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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغداد
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بتأسيس دار المعلمين العالي . وعلى مسيرة سبعة  0191تأسس قسم الفيزياء في عام            

ينضب في نشر العلم  وحل العديد من المعضالت وستون عام كان قسم الفيزياء النهل المعطاة الذي ال

العلمية والتربوية . تخرج من قسم الفيزياء اجياال كثيرة تبوأت مناصب عدة في مجال التربية والتعليم 

ودوائر الدولة الرسمية وفي مجاالت الطاقة والبحث العلمي . وعلى مر السنين تطور قسم الفيزياء 

حتى  0121اسات العليا الماجستير فقط والول مرة في القسم عام من نواحي كثيرة حيث افتتحت الدر

ولحد االن.  0111م اصبحت واسعة الطيف االن وبعد ذلك افتتحت دراسة الدكتوراه في القسم عا

ية التربوية والعلمية في قسم الفيزياء اساتذة ذو خبرة في مجال العمل واالختصاص اشرف على العمل

 والماجستير ومن حملة االلقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد ومدرسمن حملة شهادة الدكتوراه 

القسم في مختبرات عدد الوان  وعدد من حملة البكلوريوس الذين يعملون في المختبرات بصفة فني 

 للدراسات االولية هي )تسعة( وللدراسات العليا هي )خمسة( .
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 الرؤية 0-0

رؤيتنا لقسم الفيزياء  ان يكون القسم قادر على مواكبة احدث التقنيات العلمية والعملية في مجال       

ورفد المجتمع بخريجين قادرين على التدريس وبما يؤهلهم للنهوض واالرتقاء   االتكنولوجيوالعلوم 

د المجتمع بطاقات بالعملية التربوية باستخدام تقنيات جديدة في المختبرات والبحث العلمي وكذلك رف

 للعمل في مختلف القطاعات.

 الرسالة 0-7

ان الهدف الرئيسي الدارة القسم هو رفد المجتمع بطاقات وكوادر تعمل في مختلف المجاالت       

 التعليمية والتربوية باالضافة الى القطاعات الصناعية والبحث العلمي من خالل:

عالية المستوى قادرين على ايصال المادة العلمية  تخرج تدريسين لمادة الفيزياء  بمؤهالت-0

 بالمستوى المطلوب.

 تطوير الطلبة وتزويدهم بالتقنيات الحديثة في مجال البحث العلمي .-7

 بناء الصفات القيادية في الخريجين وذلك بتدريبهم على العمل كفريق واحد.-1

 سية.عضاء الهيئة التدريالدعم وتوفير بيئة عمل جيدة للطالب و-9

 . رعاية ودعم المتفوقين وتشجيعهم -5

 االهداف للبرنامج التعليمي االكاديمي 0-1

يهدف البرنامج التعليمي الى تنمية اعضاء هيئة التدريس وتحسين ادائهم وجعل الخريجين        

مؤهلين وقادرين على الحصول على فرصة العمل سواء في التربية والتعليم او في قطاعات المجتمع 

 لمختلفة لذا يمكن تلخيص االهداف والغايات الى:ا

 رفد المجتمع بالمالكات التدريسية.-0

 .ت التخصصيةمواكبة التطورات العالمية في المجاال- -7

 للتواصل مع المجتمع لتوفير الخدمات المطلوبة. -1

 توجيه التعليم لخدمة تنمية المجتمع. -9

 .للحفاظ على أخالقيات مهنة التدريس -5

 

 4-1البرنامج نتائج  االكاديمي

 تتبلور هذه النتائج من خالل المخرجات التالية:
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .0

 والفهم  المعرفة  - أ

 . اكساب الطلبة معلومات ومفاهيم فيزياوية -1أ

 .اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات -2أ

  الخاصة بالموضوع المهارات  -ب 

 ان يكتسب الطالب المهارات الالزمة للعمل في مجاالت  اختصاص الفيزياء  - 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

  ، اكساب الطلبة المعلومات الالزمة عن انواع طرائق التعليم والتعلم واستخدامها في تدريس الفيزياء مثل المحاضرة

 المناقشة ، المسائلة

 طرائق التقييم 

  االختبارات اليومية   والشهرية  والنهائية 

  التقارير 

 مشاريع التخرج 

  التفكير مهارات  -ج

اكساب الطلبة مهارات التفكير الالزمة الستخدامها في مجال تدريس الفيزياء والحوار بين المدرس والطالب وبين الطالب   -1ج

 والطالب

 اعداد تقارير اسبوعية .  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم 

 من خالل المناقشة واالستجواب 

  الدرجة الشهرية واليومية 

  اسلوب المناقشة 

 مقياس التطبيق العملي في المختبرات  

 طرائق التقييم 

 )اختبارات نظرية ) يومية ، شهرية + اختبارات عملية يومية وشهرية 

 االختبارات 

 التقارير المختبرية 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  العامةالمهارات   -د 

 ان يستطيع الطالب توظيف المعلومات التي تلقاها في مجاالت الحياة -1د

 ان يكتسب الطالب مهارة مهنة التدريس . -7د

 (ان يتمكن الطالب من القدرة على الكتابة واعداد البحوث ) ان يكون باحثا"  -1د
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 طرائق التعليم والتعلم 

  )اداء التجارب العملية )من خالل الدوام المختبري 

  التطبيقات العملية 

 بحوث التخرج 

 طرائق التقييم 

    االختبارات 

  المقابالت 

  المناقشات 

 االمتحانات النهائية 

 

 تحليل سووات

في" األوضاع التعليمية يمكن أن تنتج هذه  7×  7تحليل مصفوفة سووات هو هيكل تحليل         

المصفوفة من قبل اثنين من أزواج من األبعاد. نقاط القوة ونقاط الضعف هي المعينة أو رسوم بيانية 

من فرص وتهديدات. نقاط القوة ونقاط الضعف تعتبر وضوح العوامل الداخلية، بينما تعتبر مميزة 

كأداة لصنع القرار سريع، تعتبر في تنسيق هذه األعمال والتهديدات لفرص كالعوامل الخارجية ا

 وبصرف النظر عن بيانات أكثر تفصيالً 

 

 

العوامل 

 الداخلية

 

 

 الضعف

 

 القوة

 

 

 

العوامل 

 الخارجية

 المخاطر

 

 الفرص
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 تحليل سووات لبرنامج الفيزياء

لكل الفعاليات في برنامج التقييم الذاتي لقسم الفيزياء في كلية التربية  تاتم تطبيق تحليل سوو      

 ويمكن تلخيص النتائج وكما موضح في الجدول ادناه

 العوامل

 الداخلية

 القوة

التاريخ الطويل لكلية التربية وكونها احد -0

الكليات التابعة لجامعة بغداد وهي الجامعة 

 االولى في العراق

للقسم والمطلوب بكل  االختصاص الحديث-7

 قطاعات العمل  

  التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات-1

 الضعف

 قلة عدد التدريسين ذو االختصاص-0

 تقليدية طرق التدريس واالفتقار لالساليب الحديثة-7

 اختيار الطالب يتبع المعدل ال على الرغبة-1

  

العوامل 

 الخارجية

 الفرص

 التدريسادخال وسائل حديثة في -1

انشاء مختبرات حديثة ومجهزة بالتقنيات  -7

 الحديثة

 االستفادة من الخبرات الخارجية -1

 االستعانة بالخبرات الشابة-9

 المخاطر

 وجود الكليات االهلية المنافسة -1

 قلة عدد الخريجين الموهوبين-7

 قلة فرص العمل للخريجين  -1

 المجاورةالظروف الغير مستقرة للبلد والدول -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابن الهيثم\اقسام كلية التربية للعلوم الصرفة  

 الكيمياء علوم حياة الحاسبات الفيزياء الرياضيات

 رئاسة القسم

 المقررية

 القاعات الدراسية اللجنة االمتحانية

 المختبرات

 شؤون الطلبة

 الدراسة الصباحية

 الدراسة المسائية
 غرف االساتذة

مجلس القسم  ادارة اللجان

العلميةاللجنة   
الدراسات  السكرتارية

 االولية

 لجنة المشتريات

 لجنة التوثيق

 لجنة المخزن والجرد

 ادارة التسجيل

البحوث  التدريسيين

توالؤتمرا  
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 2012-2017( للهيكله العلميه 1النموذج رقم )

 

  تفاصيل المالك

 رئيس القسم / أ.د.كريم علي جاسم

 

 

 اللقب الشهادة اسم التدريسي ت

 استاذ  دكتوراه د. سمير عطا مكي  1

 استاذ  دكتوراه د. علية عبد المحسن شهاب  2

 استاذ  دكتوراه د. خالد هادي مهدي  3

 استاذ  دكتوراه د. خالد هالل حربي  4

 استاذ  دكتوراه د. بشائر محمد سعيد  5

مجيدد. رعد حميد   6  استاذ  دكتوراه 

 استاذ دكتوراه د. كريم علي جاسم  7

 استاذ دكتوراه د. ماجدة ابراهيم علي  2

 استاذ دكتوراه د. فدوى عباس مصطفى  9

 استاذ دكتوراه د. فاضل جبار جودة  10

بليد. هادي جبار مج  11  استاذ مساعد دكتوراه 

 المكتبة

ومرافق  مخزن القسم

 صحية

 لجنة المشاريع قاعة الندوات

لجنة المؤتمرات 

 والندوات

 لجنة االنضباط

 لجنة االرشاد التربوي

 لجنة الغيابات
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 اللقب الشهادة اسم التدريسي ت

 استاذ مساعد دكتوراه د. ايمان حميد خضير  12

جاسمد. وداد حمدي   13  استاذ مساعد دكتوراه 

 استاذ مساعد دكتوراه د. بشرى كاظم حسون  14

 استاذ مساعد دكتوراه د. عبد الحميد رحيم مهدي  15

 استاذ مساعد دكتوراه د. مصطفى كامل جاسم  16

 استاذ مساعد دكتوراه د. عالء بدر حسن  17

 استاذ مساعد دكتوراه د. ايسر جمعة ابراهيم  12

الجبارد. حميد مجيد عبد   19  استاذ مساعد دكتوراه 

 استاذ مساعد دكتوراه د. هدى مجيد توفيق  20

 استاذ مساعد دكتوراه د. محمد عبد النبي ثجيل  21

 استاذ مساعد دكتوراه د. تغريد مسلم مريوش  22

 استاذ مساعد دكتوراه د. احمد رفيق عبد المجيد  23

 استاذ مساعد دكتوراه د. عباس كريم سعدون  24

ابراهيم حسيند. فاروق   25  استاذ مساعد دكتوراه 

 استاذ مساعد دكتوراه د. سعاد حامد العيبي  26

 استاذ مساعد دكتوراه د. تغريد عبد الحميد ناجي  27

 استاذ مساعد دكتوراه د. بشرى هاشم حسين  22

 استاذ مساعد دكتوراه د. احمد فاضل مخيبر  29

 استاذ مساعد دكتوراه د. امال جبار حاتم  30

عباس د. رغد صبحي  31  استاذ مساعد دكتوراه 

 استاذ مساعد دكتوراه د. احمد موسى اشويخ  32

 استاذ مساعد دكتوراه د. ناز طلب جار هللا  33

 استاذ مساعد دكتوراه د. عروبة جميل طارش  34

 استاذ مساعد دكتوراه د. بشرى جودة حسين  35

 استاذ مساعد دكتوراه د. سميرة احمد ابراهيم  36

محمدد. مي عبد الستار   37  استاذ مساعد دكتوراه 

 استاذ مساعد دكتوراه د. ثائر عبد الكريم خليل  32

 استاذ مساعد دكتوراه د. عدي حاتم شعبان  39

 استاذ مساعد دكتوراه د. عفاف زياد وادي  40

 استاذ مساعد دكتوراه د. جبار وادي باهض  41

 مدرس دكتوراه د. سعد خليفة علي   42

 مدرس دكتوراه د. علي عدنان نعمة  43

 مدرس دكتوراه د. مظهر شهاب احمد  44

 مدرس دكتوراه د. علي حسين عبد الرزاق  45

 مدرس دكتوراه د. سليم توفيق علي  46

 مدرس دكتوراه د. عادل اسماعيل كاظم  47

 مدرس دكتوراه د. عقيل رزاق صالح  42

د. انبثاق محمد علي عبد   49

 االمير

 مدرس دكتوراه

 مدرس دكتوراه د. ابتسام محمد تقي  50

 مدرس دكتوراه د. اياد احمد صالح  51

 مدرس دكتوراه د. اخالص هميم شالل  52

 مدرس دكتوراه د. نضال موسى عبد االمير  53

 مدرس دكتوراه د. ضحى مولود عبد اللطيف  54
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 اللقب الشهادة اسم التدريسي ت

 مدرس دكتوراه د. شيماء قاسم عبد الحسن  55

 مدرس دكتوراه د. تغريد عبد الجبار يونس  56

 مدرس دكتوراه د. حنان كاظم حسون  57

 مدرس دكتوراه د. علي محمد رحيمة  52

 مدرس دكتوراه د. عماد هادي خليل  59

 مدرس دكتوراه د. عبد الكريم عبدالحسين كريم  60

 مدرس دكتوراه د. رضا حزام رسن  61

 مدرس دكتوراه د. مظفر جاسم صاحب  62

 مدرس دكتوراه د. رونق قيس غضبان  63

 مدرس دكتوراه د. محسن عنيد حسوني  64

مهديد. شذى هاشم   65  مدرس دكتوراه 

 مدرس دكتوراه د. ايناس احمد جواد  66

 مدرس دكتوراه د. عدي طارق صبحي  67

 مدرس دكتوراه د. احمد زيد عبيد  62

 مدرس دكتوراه د. سراب فاضل مخيبر  69

 مدرس دكتوراه د. ميسون رياض خضير  70

 مدرس دكتوراه م.د. افراح هادي حمادي  71

 مدرس دكتوراه م.د. ماجد سليم عزيز  72

 مدرس دكتوراه د. طاهر حمد محمود  73

 مدرس دكتوراه د. لهيب احمد محمد  74

 مدرس دكتوراه د. سرمد مهدي علي  75

 مدرس دكتوراه د. حاتم عبد الرزاق طه  76

 استاذ مساعد ماجستير اكرام جميل عبد الغني  77

 استاذ مساعد ماجستير انعام وادي وطن  72

 استاذ مساعد ماجستير هناء شكر محمود  79

 استاذ مساعد ماجستير هناء ابراهيم محمد  20

 مدرس ماجستير انتهاء احمد محمد  21

 مدرس ماجستير هند عبد المجيد مهدي  22

 مدرس ماجستير سهام حسن سلمان  23

 مدرس ماجستير حسين عبد المهدي هاشم  24

 مدرس ماجستير لينا مجيد حيدر  25

 مدرس ماجستير ضحى سعدي عبد المجيد  26

 مدرس ماجستير شيماء اكرم عباس  27

 مدرس ماجستير محمد حامد مصطفى   22

وسن ناصر محمد   29  مدرس ماجستير 

مساعد مدرس ماجستير حسين علي جان ميران  90  

مساعد مدرس ماجستير زينب ناجي عبد هللا  91  

مساعد مدرس ماجستير حياة خلف حميد  92  

مساعد مدرس ماجستير احالم رشيد خزعل  93  

مساعد مدرس ماجستير غزالن سرحان احمد  94  

مساعد مدرس ماجستير نور الهدى حسن عبد الحسين  95  

 مدرس مساعد ماجستير شيماء هاشم عنيد  96

مساعد مدرس ماجستير عائشة علي حسين  97  

مساعد مدرس ماجستير فراس كاظم نصيف  92  
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 اللقب الشهادة اسم التدريسي ت

مساعد مدرس ماجستير خنساء ناصر عكلو  99  

مساعد مدرس ماجستير اسيل عادل يوسف  100  

مساعد مدرس ماجستير رؤى عمر طه  101  

مساعد مدرس ماجستير هبة ممتاز علي  102  

مساعد مدرس ماجستير كزين موسى ابراهيم  103  

 مدرس مساعد ماجستير زينب جاسم نعمة  104

 مدرس مساعد ماجستير رحاب نصر فاضل   105

 مدرس مساعد ماجستير سراب سعدي جحيل  106

 مدرس مساعد ماجستير سيف علي حكيم  107

 مدرس مساعد ماجستير مصطفى محمد علي  102

ماجدة ابراهيم علي   109  استاذ دكتوراه 

فدوى عباس مصطفى   110  استاذ دكتوراه 

فاضل جبار جودة   111  استاذ دكتوراه 

 استاذ مساعد دكتوراه عفاف زياد وادي  112

 استاذ مساعد دكتوراه جبار وادي باهض  113

 مدرس دكتوراه عادل كامل شبيب  114

سليم توفيق علي   115  مدرس دكتوراه 

 مدرس دكتوراه ميسون رياض خضير  116

سراب فاضل مخيبر   117  مدرس دكتوراه 

 مدرس دكتوراه افراح هادي حمادي  112

 مدرس دكتوراه ماجد سليم عزيز  119

وسن ناصر محمد   120  مدرس ماجستير 

 مدرس مساعد ماجستير سيف علي حكيم  121
 

 

 
 

  معلومات التدريسيين

 ت اللقب العلمي العدد

 0 استاذ 01

 7 مساعداستاذ  12

 1 مدرس 50

 9 مدرس مساعد 71

 

 2012 - 2017 ( للهيكله العلميه 2النموذج رقم )

 الفنيين واالداريين\الفيزياءالهيكله العلميه لقسم 

 دلكلية التربية ابن الهيثم/جامعة بغدا

 المالحظات العنوان الوظيفي االسم 

 مرضيةاجازة  فيزباوي اقدم اسيل عادل يوسف 1
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 اجازة دراسية فيزياوي اقدم تحسين عبد الحميدنبراس  2

  رئيس فيزياويين اقدم الحان نجيب يحيى 3

 اجازة دراسية فيزياوي اقدم رفاه اسماعيل نوري 4

 اجازة دراسية فيزياوي اقدم بلقيس عادل احمد 5

  فيزياوي عالء عبد هادي 6

 اجازة دراسية فيزياوي اقدم سراب سعدي جحيل 2

  فيزياوي اقدم غانم مجيدسامر  9

  فيزياوي اقدم اياد علي حسن 10

  مهندس رؤى عمر طه 11

  م.فيزياوي اقدم رجاء فيصل ربيع 12

  م.فيزياوي اقدم هديل  عبد الجبار عباس 13

 اجازة دراسية م.فيزياوي كزين موسى ابراهيم 14

 اجازة دراسية م.فيزياوي زينب نعمة ناجي 15

 اجازة دراسية م.فيزياوي فاضلرحاب نصر  16

 اجازة امومة م.فيزياوي سجا عامر احمد 17

  م.فيزياوي ميثاق عبد الرزاق 12

 اجازة دراسية م.فيزياوي صفاء عباس 19

 

 

 

 

 ت للتدريسييناتحليل سوو

 العوامل

 الداخلية

 القوة

 وجود البعثات الدراسية-0

والندوات والدافع لتطوير  وجود الموؤتمرات-7

 مهارات التدريسيين

 الضعف

 اغراءات المادية للكليات االهلية-0

 االهتمام بالحصول على الترقية العلمية والتوقف عندها-7

 التوجد فرق عمل بحثية -1

العوامل 

 الخارجية

 الفرص

 ادخال وسائل حديثة في التدريس-1

انشاء مختبرات حديثة ومجهزة بالتقنيات  -7

 الحديثة

 االستفادة من الخبرات الخارجية -1

 المخاطر

 وجود الكليات االهلية-1

 التطور السريع في التقنيات الحديثة-7

 تطوير البحث العلمي ومهارات التدريس -1
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 الطلبة .1

 قبول الطلبة  1.0

 في كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الفيزياء بعد تلبية المتطلبات التالية :  يتم القبول في برنامج  البكلوريوس     

 ينبغي له / لديها شهادة الثانوية العراقية او ما يعادلها . .1

 ان يتم القيول من خالل القبول المركزي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . .2

 طالبا .  27بية بما في ذلك قسم علوم الفيزياء في السنوات للعام  الماضي  يتم توزيع الطالب على اقسام كلية التر .3

 كما شملت خطة قبول الطالب من معاهد المعلمين للقبول في الدراسة الصباحية . .4

 يتم اجراء مقابلة داخل القسم لقبول الطالب . .5

طريق القبول المركزي  فيما يخص الدراسة المسائية  فقد شملت خطة القبول الطالب الغير مقبولين عن .6

والموظفين من كافة دوائر الدولة ومن لديه الرغبة في اكمال تعليمه عن طريق استمارة  يتم توزيعها من قبل الكلية مع 

 مراعاة المعدل  .

) الدراسة  325طالب ) الدراسة الصباحية ( وما بين  447يتراوح برنامج علوم الفيزياء ما بين   2011 – 2010منذ   

 سنوات في برنامج درجة البكلوريوس .  خمسةيوضح مدى قبول الطلبة ل   (3.2)  و  (3,1)سائية ( والجدول الم

 سنوات )الدراسة الصباحية ( خمسة قبول الطلبة ل(3,1) الجدول 

 عدد الطالب الخريجين عدد الطالب المنقولين عدد الطالب الجدد السنة

 112 اليوجد 146 2013 - 2012

 25 اليوجد 011 2013-2014

 62 اليوجد 071 2014-2015

2015-2016 15 7 21 

2016-2017 021 5 96 

 92 اليوجد 011  2017-2012

 

 سنوات )الدراسة المسائية( خمسة قبول الطلبة ل  3.2الجدول 

 عدد الطالب الخريجين  عدد الطالب المنقولين  عدد الطالب الجدد السنة

 61 اليوجد 192 2013 - 2012

 90 اليوجد 11 2013-2014

 11 اليوجد 95 2014-2015

2015-2016 17 3 27 

2016-2017 27 7 91 
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 11 اليوجد 21 2017-2012

 

 تقييم أداء الطلبة   1.7

يتم تقييم اداء الطلبة في كل مادة من قبل عضو هيئة التدريس وتختلف عدد وانواع المهام وفقا لما هو االنسب لهذا      

الموضوع . هذه المهام  هي عموما مزيج من االمتحانات واالختبارات والواجبات البيتية او تقارير المختبر او مشاريع او 

ات . تصنف بعض المهام من قبل مجموعة من اعضاء هيئة التدريس او عروض شفوية )سمنارات ( لبعض الموضوع

الفنيين ، على سبيل المثال في نهاية السنة يقدم الطالب تقريرا مكتوبا او مشروع تخرج نهائي كما يعطى للطالب عرضا 

 شفويا من له او لها العمل في المشروع واالجابة على االسئلة في ذلك . 

 

 

  التعليمية / تعريف الساعات المعتمدةالبرامج   3.2.1

  105التعريف الموحد من الساعات المعتمدة ولديه النظام السنوي لجميع المواد الدراسية بواقع  فيزياءيتبع قسم علوم ال    

  156للدروس التربوية والعامة اي مجموع الوحدات للطالب الخريج لجميع الدروس  22للدروس التخصصية والمساعدة و 

 المشاركين واتجاهات التخرج   3.2.2

لقسم الفيزياء في برنامج درجة البكلوريوس  الخمسة ( يبين عدد المشاركين لكل فئة على مدى السنوات  3.3الجدول )    

 )الدراسة الصباحية ( 

 )الدراسة الصباحية(لخمسة سنوات المشاركين واتجاهات التخرج  ( 1.1 )الجدول

 عدد الطلبة المشاركين

 المجموع السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى السنة

7101 -7100 21 000 070 015 992 

7100-7107 50 12 011 071 159 

7107 - 7101 091 92 21 007 127 

7101-7109 011 009 12 21 172 

7109-7105 071 015 10 91 112 

7105-7101 011 011 001 11 970 

7101-7102 021 21 011 019 512 

7102-7102 011 071 21 009 921 

 

درجة البكلوريوس   لقسم الفيزياء في برنامج الخمسة( يبين عدد المشاركين لكل فئة على مدى السنوات  1.9الجدول )

 )الدراسة المسائية (

 عدد الطلبة المشاركين

 المجموع السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى السنة

7101 -7100 27 17 002 11 175 

7100-7107 25 15 27 000 171 

7107 - 7101 012 19 27 10 115 

7101-7109 11 051 12 27 177 
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7109-7105 95 92 071 11 727 

7105-7101 25 92 12 011 119 

7101-7102 019 22 27 17 155 

7102-7102 21 29 19 57 711 

 

 

 

 

 مراقبة تقدم الطلبة  3-2-3 

يتم مراقبة تقدم الطالب من قبل اعضاء هيئة التدريس ولجنة المستشارين ، فان الدرجات النهائية تتحول في نهاية العام    

 الدراسي الى لجنة فحص ويتم التحقق من نسخة كل طالب لضمان انه / انها التزال في وضع جيد .

مناهج الدراسية ودراسة المفردات واستيعابها جيدا البد له / لها االلتزام بالحضور على ولتمكين  الطالب من متابعة ال   

 % ( من العدد االجمالي من الساعات خالل السنة . 15اساس منتظم وعدم تكرار غيابه النسبة المحددة )

 

 أعضاء هيئة التدريس  1.1

والمسائية خالل العام الدراسي   الدراسة الصباحية يبين اعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم وعدد طالب   1.5الجدول     

7105- 7101 . 

 طالب ) الدراسة المسائية ( 721طالب ) الدراسة الصباحية ( ،  971( عدد اعضاء هيئة التدريس / 1.5الجدول )

 عدد أعضاء هيئة التدريس

 اللقب العلمي الشهادة المجموع

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ ماجستير دكتوراه

22 19 01 12 50 71 070 
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 رأي الطالب  1.1.0

خالل فترة العام الدراسي يلزم الطالب االلتقاء مع أعضاء الهيئة التدريسية  ، ومن أجل تطوير العملية التعليمية تم أخذ آراء 

ييم قاستمارة ت. 3.3و  3.2هيئة التدريس على التوالي وكما مبين في االشكال  الطلبة فيما يخص المناهج الدراسية ةاعضاء

  2012-2017لمادة دراسية للعام الدراسي 

 ..........الثانية.......... القسم ...الفيزياء..... المرحلة ....كهربائيةاسم المادة ....               

 أعزائنا الطلبة      

نرجو االجابة على األسئلة بشكل دقيق وتفكير عميق متوخين األمانة حيث اننا سنستخدم آرائكم في تطوير وتحسين     

 المادة 

 الدراسية في المستقبل .     

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول ضعيف ضعيف جداً  فقرات االستبيان ت

 6 7 2    وقت المحاضرة كافي لتغطية محتويات المادة -1

 4 5 3 3   محتوى المادة يتناسب مع الهدف من المناهج -2

 3 3 6 3   الكتب والمراجع المتاحة ذات مغزى -3

 2 3 3 4 3  الكتاب خالي من االخطاء النحوية -4

 3 2 4 6   محتويات الكتاب هي معلومات عفا عليها الزمن -5

6- 
يحتوي الكتاب على مجموعة متنوعة من االمثلة 

 والتمارين
  4 3 4 4 

 2 3 5 3   االمتحانات تعكس مضمون الكتاب -7

 5 6 2    عدد االمتحانات تكون شاملة لمحتوى الموضوع -2

 2 2 5   االمتحانات والواجبات تساعد على استيعاب  -9



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

16 
 

 الموضوع

 4 4 2 5   عدد االمتحانات وتكراراها مناسب -10

  5     قاعات المحاضرات مجهزة -11

 3 3 5 4   مختبرات مناسبة وفعالة -12

 

 

 

 

 

 ( عملية استبيان المناهج3.2الشكل )

  2012-2017للعام الدراسي أستاذ  ييمقاستمارة ت

 ..الثالثة..... القسم .....الفيزياء..... المرحلة ....ميكانيك تحليلي....أسم األستاذ ....د. سميرة احمد ابراهيم... اسم المادة .    

 الطلبة  أعزائنا    

م آرائكم في تطوير وتحسين نرجو االجابة على األسئلة بشكل دقيق وتفكير عميق متوخين األمانة حيث اننا سنستخد    

 الدراسية في المستقبل .     المادة

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول ضعيف ضعيف جداً  فقرات االستبيان ت

1- 
سهلة  لديه القدرة على التواصل للمادة العلمية بطريقة

 وسلسة
   4 4 7 

 3 6 3 3   الحفاظ على استخدام ادوات وتقنيات التعليم الحديثة -2

3- 
يوضح الجوانب النظرية في هذا الموضوع مع امثلة من 

 الواقع
 1 1 4 5 4 

 10 2 3    يعطي المادة العلمية بطريقة تغطي وقت المحاضرة -4

 2 2 5    االلتزام بمواعيد المحاضرات -5

 4 5 4 2   اعطاء فرص متساوية للطالب في الحوار والمناقشة -6

 3 2 6 4   يحفز الطالب ويشجعهم على التفكير والبحث -7

 2 7 4 2   يحترم وجهات النظر المختلفة للطالب -2

9- 
تشجيع الطالب للبحث عن ما هو جديد وحديث من خالل 

 التعلم الذاتي
   5 6 4 

 5 7 3    واالقتراحات بعقل مفتوحتحمل االنتقادات  -10

 3 5 5 3   عادال في تقييم الطالب -11

12- 
 يستخدم مجموعة متنوعة من االساليب لتقييم اداء الطالب

 )مثل التقارير والبحوث (
  4 3 3 5 
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 2 2 2 2 1  متابعة االنشطة والواجبات -13

 2 5 4 2 2  لديه القدرة على مناقشة كل القضايا -14

 

 ضوابط انتقال الطلبة  1.9

التي  يتم  نقل الطالب  مركزيا من قبل الكلية من خالل لجنة يرأسها معاون عميد لشؤون الطلبة وفقا للقوانين والتشريعات 

 قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 

 متطلبات التخرج  1.5

في علوم الفيزياء في كلية التربية يجب على الطالب ان يلبي  ليصبح الطالب مؤهال للحصول على درجة البكلوريوس

 المتطلبات التالية : 

 سنوات( . 7اجتياز السنوات الدراسية  األربع  ضمن الحد األقصى المسوح به  خالل فترة الدراسة )  .1

 ان يكون لديه سجل اكاديمي خالل فترة الدراسة لغرض التقييم .  .2

 وحدة .  156مقرر مع  35ان يكون لديه  .3

4.  

