدة واالختزال -

 جهد القطب -

 جهد اخللية -

حسابات على قانون فارداي االول والثاني يف التحليل  -

 الكهربائي 

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية

4 

 حسابات احلموض والقواعد

 احلموض والقواعد القوية -

 احلموض والقواعد الضعيفة -

 االمالح احلامضية والقاعدية -

 املعايرة -

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية

4 

 حسابات االتزان الكيميائي

 قياس سرعة التفاعل -

 ثابت االتزان -

 Kpو  Kcالعالقة بني  -

 حسابات املادة ا دد للتفاعل  و املردود النظري واملئوي -

 الذوبانية وحاصل االذابة -

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية

2 
 حسابات يف الديناميكا احلرارية

 قوانني الديناميكا احلرارية -

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية
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 112 من  46

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 السعة احلرارية و احلرارة النوعية -

 قياس حرارة التفاعل -

 قانون هس -

 طاقة جبس -

 

الشرح املبسط يف الكيمياء العامة، د.حممد شفيق الكناني و د.سليمان محاد - - املراجع

 1427اخلويطر. دار اخلرجيي للنشر والتوزيع 
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 مكيم 111 لرمزا أساسيات الكيمياء العضوية سم املقررا

 نكيم 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
اتصال ساعات 

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

ويف هذا املقرر سيتم  األساسية يف الكيمياء العضوية وتفاعالتها. املعارفيهدف املقرر إىل اكساب املتدرب 

والفينوالت، املركبات )اهليدروكربونية األليفاتية واالروماتية، اهلاليدات، الكحوالت على  عرفالت

ويف  االيثرات،االلدهيدات والكيتونات، االمحاض الكربوكسيلية ومشتقاتها، االمينات ومشتقاتها، الكربوهيدرات(

 وحتضريها عمليًا يف املخترب.  املركبات واجملموعات الوظيفيةالكشف عن اجلانب العملي سوف يتم التدريب على 

 هلدف العام من املقرر: ا

إىل إكساب املتدرب املعارف واملهارات األساسية للكيمياء العضوية واجملموعات الفعالة  يهدف هذا املقرر

 .اوتفاعالته

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 يطبق الطرق املعتمدة يف عمليات التحضري .1

 خيفف املواد األصلية وفق املطلوب .2

 حيلل العينات .3

 الكيميائيةحتضري املواد  .4

 جيري التحليل الكيميائي .5

 حيصل على نتائج لطرق التحليل .6

 التأكد من صحة التحليل املستخدم .7

 يعد احلسابات الكيميائية .8

 يصمم جدول للنتائج والتحليالت .9

 يدون مالحظات على النتائج .10

 يرفع التقارير النهائية  .11

 

 ساعات التدريب الوحدات )النظرية والعملية( 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  48

 العملية النظرية

o 4 أسس الكيمياء العضوية العامة  

o  4 دراسة املركبات اهليدروكربونية األليفاتية  

o 4 املركبات االروماتية  

o 4 اهلاليدات العضوية  

o 4 االغوال ) الكحوالت ( وااليثرات  

o 4 االلدهيدات والكيتونات  

o  2 األمحاض الكربوكسيلية ومشتقاتها  

o 2 األمينات  

o 4 الكربوهيدرات  

o 8  التحليل النوعي للمركبات العضوية 

o 12  الكشف عن اجملموعات العضوية 

o 12  حتضري بعض املركبات العضوية 

 32 32 اجملموع

64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو  .1

 االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها. 

النفس وعلى صحة وسالمة  تقليل املخاطر املباشرة على .2

 الضحية/الضحايا.

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض  .3

 واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا  .5

 األولية الفعالة.ملبادئ وإجراءات اإلسعافات 

استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة  .6

 املصاب/املصابني قدر اإلمكان.

االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات  .7

الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم 

 اإلسعافات األولية.
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 112 من  49

دات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند تشغيل مع .8

اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب 

 وعند االقتضاء.

طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية  .9

 املناسبة.

 حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة .أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم  .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا  .11

 لإلجراءات أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

4 

 أسس عامة :

 مقدمة -

 تعريف الكيمياء العضوية -

 اجملموعات الفعالة. -

 تفاعالت املركبات العضوية -

 Hydrocarbonsدراسة املركبات اهليدروكربونية  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

 : Alkanes االلكانات

 مقدمة -

 التسمية  -

 اخلواص الفيزيائية -

 املصدر الصناعي لاللكانات  -

 طريقة التحضري -

 اختزال أو هدرجة االلكانات  -

 تفاعل جرينارد -

 تفاعالتها هلجنة االلكانات . -

 أكسدة االلكانات -

 :Alkenes and Alkynesااللكينات وااللكاينات 

 مقدمة -

 التسمية -

 اخلواص الفيزيائية -

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية
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 112 من  50

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

 طريقة التحضري -

 التكسري احلراري -

 تفاعالتها -االختزال أو اهلدرجة  -

 اهللجنة -

 األكسدة -

 تأثري املاء على كربيد الكالسيوم -

 إضافة املاء  -

 إضافة محض الكربيت -

4 

 املركبات االروماتية :

 اخلواص االروماتية –تركيب جزئ البنزين–مقدمة -

 تسمية مشتقات البنزين –اخلواص الفيزيائية  -

 مصدر املركبات االروماتية  -

 تفاعالت املركبات االروماتية   -

 االستبدال االروماتي االلكرتوفيلي للحلقة االروماتية -

 اهللجنة -

 السلفنة -

 النرتتة -

 األلكلة -

 األسيلة -

 التطبقات الصناعية للمركبات االروماتية -

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية

4 

 اهلاليدات العضوية :

 مقدمة  -

 اخلواص الفيزيائية  -

 طرق حتضري  -

اهلاليدات العضوية) اهلاليدات االلكيلية واهلاليدات  -

 االروماتية (.

االختبارات واالعمال الشفهية 

 والتحريرية

4 

 الكحوالت وااليثرات :

 مقدمة -

 التسمية -

الشفهية االختبارات واالعمال 

 والتحريرية
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 112 من  51

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

 اخلواص الفيزيائية -

 طرق التحضري هلا -

4 

 االلدهيدات والكيتونات :

 مقدمة  -

 التسمية -

 اخلواص الفيزيائية -

 طرق التحضري هلا -

 التعرف على االلدهيدات والكيتونات. -

 

2 

 األمحاض الكربوكسيلية ومشتقاتها :

 مقدمة -

 التسمية -

 اخلواص الفيزيائية -

 طرق التحضري هلا  -

 تفاعالتها  -

 ثابت احلموضة -

 

2 

 األمينات :

 مقدمة -

 التسمية  -

 اخلواص الفيزيائية -

 طرق التحضري هلا. -

 

4 

 الكربوهيدرات :

 مقدمة -

 تصنيف الكربوهيدرات ومثال لكل صنف. -

 

8 

 التحليل الوصفي للمركبات العضوية :

 اختبار الذوبانية. -

 اختبار التشبع واالحرتاق. -

اختبار الكشف عن العناصر يف املواد الصلبة  -

 والسائلة.
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 112 من  52

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

12 

 اجملموعات العضوية:الكشف عن 

التعرف على جمموعة الكربونيل لأللدهيدات  -

 والكيتونات.

 الكشف عن السكريات. -

التعرف على جمموعة الكربوكسيل احلمضية  -

 واهليدروكسيل الفينولية.

التعرف على جمموعة األمني بأنواعها وعلى  -

 جمموعة النيرتو واألميد.

التعرف على مركبات عضوية جمهولة وذلك بإتباع  -

خطوات الكشف السابقة مع إجراء القياسات على 

 .أجهزة األشعة حتت احلمراء وفوق البنفسجية

 

12 

 حتضري بعض املركبات العضوية :

 حتضري استيل محض السلسليك )االسربين(. -

 حتضري بارانيرتومحض البنزويك من بارانيرتوتولوين. -

 حتضري االستانليد من االنسلني. -

 من االستانليد. حتضري بارابرومو استانليد -

 من بارانيرتواستانليد. حتضري بارانيرتوأنيلني -

دراسة أطياف األشعة حتت احلمراء لبعض  -

 املركبات العضوية ا ضرة سابقا.

 

 

 أسس الكيمياء العضوية، د. سامل الذياب  املراجع

 الكيمياء العضوية ،د. حممد احلسن د. حمسن احلازمي 
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 112 من  53

 

 مكيم 112 لرمزا التحليليةأساسيات الكيمياء  سم املقررا

 نكيم 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

وسيتم التدريب على حتليل العينات  يهدف املقرر إىل اكساب املتدرب املعارف األساسية يف الكيمياء التحليلية

مستخدما طرق التحليل التقليدية وذلك من خالل املعلومات النظرية يف الكيمياء التحليلية، كما يتم التدريب على 

كيفية االستخدام الصحيح ألدوات التحليل التقليدي )التحليل احلجمي والتحليل الوزني والتحليل النوعي للمركبات 

 الغري عضوية(.

