نمىذج
تىصيف الممرر
الكلية
المسم

انتزتيح
قضى انكيًياء تكهيح انؼهىو

تىصيف الممرر
انثزَايح  /انثزايح انتاتغ نه انًقزر
انؼُاصز انزئيضيح وانفزػيح نهثزَايح
انقضى انتاتغ نه انًقزر
انقضى انًُىط ته تذريش انًقزر
انؼاو انذراصي  /انًضتىي
تاريخ انًىافقح ػهً تىصيف انًقزر
أوال  :المعلىمات األساسية
كيًياءغيز ػضىيه VΙ
انؼُىاٌ
تًاريٍ
9
انًحاضزج

يزحهح انثكانىريىس
انفزقح انزاتؼح  -شؼثح انكيًياء
قضى انكيًياء تكهيح انؼهىو
قضى انكيًياء
9000/9002و

دروس ػًهيح

انًدًىع

9

كىد انًقزر
4

Ch 424
(صاػح  /أصثىع)

ثانيا  :معلىمات مهنية
 -1األهداف العامة للممرر
دراصح ػًهياخ انتًاثم
دراصح َظزيح انًدًىػاخ وتطثيقاتها فً انكيًياء انغيز ػضىيه انًتقذيه.
 -2مخرجات التعلم المستهدفة ( ) ILOs
ا -انًؼزفح وانفهى
اٌ يؼزف انطانة ػًهياخ انتًاثم
ا0-
اٌ يتؼزف انطانة ػهي َظزيح انًدًىػاخ
ا9-
اٌ يؼزف انطانة تطثيقاخ َظزيح انًدًىػاخ
ا3-
ب – انًهاراخ انذهُيح
ب –  0اٌ يكتضة انطانة انقذرج ػهي انًقارَح
ب–9
ب3-
ج – انًهاراخ انؼًهيح وانًهُيح
ج –  0اٌ يكتضة انطانة انًهاراخ انؼًهيح
ج–9
ج3-
د – يهاراخ ػايح ونها قاتهيح انُقم
د0-
د–9
د3-
 - 3المحتىيات
انًىضىع
دراصح يفهىو ػًهياخ انتًاثم
دراصح َظزيح انًدًىػاخ
َظزيح انكدًىػاخ ويفهىو انتًاثم
تطثيقاخ َظزيح انًدًىػاخ فً انكيًياء انغيز ػضىيه
انًتقذيه.
دراصح تؼض انتطثيقاخ انؼًهيح نُظزيح انًدىػاخ
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ػذد انضاػاخ انًحاضزج
9
4
9
4
9
4
9
4
4
4

تًاريٍ  /ػًهي

9
9
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 -4أساليب وطرق التعليم والتعلم
يحاضزاخ
0-4
صكاشٍ ػًهيح
9-4
انًُاقشح وانحىار
3-4
4-4
 -5أساليب تمييم الطالب
اختثاراخ دوريح
0-5
اخزاء انتدارب انؼًهيح
9-5
اختثاراخ شفهيح
3-5
4-5
5-5
جدول التمييم
0
انتقييى األول
9
انتقييى انثاَي
3
انتقييى انثانث
انتقييى انزاتغ
انتقييى انخايش

نتقييى
نتقييى
نتقييى
نتقييى
نتقييى

انفهى وانتطثيق
انًهاراخ انؼًهيح
انتحصيم انذراصي

األصثىع
األصثىع
األصثىع
األصثىع
األصثىع

انثاَي
انضادس
انؼاشز

نسب التمييم
ايتحاٌ َصف انفصم انذراصي
ايتحاٌ َهايح انفصم انذراصي
االيتحاَاخ انشفهيح
االيتحاَاخ انؼًهيح
إػًال انضُح في انفصم انذراصي
أَىاع أخزي يٍ انتقييى
اإلجمالي

%00
%90
%00
100%

طرق أخري فعاله للتمييم
 – 6لائمة المراجع
 0-6يذكزاخ
 9-6انكتة انذراصيح
 3-6كتة يىصً تها
 4-6انذورياخ  ،يىاقغ ػهً شثكح انًؼهىياخ ... ،

كتة انًقزر -يذكزج انقضى
كتة انكيًياء انًتىافزج تًكتثح انكهيح واندايؼح
دوريح ػهى انفيزياء

 -7التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم
منسك الممرر
رئيس المسم
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