 تحقق الدرجة  1.5.0

  يلتقي  رئيس القسم مع بعض الطالب المتخرجين لغرض تققيم السجل االكاديمي له / لها اثناء فترة الدراسة والجدول

يجب االلتزام   التي الفيزياء( يبين اجمالي االعتمادات المطلوبة للتخرج ويضمن هذا التقييم المعايير في برنامج قسم 3.7)

 بها . 

 ( المعايير1.2) الجدول 

 

 عدد الساعات / االسبوع عدد الوحدات المقررات المرحلة

 26 39 9 االولى

 25 37 9 الثانية

 27 40 8 الثالثة

 27 40 9 الرابعة

 

 اتجاهات التخرج  1.5.7

 اعوام الماضية  لثمان ( يبين الطلبة الخريجين 1.2) (1.2الجدول )

 

 البكلوريوس درجةالطلبة الخريجين في  مجموع الطلبة السنة

2010 - 2011 447 135 

2011 - 2012 354 126 

2012- 2013 382 112 
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2013-2014 325 25 

2014-2015 367 62 

2015-2016 401 21 

2016-2017 491 96 

2017-2012 542 92 

 

 ( اتجهات التخرج لثمان اعوام )الدراسة الصباحية (1.2الجدول )

 

 

 

 التخرج ) الدراسة الصباحية ((  اتجاهات 3.4الشكل )

 

 

 البكلوريوس  الطلبة الخريجين في درجة مجموع الطلبة السنة

7101 - 7100 175 11 

7100 - 7107 171 000 

7107- 7101 115 10 

7101-7109 902 90 

7109-7105 122 11 

7105-7101 119 27 

7101-7102 727 91 
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 مجموع الطلبة

 الطلبة الخريجين في درجة البكلوريوس
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7102-7102 722 11 

 

 اعوام )الدراسة المسائية( لثمان التخرج  ( اتجهات1.2الجدول )

 

 ( اتجاهات التخرج ) الدراسة المسائية ( 3.5الشكل ) 

 

  تحليل سووات للطلبة

 :نقاط القوة

 1-الحصول على عدد كاف من الطالب المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس.

 أن التاريخ الطويل والغنى، فضال عن السمعة الطيبة لإلدارة. -7

 من االهتمام للطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس واألشياء.. شخصية 1

مشاريع التخرج التي أنجزها المنصوص عليها طالب السنة ويشمل التصميم، التصنيع، والطاقة -9 

 .المتجددة، إلخ

 نقاط الضعف:

 أوجه القصور في بعض النتائج في الطالب المتخرجين.-0 

 مهارات االتصال. -أ  

 م الحقيقي التطبيقات.تصميم/العال -ب  

 المعاصرة. والتربوية القضايا التقنية واالقتصادية -ج  

 عالمي ومجتمعي. التربية والتدريسأثر -د  
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 مجموع الطلبة

 الطلبة الخريجين بدرجة البكلوريوس
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 بنك االحتياطي الفيدرالي". -الثقافة كونها "ملعقة-7  

 عدم كفاية لغة اإلعداد. -1 

 عدم كفاية التدريب في التفكير الحرج أو التحليلي-9 

 :الفرص

 التخصصات التعليمية 

 دعم وجود الحكومة المالية للجامعات الحكومية. 

القطاع الخاص بحاجة إلى  بحاجة الى مدرسين وتربويين باالضافة الى مؤسسات الدولةال 

 .متقنين للحاسبات

 التهديدات؛  

 سرعة التنمية في مجال التكنولوجيا.-0 

 ضعف مستوى الوعي العلمي للمجتمع بشكل عام. -7 

 عدم كفاية الوعي العام لهندسة فرص المهنة والوظيفة-1 

 العوامل

 الداخلية

 القوة

 تبعية القسم الى كلية عريقة وجامعة عريقة-0

امكانية ان يكون الخريج مدرس او ان يعمل  -7

 في القطاعات المختلفة

 الضعف

 قلة عدد التدريسيين ذو االختصاص-1

قلة االساليب الحديثة في التدريس وقدم المناهج -7

 اليتالئم مع التطور الحاصل في التكنولوجيا

 قلة المختبرات الحديثة -1

العوامل 

 الخارجية

 الفرص

 ادخال وسائل حديثة في التدريس-1

انشاء مختبرات حديثة ومجهزة بالتقنيات  -7

 الحديثة

 االستفادة من الخبات الخارجية -1

 رالمخاط

 فتح نفس االختصاص في الكليات المنافسة-1

 قلة المدارس التي تدرس الحاسبات-7

 المناهج الدراسيه ــ  9

 نظره عامه  0 –9

المناهج الدراسيه لطلبة قسم الفيزياء  مزيج من المواد العلمية والتربوية العداد مدرس جيد 

 قادرعلى  تدريس مادة الفيزياء  في المدارس الثانوية .
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 قسم الفيزياء : المناهج  7 – 9

 المرحلة االولى
 

 رمز المقرر

 المرحلة االولى

 )انكليزي( اسم المادة اسم المادة)عربي(
 الساعات

 الوحدات
 العملي النظري

010PHM الميكانيك Mechanics 3 3* 7 

011

PHHM 
 حرارة وخواص المادة

Heat and properties of the 

material 
2 ----- 4 

017

PHEM 

الكهيربائية 

 I  والمغناطيسية
Electric and Magnetism I 3 3* 7 

019

PHMT 
 I Mathematics I 3 ----- 6 الرياضيات

011PHIC الحاسبات I Computer I ---- 2 1 

011PHES علم النفس التربوي Educational psychology 2 ----- 4 

015

PHBB 
 Principles of Education 2 ----- 4 اسس التربية

017AR لغة عربية Arabic language 2 ----- 4 

101HR 
 حقوق انسان

 والديمقراطية
Human rights and democracy 1 ----- 2 

 39 2 18  المجموع 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 فيزياء الميكانيك الكالسيكي اسم / رمز المقرر .3

 101PHMالبكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
 ساعات إمتحانية x 3 3 = 9  ساعة دراسية  +    24=  3× 22

 المركزية والنهائية السنوية شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات
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 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف .2

 

Chapter 

One 

(Measurement) 

Items can be measured, measurement's systems, length, time, mass. 

Questions and discussion 

Chapter 

Two 

(Motion in a straight line) 

Motion, position, average velocity, instantaneous velocity, acceleration, 

constant acceleration, free falling objects. 

Questions and discussion 

Chapter 

Three 

(Vectors) 

Vector quantities, scalar quantities, addition and subtraction and 

multiplication of vectors, scalar product, geometric methods of their 

addition and subtraction, unit vectors, vector product, triple scalar product, 

triple vector product, vectors and laws of physics and their applications. 

 Questions and discussion 

Chapter 

Four 

(Motion) 

Motion in two dimensions, motion in three dimensions, projectile motion, 

relative velocity in one dimension, relative velocity in high velocities. 

Questions and discussion 

Chapter 

Five 

(Force and Motion) 

Newton's 1
st
 law, force, mass, Newton's 2

nd
  law, Newton's 3

rd
  law, mass 

and weight, applications of Newton's laws for motion, friction, friction law, 

pull force and terminal velocity, uniform circular motion. Questions and 

discussion 

Chapter 

Six 

(Work and Energy) 

Work: motion in one dimension under constant force and 

under varying force, Work done by spring, kinetic energy, power, kinetic 

energy at high velocities. Questions and discussion 

Chapter 

Seven 

(Conservation of Energy) 

Conservative forces, potential energy and its definition, conservative and 

non-conservative forces, potential energy diagram, conservation of energy, 

mass and energy, quantized energy. Questions and discussion 

Chapter (System of Particles) 
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Eight Centre of mass, Newton's 2
nd

 law for system of particles, momentum, 

momentum for system of particles, conservation of momentum. Questions 

and discussion 

Chapter 

Nine 

(Collisions) 

Collision definition, impulse and momentum, elastic collisions in one 

dimension, inelastic collisions in one dimension, collisions in two 

dimensions. Questions and discussion  

Chapter 

Ten 

(Rotational motion) 

Rotational variables, angular quantities for vectors, rotation with constant 

angular acceleration, angular and translational quantities, rotational kinetic 

energy, calculation of moments of inertia, moments of inertia, Newton's 2
nd

 

law for rotation, energy consideration in rotational motion. 

Questions and discussion  

Chapter 

Eleven 

(Uniform circular motion) 

Motion in circular path, centripetal force, curved path, centripetal 

acceleration, radial acceleration. 

Questions and discussion 

Chapter 

Twelve 

(Angular momentum) 

Rolling, angular momentum, angular form of Newton's 2
nd

 law, angular 

momentum of a rotating rigid object about fixed axis, conservation of 

angular momentum, applications. 

Questions and discussion 

Chapter 

Thirteen 

(Gravitation) 

Newton's law of universal gravitation, universal gravitational constant, 

gravitation at Earth's surface, potential energy. 

Chapter 

Fourteen  

(Linear Oscillations) 

Body on a spring, classical simple harmonic motion, damped simple 

harmonic motion, driven (forced) motion, a simple seismograph, coupled 

oscillations and normal modes. 

Questions and discussion 

Some 

Upgrade 

Items 

Motion through a resisting medium,  

 Rutherford scattering, configurations and degrees of freedom.  
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 أهداف المقرر .1

 الكالسيكي ودوره في فهم مبادئ الفيزياء وفي الحياة اليومية .  تعرف الطلبة على موضوع الميكلنيك

 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

يجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة الفيزياء ودور الميكانيك في تأريخ علم الفيزياء 

وكيفية تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة 

 ولة في مجال البحث والتطوير. واإلعدادية وبعض المختبرات البحثية في دوائر الد

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 المعرفة والفهم  -أ

التعُرف على مادة الميكانيك الكالسيكي، وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقات الهندسية   -1أ

 والتكنلوجيا، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته.

 التعُرف على القوانين ومعاييرها وشروطها، واألزمات التي تمر بها، و فوائدها للمجتمع. -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

إكساب الطالب معرفة بالميكانيك الكالسيكي، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى سلوك وتصرف  - 1ب

 ة ما.عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكل

إكساب الطالب معرفة بالميكانيك والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى سلوك يسهم في إبعاد  - 2ب

 .لتوافق مع البيئة التي يعيش فيهاالعوامل المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي وا

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

 التفكيرمهارات  -ج

 -2ج                                   طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج

ربط موضوعات الميكانيك بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع 

 والتكنلوجية.باإلنجازات العلمية 

طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات الميكانيك فيما يتعلق بالبناء من عمارات وجسور حديثة اإلنشاء عبر  -3ج

 .منظومة اإلنترنت

 طرائق التعليم والتعلم     
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المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت، وفي أحيان قليلة 

 في مجال التواصل اإلجتماعي مع استاذ المادة.

 طرائق التقييم    

الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة  اإلمتحانات

.) 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 

 بنية المقرر .9

 األسبوع
الساعا

 ت
 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3+

4 

3×4=

12 

المعرفة في مجال  إكتساب

الفيزياء الميكانيكية ودورها 

في بناء الحضارة اإلنسانية 

بشكل عام وتحديد وحدات 

الكميات الفيزيائية المتعلقة 

 بالموضوع.  

ــــ محاضرة عامة عن الميانيك 

وأنواعه وقدمه التأريخي كمقرر 

 .  دراسي 

ــــ تطور الميكانيك عبر 

 الحضارات المتعددة.

ــــ الوحدات واألبعاد في النظامين 

  الفرنسي واإلنكليزي. 

المتجهات وتعريفها المجرد ثم ــــ 

 إسقاطها فيزيائياً. 

 

 

 نظري

 إمتحان

 و نشاط يومي 

5+6+7+

2 

 

3×4=

12 

إكتساب المعرفة في مجال 

الكميات اإلتجاهية ببعدين 

 وثالثة أبعاد 

ضرب الكميات اإلتجاهية وغير  ــــ

 اإلتجاهية

ــــ إستخدام إسلوب تحليل 

المتجهات إلستخراج المحصلة 

 لتلك الكمية اإلتجاهية

ــــ إستخدام وحدة المتجه في 

تحليل الكميات اإلتجاهية ببعدين 

 .وبثالثة أبعاد

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

9+10+

11+12 

3×4 =

12 

إكتساب المعرفة في حركة 

 األجسام على خط مستقيم

اإلزاحة والزمن ومعدل    ــــ 

 السرعة. 

 السرعة والتعجيل اآلني. ــــ 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان
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 الحركة بتعجل ثابت. ــــ 

 السقوط الحر لألجسام. ــــ 

ـــــ حل بعض المسائل المتعلقة 

 بالموضوع.

 الفصل األول 

13+14+

15+16 

3×4=

12 

إكتساب المعرفة في مجال 

 الحركة ببعدين وبثالثة أبعاد 

ــــ متجهات اإلزاحة والسرعة 

    والتعجيل.

 ــــ حركة القذائف. 

ـــــ الحركة الدائرية والحركة 

 النسبية. 

ـــــ حل بعض المسائل المتعلقة 

 بالموضوع.                        

 

 

 نظري

إمتحان ونشاط 

يومي ثم 

إمتحان نصف 

 السنة

17+12+

19+20 

3×4=

12 

المعرفة في قوانين  إكتساب

 نيوتن في الحركة. 

 القوة والتفاعل الذاتي. ــــ

 ــــ قانون نيوتن األول

 ــــ قانون نيوتن الثاني 

ـــــ الكتلة والوزن وقانون 

  نيوتن الثالث

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

21+22+

23+24 

 

 

 

3×4=

12 

 

إكتساب المعرفة في مجال 

 تطبيقات على قوانين نيوتن

 ــــــــــ الجسم في حالة التوازن.

ـــــــــ ديناميكية الجسم. وقوة 

 اإلحتكاك.

ــــــــــ ديناميكية الحركة 

 الدورانية.

ـــــــــ حل بعض المسائل 

 المتعلقة بالموضوع 

 

 

 

 نظري

  

 إمتحان 

 و نشاط يومي 

 

 

25+26+ 

27+22 

 

 

 

3x 4 

=12 

 

 

 

المعرفة في مجال  إكتساب

 الشغل والطاقة الحركية

   

 ـــــــ الشغل.

ــــــ الطاقة الحركية ونظرية 

 الشغل والطاقة

ـــــــ الشغل والطاقة بوجود 

 القوة المتغيرة. 

 ــــــــ القدرة .

ــــــــــ حل بعض المسائل 

 المتعلقة بالموضوع  

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

   الطاقة الكامنة الجذبية ــــ   
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29+30 

 

3×2=6 

إكتساب المعرفة في مجال 

الطاقة الكامنة وقانون حفظ 

 الطاقة

ـــــــــ القوى المحافظة وغير 

 المحافظة.

  ـــــ القوة والطاقة الكامنة.

 إمتحان نظري

 و نشاط يومي 

 

 

 

 

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science/  Ibn ALHaitham 

Physics Department/ First stage 

Syllabus of Computer I 

Hours: 2 practical         Units: 1  

1. Introduction 

2. Hard ware and software 

3. Operating systems 

4. MS-DOS 

Chapter One 

   Windows 7 Chapter Two 

   Microsoft Office Chapter Three 

   Word Chapter Four 

   Excel Chapter Five 

   Power point Chapter Six 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 106PHICالحاسبات /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اليوميالدوام  أشكال الحضور المتاحة .5
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 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20117/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 

 

5. Introduction 

6. Hard ware and software 

7. Operating systems 

8. MS-DOS 

Chapter One 

   Windows 7 Chapter Two 

   Microsoft Office Chapter Three 

   Word Chapter Four 

   Excel 

 

Chapter Five 

   Power point 

 

Chapter Six 

 

 أهداف المقرر .1

 تعريف الطالب بأساسيات الحاسبات ومراحل تطورها.

 تعريف الطالب بالرياضيات الخاصة بجهاز الحاسبة )النظام الثنائي(

 المادية للحاسوب ودور كل منها في عمل الحاسوب وكيفية االستفادة منها. تعريف الطالب بأاالجزاء

 MS-DOSتعريف انظمة التشغيل واهمية دورها في عمل الحاسبة مع توضيح نظام تشغيل 

 بأتقان لتمكينة من استثمار امكانية الحاسبة. Windos 7تعلم نظام تشغيل 

من فيروسات واحصنة طروادة وكيفية التعامل معها والحماية نها بالشكل توضيح المخاطر التي يمكن ام تواجهه الحاسبة 

 السليم
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

         تعريف الحاسوب وتطوره، تعريف نظام التشغيل واهيته، تعريع االجزاء المادية للحاسوب.  -1أ

 تعريف النظام الثنائي وكيفي اداء العمليات الرياضياتية بوساطته -2أ 

 وتطوره التاريخي وتعريف اولمرة MS-DOSتعريف نظام   -3أ

 وتعريف مكوناته وطرق استعمال والحماية من الفيروسات Windows 7تعريف نظام تشغيل  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 اكساب الطالب مهارة التعرف وتغيير مواصفات الحاسوب بناًء على احتياجه -1ب

 MS-DOSاكساب الطالب مهارة استخدام نظام تشغيل  -2ب

 بمهارة Windows 7اكساب الطالب مهارة استعمال نظام تشغيل  -3ب

   اكساب الطالب مهارة التعرف على الفيروسات والتخلص منها ومن الخروقات االمنية. -4ب

 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 طرائق التقييم      

 (اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة

 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها. -1ج

ربط موضوعات الحاسوب بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة  -2ج

  ت الحاسبة لحل المشاكل العلمية.والتمتع بامكانيا

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة(

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 المقرر بنية .11

 الساعات األسبوع

مخرجا

ت التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
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اكساب  4=4×1 1+2+3+4

المعرفة 

في علم 

الحاسو

ب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى 

سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

  تعريف الحاسوب، خصائص

 الحاسوب.

  الحاسباتتصنيف 

  تطور الحاسوب )اجيال

 الحاسبات(

 االجزاء المكونة لنظام الحاسوب 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

انظمة العد )النظام العشري   كذلك 4=4×1   5+6+7+2

 والثنائي(

  التحويل من النظام الثنائي الى

 العشري.

  تحويل االعداد من النظام

 العشري الى الثنائي:

تحويل االعداد العشرية  -

 الصحيحة الموجبة.

 تحويل الكسر العشري الى ثنائي -

  اجراء العمليات الحسابية على

 العداد الثنائية الموجبة:

 الجمع -

 الطرح -

 الضرب -

 القسمة -

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

9+10+11

+12 

 مكونات الحاسوب المادية  كذلك 4=4×1 

  وحدات االدخال 

 وحدات االخراج 

 وحدة النظام 

 اللوحة االم 

  نظام االدخال واالخراج االساس

BIOS 

 وحدة المعالج 

 الذاكرة 

الذاكرة الرئيسية: ذاكرة  -

، ذاكرة القراءة RAMالوصول العشوائي 

 .ROMفقط 

الذاكرة الثانوية: االشرطة  -

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 
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المغناطيسية، االقراص المغناطيسية، 

 االقراص الضوئية،الذاكرة الوميضية.

13+14+

15+16 

 تعريف نظام التشغيل  كذلك 4=4×1

 انواع نظام التشغيل 

 مكونات نظام التشغيل 

  نظام التشغيلMS-DOS 

 وظائف نظام التشغيل 

 اصدارات نظام التشغيل 

 مكونات نظام التشغيل 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

17+12+

19+20 

تسمية الملفات في نظام التشغيل   كذلك  4=4×1

 MS-DOSنظام التشغيل 

  الملفاتانواع 

 االدلة المسار والمحرك 

  االوامر في نظام نظام التشغيل

MS-DOS 

 االوامر الداخلية 

 االوامر الخارجية 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

21+22+

23+24 

 Windows 7ما هو   كذلك 4=4×1 

  تشغيلWindows 7 

  التعرف على المكونات الرئيسية

 لواجهه االستخدام:

 _ شريط المهام

 قائمة ابداء

 سطح المكتب

  الخروج منWindows 7 

 ماهو سطح المكتب 

  تحريك الرموزIcons  بسطح

 المكتب

 ترتيب الرموز بسطح المكتب 

  تغيير حجم الرموز بسطح

 المكتب

  إخفاء وإظهار الرموز بسطح

 المكتب

  تغيير اسماء الرموز بسطح

 المكتب

 تحديد الرموز بسطح المكتب 

  نسخ الرموز ومن سطح الكتب

 ولصقها

 ة ادوات المعلومات اضاف

Gadgets الى سطح المكتب 

  تغيير الخلفية الخاصة بسطح

 المكتب

 تغيير شكل النظام ومظهره 

  تغيير دقة عرض الشاشة لسطح

 المكتب

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

25+26+

27+22 

 ماهو شريط المهام  كذلك 4=4×1 

  ضبط الوقت والتاريخ من شريط

 المهام

 نقل شريط المهام الى موضع 

 اخر بسطح المكتب

 التحكم في حجم شريط المهام 

  جعل شريط المهام في وضع

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 
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 االخفاء التلقائي

  الخاصيةLive Thumbnails 

 ومعاينة النوافذ المفتوحة

 الخاصية جمب لست 

  التحكم في مظهر شريط المهام

 بإظهار الرموز صغيرة به

 خفض او رفع مستوى الصوت 

  إظهار جميع الرموز والتنبيهات

 ة بيمين شريط المهامالمخفي

  التحكم في طريقة عرض رموز

 الملفات والمجلدات المفتوحة

  عرض اشرطة االدوات

 المختلفة بشريط المهام

 ما هي قائمة ابداء 

  الوصول الى اي عنصر من

 خالل قائمة ابداء

  استخدام قائمة الملفات االخيرة

 بقائمة ابداء

  

 االخطار التي تهدد الحاسوب:  كذلك 2=2×1 29+30

 الفيروسات -

 ملفات التجسس -

 االختراق والقرصنة -

 المواقع االباحية والعنف -

التسلل ال جهاز المستخدم في  -

 غيابه

 مكافحة ملفات التجسس 

 الحائط الناري 

 التحكم االبوي 

 التحديث االمني للنظام 

  وضع كلمة مرور على حساب

 Windows 7المستخدم في 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 ، اجهزة حاسوب Data Showاجهزة 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 

 القبول  .13
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 القبول وفق القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الخطة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 :     اربع سنوات بنية البرنامج  .2

الشهادات والساعات  .3

المستوى /  المعتمدة

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق

اسم المقرر أو 

 المساق
 المعتمدةوالوحدات الساعات 

 عدد المواد
عدد 

 الساعات
 عدد الوحدات

 درجة البكالوريوس 44 22 9  االولى

 39 26 9  الثانية معتمدةوحدة تتطلب )س( ساعة 

الساعات والوحدات مجموع  40 27 2  الثالثة

 40 27 9  الرابعة للمراحل كافة

 وحدة ساعة     

     102 163 

 

 

 /كلية التربية ابن الهيثمالفيزياءمجموع الوحدات للطالب الخريج من قسم 

)التخصصية الفيزياءمجموع الوحدات لدروس  

   071والمساعدة(  =

مجموع الوحدات                                         

     12للدروس التربوية والعامة  =

 051مجموع الوحدات للطالب الخريج لجميع الدروس = 

 ت
للعام الدراسي  الفيزياء تفاصيل الدروس للمرحلة الرابعة لقسم 

7101 - 7100 
 عدد الســاعــات

 الدروس المساعدة لقسم       1
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 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 102PHEMالكهربائية والمغناطيسية /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 / السنةالفصل  .6

 ساعة دراسية    90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science/  Ibn ALHaitham 

Physics Department/ First stage 

Syllabus of Electric and Magnetism I 

Hours: 3 theory + 3 practical         Units: 7  

Chapter 

One 

Coulomb's Law 

1-1 The structure of atom 

1-2 The electric charge  

1-3 The charge and the matter 

1-4 The charge conservation law  

1-5 Charging by conduct 

1-6    Conductors, Insulators and Semiconductors 

1-7    Coulomb's Law 

 1-8  Verification of Coulomb's Law ,Rutherford nuclear atom . 

1-9   System of units 

Chapter 

Two 

The Electric field  

2-1 The Electric field  

2-2 Calculation of electric intensity  

2-3 Field of dipole  

2-4 Field due to continuous distribution of charge  

2-5 Lines of force  

2-6 Gauss's Law  

2-7 Application of Gauss's Law: Field and charge within  a conductor by 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipobupiovMAhXFOSwKHbyMA18QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.physicsclassroom.com%2Fclass%2Festatics%2FLesson-3%2FCoulomb-s-Law&usg=AFQjCNEZb0PG0GaI_1eaV10ww5g1JmuY6A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipobupiovMAhXFOSwKHbyMA18QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.physicsclassroom.com%2Fclass%2Festatics%2FLesson-3%2FCoulomb-s-Law&usg=AFQjCNEZb0PG0GaI_1eaV10ww5g1JmuY6A
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipobupiovMAhXFOSwKHbyMA18QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.physicsclassroom.com%2Fclass%2Festatics%2FLesson-3%2FCoulomb-s-Law&usg=AFQjCNEZb0PG0GaI_1eaV10ww5g1JmuY6A
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using Gauss's Law , The field out of conductor, The field of infinite plane 

charging , The field between two parallel plates 

 2-8 The Millikan oil drop experiment  

  

Chapter 

Three 

The Electric Potential  

3-1 The electrostatic   of potential energy  

3-2 The electric Potential 

3-3 The electric Potential difference  

3-4 The electric potential and charge distribution: spherical      conductor 

ball   

3-5 The energy base   

3-6 The equipotential surface 

3-7 The potential gradient 

3-8 Sharing of charge by conductors  

3-9 Van de Graff  generator 

Chapter 

Four 

  Capacitors and dielectric materials 

4-1 The capacitance    

4-2 The Capacitors 

4-3 The parallel plate capacitor 

4-5 Capacitors in series and parallel  

4-6  The effect of dielectric on capacitor 

4-7 The polarization   

4-8 The displacement current   

4-9 The energy stored on a capacitor  

4-10 The dielectric materials  

4-11 The molecular theory of dielectric materials 

Chapter 

Five 

The current and the resistance    

5-1 The current  

 5-2 The complete circuit 

5-3 Resistance and  Resistivity , Ohm's law 

5-4 The standard and variable resistors  

5-5 Calculation of the resistance  

5-8    Temperature coefficient of resistance  

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtqNj2k4vMAhWGHJoKHRkdALkQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVan_de_Graaff_generator&usg=AFQjCNHcQd7sMrdB8gYoGPIcY3KOqEZ5Tw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5-cL1mIvMAhXCDZoKHSw8DCMQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOhm%27s_law&usg=AFQjCNEZ2pZxStn-uZiB3rGsuqr3S5w__g
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5-9 Calculation of current, potential difference and resistance    

5-10 The current density 

5-11   Wheatstone bridge  

5-12   The effective value of the current 

 

Chapter 

Six 

The electric circuits  

6-1 The electromotive force  

6-2 The circuit equation  

6-3 Alternate definition of electromotive force  

6-4 Finding the potential difference between two points in   circuits 

6-5 The potential difference of the electromotive force 

6-6 The potential divider 

6-7 Series and Parallel connection of resistors  

6-8 Circuits contains many sources of electromotive force source   

6-9  Kirchhoff's rules 

6-10   Electric power  

6-11 Calculation of the power and the energy 

Chapter 

Seven 

The chemical electromotive force 

7-1 Chemical energy and electromotive Force 

7-2 Electrode potentials 

7-3 Electrical cells: Daniel cell and Leclanche cell. 