 هلدف العام من املقرر: ا

املهارات األساسية يف حتضري الكواشف واألدلة وحتليل العينات املعارف ويهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب 

 مستخدما الطرق التقليدية.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 جيهز املواد القياسية للرتاكيز املطلوبة .1

 جيري القياسات الالزمة حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها .2

 حيدد األدوات املناسبة جلمع العينات وفق الطرق العلمية .3

 يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري ليحصل على املواد الكيميائية املطلوبة .4

 خيفف املواد األصلية وذلك لتحضري حملول قياسي خمفف ذو تركيز مناسب .5

 الكواشف ا ضرة باستخدام كواشف معلومة الرتكيز ملعرفة تركيز هذه الكواشف بدقة يعاير .6

 يفحص الكواشف دوريًا مبعايرتها مبحاليل قياسية معلومة للتأكد من قيمة الرتكيز .7

 حيدد طريقة التحليل املتوافقة مع طبيعة العينة حبيث تضمن صحة طريقة التحليل .8

 وبة بالطرق العلمية املناسبة ليحصل على املواد الكيميائية بالرتاكيز املناسبةحيضر املواد الكيميائية املطل .9

 حيلل العينات بالطرق التحليلية املعروفة لتحديد ماهيتها .10

 يتأكد من صحة التحليل مبطابقة النتيجة مع املواد القياسية .11

 واملركبات يعد احلسابات الكيميائية وفقًا للمعادالت الصحيحة حلساب تراكيز املعادن .12

 يصُمم جُدول نتائج التحليُل .13

 يدون مالحظات على النتائج بصورة واضحة لبيان مرئياته حوهلا .14



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  54

 يرفع التقرير بصورة مناسبة ومتكاملة .15

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 6 وصف عمليات التحليل الكيميائي  

o معايرات  –معايرات الرتسيب  –األمحاض والقواعد  التحليل احلجمي )معايرات

 معايرات التعقيد( –األكسدة واالختزال 

12 16 

o 16 8 التحليل الوزني 

o 6 األسس النظرية للتحليل النوعي للمركبات الغري عضوية  

 32 32 اجملموع
64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 ء لطمأنة املصاب/املصابني.توفري املعلومات بهدو .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6

واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات الثقافية  .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 تضاء.بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االق

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 ألخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.أو خدمات الطوارئ ا
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 112 من  55

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 عمليات التحليل الكيميائي

 مقدمة -

 التحليل الكيميائي وأنواعه -

 عمليات التحليل الكيميائي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

14 

 التحليل احلجمي

 مدخل إىل التحليل احلجمي

 نقطة النهاية ونقطة التكافؤ - مقدمة -

  املعايرة متطلبات -

 ا اليل القياسية -

 أنواع التفاعالت املستخدمة يف التحليل احلجمي -

 احلسابات -

 معايرات األمحاض والقواعد

 مقدمة -

 تعريف األمحاض والقواعد -

 معايرة حامض قوي مع قاعدة قوية -

 معايرة محض ضعيف مع قاعدة قوية -

 معايرة محض قوي مع قاعدة ضعيفة -

 معايرة محض ضعيف مع قاعدة ضعيفة -

 والقواعد أدلة معايرات األمحاض -

 معايرات الرتسيب

  مقدمة -

 املعايرات اليت تتضمن الفضة -

 موهر طريقة -

  طريقة فوهلارد -

  طريقة فاجان -

 األكسدة واالختزال معايرات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  56

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 مقدمة -

 تعريف األكسدة واالختزال  -

 العامل املؤكسد والعامل املختزل -

 عدد األكسدة  -

 املعادالت النصفية -

 منحيات معايرات األكسدة واالختزال -

 العوامل املؤكسدة وطبيعتها -

 العوامل املختزلة وطبيعتها -

 أدلة معايرات األكسدة واالختزال  -

 معايرات التعقيد -

 مقدمة -

 امُلعق ِّدات أنواع -

 املعايرات اليت تستخدم فيها إدتا -

 تأثري الرقم اهليدروجني على معايرات -

 أدلة معايرات املركبات املعقدة -

 EDTAأنواع معايرات  -

8 

 التحليل الوزني

  مقدمة -

 خطوات التحليل الوزني -

 التحليل الوزنيصفات الرواسب يف طرق  -

 قاعدة حاصل اإلذابة -

 العوامل اليت تؤدي إىل ذوبانية املواد املرتسبة -

 الوزني حسابات التحليل -

 العوامل اليت تؤدي إىل ذوبانية املواد املرتسبة -

 الوزني حسابات التحليل -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

6 

 النظريةمبادئ التحليل النوعي 

  مقدمة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  57

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 قاعدة حاصل اإلذابة -

 تأثري األيون املشرتك -

 تكوين الرواسب -

 إذابة الرواسب -

4 

 الكشف عن الشقوق 

 الكشف عن الشقوق احلامضية -

 الكشف عن الشقوق القاعدية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 االداء العملي

4 

 معايرات األمحاض والقواعد

 تعيني موالرية هيدروكسيد الصوديوم -

 تعيني موالرية محض اهليدروكلوريك -

 تعيني موالرية خملوط حامضي. -

 قاعديتعيني موالرية خملوط  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 معايرات الرتسيب :

 ر(تعيني تركيز حملول كلوريد الصوديوم )طريقة موه -

 (تعيني تركيز حملول ثيوسيانات البوتاسيوم )طريقة فوهلارد -

 (تعيني تركيز حملول كلوريد الصوديوم )طريقة فاجان -

تقدير موالرية حملول كلوريد الصوديوم بطريقة فوهلارد غري  -

 .مباشرة

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 معايرات األكسدة واالختزال :

 تعيني موالرية برمنجنات البوتاسيوم -

 تعيني موالرية ثيوكربيتات الصوديوم -

 تقييس حملول ثيوكربيتات الصوديوم -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياالداء 

4 

 معايرات املركبات املعقدة :

 تعيني تركيز الكلسيوم واملغنيسيوم يف خليط -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 التحليل الوزني

 تقدير جزيئات ماء التبلر يف كلوريد الباريوم املائي -

 تقدير الكلوريد -

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي
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 112 من  58

 

 

  G.D. Christian: Analytical Chemistry. 5th edition, John Wiley and املراجع

Sons, New York, 1994 

 D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler: Fundamentals of Analytical 

Chemistry, 7th edition, Saunders College Publishing, 1996 
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 112 من  59

 مكيم 213 لرمزا أساسيات الكيمياء الفيزيائية سم املقررا

 نكيم 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر اىل إكساب املتدرب املعارف االساسية يف أساسيات الكيمياء الفيزيائية. ويف هذا املقرر سيتم التدريب 

واحلسابات  على الكيمياء احلرارية وحساب رتبة التفاعل واحلركية الكيميائية وتاثري درجة احلرارة واحلفز والتاكل

املتعلقة  بها والتعامل معها من خالل املعلومات النظرية. ويف اجلانب العملي سوف يتم التدريب على تطبيقات الكيمياء 

 الفيزيائية املختلفة.

 هلدف العام من املقرر: ا

الفيزيائية املتنوعة وفهم املهارات االساسية يف حسابات الكيمياء املعارف ويهدف هذا املقرر اىل اكساب املتدرب 

 تطبيقاتها.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 للرتاكيز املطلوبة جيهز املواد القياسية .1

 حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها جيري القياسات الالزمة .2

 املطلوبةليحصل على املواد الكيميائية يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري  .3

 خيفف املواد األصلية وذلك لتحضري حملول قياسي خمفف ذو تركيز مناسب .4

ناسبة ليحصل على املواد الكيميائية بالرتاكيز ملبالطرق العلمية ا حيضر املواد الكيميائية املطلوبة .5

 املناسبة

 بالطرق التحليلية املعروفة لتحديد ماهيتها العيناتحيلل  .6

 يعد احلسابات الكيميائية وفقًا للمعادالت الصحيحة حلساب تراكيز املعادن واملركبات .7

أو مثيالته  lab information management systemيصمم جدول نتائج التحليل وفقًا لربنامج  .8

 لعرضها بصورة منظمة

 بصورة واضحة لبيان مرئياته حوهلا يدون مالحظات على النتائج .9

 يرفع التقرير للجهة المسئولة بصورة مناسبة ومتكاملة.10
 

 ساعات التدريب الوحدات )النظرية والعملية( 
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 112 من  60

 العملية النظرية

o .4 حركية التفاعالت الكيميائية  

o .4 الديناميكا احلرارية الكيميائية  

o .4 قوانني الكيمياء احلرارية  

o .4 ا اليل  

o .4 كيمياء السطوح  

o .2 احلفز الكيميائي  

o .4 الكيمياء الكهربية  

o .4 التآكل  

o .2 قاعدة الطور  
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o .4  جتارب معملية على حركية التفاعالت الكيميائية 

o .4  جتارب معملية على الديناميكا احلرارية 

o .4  جتربة معملية على االمتزاز 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6
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 112 من  61

فات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختال .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 ناسب وعند االقتضاء.بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت امل

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.أو 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 حركية التفاعالت الكيميائية

 مقدمة -

 رتبة التفاعل -

 سرعة التفاعل -

 زمن نصف عمر التفاعل -

 املعادلة احلركية العامة -

 الرتبة الصفريةتفاعالت  -

 تفاعالت الرتبة األوىل -

 تفاعالت الرتبة الثانية -

 تعيني رتبة التفاعل -

 طريقة التعويض والرسم البياني -

 طريقة نصف العمر -

 طريقة العزل -

 تأثري درجة احلرارة على سرعة التفاعل -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 الديناميكا احلرارية

 مقدمة -

 النظم -

 نظام مفتوح -

 نظام مغلق -

 نظام معزول -

 العمليات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 العمليات حسب سرعة التغري -

