ًَٕرج ٔطف انًمشس

ٔطف انًمشس انذساع ٙنؼاو 2012-2012
ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚداصاً يمرضٛا ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ انطانة ذسمٛمٓا يثشُْاً ػًا إرا
كاٌ لذ زمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًرازحٔ .التذ يٍ انشتظ تُٓٛا ٔتٔ ٍٛطف انثشَايح.

 .1انًؤعغح انرؼهًٛٛح

ٔصاسج انرؼهٛى انؼان -ٙخايؼح تغذاد – كهٛح انؼهٕو

 -1انمغى اندايؼ / ٙانًشكض

 -2لغى انكًٛٛاء  /انكًٛٛاء انفٛضٚأٚح

 -3اعى  /سيض انًمشس

 -4وْ-ذٖ َدى انذ ٍٚػثذ انهطٛف  ,و -صْشِ ػثذ انكشٚى  ,و.وْٛ .فاء
ػثذ االيٛش  /يخرثش انكًٛٛاء انفٛضٚأٚح

 -5أشكال انسضٕس انًرازح

 -6ذذسٚظ ػًه ٙف ٙانًخرثش

 -7انفظم  /انغُح

 -8انفظم االٔل ٔانثاَ2116-2115 ٙ

 -9ػذد انغاػاخ انذساعٛح (انكه)ٙ
-11

ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف

-13

أْذاف انًمشس

-11

طثاز 16 ٙعاػح ٔانًغائ 8 ٙعاػاخ

-12

2116-5 -17

تطبقات في الكيمباء الحركيو والثرموداينمك والكهربائيو والضوئيو والنانو تكنولوجي وتطبيقات المختبريو
للكيمياء الفيزياويو ومدى استفادة الطالب من الجانب العملي وتطبيقو في الدرس النظري وتطبيقو في
الحياة العملية بعد التخرج.وقد تم ادخال تجارب جديده تواكب التطور العلمي .

 .2يخشخاخ انًمشس ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

انظفسح 1

أ -االْذاف انًؼشفٛح
أ -1دساعح ذطثٛماخ انكًٛٛاء انفٛضٚأ ّٚانؼًهٔ ٙيذٖ االعرفادج يُٓا ف ٙانًغرمثم
أ– 2انرؼشف ػهٗ اخٓضِ انمٛاط انًخرثشٔ ّٚاالعرفادِ يُٓا ف ٙانظُاػّ
أ -3ذؼٕٚذ انطهثّ االػرًاد ػهٗ لذساخ انطهثّ ف ٙاداء انرداسب انؼًه.ّٛ
أ -4ذؼهٛى انطهثّ ػهٗ ازرشاو انٕلد انًخظض نّ ف ٙانؼًم انًخرثش٘
أ -5ذؼهٛى انطهثّ ػهٗ انسشص ػهٗ اخٓضِ ٔادٔاخ انًخرثش يٍ اخم اعرًشاس ّٚانؼًم
أ -6ذؼهٛى انطهثّ ػهٗ كٛفٛح انرؼايم يغ انًٕاد انكًٛٛأٔ ّٚانغاليّ انؼايّ ف ٙانًخرثش.
ب –االْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًمشس
ب .– 1ذطثٛماخ انكًٛٛاء انفٛضٚأ ّٚانُظش ّٚػًهٛا ف ٙانًخرثش ٔيذٖ االعرفادج يُٓا
ب – 2ادخال ذداسب زذٚثّ ذخض انًُٓح انًمشس نهغُّ انذساعّٛ
ب– 3ذؼهٛى انطهثّ ػهٗ َثاط انًؼهٕياخ يٍ انٕعائم انرٕاطم انسذٚثّ يٍ االَرشَٛد ٔاالعرفادِ يُٓا
ب -4االنرضاو ترؼهًٛاخ انًخرثش ٔيساعثّ انًخانف يُٓى
طرائق انتعهيى وانتعهى
انششذ انًفظم نهرداسب ػهٗ انغثٕسج ٔاػطاء انًؼهٕياخ انؼايّ انر ٙذخض انرداسب انفٛضٚأٔ ّٚكٛفّٛ
ذسضٛش انًسانٛم ترشاكٛض ٔأصاٌ يؼ ُّٛزغة انمٕاَ ٍٛانفٛضٚأ ّٚانخاطّ تٓزا انغشع ٔ.انردٕل تٍٛ
انطهثّ نغشع ششذ انرداسب انخاطّ نكم يدًٕػّ الٌ كم يخرثش ف ّٛعٛد يٍ انرداسب (  11ذداسب )
ٔذٕخ ّٛانطالب ػهٗ االنرضاو ٔازرشاو انؼًم ف ٙانًخرثش ٔ ,اػطاء انرؼهًٛاخ انخاطّ نكم خٓاص لٛاط
ف ٙانًخرثش .