7-4 The polarization 

7-5 The dry cell  

  7-6 The lead storage battery 

7-7 The standard cells 

7-8 The electrolysis 

7-9 The electrolysis of water 

7-10 Thermal electromotive force  

7-11 Peltier effect 

7-12 Seebeck effect 

7-13 Thomson effect 

 7-14 Temperature dependence of emf  

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0-9TinYvMAhWCfywKHUHaD4gQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww2.ignatius.edu%2Ffaculty%2Fdecarlo%2Fkirchhoff.htm&usg=AFQjCNGqZzunityH3JIKUgiZMnplHep8Rg
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6n5CatovMAhVnQpoKHcJMC74QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fvlab.amrita.edu%2F%3Fsub%3D1%26brch%3D194%26sim%3D351%26cnt%3D1&usg=AFQjCNHHudJfPanDPO0MecvINLhraNcuUQ
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7-15 Thermocouple equation and application 

Chapter 

Eight 

The magnetic field  

8-1 The magnetism  

8-2 The magnetic field induction   

8-3 magnetic line of induction, magnetic flux   

8-4 Orbits of charge particles in magnetic fields  

8-5 The Cryotron 

8-6 The magnetic force on current –carrying wire    

8-7 Force and  torque on a Current Loop: Rectangular, solenoid ,   

8-9 Torque on current-carrying loop in magnetic field 

 

   Added chapter 

Chapter 

Nine 

The Measurement of devices   

9-1 The Galvanometer 

9-2 The Ammeter  

9-3 The Voltmeter 

9-4 Pivoted coil type galvanometer 

9-5   Conversion of a Galvanometer to Ammeter and Voltmeter 

9-6 The ballistic galvanometer  

9-7 The dynamometer  

9-8 The direct current motor 

 

The references 

1-  Fundamentals of physics, Holliday and Resnick   (9
th

  edition 2011) 

2- Electricity and magnetism, Edward M. Purcell and David Morin  ( 3
rd

 edition 2013) 

3- Electricity and magnetism ,A.S. Mahajan , A.A.Rang 1988 

4- Electricity and magnetism ,Francis Weston Sears 1958. 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0gOyG4IDRAhUGbxQKHSEID_wQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boundless.com%2Fphysics%2Ftextbooks%2Fboundless-physics-textbook%2Fmagnetism-21%2Fmagnetic-fields-magnetic-forces-and-conductors-159%2Ftorque-on-a-current-loop-rectangular-and-general-561-6351%2F&usg=AFQjCNFGDB5W9ETm92IYJvyANp3NHZ9j1g&sig2=CziNrD01OoJiwEgoq5j6oQ
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vc2544DRAhUECCwKHW8BA5EQtwIINzAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxER1_SYql44&usg=AFQjCNFc-7jtCs0tlpLqxk6z2tWKbXRhdQ&sig2=nORPnsNmZpGq_cYEjki6zA
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig4tXQ5IDRAhXM7xQKHeAkBwAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wonderwhizkids.com%2Fpopups%2F1012.html&usg=AFQjCNFXUmQKlAcZxPPRoKUlMKNa08taxA&sig2=uII573VfSVeBsEGIOrXkyQ
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 أهداف المقرر .9

 تعرف الطلبة على أهمية الكهرباء والمغناطيس في حياتنا . 

 كيفية توظيف هذه المعرفة في االستفادة من الكهرباء وتجنب أخطارها في الحياة اليومية . 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

تعريف الكهرباء ، والقوانين المتعلقة بها اضافة الى المجاالت الكهربائية المرافقة للجسيمات المشحونة ، والتعرف   -1أ

    على المتسعات والمقاومات وانواع كل منها ومجاالت استخدامها وتطبيقها. 

                     ا . تعريف التيار الكهربائي وكيفية ربط الدوائر الكهربائية وحساب المجاهيل فيه -2أ  

  دراسة المواد المغناطيسية ومعرفة المجاالت المغناطيسية.  -3أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

                                                       إكساب الطالب معرفة بعلم الكهرباء والمغناطيس نظريا.    - 1ب

 ة بعلم الكهرباء والمغناطيس عمليا.إكساب الطالب معرف  - 2ب  

   - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة . 

 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. 

 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها . -1ج

                                                                                                        ربط الموضوعات بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في فهم وتصور هذه العلوم.   -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

39 
 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إكتساب المعرفة في  07=9×1 0+7+1+9

مجال فهم معنى 

الكهربائية الساكنة 

 وانظمة الوحدات.  

ــــ محاضرة عامة عن 

ــــ الشحنات الكهربائية الساكنة 

الكهربائية، قانون كولوم ، 

انظمة الوحدات، الموصالت 

 والعوازل واشباه الموصالت.

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

واجب بيتي +  

 امتحان          

إكتساب المعرفة في  07=9×1 5+1+2+2

مجال فهم معنى 

 المجاالت الكهربائية  

ــــ  المجاالت الكهربائية 

وحسابها. خطوط القوة 

الكهربائية، قانون كاوس 

 وتطبيقات عليه. 

 ــــ المجال للموصل المشحون . 

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

واجب بيتي +  

 امتحان          

1+01+00+

07 

إكتساب المعرفة في  07=9×1

مجال فهم معنى الجهد 

 الكهربائي  

ــــ الجهد الكهربائي، فرق 

الجهد الكهربائي، الطاقة 

الكامنة، السطوح المتساوية 

الجهد، انحدار الجهد، جهد كرة 

 موصلة مشحونة.

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

واجب بيتي +  

 امتحان

01+09+05+

01 

المعرفة في  إكتساب 07=9×1

مجال فهم معنى 

المتسعات والمواد 

 العازلة

المتسعات الكهربائية وانواعها، 

السعة الكهربائية، ربط 

المتسعات على التوالي 

والتوازي، تأثير العوازل على 

السعة، الطاقة المخزونة في 

 المتسعات.

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

واجب بيتي +  

 امتحان

02+02+01+

71 

إكتساب المعرفة في   07=9×1

مجال فهم معنى التيار 

 الكهربائي والمقاومة

ــــ التيار الكهربائي، المقاومة 

والمقاومة النوعية، قانون اوم، 

حساب المقاومة، تغير 

المقاومة مع درجة الحرارة، 

 قياس التيار وكثافة التيار.

 امتحان الفصل االول -

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

بيتي +   واجب

 امتحان

70+77+71+

79 

إكتساب المعرفة في  07=9×1

مجال ربط الدوائر 

ــــ القوة الدافعة الكهربائية، 

معادلة الدائرة الكهربائية، ربط 

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 
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المقاومات الكهربائية على  الكهربائية.

التوالي والتوازي، قوانين 

كيرشوف، الدوائر الكهربائية 

البسيطة والمتعددة، القدرة 

 الكهربائية وقياسها.

واجب بيتي +  

 امتحان

إكتساب المعرفة في  07=9×1 75+71

مجال فهم معنى 

 المغناطيسية  

معنى المغناطيس،  المجال  ــــ

المغناطيسي، الخطوط 

المغناطيسية الوهمية، الفيض 

امتحان الفصل  -المغناطيسي. 

 الثاني.

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

 واجب بيتي

إكتساب المعرفة في  07=9×1 0+7+1+9

مجال فهم معنى 

الكهربائية الساكنة 

 وانظمة الوحدات.  

ــــ محاضرة عامة عن 

ــــ الكهربائية الساكنة  

الشحنات الكهربائية، قانون 

كولوم ، انظمة الوحدات، 

الموصالت والعوازل واشباه 

 الموصالت. 

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف + 

واجب بيتي +  

 امتحان

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص األساسية 

1. Electricity by sears  

2. Electrical and magnetism by Halliday and 

Resnick   

 الكهربائية والمغناطيسية )د. يحيى عبد الحميد(. .3

  أخرى : 

تم إعتماد مصادر حديثة إلى جوار المصادر األساسية المبينة في    

أعاله ، لغرض إعداد المادة المقررة على وفق مفردات اللجنة 

القطاعية المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها 

 مصادر مأخوذة من االنترنيت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات والمواقع ورش العمل 

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
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 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة     أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 105PHBBأسس التربية /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة األولى 

 أسس التربيةمفردات 

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

 الفصل األول

 اهداف التربية 

 وظائف التربية 

 خصائص التربية 

 االساس التاريخي للتربية 

 التطور التاريخي للتربية عبر العصور 

 التربية البدائية 

 حضارة وادي الرافدين 

  الحضارة الصينية 

 الحضارة اليونانية 

 التربية قبل االسالم 
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 التربية العربية االسالمية 

 اهداف التربية العربية االسالمية 

 اساليبها ومراكزها ومؤسساتها 

 ) اعالم الفكر التربوي االسالمي )ابن خلدون ، والغزالي وابن سينا 

 الفصل الثاني

 االساس االجتماعي للتربية 

 الدور التربوي لألسرة 

  التربوي للمجتمعالدور 

 التربية وتنميه المجتمع 

 تكافئ الفرص التعليمية 

 االعالم والتربية 

 االساس االقتصادي للتربية 

 التربية واثارها في التنمية 

 دور التربية في تنميه الموارد البشرية 

 العوامل االقتصادية في التربية 

 االساس العلمي 

 الفصل الثالث

 التربية والمنهج العلمي في البحث 

 التربية والتقدم العلمي  والتكنلوجي 

 االسس الوطنية 

 التربية والوحدة الوطنية 

 الفصل الرابع

 فلسفة التربية 

 دور التربية في مواجهه التحديات المصيرية لالمه العربية 

 التربية الحديثة 

 مميزات التربية الحديثة واهدافها 

 الفصل الخامس

 وضائف التربية المعاصرة 

  التربوي الحديث )بستا لوزي و روسو وجون ديوي (اعالم الفكر 

  التعليم الثانوي في العراق 

 االهداف 

 االنواع 

  المستحدثات التربوية في التعليم الثانوي )مدارس المتميزين ،التسريع ،الثانوية الشاملة

 ،تنويع التعلم الثانوي(

 الفصل السادس
 الثقافة والتربية 

 مفهوم الثقافة 
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 خصائص الثقافة 

 امكانية انتقال عناصر الثقافة 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 اعداد الفرد اعداد يمكنهمن التالؤم مع الحياة وذلك عن طريق تنمية الدوافع وتكوين االتجاهات الالزمة له.

 تخريج مواطن مهيئا لبناء وتطوير المجتمع

 خلق الوعي االجتماعي لدى الفرد وتنمية الشعور بالمسؤولية نحو الغير

 الخلقية باعتبارها المحور الذي تدور حوله برامج التربية والتعليم ومناهجها العمل على تحقيق التربية

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 اكساب الطالب معرفة لمعنى التربية، واهدف وخصائص ووظائف التربية    -1أ

 التطور التاريخي للتربية، واعالم الفكر العربي التربوي االسالمي  -2أ

 االساس االجتماعي للتربية والدور التربوي لالسرة والمجتمع وتكافؤ الفرص التعليمية

 االساس االقتصادي للتربية واثرها في تنمية الموارد البشرية والعوامل االقصادية للتربية   -3أ

 الوطنية للتربيةاالساس العلمي واالسس 

 التربية الحديثة واعالم الفكر التربوي الغربي ومقدمة التعليم الثانوي في العراق واالدارة التربوية -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مساعدة الطلبة على تنمية مهارة المالحظة - 1ب

 التربية واهدافها والتمييز بين خصائصهامساعدة الطلبة في القدرة على التصنيف والمقارنة بين انواع   - 2ب

 مساعدة الطلبة في تنمية مهارة االستنتاج والتحليل للمعلومات الواردة في المادة  - 3ب

 القدرة على التلخيص وايجاد نقاط القوة والضعف في المادة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ابهات والمتناقضات والعصف الذهنيالمتشطريقة المحاضرة ، الحوار والمناقشة ، واستخدام 

 طرائق التقييم      

 ) الشفوية والتحريرية ( والشهريةاالمتحانات اليومية 
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 مهارات التفكير -ج

 ربط موضوعات المادة بما يحصل بالبيئة المحيطة بالطلبة والقدرة على توضيفها بالحياة اليومية   -1ج

 بين انواع التربية واهدافها والتمييز بين خصائصهاالقدرة على التصنيف والمقارنة  -2ج

 تنمية مهارة االستنتاج والتحليل للمعلومات الواردة في المادة -3ج

 د نقاط القوة والضعف في المادة  القدرة على التلخيص وايجا -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 والمتناقضات والعصف الذهنيابهات طريقة المحاضرة ، الحوار والمناقشة ، واستخدام المتش

 طرائق التقييم    

 ) الشفوية والتحريرية ( والشهريةاالمتحانات اليومية   

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

/ المساق أو  اسم الوحدة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرة عن مفهوم  8 1+2+3+4

التربية ووظائفها واهدافها 

  وانواعها

اكساب الطالب معرفة 

لمعنى التربية، واهدف 

وخصائص ووظائف 

 التربية  

الفرق بين التربية 

والتعليم / عالقة التربية 

بالعلوم االخرى االساس 

للتربية التاريخي 

 والتربية البدائية

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

تربية الحضارة الصينية   كذلك 8 5+6+7+8

االسبارطية  –/ اليونانية 

 واالثينية

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

التربية العربية   كذلك 8 9+10+11+12

االسالمية فلسفتها 

المؤسسات  –ومراحلها 

والمعاهد عند العرب 

واعالم الفكر  الملسلمين

امتحان + نشاط  نظري

 يومي
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 التربوي االسالمي

 امتحان    2 13

االساس االجتماعي   كذلك 8 14+15+16+17

واالقتصادي والعلمي 

 للتربية

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

االسس الوطنية للتربية    كذلك 8 18+19+20+21

والتربية الحديثة واعالم 

 الفكر التربوي الغربي

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

مقدمة عن التعليم  كذلك 8 22+23+24+25

 الثانوي في العراق

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 نوري عباس عبد هللا  -اسس التربية/ د. احمد حقي الحلي

 / د. علي هود باعباد التربة االسالمية فكرا وسلوماً 

 اصول التربية االسالمية / عبد الرحمن النحالوي

 طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية / محجوب عطية 

 المنهج التربوي من منظور اسالمي/ يعقوب نشوان 

 في التربية الخلقية واالجتاعية/ عبد الحميد حسن

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات والمواقع  ورش العمل

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في المدراس المتوسطة 

 واالعدادية

 

 القبول  .13

 المركزي في ضوء الية القبول المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الخطة االستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2
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 اللغة العربية اسم / رمز المقرر .3

 AR 102البكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة األولى 

 مفردات لغة عربية 

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

 النحو   الفصل األول

 عالمات االعراب االصلية والفرعية  -

 المبتدأ والخبر . -

 ان واخواتها .  -

 كان واخواتها . -

 المنصوبات . -

المفعول به ، المفعول المطلق ، المقعول الجله ، الحال ، التمييز ، االستثناء، التوابع ، ظرف 

 الزمان والمكان (.

 النداء . -

 والمعدودالعدد  -

 االمالء  الفصل الثاني

 الهمزة . -

 التاء القصيرة والطويلة . -

 عالمات الترقيم . -

 مسائل في بعض األخطاء النحوية واللغوية . -

  -الصرف : الفصل الثالث

المشتقات ) اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة  -
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 المشبهة (.

 جموع التكسير والقلة . -

 النصوص . -

 سورة الكهف . -

 . سورة الضحى -

 سورة نوح . -

 -القصائد: الفصل الرابع

 قصيدة الصمة القشيري . -

 قصيدة المتنبي ، مغاني الشعب . -

 قصيدة بدر شاكر السياب ، غريب على الخليج . -

  -النثر : الفصل الخامس

 نص نثري من هامش السيرة لطه حسين . -

 نص نثري من حياة محمد )ص( ألحمد امين . -

 نص نثري من خطبة الرسول )ص( . -

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 تعلم الطلبة على اللغة العربية الفصحى . 

 ضبط قواعدها النحوية والصرفية واإلمالئية السليمة 

 معرفة الصواب والخطأ في العبارات والجمل . 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

                                                                    يجب ان يتعلم الطلبة قواعد اللغة العربية السليمة .   -1أ

 يجب ان يتعلم الطلبة لغة القرآن الكريم ونصوصه ومعانيه . -2أ 

 يجب ان يتعلم الطلبة قسماً من دواوين العرب ونثره .  -3أ
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االلقاء والشرح لهذا الموضوع - 1ب

 يجب ان تكون هناك مناقشة متواصلة بين االستاذ وطلبته .  - 2ب

                                                    اجراء اختبار في نهاية المحاضرة حول الموضوع المخصص .   - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، طرح االمثلة . 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية ، النشاط اليومي للطلبة . 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعلم اللغة العربية  10=  5×2 1+2+3+4

الفصحى وضبط 

قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية 

 نشاط يومي نظري  المبتدأ والخبر 

تعلم اللغة العربية  10=  5×2 5+6+7+2

الفصحى وضبط 

قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 نشاط يومي نظري ان واخواتها 

 نشاط يومي نظري كان واخواتهاتعلم اللغة العربية  10=  5×9+10+112
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الفصحى وضبط  12+

قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

13+14+

15+16 

تعلم اللغة العربية  10=  5×2

الفصحى وضبط 

النحوية قواعدها 

 والصرفية واالمالئية

 المفاعيل

 المفعول به .1

 المفعول المطلق  .2

 المفعول ألجله .3

 نشاط يومي نظري

17+12+

19+20 

تعلم اللغة العربية  10=  5×2

الفصحى وضبط 

قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 االمالء .1

رسم التاء الطويلة  .2

 والقصيرة .

رسم الهمزة  .3

المتوسطة على االلف والواو 

 والياء . 

رسم الهمزة  .4

المتطرفة على االلف والواو 

 والياء والمنفردة على السطر . 

 نشاط يومي نظري

21+22+

23+24 

تعلم اللغة العربية  10=  5×2

الفصحى وضبط 

قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 النصوص 

النص القرآني من  -1

والمعاني وقسم سورة الكهف 

من المالحظات االسلوبية 

 المتعلقة بالنص القرآني .

النص القرآني من  -2

سورة االنسان والمعاني وقسم 

من المالحظات االسلوبية 

 المتعلقة بالنص . 

 نشاط يومي نظري

25+26+

27+22 

تعلم اللغة العربية  10=  5×2

الفصحى وضبط 

قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

قصيدة المتنبي  -1

)شعب بوان( مع المالحظات 

 المتعلقة بالقصيدة . 

قصيدة إمرؤ القيس  -2

)المعلقة( مع المالحظات 

 المتعلقة بالمعلقة . 

 نشاط يومي نظري

تعلم اللغة العربية  10=  5×2 29+30

الفصحى وضبط 

نص نثري للجاحظ  -1

في وصف الكتاب 

 نشاط يومي نظري
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قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 والمالحظات المتعلقة بالنص. 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 كتاب سيبويه وشرح ابن عقيل 

 ال يوجد                              

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع ورش 

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد وزارة التعليم المؤسسة التعليمية .1

 ابن الهيثم –قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية التربية    القسم الجامعي / المركز .2

 PHES 109 علم النفس التربوي اسم / رمز المقرر .3

 %20 نسبة التحديث .4

الموضوعات التي تم اضافتها   .5

 وتحديثها في المنهج

 2011-محسن علي الدلفي –االنسان وعلم النفس -

  2009 -صابر خليفة -الخصائص الجسمية ولذكاء -            

 2012 -2017 الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعيا  2شعبة / 4ساعة * 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2012-2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science/  Ibn ALHaitham 
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Physics Department/ First stage 

Syllabus of Mechanics 

 Hours: 3 theory + 3 practical         Units: 7  

Chapter 

One 

(Measurement) 

Items can be measured, measurement's systems, length, time, mass. Questions 

and discussion 

 

Chapter 

Two 

(Motion in a straight line) 

Motion, position, average velocity, instantaneous velocity, acceleration, 

constant acceleration, free falling objects. 

Questions and discussion 

 

Chapter 

Three 

(Vectors) 

Vector quantities, scalar quantities, addition and subtraction and multiplication 

of vectors, scalar product, geometric methods of their addition and subtraction, 

unit vectors, vector product, triple scalar product, triple vector product, vectors 

and laws of physics and their applications. 

 Questions and discussion 

 

Chapter 

Four 

(Motion) 

Motion in two dimensions, motion in three dimensions, projectile motion, 

relative velocity in one dimension, relative velocity in high velocities. 

Questions and discussion 

 

Chapter 

Five 

(Force and Motion) 

Newton's 1
st
 law, force, mass, Newton's 2

nd
  law, Newton's 3

rd
  law, mass and 

weight, applications of Newton's laws for motion, friction, friction law, pull 

force and terminal velocity, uniform circular motion. Questions and discussion 

 

Chapter 

Six 

(Work and Energy) 

Work: motion in one dimension under constant force and 

under varying force, Work done by spring, kinetic energy, power, kinetic 

energy at high velocities. Questions and discussion 

 

Chapter 

Seven 

(Conservation of Energy) 

Conservative forces, potential energy and its definition, conservative and non-

conservative forces, potential energy diagram, conservation of energy, mass 

and energy, quantized energy. Questions and discussion 

 (System of Particles) 
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Chapter 

Eight 

Centre of mass, Newton's 2
nd

 law for system of particles, momentum, 

momentum for system of particles, conservation of momentum. Questions and 

discussion 

 

Chapter 

Nine 

(Collisions) 

Collision definition, impulse and momentum, elastic collisions in one 

dimension, inelastic collisions in one dimension, collisions in two dimensions. 

Questions and discussion  

 

Chapter 

Ten 

(Rotational motion) 

Rotational variables, angular quantities for vectors, rotation with constant 

angular acceleration, angular and translational quantities, rotational kinetic 

energy, calculation of moments of inertia, moments of inertia, Newton's 2
nd

 

law for rotation, energy consideration in rotational motion. 

Questions and discussion  

 

Chapter 

Eleven 

(Uniform circular motion) 

Motion in circular path, centripetal force, curved path, centripetal acceleration, 

radial acceleration. 

Questions and discussion 

 

Chapter 

Twelve 

(Angular momentum) 

Rolling, angular momentum, angular form of Newton's 2
nd

 law, angular 

momentum of a rotating rigid object about fixed axis, conservation of angular 

momentum, applications. 

Questions and discussion 

Chapter 

Thirteen 

(Gravitation) 

Newton's law of universal gravitation, universal gravitational constant, 

gravitation at Earth's surface, potential energy. 

                                                             Upgrade Chapter and Items  

Chapter 

Fourteen  

(Linear Oscillations) 

Body on a spring, classical simple harmonic motion, damped 

simple harmonic motion, driven (forced) motion, a simple 

seismograph, coupled oscillations and normal modes. 

Questions and discussion 

Some 

Upgrade Items 

Motion through a resisting medium,  

 Rutherford scattering, configurations and degrees of freedom.  
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 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 ة األولىقسم الفيزياء/ المرحل

  علم النفس التربوي مفردات

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

  الفصل األول

  الفصل الثاني

  الفصل الثالث

  الفصل الرابع

  الفصل الخامس

  الفصل السادس

  الفصل السابع

 

 التحديث: 

 المصادر

 لمقررا تحديث نموذج 

 4عدد الوحدات:  نظري  2عدد الساعات:  علم النفس التربوي اسم المادة: 

 

 

 وصف تحديثات المقرر الدراسي لمادة علم النفس التربوي

 للمرحلة االولى/  للدراسة الصباحية والمسائية 

 

 أهداف المقرر .9

علم النفس التربوي وكيفية تطبيق مبادئه في فترة التطبيق وبعد تخرجهم الهدف العام : تعرف الطلبة على اهمية 

 ممارستهم لمهنة التدريس.

الهدف الخاص : تعرف الطلبة بعلم النفس التربوي ومزايا وعيوب وطرق تطبيق نظريات علم النفس التربوي  في 

 الطالب من اجل انجاح العملية التعليمية .اثناء قيامهم بتدريس الطالب وكيفية ايصال المعلومات للطالب وطرق كسب 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

 التعرف على مفهوم عم النفس التربوي ومبادئه. -1أ

 التعرف على  المفاهيم التي يتضمنها. -2أ

 التعرف على النظريات الخاصة بعلم النفس التربوي. -3أ

   --4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات كسب الطالب عند قيامهم بالتدريس.– 1ب

  مهارات طرق تدريس الطالب وايصال المعلومات لهم.– 2ب

  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة -المناقشة 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية                 االمتحان النهائيامتحان الفصل الدراسي االول                   

15                                                         %15                              %15% 

 مهارات التفكير -ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 : االختبارات اليومية والشهرية طرائق التقييم    

 

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 بنية المقرر .11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول

 -التعرف على: علم النفس

اهمية  -اهداف علم النفس

فروع علم  -علم النفس

 النفس

 

 تعريف  -علم النفس

 امتحان يومي المحاضرة

طرح االسئلة  مناقشةمحددات  –السلوك  -التعرف على: السلوك  7 الثاني
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العوامل المؤثرة في 

 السلوك 

 والمناقشة النشاط النفسي 

 الثالث

التعرف على: علم النفس  7

التربوي _ االهداف 

صياغة االهداف  -التربوية

خطوات كتابة  -التربوية

 الهدف 

 -علم النفس التربوي

 تعريف

  محاضرة 

 الرابع

التعرف على: أنموذج  7

 -كالوسماير وكودوين

 -أنموذج بنيامين وبلوم

 انموذج روبرت وجلزر 

نماذج في علم النفس 

 التربوي

 محاضرة 

 

 الخامس

: المالحظة  التعرف على   7

المالحظة الذاتية  -العلمية 

 -المالحظة الطولية -

المنهج  -المنهج الكلينيكي

 التجريبي 

طرائق  البحث في علم 

 النفس التربوي

 محاضرة 

 

 السادس

التعرف على : معنى  7

االنتباه، العوامل المؤثرة 

 شرود الذهن -انواعه -فيه

 محاضرة  تعريف  -االنتباه  

 

 السابع

معنى  : التعرف على 7

التعرف على  -االدراك

 انواعه  -معنى االحساس

 -االحساس –االدراك 

 تعريف

 محاضرة 

 

 الثامن

 -: الدافعية التعرف على 7

 -اهمية دراسة الدافعية

  تصنيف الدوافع

 محاضرة  تعريف -الدافعية 

 

 التاسع

الوظيفة :  التعرف على 7

 -االستثارية –التوقعية 

  العقابية للدوافع-الباعثة

الوظائف التعليمية 

استراتيجية  -للدافعية

 استثارة الدافعية

 محاضرة 

 

 العاشر

 -: الذاكرةالتعرف على 7

العوامل  -انواع الذاكرة

  المؤثرة في الذاكرة

 محاضرة  تعريف -الذاكرة

 

الحادي 

 عشر

التعرف على النظرية:  7

 -السلوكية–الفسيولوجية 

 المعرفية -الكشتالت

 محاضرة  نظريات الذاكرة

 

 الثاني عشر

التعرف على تعريف  7

النسيان، نظرياته : التآكل 

 -تغيير االثر -واالهمال

التداخل  -العوامل العضوية

 الكبت  -والتعطيل

 محاضرة  ونظرياته -النسيان 
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 الثالث عشر
التعرف على: انتقال اثر  7

 التعلم مفهوما وظاهرة 

 محاضرة  تعريف -انتقال اثر التعلم
 

 الرابع عشر

اهمية انتقال  التعرف على 7

اثر التعلم _ انواعه: 

االيجابي ، السلبي، 

االفقي، العمودي، 

 الصفري 

اهمية انتقال اثر التعلم_ 

 انواع انتقال اثر التعلم

 محاضرة 

 

الخامس 

 عشر

ماهية : التعرف على 7

مفهومها  -التغذية المرتدة 

 اهميتها  -

 محاضرة  التغذية المرتدة مدخل

 

السادس 

 عشر

التعرف على اهمية التغذية  7

المرتدة_ انوعها: الداخلية 

الخارجية، االيجابية 

 السلبة، التالزمية النهائية 

 -اهمية التغذية المرتدة 

 انواع التغذية المرتدة

 محاضرة 

 

 السابع عشر
: التفكير  التعرف على 7

 انواعه -_اغراضه 

 محاضرة  التفكير _ تعريف
 

 الثامن عشر

التعرف على التفكير  7

خطوات التفكير  -العلمي

العلمي_ صفات المفكر 

سبل استثارة  -الجيد

 التفكير

التفكير العلمي وحل 

 المشكالت

 محاضرة 

 

 التاسع عشر
: نظرية التعرف على 7

  _ نظرية سكنربافلوف

 محاضرة  نظريات التعلم
 

 العشرون
: النظرية التعرف على  7

 االستبصارية

 محاضرة  نظريات التعلم
 

الحادي 

 والعشرون

المفهوم،  -التعرف على: 7

  اهميته، مبادئه

 

 محاضرة  تعريف -المفهوم 

 

الثاني 

 والعشرون

الفروق  االتعرف على 7

الفروق -الفردية 

 -االكاديمية الععقلية

  اسباب الفروق الفردية

 محاضرة  تعريف -الفروق الفردية

 

 البنية التحتية  .12
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 كتب ومصادر خارجية عن المادة خارج الكتب والمالزم المقررة .

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات والمواقع ورش العمل 

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 الزيارات الميدانية للطلبة المطبقين للمرحلة الرابعة .

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science/  Ibn ALHaitham 

Physics Department/ First stage 

Syllabus of Mathematics I 

Hours: 3 theory    Units: 6  

 

Chapter 

One 

1- Functions  

2- Functions analysis and graphic 

3- Properties of functions 

4- Mathematical models 

5- Limit and continuty 

 

Chapter 

Two 

1- Equation of line 

2- General forms for equations of lines 

3- Parallel lines 

4- Perpendicular lines 

5- Angle between lines 

6- Physical application 
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Chapter 

Three 

1- Derivatives 

2- General rules 

3- Slope and rates 

4- Techniques of derivatives  

5- Chain rule 

6- Maximum and minimum 

7- Implicit Differentiation 

     8-Application 

 

Chapter 

Four 

1- Integration 

2- General rules 

3- Integration Methods 

4- Application(Work, Pressure ,Heat and Force) 

 

Chapter 

Five 

1- Trigonometric Functions 

2- Properties 

3- Derivative 

4- Integral 

5- Application 

 

Chapter 

Six 

1- Expoential and logarithmic function 

2- Properties 

3- Derivative form 

4- Integral Form 

5- Application 

References 

1-Anton,Biven,and Davis"Calculus" Book,7
th

 Edition ,2002. 

