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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتزتيح
 المسم لظى انكيًياء تكهيح انعهٕو

          

 تىصيف الممرر  

 انثزَايح / انثزايح  انتاتع نّ انًمزر يزحهح انثكانٕريٕص

 يح نهثزَايحانعُاصز انزئيظيح ٔانفزع شعثح انكيًياء -انفزلح انزاتعح 

 انمظى انتاتع نّ انًمزر  انعهٕوى انكيًياء تكهيح لظ

 انمظى انًُٕط تّ تذريض انًمزر لظى انكيًياء

 / انًظتٕٖ انذراطيانعاو  و9002/9000

 تاريخ انًٕافمح عهٗ تٕصيف انًمزر      

 

 ىمات األساسية أوال : المعل     

Ch 426 كيًياء عضٕيّ كٕد انًمزرΙΙΙV ٌانعُٕا 

 انًحاضزج 2 تًاريٍ         درٔص عًهيح       انًجًٕع 2 )طاعح / أطثٕع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 العامة للممرر األهداف  -1     

يٓذف ْذا انًمزر انٗ دراطح األَٕاع انًختهفّ يٍ األَظجّ يٍ حيث تصُيفٓا انٗ َظيح طثيعٗ َٔظيح صُاعٗ ٔانُظيح انطثيعٗ يثم) 

نٗ اطتز انظهيهٕس( أيا انُظيح انصُاعٗ انذٖ يتكٌٕ يٍ إَٔاع يختهفّ يٍ انثٕنيًيزاخ يثم) انثٕ -انصٕف -انكتاٌ -انحزيز انطثيعٗ

ٔانثٕنٗ أكزيهك ٔانثٕنٗ أييذ(. ٔيشًم انًمزر دراطح انطزق انًختهفّ نًعانجح كم َظيح يٍ حيث عًهياخ انتثيض  66انُايهٌٕ

ٔاالعذاد نهصثاغّ,ٔيٓذف انًمزر انٗ دراطح االَٕاع انًختهفّ نهصثغاخ انًظتخذيّ فٗ كم َظيح ٔكذنك عًهياخ يا تعذ انصثاغّ 

 دراطح انتمُياخ انًختهفّ نعًهياخ انصثاغّ ٔانعٕايم انًؤثزِ فيٓا.ٔكذنك يٓذف انًمزر انٗ 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًعزفح ٔانفٓى -ا      

  0 -ا  االَٕاع انًختهفح يٍ االَظجح اٌ يعزف انطانة

 9 -ا  انطزق انًختهفح نًعانجح كم َظيح

 3 -ا  انة االَٕاع انًختهفح يٍ انصثغاخاٌ يعزف انط

 انًٓاراخ انذُْيح –ب            

 0 –ب  هي انتفكيز في انطزق انعهًيح انثذيهح نًعانجح االَظجحاٌ يكتية انطانة انمذرج ع

 9 –ب       

 3 -ب       

 انًٓاراخ انعًهيح ٔانًُٓيح –ج      

 0 –ج  ة انطزق انًختهفح نتحضيز انصثغاخاٌ يعزف انطان

 9 –ج       

 3 -ج       

 يٓاراخ عايح ٔنٓا لاتهيح انُمم –د        

 0 -د       

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًٕضٕع عذد انظاعاخ انًحاضزج عًهيتًاريٍ / 

 ح انطثيعي ٔانُظيح انصُاعيانُظي 9 0      

 نُظح انطثيعيايثهح عهي ا 4 9      

 ايثهح عهي انُظح انصُاعي 4 9      

 انطزق انًختهفح نًعانجح انُظيح انطثيعي 4 9      

 ًختهفح نًعانجح انُظيح انصُاعيانطزق ان 4 9      

 االَٕاع انًختهفح نهصثغاخ 9 9      

 طزق انصثاغح 4 9      
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 يحاضزاخ

 9-4 انعًم في فزيك ٔتجًيع انًادج انعهًيح

 3-4 رانًُالشح ٔانحٕا

      4-4 

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 اختثاراخ دٔريح نتمييى انفٓى ٔانتطثيك

 9-5 اختثاراخ شفٓيح  نتمييى انتحصيم انذراطي

 3-5       نتمييى      

 4-5       نتمييى      

 5-5       نتمييى      

 جدول التمييم      

 انتمييى األٔل 0 األطثٕع انثاَي

 انثاَيانتمييى  9 األطثٕع انظادص

 انتمييى انثانث 3 األطثٕع انعاشز

 انتمييى انزاتع       األطثٕع      

 انتمييى انخايض       األطثٕع      

 

 نسب التمييم       

 انذراطيايتحاٌ َصف انفصم  00%

 انذراطيايتحاٌ َٓايح انفصم       

 االيتحاَاخ انشفٓيح      

 االيتحاَاخ انعًهيح 90%

 انذراطيانفصم  فيإعًال انظُح  00%

 إَٔاع أخزٖ يٍ انتمييى      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاخ   0-6 يذكزج انمظى  -كتة انًمزر

 انكتة انذراطيح  6-9      

 كتة يٕصٗ تٓا  3-6 انًتٕافزج تًكتثح انكهيح ٔانجايعح نكيًياءكتة ا

 ٕالع عهٗ شثكح انًعهٕياخ , ...نذٔرياخ , يا 4-6 دٔريح عهى انفيشياء

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      

  

  


