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انتزتيح
قضى انكيًياء تكهيح انعهٕو

تىصيف الممرر
انثزَايح  /انثزايح انتاتع نّ انًقزر
انعُاصز انزئيضيح ٔانفزعيح نهثزَايح
انقضى انتاتع نّ انًقزر
انقضى انًُٕغ تّ تذريش انًقزر
انعاو انذراصي  /انًضتٕٖ
تاريخ انًٕافقح عهٗ تٕصيف انًقزر
أوال  :المعلىمات األساسية
كيًياء ععٕيح ارٔياتيح
انعُٕاٌ
تًاريٍ
9
انًحاظزج

يزحهح انثكانٕريٕس
انفزقح أني تعهيى اصاصي -شعثح انعهٕو
قضى انكيًياء تكهيح انعهٕو
قضى انكيًياء
9000/9002و

درٔس عًهيح

انًدًٕع

9

كٕد انًقزر
4

Ch 102
(صاعح  /أصثٕع)

ثانيا  :معلىمات مهنية
 -1األهداف العامة للممرر
يٓذف انًقزر اني دراصح انكيًياء انععٕيّ االرٔياتيّ يٍ خالل:
تعزيف عاو نهصفّ االرٔياتيّ  -انٓيذرٔكزتَٕاخ االرٔياتيّ -انًشتقاخ انٓانٕخيُيّ نهًزكثاخ االرٔياتيّ -احًاض انضهفَٕيك
االرٔياتيّ -االحًاض االرٔياتيّ ٔيشتقاتٓا -يزكثاخ انُيتزٔ ارٔياتيّ -االييُاخ االرٔياتيّ  -انفيُٕالخ -االنذْيذاخ -انكيتَٕاخ
االرٔياتيّ.
ٔكذنك دراصح كيًياء انًزكثاخ االرٔياتيّ عذيذِ انحهقّ ٔانذٖ فيُيم انًُفصهّ ٔانًُذيدّ يٍ حيث انخٕاص ٔانتحعيز ٔانتفاعالخ
ٔاالصتخذاياخ فٗ االغزاض انصُاعيّ انًختهفّ
 -2مخرجات التعلم المستهدفة ( ) ILOs
ا -انًعزفح ٔانفٓى
يعزف انطانة انصفح االرٔياتيح ٔتعط يزكثاتٓا
ا0-
يعزف انطانة انًزكثاخ االرٔياتيح عذيذج انحهقاخ
ا9-
اٌ يعزف انطانة تطثيقاخ انكيًياء غي رانععٕيح في انحياج انيٕييح
ا3-
ب – انًٓاراخ انذُْيح
ب –  0اٌ يكتضة انطانة انقذرج عهي تضًيح انًزكثاخ انععٕيح
ب–9
ب3-
ج – انًٓاراخ انعًهيح ٔانًُٓيح
ج –  0اٌ يكتضة انطانة انًٓاراخ انعًهيح انخاصح تتحعيز تعط انًزكثاخ انععٕيح االرٔياتيح
ج–9
ج3-
د – يٓاراخ عايح ٔنٓا قاتهيح انُقم
انًٓاراخ انعًهيح
د0-
د–9
د3-
 - 3المحتىيات
انًٕظٕع
يقذيح عٍ انكيًياء انععٕيح االرٔياتيح
انٓيذرٔكزتَٕاخ االرٔياتيّ -انًشتقاخ انٓانٕخيُيّ
نهًزكثاخ االرٔياتيّ
احًاض انضهفَٕيك االرٔياتيّ -االحًاض االرٔياتيّ
ٔيشتقاتٓا
ركثاخ انُيتزٔ ارٔياتيّ -االييُاخ االرٔياتيّ -
انفيُٕالخ -االنذْيذاخ -انكيتَٕاخ االرٔياتيّ.
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عذد انضاعاخ انًحاظزج
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4
9
4
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تًاريٍ  /عًهي
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كيًياء انًزكثاخ االرٔياتيّ عذيذِ انحهقّ ٔانذٖ فيُيم
انًُفصهّ ٔانًُذيدّ
انخٕاص ٔانتحعيز ٔانتفاعالخ نهًزكثاخ عذيذج
انحهقاخ
االصتخذاياخ فٗ االغزاض انصُاعيّ انًختهفّ نهًزكثاخ
االرٔياتيح عذيذج انحهقاخ

4

9

4

9

4

9

 -4أساليب وطرق التعليم والتعلم
يحاظزاخ
0-4
عزٔض عًهيح
9-4
انًُاقشح ٔانحٕار
3-4
4-4
 -5أساليب تمييم الطالب
اختثاراخ دٔريح
0-5
اخزاء انتدارب انعًهيح
9-5
اختثاراخ شفٓيح
3-5
4-5
5-5
جدول التمييم
0
انتقييى األٔل
9
انتقييى انثاَي
3
انتقييى انثانث
انتقييى انزاتع
انتقييى انخايش

نتقييى
نتقييى
نتقييى
نتقييى
نتقييى

انفٓى ٔانتطثيق
انًٓاراخ انعًهيح
انتحصيم انذراصي

األصثٕع
األصثٕع
األصثٕع
األصثٕع
األصثٕع

انثاَي
انضادس
انعاشز

نسب التمييم
ايتحاٌ َصف انفصم انذراصي
ايتحاٌ َٓايح انفصم انذراصي
االيتحاَاخ انشفٓيح
االيتحاَاخ انعًهيح
إعًال انضُح في انفصم انذراصي
إَٔاع أخزٖ يٍ انتقييى
اإلجمالي

%00
%90
%00
100%

طرق أخري فعاله للتمييم
 – 6لائمة المراجع
 0-6يذكزاخ
 9-6انكتة انذراصيح
 3-6كتة يٕصٗ تٓا
 4-6انذٔرياخ  ،يٕاقع عهٗ شثكح انًعهٕياخ ... ،
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كتة انًقزر -يذكزج انقضى
كتة انكيًياء انًتٕافزج تًكتثح انكهيح ٔاندايعح
دٔريح عهى انفيزياء
صفحة رلم 2

 -7التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم
يعًم انكيًياء
انًٕاد انكيًيائيح
منسك الممرر
رئيس المسم
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