2-Ray C.W.and Louis C.B."Advanced engineering mathematics"Book,5
th

 Edition 1984. 

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science/  Ibn ALHaitham 

Physics Department/ First stage 

Syllabus of Heat and Properties of the Materials 

Hours: 2 theory         Units: 4  

 

Chapter 

Temperature 

Temperature , principle of temperature measurement , The temperature 
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One Scales , Types of thermometers , Calibration of thermometers , The constant 

volume gas thermometer , The thermocouple thermometer, Electrical 

resistance thermometer , Effect of temperature changes , Thermal 

expansion(  expansion of Solids and liquids expansion and Gases 

expansion), Mechanism of heat transfer, conduction , convection , radiation 

, low temperatures , Example , Source of heat energy, Relation the energy 

with matter , Problems.   

 

Chapter 

Two 

Heat 

The source the heat energy, The relation between heat and matter, Heat and 

its effect on matter, Specific heat , Method of specific heat measurement, 

Phase concept, Phase transformation ,The phase Diagram, Triple point of 

water, The state transformation of matter(evaporation ,boiling ,melting and 

sublimation), Thermodynamics first law ,Example on thermodynamics first 

law, Problems . 

 

Chapter 

Three 

The Gases: 

The Ideal and Real Gases ,The Kinetic theory of Gases+ Number 

Avogadro’s ,The gas law ,Boyles law ,Charles law, The gas Constant (R), 

The ideal Gas Law, Vandroz equation ,Gas internal energy ,The  Specific 

Heat of gases    C v , C p The relation between Cp and CV ,The work done 

by gases ,The pressure of ideal gas, Solved Examples      ,Problems . 

 

Chapter 

Four 

The liquids 

Density and specific weight ,The capillarity, The Surface tension ,The liquid 

surface , The angle of contact ,The viscosity , The pressure in liquid, Pascal 

principle, Archimedes principle , The steady Flow, Poiseuilles  law 

,Bernoullys equation  ,  Torricellie  Equation,  Flow meters ,Venturi  

meter,Pitot tube  , Solved examples , problems . 

 

Chapter 

Five 

The Mechanicals properties of Materials: 

The Stress and its TypesThe Strain and its TypesStrain- Stress Curve    

Modulus  of elasticity  Young Modulus ,Experiment to measure Young 

Modulus , Poisson ratio ,Experiment to measure Poisson ratio  , The relation 

between mechanicals properties and temperature ,Heat treatment for low 

and high temperature ,Solved  Examples,   Problems . 
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Chapter 

Six 

The  Magnetic Properties of materials : 

The  Magnetic moment of electrons The ,  Angular momentum of electrons 

,The Relation between the Magnetic and Angular momentum ,The  

Magnetic susceptibility ,Classification of Magnetic of materials , The 

Diamagnetic materials , The Paramagnetic material ,The Ferromagnetic 

material ,The Anti Ferromagnetic material The  Ferrimagnetic  material  

,The  Magnetic Elements ,Problems . 

 

Chapter 

Seven 

 

 

 

 

Electrical properties of materials 

Electrical conductivity ,Insulators and conductors ,Semiconductor , 

Insulators , Electrical Resistivity , Electrical conductivity and its 

temperature relation , The superconductivity ,Critical magnetic Field 

Electrical breakdown and its types , The parameters effect on Electrical 

breakdown , Problems. 

 

Chapter 

Eight 

The Plasma: 

Plasma Production, Investigations of Plasma ,Plasma and Magnetic Field 

,Confinement of Plasma ,Earth magnetic , Field and Solar Plasma 

 

Update syllabus 20 percent 

Classification of Materials : 

 1-Metals and  Alloy 

2-Ceramics , Classes, Classes- Ceramics . 

3-Polymers (plastics) ,Thermoplastics  and Thermoset . 

4-Composite materials . 

 

References : 

1-The Science and Engineering of Materials, 4
th

ed 

Donald R. Askeland – Pradeep P. Phulé 

2-Classification of materials 

JosepPoch March  
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 المرحلة الثانية
 المرحلة الثانية

 الوحدات الساعات اسم المادة)انكليزي( اسم المادة)عربي( رمز المقرر

النظر

 ي

 العملي

701PHOP البصريات Optics 3 3* 7 

700PHAS الفلك Astronomy 2 ---- 4 

707PHEA  الكهيربائية

 I Iوالمغناطيسية

Electric and Magnetism I I 2 3* 5 

701PHMT الرياضياتI I Mathematics I I 3 ---- 6 

702PHS  الصوت والحركة

 الموجية

Sound and wave motion 2 ---- 4 

705PHC الحاسبات I I Computer I I ------ 2* 1 

701PHED  تعليم ثانوي وادارة

 تربوية

secondary Education and 

Educational Administration 

2 ---- 4 

702PHDP علم نفس النمو Developmental psychology 2 ---- 4 

709PHRM  اسس البحث

 العلمي

Fundamentals of scientific 

research 

1 ---- 2 

 37 8 17  المجموع 

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة الثانية

  I Iمفردات الحاسبات 

  1عدد الوحدات: عملي 2عدد الساعات: 
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1. Introduction to matlab 

2. Mathematical Operations 

3. Variables & Constants 

4. Variables & Constants Naming Rules 

 الفصل االول

 

1. Reserved Words in MATLAB 

2. Special Variables Predefined in MTLAB 

3. Formats of the Numbers 

4. Defining Variables 

5.  Defining Matrices 

a. The brackets []  

b.  The semicolon (;)  

c. The parentheses ()  

d. The colon (:)  

e. To create a vector with fix number of entries, there are three ways: 

f.  To transpose a vector or matrix we use (.') or to transpose and finding the 

complex conjugate using (') 

 الفصل الثاني

 

1. Number-Matrix Operations. 

2.  Matrix-Matrix Operations. 

3.  The Properties of Scalar-Matrix and Matrix-Matrix Operations. 

4.  Creating Standard Matrices: 

a. Ones. 

b. Zeros. 

c. Eye. 

d. Rand. 

e. randn. 

f. diag 

 الفصل الثالث

1. Functions Frequently Used With Matrices 

a. Size. 

b. Length 

d. Numel 

e. sum 

f. clear 

g. whose 

 الفصل الرابع
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h. who 

 

1. Drawing Using MATLAB 

a. plot3 

b. polar 

c. semilogx 

d. semilogy 

e. loglog 

f. bar 

g. bar3 

h. mesh 

i. surf 

 Forming a Plot in MATLAB 

j. Figure. 

k. Xlabel. 

l. Title. 

m. Grid. 

n. Box. 

o. Axis. 

p. xlim 

q. subplot. 

r. close 

 الخامس الفصل

 

1. Logical Comparison and Combining Operators 

2.  Control Flow Statements 

a. For Loop Statement 

b. While Loop statement 

c. If condition statement 

d. Break Statement 

e. Switch-End 

 الفصل السادس

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 212PHEA( / 2الكهربائية والمغناطيسية ) اسم / رمز المقرر .3



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

64 
 

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة عمليه بالسنة 64ساعة نظرية و 64عملي بمعدل  2\نظري  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science/  Ibn ALHaitham 

Physics Department/ second stage 

Syllabus of Electricity and Magnetism Contents 

Hours: 2 theory + 3 practical         Units: 5  

 

Chapter 

One 

 The Magnetic Field. 

1.1 Magnetism. 

1.2 The magnetic field, Induction. 

1.3 The magnetic flux. 

1.4 The magnetic field direction. 

1.5 Motion of charged particles in magnetic field. 

1.6 Force on a moving charge in magnetic field. 

1.7 Moving charged particle in both electrical and magnetic fields 

perpendicular to other. 

1.8 Thomason experiment: Measurement of (e/m).   

1.9 The mass spectrograph. 

1.10 The Cyclotron. 

1.11 Hall effect. 

1.12 Problems of chapter one. 

 

 

Chapter 

Two 

Some Electrical Measuring Instruments.  

2.1 Magnetic force on current-carrying conductor. 

2.2 Force and torque on a complete circuit. 

2.3 Moving coil Galvanometer. 

2.4 Ammeter. 

2.5 Voltmeter. 
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2.6 Ballistic Galvanometer. 

2.7 Problems of chapter two. 

 

 

Chapter 

Three 

Magnetic Field of the Current and a Moving Charge.  

3.1 Biot-Savart law and its applications.  

3.2 Magnetic field of a straight conductor. 

3.3 Magnetic flux density of a circular loop conductor. 

3.4 Magnetic flux density of the Solenoid coil. 

3.5 Magnetic field of moving point charge. 

3.6 Force between parallel straight conductors. 

3.7 The definition of Amper. 

3.8 Amper's circuital law and its applications.  

3.9 Magnetic flux density of a long straight conductor using Amper's law. 

3.10 Magnetic flux density of a long Solenoid coil. 

3.11 The Magnetic field inside Toroid coil. 

2.12 Problems of chapter three. 

 

Chapter 

Four 

Induced Electromotive Force.  

4.1 Motional electromotive force. 

4.2 The Faraday law.  

4.3 Lenz's law.  

4.4 Search coil method of measuring magnetic flux. 

4.5 The Faraday disk dynamo. 

4.6 Alternating current generator.  

4.7 Induced electric field. 

4.8 Problems of chapter four. 

 

Chapter 

Five 

Inductance.  

5.1 Mutual inductance. 

5.2 Self-inductance. 

5.3 Self-inductance of toroidal solenoid coil. 

5.4 The stored energy in the magnetic field. 

5.5 Magnetic energy density. 

5.6 Inductors connection together. 

5.7 Transformer. 
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5.8 Eddy currents. 

5.9 Problems of chapter five. 

 

Chapter 

Six 

Alternating Current.  

6.1 Instantaneous current. 

6.2 Root-mean-square or effective values.  

6.3 Phase relations between voltage and current. 

6.4 The alternating current series circuit. 

6.5 Impedance elements (R, XC, XL). 

6.6 Rotating vector diagrams. 

6.7 Circuits in parallel. 

6.8 Power in A.C. circuits. 

6.9 Resonance. 

6.10 Skin effect. 

6.11 Problems of chapter six. 

 

 

Chapter 

Seven 

Magnetic Properties of Matter. 

7.1 Introduction. 

7.2 Origin of magnetic effects. 

7.3 Equivalent surface currents. 

7.4 Magnetic susceptibility, permeability and magnetic intensity. 

7.5 Magnetization or the intensity of magnetization. 

7.6 Magnetic poles. 

7.7 The magnetic field of the earth. 

7.8 Torque on bar Magnet. 

7.9 Magnetic moment. 

7.10 Problems of chapter seven. 

 

Chapter 

Eight 

 

Ferromagnetism. 

8.1 Ferromagnetism materials. 

8.2 The magnetic energy. 

8.3 The domain Theory. 

8.4 The Barkhousen effect. 

8.5 Curie's law and the Curie temperature. 



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

67 
 

8.6 Langevin's theory of diamagnetic. 

8.7 Langevin's theory of Paramagnetic gas.   

8.8 Problems of chapter eight. 

 

 Addition Subject 

 

Chapter 

Nine 

Maxwell's Equations. 

Maxwell's Equations. Derivation of9.1  

9.2 Maxwell's equations in the integral form. 

9.3 Electromagnetic wave equations for the field vectors E and H. 

9.4 Electromagnetic wave in free space. 

9.5 The relationship between the electric vector E and the magnetic vector 

B. 

9.6 The charge, energy and momentum conservation laws. 

9.7 Problems of chapter nine. 

 

References: 

1. Edward M. Purcell and David J. Morin, "Electricity and Magnetism", 3ed Edition, Cambridge 

University Press, New York, (2013). 

2. Robert G. Brown, "Introductory Physics II – Electricity, Magnetism and Optics", Duke 

University Press, London, (2013). 

3. M. Samiullah, "University Physics Vol.4 - Electricity and Magnetism", Published through 

Createspace, Charleston, S.C., USA, (2012). 

4. J. B. Tatum, "Electricity and Magnetism", John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, Nigeria, 

(2007). 

)ابن الهيثم( مطبوع باللغة العربية  -الكتاب المنهجي المقرر متوفر في مكتبة التعليم المجاني في كلية التربية للعلوم الصرفة  .5

 للمؤلفون أدناه: 1926وتحت عنوان )الكهربائية و المغناطيسية(، 

 إبراهيم ناصر إبراهيم

 د. عبدالستار جواد العاني

 جميل سليمد. أنور 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

68 
 

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب أسس علم المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسي 

 تعريف الطالب ببعض اجهزة القياس الكهربائية

 تعريف الطالب بالمجال المغناطيسي للتيار الكهربائي

 نبذة اساسية عن التيارات الكهربائية المترددة  او المتناوبة وبعض دوائرها التطبيقية.

 سافارت +قانون امبير الدائري(–الحث الكهرومغناطيسي )فاراداي+ بايوت تعريف الطالب بقوانين 

 تعريف الطالب بمفاهيم الحث الذاتي والمتبادل

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 أسس علم المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسيان يعرف الطالب   -1أ

 المجال المغناطيسيان يعرف الطالب  -2أ

                                  التيارات الكهربائية المتناوبة وبعض دوائرها التطبيقية.ان يعرف الطالب   -3أ

 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي–ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 كيفية ربط الدوائر الكهربائية الخاصة بتجارب المختبر - 1ب

 كيف تعمل االجهزة المستخدمة  - 2ب

 التعرف على بعض االجهزة الخاصة بالموضوع  - 3ب

     التفكير العلمي  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارير +  حل تمارين على شكل 

 طرائق التقييم      

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية 

 مهارات التفكير -ج

                                                                                                           التفكير العلمي -1ج

 التفكير العملي -2ج

 الربط بين المهارتين -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل طريقة المحاضرة + 
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 طرائق التقييم    

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ان يعرف الطالب  2 1+2+3+4

التيارات الكهربائية 

المتناوبة وبعض 

 دوائرها التطبيقية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة دوائر التيار المتناوب

الشهرية 

 واليومية

ان يعرف الطالب  2 5+6+7+2

 المجال المغناطيسي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المجال المغناطيسي

الشهرية 

 واليومية

9+10+11

+12 

ان يعرف الطالب بعض  2

 اجهزة القياس الكهربائية 

اجهزة القياس 

 الكهربائية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة

الشهرية 

 واليومية

13+14+

15+16 

تعريف الطالب  2

بالمجال المغناطيسي 

 للتيار الكهربائي

المجال المغناطيسي 

 للتيار الكهربائي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة

الشهرية 

 واليومية

17+12+

19+20 

تعربف الطالب بالقوة  2

الدافعة الكهربائية 

 المحتثة

القوة الدافعة 

 الكهربائية المحتثة

االختبارات  المحاضرة+المناقشة

الشهرية 

 واليومية

21+22+

23+24 

تعريف الطالب بقوانين  2

 الحث الذاتي والمتبادل

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المحاثة

الشهرية 

 واليومية

25+26+

27+22 

تعريف الطالب بالتيار  2

 الكهربائي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة التيار الكهربائي

الشهرية 

 واليومية

االختبارات  المحاضرة+المناقشةالخواص تعريف الطالب  4 29+30
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بالخواص الخواص 

المغناطيسية للمواد 

 والفيرومغناطيسية

المغناطيسية للمواد 

 والفيرومغناطيسية

الشهرية 

 واليومية

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 شبكة االنترنتالمقرر الدراسي+ مصادر من 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 حصرا مختبر الكهربائية في الكلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 التوجد

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 ة الثانيةقسم الفيزياء/ المرحل

 ( ثانوي وتعليم تربوية ادارة)مفردات 

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

مفهوم االدارة وتطورها ، مستويات إدارة النظام التربوي مع الفروق بينها ، وظائف االدارة التربوية  الفصل األول

، العوامل المؤثرة على االدارة التربوية ،االتجاهات السائدة في االدارة التربوية ) المركزية 

ة المدرسية ، مهمات والالمركزية فوائدها وايجابياتها ( ، انماط االدارة المدرسية، عالقات االدار

مدير المدرسة ، ومهارات االدارية ، عناصر )مكونات( االدارة المدرسية ، االدارة الصفية ، 

 المدرسة والمجتمع ، النشاط المدرسي .

 

مراحل تطور االشراف التربوي ، االتجاهات الحديثة في االشراف التربوي ، مفهوم االشراف  الفصل الثاني
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شراف التربوي وفلسفته، المهام االساسية لالشراف التربوي ، اسس االشراف التربوي ، اهداف اال

التربوي ، خصائص االشراف التربوي ، التكامل بين دور المشرف ودور المدير االشرافي ، أنواع 

االشراف التربوي ، أساليب االشراف التربوي ، واقع االشراف التربوي في العراق ) الكمي 

اف التربوي واالختصاصي ، مهام وواجبات االشراف التربوي ، الية اختيار والنوعي :أهداف االشر

المشرفين واالختصاصين التربويين، شروط اختيار المشرفين واالختصاصين التربويين ، تأهيل 

المشرفين واالختصاصين التربويين ( ، اهمية التعليم الثانوي في عصرنا الحاضر ،السلم التعليمي 

التعليم الثانوي في العراق ، الواقع الكمي العداد الطلبة في المرحلة الثانوية ، في العراق ، واقع 

أبرز نقاط الضعف التي يعاني منها التعليم الثانوي في الدول العربية ، توصيات ومقترحات لتطوير 

 هياكل التعليم الثانوي في الوطن العربي .

 

 ابن الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 105PHBBأسس التربية /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة الثانية

 مفردات )اسس البحث العلمي (

  2عدد الوحدات:  نظري  1عدد الساعات: 

 العلم ، البحث ، البحث العلمي ، المنهج ، المنهج العلمي  ، منهج البحث العلمي . - الفصل األول

 مكونات العلم :  -

 )الحقائق ، المفاهيم ، المبادئ والتعميمات ، القوانين ، النظريات (

 أهداف العلم ، خصائص العلم . -

 أفتراضات العلم ، مسلمات الباحث . -

 أهداف البحث العلمي ، مهارات البحث العلمي  . - الفصل الثاني

مصادر البحث العلمي ، خصائص البحث العلمي ، خصائص التفكير العلمي ، عوائق  -
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 لتفكير العلمي .ا

 أساسيات البحث العلمي، مشكلة البحث : مصادرها ومعايير أختيارها . -

 طرق صياغة المشكلة ، ومعايير الحكم على الصياغة الجيدة للمشكلة . -

 عناصر خطة البحث، وتعريف فرضيات البحث ، وأنواع الفرضيات . -

 الجيدة .شروط صياغة الفرضيات ، ومتطلبات بناء الفروض،وخصائص الفروض  -

 ،   Abstractشروط اختيار النقطة البحثية ، ملخص البحث )المقدمة ( - الفصل الثالث

 . Summaryخالصة البحث ) الخاتمة ( 

 مهارات كتابة البحث العلمي  ، فهرس البحث )المحتويات(  . -

 المراجع والمصادر . -

 طرق جمع المادة العلمية ، التوثيق . - الفصل الرابع

 عنوان البحث.تصميم صفحة  -

 أساليب البحث :البحث التاريخي ،تعريفه ،مراحله)اختيار الموضوع، وجمع المادة( -

 البحث التاريخي ... أنواع المصادر التاريخية و أشكالها ، وتصنيفها . - الفصل الخامس

 البحث التاريخي ... نقد المادة التاريخية وأنواعه ،أهمية الدراسات التاريخية. -

 وأنماطه)دراسات مسحية ،دراسات الرأي العام ،المسح االجتماع(البحث الوصفي  -

 )تحليل العمل ، تحليل المحتوى( ، مراحل المنهج الوصفي . -

 البحث التجريبي ، أسسه ، طبيعة البحث التجريبي . - الفصل السادس

 المتغيرات وأنواعها . -

 طرق ضبط المتغيرات الدخيلة . -

 والعلوم السلوكية والتربوية .البحث التجريبي في العلوم الطبيعية  -

 التصميم التجريبي ، أنواع التصاميم التجريبية . -

 أساليب التكافؤ بين المجموعات، أنواع التصاميم ألكثر من مجموعة تجريبية. -

 العينات ) أنواعها ، أساليب سحب العينات ( . -أدوات البحث العلمي : أوال   - الفصل السابع

 وات تصميم االستبيان ، أنواع االستبيان .                    االستبيان )االسفتاء( ، خط -

 المقابلة ، أنواع المقابلة ، أهمية المقابلة . -

 المالحظة ، أنواعها ، مزايا استخدام المالحظة ، عيوب استخدام المالحظة . -

 االختبارات ، أغراض أستخدام االختبارات ، صفات االختبار الجيد . -

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 أهداف المقرر .9

 التالؤم مع الحياة وذلك عن طريق تنمية الدوافع وتكوين االتجاهات الالزمة له. اعداد الفرد اعداد يمكنهمن

 تخريج مواطن مهيئا لبناء وتطوير المجتمع

 خلق الوعي االجتماعي لدى الفرد وتنمية الشعور بالمسؤولية نحو الغير

 التربية والتعليم ومناهجهاالعمل على تحقيق التربية الخلقية باعتبارها المحور الذي تدور حوله برامج 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 اكساب الطالب معرفة لمعنى التربية، واهدف وخصائص ووظائف التربية    -1أ

 التطور التاريخي للتربية، واعالم الفكر العربي التربوي االسالمي  -2أ

 االساس االجتماعي للتربية والدور التربوي لالسرة والمجتمع وتكافؤ الفرص التعليمية

 االساس االقتصادي للتربية واثرها في تنمية الموارد البشرية والعوامل االقصادية للتربية   -3أ

 االساس العلمي واالسس الوطنية للتربية

 ومقدمة التعليم الثانوي في العراق واالدارة التربويةالتربية الحديثة واعالم الفكر التربوي الغربي  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مساعدة الطلبة على تنمية مهارة المالحظة - 1ب

 مساعدة الطلبة في القدرة على التصنيف والمقارنة بين انواع التربية واهدافها والتمييز بين خصائصها  - 2ب

 مهارة االستنتاج والتحليل للمعلومات الواردة في المادةمساعدة الطلبة في تنمية   - 3ب

 القدرة على التلخيص وايجاد نقاط القوة والضعف في المادة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ابهات والمتناقضات والعصف الذهنيطريقة المحاضرة ، الحوار والمناقشة ، واستخدام المتش

 طرائق التقييم      

 

 ) الشفوية والتحريرية ( والشهريةاالمتحانات اليومية 

 مهارات التفكير -ج

 ربط موضوعات المادة بما يحصل بالبيئة المحيطة بالطلبة والقدرة على توضيفها بالحياة اليومية   -1ج

 القدرة على التصنيف والمقارنة بين انواع التربية واهدافها والتمييز بين خصائصها -2ج

 مهارة االستنتاج والتحليل للمعلومات الواردة في المادةتنمية  -3ج

 د نقاط القوة والضعف في المادة  القدرة على التلخيص وايجا -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 ابهات والمتناقضات والعصف الذهنيطريقة المحاضرة ، الحوار والمناقشة ، واستخدام المتش
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 طرائق التقييم    

 ) الشفوية والتحريرية ( والشهريةاالمتحانات اليومية   

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرة عن مفهوم  8 1+2+3+4

التربية ووظائفها واهدافها 

  وانواعها

اكساب الطالب معرفة 

لمعنى التربية، واهدف 

وخصائص ووظائف 

 التربية  

الفرق بين التربية 

والتعليم / عالقة التربية 

بالعلوم االخرى االساس 

التاريخي للتربية 

 والتربية البدائية

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

تربية الحضارة الصينية   كذلك 8 5+6+7+8

االسبارطية  –/ اليونانية 

 واالثينية

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

التربية العربية   كذلك 8 9+10+11+12

االسالمية فلسفتها 

المؤسسات  –ومراحلها 

والمعاهد عند العرب 

الملسلمين واعالم الفكر 

 التربوي االسالمي

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

 امتحان    2 13

االساس االجتماعي   كذلك 8 14+15+16+17

واالقتصادي والعلمي 

 للتربية

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

االسس الوطنية للتربية    كذلك 8 18+19+20+21

والتربية الحديثة واعالم 

امتحان + نشاط  نظري

 يومي
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 الفكر التربوي الغربي

مقدمة عن التعليم  كذلك 8 22+23+24+25

 الثانوي في العراق

امتحان + نشاط  نظري

 يومي

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 نوري عباس عبد هللا  -اسس التربية/ د. احمد حقي الحلي

 التربة االسالمية فكرا وسلوماً / د. علي هود باعباد

 النحالوي اصول التربية االسالمية / عبد الرحمن

 طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية / محجوب عطية 

 المنهج التربوي من منظور اسالمي/ يعقوب نشوان 

 في التربية الخلقية واالجتاعية/ عبد الحميد حسن

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في المدراس المتوسطة 

 واالعدادية

 

 القبول  .13

 في ضوء الية القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الخطة االستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة 

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/ second stage 

Syllabus of Optics 

Hours: 3 theory + 3 practical         Units: 7  

Chapter 

One 

The Nature and Propagation of Light   

The nature of light, waves form and rays, Huygen's principle, index of 

refraction, the electromagnetic spectrum. Problems. 

Chapter 

Two 

Reflection and Refraction  

Reflection and refraction at plane surface, the low of reflection and 
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refraction, ray treatment of reflection and refraction, the principle of 

reversibility, Fermat's principle, problems.  

Chapter 

Three 

Spherical Surfaces   

Focal points and focal length, image formation, virtual images, conjugate 

points and planes, convention of signs, graphical constructions, the parallel 

ray method, the oblique ray method, magnification, reduced vergence, 

derivation of Gaussian formula, problems.  

Chapter 

Four 

Lenses  

Thin lenses, focal points and focal length, image formation, conjugate 

points and planes, the parallel ray method, the oblique ray method, use of 

the lens formula, lateral magnification, virtual images, lens makers 

formula, derivation of the lens makers formula, thin lens combination, the 

power of a thin lens, thick lens, two spherical surfaces, focal points and 

principle points, general thick lens formula,  problems.  

Chapter 

Five 

Spherical Mirrors 

Focal points and focal length, graphical constructions, mirror formula, 

power of mirror, thick mirrors, thick mirrors formula, other thick mirror, 

problems.  

Chapter 

Six 

Aberration of Lenses and Mirrors   

Aberrations, kind of aberrations, spherical aberration of lens, spherical 

aberration of mirror, coma, astigmatism, curvature of field, problems. 

Chapter 

Seven 

Optical Instruments   

The eye, defects of vision, spectacles, the simple microscope magnifier, 

refracting telescope, reflecting telescope, camera, stops, normal 

magnification,  the range finder, problems. 

Chapter 

Eight 

Interference  

Huygen's principle, Young’s experiment. Interference fringes from double 

sources, intensity distribution in the fringe system, Fresnel's bi-prism, other 

apparatus depending on division of the wave front, coherent sources, 

division of amplitude, Michelson's interferometer, circular fringes, 

visibility of fringes, interferometer measurements of length, Twyman and 

Green interferometer, index of refraction by interference methods, 

reflection of from a plane-parallel film, fringes of equal inclination, 



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

77 
 

Newton’s rings, problems. 

Chapter 

Nine 

Diffraction  

Fresnel and Fraunhofer diffraction, Diffraction by a single slit. Further 

investigation of single slit diffraction pattern, rectangular aperture, 

resolving power with a rectangular aperture, chromatic resolving power of 

a prism, circular aperture, resolving power of a telescope, resolving power 

of a microscope, the double slit, qualitative aspects of the pattern, 

derivation of the equation for the intensity, comparison of the single slit 

and double slits patterns, distinction between interference and diffraction, 

problems. 

Chapter 

Ten 

Polarization   

polarization by reflection, representation of the vibrations in light,  

polarization angle and Brewster's angle, polarization by pile of plates, law 

of Malus, polarization by dichroic crystals, polarization by double 

refraction, Nicol's prism, parallel and crossed Nicol's prism, polarization 

by scattering, problems. 

Chapter 

11 

Interaction of Light with Matter   

The classical resonator. Rayleigh scattering. Polarization and refractive 

index in dielectrics. Free electrons. Faraday rotation in a plasma. Resonant 

atoms in gases. The refractive index of dense gases, liquids and solids. 

Anisotropic refraction. Brillouin scattering. Raman scattering. Thomson 

and Compton scattering by electrons. A summary of scattering processes 

 

Reference: 

1. Fundamentals of optics. Francis A. Jenkins, Harvey E. White. Mc. Graw-Hil 

companies inc. 4
th

 edition, 2001. 