طشائك انرمٛٛى
-1االيرساَاخ انٕٛيّٛ
 -2انرماسٚش االعثٕػّٛ
 -3ذمٛٛى انطهثّ ػهٗ عهٕكٓى ف ٙانًخرثش ٔيذٖ ازرشايٓى نهٕلد ٔانكادس انرذسٚغٙ
ج -االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
ج -1ذمٛٛى انطهثّ انًرفٕلٔ ٍٛذشدٛؼٓى ػهٗ االعرًشاس تانرفٕق
ج -2يشاسكّ انطهثّ ف ٙزم يشاكهٓى
ج -3يغاػذذٓى ػهٗ ذظسٛر االخطاء انرًٚ ٙشٌٔ فٓٛا تمذس االيكاٌ.
ج-4انرؼاطف يؼٓى ف ٙانًاكم انرًٚ ٙشٌٔ فٓٛا ٔيسأنّ زهٓا اٌ ايكٍ .ز
د -انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظ.)ٙ
د -1انًشاسكّ ف ٙيساضشاخ انرؼهٛى انًغرًش
د -2انًشاسكّ ف ٙنداٌ انذائً ّٛف ٙانمغى
د-3زضٕس ٔسػ انؼًم
د-4زضٕس انُذٔاخ انؼهًٔ ّٛاخشاء انثسٕز انؼهً ّٛانًرطٕسج.

تُٛح انًمشس

انظفسح 2

األعثٕع

انغاػاخ

االٔل

 16عاػّ
ػًهٙ

طثازٙ
ثاَٙ

يخشخاخ انرؼهى
انًطهٕتح

4 - 8/10/2015

اعى انٕزذج  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚمح
انرؼهٛى

طشٚمح انرمٛٛى

يخرثش انكًٛٛاء انفٛضٚأّٚ
انؼًه ٙنهًشزهّ انثاَّٛ
ٔانثانثّ

انؼًهٙ

االيرساَاخ انٕٛيّٛ
ٔ ,انرماسٚش
ٔانسضٕس انٕٛيٙ

كًٛٛاء انثشيٕداًُٚك
انؼًهٙ

ذداسب ػًهٛح
يخرثشّٚ

11 -15 /10/2015
18 -22 /10/2015
25 -29 /10 /2015

3
4
5

1-5/11/2015
8-12/11/2015
15-19/11/2015

6
7
8
9
41
44
42
13

22-26/11/2015
29,30/11-3/12 /2015
6-10/12/2015
13-17/12/2015
20-24/12/2015
27-31/12/2015

44

3-14 /1/2016
انفظم انذساع ٙانثاَٙ
نهًشزهّ انثانثّ

ايرساٌ انؼًهَٓ ٙائٙ
نهكٕسط االٔل
انكًٛٛاء
انكٓشتائٛحٔكًٛٛاء
انسشكٛاخ ٔانضٕئٛح

ػًهٙ

 16عاػّ
طثازٙ

4
2
3
4

ػًهٙ

1-3 /3/ 2016
6-10 /3/2016
13-17 /3/2016
20-24/3/2016
27 -31 /3/2016
3-7 /4/2016
17-21/4/2016
24-28/4/2016
2-5/5/2016
8-12/5/2016

-44

ايرساٌ َٓائ ٙانؼًهٙ
نهكٕسط انثاَٙ

انثُٛح انرسرٛح

انظفسح 3

ػًهٙ

االيرساَاخ انٕٛيٛح
ٔانرماسٚش
,
ٔانسضٕس انٕٛيٙ

-15

انكرة انًمشسج انًطهٕتح

-16

انًشاخغ انشئٛغٛح (انًظادس)

by JAMIS. Experiments inphysical chemistry
يهضيح انكًٛٛاء انفٛضٚأٚح انؼًه ٙتاششاف و ْذٖ َدى انذ ٔ ٍٚو صْشج
ػثذ انكشٚى
اساسيات الكيمياء الفيزيائية وتطبيقاتها العممية لمدكتور خالدعيسى العاني

ا -انكرة ٔانًشاخغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
(انًدالخ انؼهًٛح ,انرماسٚش).....,

ب -انًشاخغ االنكرشَٔٛح ٔيٕالغ االَرشَد......

.)1890(Practical physical chemistry,A.M.James and
F.E.Richard 3rd.ed.
Experiments inphysical chemistry,David
P.Shoemaker,Carl W.Garland,Jeffrey I.Steinfeld.

المجالت العلميو الخاصو باالختصاص الدقيق والتقارير العملية والكتب

ذات المواضيع الخاصو بالعمل واستخدام مراجع علميو من االنترنيت

خًٛغ انًشاخغ االنكرشَٔ ّٛانخاطّ تانًٕضٕع انؼًهٔ ٙانرداسب انؼًهّٛ
انرَ ٙمٕو تاخشائٓا تانًخرثش

 .1خطة تطوير انمقرر انذراسي
نقذ قاو كادر انتذريسي في انمختثر تتطوير انتجارب انعهميو وادخال تجارب جذيذه نهعمم في
انمختثر تواكة انتطور انعهمي انجذيذ تجارب في اننانو تكنونوجي وخاليا انطاقو انشمسيو.

انظفسح 4

