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  نموذج وصف المقرر

  

  كم واطياف: وصف المقرر

  

  

 الجامعة التكنولوجیة التعلیمیةالمؤسسة  .١

 علوم تطبیقیة القسم الجامعي / المركز .٢

 ASCH-414 اسم / رمز المقرر .٣

 علوم كیمیاء تطبیقیةلوریوس ابك البرامج التي یدخل فیھا .٤

  رابعةالمرحلة ال /الطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٥/٢٠١٦ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة  ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 ٠١/٠٩/٢٠١٥ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 أھداف المقرر .٩

 نظریات الحدیثة التي تناقش المسائل الكیمیائیةبالیهدف المقرر الى تعریف الطالب 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

النظریات الحدیثة في طالب له القدرة على فهم وحل المشاكل المتعلقة باالنظمة الكیمیائیة باستخدام إعداد    

  امناقشة المسائل الذریة والجزیئیة
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  المحتوى الطاقي الدالة الریاضیة والعامل الریاضيمعرفة الطالب  للمفاھیم المختلفة ك - ١أ
  كیمیائیة بأنواعھافي مناقشة المسائل النظریات الحدیثة ال - ٢أ
 معادالت الطاقة لمسائل الفیزیائیة والكیمیائیةاشتقاق  - ٣أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب
تطبیق النظریات الحدیثة وایجاد معادالت تعلم الطالب المفردات االساسیة التي تساعد الطالب في  – ١ب

  الطاقة للمسائل المختلفة
     نواع التمثیل لمیكانیك الكمالتعلم الطالب  – ٢ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 المناقشة   -
 اعداد التقاریر -

 طرائق التقییم      

  االمتحانات الیومیة والشھریة  -
 الفردیة وبشكل مجامیع التقاریر -

  مھارات التفكیر -ج

 الفیزیاویة لالنظمة الكیمیاویةاالبداعي  لحل المشكالت  –التفكیرالعقلي  -١ج    

 طرائق التعلیم والتعلم     

  المناقشة -

 التعلیم المبني على التفاعل الجماعي في حل المشكالت .    -

 طرائق التقییم    

التي تؤدي الى تنمیة عملیة االستدالل  MCQاواستخدام اسئلة االختبار المتعدد الیومیةاالمتحانات 

 واالنتزاع الفكري للمفاهیم المعرفیة.

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
  المحاورة المباشرة مع الطالب -١د
  االسئلة المباشرة   -٢د
  -٣د
    -٤د
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 الفصل االول  -بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

  محاضرة   مقدمة يف ميكانيك الكم ٢ ١

  محاضرة   الذرة منحين الطاقة جلزيئة ثنائية ٢ ٢

 تمرین محاضرة   منحين الطاقة ألنقالب جزيئة االمونيا ٢ ٣

  محاضرة   منحين الطاقة لدوران زاوية ثنائي السطح ٢ ٤

  محاضرة   السطح الفوقي للطاقة ٢ ٥

 امتحان یومي محاضرة   مناقشة الفصل االول ٢ ٦

  محاضرة   جتربة شعاع اجلسم االسود ٢ ٧

  محاضرة   القدميةنظرية الكم  ٢ ٨

  محاضرة   التكمم الفراغي ٢ ٩

  محاضرة   جتربة مبدأ الالدقة هلايزنربك ٢ ١٠

  محاضرة   معادلة القيمة الذاتية ٢ ١١

 امتحان یومي محاضرة   اجياد االحتمالية ٢ ١٢

  محاضرة   معادلة شرودنكر ٢ ١٣

  محاضرة   مناقشة الفصل الثاين ٢ ١٤

  محاضرة   ومتارينحل امثلة  ٢ ١٥

  

 الفصل الثاني -بنیة المقرر .١٢

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

٢ ١٧ General features of spectroscopy   محاضرة  

٢ ١٨ Pure rotation spectra   محاضرة  

٢ ١٩ Rotational transitions   امتحان یومي محاضرة 

٢ ٢٠ Rotational Raman spectra   محاضرة  

٢ ٢١ The vibrations of diatomic molecules   محاضرة  

٢ ٢٢ Molecular vibrations   امتحان یومي محاضرة 

٢ ٢٣ Selection rules   تمارین محاضرة 

٢ ٢٤ Vibration-rotation spectra   محاضرة  
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٢ ٢٥ 
The vibrations of polyatomic 
molecules   محاضرة  

٢ ٢٦ Normal modes   محاضرة  

٢ ٢٧ 
Infrared absorption spectra of 
polyatomic molecules   محاضرة  

٢ ٢٨ 
The characteristics of electronic 
transitions   محاضرة  

٢ ٢٩ 
The electronic spectra of polyatomic 
molecules   محاضرة  

٢ ٣٠ 
Fluorescence and phosphorescence 

  محاضرة  

    
 

    

  

  

  

 القبول  .١٤

  المتطلبات السابقة

 30 أقل عدد من الطلبة 

 50 أكبر عدد من الطلبة 

  

 البنیة التحتیة  .١٣

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

- PHYSICAL CHEMISTRY Peter Atkins & Julio de Paula, 
Eighth Edition, 2006. 

-  PHYSICAL CHEMISTRY Robert A. Alberty, Fifth 
Edition, 1978 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
  الحسابیةالتطبیق النظریات باستخدام البرامج للطرق 