2. Optics sears.  

  

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .14

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .15

 الرياضيات / مرحلة ثانية اسم / رمز المقرر .16

 213PHMTالبكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .17
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 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .12

 2017/2012 الفصل / السنة .19

 ساعة نظرية 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/ second stage 

Syllabus of Mathematics I I 

Hours: 3 theory           Units: 6  

 

Infinite Series 

Finite and infinite sequence - Finite and infinite series- Convergence of 

Series- Estimation of the sum of series 

Chapter 

One 

Power series Expansion of Functions 

Introductions -Taylor Series - Convergence of Power series- Computation of 

logarithms- Computation of other functions 

Chapter 

Two 

Vectors 

Vectors  component and the unit vector(i and j) - Additions and Subtraction 

of vectors - Space Coordinates: a) Cartesian coordinates. b) Cylindrical coo. 

c)Spherical coo. - Scalar and vector  product of two Vectors - Equation of 

Lines and Planes  

Chapter 

Three 

Partial Differentiation 

Function of Two and more variables- The Gradient- The Chain Rule for 

partial Derivatives- The Total Differentials- Maxima and Minima of 

Functions- Higher Order Derivatives- Exact Differentials -Derivatives of 

Integrals 

Chapter 

Four 

First Order Differential Equation 

Introduction- Equation with variables separable- Homogenous Equation- 

Linear Equation- Equation with Exact Differentials 

Chapter 

Five 

Second Order Differential Equations 

Introduction- Homogenous Linear Equations- Non Homogenous Liner Eq.- 

Solution of Laplace Equation- Separation of Variables Method 

Chapter 

Six 
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 :المصادر 

 المعادالت التفاضلية الجزئية للكليات العلمية والهندسية   -1          

 تأليف :   اس . جي فارلو            

 بيت الحكمة -جامعة بغداد   –ترجمة :  عطا هللا ثامر العاني             

 سلسلة ملخصات شوم –الكتاب المساعد :  حساب التفاضل والتكامل  -2           

 تأليف :   فرانك ايرز             

3- calculus and Analytic geometry by George by Thomas. 7
th

Edition 1988 

 Calculus Late Transcendent written by David Guiscard and Neal Koblitz-2011 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .22

وتدريب الطالب وتعلمه على التفاضالت والمتسلسالت والمتتابعات وطريقة رسمها والتطبيقات الرياضية  تاهيل

 واالستفادة منها في الفيزياء وحل المعادالت التفاضلية وربطها مع بقية المواضيع االخرى

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 المعرفة والفهم -أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تعليم وتدريب الطالب على حل التمارين وكيفية التفكير بحلها - 1ب

  - 3ب                                                   تعليم الطالب وتدريبه على كيفية تطبيقها في مواضيع اخرى  - 2ب

     -4ب                                                                            تعليم الطالب على كيفية ربطها بالواقع  

 طرائق التعليم والتعلم      

 القلم والسبورة

 طرائق التقييم      

  اسئلة يومية من خالل المحاضرات واالمتحانات اليومية والشهرية

 مهارات التفكير -ج

                                                                                      اسئلة موضوعية ومتداخلة -1ج

 اسئلة خارجية متنوعة -2ج  
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 طرائق التعليم والتعلم     

  القلم والسبورة

 طرائق التقييم    

  االمتحانات اليومية والشهرية

  ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المتعلقة بقالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى  -د 

 

 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3+4 12  Infinite seris   امتحان شهري 

5+6+7+2 12  Power series 

expansion of 

function 

 شهريامتحان  

9+10+11

+12 

12  vectors  امتحان شهري 

13+14+

15+16 

12  Partial 

differentition 

 امتحان شهري 

17+12+

19+20 

12  First order 

differential 

equation 

 امتحان شهري 

21+22+

23+24 

12  Second order 

differential 

equation 

 امتحان شهري 

25+26+

27+22 

     

29+30      

 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

Calculus and analytic geometry by George Thomas 

 المعادالت التفاضلية الجزئية تاليف ا س جي فارلو 
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      أخرى 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 

 

 القبول  .26

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الطاقة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 جامعة بغداد

 ابن الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 قسم الفيزياء/ المرحلة الثانية 

 مفردات )الصوت والحركة الموجية( 

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

 الصوت منشؤه وانتقاله الفصل األول

 علم الصوت  1-1

 المعنى السايكولوجي للصوت 1-2

 المعنى الفيزياوي للصوت 1-3

 شروط حدوث الصوت وانتشاره 1-4

 االهتزاز الحرنظرية  الفصل الثاني

 الحركة االهتزازية 2-1

 الحركة التوافقية البسيطة 2-2

 تعاريف عن: التردد، الزمن الدوري، السعة، اإلزاحة 2-3

 معادلة الحركة التوافقية البسيطة 2-4

 العالقة بين الحركة التوافقية البسيطة والحركة الدائرية المنتظمة  2-5

 طاقة المهتز التوافقي البسيط 2-6

تطبيقات على الحركة التوافقية البسيطة: النابض الحلزوني، البندول البسيط، الجسم الطافي،  2-7
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 ، الكتلة المتصلة بين نابضين، البندول المركب، بندول اللي. Uالسائل في أنبوبة على شكل حرف 

 تراكب الحركات التوافقية البسيطة الفصل الثالث

 مبدأ التركب 3-1

 تراكب حركتين توافقيتين بسيطتين في بعد واحد  3-2

 تراكب حركتين توافقيتين بسيطتين في بعد واحد ولهما نفس التردد. 3-2-1

 تراكب حركتين توافقيتين بسيطتين في بعد واحد ومختلفتين في التردد 3-2-2

 الضربات 3-2-3

 تراكب حركتين توافقيتين بسيطتين في اتجاهين متعامدين 3-3

 تراكب حركتين توافقيتين متعامدتين لهما نفس التردد 3-3-1

 1:2تراكب حركتين توافقيتين متعامدتين نسبة ترددهما كنسبة  3-3-2

 االهتزاز المضمحل الفصل الرابع

 القوى المسببة الضمحالل االهتزازات 4-1

 معادلة الحركة التوافقية المضمحلة 4-2

 حاالت الحركة التوافقية المضمحلة 4-3

 الحركة ناقصة االضمحالل 4-3-1

 الحركة زائدة االضمحالل 4-3-2

 الحركة حرجة االضمحالل 4-3-3

 االهتزاز القسري الفصل الخامس

 االهتزاز القسري  5-1

 معادلة االهتزاز القسري 5-2

 الرنين 5-3

 سعة االهتزاز القسري عند الرنين 5-4

 تطبيقات عملية على الرنين 5-5

 الحركة الموجية الفصل السادس

 أنواع الحركة الموجية : موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية  6-1

 تصنيف الحركة الموجية الميكانيكية 6-2

 الحركة الموجية الميكانيكية المستعرضة 6-2-1

 الحركة الموجية الميكانيكية الطولية 6-2-2

 خواص الحركة الموجية 6-3

 وتر مشدودسرعة الموجة المستعرضة في  6-4

 التمثيل الرياضي للموجة المستعرضة 6-5

 الموجات الواقفة 6-6

 نظرية االهتزاز لوتر مشدود ومحدد الطول 6-7
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 تطبيقات عملية الهتزاز وتر مشدود 6-2

 الموجات الطولية في الغازات  الفصل السابع

 السلوك االديباتيكي للموجة الطولية 7-1

 الغازاتسرعة الموجة الطولية في  7-2

 تصحيح البالس 7-3

 العوامل المؤثرة على سرعة الصوت 7-4

 تأثير درجة الحرارة على سرعة الصوت 7-4-1

 تأثير الضغط على سرعة الصوت 7-4-2

 تأثير الرطوبة على سرعة الصوت 7-4-3

 كثافة طاقة الموجة الصوتية 7-5

 شدة الموجة الصوتية 7-6

 تداخل الموجات الصوتية 7-7

 خل موجتين صوتيتين متساويتين في السعة والتردد وتنتقالن في نفس االتجاهتدا 7-7-1

تداخل موجتين صوتيتين متساويتين في التردد ومختلفتين في الطور االبتدائي والسعة  7-7-2

 وتنتقالن في نفس االتجاه

 

 الفصل الثامن

 

 اعتبارات عامة في الصوت

 القدرة والشدة في الصوت 2-1

 ذن البشرية للصوت استجابة لال 2-2

 مستوى الصوت بالديسبل 2-3

 المفاهيم األساسية في السلم الموسيقي 2-4

 علو الصوت 2-4-1

 درجة الصوت 2-4-2

 نغمة الصوت 4-3- 2

 بعض الظواهر المتعلقة بانتشار الصوت الفصل التاسع

 ظاهرة دوبلر 9-1

 موجات الرجة  9-2

 االنعكاس في الصوت والصدى 9-3

 في الصوت الحيود 9-4

 الموجات فوق الصوتية  الفصل العاشر

 خصائص الموجات فوق الصوتية 10-1

 التطبيقات العملية للموجات فوق الصوتية 10-2

 التطبيقات الطبية للموجات فوق الصوتية 10-2-1
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 التطبيقات الصناعية للموجات فوق الصوتية 10-2-2

 

(، والفصل العاشر تمت إضافتها إلى مفردات 2-9(، )2-2(، )1-6(، )2-3الفقرات ) االضافات على مفردات المنهج  :

 المادة القطاعية.

 .2000فيزياء الصوت والحركة الموجية، امجد عبد الرزاق كرجية، جامعة الموصل، الطبعة الثانية،  المصادر: .1

2. THE PHYSICS OF VIBRATIONS AND WAVES, H. J. Pan, Sixth Edition, John 

Wiley & Sons, 2005. 

3. Acoustics, Heinrich Kuttruff, Taylor & Francis, 2007. 

4. Vibrations and Waves, George C. King, WILEY, 2009. 

 

 الهيثم ابن/  الصرفة للعلوم التربية كلية المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياء قسم القسم الجامعي / المركز .2

 211PHASعلوم الفلك /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اليومي الدوام أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 الثانيةة قسم الفيزياء/ المرحل

  الفلك مفردات

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

 الميكانيك السماوي الفصل األول

النظام البروجي، النظام المجري، حركة النجوم في السماء، منطقة البروج ودائرة البروج، الفصول 

 الفلكية األربعة، الترنح والتمايد، وحدات القياس الفلكية.

 الشمسيةالمجموعة  الفصل الثاني

الشمس، أصل المنظومة الشمسية، الخواص الفيزيائية للشمس، طرق قياس قطر الشمس، كتلتها 

ودرجة حرارتها السطحية،  الحركة المحورية للشمس، جو الشمس، البقع الشمسية ) الكلف الشمسية 

يزيائية (، اإلشعاعات والرياح الشمسية،  الطاقة الشمسية والثابت الشمسي،  القمر، الخواص الف

للقمر وطرق قياس قطره وكتلته وكثافته، معدل الجاذبية على سطح القمر، سرعة االفالت على 
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سطح القمر، الغالف الجوي للقمر، االنعكاسية، المجال المغناطيسي، حركات القمر، مدار القمر 

ساب اليوم ودورانه، الدورة النجمية والدورة االقترانية، أوجه القمر خالل دورته االقترانية، ح

القمري واليوم النجمي واليوم الشمسي، ظاهرتا الخسوف والكسوف، عدد الكسوفات والخسوفات 

 المحتملة في العام الواحد، أهمية دراسة الكسوف الشمسي.

 الكواكب السيارة الفصل الثالث

 الخواص الفيزيائية للكواكب السيارة، قاعدة بود، الشهب والنيازك، المذنبات.

 النجوم رابعالفصل ال

حركة النجوم، البعد النجمي، أقدار النجوم، ألوان النجوم ودرجات حرارتها السطحية، نورانية 

النجوم، قياسات أقطار النجوم، كتلة النجوم وكثافتها، عالقة كتلة النجوم بنورانيتها، مخطط هيرتز 

النيوترونية، الثقوب  رسل، عمر النجوم، دورة حياة النجوم )التطور النجمي(، النجوم –سبرانك 

 السوداء.

 : المنظومات الثنائية الفصل الخامس

الثنائيات  -الثنائيات المرئية، ب-النجوم الثنائية و المتعددة، تصنيف النجوم الثنائية الفيزيائية، أ

نجوم العناقيد الكروية، ال -العناقيد المفتوحة، ب -الثنائيات الكسوفية، العناقيد النجمية، أ -الطيفية، ج

 النابضات، البلسارات. -المتغيرات البركانية، ج -المتغيرات النابضة، ب -المتغيرة، أ

 المجرات الفصل السادس

أنواع المجرات، مكونات المجرات، كتلة المجرة، الجمهرة النجمية في المجرة، العناقيد النجمية، 

موقع المجموعة الشمسية  -حجم المجرة، ب -مجرية(، مجرة درب التبانة، أ السدم )المجرية والال

 .الكويزرات -فيها، ج

 تمدد الكون وظاهرة تباعد المجرات.  الفصل السابع

 

 التحديث: 

 الفصل األول: قوانين كبلر، المثلثات الكروية، الكرة السماوية.

 الفصل الثاني: تحديد بداية الشهر القمري.

الفصل الثالث: المعلومات المتعلقة بالكواكب بصورة عامة كالتصنيف الجديد للكواكب وأعدادها وأعداد اقمارها مستفيدين 

من األرصاد الفلكية الحديثة، تعريف الكوكب، ملخص عن الكواكب. قطر الكوكب، كتلة الكوكب، الجاذبية السطحية، 

 كواكب األقزام، الكويكبات، األرض، الغالف الجوي األرضي. الدوران المحوري، النورانية ودرجة الحرارة، ال

 الفصل الرابع: الطيف النجمي، تحديث المعلومات حول الثقوب السود وانتشارها في المجرات.

الفصل الخامس: المنحنى الضوئي، ثنائيات األشعة السينية، العناقيد النجمية، قياس مسافات العناقيد النجمية، المادة ما بين 

 نجوم.ال

الفصل السادس: تحديث المعلومات حول مجرتنا درب التبانة وشكلها ومحتوياتها وأعداد النجوم فيها وفق األرصاد الحديثة، 

تحديث المعلومات حول المجموعة المحلية التي تحوي مجرتنا وحول العناقيد المجرية عموماً وفق األرصاد الحديثة، 

 المجرية و العناقيد المجرية العظمى، المجرات الفعالة.المجرات القزمة والعمالقة، العناقيد 
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 المصادر

 حميد مجول النعيمي وفياض النجم -علم الفلك-فيزياء الجو والفضاء، الجزء الثاني -1

2- 1- Andreas Schmitt, "Dense matter in compact stars", Springer, 2010. 

3- 2- Isaac Shlosman, "Cosmological Evolution of Galaxies, Department of Physics & 

Astronomy", University of Kentucky, Lexington, KY 40506-0055, USA, 2012. 

4- 3- James N. Pierce, "Elementary Astronomy", 2013.          

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 (والمجرات، والمذنبات، والكواكب، النجوم)مثل  لألجرام السماوية الدراسة العلمية 

 (. إشعاع الخلفية الميكروني الكوني)مثل  الغالف الجويالتي تحدث خارج نطاق  الظواهر دراسة 

 . والحركة، وعلم األرصاد الجوية، والكيمياء، الفيزياءسة األجسام السماوية من حيث التطور، يهتم بدرا

 دراسة قوانين كبلر الخاصة بحركة الكواكب السيارة حول الشمس.

 دراسة ظاهرتي الخسوف والكسوف و لكل من القمر والشمس. 

 

 . تكون وتطور الكون

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة اسرار الكون والكرة االرضية التي نعيش عليها.  -1أ

 فهم الخواص الطبيعية لكل من الشمس والقمر والكواكب السيارة والنجوم والمجرات. -2أ

 االهتمام بقياس مواقع االجرام السماوية كالشمس والقمر والكواكب والنجوم.  -3أ

بية، باإلضافة إلى القدرة على تحديد المواقع الحالية الجاذ اضطراباتالقياس الدقيق لمواقع الكواكب ادى إلى فهم  -4أ

في التنبؤ باللقاءات واالصطدامات  األجسام المجاورة لكوكب األرضوالماضية لللكواكب بدقة أكثر..ويساعد على تعقب 

 المحتملة مع كوكب األرض.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1


 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

87 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام احدث الوسائل العلمية في شرح مفردات المادة. - 1ب

 ( لعرض البيانات الخاصة بالمقرر.(data showاستخدام شاشة العرض   - 2ب

 عرض احدث ما توصلت اليه االكتشافات العلمية في مجال الفضاء.  - 3ب

   استخدام اجهزة الرصد الفلكي.   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطرق النظرية والعملية في شرح الموضوع. استخدام

 طرائق التقييم      

 يجرى التقييم من خالل االمتحانات اليومية والشفهية والتحريرية والبحوث الخاصة بالمادة.

 مهارات التفكير -ج

 من خالل التمارين العملية. -1ج

 االختبارات الشفوية. -2ج

 مناقشة البحوث الخاصة بالموضوع. -3ج

 من خالل التمارين النظرية )حل االسئلة(.   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 حسب ماذكر اعاله.

 طرائق التقييم    

 حسب ماذكر اعاله.

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

دراسة  -2دتنظيم حلقات نقاشية حول احدث الرحالت الفضائية وماتوصلت اليه من نتائج.                          -1د

 احدث النتائج التي توصل اليها تلسكوب هابل.

                                                               مناقشة ما تم التوصل اليه من اسرار الكون حديثا.                                                             -3د

    -4د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

اكتساب المعرفة في  2=9 ×7 1+2+3+4

مجال علم الفضاء 

 والفلك

هندسة __ قوانين كبلر، 

 الكرة

__ القبة السماوية، االنظمة 

 السماوية

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي
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منطقة البروج، الفصول _ 

 االربعة 

الترنح والتمايد، حل ـــــ 

 أسئلة

الخواص الفيزيائية ـــــ  كذلك 2=9 ×7 5+6+7+2

 للشمس

الخواص الفيزيائية ـــــ 

 لالرض

الخواص الفيزيائية ـــــ 

 للقمر

ظاهرتي الكسوف ـــــ 

 والخسوف

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي

9+10+11

+12 

 الكواكب السيارة ـــــ كذلك 2=9 ×7

 قاعدة بودـــــ 

 الشهب، النيازكـــــ 

 المذنباتـــــ 

 

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي

13+14+

15+16 

النجوم،أقدار  ـــــ كذلك 2=9 ×7

 النجوم،نورانية النجوم

أطياف النجوم، عالقة  ـــــ

 الكتلة بالنورانية

مخطط هيرتز سبرانك  ـــــ

 رسل

 تطور النجوم ـــــ

 

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي

17+12+

19+20 

النجوم الثنائية  ـــــ كذلك 2=9 ×7

 والمتعددة

بعض أنواع الثنائيات  ـــــ

 الكسوفية

 النجوم المتغيرة، ـــــ

 النابضات او الخافقات ـــــ

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي

21+22+

23+24 

مجرة درب التبانة، حجم  ــــ كذلك 2=9 ×7

 المجرة 

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي
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الجمهرة النجمية في  ــــ

 المجرة

 العناقيد النجمية ــــ

السدم، المادة مابين  ــــ

 النجوم

25+26+

27+22 

 أنواع المجرات  ــــ كذلك 2=9 ×7

 مكونات المجرات ــــ

 الكويزراتــــ 

تمدد الكون والزحزحة  ــــ

 نحو األحمر

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي

 الغالف الجوي ــــ  كذلك 9=7 ×7 29+30

 الشعاع الشمسي ــــ

امتحان+ نشاط  نظري

 .يومي

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص االساسية

 العميقالكون 

 الموسوعة الفلكية المبسطة     .0

 الكتاب المقرر 

 تأليف  -علم الفلك -الجزء الثاني  -فيزياء الجو والفضاء

 الدكتور حميد مجول النعيمي وفياض عبد اللطيف النجم

 اخرى 

 تم اعتماد مصادر حديثة ومحاضرات في علم الفلك

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات والمواقع ورش العمل 

 االلكترونية (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

المدارس المتوسطة تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في 

 واالعدادية

 

 القبول  .13

 في ضوء الية القبول المركزي المتطلبات السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الخطة االستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة 
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 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 الثانيةة قسم الفيزياء/ المرحل

 ( النمو نفس علم)مفردات 

  4عدد الوحدات:  نظري  2عدد الساعات: 

 علم نفس النمو الفصل األول

 تعريفة، اهميته 

 معنى النمو 

 المبادئ العامة للنمو 

 مراحل النمو 

 المؤثرة في النموالعوامل  الفصل الثاني

 العوامل الوراثية 

 العوامل البيئية 

 مناهج البحث في علم نفس النمو  الفصل الثالث

 اساليب جمع المعلومات 

 )تصاميم البحوث)طولية ومستعرضة 

 )انواع البحوث)تجريبية وارتباطية 

 مرحلة الطفولة الفصل الرابع

 تعريفها واهميتها ومراحلها 

 النمو الجسمي 

  العقلي واللغويالتطور 

 التطور االجتماعي واالنفعالي 

 التطور الخلقي 

 دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية للطفل الفصل الخامس

 االسرة ،المدرسة، االقران ،وسائل االعالم

 المراهقة الفصل السادس
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 تعريفها واهميتها ومراحلها 

 النمو الجسمي 

 التطور العقلي واللغوي 

  االجتماعي واالنفعاليالتطور 

 التطور الخلقي 

 المراهق والمجتمع الفصل السابع

 المراهق واالسرة 

 المراهق والمدرسة 

 المراهق واالقران 

 المراهق ووسائل االعالم 

 المراهق والمهنة الفصل الثامن

 اهمية العمل في حياة المراهق 

 اهمية اختيار المهنة والعوامل المؤثرة فيها 

  للعملتوافق المراهق 

 اتجاهات المراهقين وميولهم الفصل التاسع

 اهمية الميول واالتجاهات 

 مصادر اكتساب االتجاهات والميول 

 العوامل المؤثرة في االتجاهات والميول 

 .بعض مشكالت المراهقين الفصل العاشر

 التأخر الدراسي 

 السلوك العدواني 

 جنوح المراهقين 

 

 التحديث :

 في مرحلة الطفولة

  المدرسة في التطور االنفعالي في فترة الطفولةدور 

 المشكالت النمائية في فترة الطفولة منها التأخر في النمو 

 العالج(-التشخيص-قلق االنفصال )االسباب .1

 العالج(-التشخيص-المخاوف المرضية )االسباب .2

 العالج(-التشخيص-اضطرابات التعلم )االسباب .3

 العالج(-التشخيص-النحافة )االسباب .4

 العالج(-التشخيص-الديس لكسيا التطورية )االسباب .5

 العالج(-التشخيص-السلوك العدواني )االسباب .6
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 العوامل المسؤولة عن مشكالت النمو في فترة الطفولة والمراهقة 

 عوامل بيلوجية .1

 عوامل اجتماعية  .2

 عوامل اسرية .3

 عوامل نفسية .4

 عوامل مدرسية .5

 الانواع االضطرابات النفسية المدرسية عند االطف 

 االضطرابات االنفعالية )القلق ،الرهاب االجتماعي( .1

 االضطرابات السلوكية )السرقة، الكذب، االدمان والتدخين( .2

 اضطرابات النمو واالدراك .3

 التأخر الدراسي .4

 التخلف العقلي .5

 صعوبات التعلم .6

 في مرحلة المراهقة

 العالقات المميزة للنمو االنفعالي في مرحلة المراهقة .1

 والجريمة في مرحلة المراهقة التطور االخالقي .2

 المؤشرات او العالمات المميزة للنمو االخالقي للمراهق العادي او المراهق الغير عادي .3

 (1921التطور الديني في مرحلة المراهقة )نظرية جيمس فولر  .4

 المرحلة الثالثة
 المرحلة الثالثة

 الوحدات الساعات اسم المادة)انكليزي( اسم المادة)عربي( رمز المقرر

 العملي النظري

101PHAP  الفيزياء الذرية

 والجزيئية

Atomic and molecular Physics 3 3* 7 

171PHTH الثرموداينمك Thermodynamic 2 1 5 

321PHE الكترونيات Electronics 3 3* 7 

322PHAM الميكانيك التحليلي Analytical Mechanics 2 1 5 

325PHCF دوال معقدة Complex functions 2 ----- 4 
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324PHCT  االرشاد النفسي

 والصحة النفسية

psychological Guidance and 

psychological heath 

2 ----- 4 

323PHMP  مناهج وطرائق

 التدريس

Curriculum and methods of 

teaching 

1 2 4 

435PHOT اختياري optional 2 ---- 4 

 40 10 17  المجموع 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 329PHCTاإلرشاد والصحة النفسية /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية    60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 
 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة الثالثة

 مفردات )االرشاد النفسي والصحة النفسية(

  4عدد الوحدات:  نظري  2عدد الساعات: 

 االرشاد الفصل األول

 . معنى االرشاد التربوي ، نشأته وتطور االرشاد ومفاهيمه ، مبررات االرشاد ، اهدافه 

  العالقة بين االرشاد والعلوم االخرى ، مجاالت االرشاد ، الطرق االرشادية )االرشاد

 الفردي واالرشاد الجمعي(

 اسس االرشاد الفصل الثاني

 فلسفية ،اجتماعية ،خلقية ،دينية ،نفسية

 نظريات االرشاد الفصل الثالث

 نظرية التحليل النفسي ،النظرية السلوكية ،النظرية الوجودية ، النظرية االنسانية

 المعلومات الالزمة لإلرشاد الفصل الرابع

اهمية المعلومات ،انواع المعلومات ،وسائل جمع المعلومات )السجل التراكمي ،دراسة الحالة 

 ،السجل القصصي ،السيرة الذاتية ،االختبارات والمقاييس ،المالحظة ،المقابلة ( 

 

 االرشاد والتوجيه في المدرسة الفصل الخامس
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  المدرس المرشد ،وظائفه واعداده 

  واعدادهالمرشد التربوي ،وظائفه 

  مجلس االباء والمعلمين ودورها في االرشاد 

 الحاجة الى برامج االرشاد في المدرسة 

 

 المشكالت التي يتناولها االرشاد التربوي الفصل السادس

 معنى الصحة النفسية وعالقاتها ، اهدافها ، اهميتها 

 الشخص السوي واألسوي ،معاير الشخصية السوية واالسوية 

 مالمح السلوك السوي واالسوي ،تكامل الشخصية 

 

 االزمات النفسية الفصل السابع

معنى االزمه ،اسباب االزمات النفسية ومصادرها ،الطرق السليمه لحل االزمات النفسية ،االحباط 

 ،االضطرابات النفسية

 الميكانزمات الدفاعية )االساليب الدفاعية( الفصل الثامن

  منشأ السلوك الدفاعي ،نمو الميكانزمات الدفاع وانواعها )التعويض ،التقمص ،التكوين

 العكسي ،االسقاط ،التبرير ومظاهرها (

 االعراض المرضية والدفاعية والهروبية 

  نتائج السلوك الدفاعي االساليب الهروبية )الكبد ،واالنسحاب ،احالم اليقظة ،احالم النوم

 عويض(،النكوص ،االسقاط ،الت

 

 التوافق الفصل التاسع

معنى التوافق ،طبيعة التوافق ،انواع التوافق ، خصائص الشخص المتوافق ،التكيف والتوافق 

 والعالقة بينهما

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 والصحة النفسية في الحياة اليومية .تعرف الطلبة على أهمية اإلرشاد النفسي 
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 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع.

يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية اإلرشاد والصحة النفسية في تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج 

 إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية .وممارسة 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 تعُرف اإلرشاد النفسي ، وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية ، وطرائقه ومجاالته ونظرياته.  -1أ

 ة النفسية ، والتوافق اإلنساني .ومعاييرها ومظاهرها ، واألزمتعُرف الصحة النفسية  -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

إكساب الطالب معرفة باإلرشاد النفسي ، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى سلوك عندما يقتضي الموقف إستجابة  - 1ب

 معينة لحل مشكلة ما .    

النفسية والعوامل المهددة لها ، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى سلوك يسهم في إكساب الطالب معرفة بالصحة   - 2ب

 البيئة البيئة التي يعيش فيها . إبعاد العوامل المهددة لها ، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع

 طرائق التعليم والتعلم      

 وار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .المحاضرة ، الح

 طرائق التقييم      

 جيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتس

 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها -1ج

ربط موضوعات اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها  -2ج

 لحياة والتمتع بالسلوك الراقي.  في تيسير ا

 طرائق التعليم والتعلم     

 مثلة .المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األ

 طرائق التقييم    

 سجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وت اإلمتحانات

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوعاسم الوحدة / المساق أو 
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 المطلوبة

إكتساب  8=4×2 1+2+3+4

المعرفة في 

مجال 

اإلرشاد 

النفسي ، 

وتحويل هذه 

المعرفة إلى 

سلوك يسهم 

في إرشاد 

الذات 

 واآلخر .  

ــــ محاضرة عامة عن اإلرشاد 

 والصحة النفسية كمقرر دراسي .  

ــــ التوجيه ،اإلرشاد النفسي ، علم 

اإلرشادي ، معنى اإلرشاد النفس 

 التربوي .

 ــــ  نشأة وتطور اإلرشاد النفسي .

 ــــ تطور مفاهيم التوجيه واإلرشاد

 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي

5+6+7+8   2×4=8 

 كذلك

ــــ  مبررات اإلرشاد النفسي ، 

 أهداف اإلرشاد النفسي .

ــــ العالقة بين اإلرشاد والعلوم 

 األخرى .

بين اإلرشاد والعلوم ــــ العالقة 

 األخرى .

 ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : األسس

 العامة ، األسس الفلسفية .  

 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي

9+10+11+12  2×4=8 

 كذلك

 ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : األسس

 النفسية واإلجتماعية والعصبية .   