 عمليات غري عكسية -أ

 عمليات عكسية -ب

 عمليات االتزان -ت

 العمليات حسب تلقائية احلدوث -

 عمليات تلقائية -أ

 عمليات غري تلقائية -ب

 العمليات حسب ظروف إجراءها -

 عمليات درجة احلرارة الثابتة -أ

 الثابتعمليات الضغط  -ب

 عمليات أديباتيكية -ت

 عمليات احلجم الثابت -ث

 صور الطاقة -

 القانون األول للديناميكا احلرارية 

 حساب شغل التمدد -

 القانون الثاني للديناميكا احلرارية -

 دالة األنرتوبي -

 حساب التغري يف األنرتوبي -

 دالة الطاقة احلرة. -

 تطبيق دالة الطاقة احلرة على التفاعالت الكيميائية 

4 

 قوانني الكيمياء احلرارية

 مقدمة -

 احلرارة النوعية -

 السعة احلرارية -

 السعة احلرارية اجلزئية -

 ا توى احلراري -

 حرارة التفاعل -

 حرارة التكوين -

 حرارة االحرتاق -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  63

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 حرارة التعادل -

 حرارة الذوبان -

 حرارة التفاعلالعوامل املؤثرة على  -

 البالس -قانون الفوازييه -

 قانون هيس -

 معادلة كريشوف -

4 

 حملاليلا

 مقدمة 

 أنواع ا اليل -

 التعبري عن تركيز ا لول -

 حماليل مكونة من غاز مذاب يف سائل -

 حماليل مكونة من سائلني تاما االمتزاج -

 حماليل مكونة من مذاب غري متطاير يف مذيب متطاير -

 اخلواص اجلامعة للمحاليل -

 اخنفاض الضغط البخاري -

 ارتفاع درجة حرارة الغليان -

 اخنفاض درجة التجمد -

 الضغط األمسوزي -

 التقطري التجزيئي -

 قانون التوزيع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 السطوحكيمياء 

 مقدمة -

 صور االمتزاز -

 إمتزاز سائل على سائل -

 إمتزاز غاز على صلب -

 انواع االمتزاز -

 امتزاز كيميائي -

 امتزاز فيزيائي -

 حرارة االمتزاز -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 أيزوثريم االمتزاز -

 أشكال أيزوثريم االمتزاز -

 أيزوثريم متكن -

  BETمعادلة  -

 االمتزاز على املواد الصلبة املسامية -

 االمتزاز من ا اليل 

2 

 احلفز الكيميائي

 مقدمة -

 املادة احلافزة -

 أنواع احلفز -

 احلفز املتجانس -

 األمحاض والقواعد -أ

 املواد الريدوكسية -ب

 حفز البلمرة -ت

 األنزميات -ث

 احلفز غري املتجانس -

 احلفز باملعادن -أ

 تسمم املادة احلافزة -ب

 احلفز باألكاسيد -ت

 الزيوليتات -ث

 تأثري امللح احلفزي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 الكيمياء الكهربية

 مقدمة -

 األكسدة واالختزال -

 اخلاليا الكهروكيميائية -

 اخلاليا اجللفانية -

 صيغة خلية دانيال -

 التوصيل املعدني والتوصيل االلكرتولييت -

 التحليل الكهربي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  65

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 اخلليةجهد  -

 العالقة بني اجلهد والرتكيز )معادلة نرينست( -

 قطب اهليدروجني القياسي -

 القطب الزجاجي -

 السلسلة الكهروكيميائية 

4 

 التآكل

 مقدمة -

 تعريف التآكل -

 أهمية دراسة التآكل -

 التفاعالت الكهروكيميائية يف التآكل -

 خلية التآكل الكهروكيميائية -

 طرق تقدير معدالت التآكل -

 طريقة الوزن املفقود -

 الطرق الكهروكيميائية -

 أشكال التآكل -

 التآكل العام أو املنتظم -

 التآكل اجللفاني -

 التآكل النقري -

 التآكل التجويفي -

 التآكل بني احلبييب -

 التآكل اإلجهادي -

 التآكل التحاتي -

 التآكل البكتريي -

 التآكلطرق التحكم يف  -

 الوقاية الكاثودية -

 الوقاية األنودية -

 مثبطات التآكل -

 الطالء املعدني -

 الطالء الكيميائي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 الطالء بالدهانات -

2 

 قاعدة الطور

 مقدمة -

 النظام -

 الطور -

 املكون -

 درجات الطالقة -

 استنتاج قاعدة الطور -

 النظم املكثفة -

 تطبيقات قاعدة الطور -

 نظم املكون الواحد -

 نظم املكونني -

 تكوين املخاليط اإلتيكتية -أ

 تكوين املركبات  -ب

 ا اليل الصلبة تامة االمتزاج -ت

 نظم املكونات الثالثة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 احملاليل

 الكثافة -

 تعيني الكثافة املطلقة للسوائل -

 تعيني كثافة مادة صلبة -

 تعيني اللزوجة النسبية للسوائل باستخدام الفسكوميرت -

 تعيني الوزن اجلزيئي لسائل متطاير 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

8 

 حركية التفاعالت الكيميائية

 تصنب خالت االيثيل يف الوسط القلوي -

 الكربيتات مع اليوديدتفاعل فوق  -

 تفاعل هلجنة األسيتون باليود -

 تعيني طاقة تنشيط تفاعل كيميائي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 الديناميكا احلرارية

 تعيني حرارة التعادل -

 تعيني قابلية الذوبان وحرارة الذوبان -

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 االمتزاز

 إمتزاز محض األوكساليك على الفحم احليواني -

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 احلفز

 التفكك احلفزي لفوق أكسيد اهليدروجني -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 التآكل

 تقدير التآكل لعينات خمتلفة يف وسط حامضي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 قاعدة الطور

 تطبق قاعدة الطور على النظام الثنائي املكثف املاء والفينول -

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 

أمحد عبدالعزيز العويس وسليمان محاد اخلويطر وعبدالعزيز إبراهيم الواصل وعبدالعزيز  - املراجع

 م.1996عبداهلل السحيباني، الكيمياء العامة، دار اخلرجيي، الرياض، 
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 م.1982جوردن م بارو، الكيمياء الفيزيائية، ترمجة أمحد عزام، الناشر دار ماجروهيل،  -

سليمان محاد اخلويطر و عبدالعزيزعبداهلل السحيباني، الثريموديناميك الكيميائي، دار  -

 م.1998اخلرجيي، الرياض، 

مي النشر العل -مسري مصطفى املدني، أساسيات الكيمياء العامة، جامعة امللك سعود -

 م.1993واملطابع، الرياض، 

 Ralph H. Petruccii and William S. Harwood, General Chemistry, 

Principle and Modern Applications, Prentice-Hall, New Gersey, 1997 

 James E. Brady and Jhon R. Holum, Chemistry, The study of Matter and 

its Changes, Wiley, New York, 1993. 

 P.W Atkins, Physical Chemistry, Oxford Press, Oxford, UK, 1982 

 G.M. Barrow, Physical Chemistry, MacGraw-Hill, New York, USA, 

1996 
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 مكيم 221 لرمزا التحليل الطيفي  سم املقررا

 مكيم 112 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   املعتمدةالساعات 

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر اىل اكساب املتدرب املعارف االساسية يف التحليل الطيفي و سيتم التدريب على تشغيل أجهزة 

التحليل الطيفي املختلفة والتعامل معها من خالل املعلومات النظرية والتدريب العملي يف خمتربات التحليل الطيفي، 

أجهزة التحليل الطيفي اجلزيئي )يف اجملال املرئي والفوق  باإلضافة إىل حتضري حماليل قياسية وحتليل عينات مستخدما

البنفسجي ويف جمال األشعة حتت احلمراء( وأجهزة التحليل الطيفي الذري )االنبعاث الذري اللهيب واالنبعاث الذري يف 

 البالزما واالمتصاص الذري(.

 هلدف العام من املقرر: ا

املعارف واملهارات األساسية لتشغيل أجهزة التحليل الطيفي اجلزيئي يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب 

 والتحليل الطيفي الذري لتحليل العينات.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 حيضر العينات للتحليل بالطرق املناسبة لتصبح جاهزة.1

 حيدد طريقة التحليل املتوافقة مع طبيعة العينة حبيث تضمن صحة طريقة التحليل .2

 حيضر املواد الكيميائية املطلوبة بالطرق العلمية املناسبة ليحصل على املواد الكيميائية بالرتاكيز املناسبة .3

 حيلل العينات بالطرق التحليلية املعروفة لتحديد ماهيتها .4

 النتائج بإجراء العمليات احلسابية املناسبةحيصل على .5

 يتأكد من صحة التحليل مبطابقة النتيجة مع املواد القياسية.6

 يشغل اجلهاز حسب تعليمات كتيب التشغيل بصورة صحيحة.7

 جيهز املواد القياسية للرتاكيز املطلوبة.8

 جيري القياسات الالزمة حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها.9

 يصلح مواطن اخللل بالطرق املوصى بها حبيث تصبح سليمة.10

 يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري ليحصل على املواد الكيميائية املطلوبة .11

 خيفف املواد األصلية وذلك لتحضري حملول قياسي خمفف ذو تركيز مناسب.12

 يعد احلسابات الكيميائية وفقًا للمعادالت الصحيحة حلساب تراكيز املعادن واملركبات .13
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 112 من  70

أو مثيالته لعرضها  lab information management systemيصمم جدول نتائج التحليل وفقًا لربنامج  .14

 بصورة منظمة

 يرفع التقرير للجهة املسئولة بصورة مناسبة ومتكاملة.15

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 التحليل الطيفي اجلزيئي: 

o طرق التحليل الطيفي يف اجملال املرئي وفوق البنفسجي 

o التألق والوميض اجلزيئي 

o طرق التحليل الطيفي يف جمال األشعة حتت احلمراء 

16 16 

 التحليل الطيفي الذري: 

o االنبعاث الذري اللهيب 

o البالزماب االنبعاث الذري 

o االمتصاص الذري 

16 16 

 32 32 اجملموع
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات تقييم  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 عالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان.استخدام املصادر واملعدات الف .6

االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة  .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

م إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزو .8

 بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10
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التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات إعداد  .11

 أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

6 

 الطيفيمدخل إىل طرق التحليل 

 تعريف علم الطيف -

 تعريف الطيف -

 تعريف ووصف األشعة الكهرومغناطيسية وخواصها -

 تفاعل األشعة مع املادة )اجلزيئات والذرات( -

مكونات األجهزة البصرية )التصميم العام لألجهزة، مصادر   -

 اإلثارة، منتقيات الطول املوجي، خلية العينة، املقدرات(

 (وثنائي احلزمة نظام أحاديتصاميم األجهزة ) -

 احلساسية وحد االكتشاف -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

6 

 التحليل الطيفي اجلزيئي

 طرق التحليل الطيفي يف اجملال املرئي والبنفسجي  -

 قياس النفاذية و االمتصاص -

 قانون بري المربت -

 احليود عن قانون بري المربت -

 العالقة بني األشعة والرتكيب اجلزيئي -

 مكونات و تصميم األجهزة -

 تطبيقات يف التحليل النوعي -

 تطبيقات يف التحليل الكمي -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 التحليل الطيفي يف جمال األشعة حتت احلمراء

 نظرية امتصاص األشعة حتت احلمراء -

 وتصميم األجهزة التطبيقاتمكونات  -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 التحليل الطيفي بواسطة االنبعاث )التألق( اجلزيئي 

 نظرية التألق والوميض اجلزيئي -

 أجهزة قياس طيف التألق والوميض -

 تطبيقات التألق و الوميض -

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

 التحليل الطيفي الذري

 االنبعاث الذري  الطيفي -

 االنبعاث الذري اللهيب  -

 املبدأ -

 مكونات وتصميم اجلهاز -

 العوامل اليت تؤثر على شدة االنبعاث -

 التطبيقات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

 االنبعاث الطيفي بالبالزما

 تعريف البالزما -

 أنواع مصادر البالزما -

 مصدر البالزما باحلث -

 ادخال العينة -

 أنواع املطياف )التسلسلي والتزامين( -

 تصميم األجهزة )الرؤية ا ويرة واألفقية و املزدوجة( -

 أنواع التداخالت -

 التطبيقات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

 االمتصاص الطيفي الذري :

 املبدأ -

 تقنيات تذرير العينة -

 التذرير باللهب -

 التذري الكهروحراري -

 التذرير بالبخار البارد -

 التذرير بتوليد اهليدريدات -

 تصميم و مكونات األجهزة -

 التداخالت -

 التطبيقات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 دراسة طرق حتضري ا اليل القياسية اخلاصة بأجهزة التحليل الطيفي 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 
 دراسة طيف املادة وحتديد الطول املوجي املناسب هلا 

 (λmax  باستخدام جهاز األشعة املرئية ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 
 تعيني تركيز الكوبلت باستخدام جهاز األشعة املرئية  

 (Colorimeter  ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 
تعيني تركيز النيكل باستخدام جهاز األشعة 

 (   Spectronic)                        املرئية  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 تقدير احلديد طيفيا باستخدام جهاز االشعة املرئية 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

4 

تعيني تركيز الكروم باستخدام جهاز االشعة املرئية والفوق بنفسجية 

(Thermo Spectronic ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 

تعيني تركيز نرتات البوتاسيوم باستخدام جهاز األشعة املرئية والفوق 

 بنفسجية  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

االمتصاص الذري  تقدير تركيز عنصر املغنسيوم باستخدام جهاز

(FAAS ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

4 

تعيني تركيز محض سالسيليك باستخدام جهاز االنبعاث اجلزيئي 

(Fluorometry) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 باستخدام جهاز التألق اجلزيئي 2Bتقدير فيتامني  4

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

تقدير تركيز عنصر البوتاسيوم باستخدام جهاز االنبعاث الذري اللهيب  

(FES) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

الذري تقدير تركيز عنصر كالسيوم باستخدام جهاز االنبعاث 

 ( ICPبالبالزما )

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4       

حتضري عينة صلبة و دراسة الطيف هلا باستخدام جهاز األشعة حتت 

 ( IRاحلمراء )

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

دراسة الطيف لعينات سائلة ومعلقة باستخدام جهاز  األشعة حتت 

 ( IRاحلمراء )

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

التحليل اللي، دار اخلرجيي للطباعة والنشر،  -إبراهيم زامل الزامل، الكيمياء التحليلية  - املراجع

 هُ.1419

اللي ) الطرق الكهربائية والطيفية( ، د. حممود رزق ، د. وحيد فتحي، دار النشر  التحليل -

 هُ . 1424الدولي 
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- D.A. Skoog, F.J Holler and S.R. Crouch, Principles of Instrumental 

Analaysis, 6th edition, Thomson Brooks/Cole, 2007 

- J.W.Robinson, E.M.S. Frame and J.M. Frame II, Undergraduate 

Instrumental Analysis, 6th edition, Marcel Dekker, 2005 

- D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, 7th edition, W.H. 

Freeman and Company, 2006 
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 مكيم 231 لرمزا طرق الفصل سم املقررا

 مكيم 112 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   املعتمدة الساعات

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر اىل اكساب املتدرب املعارف االساسية يف طرق الفصل املتنوعة. ويف هذا املقرر سيتم التدريب على استخدام 

الكالسيكية واملتقدمة والتعامل معها من خالل املعلومات النظرية باإلضافة  طرق الفصل التقليدية والكروماتوجرافية

 اىل التدريب العملي على كيفية استخدامها وتطبيقها يف التحليل النوعي والكمي.

 هلدف العام من املقرر: ا

الكيميائية املهارات االساسية للتعامل مع طرق الفصل املعارف و يهدف هذا املقرر اىل أكساب املتدرب

 .تطبيقاتهاو

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 حيضر العينات للتحليل بالطريقة املناسبة لتصبح جاهزة.  .1

 حيدد طريقة التحليل املتوافقة مع طبيعة العينة حبيث تضمن صحة طريقة التحليل.  .2

 حيضر املواد الكيميائية املطلوبة بالطريقة العلمية املناسبة ليحصل على املواد الكيميائية بالرتاكيز املناسبة.  .3

 بالطرق التحليلية املعروفة لتحديد ماهيتها. العيناتحيلل   .4

 .العمليات احلسابية املناسبة بإجراء حيصل على النتائج  .5

 .مبطابقة النتيجة مع املواد القياسية يتأكد من صحة التحليل  .6

 يعد احلسابات الكيميائية وفقًا للمعادالت الصحيحة حلساب تراكيز املعادن واملركبات.  .7

أو مثيالته لعرضها  lab information management systemيصمم جدول نتائج التحليل وفقًا لربنامج   .8

 بصورة منظمة.

 .املةبصورة مناسبة ومتكيرفع التقرير   .9

 يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري. .10

 خيفف املواد األصلية وفق املطلوب. .11

 .بصورة صحيحة يشغل اجلهاز حسب تعليمات كتيب التشغيل .12

 .للرتاكيز املطلوبة جيهز املواد القياسية .13

 .حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها جيري القياسات الالزمة  .14
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 112 من  77

 .املوصى بها حبيث تصبح سليمةيصلح مواطن اخللل بالطرق  .15

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 4 االستخالص باملذيب 

o .4 4 التبادل االيوني واملبادالت االيونية 

o .4 4 مدخل اىل الطرق الكروماتوجرافية 

o .4 4 الكروماتوجرافيا املستوية 

o 4 4 املبادالت األيونية. املبادالت وكروماتوجرافيا 

o .4 6 الكروماتوجرافيا الغازية 

o 8 6 كروماتوجرافيا السائل ذوالكفائة العالية 

 32 32 اجملموع
64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا.تقليل املخاطر املباشرة على  .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 األولية الفعالة.متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات  .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6

االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة  .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

دات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة تشغيل مع .8

 بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة .أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم  .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.
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 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  78

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

4 

 : االستخالص باملذيب  

 مقدمة -

 مبدأ االستخالص -

 الشروط الواجب توفرها يف املذيب املستخدم  -

 اتزان االستخالص -

 أنظمة االستخالص -

 التطبيقات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

4 

 التبادل االيوني:

 مقدمة -

 تعريف املبادالت  -

 انواع املبادالت  -

 املبادالت العضوية  -

 خواص املبادالت االيونية -

 الراتنجات امثلة حملوله على خصائص وبعض تطبيقات -

 تطبيقات التبادل االيوني. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 مدخل اىل الطرق الكروماتوجرافية :

 مقدمة  -

 الكروماتوجرافية تصنيف الطرق    -

مزايا الطرق الكروماتوجرافية العامة على طرق الفصل   -

 االخرى 

 اختيار الطريقة املناسبة لفصل مادة ما. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 

 الكروماتوجرافيا املستوية :

 مقدمة  -

 كرواتوجرافيا الورقة -

 الطبقة الرقيقة  كروماتوجرافيا -

مقارنة بني الكروماتوجرافيا الورقية وكروماتوجرافيا  -

 الطبقة الرقيقة

 تطبيقات الكروماتوجرافيا املستوية. -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  79

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

4 

 كروماتوجرافيا التبادل األيوني:

 مقدمة -

 املبدأ -

 املكوانات األساسية للجهاز -

 العمود -

 ا قنة -

 الكاشف -

 التحليل الكمي والنوعي -

 تطبيقات -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

6 

 الكروماتوجرافيا الغازية :

 مقدمة  -

 املبدأ العام   -

 املكونات االساسية للجهاز  -

 الغاز احلامل  -

 حمطة حقن العينة  -

 العمود    -

 تعبئة العمود -

 اداء العمود  -

 التحكم يف درجة حرارة اجلهاز   -

 الكاشف )املقدر(  -

 التحليل الكمي والنوعي   -

 التطبيقات العامة للطرق الكروماتوجرافية الغازية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 كروماتوجرافيا السائل ذو الكفاءة العالية :

 مقدمة -

 املبدأ العام  -

 املكونات األساسية للجهاز  -

 املضخات   -

 نظام الطور املتحرك -

 نظام احلقن   -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  80

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

 العمود واملواد املعباءة ) الطور الساكن (  -

 الكواشف  -

 أوجة االختالف بني كروماتوجرافيا الغاز والسائل -

 الستخالص اليود باستخدام مذيب عضوي.تقدير النسبة املئوية  4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 هيدروكسي كيونولني -8استخالص وتقدير احلديد باستخدام  4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 االستبدالية للمبادالت األيونية و الكاتيونية.تقدير السعة  4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 عن طريق مبادل آنيوني. مفصل وتقدير اخلارصني واملاغنسيو 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

اختيار املذيب املناسب لفصل احلرب التجاري بكروماتوجرافيا 

 الورق.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

فصل النيكل، النحاس، الكوبلت واخلارصني بكروماتوجرافيا 

 الورق.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 االداء العملي

 فصل أورثو وبارا نيرتوفينول باستخدام الطبقة الرقيقة. 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

 االختبارات واألعمال الشفهية. اختبار نقاوة محض استيل سالسليك 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياالداء 

4 
فصل صبغة ورقة النبات بواسطة طريقة الطور املعاكس باستخدام 

 الطبقة الرقيقة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  81

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

 االداء العملي

4 

فصل برمنجنات البوتاسيوم عن بيكرومات البوتاسيوم باستخدام 

 العمود الكالسيكي.

