نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ

عبيؼخ ثغذاد -كهٛخ انؼهٕو

 .2انمظى انغبيؼ / ٙانًزكش

لظى ػهٕو انكًٛٛبء

 .3اطى  /ريش انًمزر

انظاليخ ٔااليٍ انكًٛٛبئٙ

 .4أشكبل انحعٕر انًزبحخ

يحبظزح َظزٚخ ٔػًهٛخ

 .5انفصم  /انظُخ

2116-2115

 .6ػذد انظبػبد انذراطٛخ (انكه)ٙ

1طبػخ ف ٙاالطجٕع نكم شؼجخ-انًزحهخ االٔنٗ

 .7ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف

2116-5-21

 .8أْذاف انًمزر
 -1دراسة امهية السالمة الكيميائية ودورها يف احلياة
 -2معرفة امهية االمن الكيميائي
 -3تعليم الطالب كيفية التعامل مع ادلشاكل الكيميائية واحلوادث والكوارث اليت قد يواجهها
 -4تدريب الطالب عمليا على استخدام ادوات السالمة الكيميائية

الصفحة 1

 .9يخزعبد انًمزر ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼزفٛخ
أ -1اٌ ٚؼزف انطبنت االخطبر انزٕٚ ٙاعٓٓب ف ٙحبنخ ػذو االنزشاو ثشزٔغ انظاليخ انكًٛٛبٔٚخ
أ– 2اٌ ٚظزطٛغ يؼزفخ كٛفٛخ رالف ٙانحٕادس ٔكٛف ٚظزطٛغ يؼبنغزٓب ف ٙحبل حذٔصٓب
أ -3اٌ ٚؼزف اْى االطؼبفبد االٔنٛخ
أ-4يؼزفخ كٛفٛخ حصٕال انحٕادس يضم انحزائك ٔارالخ انًٕاد ٔانزظًى
أ -5يؼزفخ اْى انؼاليبد انزحذٚزٚخ ٔاالشبراد انكًٛٛبئٛخ انخبصخ
أ- 6
ة –االْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنًمزر
ة .– 1انزطجٛك انؼًه ٙنهًبدح انُظزٚخ
ة – 2ػزض االفالو انٕصبئمٛخ انخبصخ ثكم يٕظٕع ف ٙانًمزر
ة – 3رٕصٛك يب رى دراطزّ َظزٚب يغ انٕالغ انؼًه ٙيٍ خالل سٚبرح يٛذاَٛخ الحذ انًؼبيم انكًٛٛبٔٚخ
ة- 4
غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1اطزخذاو انظجٕرح
 -2اطزخذاو شبشخ انؼزض ٔػزض انًبدح ثجزَبيظ انـ power point
 -3اػذاد انزمبرٚز انخبصخ ثبنًٕظٕع
 -4اػذاد االفالو انزٕظٛحٛخ
 -5اطزخذاو ٔطبئم اٚعبػ ٔيهصمبد حٕل انًٕظٕع
 -6ػًم طفزح ػهًٛخ خبصخ نزطجٛك ٔرؼشٚش انًٕظٕع
غزائك انزمٛٛى
 -1اخزجبراد شفٕٚخ
 -2اخزجبراد رحزٚزٚخ
 -3ػًم انزمبرٚز انخبصخ ثبنًٕظٕع
ط -االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1انزثػ ث ٍٛانًبدح انُظزٚخ ٔث ٍٛانحٕادس انحبصهخ ف ٙانحٛبح انٕٛيٛخ
ط -2ػزض انطبنت نهحٕادس انز ٙيز ثٓب ف ٙانحٛبح انٕٛيٛخ ٔيُبلشزٓب
ط -3ػًم ٔاعجبد ثٛزٛخ نذراطخ ثؼط انحٕادس ٔطجم يؼبنغزٓب
ط-4اػذاد رمبرٚز حٕل يٕاظٛغ انظاليخ انًخزهفخ
غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1اطزخذاو انظجٕرح
 -2اطزخذاو شبشخ انؼزض ٔػزض انًبدح ثجزَبيظ انـ power point
 -3اػذاد انزمبرٚز انخبصخ ثبنًٕظٕع
 -4اػذاد االفالو انزٕظٛحٛخ
 -5اطزخذاو ٔطبئم اٚعبػ ٔيهصمبد حٕل انًٕظٕع
 -6ػًم طفزح ػهًٛخ خبصخ نزطجٛك ٔرؼشٚش انًٕظٕع

الصفحة 2

غزائك انزمٛٛى
 -1اخزجبراد شفٕٚخ ٔيُبلشخ حٕل انًٕظٕع
 -2اخزجبراد رحزٚزٚخ
 -3ػًم انزمبرٚز انخبصخ ثبنًٕظٕع
د -انًٓبراد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخص.)ٙ
د -1رطٕٚز يٓبراد انطبنت ف ٙرشخٛص انظهٕكٛبد انظهجٛخ ٔكٛفٛخ يؼبنغزٓب
د -2رطٕٚز يؼهٕيبد انطبنت حٕل االخطبر ٔانحٕادس يحزًهخ انحصٕل ف ٙحٛبرّ انؼًهٛخ ٔانٕٛيٛخ
د-3رؼشٚش ايكبَٛخ انطبنت انذُْٛخ ف ٙفٓى انظاليخ انكًٛٛبئٛخ يٍ خالل ػزض االفالو انٕالؼٛخ ٔيُبلشزٓب
د -4رذرٚت انطبنت حٕل االطؼبفبد االٔنٛخ ٔكٛفٛخ يؼبنغخ انحٕادس.