 ــــ  مجاالت اإلرشاد النفسي .

 النفسي . ــــ  طرق اإلرشاد

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :   

 .نظرية التحليل النفسي.  1

 . النظرية السلوكية2

 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي

13+14+15+16 2×4=8 

 كذلك

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :   

 . نظرية الذات. 3

 . النظرية الوجودية.                         4

 الالزمة لعملية اإلرشادــــ المعلومات 

 النفسي :  

 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي
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 أهمية المعلومات  •

 مشكالت جمع المعلومات  •

 أنواع المعلومات  •

 ــــ وسائل جمع المعلومات : 

 السجل التراكمي  •

 دراسة الحالة •

17+18+19+20 2×4=8  

إكتساب 

المعرفة في 

مجال 

الصحة 

النفسية ، 

وتحويل هذه 

المعرفة إلى 

سلوك يسهم 

في تحقيق 

الصحة 

النفسية 

 النسبية.

 ــــ وسائل جمع المعلومات : 

 السيرة الذاتية  •

 اإلختبارات والمقاييس  •

 المالحظة  •

 المقابلة •

 ـــ اإلرشاد والتوجيه في المدرسة : 

أهداف اإلرشاد والتوجيه  •

 في المدرسة . 

المدرس المرشد : وظائفه  •

 وإعداده . 

المرشد التربوي وظائفه  •

 وإعداده . 

ـــ الحاجة إلى برامج اإلرشاد في 

 المدرسة . 

ــــ معنى الصحة النفسية ، التعريفات 

 السلبية ، التعريفات اإليجابية .

 نظري

إمتحا 

 ن

 + نشاط يومي

21+22+23+24  2×4=8 

 كذلك

ــــ مظاهر الصحة النفسية ، المفاهيم 

األساسية المرتبطة بالصحة النفسية ، 

عالقة الصحة النفسية بالعلوم 

 األخرى. 

ــــ خصائص الشخصية السوية ، 

 الشخص السوي والشخص الالسوي.

 ــــ معايير الصحة النفسية . 

ــــ مظاهر السلوك السوي والسلوك 

 الالسوي ، تكامل الشخصية .

 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي

25+26+27+28  2×4=8 

 كذلك
ــــ األزمات النفسية ، معنى األزمة 

النفسية ، الطرق السليمة لحل 
 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي
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 األزمات النفسية.

ــــ الحيل الدفاعية ، اإلحباط ، 

 اإلضطرابات النفسية .

 ــــ ميكانزمات الدفاع النفسية  .

ــــ التوافق ، معنى التوافق ، التكيف 

 بين التوافق والتكيف.، الفروق 

29+30 2×2=4 

 كذلك

ــــ أنواع التوافق ، خصائص 

 الشخص المتوافق

 ــــ إمتحان الفصل الثاني

 نظري

 إمتحان

 + نشاط يومي 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص األساسية 

( حنا عزيز داود ، وناظم هاشم 1990علم نفس الشخصية ) .4

 العبيدي  ـــ جامعة بغداد . 

( مصطفى 1991اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) .5

 محمود اإلمام ، و أنور حسين عبدالرحمن ـــ جامعة بغداد . 

( أحمد عزت راجح ، اإلسكندرية 1922أصول علم النفس ) .6

 . 

 مقرر .اليوجد كتاب كتب المقرر : 

 أخرى : 

تم إعتماد مصادر حديثة بحثت موضوعي اإلرشاد النفسي    

والصحة النفسية إلى جوار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، 

لغرض إعداد المادة المقررة على وفق مفردات اللجنة القطاعية 

المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن هذه 

 المصادر : 

(  حامد عبد السالم 7115جيه واإلرشاد النفسي )التو .0

 زهران ، القاهرة ــ عالم الكتب . 

( سامي محمد 7101مبادىء التوجيه واإلرشاد النفسي ) .7

 ملحم ، عمان ــ دار المسيرة . 

(  7112مبادىء اإلرشاد النفسي للمرشدين واألخصائيين ) .1

 محمد أحمد خدام مشاقبة ، عمان . 

( أديب محمد الخالدي ، 7111المرجع في الصحة النفسية ) .9

 بغداد ـ مكتب أبابيل . 

( سامر جميل رضوان ، عمان ــ دار 7111الصحة النفسية )
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 المسيرة .

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في المدارس المتوسطة 

 واإلعدادية .  

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي   المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 320PHTHالثرموداينميك /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 مناقشة (  30نظري +  60ساعة )  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد ها الوصف  .2

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة الثالثة

 مفردات ) الثرموداينمك ( 

  5عدد الوحدات: عملي 1نظري +  2 عدد الساعات:

 مفاهيم أساسيه الفصل األول
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معنى الثرموداينمك ، تقديم مفاهيم أساسيه : الكيان )النظام( وأنواعه )الكيان الحقيقي والكيان 

المثالي( ، حدود الكيان المحيط ، النظام وأنواعه )المفتوح والمغلق والمعزول( ، الجدار االديباتيكي 

الخواص الضمنيه وغير الضمنيه ، العمليات في الثرموداينمك ،العمليات العكسيه  والداياثرمي ،

وغير العكسيه ، التوازن الحراري والتوازن الديناميكي الحراري ، خواص الكيان )المركزه 

والشامله ، المستقله والتابعه ( ، حاله النظام ، العمليات الثرمودينامكيه : االديباتيكيه )الكظيه( 

وثرميه ، الدوريه والعكسيه والالعكسييه ، الطاقه )العالقه بين الحراره والشغل ( ، القانون االيز

 الصفري .

 معادالت الحاله  الفصل الثاني

معادله الحاله للغاز المثالي والطريقه التجريبيه الشتقاقها ،الغازات الحقيقيه )غير المثاليه( ، معادالت 

 ، معادله الحاله لغاز فان درفالز وايجاد ثوابتها. الحاله للغازات الحقيقيه

 نظريات رياضيه مفيده  الفصل الثالث

 مشتقات جزئية ، متطابقات مفيدة ، دالة الحالة وشروطها ، دالة المسار ، التمددية واالنضغاطية.

 خصائص المواد النقية الفصل الرابع

، الغاز والبخار وخصائص األبخرة ، األبخرة  اطوار الماده النقيه )الصلبه ، السائله ، الغازيه(

المشبعة وغير المشبعة ، سلوك المواد النقية ، السطح البياني لمادة نقية حقيقية ، معادالت كالبيرون 

 ، تطبيقات معادالت كالبيرون.

 القانون األول في الثرموديناميك الفصل الخامس

ول كقانون لحفظ الطاقة ، تطبيقات القانون تجارب جول ، نص القانون االول ، صيغة القانون اال

االول ، نتائج القانون االول، معنى االنثالبي ، التمدد الحر للغاز ، التمدد الحقيقي للغاز ، الشغل 

المنجز في العمليات الكظمية وااليزوثرميه وعمليات ثابتة الحجم ، شغل الغاز في العمليات ثابتة 

تحت ضغط ثابت والسعة الحرارية تحت حجم ثابت والعالقة بينهما درجة الحرارة ، السعة الحرارية 

 واثباتها عمليا . مفهوم الشغل في الثلرموداينمك ، اعتماد الشغل عل المسار .

 القانون الثاني في الثرموديناميك الفصل السادس

بالنك( ، ماكنه دورة كارنو ، ربط  -، كلفن صيغة القانون الثاني في الثرموديناميك )كالسيون

القانون االول والقانون الثاني والنتائج المترتبه على هذا الربط عند تطبيقها على غاز مثالي . المكائن 

 كفائتها ، المضخه الحرارية. -دورتها -الحرارية

 االنتروبي )القصور الذاتي(  الفصل السابع

ي االنتروبي ، مبدا ازدياد االنتروبي في الكون والنظام ، العالقة تعريف االنتروبي ، حساب التغير ف

بين االنتروبي ودرجة الحرارة ، نظريه كالسيوس دالة جبس ، دالة هيلمولتز، معادالت الجهود 

 الثرموديناميكيه ، معادالت ماكسويل .

 النظريه الحركية للغازات الفصل الثامن

نظريه الحركية ، التصادمات بجدار متحرك ، القوى الداخلية لمحة تاريخية ، المبادئ األساسيه لل

للجزيئات ، الظواهر االنتقاليه ، متوسط المسار الحر ، ظاهرة االنتشار ،ظاهرة اللزوجة ، ظاهرة 
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 التوصيل الحراري .

 االحصائية  الفصل التاسع

 انشتاين.-ديراك ، احصاء بوز-بولتزمان ، احصاء فيرمي-احصاء ماكسويل

 التحديث

 .الطاقة الداخلية -الفصل االول .1

 .ايجاد الثوابت الحرجة للغاز الحقيقي مع اضافة المسائل  -الفصل الثاني .2

 .الشغل المنجز خالل عمليات مختلفة مع حل مسائل جديدة  -الفصل الثالث .3

الى الموجة الطولية في  عالقة معامل المرونة الحجمي االيزوثرمي واالديباتيكي باالضافة -الفصل الخامس .4

 .العملية الكظمية 

 

 المصادر

1-Engineering Thermodynamic , by Tarik Al-Shemeri, publishing  (Ventus) in (2010). 

2- The first, second and third law of thermodynamic , by A.T.A.M. de Waele (2009). 

3- Fundamentals of Heat and Mass ,by Theodore L. Bergman and Adrienns S.Lavine (2011). 

4- Fundamentals of thermodynamics, by Claus Borgnakke and Richard E. Sonntag (2012).   

 نموذج وصف المقرر -5

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 الثرموداينمك ) علم التحرك الحراري اي الربط بين الحركة والحرارة (يهدف الى تعريف الطالب بمعنى 

 التعرف على عدد من المكائن الحرارية ودراسة مكوناتها وطريقة عملها 

 الربط بين هذا العلم وعمليات التحرك الحراري التي تجري في بما هو محيط بنا

التي ترتبط  الحر، ظاهرة اللزوجة ، ظاهرة التوصيل الحراريالتعرف على بعض الظواهر االنتقالية ، متوسط المسار  

 ارتباطا وثيقا ب علم التحرك الحراري

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

                                                                              تمكين الطالب على المعرفة وفهم مادة الفيزياء   -1أ

                                                     إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلمية والتربوية -2أ  
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

الذي يعد من الفروع المهمة  الثرموداينميكأن يكتسب الطالب مهارة في إختصاص الفيزياء وبالتحديد موضوع  - 1ب

 للفيزياء ويربطها مع علم الهندسة

 طرائق التعليم والتعلم      

 من خالل مقاييس 

  اسلوب المناقشة

  اإلختبارات اليومية

 طرائق التقييم      

 اإلختبارات

 التقارير

  مشاريع التخرج

 مهارات التفكير -ج

 أسلوب الحوار ما بين الطالب واألستاذ -1ج

 إعداد تقارير أسبوعية -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب المناقشة

 مقياس التطبيق العملي في المختبرات 

 طرائق التقييم    

 التقارير النظرية

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات األخرى المتعلقة بقالمهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 معنى الثرموداينميكيتعلم   12 1+2+3+4

وانواع االنظمة 

انواع الثرموداينميكية و

 العمليات الثرموديناميكية 

 ومعنى معادالت الحالة

 للغاز المثالي والحقيقي

الفصل                   

 االول:مفاهيم اساسية 

معنى الثرموداينميك،تقديم مفاهيم 

اساسية:الكيان )النظام( وانواعه 

)الكيان الحقيقي و الكيان المثالي( 

، حدود الكيان المحيط النظام 

اإلختبارات  نظري

اليومية 

واإلمتحانات 

 الشهرية
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والمغلق  وانواعه )المفتوح

والمعزول( ،الجدار االديباتيكي 

والداياثرمي ، الخواص الضمنية 

و غير الضمنية ، العمليات في 

الثموداينمك، العمليات العكسية 

وغير العكسية . التوازن الحراري 

و التوازن الديناميكي الحراري 

،خواص الكيان )المركزة 

والشاملة المستقلة والتابعة( ،حالة 

ات الثرموديناميكية: النظام ،العملي

االديباتيكية )الكظمية( 

االيزوثرمية ،الدورية والعكسية و 

الال عكسية ، الطاقة )العالقة بين 

الحرارة والشغل (، القانون 

 الصفري.          

 الفصل الثاني :معادالت الحالة   

معادلة الحالة للغاز المثالي 

والطريقة التجريبية الشتقاقها ، 

الغازات الحقيقة )غير المثالية( ، 

معادالت الحالة للغازات الحقيقية 

،معادلة الحالة لغاز فان درفالز 

 وايجاد ثوابتها .

التعرف على معامل  = 5+6+7+2

 ضغاط التمدد واالن

معنى المادة النقية 

 واطوار المادة

الفصل الثالث:نظريات             

 رياضية مفيدة 

مشتقات جزئية ،متطابقات مفيدة ، 

دالة الحالة وشروطها ،دالة المسار 

 ، التمددية واالنضغاطية.       

الفصل الرابع:خصائص المواد   

 التقنية

اطوار المادة النقية )الصلبة 

،الغازية ( ، الغاز ،السائلة 

 والبخار وخصائص االبخرة

= = 

9+10+11

+12 

معادلة كيفية اشتقاق  =

 وتطبيقها  كالبيرون

القانون االول التعرف على 

 وتطبيقاته  في الثموديناميك

 

، االبخرة المشبعة وغير المشبعة 

، سلوك المواد النقية، السطح 

البياني لمادة نقية حقيقية ،معادالت 

.     الفصل  كالبيرون

الخامس:القانون االول في 

 الثموديناميك

تجارب جول ، نص القانون االول 

صيغة القانون االول لحفظ الطاقة 

= = 
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 ، تطبيقات القانون ، 

13+14+

15+16 

الشغل المنجز كيفية حساب  =

في العمليات العمليات 

 االربعة الثرموديناميكية

نتائج القانون االول  ،معنى 

، التمدد الحر للغاز ، االنثالبي 

التمدد الحقيقي للغاز ، الشغل 

المنجز في العمليات الكظمية 

وااليزوثرمية و عمليات ثابتة 

الحجم ، شغل الغاز في  العمليات 

ثابتة درجة الحرارة ، السعة 

الحرارية تحت ضغط ثابت 

والعالقة بينهما واثباتها عمليا . 

مفهوم الشغل في الثرموداينمك ، 

 الشغل على المسار .اعتماد 

= = 

17+12+

19+20 

القانون الثاني أهم صيغ  =

،المكائن  للثرموديناميك

 الحراري وكيفية عملها

الفصل السادس:القانون الثاني في  

 الثرموديناميك

صيغة القانون الثاني في 

 –الثرموديناميك )كالسيوس،كلفن 

بالنك( ، ماكنة دورة كارنو ، ربط 

القانون االول و القانون الثانيي و 

النتائج المترتبة على هذا الرابط 

عند تطبيقها على هذا الغاز مثالي 

. مثال القانون االول ، القانون 

 -الثاني ، المكائن الحرارية 

كفاءتها ، المضخة  –دورتها 

 الحرارية .   

 

= = 

21+22+

23+24 

االنتروبي وكيفية معنى  =

حسابه للعمليات 

 الثرموديناميكية

معادالت الجهود الثرموديناميكية ، 

معادالت ماكسويل. الفصل السابع 

 :االنتروبي)القصور الذاتي(

تعريف االنتروبي،حساب التغير 

في النتروبي، مبدأ ازدياد 

النتروبي في الكون والنظام ، 

العالقة بين االنتروبي ودرجة 

ظرية كالســـيوس،دالة الحرارة، ن

جبس ، دالة هيلمولتز، معادالت 

الجهود الثرموديناميكية ، معادالت 

 ماكسويل.

 

 

= = 

المبادئ التعرف على  =+25+26

 االساسية للنظرية الحركية

الفصل الثامن :النظرية الحركية 

 للغازات

= = 
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لمحة تاريخية ، المبادئ االساسية  وبعض الظواهر االنتقالية 27+22

للنظرية الحركية، التصادمات 

بجدار متحرك، القوى الداخلية 

للجزيئات، الظواهر االنتقالية ، 

متوسط المسار الحر، ظاهرة 

اللزوجة ، ظاهرة التوصيل 

 الحراري.

معنى االحتمالية واهم  6 29+30

 االحصاءات ومزايا كل منهم

الفصل التاسع:                 

 االحصائية

حاالت ومستويات الطاقة، 

 -االحتمالية، احصاء ماكسويل 

 -بولتزمان، احصاء فيرمي 

 انشتاين-ديراك، احصاء بوز

= = 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 .الثرموداينمك )د.امجد عبد الرزاق كرجية ، د.عبدالحميد العبد(. .1

الحراري والنظرية الحركية للغازات )د.عبد الرحمن .التحرك  .2

 محمود الجميلي ، د.مؤيد جبرائيل ، د.موسى عباس محمد(.

  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 المختبرات العملية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق المدرسي السنوي

 

 القبول  .13

 القبول بموجب آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 المقررة أكثر من الخطة اإلستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 الثالثةة قسم الفيزياء/ المرحل
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 ( والجزيئية الذرية الفيزياء)مفردات 

  7عدد الوحدات: عملي 3نظري +  3عدد الساعات: 

 النظرية النسبية الفصل األول

وقوانين نيوتن للحركة، مبدأ نسبية نيوتن،  المحاور القصورية، تحويالت غاليلو، تحويالت غاليلو

. 3. نسبية الزمن 2. نسبية الطول 1لورنتز ) –النظرية النسبية الخاصة النشتاين، تحويالت انشتاين 

نسبية السرعة(، الكتلة النسبية، الزخم النسبي، القوة النسبية، الطاقة الحركية النسبية، العالقة بين 

 السئلة.الطاقة والزخم لجسيم نسبي. ا

 طبيعة الضوء الفصل الثاني

المقدمة، االشعة الكهرومغناطيسية ووحدة االشعاع، االشعاع الحراري، أنبعاث وأمتصاص 

جينز لالشعاع،  -االشعاع، اشعاع الجسم االسود، طيف االشعاع للجسم االسود، قانونا واين وريلي

انشتاين للظاهرة الكهروضوئية، قانون ماكس بالنك لالشعاع، الظاهرة الكهروضوئية، تفسير 

 االسئلة.

 التركيب الذري الفصل الثالث

. نموذج ثومسون للذرة، نموذج رذرفورد 1أكتشاف النشاط االشعاعي الطبيعي، النماذج الذرية، )

 )النووي( للذرة، نظرية االستطارة لرذرفورد، االسئلة.

 االشعة السينية الفصل الرابع

لسينية )كيفية االكتشاف، تفسير االكتشاف(، صفات االشعة السينية، توليد المقدمة، أكتشاف االشعة ا

االشعة السينية، قياس شدة االشعة السينية، العوامل التي تتوقف عليها شدة االشعة السينية، طيف 

االشعة السينية، طبيعة وحيود االشعة السينية، انكسار االشعة السينية، ظاهرة كومبتن، امتصاص 

 ينية، االسئلة.االشعة الس

 الموجات والجسيمات الفصل الخامس

المقدمة، فرضية دي برولي، حيود االلكترونات، الموجات التي تصاحب الذرات والجزيئات، سرعة 

موجات دي برولي، سرعة الموجة وسرعة المجموعة، سرعة المجموعة وسرعة الجسيم، مبدأ 

 .  االسئلة.لهايزنبيركالالدقة 

 الهيدروجين ذرة الفصل السادس

المقدمة، طيف ذرة الهيدروجين، نظرية بور في ذرة الهيدروجين، اشتقاق طاقة الربط لذرة 

الهيدروجين، إيجاد السرعة الزاوية لإللكترون، فرضيات بور لتفسير طيف ذرة الهيدروجين، 

الهيدروجين، اشتقاق معادلة العدد الموجي باستخدام فرضية بور الثانية، انتقاالت االلكترون في ذرة 

 حركة نواة الهيدروجين.

 االضافات على مفردات المنهج  

 الخلية الشمسية. -2المضاعف الضوئي. -1الفصل الثاني: تطبيقات الظاهرة الكهروضوئية :

، العدسات المجهر االلكتروني، العدسات االلكتروستاتيكية-1الفصل الخامس: تطبيقات الصفة الموجية للجسيمات: 

 المغناطيسية، امثلة تطبيقية حسابية جديدة. 
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 الفصل السادس: جداول توضح متسلسالت ذرة الهيدروجين

 المصادر

Modern Physics for Science and Engineering. By M. L. Burns                  First Edition, 2012    

 2007ياسين القيسي. تأليف الدكتور غازي  -اساسيات الفيزياء الحديثة

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 321PHEااللكترونيات /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/ third stage 

Syllabus of Electronics 

Hours: 3 theory + 3 practical         Units: 7  

Chapter 

One 

(General Introduction About Semiconductor) 

Atomics Structure, The Energy Band Theory, Classification of Materials, 

Semiconductors & gap energy, Conduction In Solid State, Fermi Level & 

Electrons Distribution, Intrinsic Semiconductors, Doping, Extrinsic 

Semiconductors, N-Type & P-Type. 

 

Chapter 

Two 

(Semiconductor Diode): 

Formation P-N junction, Semiconductor Diode, Calculate The Barrier 

Potential, Biasing Of P-N Junction Diode, Effect Of Temperature On Diode, 

Equivalent Circuits, The Volt – Ampere (V-I) Characteristics, Load Line & 

Point Of Operation (Q- Point). 

 

Chapter 

Three 

(Diode Applictions) 

Rectification, Half Wave Rectification, Full Wave Rectification (Ceter – 
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Tapped Transformer), Bridge Rectifier, Ripple Factor, Rectification 

Efficiency, PIV,  Filter Circuits: RC Filter, LC Filter, RLC Filter, Wave – 

Shaping Circuits:  Limiter Circuits - Types, Claming Circuits – Types, Voltage 

Multiplier, Special Diodes ( 10 – Diodes). 

 

Chapter 

Four 

( Zener Diode) 

Construction & Characterization, Symbol, Zener Diode Equivalent Circuits, 

Temperature Coefficient, Power Dissipation In Zener Diode, Power Derating 

of a Zener Diode (Power Landing With Increasing Temperature), Zener Diode 

Applications, Voltage Requlation Equation Vr  , Zener Limiter, Zener 

Regulater IC. 

 

Chapter 

Five 

(Bipolar Junction Transistor –BJT) 

Bipolar Junction Transistor (BJT) Structure (BJT construction), Types of 

Transistor, Energy-Band Diagram, Transistor Dc Bias, DC Beta ( βDC) and DC 

Alpha ( αDC), BJT Configurations, Characteristic for a Common – Base 

Configuration, Characteristic for a Common- Emitter Configuration, 

Transistor Works Regions, Load Line & Point Of Operation (Q- Point),  

Selection of Operating Point ( Effect of a Q-Point Postion on the Output 

Siginal), Q-Point Stability Over Temperature (Effect Of Temperature on the 

Transistor Stability ), Stability Factor, Dc Biasing –Bjts , Fixed Bias, Collector 

to Base Bias, Voltage Divider Bias, 

Chapter 

Six 

(Transistor Amplifiers) 

Common Emitter Amplifier, Common Collector Amplifier, Common  Base 

Amplifier, Comparison Between the Three Amplifiers, Voltage Current Gain 

And Power Gain, Input and Output Impedance (for  Common Emitter), 

Multistage Amplifiers, AC Equivalent Circuits, AC Load Line, Hybrid 

Parameters, R- Parameters, Band Width Amplifier, Swamp Emitter, 

Darlington Pair, Class Coupling of  Multistage Amplifiers. 

Chapter 

Seven 

(Thyristor) 

Schottky Diode, Thyristor, Triac, Diac, Silicon Controlled Rectifier (SCR), 

Unijunction Transistor UJT, Practical Applications for Each Type. 
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Chapter 

Eight 

(Junction Field Effect Transistor - JFET) 

p-channel &n-channel JFET, Basic JFET Operation, Characteristics of JFET, 

FET Biasing, Load Line & Point of Operation (Q- Point), Metal- Oxide-

Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET), MOSFET Types, 

Characteristics of  MOSFET, MOSFET Amplifiers. 

Chapter 

Nine 

Power Amplifiers) 

Class A Power Amplifiers, Class B power amplifiers, Class AB Power 

Amplifiers, Class C Power Amplifiers, Power Dissipation, Decibel Unit in 

Power, Operational Amplifier (OP Amp.), Differential Amplifiers. 

Chapter 

Ten 

(Negative Feedback) 

Operational Amplifier (Op Amp.) with Negative Feedback, Voltage Follower, 

Amplifier with Input Inverter, Effect of Negative Feedback on Op Amp 

Impedances (Input And Output Impedances), phase shift. 

Chapter 

11 

(Oscillators) 

Positive Feedback, Conditions for Oscillation, Wien Bridge Oscillator, Phase-

Shift Oscillator, Twin-T Oscillator, LC Oscillators, the Colpitts Oscillator, 

Hartley Oscillator, Clap Oscillator, Quartz Crystal Oscillator, Non- Sinusoidal 

Oscillators, Monostable Multivibrator, Bistable Multivibrator, Astable 

Multivibrator. 

Chapter 

12 

(Digital Circuits) 

Computer Language, Basic Logic Gates, NOR  Gate, OR Gate, AND Gate, N 

AND Gate, Boole Algebra, The Exclusive OR Gate, Practical application logic 

circuits in industrial control system. 

Chapter 

13 

(Introduction to Nanotechnology) 

General Introduction to the Concept of Nanotechnology, Historical 

Background, Nanotechnology Relationship to Daily Life, Carbon Nanotubes, 

Nanoscale Transistors, Applications of Nanotechnology. 

References that have been Adopted Previously: 

 

 (  صبحي سعيد الراوي ، جامعة الموصل.1927فيزياء االلكترونيات  ) -

(، الطبعة الثانية، أي. بي. مالفينو، ترجمة )بدر محمد علي الوتار ود. رياض كمال محمد 1979مبادئ االلكترونيات ) -2

 .الحكيم(، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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Syllabus-Proposed Update 

Add a new chapter: (Heterojunction) 

Semiconductor heterostructures, Principle of Operation of Heterojunctions, Comparison 

Homojunction andBetween  heterojunction, Heterojunction Models, Heterojunction -Energy

Band Diagram. 

 

Add the following topics in chapter thirteen:  

- The density of states of electrons in nanostructures 

- Electron transport in nanostructures 

- Resonant-tunneling diodes 

- Single-electron transistors 

 

References proposed update: 

1- Neamen, Donald A., Microelectronics: Circuit Analysis and Design, fourth edition, 

McGraw-Hill Companies, 2010 

2- R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 10
th 

Edition, Prentice Hall, 2009. 

3- Thomas L. Floyed,  Electronic Devices, 7 Edition, Prentice Hall, 2005. 

4- Neamen, Donald A., Semiconductor Physics & Devices: Basic Principles, fourth 

edition, McGraw-Hill Companies, 2012. 

5- Vladimir V. Mitin, Viatcheslav A. Kochelap, Michael A. Stroscio. Introduction to 

Nanoelectronics Science - Nanotechnology Engineering and Applications, Cambridge 

University Press 2008. 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

تتعلق بالمحتوى الدراسي لمادة االلكترونيات، واالخرى تتعلق بالجانب السلوكي تحقيق مجموعتين من االهداف، االولى 

 للطالب وما نصبو اليه ونخطط لكي يمتلكه الطالب بعد اجتيازه لمادة االلكترونيات بنجاح.
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تي تقع تمكين الطلبة من اكتساب معلومات فيزيائية وظيفية ذات عالقة مباشرة بحاجاتهم والتطبيقات المحيطة بهم وال

ضمن مجال مادة المقرر. اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملية ووظيفية بالمعلومات 

 والحقائق التي تقدمها لهم المواد العلمية االخرى.

التطور  تمكين الطلبة من فهم واستيعاب دور وامكانية العلم والتكنولوجيا في استغالل مصادر الثروة الطبيعية ومواكبة

 والتقدم المستمر.

 تعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر االلكترونيات وتطبيقاتها في الحياة اليومية .

وبالتالي توجيه المعلومات  والحقائق  توظيف المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في المجاالت المختلفة.

الفيزيائية لمادة االلكترونيات المقدمة للطلبة توجيها اجتماعيا يخدم الطالب ويساعده لمواجهة المشكالت الحياتية 

 واالجتماعية واالنسانية ومحاولة تقديم الحلول العلمية لها.

اء عموما وااللكترونيات خصوصا اثناء ممارسة يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية مواد الفيزي

 إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية .

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق بمقرر  رف علىتعي 1أ 

 االلكترونيات.

 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية.  رف علىتعي 2أ 

  3أ 

  4أ 

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

يتعلم الطالب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده للحصول على اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي  1ب

 المعرفة العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العلمية.

 اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة االلكترونيات. 2ب

  3ب

  4ب
 

 طرائق التعليم والتعلم

التقصي طريقة المناقشة ، طريقة حل المشكالت ، طريقة ، ووفقا لالساليب الستة للمحاضرة الجامعيةالمحاضرة طريقة 

 واالكتشاف ،  طريقة عصف الدماغ.

 طرائق التقييم

الشهرية ،امتحان نصف السنة ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء  اإلمتحانات
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 التقييم لكل مشاركة(.

 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرهم وأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها . 1ج

خطوات طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها على المواضيع المقررة ممارسة تعليم الطلبة على  2ج

 في المفردات.

 ربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة من المنهج لفهم التطبيقات العامة في الحياة. 3ج

 فكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات.تطبيق وممارسة مهارات الت 4ج
 

 طرائق التعليم والتعلم

 التقصيطريقة المناقشة ، طريقة حل المشكالت ، طريقة ، ووفقا لالساليب الستة للمحاضرة الجامعيةالمحاضرة طريقة 

 واالكتشاف ،  طريقة عصف الدماغ.

 طرائق التقييم

ة مع اعطاء الشهرية ،امتحان نصف السنة ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشارك اإلمتحانات

 التقييم لكل مشاركة(.

 المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( د

 / 1د

 / 2د

 / 3د

  

 

 بنية المقرر .11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة/ المساق

 او الموضوع

طريقة 

 التعليم
 االسبوع

اكتساب المعرفة العلمية   12 1+2+3+4

في مجال االلكترونيات 

ومحاولة تحقيق 

االغراض السلوكية 

المحددة بقصد تحقيق 

تغير في سلوك الطالب 

يسهم في اعداده كمدرس 

يملك المهارات 

 المطلوبة كفيزيائي

الفصل االول:) مقدمة عامة 

 عن اشباه الموصالت (/ 

التركيب الذري ، نظرية الحزم 

في المواد الصلبة، تصنيف 

المواد، توزيع االلكترونات 

ومنسوب فيرمي، اشباه 

الموصالت النقية، التطعيم، 

 p,nبلورة من النوع 

الفصل الثاني: )الثنائي 

 4+3+2+1 نظري
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 البلوري(/ 

مخطط حزم الطاقة   pnوصلة 

، الثنائي البلوري، حاجز الجهد، 

في حالة االنحياز ،  pnوصلة 

تاثير درجة الحرارة، خصائص 

الثنائي ، خط الحمل ونقطة 

 العمل.

الفصل الثالث: )تطبيقات  كذلك 12 5+6+7+2

  الثنائي البلوري(/

التعديل معدل نصف الموجة 

ومعدل الموجة الكاملة والمعدل 

القنطري، عامل التموج، كفاءة 

، دوائر الترشيح، PIVالتعديل، 

، LC، مرشحRCمرشح 

، دوائر تشكيل RLCمرشح

الموجة: التحديد وانواعه ، 

االلزام وانواعه، مضاعف 

 الفولتية، الثنائيات الخاصة.

 الفصل الرابع:)ثنائي زينر (/

التركيب الخصائص ، الرمز، 

الدائرة المكافئة، المعامل 

الحراري لثنائي زينر، القدرة 

المبددة في ثنائي زينر. تطبيقات 

ثنائي زينر، معادلة تنظيم 

الفولتية، محدد زينر، منظم 

 زينر بدائرة متكاملة.

 

 2+7+6+5 نظري

9+10+11

+12 

الفصل الخامس:)الترانزستور  كذلك 12

 (/BJT –ثنائي الوصلة 

تركيب الترانزستور ، انواعه، 

مخطط حزم الطاقة، انواع 

 االنحياز، 

، طرق ربط             

+11+10+9 نظري

12 



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

114 
 

الترانزستور، مميزات ربط 

القاعدة المشتركة، مميزات ربط 

الباعث المشترك، مناطق عمل 

الترانزستور، خط الحمل ونقطة 

العمل، تاثير موقع نقطة العمل 

على شكل االشارة الخارجة، 

تاثير درجة الحرارة وستقرارية 

العمل للترانزستور، عامل 

االستقرارية، طرق االنحياز، 

حياز الثابت، انحياز التغذية االن

الخلفية بفواتية الجامع، انحاز 

 مقسم الجهد، انحياز مصدرين.

 

13+14+

15+16 

الفصل السادس : ) مكبرات  كذلك 12

 الترانزستور(/

مكبر الباعث المشترك ،مكبر 

الجامع المشترك، مكبر القاعدة 

المشترك،  ،  الدائرة المكافئة 

للترانزستور، خط المتناوبة 

الحمل المتناوب، المتغيرات 

الهجينة مقارنة بين المكبرات 

الثالثة، الكسب في التيار 

والجهد والقدرة، ممانعة االدخال 

واالخراج للباعث المشترك، 

، عرض rالعالقة مع معامالت

النطاق للمكبر وتردد القطع 

االدنى واالعلى، غمر الباعث ، 

زوج دار لنكتون، المكبرات 

متعددة المراحل، انواع االقران 

 للمكبرات متعددة المراحل.

 الفصل السابع:) الثايروستر(/

ثنائي شوكلي الثايروستر، 

الترياك، الداياك، المتاح 

+15+14+13 نظري

16 
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السليكوني المسيطر، 

الترانزستور احادي 

 UJTالوصل

 تطبيقات عملية لكل نوع.

  

17+12+

19+20 

الفصل الثامن:) ترنزستور  كذلك 12

 تاثير المجال الوصلي(/

JFET  قناةn  وقناةp  مبدأ

الخصائص االنتقالية   ,العمل 

وخصائص االخراج، طرق 

تعين خط الحمل  JFETانحياز

ونقطة العمل، ترانزستور تاثير 

المجال ذي االوكسيد المعدنية 

MOSFET ،وانواعه ،

 .JFETخصائصه، مكبرات 

برات الفصل التاسع:) مك

 القدرة(/ 

، Aمكبرات القدرة من الصنف 

، Bمكبرات القدرة من الصنف

مكبرات القدرة من 

، مكبرات القدرة ABالصنف

 ، Cمن الصنف

+19+12+17 نظري

20 

21+22+

23+24 

تكملة الفصل التاسع:) مكبرات  كذلك 12

 القدرة(/

القدرة المبددة في مكبر القدرة ، 

وحدة الديسبيل في القدرة ، 

مكبرالعمليات، واجزاءه، المكبر 

 التفاضلي.

الفصل العاشر:)التغذية الخلفية 

 السالبة(/

التغذية الخلفية السالبة،االنواع 

االربعة لربط التغذية الخلفية 

السالبة،  تاثير التغذية الخلفية 

+23+22+21 نظري

24 
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السالبة على ممانعة االدخال 

 واالخراج للمكبر، استقرارية

الكسب بوجود التغذية الخلفية ، 

تاثير التغذية الخلفية السالبة على 

استجابة التردد والضوضاء 

 .والتشويه

25+26+

27+22 

الفصل الحادي عشر:)  كذلك 12

 المذبذبات(/

التغذية الخلفية الموجبة ، شروط 

التذبذب ، مذبذب قنطرة واين، 

مذبذب زحزحة الطور ، مذبذب 

بتس، مذبذب هارتلي، كول

مذبذب كالب، مذبذب بلورة 

الكوارتز. المذبذبات الالجيبية ، 

متعدد االهتزازات احادي 

االستقرارية، متعدد االهتزازات 

ثنائي االستقرارية، متعدد 

 .االهتزازات الالمستقر

الفصل الثاني عشر:) دوائر 

 المنطق(/

لغة الحاسبة ، البوابات المنطقية 

 ,AND, ORاالساسية، 

NOR  الجبر البولي، بوابة ،

NOR, NAND ، 

+27+26+25 نظري

22 

الفصل الثاني عشر:)  تكملة كذلك 6 29+30

بوابة او دوائر المنطق(/

الخاصة، تطبيق عملي لدوائر 

المنطق في السيطرة على 

 منظومة صناعية.

الفصل الثالث عشر:) مقدمة 

مقدمة في النانو تكنولوجي(/

عامة عن مفهوم النانو 

تكنولوجي، االستعراض 

 30+29 نظري
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التاريخي  لتطور تقنية النانو ، 

عالقة تقنية النانو بالحياة 

اليومية، انابيب الكاربون 

النانوية، الترانزستور النانوي، 

 تطبيقات تقنية النانو.

 البنية التحتية البنية التحتية              12 

 المطلوبة :القراءات 

  النصوص

 االساسية

 كتب المقرر 

 اخرى 

فيزياء االلكترونيات   -1

(  صبحي سعيد الراوي ، 1927)

 جامعة الموصل.

مبادئ االلكترونيات )        (  -2

 مالفينو،

3-Electronic Devices  

(2005) Floyed 

اضافة الى تزويد الطلبة 

بمجموعة من المصادر االكاديمية 

االخرى مع مجموعة من المواقع 

العلمية على شبكة الملومات/ 

 االنترنت في مجال االختصاص. 

متطلبات خاصة ) 

وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل 

والدوريات 

والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

/ 

الخدمات االجتماعية ) 

وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات 

الضيوف والتدريب 

المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

/ 

 

 القبول 13

 القبول وفق الية القبول المركزي المتطلبات السابقة
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 / أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الخطة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الميكانيك التحليلي اسم / رمز المقرر .3

 322PHAMالبكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/  third stage 

Syllabus of Analytical Mechanics 

Hours: 2 theory + 1 practical         Units: 5  

  

Chapter 

One 

Basic principles 

Vectors, frames rotation in Cartesian coordinates, velocity and acceleration 

components in different coordinates system (polar, spherical, cylindrical 

systems), some mathematical operation n vectors: gradient, divergent, curl. 

Chapter 

Two 

Dynamic of a particle in Rectilinear motion 

Newton's three Laws, Force as a function of velocity only, force as a 

function of time only, damping force depending on the velocity, 

conservative force depending on position and some applications {projectile 

motion). 

Chapter 

Three 

Motion of a particle in two or three dimension  

Application to a set of forces acting on a particle, motion in more than one 

dimension, potential energy and conservative forces in two and three 

dimension, translation motion of coordinate system. 
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Chapter 

Four 

Central forces and celestial mechanics 

Gravitational field, potential energy in central field, angular momentum, 

Kepler's laws, orbit of a body in central field, energy of an orbit, motion in 

approximately circular motion and some applications. 

Chapter 

Five 

Motion of a system of particles 

Conservation of linear momentum, center of mass, conservation of angular 

momentum and energy, motion of varying mass bodies, rocket motion and 

collision problems in C.M. and Lab. System. 

Chapter 

Six 

Gravitation 

Center of gravity for extended bodies, gravitational field at gravitational 

potential, gravitational field equation. 

Chapter 

Seven 

General motion of rigid body 

Center of mass of rigid body, static equilibrium and rotation about fixed 

axis of rigid body, moment of inertia, collision of rigid body, kinetic 

energy of rigid body momentum of rigid body about an arbitrary axis, 

Euler's equations of motion of a rigid body, free rotation of a rigid body 

under no force, Gyroscopic precession motion of a top and Euler's angles. 

Chapter 

Eight 

Lagrange's Equations 

Generalized coordinates, generalized, forces, derivation of Lagrange's 

equations, some applications of Lagrange's equations, Hamilton's 

variational principle, Hamilton's functions and equations, some 

applications, Lagrange's equations of motion with constraints. 

 

 

References: - 

1-Grant R. Fowlers "Analytical Mechanics" 7th edition HOLT, RINEHART AND 

WINSTON, INC. 

2-GERRY GINSBERG," ENGINEERING MECHANICS" CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS. 

3-GEORGE W. HOUSNER, DONALD E. HUDSON,"APPLIED MECHANICS 

DYNAMICS" 2nd EDITION, PRINTED IN UNITED STATE OF AMIRICA. 

 -مالحظة :

 التحديث الذي اجريته هو إضافة الفصل السابع الذي لم يكن موجود ضمن مفردات المنهج السابق. 
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 المقرر نموذج وصف

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 ان يفهم الطالب المتجهات وكيفية تطبيقها 

 ان يستعمل الطالب تفاضل وتكامل المتجهات في علم الحركة 

 أدراك الطالب دايناميك الجسم بصورة عامة والحركة على خط مستقيم بصورة خاصة

 أن يفهم الطالب الميكانيك السماوي 

 وهاملتون ويستعملها في دايناميك الجسم   أن يدرك الطالب معادالت الكرانج

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

                                                                        تمكين الطالب على المعرفة وفهم مادة الفيزياء  -1أ

 اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلمية والتربوية -2أ  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

     ان يكتسب الطالب مهارة في اختصاص الفيزياء  - 1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  من خالل مقاييس اسلوب المناقشة االختبارات اليومية

 طرائق التقييم      

 واالختبارات 

 التقارير 

  االختبارات اليومية والفصلية

 مهارات التفكير -ج

 اسلوب الحوار بين الطالب واالستاذ -1ج

 اعداد تقارير اسبوعية -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب المناقشه 

  مقياس التطبيق العلمي في المختبرات 

 طرائق التقييم    
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 التقارير النظرية 

 الدرجات   

 االختبارت   

 التقارير المختبرية التقارير النظرية 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 أسلوب المناقشة -1د

 أسلوب البحث العلمي واعداد التقارير -2د

    -4دممارسة طرق التفكير المتقدمة )فرض فرضيات واالستنتاج( -3د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استعمال الطالب  ساعة 12 1+2+3+4

مفردات المتجهات في 

 التطبيقات الفيزيائية

تعاريف اساسية في  

المتجهات جمع وطرح 

وضرب المتجهات.تغير 

 نظام االحداثيات  

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير

 

5+6+7+2

+9 

كيفية استعمال تفاضل  ساعة 15

وتكامل المتجهات في 

علم الحركة .السرعة 

والتعجيل في االحداثيات 

الكارتيزية والقطبية 

 واالسطوانية والكروية

 تفاضل المتجهات 

 / تكامل المتجات 

 / علم الحركة/ السرعة 

والتعجيل في االحداثيات 

الكارتيزية والقطبية 

 واالسطوانية والكروية  

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير

 10+

11+12 

  

+13+14+

15 

أن يدرك الطالب علم  ساعة 12

الحركة ودايناميك الجسم 

والحركة على خط 

 مستقيم

 قوانين نيوتن الثالثة 

 /الزخم الخطي / الحركة 

 على خط مستقيم / القوة

كدالة للزمن الموضع 

 والسرعة

 االختبارات نظري

 واالمتحانات

 والتقارير

16+17+

12+19+

20+21 

أن يفهم الطالب القوانين  ساعة  12

التي تحكم الحركة 

وكيفية وصف الحركه 

من خالل المعادله 

 الخاصه بها

سرعة المنتهى /الحركه 

التوافقيه /الشغل والقوى 

المحافظه ومجاالتها 

وانواع القوى وامثله في 

الحركه حركه البندول 

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير
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 والمتذبذب . مختلفه  ولحاالت 

 

22+23+

24+25+

26 

 

ان يفهم الطالب   15

الميكانيك السماوي ومن 

خالل قوانين كبلر 

ويستطيع ان يوصف 

 مجاالت الطاقه المختلفه   

قانون الجاذبيه وطاقته 

/المجال المركزي 

وطاقته /الزخم الزاوي 

/قوانين كبلر الثالث 

 مجاالت التربيع العكسي 

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير

27+22+

29+30 

 

12 

يفهم ويسجل الطالب 

معادالت الكرانج 

وهاملتون في دايناميك 

 الجسم 

 معادالت الكرانج 

معادالت هاملتون 

 وتطبيقات 

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير

استعمال الطالب  ساعة 12 1+2+3+4

مفردات المتجهات في 

 التطبيقات الفيزيائية

تعاريف اساسية في  

المتجهات جمع وطرح 

وضرب المتجهات.تغير 

 نظام االحداثيات  

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير

 

5+6+7+2

+9 

كيفية استعمال تفاضل  ساعة 15

وتكامل المتجهات في 

علم الحركة .السرعة 

والتعجيل في االحداثيات 

الكارتيزية والقطبية 

 واالسطوانية والكروية

 تفاضل المتجهات 

 / تكامل المتجات 

 / علم الحركة/ السرعة 

والتعجيل في االحداثيات 

الكارتيزية والقطبية 

 واالسطوانية والكروية  

 االختبارات نظري 

 واالمتحانات

 والتقارير

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص االساسية -

 المقررةالكتب والمناهج  -

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 المختبرات العملية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 التطبيقية المهنية السنوية 

 

 القبول  .13
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 القبول بموجب آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكثر من الخطة االستعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة الثالثة

  دوال معقدة(مفردات )

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

 تعريف العدد المعقد .1 الفصل األول

 مرافق العدد المعقد .2

 القيمة المطلقة للعدد المعقد .3

 التمثيل الهندسي للعدد المعقد .4

 االحداثيات القطبية .5

 صيغة اويلر .6

 القوى والجذور  .7

 جذور العدد المعقد .2

 الغايات واالستمرارية والمشتقة .1 الفصل الثاني

 الدوال التحليلية .2

 كوشي ريمانمعادالت  .3

 الصيغة القطبية لمعادالت كوشي ريمان .4

 الدوال التوافقية .5

 المرافق التوافقي .6

 الدوال المعقدة االولية .1 الفصل الثالث

 الدالة االسية .2

 الدالة اللوغارتيمية  .3

 الدوال المثلثية  .4

 الدوال المثلثية الزائدية .5

 العالقة بين الدوال المثلثية والزائدية .6

 الدوال المثلثية العكسية .7

 التكامل المعقد .1 الفصل الرابع
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 طرق التكامل المعقد .2

 التكامل المعقد لمختلف الدوال .3

 المتسلسالت .1 الفصل الخامس

 سالسل القوى .2

 امثلة محلولة  .3

 التقارب المنتظم .4

 سلسلة تايلور .5

 امثلة محلولة .6

 التحديثات

 تطبيقات فيزياوية  .1

 التعجيل والسرعة .2

 الميكانيك والكهربائية .3

Reference 

1. Anton , Biven ,and Davis''Calculus''Book,7th Edition,2002 

2. Ray C.W. and Louis C.B. ''Advanced engineering mathematics ''Book,5th Edition 1984. 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة
 المرحلة الرابعة

 الوحدات الساعات اسم المادة)انكليزي( اسم المادة)عربي( رمز المقرر

النظر

 ي

العمل

 ي

972PHNP الفيزياء النووية Nuclear physics 1 3* 7 
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431PHLA الليزر Laser 2 ---- 4 

433PHEP  النظرية

 الكهرومغناصيسية

Electromagnetic theory 2 1 5 

432PHQ

M 

 Quantum mechanics 2 1 5 ميكانيك الكم

426PHSS  فيزياء الحالة

 الصلبة

Solid state physics 2 1 5 

430ME  وتقويمقياس Measurement and 

evaluation 

2 ---- 4 

428PHV التربية العملية Practical education 1 2 4 

429PHP مشروع البحث Research project 2 ---- 4 

434PHEL مختبر تعليمي Demonstration 

instruments Lab 

---- 3 2 

 40 11 16  المجموع 

 

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 427PHNPالفيزياء النووية /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية    11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 قسم الفيزياء/ المرحلة الرابعة

 الفيزياء النوويةمفردات 

  7عدد الوحدات: عملي 3نظري +  3عدد الساعات: 
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 مفاهيم اساسية الفصل األول

 الخواص الثابتة -1

 الكتلة النووية والشحنة - أ

 النواةحجم  - ب

 الخواص الحركية للنواة -2

 تعاريف ) النظائر ، االيزوبارات ، االيزوميرات ، االيزوتونات( -3

 التركيب النووي الفصل الثاني

 طاقة الربط  -1

 معدل طاقة الربط -2

 نظاميات  طاقة الفصل -3

 خط االستقرار والوفرة الطبيعية -4

 النماذج النووية -5

 التوزيع النيكلوني،وخواص الحالة األرضية -6

 تعامل االشعاع مع المادة الفصل الثالث

 تعامل كاما مع المادة -1

 تعامل الجسيمات المشحونة مع المادة -2

 تعامل النيوترونات مع المادة -3

 قوانين االمتصاص -4

 التركيب النووي الفصل الرابع

 طاقة الربط  -1

 معدل طاقة الربط -2

 نظاميات  طاقة الفصل -3

 خط االستقرار والوفرة الطبيعية -4

 النوويةالنماذج  -5

 التوزيع النيكلوني،وخواص الحالة األرضية -6

 التفاعالت النووية الفصل الخامس

 انواع التفاعالت النووية -1

 مساحة المقطع العرضي وانواعه -2

 االنشطار النووي والطاقة المتحررة من االنشطار -3

 المفاعالت النووية الفصل السادس

 معجالت الدقائق المشحونة  الفصل السابع

 مقدمة عن فيزياء الدقائق األولية الثامنالفصل 
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 التحديث:

 وحدات قياس الجرعة االشعاعية

 التعرض االشعاعي -1

 الجرعة الممتصة -2

 معدل الجرعة الممتصة -3

 الجرعة المكافئة -4

 الجرعة الفعالة -5

 مقاييس الجرعة االشعاعية -6

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 الفيزياء النووية وعالقته بمواضيع الفيزياء االخرى ، وتعرف الطلبة على أهمية دراسة موضوع 

 .   الطلبة يعيشها التي البيئة في يحصل بما النووية الفيزياء موضوعات ربط 

محاولة فهم خواص القوة التي تربط مكونات النواة مع بعضها، وكذلك فهم تصرف المجموعات متعددة االجسام 

 كالنواة مثال.

هرة النشاط االشعاعي وكيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة اخطار التعرض لإلشعاع وكيفية تعريف الطلبة على ظا

 الوقاية منه.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

                                                          تعُرف موضوع الفيزياء النووية ، وكيف نشأ وتبلور .   -1أ

 تعُرف طاقة الربط النووية وعالقتها بطاقة الفصل واعتمادها على بعض المتغيرات. -2أ   

 تعُرف االشعاع النووي وكيفية منشائه وطرق الوقاية منه.  -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

                                                                إكساب الطالب معرفة بالفيزياء النووية .     - 1ب

 إكساب الطالب معرفة بظاهرة النشاط االشعاعي والعوامل المحددة لها.  - 2ب    

   على بيئة امنة من االشعاعالحفاظ إكساب الطالب معرفة باستخدامات االشعاع وطرق الوقاية منه وكيفية   - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة . 

 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. 

 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها . -1ج

 في البيئة التي يعيشها الطلبة .ربط موضوعات الفيزياء النووية بما يحصل  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 طرائق التقييم    

 

 الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ( اإلمتحانات

                                                                              ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إكساب الطالب معرفة  07=9×1 0+7+1+9

بالفيزياء النووية، 

والتعرف على 

الخصائص االساسية 

خصائص النواة ــــ 

وتشمل الخصائص 

الثابتة والخصائص 

 .   المتحركة 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 
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للنواة، وكذلك طاقة 

 الربط النووية. 

 طاقة الربط النووية ــــ 

 

طاقة الربط النووية  ــــ  كذلك  07=9×1  5+1+2+2

وعالقتها بمعدل طاقة 

 الربط لكل نيوكليون .

طاقة الفصل وتأثير ــــ 

 االزدواج عليها .

الطبيعية الوفرة ــــ 

 للنوى المستقرة.

خصائص القوة  ــــ 

 النووية . 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

1+01+00

+07 

اكساب الطالب معرفة  07=9×1 

 بأهم النماذج النووية

 النماذج النووية .  ــــ 

نموذج قطرة السائل  ــــ 

. 

 نموذج القشرة . . ــــ 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

01+09+

05+01 

جعل الطالب يتعرف  07=9×1

على ظاهرة النشاط 

االشعاعي والعوامل 

 المحددة لها، 

ظاهرة النشاط  ــــ 

 االشعاعي.                        

طرق انتاج النظائر  ــــ

 المشعة. 

 تحلل الفا.  ــــ

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

02+02+

01+71 

اكساب الطالب معرفة  07=9×1

عن التحلل االشعاعي 

وقواعد التحلل 

 للجسيمات المختلفة. 

ــــ تحلل بيتا وانماط 

 االضمحالل.

تحلل كاما وقواعد  ـــ

 االختيار النبعاثها. 

تفاعل االشعة  ـــ

 النووية مع المادة. 

تفاعل الجسيمات  ــــ

 الثقيلة مع المادة.

  

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

70+77+

71+79 

التعرف على الية تفاعل  07=9×1 

 االشعاع مع المادة

تفاعل جسيمات بيتا  ــــ

 مع المادة. 

تفاعل اشعة كاما مع  ــــ

 المادة.

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 
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التفاعالت النووية  ــــ

 واصنافها . 

حساب طاقة  ــــ

 التفاعالت النووية . 

75+71+

72+72 

 كذلك 07=9×1 

 

 

 

مساحة مقطع  ــــ

 التفاعل.

االنشطار واالندماج  ــــ

 النوويين .

المفاعالت النووية  ــــ

 وانواعها.

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

إكساب الطالب معرفة  1=7×1 71+11

باستخدامات االشعاع 

وطرق الوقاية منه 

وكيفية الحفاظ على بيئة 

 امنة من االشعاع.

 المعجالت وانواعها. ــــ

الكشف عن االشعاع  ــــ

وطرق الوقاية من 

 مخاطر االشعاع. 

 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص األساسية 

 التوجد . 

 كتب المقرر : مبادئ الفيزياء النووية

، ترجمة : عاصم عبد الكريم عزوز، جامعة تأليف : مايرهوف

 الموصل. 

 أخرى : 

 مقدمة في الفيزياء النووية 

 تأليف: د. أسعد جالل صالح، جامعة البصرة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أكبر عدد من الطلبة 

 

 الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية للعلوم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 فيزياء الليزر اسم / رمز المقرر .3

 431PHLAالبكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية  x =6 3  2ساعة دراسية  +   56=  2× 22

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/ Four stage 

Syllabus of Laser 

Hours: 2 theory           Units: 4  

Chapter 

One 

Interaction of radiation with matter                                    

1- Summary of Blackbody Radiation theory 

2- Absorption, spontaneous emission and stimulated emission 

3- rate of absorption and emission 

4- Calculation of transition Einstein coefficients 

5- Transition cross section, absorption, and gain coefficient 

6- Allowed and forbidden transition 

7- Line broadening mechanisms 

8- Occupancy levels at thermal equilibrium 

9- Atomic and molecular spectra Summary and molecular energy levels  
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Chapter 

Two 

Masers and laser                                                                    

1- The idea of Maser and laser 

2- Fundamentals of laser work 

3- Threshold Condition 

4- Gain coefficient at threshold limit 

5- Methods of pumping and pumping schemes  

Chapter 

Three 

Optical resonator 

1- Type of Optical resonator 

2- Stability of resonator 

3- Modes of resonator 

4- Q switching 

5-  Mode locking   

Chapter 

Four 

Nonlinear optics 

1- Second harmonic generation  

2- Phase matching     

3- Higher Harmonics  

4- Optical parametric oscillator  

 

Chapter 

Five 

Laser types 

1-  Solid state lasers   

    a) Ruby Laser     b) Neodymium YAG laser  

2- Gas lasers 

    a) Helium-Neon Laser     b) Argon Laser   c) CO2 laser   d) Excimer Lasers  

3- Dye Lasers  Liquid lasers  

4- Semiconductor laser  -  Gallium arsenic laser 

Chapter 

Six 

Some applications of lasers 

1. In physics and chemistry  

2. In biology 

3. Industrial     

4. Optical Communications 

5. measurements and detection 

6. military applications 

7. Holographic 
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Chapter 

Seven 

Safety and security in the laser laboratories  

1. penetration and absorption of the eye 

2. influence on the body 

3. The threshold levels 

4. eye protection 

5. preventive measures 

 

 

 التحديث

 %(20الفصل االول: )تحديث 

                                                                               Introduction%( 100مقدمة   )اضافة  -

                                                                                  Problems%(   100مسائل  )اضافة  -

 %( 30الفصل الثاني: )تحديث 

  The total loss in the laser device%(                            100الكلية في جهاز الليزر ) الخساره -

  pumping power                                 %(                                   100قدرة الضخ  تحديث ) -

                                                                                               Problems %(100مسائل  ) -

 %(30الفصل الثالث: )تحديث 

                                                                       Introduction%(    100مقدمة )اضافة  -

 %(10انواع المرنان ) -

 مسائل -

 %(30الفصل الرابع: )تحديث 

 %(100مقدمة ) -

 %(20توليد التوافقية الثانية ) -

 %(20الفصل الخامس: )تحديث 

 Chemical Laser%(                                                        100الليزر الكيمياوي )اضافة  -

 %(30الفصل السادس: )تحديث 

 Medical applications           %(                                              100التطبيقات الطبية ) -

 Commercial applications                                    %(            100التطبيقات التجارية ) -

 %(20الفصل السابع:)تحديث 

 %(  100عليمات العمل في مختبرات الليزر )تارشادات و

Guidelines and work instructions in the laser laboratories    

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 تعرف الطلبة على موضوع فيزياء الليزر ودوره في فهم مبادئ الفيزياء الحديثة وإستخداماته اليومية . 

 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع الرعاية الصحية. 

يجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة الفيزياء ودور الليزر في العلوم والتكنلوجيا وكيفية تعاملهم 

بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية وبعض  مع طلبة المدارس

 المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي مجال البحث والتطوير. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

التعُرف على مادة فيزياء الليزر وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقات الهندسية والتكنلوجيا والصحية وفي   -1أ

 مجال اإلتصاالت، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته. 

 ائده للمجتمع. التعُرف على القوانين ومعاييرها وشروطها، واألزمات التي تمر بها فيزياء الليزر، و فو -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

إكساب الطالب معرفة في مجال فيزياء الليزر، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى تصرف عندما يقتضي  - 1ب

 الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    

إكساب الطالب معرفة بالليزر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف يسهم في إبعاد العوامل   - 2ب

 المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . 