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

حتليل نوعي لعينات من الكحوالت باستخدام كروماتوجرافيا 

 الغاز.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 حتليل كمي لعينة كحولية بكروماتوجرافيا الغاز. 4

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 

حتليل نوعي لعينات من االمحاض العضوية جبهاز كروماتوجرافيا 

 (HPLC)السائل ذو الكفاءة العالية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
تقدير تركيز محض البنزويك باستخدام جهاز كروماتوجرافيا 

 (HPLC)السائل ذى الكفاءة العالية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
تقدير تركيز الكافيني يف الشاى والقهوة واملشروبات الغازية 

 (HPLC)الكفاءة العالية  جبهاز كروماتوجرافيا السائل ذى

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
يف عصري الفواكه باستخدام جهاز  Cفصل وتقدير فيتامني 

 (HPLC)كروماتوجرافيا السائل ذى الكفاءة العالية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 االداء العملي

 

 Fundamentals of Analytical Chemistry - املراجع

- By: D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, 7th edition, Saunders 

College Publishing,1996 

- Chromatographic Methods 

- By: R. Stock and Rice, 3ed edition, Holsdet Press, New York,1997 
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 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  82

 مكيم 271 لرمزا اجلودة يف املختربات الكيميائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يف ضمان اجلودة يف املختربات الكيميائية اليت هلا دور هام رف األساسية اإكساب املتدرب املعيهدف املقرر اىل 

يف كثري من القطاعات العامة واخلاصة. يف هذا املقرر يتم شرح دور وأهمية املختربات الكيميائية وكذلك مقومات 

ات التحليلية واالساليب وعوامل الكفاءة الفنية واالدارية يف املختربات الكيميائية. باالضافة اىل ضبط جودة القياس

 االحصائية االساسية اهلامة يف املختربات الكيميائية. 

 هلدف العام من املقرر: ا

 .االساسية  لضبط اجلودة يف املختربات الكيميائيةاملهارات املعارف ويهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب 

 :أن ان يكون املتدرب  قادرًا علىألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 اهمية  ودور خمتربات التحليل الكيمائية .1

 مقدمة عن اجلودة يف املختربات الكيميائية .2

 االساليب االحصائية لضبط اجلودة داخل املختربات الكيميائية .3

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 أهمية ومهام خمتربات اجلودة الكيميائية  

o  4 أساسيات اجلودة يف معامل التحليل الكيميائي  

o 4 األساليب األحصائية لضبط اجلودة يف املعمل الكيميائية  

o 4 أدوات ضبط اجلودة للمعامل الكيميائية  

o 4 توكيد وضمان اجلودة يف معمل التحليل الكيميائية  

o 4 أهمية ومهام خمتربات اجلودة الكيميائية  

o  8 أساسيات اجلودة يف معامل التحليل الكيميائي  

  32 اجملموع

32 
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  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  83

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات تقييم  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 عالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان.استخدام املصادر واملعدات الف .6

االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختالفات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة  .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

م إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزو .8

 بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت املناسب وعند االقتضاء.

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات إعداد  .11

 أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

6 

 الكيميائيةأهمية التحاليل  -

 معامل التحليل الكيميائية -

 دور ومهام املعامل الكيميائية -

 املكونات والشروط لتجهيز املعامل الكيميائية -

 الكفاءة الفنية للمعامل الكيميائية -

 عمليات وآساسيات اجلودة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 القياس يف الكيمياء -

 يف القياسات التحليليةاجلودة  -

 أنظمة اجلودة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  84

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

6 

 األرتياب يف القياسات املعملية -

 مفاهيم اإلحصائات األساسية -

 الدقة والتكرارية -

 طرق مقارنة نتائج التحاليل الكيميائية -

 استبعاد النتائج الشاذة -

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

6 

 التحكم االحصائي -

 أدوات املعلومات الوصفية -

 أدوات النتائج البيانية -

 اسرتاتيجيات ضبط اجلودة يف املعامل الكيميائية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

8 

 أهمية توكيد اجلودة يف املعامل الكيميائية -

 مراحل التحليل الكيميائي -

 عناصر توكيد اجلودة يف املعامل الكيميائية -

 تأكيد جودة األختبارات واملعايرة يف املعامل الكيميائية -

 كيفية حتقيق اجلودة يف املعامل الكيميائية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

أمحد السروي ، دار الكتب  -معامل التحليل الكيميائيةتوكيد وضمان اجلودة يف  - املراجع

 العلمية للنشر والتوزيع. القاهرة.
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 112 من  85

 

 مكيم 222 لرمزا مهارات التحليل الكيميائي سم املقررا

 مكيم 221 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر اىل اكساب املتدرب املعارف االساسية عن كيفية كتابة البحوث واملشاريع العملية الكيميائية 

للنتائج الكيميائية وذلك من خالل املعلومات النظرية.  وطرق أخذ ومعاجلة العينات وحتليلها واجراء التقييم األحصائي

ويف اجلانب العملي سيتم التدريب على اخذ عينات من املاء و الرتبة والنبات وعينات بيئية وحتليلها مستخدما طرق التحليل 

 الطيفي وطرق التحليل التقليدية.

 هلدف العام من املقرر: ا

املعارف واملهارات األساسية جلمع وإعداد العينات املختلفة وحتليلها يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب 

 كيميائيًا.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 جيهز املواد القياسية للرتاكيز املطلوبة .1

 جيري القياسات الالزمة حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها .2

 يف مجع العينات وفق الطرق الصحيحة املتبعة لتفادي أي خماطر أثناء عملية اجلمعيتبع تعليمات السالمة  .3

 خيتار طريقة اجلمع املناسبة بناًء على املواصفات العاملية حبيث تكون ممثلة للعينة حتت الدراسة .4

 يسجل املعلومات الالزمة للعينات كاملة .5

 العلميةحيدد األدوات املناسبة جلمع العينات وفق الطرق  .6

 جيمع العينات باستخدام األدوات املناسبة لتصبح جاهزة للتحليل .7

 حيفظ العينات املراد حتليلها وفق الطرق الصحيحة لتبقى حمافظة على مكوناتها األصلية .8

 يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري ليحصل على املواد الكيميائية املطلوبة  .9

 لتحضري حملول قياسي خمفف ذو تركيز مناسبخيفف املواد األصلية وذلك  .10

 يعاير الكواشف ا ضرة باستخدام كواشف معلومة الرتكيز ملعرفة تركيز هذه الكواشف بدقة  .11

 يفحص الكواشف دوريًا مبعايرتها مبحاليل قياسية معلومة للتأكد من قيمة الرتكيز  .12

 حيدد طريقة التحليل املتوافقة مع طبيعة العينة حبيث تضمن صحة طريقة التحليل  .13
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حيضر املواد الكيميائية املطلوبة بالطرق العلمية املناسبة ليحصل على املواد الكيميائية بالرتاكيز   .14

 املناسبة

 حيلل العينات بالطرق التحليلية املعروفة لتحديد ماهيتها  .15

 راء العمليات احلسابية املناسبةحيصل على النتائج بإج .16

 يتأكد من صحة التحليل مبطابقة النتيجة مع املواد القياسية .17

 يعد احلسابات الكيميائية وفقًا للمعادالت الصحيحة حلساب تراكيز املعادن واملركبات  .18

أو مثيالته  lab information management systemيصمم جدول نتائج التحليل وفقًا لربنامج  .19

 ضها بصورة منظمةلعر

 يدون مالحظات على النتائج بصورة واضحة لبيان مرئياته حوهلا .20

 يرفع التقرير للجهة املسئولة بصورة مناسبة ومتكاملة .21

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 6 معرفة طرق مجع العينات وكيفية إعدادها 

o  4 6 للنتائج الكيميائيةالتقييم اإلحصائي معرفة 

o  8 6 عمليًا مجع وحتليل عينات املاءمعرفة طرق 

o  8 4 عمليًا طرق مجع وحتليل عينات الرتبةمعرفة 

o  4 4 عمليًا مجع وحتليل عينات غذائيةمعرفة طرق 

o 4 6 معرفة كيفية مجع عينات بيئية خمتلفة وحتليل بعض العناصر فيها عمليًا 

 32 32 اجملموع
64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6

مراعاة االختالفات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع  .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.
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تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 يف الوقت املناسب وعند االقتضاء. بتقديم اإلسعافات األولية من الغري

