نمىذج
تىصيف الممرر
انرزتيح
انًُاهح وطزق انرذريض

الكلية
المسم

تىصيف الممرر
انثزَايح  /انثزايح انراتع نه انًقزر
انعُاصز انزئيظيح وانفزعيح نهثزَايح
انقظى انراتع نه انًقزر
انقظى انًُىط ته ذذريض انًقزر
انعاو انذراطي  /انًظرىي
ذاريخ انًىافقح عهً ذىصيف انًقزر
أوال  :المعلىمات األساسية
كيًياء عضىيح III
انعُىاٌ
ذًاريٍ
4
انًحاضزج

يزحهح انثكانىريىص
انفزقح انثانثح شعثح كيًياء
انكيًياء تكهيح انعهىو
انكيًياء تكهيح انعهىو
9000/9002

-

دروص عًهيح

انًدًىع

4

كىد انًقزر
8

CH313
(طاعح  /أطثىع)

ثانيا  :معلىمات مهنية
 -1األهداف العامة للممرر
اطرخذاو طزق انرحهيم األنً انطيفيح نهرعزف عهً انًزكثاخ انعضىيح
دراطح االيرصاص االنكرزوًَ نهكرهه واطرخذايها فً انرعزف عهً انًدًىعاخ انفعانه فً انًزكثاخ انعضىيح
دراطح ذقظيى انكزتىهيذراخ
دراطح خىاص وذحضيز وذفاعالخ انظكزياخ
دراطح ذقظيًاخ االحًاض األييُيح و انخىاص انفيشيائيح وانكيًيائيح وطزق ذحضيز األحًاض األييُيح
دراطح ذحضيز انهيثيذاخ انعذيذج وطزق انرعزف عهيها
دراطح انثزوذيُاخ يٍ حيث انخىاص انفيشيائيح وانكيًيائيح
 -2مخرجات التعلم المستهدفة ( ) ILOs
ا -انًعزفح وانفهى
يعزفح طزق انرحهيم اآلنً انطيفيح نهرعزف عهً انًزكثاخ انعضىيح
ا0-
يعزفح خىاص انظكزياخ األحاديح وانثُائيح وانعذيذج
ا9-
يعزفح طزق ذحضيز انظكزياخ
ذحذيذ انخىاص انفيشيائيح وانكيًيائيح نألحًاض األييُيح
ا3-
ذحذيذ انخىاص انفيشيائيح وانكيًيائيح نألحًاض األييُيح
ب – انًهاراخ انذهُيح
ب –  0يهاراخ حم انًشكالخ
ب –  9يهاراخ انرفكيز االتذاعً
ب3-
ج – انًهاراخ انعًهيح وانًهُيح
ج –  0اخزاء انُدارب انعًهيح
ج –  9اطرخذاو األدواخ واألخهشج انعًهيح
ج  3 -انرعايم يع انًىاد انكيًيائيح
د – يهاراخ عايح ونها قاتهيح انُقم
انرعاوٌ ويا يرثعه يٍ يهاراخ اخرًاعيح
د0-
د–9
د3-
 - 3المحتىيات
انًىضىع
كيًياء عضىيح طيفيح :
طزق انرحهيم انطيفيح نهرعزف عهً انًزكثاخ انعضىيح
ذطثيقاخ أطياف االشعح ذحد انحًزاء
يطياف انزَيٍ انُىوي انًغُاطيظً
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عذد انظاعاخ انًحاضزج
0
4
4
4

0
0

ذًاريٍ  /عًهي
4
4
4
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االيرصاص االنكرىًَ نهكرهه واطرخايها فً انرعزف عهً
انًدًىعاخ انفعانح فً انًزكثاخ انعضىيح
كيًياء انكزتىهيذراخ وانثزوذىَاخ وانهيثيذاخ
ذقظيى انكزتىهيذراخ
خىاص وذحضيز وذفاعالخ انظكزياخ االحاديح وانثُائيح
وانعذيذج
ذقظيى األحًاض األييُيح
انخىاص انفيشيائيح وانكيًيائيح نألحًاض األييُيح
طزق ذحضيز األحًاض األييُيح
ذحضيز انهيثيذاخ انعذيذج
طزق انرعزف عهً انهيثيذاخ انعذيذج
انخىاص انفيشيائيح وانكيًيائيح نهثزوذيُاخ

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

 -4أساليب وطرق التعليم والتعلم
انًحاضزج
0-4
انظكاشٍ انعًهيح
9-4
انعزوض انضىئيح
3-4
يُاقشح وانحىار
4-4
 -5أساليب تمييم الطالب
اخرثاراخ ذحزيزيح
0-5
اخرثاراخ عًهيح
9-5
ياف االَداس
3-5
4-5
5-5
جدول التمييم
انرقييى األول
انرقييى انثاَي
انرقييى انثانث
انرقييى انزاتع
انرقييى انخايض

نرقييى
نرقييى
نرقييى
نرقييى
نرقييى
األطثىع
األطثىع
األطثىع
األطثىع
األطثىع

نسب التمييم
ايرحاٌ َصف انفصم انذراطي
ايرحاٌ َهايح انفصم انذراطي
االيرحاَاخ انشفهيح
االيرحاَاخ انعًهيح
إعًال انظُح في انفصم انذراطي
أَىاع أخزي يٍ انرقييى
اإلجمالي

%00
%90
%00
100%

طرق أخري فعاله للتمييم
 – 6لائمة المراجع
 0-6يذكزاخ
 9-6انكرة انذراطيح
 3-6كرة يىصً تها
 4-6انذورياخ  ،يىاقع عهً شثكح انًعهىياخ ... ،
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صفحة رلم 2

 -7التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم
منسك الممرر
رئيس المسم
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