 طرائق التعليم والتعلم      

 والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، 

 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.

 مهارات التفكير -ج

 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها . -1ج

ربط موضوعات الليزر بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع  -2ج

 باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.

طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت والصحة الحياتية على  -3ج

  مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري عبر منظومة اإلنترنت.

 طرائق التعليم والتعلم     
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 والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، 

 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.

   (.ابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

إكتساب المعرفة في مجال  2=4×2 1+2+3+4

فيزياء الليزر وتمهيد 

لبعض المفاهيم األساسية 

كتعامل اإلشعاع 

الكهرومغناطيسي مع 

 المادة.  

 ــــ إشعاع الجسم األسود .  

 ــــ اإلنبعاث واإلمتصاص.

 ــــ اإلنبعاث الذاتي والمحفز.  

ــــ معدل اإلمتصاص ومعدل 

 اإلنبعاث المحفز 

ـــــ ميكانيكية تعريض الخط 

 الطيفي 

 إمتحان نظري

 و نشاط يومي

إكتساب المعرفة في مجال  2=4×2  5+6+7+2

 أسس عمل الليزر 

التأهيل العكسي وشرط  ــــ

 العتبة

 ــــ خطط الضخ وقدرة الضخ.

ــــ طرق الضخ  من بينها 

البصري والكهربائي 

 والكيميائي.

 إمتحان نظري

 و نشاط يومي

9+10+11

+12 

إكتساب المعرفة في  2=4×2

 المرنان البصري

 ــــ تصاميم المرنان. 

 ــــ  المرنان الكروي العام.

 للمرنان. ــــ  شرط اإلستقرار

 ــــ صيغ التذبذب للمرنان.

 ـــــ عامل النوعية للمرنان.

ــــ حل بعض المسائل المتعلقة 

 .بالموضوع

 إمتحان نظري

 الفصل األول

13+14+

15+16 

 إكتساب المعرفة في مجال  2=4×2

 نتاج الليزر وتحويراته 

ــــ التشغيل المستمر والمعتمد 

 على الزمن.       

 تردد الليزر.  ــــ إستقرارية

 ـــــ طرق إقفال الصيغة. 

ـــــ أحكام عامل النوعية 

إمتحان ونشاط  نظري

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة
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والطاقة  Qوطرق إحكام 

 .Qوالقدرة لنبضة أحكام 

ـــــ تضمييين نتاج الليزر 

 ومضاعفة التردد.                        

17+12+

19+20 

المعرفة خصائص  إكتساب 2=4×2

 الليزر والنقاوة الطيفية. 

ــــ اإلتجاهية والتشاكه 

 وأنواعه.

 7   . التشاكه الزمني0

 .التشاكه الفضائي

 ــــ نموذج التاللؤ لنتاج الليزر

ــــ السطوع والموالفة 

 ونبضات شديدة القصر.

 ــــ مسائل في هذا الموضوع.

ــــ الكتلة والوزن وقانون 

 نيوتن الثالث 

 إمتحان نظري

 و نشاط يومي 

21+22+

23+24 

إكتساب المعرفة في مجال  2=4×2 

 أنواع الليزرات

 ــــــــــ ليزر الحالة الصلبة.

 ـــــــــ ليزر الحالة الغازية.

ــــــــــ ليزر السائل 

 والكيميائي.

ــــــــ ليزر أشباه الموصالت 

 واألشعة السينية. 

 

 إمتحان  نظري

 و نشاط يومي 

25+26+ 

27+22 

 

2x 4 =2  إكتساب المعرفة في مجال 

إستخدامات األشعة 

 الليزرية

   

ـــــــ في علوم الفيزياء 

 والكيمياء.

ــــــ في دراسة تلوث الجو 

 والبيئة

ـــــــ في عملية فصل نظائر 

 العناصر. 

 ــــــــ التصوير المجسم.

ــــــــــ حل بعض المسائل 

 المتعلقة بالموضوع  

 إمتحان نظري

 و نشاط يومي 

في مجال اإلتصاالت  ــــ كذلك 6=2×3 29+30

 البصرية

ــــ في مجال الصناعة 

 واألغراض العسكرية.

 ـــــ في علوم الحياة والطب. 

 إمتحان نظري

 و نشاط يومي 

 البنية التحتية  .12
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص األساسية 

 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

من المواضيع التي أتفق عليها في  ليزرالكتاب المقرر: حيث أن مادة ال

 فأن الكتاب المقرر هو: العربيةقطاعية التربية أن يكون المنهج باللغة 

 

 فيف "فيزياء الليزر وبعض التطبيقات العملية" ، د. سهام ع

  0122قندال، جامعة بغداد، 

 

 أخرى : 

 . ليزرلم الفيزياء متعلق بمادة العتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

أساتذة أكفاء  يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف

 في هذا المجال.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في مادة 

ت الطبية من خالل العياداعبر المشاهدة اليومية في المجتمع علوم الليزر

 .ضمن المجمعات الطبية

 

 

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الكهرومغناطيسية اسم / رمز المقرر .3

 433PHEPالبكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5
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 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة نظرية  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/ Four stage 

Syllabus of Electromagnetic theory 

Hours: 2 theory + 1 practical         Units: 5  

Chapter 

One 

Vector Analysis 

-Vector Algebra - Gradient -Vector Integration - The divergence of a vector 

and Gauss Theorem – The Curl and Stokes  Theorem –The vector differential 

operator- Single and Double del operations – problems. 

Chapter 

Two 

Electrostatics 

- Electric charge - Coulomb's law-  The Electric field - Charge Density – Flux 

and Gauss law( Integral form of Gauss law and Derivative form of Gauss law) 

- Application of gauss law - The electrostatics- Conductors and Insulators - 

The Electric Dipole-  Multiple Expansion of Electric field – problems.     

 

Chapter 

Three 

Electrostatics Boundary Value Problems   

- Poisson's Equation -  Laplace's Equation- Uniqueness of solution to 

Electrostatic problems. 

Chapter 

Four 

Electrostatics Field in Dielectric Media 

- Polarization and dipole moment density - Field outside of a dielectric media- 

The electric field inside a dielectric - Gauss law in a dielectrics – The electric 

Displacement-Electric susceptibility and dielectric constant- Point charge in a 

dielectric fluid- Boundary conditions on the field vectors - Boundary  value 

problems involving dielectrics- Dielectric sphere in a uniform electric field- 

Force on a point charge embedded in a dielectric  - problems. 

Chapter The Microscopic Theory of  Dielectrics 
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Five - Molecular field in a dielectric – Induced dipoles. A simple model – Polar 

molecules. The langevin- Debye formula – Permanent polarization. 

Ferroelectricity- problems. 

 

Chapter 

Six 

Electric and Magnetic Energy 

-Potential Energy of a group of point charges- Electrostatic Energy of a charge 

distribution- Energy density of an electrostatic field- Energy of a system of 

charge conductors (Coefficients of potential) – Capacitors (The two conductor 

capacitors-Energy storage of capacitors)- Energy Density in the Magnetic field 

–problems. 

Chapter 

Seven 

Magnetic Properties of Matter 

- Magnetization- The Magnetic field produced by magnetized material- 

Magnetic Scalar potential and magnetic Density- Sources of  Magnetic field- 

Magnetic Density-The Field Equations- Magnetic susceptibility and 

permeability- Hysterias-Boundary Condition on the field vectors- Boundary 

Value Problems involving Materials- problems. 

Chapter 

Eight 

Microscopic theory of magnetism 

- Molecular field inside matter - The origin of diamagnetism-The origin of 

paramagnetic- the theory of ferromagnetism- Ferromagnetic domains-

Antiferromagnetic and ferromagnetism (Ferreted) – problems. 

 

Chapter 

Nine 

Maxwell's Equations 

- The Generalization of Amperes law – Displacement current- Maxwell's 

Equations and their empirical basis – Electromagnetic Energy- Boundary 

conditions- The wave Equation- The wave Equation with sources- problems. 

 

 الكتاب المقرر 

Textbook 

Foundation of electromagnetic theory  

By :John R.Reitz , Frederick J.Milford and Robert W,Christy  

 الكتب المساعدة
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ELECTROMAGNETICS , GENERAL THEORY OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD , 

CLASSICAL AND RELATIVISTIC ,APPROACHES . THIRD EDITION. Revised and 

Augmented   by : Andrei NICOLAIDE (2012). 

 الجزء االول والثاني المجاالت الكهرومغناطيسيه

 اساسيات النظريه الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني   

 ( تاليف جوزيف ادمنستر 2000سلسلة ملخصات شوم:الكهرومغناطيسيات )

 نموذج وصف المقرر

اً عما يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهن

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

تعريف الطالب أسس علم  أ 

المغناطيسية والمجال 

 الكهرومغناطيسي 

تعريف الطالب أسس علم 

المغناطيسية والمجال 

 الكهرومغناطيسي 

اجهزة تعريف الطالب ببعض  ب

 القياس الكهربائية

تعريف الطالب ببعض اجهزة القياس 

 الكهربائية

تعريف الطالب بالمجال  ج

 المغناطيسي للتيار الكهربائي

تعريف الطالب بالمجال المغناطيسي 

 للتيار الكهربائي

نبذة اساسية عن التيارات  د

الكهربائية المترددة  او المتناوبة 

 وبعض دوائرها التطبيقية.

نبذة اساسية عن التيارات الكهربائية 

المترددة  او المتناوبة وبعض 

 دوائرها التطبيقية.

تعريف الطالب بقوانين الحث  ه

الكهرومغناطيسي )فاراداي+ بايوت 

 سافارت +قانون امبير الدائري(–

تعريف الطالب بقوانين الحث 

–الكهرومغناطيسي )فاراداي+ بايوت 

 +قانون امبير الدائري( سافارت

تعريف الطالب بمفاهيم الحث الذاتي  و

 والمتبادل

تعريف الطالب بمفاهيم الحث الذاتي 

 والمتبادل

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

141 
 

 المعرفة والفهم  -أ

 أسس علم المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسيان يعرف الطالب   -1أ

 المجال المغناطيسيان يعرف الطالب  -2أ

 التيارات الكهربائية المتناوبة وبعض دوائرها التطبيقية.ان يعرف الطالب   -3أ

 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي–ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  كيفية ربط الدوائر الكهربائية الخاصة بتجارب المختبر - 1ب

 كيف تعمل االجهزة المستخدمة  - 2ب

   التعرف على بعض االجهزة الخاصة بالموضوع  - 3ب

 التفكير العلمي 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارير +  حل تمارين على شكل 

 طرائق التقييم      

 اختبارات موضوعية 

  اختبارات عملية

 مهارات التفكير -ج

 التفكير العلمي -1ج

 التفكير العملي -2ج

  الربط بين المهارتين -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل طريقة المحاضرة + 

 طرائق التقييم    

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بق -د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم
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ان يعرف الطالب  2 1+2+3+4

التيارات الكهربائية 

المتناوبة وبعض 

 دوائرها التطبيقية

المحاضرة دوائر التيار المتناوب

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

ان يعرف الطالب  2 5+6+7+2

 المجال المغناطيسي

المحاضرة المجال المغناطيسي

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

9+10+11

+12 

ان يعرف الطالب بعض  2

 اجهزة القياس الكهربائية 

اجهزة القياس 

 الكهربائية

المحاضرة

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

13+14+

15+16 

تعريف الطالب  2

بالمجال المغناطيسي 

 للتيار الكهربائي

المجال المغناطيسي 

 للتيار الكهربائي

المحاضرة

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

17+12+

19+20 

تعربف الطالب بالقوة  2

الدافعة الكهربائية 

 المحتثة

القوة الدافعة الكهربائية 

 المحتثة

المحاضرة

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

21+22+

23+24 

تعريف الطالب بقوانين  2

 الحث الذاتي والمتبادل

المحاضرة المحاثة

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

25+26+

27+22 

تعريف الطالب بالتيار  2

 الكهربائي

المحاضرة التيار الكهربائي

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

تعريف الطالب  4 29+30

بالخواص الخواص 

المغناطيسية للمواد 

 والفيرومغناطيسية

الخواص المغناطيسية 

للمواد 

 والفيرومغناطيسية

المحاضرة

 +المناقشة

االختبارات الشهرية 

 واليومية

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 المقرر الدراسي+ مصادر من شبكة االنترنت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 حصرا مختبر الكهربائية في الكلية 
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 التوجد

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الطاقة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الفيزياء الصلبة اسم / رمز المقرر .3

 426PHSSالبكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعه90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

University of Baghdad 

College of Education for Pure Science / Ibn AL Haitham 

Physics Department/  Four stage 

Syllabus of Solid state physics 

Hours: 2 theory + 1 practical         Units: 5  

Chapter 

One 

(Crystalline  structure)  

1- Introduction  

2- Crystalline  structure   

3- non-crystalline  structure   
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4- Unit cell 

5- Bravise  lattice &  non  -Bravis lattice:    kind of  lattice  structure :  a-

simple  cubic, b-Body  center  cubic   c- Face  centre cubic   d- Nacl 

d-Hexagonal  system    

6- symmetry  

7- Miller  Indices 

Chapter 

Two 

(Crystal  diffraction)  

1 - Incident Rays &  Braggs  Law    

2-( X-Ray  - Neutrons   - Electron  )  

3-Diffraction Method: a- Laue Method.  b-  Powder  Method  C- Rotating 

method 4- Reciprocal Lattice  

5- Lattice Structure Factor 

Chapter 

Three 

(Lattice Dynamics)   

 1- lattice Vibration  

2-Vibrational mode s of  linear  monoatomic  lattice       

3- Diatomic linear lattice   

4- Classical  theory  for specific  heat  

5-Einstein  theory  for  specific  heat   

6- Depye theory  for specific heat  

7- Thermal Conductivity  

8-Thermal Resistance for the lattice   

 

Chapter 

Four 

(Free  Electrons)  

1- Classical  theory  for free  electron  gas    

2-Drude  theory  for  electron  conductivity   

3-Lorentze  theory  for  free  electron       

4- The  failure  of  classic  theory   

5-Fermi-dirac  statics  for  free  electron gas in three  dimension       

6-Fermi  energy      

7-Density  state  for  free  electron 

Chapter 

Five 

(Band  Theory   in  solid)    

1- Free  electrons      

2- Origin  of  band  gap     
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3- Bloch  function         

4- Dynamic  of electron  (phase  & group  velocity )    

5- Effective  mass  

6- Hall  effect  

7- Metal – Insulator  -  Semiconductor   

Chapter 

Six 

Crystal  defects   

1-Point  defects   

2-Schottky  defects    

3-Frenkel  defects    

4-Linear  defects   

5-Dislocation   a-  Edge  dislocation    b-Screw  dislocation    

6- Surface  defects  

7- Volume  defects 

Chapter 

Seven 

(Superconductivity)  

  1-  superconducting state   

  2-  Transitional magnetic field   

  3- Meissner effect     

  4- Theory of superconductivity  

  5-  Penetration depth 

 

Chapter 

Eight 

NANOSTRUCTURES 

1- Basic concepts of nanosystem 

2- Characteristics Lengths in nanosystem 

3- Imaging Techniques for Nanostructures: (Electron Microscopy, 

Optical Microscopy, Scanning Tunneling Microscopy, Atomic Force 

Microscopy ) 

4-  The Dimensions of Nanostructure 

5- Quantum Confinement in Nanostructures 

6- Quantum Wells 

7- Quntum Wires 

8- Quntum Dots.  

9- Electrons in traditional low-dimensional structures (Electrons in 

quantum wells, Electrons in quantum wires,  Electrons in quantum dots) 
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References: 

1- "Introduction to Solid State Physics"  by Charles Kittel, 8
th

 Edition 

 فيزياء الحالة الصلبة ،  مؤيد جبرائيل  الجزء االول والثاني   -2

 نموذج وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 

 أهداف المقرر .9

 دراسه التركيب البلوري للمواد

 شكل وانواع البلورات دراسه

 التمييز بين التراكيب البلوريه والعشوائيه

 استخدام اجهزة الحيود لفحص البلورات

 دراسه الحيد البلوري باستخدام اشعه اكس

 دراسه انواع الظواهر الفيزياويه والعيوب البلوريه

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 فهم معنى البلورة في تركيب المواد الموجودة بالطبيعه   -1أ

 معرفه العوامل المؤثرة على البلورة -2أ

 فهم طرق تحليل الحيد البلوري  -3أ

 معرفه انواع العيوب واالنخالعات البلوريه -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التمييز بين انواع واشكال البلورات - 1ب

 تحديد نوعيه الطريقه المستخدمه للحيد وتوظيفها النجاز الغرض المطلوب  - 2ب

 توصيف نوع العيب البلوري  - 3ب

    تحديد تاثير العيوب على الخصائص الفيزيائيه للبلورة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      



 7102/7102التقرير الذاتي لقسم الفيزياء لعام 

147 
 

 والنهائيهاالمتحانات اليوميه +االمتحانات الشهريه 

 مهارات التفكير -ج

  تحليل نتائج اشعه اكس)الحيد( الناجم عن البلورة -1ج

 تحديد نوعيه عامل االستطارة والتركيب الهندسي للبلورة -2ج

 تحديد نوعيه االختبار)نوع الحيد(الخاص  للغرض المطلوب -3ج

  قياس االطوال الموجيه 4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق درجات االمتحانات وحضور المحاضرات والمشاركه

 

 طرائق التقييم    

 

 عن طريق درجات االمتحانات وحضور المحاضرات والمشاركه

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

  دراسه كتب خارجيه لها عالقه بالمنهج -1د

 عمل بحوث توظف لفهم موضوع البلورات -2د

 عمل اشكال ونماذج تستخدم كوسائل ايضاح -3د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان الشرح التركيب البلوري التركيب البلوري 12 1+2+3+4

 امتحان الشرح اشعه اكس الحيود البلوري 12 5+6+7+2

9+10+11

+12 

نالشبيكه االحاديه  حركيات الشبيكه 12

 والثنائيه

 امتحان الشرح

13+14+

15+16 

نظريه االلكترونات  االلكترونات الحرة 12

 الحرة

 امتحان الشرح

17+12+

19+20 

 امتحان الشرح انطقه التوصيل نظريه االنطقه 12

21+22+

23+24 

 امتحان الشرح دراسه نوع العيوب العيوب البلوريه 12
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25+26+

27+22 

دراسه ظاهرة التوصيل  التوصيل الفائق 12

 الفائق

 امتحان الشرح

      

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 د مؤيد جبرائيل  \كتاب الصلبه

 د يحيى الجمال                 \الصلبهكتاب  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 مواقع الكترونيه

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 محاضرات

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 23 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 القياس والتقويم  اسم / رمز المقرر .3

 ME 430البكالوريوس /  البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2012 الفصل / السنة .6

 ساعة 160 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
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 2017/2012 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 رابعةالة قسم الفيزياء/ المرحل

 وتقويم قياسمفردات 

  4عدد الوحدات:  نظري 2عدد الساعات: 

 القياس،تعريفه ، تصنيفاته واستخداماته  - الفصل األول

 االختبارتعريفه وتصنيفاته واستخداماته-

 التعرف على العالقة بين القياس واالختباروالتقويم-

 التعرف على التقويم تعريفه واهميته في العملية التعليمية وانواعه-

 -: االختبارالتحصيلي من حيثالتعرف على خطوات بناء - الفصل الثاني

 التعرف على تحديد االهداف  -

 التعرف على تحديد المحتوى  -

 التعرف على صياغة الفقرات والمبادئ العامة الواجب مراعاتها عند صياغتها

 التعرف على ترتيب االسئلة -

 التعرف على اعداد التعليمات -

 التعرف على اخراج االختبار وطباعته -

 ثالفصل الثال

 

 

 

 انواع االختبارات التحصيلية ومنها : -

(  القصيرة واالكمال)  التعرف على االختبارات المقالية وانواعها ،ذات االجابة المحددة -

 وذات االجابة المفتوحة وقواعد تصحيحها ومزاياها وعيوبها 

 االختبارات الموضوعية وانواعها ومزاياها وعيوبها  -

 االختبارات العملية االدائية  -

 

 معامل التمييز –معامل السهولة  –التحليل االحصائي للفقرات التحصيلية ومنها : معامل الصعوبة  الفصل الرابع

 (المالحظة ،المقابلة ،قوائم التقدير)  الوسائل الالختبارية انواعها الفصل الخامس

 الشمولية (  –الموضوعية  –الثبات  –: ) الصدق خصائص االختبارالجيد وهي الفصل السادس

 

 

 التحديثات: 

 النظرية الحديثة في القياس والتقويم ) نظرية السمات الكامنة (  -

 مصادر
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: دار الفكر /  2000القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياته وتوجهاته المعاصرة ، صالح الدين محمود عالم :  -1

 القاهرة 

 : دار االمل للنشر / عمان / االردن  2005القياس والتقويم في العملية التدريسية : احمد عودة ،  -2

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قصوى من فرص إذا كان قد حقق االستفادة ال

 

 أهداف المقرر .9

 يتعرف الطالب على مفهوم القياس ودوره في العملية التعليمية

 يتعرف الطالب على انواع االختبارات التحصيلية وقواعد صياغتها 

 يتعرف الطالب على انواع عملية القياس والتقويم 

 يتعرف الطالب كيفية بناء خارطة اختبارية وكيفية توزيع االسئلة وفقا لالوزان النسبية 

 يتعرف الطالب على اغراض استخدام االختبارات التحصيلية 

 يتعرف الطالب كيفية استخراج صعوبة وسهولة وتمييز االسئلة التحصيلية وكيفية الحكم على السؤال .

 

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10

 المعرفة والفهم  -أ

 يتعرف الطالب على مفهوم القياس ودوره في العملية التعليمية  -1أ

 يتعرف الطالب على انواع االختبارات التحصيلية وقواعد صياغتها -2أ

  يتعرف الطالب على انواع عملية القياس والتقويم  -3أ

  يتعرف الطالب على اغراض استخدام االختبارات التحصيلية -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ان يصمم الطالب جدول مواصفات خاصة باالختبارات التحصيلية - 1ب

 ان يجرب الطالب كيفية صياغة االسئلة االختبارية  - 2ب

 ان يكتسب الطالب مهارات بناء االختبارات التحصيلية  - 3ب

  ان يجرب كيفية استخرا ج معامل صعوبة وسهولة االسئلة  4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 المناقشة والمحاضرة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي + االمتحان الشفوي 

 

 مهارات التفكير -ج

 مهارات المعرفة  -1ج

 مهارات الفهم واالستيعاب -2ج

  مهارات التطبيق -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة والمناقشة 

 طرائق التقييم    

 االمتحان اليومي + االمتحان الشفوي

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

مهارة اعداد كوادر تدريسية قادرة على قيادة شريحة مهمة من المجتمع وتدريسين قادرين على تقييم مستوى اداء  -1د

مهرات تدريب الطلبة على -2د الطلبة ونواتج التعلم عندهم مستقبال من خالل االسئلة االختبارية الجيدة للتحصيل الدراسي

 سنوي ومتابعة الطلبة في المدارس الخاصة في تطبيقهمالتدريس من خالل التربية العملية والتطبيق ال

 -3د

    -4د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5×ساعة2 1+2+3+4

 10شعب = 

 4× ساعات

ساعة  40= 

الكلية للفصل 

 الواحد 

يتعرف على عملية 

القياس والقويم وانواعه 

 وخصائص العملية 

مفهوم القياس والتقويم 

 وانواعه وخصائصه 

المحاضرة 

 والمناقشة 

امتحان يومي 

 وشفوي 
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يتعرف الطالب كيفية  = 5+6+7+2

 بناء االختبار التحصيلي  

خطوات بناء االختبار 

 التحصيلي 

المحاضرة 

 والمناقشة

امتحان يومي 

 وشفوي

9+10+11

+12 

يتعرف الطالب كيفية  =

استخراج اهمية 

المواضيع في المنهج 

الدراسي وبناء االسئلة 

 وفقا لهذه االهمية 

اعطاء امثلة  المحاضرة  بناء الخارطة االختبارية 

ومتابعة حلها 

اثناء 

 المحاضرة 

13+14+

15+16 

يتعرف الطالب على اهم  =

انواع االختبارات 

التحصيلية ومزايا 

وعيوب كل نوع من هذه 

 االختبارات

انواع االختبارات 

التحصيلية مثل الشفوية 

والمقالية والموضوعية 

 الخ ---

المحاضرة 

 والمناقشة

امتحان يومي 

 وشفوي

17+12+

19+20 

يتعرف الطالب على اهم  =

الخصائص السيكومتية 

لالختبار مثل معامل 

الصعوبة والتميز 

 ووفعالية البدائل الخاطئة 

الخصائص السيكومترية 

 لالختبار 

امثلة  للحل   المحاضرة 

اثناء 

المحاضرة 

وتقييم مستوى 

 الطلبة 

21+22+

23+24 

     

25+26+

27+22 

     

29+30      

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 القياس والتقويم / د. احسان عليوي الدليمي  .1

 القياس والتقويم في العملية التدريسية / د.احمد عودة  .2

دز ياسين حميد  –القياس والتقويم / د. عبد الحسين رزوقي  .3

 عيال 

 متابعة تطورات المنهج من خالل االنترنت  .4

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق المهني العملي السنوي للطلبة في مدارسهم ومتابعة تطبيقهم 

 

 

 

 القبول  .13

 حسب القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم

 رابعةالة قسم الفيزياء/ المرحل

  الكم مفردات ميكانيك

  5عدد الوحدات: عملي 1نظري +  2عدد الساعات: 

 األسس الفيزيائية للميكانيك الكمي الفصل األول

ما الميكانيك الكمي، لماذا الميكانيك الكمي ضروري، ازدواجية الجسم والموجة لإلشعاع 

 الكهرومغناطيسي، المظهر الموجي للجسيمات المادية، مبدأ الالدقة لهايزنبيرك، مبدأ التقابل.

 

 الصفات األولية للميكانيك الكمي الفصل الثاني

شرودنگر، معادلة الموجة لشرودنگر، المؤثرات، مقدمة، دالة الموجة وتفسيرها، اشتقاق معادلة 

حل ، الدوال الذاتية وثوابت الحركة، القِيَم المتوقَّعة، والدوال الذاتية القيم الذاتيةالعيارية، الدوال 

، صفات مستويات الطاقة ودوال الموجة، خواص المؤثرات، معادلة شرودنگر المعتمدة على الزمن

 ممة، التماثل.حفظ االحتمالية، الحاالت المك

 

 الجسيم الحر الفصل الثالث

مقدمة، معادلة شرودنگر في بعد واحد، منخفض الجهد ذو الجدران الصلدة، الجسيم الحر في 

صندوق الجهد ذي األبعاد الثالثة، كثافة الحاالت، االنعكاس والنفاذ عن ومن خالل حاجز جهد، 

 منخفض الجهد المستطيل بارتفاع محدود.
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 المتذبذب التوافقي الخطي بعالفصل الرا

مقدمة، الدالة الهاملتونية، معادلة شرودنگر، حل معادلة شرودنگر، مستويات الطاقة والدوال 

الموجية، قواعد االنتقاء، الدوال الموجية للمتذبذب التوافقي عيارية متعامدة، مقارنة النظرية 

 الكالسيكية مع النظرية الكمية.

 

 أحادية االلكترونالذرة  الفصل الخامس

الجهد المتناظر، حل المعادلة التفاضلية، دالة الموجة، ذرة الهيدروجين، الزخم الزاوي، مقارنة مع 

 النظرية الكالسيكية، برم االلكترون، مصفوفات باولي وتطبيقاتها على برم االلكترون.

 

 طرق التقريب الفصل السادس

المنحلة، التقريب الثاني، الحالة المنحلة، احتمالية  نظرية االضطراب، التقريب األول، الحالة غير -أ 

 االنتقال، تطبيقات على نظرية االضطراب.

 التطبيقات. -طريقة التقريب  -ب 

 التطبيقات. -طريقة التغاير  -ج 

 

 

 التحديثات: 

 .إللكتروناتحيود وتداخل ا، استقرارية الذرة، تأثير كومبتن، الظاهرة الكهروضوئية، إشعاع الجسم األسودالفصل األول: 

انحالل ، تيار االحتمالية، نظرية ايرنفست، التعامد العياري، المؤثر الهرميتي ،التفاوت، شروط دالة الموجةالفصل الثاني: 

 هايزنبيرك. يل، تمثديراك هلبرت،  رموز فضاء :، مبدأ التراكب الخطي، مستويات الطاقة

 التراكب.المؤثرات الرافعة والخافضة، مؤثر الفصل الرابع: 

 الفصل الخامس: قاعدة فيرمي الذهبية.

 .WKBالفصل السادس: تقريب 

 

 المصادر

 جاسم الحسيني وعبد السالم عبد األمير، الميكانيك الكمي. -3

 سالم الشماع وأمجد كرجية، أساسيات ميكانيك الكم. -4

5- Devanathan V“Angular momentum techniques in quantum mechanics “Book, Kluwer 

Academic Publishers , 2002 

6- David J.Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2005 

7- A. F. J. Levi, Applied Quantum Mechanics.6- DAVID McMAHON, QUANTUM 

MECHANICS DEMYSTIFIED 

2- John W. Norbury, QUANTUM MECHANICS. 
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