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

لإلجراءات إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا  .11

 أو خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

10 

 كتابة البحوث واملشاريع العملية الكيميائية  

 متهيد 

 مصادر املعلومات 

 كيفية إختيار املوضوع 

  ومفردات البحوث واملشاريععناصر 

 الغالف 

 ملخص البحث 

 الفهرس 

 املقدمة واملسح األدبي 

 املقدمة 

 اهلدف من الدراسة 

 املسح األدبي 

 اجلزء العملي 

 التقنيات املستخدمة 

 إعداد العينات 

 النتائج واملناقشة 

 املراجع 

 املالحق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

12 

 طرق مجع العينات وكيفية إعدادها

 مقدمة 

 مجع عينات الرتبة وإعدادها 

 التلوث والفقد 

 مجع العينات من احلقل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  88

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 إعداد عينات الرتبة -

 أخذ عينة صغرية من عينة الرتبة احلقلية -

 مجع عينات املاء -

 احلاويات املستخدمة -

 مجع ماء احلنفية -

 مجع ماء املطر -

 مجع مياه البحريات وجماري األنهار -

 وختزين عينات املاء حفظ -

 مجع عينات النبات وإعدادها -

 إعداد عينات النبات -

 مجع عينات الغبار امللوث للهواء -

 مجع عينات الغبار املرتاكم -

 مجع عينات الغبار العالق -

12 

 التقييم اإلحصائي للنتائج الكيميائية

 مقدمة 

 األعداد املعنوية 

 قواعد حتديد األعداد املعنوية -

 قواعد الضرب والقسمة -

 قواعد اجلمع والطرح -

 قواعد تقريب األعداد املعنوية -

 تعريف بعض املصطلحات الكيميائية -

 (Accuracy( واملصداقية )Precisionالدقة ) -

 األخطاء املؤثرة على الدقة واملصداقية -

 (Determinate errorاخلطأ املنتظم ) -أ

 (Random errorاخلطأ العشوائي ) -ب

 أنواع القياسات الكيميائية -

( والقيمة Meanاملتوسط ) -أ

 (Medianالوسطية)

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

( Standard deviationاالحنراف املعياري ) -ب

 Relativeواالحنراف املعياري النسيب )

Standard deviation) 

 منحنى التوزيع الطبيعي للنتائج -

 يائيطرق املقارنة بني نتائج التحليل الكيم -

 F (F-test)اختبار  -

 t (t-test)اختبار  -

 (Q-testإستبعاد النتيجة الشاذة ) -

 (Quality controlمراقبة اجلودة )

32 

 طرق مجع وحتليل عينات املاء

 أهداف دراسة حتليل املاء 

 اخللفية النظرية 

 عبوة مجع العينات -

 العبوة الزجاجية -ت

 العبوة البالستيكية -ث

 حجم العينة -

 ترشيح العينة -

 عملية حفظ العينة -

 حتديد اهلدف من دراسة حتليل املاء -

 مجع عينات املاء -

 املواد واألدوات -

 خطوات مجع العينات -

 دراسة اخلواص الفيزيائية لعينات املاء -

 اللون -

 الطعم والرائحة -

 تقدير التوصيلية الكهربية -

 (TDSالصلبة الذائبة )تقدير املواد  -

 تقدير الكالسيوم يف املاء باملعايرة -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية

 االداء العملي
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 112 من  90

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 تقدير العسرة الكلية يف املاء -

 تقدير املاغنسيوم يف املاء -

 تقدير الكلوريد -

 تقدير الكربيتات -

 تقدير النرتات -

 تقدير الصوديوم والبوتاسيوم جبهاز االنبعاث الذري -

 حساب الرتكيز بعدة طرق -

 باستخدام حملول قياسي واحد -أ

 باستخدام منحنى التدريج القياسي)الرسم( -ب

 باستخدام معادلة خط مستقيم -ت

 تقدير اخلارصني والرصاص جبهاز االمتصاص الذري -

 حساب الرتكيز بعدة طرق -

 باستخدام حملول قياسي واحد -أ

 باستخدام منحنى التدريج القياسي)الرسم( -ب

 باستخدام معادلة خط مستقيم -ت

 عينات الرتبةطرق مجع وحتليل 

 اخللفية النظرية -

 الطور الصلب -

 الطور السائل -

 الطور الغازي -

 عناصر حيتاجها النبات بكميات كبرية نسبيًا -أ

 عناصر حيتاجها النبات بكميات قليلة -ب

 تقدير الرقم اهليدروجيين -

 تقدير التوصيلية الكهربية واملواد الصلبة الذائبة الكلية -

 يف الرتبةتقدير الصوديوم والبوتاسيوم  -

 مجع العينات -أ
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 112 من  91

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 إعداد العينة -ب

 التجفيف .1

 النخل .2

 اهلضم .3

 الرتشيح .4

 التخفيف .5

 طرق مجع وحتليل عينات غذائية

 اخللفية النظرية -

 العناصر املعدنية يف اجلسم البشري -

 العناصر املعدنية الكربى )األساسية( -أ

 العناصر املعدنية الصغرى -ب

 حتديد اهلدف من الدراسة -

والبوتاسيوم يف اخلضار والفواكه باستخدام تقدير الصوديوم  -

 االنبعاث الذري

 املواد الكيميائية وا اليل -

 مجع العينات -أ

 إعداد وتهيئة العينة -ب

 غسل العينة .1

 التقطيع .2

 التجفيف .3

 الطحن .4

 احلرق .5

 اهلضم .6

 الرتشيح .7

 التخفيف .8

 حتضري ا اليل القياسية -أ



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  92

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 القياس -ب

 حساب الرتكيز بعدة طرق -ت

 قياسي واحدباستخدام حملول  .1

 باستخدام منحنى التدريج القياسي)الرسم( .2

 باستخدام معادلة خط مستقيم .3

 

(: طرق مجع عينات الرتبة لألغراض املختلفة حتت 1984هُ )1404جوزيف ج.   املراجع

 وزارة الزراعة واملياه، بريوت.ظروف اململكة العربية السعودية. 

 ( التجارب 1404عبده سعود املشهري، عبداحلليم الضماطي و حممود فهمي :)ُه

 العملية يف أسس علم الرتبة. عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود.

 ( قياس التلوث البيئي، دار املريخ.1408نوري طاهر الطيب وبشري حممود جرار :)ُه 

 هُ، معاجلة املعلومات يف الكيمياء التحليلية. دار 1416، حسن حممد السويدان

 اخلرجيي للنشر والتوزيع.

 ( 1419فهد عبدالرمحن السكران، فواز عبداهلل الفواز وأمحد جهاد الزهراني :)ُه

حتليل املياه املعاجلة  طة الصرف الصحي ملدينة الرياض، تقرير مشروع خترج 

 م التقنية الكيميائية.دبلوم، الكلية التقنية بالرياض، قس

 ( التجارب 1404عبده سعود املشهري، عبداحلليم الضماطي و حممود فهمي :)ُه

 العملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  93

 

 

 

 

 مكيم 223 لرمزا التحليل الكهروكيميائي سم املقررا

 مكيم 112 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر اىل أكساب املتدرب املعارف االساسية يف التحليل الكهروكيميائي. ويف هذا املقرر سيتم التدريب على 

اىل اخلاليا الكهروكيميائية وتطبيقاتها اجلهدية  بات وتفاعالت االكسدة واالختزال ووزن تفاعالتها باالضافةاحس

وااللكرتوليتية والتعامل معها من خالل املعلومات النظرية و يف اجلانب العملي سيتم  التدريب على تشغيل واستخدام 

 اجهزة التحليل الكهروكيميائي يف التحليل الكمي والنوعي.

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر اىل اكساب املتدرب املعارف واملهارات االساسية للتعامل مع اجهزة التحليل الكهروكيميائي 

 وتطبيقاتها.

 :ان يكون املتدرب  قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بالطرق املناسبة لتصبح جاهزة حيضر العينات للتحليل .1

 طبيعة العينة حبيث تضمن صحة طريقة التحليلحيدد طريقة التحليل املتوافقة مع  .2

ناسبة ليحصل على املواد الكيميائية بالرتاكيز ملبالطرق العلمية ا حيضر املواد الكيميائية املطلوبة .3

 املناسبة

 بالطرق التحليلية املعروفة لتحديد ماهيتها العيناتحيلل  .4

 العمليات احلسابية املناسبة بإجراء حيصل على النتائج .5

 مبطابقة النتيجة مع املواد القياسية يتأكد من صحة التحليل .6

 بصورة صحيحة يشغل اجلهاز حسب تعليمات التشغيل .7

 للرتاكيز املطلوبة جيهز املواد القياسية .8
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 حبيث تتوافق مع النتائج املوصى بها جيري القياسات الالزمة .9

 يصلح مواطن اخللل بالطرق املوصى بها حبيث تصبح سليمة .10

 األدوات املناسبة جلمع العينات وفق الطرق العلميةحيدد  .11

 املطلوبةليحصل على املواد الكيميائية يطبق الطرق املعتمدة يف عملية التحضري  .12

 خيفف املواد األصلية وذلك لتحضري حملول قياسي خمفف ذو تركيز مناسب .13

 املعادن واملركباتيعد احلسابات الكيميائية وفقًا للمعادالت الصحيحة حلساب تراكيز  .14

أو مثيالته  lab information management systemيصمم جدول نتائج التحليل وفقًا لربنامج  .15

 لعرضها بصورة منظمة

 بصورة مناسبة ومتكاملةيرفع التقرير  .16

 
 

 الوحدات )النظرية والعملية(  

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .8 أساسيات الكيمياء الكهربائية  

o 16 8 الطرق اجلهدية 

o 8 6 طرق التحليل بقياس كمية الكهرباء و التحليل الوزني الكهربائي 

o  4 6 الطرق الفولتاميرتية والبوالروجرافية 

o 4 6 طرق التحليل بقياس التوصيل الكهربائي 

 32 32 اجملموع

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 حتديد األخطار اليت قد تشكل خطر اإلصابة أو االعتالل وتقييمها وتقليل أثرها.  .1

 تقليل املخاطر املباشرة على النفس وعلى صحة وسالمة الضحية/الضحايا. .2

تقييم الضحية/الضحايا وحتديد اإلصابات واألمراض واحلاالت الصحية قبل استخدام اإلسعافات  .3

 األولية.

