ًَىرج سقى ()21
جايعح  /اكادًَُح  :وصاسج التؼلين الؼالى
كهُح  /يعهذ  :الوؼهذ الؼالى للفٌىى التطثيميح – التجوغ الخاهس

 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ1502 :

إسى انًقشس  :كًُُاء

انرخظض :عاو

عذد انساعاخ انذساسُح )3( :

 -1هذف
انًقشس:

انفشقح  /انًسرىي  :انثاَُح
انفظم انذساسً  :االول
انعاو انجايعً 1022-1022:
َظشي ( )2

عًهً ( ) 1

دساسح انرشكُة انذاخهٍ نألنُاف وَظشَاذه وانخىاص انعايح وأسس ذكىٍَ
األنُاف وانعىايم انًؤثشج عهً انخىاص فٍ األنُاف انُسجُح تأَىاعها انًخرهفح .

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

أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

أ -1يششح التشكية الذاخلي لأللياف وًظشياته.
أ -2يىضخ األسس الؼاهح لتكىيي األلياف.
أ -3يفسش الؼىاهل الوؤثشج ػلى خىاص األلياف.
ب -1يماسى تيي الؼىاهل الوؤثشج ػلى خىاص األلياف الوختلفح.
ب -2يحلل طشق التفاػالخ الوختلفه.
ب -3يحذد اًىاع التفاػالخ الالصهه لكل تىليوش.
ج -1يطثك األسس الؼلويح الخاصح تتكىيي األلياف .
ج -2يزكش اطشق التفاػالخ الوختلف
ج -3يطثك الواد الوستخذهه في التفاػالخ الوختلفه

د -1يلتضم تالتؼليواخ واالشتشاطاخ
د -2يلتضم تششوط التفاػالخ الوختلفه
د -3يؼول ػلي تطثيك لىاػذ وششوط التفاػالخ

1

 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

2

عشع ألهذاف انًقشس وذىطُفه
ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحسٍُ
عٍ انعاو انًاضً

3

1

لمتعريف بالجوده

3

1

3

دراسة التركيب الداخمي لأللياف

3

2

عدد
الساعات

محاضرة

درس

1

2

عشوع ذقذًَُح-يحاضشج
ذفاعهُح

2

يحاضشج ذفاعهُح– إجشاء
تحىز

1

يحاضشج ذفاعهُح -عشع
ذعهًٍُ

1

إجشاء تحىز -يحاضشج
ذفاعهُح

1

يحاضشج ذفاعهُح

ونظرياتو
4

دراسة التركيب الداخمي لأللياف

3

2

ونظرياتو
5

الخواص العامة لأللياف

6

الخواص العامة لأللياف

3

2

اساليب التعليم و التعلم

النسجيةالمحضره من بوليمرات
3

1

2

يحاضشج ذفاعهُح -إعذاد
ذقاسَش

1

يحاضشج ذفاعهُح

النسجيةالمحضره من بوليمرات
2

هشاجؼح

3

2

2
9

اخرثاس اعًال انسُح

3
3

2

1

 20األسس العامة لتكوين البوليمرات

3

2

1

 22التؼشيف تااللياف الصٌاػيح

3

2

1

 21استخذاهاخ االلياف الصٌاػيح

3

2

1

3

2

1

األسس العامة لتكوين البوليمرات

23

العوامل المؤثرة عمى خواص

24

العوامل المؤثرة عمى خواص

ايرحاٌ ذحشَشٌ
يحاضشج ذفاعهُح
يحاضشج ذفاعهُح -إجشاء
تحىز
عظف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح
عظف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح
يحاضشج ذفاعهُح

األلياف المختمفة

3

2

1

عًم ذقاسَش

األلياف المختمفة

 25ذقُُى َهائً (ايرحاٌ َهاَح انفظم
انذساسٍ )

 -5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

1

ايرحاٌ ذحشَشٌ

5أ -هحاضشاخ
 5ب -هٌالشاخ وػشوض تؼليويح
5ج-اجشاء تحىث
 5د –ػصف رهٌي
2

 -6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -هحاضشاخ ( الساػاخ الوكتثيح )
6ب -تمسين الطالب إلى هجوىػاخ صغيشج تهذف تحسيي هستىاهن

 -2ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

المذسج ػلي جوغ الوؼلىهاخ و
التؼاوى
القدرة على جمع المعلومات

أ-1تقديم أبحاث

لتميين

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4عمل تقارير

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل

أ-5اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-2التقييم 2

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اإلسبوع الخامس

ب-3التقييم 3

امتحان تحريرى

اإلسبوع السابع

ب-4التقييم 4

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم5

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

االول

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

%06

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066

56

3

هزكشج المائن تالتذسيس
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 انخ... أو َششاخ
 www.chemistryexplained.com/Fe-Ge/Fibers.html
www.chemistrydaily.com/chemistry/Fiber_optics
: ًٍسئُس يجهس انقسى انعه
 يحًذ سصق يثشوك. د: أسرار انًادج
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