 .11ثُٛخ انًمزر
األطجٕع

انظبػبد

يخزعبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اطى انٕحذح  /أٔ
انًٕظٕع

االٔل

1

يفبْٛى انظاليخ
انكًٛٛبئٛخ

يذخم انٗ انظاليخ
انكًٛٛبئٛخ

انضبَٙ

1

انضبنش

1

انزاثغ

1

انخبيض

1

انظبدص

1

غزٚمخ انزؼهٛى
اطزخذاو شبشخ
انؼزض ٔ
ػزض االفالو
اطزخذاو شبشخ
انؼزض ٔ
ػزض االفالو

دراطخ يبْ ٙانظًٕو
ٔكٛف رحصم ػًهٛخ
ػهى انظًٕو
انزظًى
كٛفٛخ حصٕل انحزائك
اطزخذاو شبشخ
ٔاطجبثٓب ٔكٛف ًٚكٍ
انؼزض ٔ
انحزائك
انظٛطزح ػهٓٛب ٔ
ػزض االفالو
انٕلبٚخ يُٓب
اطزخذاو شبشخ
يؼُٗ االرالخ ٔكٛفٛخ
انؼزض ٔ
االرالخ
يؼبنغزٓب
ػزض االفالو
اطزخذاو شبشخ
انغزٔػ ٔانحزٔق
انؼزض ٔ
االطؼبفبد االٔنٛخ
ٔكٛفٛخ يؼبنغزٓب
ػزض االفالو
اطزخذاو شبشخ
انههٕاصك ٔاالشبراد فٓى يؼُٗ كم اشبرح
انؼزض ٔ
ٔيهصك ٔدالنزّ
انزحذٚزٚخ
ػزض االفالو

غزٚمخ انزمٛٛى
االطئهخ
انشفٕٚخ
االطئهخ
انشفٕٚخ
االطئهخ
انشفٕٚخ
االطئهخ
انشفٕٚخ
االطئهخ
انشفٕٚخ
االطئهخ
انشفٕٚخ

انظبثغ

1

ايزحبٌ

ايزحبٌ

-

ايزحبٌ
رحزٚز٘

انضبيٍ

-

طفزح ػهًٛخ

طفزح انٗ يؼًم
انشٕٚد انُجبرٛخ

-

-

الصفحة 3

 .11انجُٛخ انزحزٛخ

 -1انكزت انًمزرح انًطهٕثخ

ملزمة حول السالمة الكيميائية

 -2انًزاعغ انزئٛظٛخ (انًصبدر)

كتاب السالمة واالمن الكيميائي

ا -انكزت ٔانًزاعغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
(انًغالد انؼهًٛخ ,انزمبرٚز).....,

تقارير علمية ومجالت حول الحوادث وكيفية ومعالجتها وكيفية تطوير

ة -انًزاعغ االنكززَٔٛخ ٔيٕالغ
االَززَذ......

الخبرات في مجال السالمة الكيميائية

ادلواقع االلكرتونية اخلاصة بالدورات وورش العمل العادلية حول موضوع السالمة
الكيميائية

 .1خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ
-1ػًم ٔرع ػًم خبصخ ثبنطالة نفٓى انظاليخ انكًٛٛبئٛخ ٔاًْٛزٓب ف ٙانحٛبح
 -2ػًللم دٔراد نالطللؼبفبد االٔنٛللخ ٔانللذفبع انًللذَ ٙنهطللالة ٔانًُزظللج ٍٛنًؼزفللخ كٛفٛللخ يٕاعٓللّ
انحٕادس انًخزهفخ
 -3سٚللبدح انلللٕػ ٙحلللٕل يٕظلللٕع انظلللاليخ انكًٛٛبئٛلللخ يلللٍ خلللالل سٚلللبدح انًهصلللمبد ٔاالشلللبراد
انزٕظٛحٛخ انخبصخ
 -4حش انطبنت ػهٗ ػًم يهصمبد رٕظٛحٛخ حٕل يٕاظٛغ انظاليخ انًخزهفلخ ٔيلٍ ٔعٓلّ َظلزِ
نزؼشٚش يجذأ انضمخ ثبنُفض ٔانًشبركخ ف ٙانُذٔاد ٔانذٔراد انخبصخ ثٓذا انًٕظٕع
 -5ػللزض انًشٚللذ يللٍ االفللالو انخبصللخ ٔانٕصبئمٛللخ حللٕل ْللذا انًٕظللٕع ٔخبصللخ انحللٕادس انزللٙ
حصهذ ػبنًٛب ٔكٛف رى يؼبنحزٓب ٔانظٛطزح ػهٓٛب
 -6سٚبدح انظفزاد انؼهًٛخ انٗ انًٕالغ ٔانًؼبيم انكًٛٛبٔٚخ ٔحلش انطبنلت ػهلٗ رظلغٛم يالحظبرلّ
ٔػًم رمبرٚز ثًب شبْذِ ف ٙرهك انًٕالغ حٕل رطجٛك يٕظٕع انظاليخ انكًٛٛبٔٚخ.

الصفحة 4

الصفحة 5