 توفري املعلومات بهدوء لطمأنة املصاب/املصابني. .4

 متابعة حالة املصاب/املصابني واالستجابة هلا وفًقا ملبادئ وإجراءات اإلسعافات األولية الفعالة. .5

 استخدام املصادر واملعدات الفعالة بهدف إراحة املصاب/املصابني قدر اإلمكان. .6
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 112 من  95

فات الثقافية واملشاعر وبصورة الئقة؛ وطلب املوافقة االستجابة للمصاب/املصابني مع مراعاة االختال .7

 من املصاب/املصابني أو الشخص املناسب وتقديم اإلسعافات األولية.

تشغيل معدات اإلسعافات األولية تشغيًلا صحيًحا عند اللزوم إلدارة اإلسعافات األولية، وطلب املساعدة  .8

 ناسب وعند االقتضاء.بتقديم اإلسعافات األولية من الغري يف الوقت امل

 طلب املساعدة من هيئة اإلسعاف و/أو املساعدة الطبية املناسبة. .9

 أخبار خدمات اإلسعاف بشكل دقيق عن تقييم حالة املصاب/املصابني وأنشطة اإلدارة . .10

إعداد التقارير حسب االقتضاء يف الوقت املناسب، وتقديم كافة احلقائق ذات الصلة وفًقا لإلجراءات  .11

 خدمات الطوارئ األخرى أو وفًقا للعاملني يف اإلغاثة.أو 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

8 

 األكسدة واالختزال  

 تعريف األكسدة واالختزال 

  .تعريف العامل املؤكسد والعامل املختزل 

 أعداد األكسدة 

  األكسدةتعريف عدد 

  .قواعد أعداد األكسدة للعناصر 

  تفاعالت األكسدة واالختزال 

  وزن معادالت األكسدة واالختزال 

  إلكرتون –طريفة االيون 

 طريقة أعداد األكسدة 

   اخلاليا الكهروكيميائية 

 انواع اخلاليا  -     

 اخلاليا اجللفانية -     

 اخلاليا االلكرتوليتية -

  أنواع التيار يف اخلاليا الكهروكيميائية 

  جهد اتصال السائل 

 عالقة نرينست 

 حساب جهد القطب وجهد اخلاليا 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

6 

 طرق التحليل الكهربائية: 

 الطرق اجلهدية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  96

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 تقدير تركيز الفلزات بالطرق اجلهدية -

 أنواع األقطاب  -

 األقطاب االنتقائية مثل الزجاج،األقطاب الرتسيبية،أقطاب السوائل -

 األقطاب املرجعية -

 قياس األس اهليدروجيين -

 تعيني الرقم اهليدروجيين  لول ما بالطرق اجلهدية -

 املعايرات اجلهدية -

6 

 طرق التحليل بقياس كمية الكهرباء: 

طرق التحليل ودراسة االستفادة من اخللية االلكرتوليتية هلذا  -

 النوع من التحليل.

  قانون أوم -

 قوانني فارادي -

 جهد التحلل -

 التحليل الكهربائي عند جهد ثابت. -

 التحليل الكهربائي عند تيار ثابت وبالتحكم يف جهد املهبط -

  الكهربائيالرتسيب 

 خواص الرواسب الكهربائية والعوامل املؤثرة على تكوين الرواسب. -

 مالحظات على التحليل ألوزني الكهربائي. -

 تطبيقات على التحليل الوزني الكهربائي -

 املعايرات الكولوميرتية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

6 

 : والبوالروجرافية الطرق الفولتاميرتية

 الفولتاميرتي 

 املبدأ -

 تيار االنتشار -

 االلكرتوليت املساند -

 جهد نصف املوجة -

 مدى جهد قطب الدليل-

  البوالروجرايف 

 املبدأ -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  97

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 التيار املتبقي -

 املزايا والعيوب -

 البوالروجرايف النبضي -

 تطبيقات التحليل بالبوالروجرافيا -

 الكوفيتكالطريقة املطلقة ومعادلة  -

 طريقة املقارنة -

 طريقة االضافات القياسية -

 طريقة األيون املرشد-

 تعيني الصيغة اجلزيئية وحساب ثابت التكوين للمركب -

6 

 : طرق التحليل بقياس التوصيل الكهربائي

 التوصيلية -     

 املبدأ -

 التوصيلية قياس -

 املعايرات التوصيلية -

 جهاز التوصيلية -

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

4 
معايرة قطب التوصيلية وكيفية حفظها وقياس التوصيلية  اليل 

 عينات خمتلفة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياالداء 

4 
تعيني موالرية محض اهليدروكلوريك عن طريق تعيني نقطة التكافؤ 

 مع هيدروكسيد الصوديوم باستخدام قطب وجهاز التوصيلية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
التوصيلية مع  حتليل عينة االسربين وتقدير الرتكيز باستخدام معايرات

 هيدروكسيد الصوديوم

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 تقدير تركيز النحاس عن طريق جهاز التحليل الوزني الكهربائي 4

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
النحاس واخلارصني يف سبيكة حناس باستخدام  جهاز تقدير تركيز 

 التحليل الوزني الكهربائي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 112 من  98

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 االداء العملي

4 
تقدير تركيز الرصاص عن طريق جهاز البوالروجرايف باستخدام 

 االضافة القياسية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
عن طريق البوالروجرايف باستخدام االضافة  Cتقدير تركيز فيتامني 

 القياسية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
وكيفية حفظها وقياس الرقم اهليدروجيين  اليل  pHمعايرة قطب الُ 

 عينات خمتلفة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
تقدير تركيز هيدروكسيد الصوديوم باستخدام السحاحة 

 االوتوماتوكية ) الدومسات ( او السحاحة الزجاجية

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االداء العملي

4 
باستخدام جهاز السحاحة  )Fe+2(تقدير تركيز احلديدوز 

 االوتوماتوكية ) الدومسات (

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
تعيني تركيز الكالسيوم واملغنسيوم والعسرة الكلية يف املياه 

 ( باستخدام جهاز السحاحة االوتوماتوكية ) الدومسات

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االداء العملي

4 
تقدير تركيز ايون الكلورايد يف املياه باستخدام قطب الكلوريد 

 االنتقائي ومنحنى التدريج القياسي

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

4 
يف املياه باستخدام قطب الكلوريد  تقدير تركيز ايون الكلورايد

 االنتقائي واالضافة القياسية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 تقدير النرتات باستخدام قطب النرتات االنتقائي 4
 االختبارات واألعمال التحريرية.

 االداء العملي

 تقدير الفلورايد يف مياه الشرب عن طريق قطب الفلورايد االنتقائي 4
 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االداء العملي

 

 هُ 1419ابراهيم الزامل، الكيمياء التحليلية: التحليل اللي، دار اخلرجيي،   املراجع

 D.A. Skoog, E.J. Holler and S.R. Crouch Principles of Instrumental 

Analysis, 6th edition, Thomson Brooks/Cole, 2007. 

 D. Harvey. Modern Analytical Chemistry, Mc Graw Hill, 2000. 

 G. Christian. Analytical Chemistry, 6th edition, Wiley, 2003. 
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 112 من  99

 J. Mendham, R.C. Denney, J. D. Barnes and M.J.K. Thomas. 

Vogel's Quantitative Chemical Analysis, 6th edition, Prentice Hall, 

2007. 

 D.C. Harris. Quantitative Chemical Analysis, 8th edition, W. H. 

Freeman, 2010. 

 

 

 

 بيان باملعامل والورش واملختربات

الطاقة االستيعابية  اسم املعمل/الورشة م

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة

 الكيمياء العامة 1 12 خمترب الكيمياء العامة .1

 اساسيات الكيمياء العضوية 1 12 الكيمياء العضوية اساسيات خمترب  .2

 اساسيات الكيمياء التحليلية 1 12 الكيمياء التحليلية اساسيات خمترب  .3

 اساسيات الكيمياء الفيزيائية 1 12 الكيمياء الفيزيائيةاساسيات خمترب   .4

 الطيفيالتحليل  1 12 خمترب التحليل الطيفي  .5

 طرق الفصل 1 12 خمترب طرق الفصل  .6

 التحليل الكهروكيميائي 1  15 خمترب التحليل الكهروكيميائي  .7

 مهارات التحليل الكيميائي 1 12 خمترب مهارات التحليل  .8

 تكرير البرتول 1 18 معمل تكرير البرتول  .9
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 قائمة التجهيزات التفصيلية لكل خمترب

 

 الكيمياء العامةخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي .1

 سنة 15 12 دورق خمروطي  .2

 سنة 30 12 سحاحة  .3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار  .4

 سنة 20 12 خمبار مدرج  .5

 سنة 35 12 ماصة  .6

 سنة 20 12 دورق قياسي  .7

 سنة 35 12 قمع فصل  .8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة  .9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي  .10

 سنة 10 12 ملعقة وزن  .11

 سنوات  5 200 4 محام مائي  .12

 سنوات  5 500 5 جهاز تقطري  .13

 سنوات  5 1000 2 ميزان  .14

 سنوات  5 2000 1 فرن كهربائي  .15

 سنوات  5 1500 6 جهاز رقم هيدروجيين  .16

 سنوات  5 1200 6 جهاز توصيلية  .17

 سنوات 5 200 4 الفيسكوميرتجهاز   .18
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 112 من  101

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الكيمياء العضوية اساسياتخمترب

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي .1

 سنة 15 12 دورق خمروطي .2

 سنة 30 12 سحاحة .3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار .4

 سنة 20 12 خمبار مدرج .5

 سنة 35 12 ماصة .6

 سنة 20 12 دورق قياسي .7

 سنة 35 12 قمع فصل .8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة .9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي .10

 سنة 10 12 ملعقة وزن .11

 سنوات  5 200 4 محام مائي .12

 سنوات  5 500 5 جهاز تقطري 13

 سنوات  5 1000 2 ميزان حساس 14

 سنوات  5 2000 1 فرن كهربائي .15

 سنوات  5 100 10 رتينة تسخني .16

 سنوات  5 1200 6 جهاز توصيلية .17
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 سنوات 5 150 3 جوض زجاجي .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساسيات الكيمياء التحليليةخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي .1

