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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انرزتيح
 المسم انًُاهح وطزق انرذريض

          

 تىصيف الممرر  

 انثزَايح / انثزايح  انراتغ نه انًقزر يزحهح انثكانىريىص

 ايحانؼُاصز انزئيظيح وانفزػيح نهثزَ انفزقح انزاتؼح شؼثح كيًياء 

 انقظى انراتغ نه انًقزر  انكيًياء تكهيح انؼهىو

 انقظى انًُىط ته ذذريض انًقزر انكيًياء تكهيح انؼهىو 

 / انًظرىي انذراطيانؼاو  9009/9000

 ذاريخ انًىافقح ػهً ذىصيف انًقزر      

 

 ت األساسية أوال : المعلىما     

CH413 كيًياء ػضىيح  كىد انًقزرV ٌانؼُىا 

 انًحاضزج 3 ذًاريٍ   - دروص ػًهيح 4 انًدًىع 7 )طاػح / أطثىع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 األهداف العامة للممرر  -1     

 دراطح انثرزول ، أصم ذكىيٍ خاو انثرزول

 وانغاس انطثيؼً حقىل انثرزول 

 دراطح انرزكية انكيًيائً وانخىاص انفيشيائيح نهثرزول

 دراطح ػًهياخ انفصم وانرُقيح وانًؼاندح نخاو انثرزول

 دراطح األهًيح انثرزوكيًاوياخ ػانًيا 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًؼزفح وانفهى -ا      

 يؼزفح أصم ذكىيٍ انثرزول 

 انرؼزف ػهً حقىل انغاس انطثيؼً وخاو انثرزول 

  0 -ا 

 يؼزفح انرزكية انكيًيائً نخاو انثرزول

 ذحذيذ انخىاص انفيشيائيح نهثرزول 

 9 -ا 

 3 -ا  خ انفصم وانرُقيح وانًؼاندح نخاو انثرزولانرؼزف ػهً ػًهيا

 انًهاراخ انذهُيح –ب            

 0 –ب  يهاراخ حم انًشكالخ 

 9 –ب  يهاراخ انرفكيز االتذاػً

 3 -ب       

 انًهاراخ انؼًهيح وانًهُيح –ج      

 0 –ج  نؼًهيح اخزاء انُدارب ا

 9 –ج  اطرخذاو األدواخ واألخهشج انؼًهيح

 3 -ج  انرؼايم يغ انًىاد انكيًيائيح

 يهاراخ ػايح ونها قاتهيح انُقم –د        

 0 -د  انرؼاوٌ ويا يرثؼه يٍ يهاراخ اخرًاػيح 

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع ػذد انظاػاخ انًحاضزج ػًهيذًاريٍ / 

 يقذيح ػٍ انثرزول  6 9 8

 أصم ذكىيٍ انثرزول 6 9 8

 حقىل انغاس انطثيؼً وخاو انثرزول 6 9 8

 انرزكية انكيًيائً وانخىاص انفيشيائيح نخاو انثرزول  6 9 8

 ػًهياخ انفصم وانرُقيح وانًؼاندح نخاو انثرزول 6 9 8

 األهًيح انثرزوكيًاوياخ ػانًيا فً انىقد انحانً  6 9 8
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 -انثالطريك  -األنياف  -انصُاػاخ انثرزونيح )انًطاط  6 9 8

 انًُظفاخ (

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 جانًحاضز

 9-4 انؼًهيح انظكاشٍ

 3-4 انؼزوض انضىئيح

 4-4 يُاقشح وانحىار

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 اخرثاراخ ذحزيزيح  نرقييى      

 9-5 اخرثاراخ ػًهيح  نرقييى      

 3-5 ياف االَداس نرقييى      

 4-5       نرقييى      

 5-5       نرقييى      

 جدول التمييم      

 انرقييى األول       األطثىع      

 انثاَيانرقييى        األطثىع      

 انرقييى انثانث       األطثىع      

 انرقييى انزاتغ       األطثىع      

 انرقييى انخايض       األطثىع      

 

 نسب التمييم       

 انذراطيايرحاٌ َصف انفصم       

 انذراطيايرحاٌ َهايح انفصم  70%

 االيرحاَاخ انشفهيح      

 االيرحاَاخ انؼًهيح 93%

 انذراطيانفصم  فيإػًال انظُح  7%

 أَىاع أخزي يٍ انرقييى      

 إلجماليا 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاخ   6-0      

 انكرة انذراطيح  6-9      

 كرة يىصً تها  6-3      

 ، ...نذورياخ ، يىاقغ ػهً شثكح انًؼهىياخ ا 6-4      

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      
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