ًَىرج ()12
جايعح /أكادًَُح  :وسارج انتعهٍى انعانى
كهُح  /يعهذ :انًعهذ انعانى نهفُىٌ انتطثٍقٍح – انتجًع انخايض
قسى  :انتصًٍى انذاخهى واالحاث
ذىصُف يقشس دساسٍ

 -1بٌانات المقرر
انفشقح /انًسرىي:األونى
إسى انًقشس :كًُُاء أخشاب انفصم انذساسً :األول
انشيض انكىدٌ1501:
انعاو انذساسٍ2012/ 2017:
َظشي ( )1عًهً ()3
انرخصص :انتصًٍى انذاخهى واألحاث عذد انىحذاخ انذساسُح ) 4( :

 -2هذف
انًقشس:

 -1تًٍُح قذراخ انطانة انتحهٍهٍح وانتزكٍثٍح وانتطثٍقٍح تًعزفه األنىاٌ ( انًخضثاخ)
واألخشاب .

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :

أ -المعلومات
والمفاهٌم :
ب -المهارات
الذهنٌة :

جـ  -المهارات
المهنٌة الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

أٌ -1عذد انخىاص انكًٍٍائٍح و انفٍشٌائٍح و انًٍكاٍَكٍح نألخشاب .
أٌ -2ظزد كًٍٍاء انخاياخ انًختهفح (كحىالخ – فٍُىالخ) واالخشاب وخىاصها
ويىاصفتها وانًظتخذيح فى صُاعح االحاث .
أٌ -3عذد انًصطهحاخ انكًٍٍائٍح وانفٍشٌائٍح نألخشاب وانىرق .
بٌ -1ختارانًىاصفاخ وانخىاص انفٍُح نثعط األخشاب طثقا نطثٍعح َىع انخشة
وكذنك انىرق .
بٌ -2ظتُتج انثٍاَاخ وانًعهىياخ وانًىاصفاخ انكًٍٍائٍح وانفٍشٌائٍح وانًٍكاٍَكٍح
نألخشاب وانىرق .
بٌ -3ظتُتج حهىل يتُىعح إلطتخذاو األخشاب فى يتطهثاخ انتصًٍى انذاخهى واألحاث
طثقا نخىاصها .
جـٌ -1ختار انخاياخ وانًىاد انًظتخذيح نألخشاب انًختهفح وغٍزها طثقا نطثٍعح
اإلطتخذاو فً انتصًٍى انذاخهى واالحاث .
جـٌ -2ضع انًىاصفاخ انتُفٍذٌح نثعط انتصًًٍاخ طثقا نهخىاص انكًٍٍائٍح
وانفٍشٌائٍح وانًٍكاٍَكٍح نألخشاب وغٍزها يٍ انخاياخ .
دٌ -1تعايم يع طزق قٍاص خىاص انخاياخ (أخشاب – ورق -خاياخ اخزي ).
دٌ -2عذ انثحج انتطثٍقى نخىاص انخاياخ .
دٌ -3قذو انعزض انفعال و ٌذٌز انًُاقشاخ وانحىاراخ .
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 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1

عشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ
خطط انرحسٍُ عٍ انعاو انًاضً

4

2

كيمياء الكحوالت والفينوالت وااليثرات

4

4

3

كيمياء االلدهيدات والكيتونات والحماض
الكربوكسيلية واالسترات
كيمياء الكربوهيدرات

4

-

4

4

1

3

5

المكونات االساسية لجدار الخلية الخشبية
(ا -السليولوز)
التفاعالت الكيميائية للسليولوز

4

4

-

4

1

3

7

المكونات االساسية لجدار الخلية الخشبية (ب-
التركيب الكيميائي وخواص الهيميسليولوز)

4

1

3

8
9

اخرثاس أعًال انسُح

4
4

1

3

4

1

3

1

3
4

4

6

عدد
الساعات

محاضرة

درس

4

-

10

المكونات االساسية لجدار الخلية الخشبية (ج-
التركيب الكيميائي وخواص الجنين)
المكونات الثانوية لجدار الخلية الخشبية (انواع
المستخلصات و المكونات غير العضوية)
الخواص اكيميائية لالخشاب

4

12

الخواص الفيزيائية والميكانيكية لالخشاب

4

-

13

انواع االخشابو صناعة الورق

4

-

4

4

-

-

11

14
15

ذقُُى قثم انُهائً نألعًال انفصهُح و يشاجعح قثم
االيرحاٌ نهُظشي
ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ

2

 -5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

5أ -يحاضشاخ
5ب – اجشاء تحىز
5ج -يُاقشاخ
5د -عشوض ذعهًُُح

 -6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاضشاخ (ذفعُم انساعاخ انًكرثُح)
6ب -انرعهى انرعاوًَ (ذقسُى انطالب إنً يجًىعاخ صغُشج تهذف ذحسٍُ
يسرىاهى).

2

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -االسانُة
انًسرخذيح :

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

القدرة على جمع
المعلومات

أ -1مناقشات وتقٌٌم أداء صفً (تقدٌم ابحاث
ولوحات ٌشترك الطالب فى تقدٌمها Power
)Point

لتقٌٌم

أ -2تكلٌفات وواجبات منزلٌة

لتقٌٌم

المحصلة العملٌة

أ -3امتحان نظري – منتصف الفصل
الدراسً

لتقٌٌم

قدرة االستٌعاب المعرفى
والتحلٌل

أ -4امتحان نظري  -نهاٌة الفصل الدراسى
االول

لتقٌٌم

المحصلة المعرفٌة
النظرٌة والعملٌة

والمشاركة والحوار
ونقل المهارات

ب -1التقٌٌم 1

مناقشات وتقٌٌم أداء فصلً (تقدٌم
ابحاث ولوحات ٌشترك الطالب فى
تقدٌمها )Power Point

دورى كل أسبوع

ب-2التقٌٌم 2

تكلٌفات وواجبات منزلٌة

دورى كل أسبوع

ب-3التقٌٌم 3

امتحان نظري – منتصف الفصل
الدراسً

اإلسبوع الثامن

ب-4التقٌٌم4
امتحان نظري  -نهاٌة الفصل الدراسى
االول
%22
ج -1مناقشات وتقٌٌم أداء فصلً
ج -2تكلٌفات وواجبات منزلٌة (البحث)

%12

ج -3امتحان نظري – منتصف الفصل
الدراسً

%12

ج -4امتحان نظري  -نهاٌة الفصل
الدراسى االول

%62

ج -5المجموع

نهاٌة الفصل الدراسى
االول

%122
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 -8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجع :
أ -يزكشاخ

د  /بهاءاحمد صالح الدٌن دمحم .كٌمٌاء األخشاب ( ملزمة معتمدة من
مجلس المعهد والقسم)

ب -كرة يهضيح

Roger M.rowell"Hand book of wood chemistry .1
and wood coposites", Code (A/*9), taylor and
francis, 2005.

جـ  -كرة يقرشحح

 -1حسن (لطٌف حاجً) ,علً (سمٌر فؤاد) .تكنولوجٌا الخشب.1881-
 -2قندٌل (السٌد عزت)  ,أبو الحسن (عطا هللا أحمد) .تقنٌة األخشاب-
. 1883

د -دوسَاخ عهًُح
أو َششاخ  ...انخ

----

أسرار انًادج :د /تهاء أحًذ صالح انذٍَ دمحم

قائى تأعًال سئُس يجهس انقسى انعهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي عثذ انسالو

4