 سنة 15 12 خمروطي دورق .2

 سنة 30 12 سحاحة .3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار .4

 سنة 20 12 خمبار مدرج .5

 سنة 35 12 ماصة .6

 سنة 20 12 دورق قياسي .7

 سنة 35 12 قمع فصل .8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة .9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي .10

 سنة 10 12 ملعقة وزن .11

 سنوات  5 200 4 محام مائي .12

 سنوات  5 500 5 جهاز تقطري .13

 سنوات  5 1000 2 ميزان حساس .14

 سنوات  5 2000 1 فرن كهربائي .15

 سنوات  5 100 10 رتينة تسخني .16

 سنوات  5 1200 6 جهاز توصيلية .17

 سنوات 5 150 3 حوض زجاجي .18
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  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  103

 سنوات 5 1500 5 فرن حرق .19

 سنوات 10 25 12 حامل سحاحة .20

 

 

 

 

 

 
 

 اساسيات الكيمياء الفيزيائيةخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي .1

 سنة 15 12 دورق خمروطي  .2

 سنة 30 12 سحاحة  .3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار  .4

 سنة 20 12 خمبار مدرج  .5

 سنة 35 12 ماصة  .6

 سنة 20 12 قياسيدورق   .7

 سنة 35 12 قمع فصل  .8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة  .9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي  .10

 سنة 10 12 ملعقة وزن  .11

 سنوات  5 200 4 محام مائي  .12

 سنوات  5 500 5 جهاز تقطري  .13

 سنوات  5 1000 2 ميزان حساس  .14

 سنوات  5 2000 1 فرن كهربائي  .15

 سنوات  5 100 10 رتينة تسخني  .16

 سنوات  5 1200 6 توصيليةجهاز   .17

 سنوات 5 150 3 حوض زجاجي  .18
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 اململكة العربية السعودية
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 التخصص
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 112 من  104

 سنوات 5 1500 5 فرن حرق  .19

 سنوات 10 25 12 حامل سحاحة  .20

 

 

 

 

 

 التحليل الطيفيخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي .1

 سنة 15 12 دورق خمروطي  .2

 سنة 30 12 سحاحة  .3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار  .4

 سنة 20 12 خمبار مدرج  .5

 سنة 35 12 ماصة  .6

 سنة 20 12 دورق قياسي  .7

 سنة 35 12 قمع فصل  .8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة  .9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي  .10

 سنة 10 12 ملعقة وزن  .11

 سنوات  5 200 4 محام مائي  .12

 سنوات  5 500 5 جهاز تقطري  .13

 سنوات  5 1000 2 ميزان حساس  .14

 سنوات  5 2000 1 فرن كهربائي  .15

 سنوات  5 100 10 رتينة تسخني  .16

 سنوات  5 1200 6 جهاز توصيلية  .17

 سنوات 5 150 3 حوض زجاجي  .18

 سنوات 5 1500 5 فرن حرق  .19
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  105

 سنوات 10 25 12 حامل سحاحة  .20

 سنوات 5 100000 2 جهاز االنبعاث الذري  .21

 سنوات 5 100000 2 جهاز االمتصاص الذري  .22

 سنوات 5 100000 2 جهاز االشعة الفوق بنفسجية واملرئية   .23

 سنوات 5 100000 2 جهاز االشعة حتت احلمراء  .24

 سنوات 5 300000 1 جهاز االنبعاث الذري يف البالزما  .25

 سنوات 5 5000 6 جهاز الكولورميرت  .26

 

 

 طرق الفصلخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 االفرادي()السعر 

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي .1

 سنة 15 12 دورق خمروطي  .2

 سنة 30 12 سحاحة  .3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار  .4

 سنة 20 12 خمبار مدرج  .5

 سنة 35 12 ماصة  .6

 سنة 20 12 دورق قياسي  .7

 سنة 35 12 قمع فصل  .8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة  .9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي  .10

 سنة 10 12 ملعقة وزن  .11

 سنوات  5 200 4 محام مائي  .12

 سنوات  5 500 5 جهاز تقطري  .13

 سنوات  5 1000 2 ميزان حساس  .14

 سنوات  5 2000 1 فرن كهربائي  .15

 سنوات  5 100 10 رتينة تسخني  .16

 سنوات  5 1200 6 جهاز توصيلية  .17

 سنوات 5 150 3 حوض زجاجي  .18
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  106

 سنوات 5 1500 5 فرن حرق  .19

 سنوات 10 25 12 حامل سحاحة  .20

 سنوات GC 4 150000 5جهاز كروماتوجرافيا الغاز  .21

 سنوات HPLC 2 150000 5جهاز كروماتوجرافيا السائل   .22

 سنوات 5 100000 2 جهاز االشعة الفوق بنفسجية واملرئية   .23

 سنة 50 15 عمود فصل زجاجي  .24

 
 

 التحليل الكهروكيميائيخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي 1

 سنة 15 12 دورق خمروطي 2

 سنة 30 12 سحاحة 3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار 4

 سنة 20 12 خمبار مدرج 5

 سنة 35 12 ماصة 6

 سنة 20 12 دورق قياسي 7

 سنة 35 12 قمع فصل 8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة 9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي 10

 سنة 10 12 ملعقة وزن 11

 سنوات  5 200 4 محام مائي 12

 سنوات 5 3000 1 جهاز تقطري 13

 سنوات 5 500 2 ميزان حساس 14

 سنوات 5 1000 1 فرن كهربائي 15

 سنوات 5 100 5 رتينة تسخني 16

 سنتان 150 12 جهاز توصيلية 17

 سنوات 5 100 3 حوض زجاجي 18

 سنوات 5 1500 1 فرن حرق 19

 سنتان PH 15 1500جهاز لقياس  20
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  107

 سنوات 5 4000 2 جهاز البوالروجرايف 21

 

 

 

 

 

 

 مهارت التحليل الكيميائيخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 كاس زجاجي 1

 سنة 15 12 دورق خمروطي 2

 سنة 30 12 سحاحة 3

 سنة 8 12 انبوبة اختبار 4

 سنة 20 12 خمبار مدرج 5

 سنة 35 12 ماصة 6

 سنة 20 12 دورق قياسي 7

 سنة 35 12 قمع فصل 8

 سنة 5 12 زجاجة ساعة 9

 سنة 70 5 مكثف زجاجي 10

 سنة 10 12 ملعقة وزن 11

 سنوات  5 200 4 محام مائي 12

 سنوات 5 3000 1 جهاز تقطري 13

 سنوات 5 500 2 ميزان حساس 14

 سنوات 5 1000 1 فرن كهربائي 15

 سنوات 5 100 5 رتينة تسخني 16

 سنتان 150 12 جهاز توصيلية 17

 سنوات 5 100 3 حوض زجاجي 18

 سنوات 5 1500 1 فرن حرق 19

 سنتان PH 15 1500جهاز لقياس  20

 سنوات 5 50000 1 جهاز االمتصاص الذري 21



 القسم

 التقنية الكيميائية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  108

 سنوات 5 15000 3 باللهبجهاز االنبعاث الذري  22

 سنوات 5 60000 1 جهاز االشعة املرئية والفوق بنفسجية 23

 

 

 

 تكرير البرتولخمترب 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 سنة 10 12 جهاز قياس نقطة الوميض املغلق 1

 سنة 15 12 جهاز قياس نقطة الوميض املفتوح 2

 سنة 30 12 جهاز قياس نسبة الكربون املتبقي )كونرادسون( 3

 سنة 8 12 جهاز قياس نسبة الكربون املتبقي )رامسبوتوم( 4

 سنة 20 12 جهاز قياس اللزوجة باسقاط الكرة 5

 سنة 35 12 جهاز قياس اللزوجة باالنابيب 6

 سنة 20 12 جهاز تقطري املنتجات البرتولية 7

 سنة 35 12 جهاز قياس الرقم االوكتيين 8

 سنة 5 12 الطرد املركزي 9

 سنة 70 5 احلمام املائي 10

 سنة 10 12 ميزان حساس 11

 سنوات 5 3000 1 جهاز تقطري 13
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  109

 

 

 

 ملحق عن أدوات التقييم

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:ميكننا أن نقتصر 

 

 االختبارات واألعمال الشفوية:-1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

ة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية أو تعزيز فكرة ما، وهذه األدا

 عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  110

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

ها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على هي أداة تقييم يتم تطبيق

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

ات واألعمال التحريرية من ، وميكننا أن ننظر إىل االختبارمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 اجلانب األول: األعمال الصفية: 

وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من 

الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق 

 تقسيم االختبارات اليت ُيعدها املدرب إىل نوعني:

ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى بعدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا   االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو جزئية 

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

وضوعية قياس قدرات عقلية االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة امل

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

عم أو ال أو احلكم على اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بن

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو  أسئلة التكملة

العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة ا ذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل 

 ر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.اختبار قدرة املتعلم على تذك

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 اختيار البديل الصحيح.

 وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  زاوجة:أسئلة التوفيق أو امل

أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار 

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود الخر. السؤال

هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 املختربات الكيميائية

 
 

 112 من  111

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

 من األسئلة يكون ذا إجابة حرة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقيدة.

 اجلانب الثاني: األعمال غري الصفية:

ملتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصفي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم ا

أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة 

بهدف اثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث 

 تسجيل املالحظات.و

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار ال

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةيف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام 

ه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث يضع وهذ بطاقة األداءعن طريق استخدام 

املقيِّم إشارة أو نسبة معينه أمام كل خطوة أو جزء تشري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف 

 التنفيذ.
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