
**************************************** 
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 اأكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (اأكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مぽسساれ التعليم 

 وصف البرنامج اأكاديمي 

يوفر وصف الرامج اأكادمي هذا  اجازًا مقتضياً أهم خصائص الرامج وخرجات التعلم امتوقعة من الطالب حقيقها 
 مرهناً عما إذا كان قد حقق ااستفادة القصوى من الفرص امتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرامج

 

 الربية للعلوم الصرفة / ابن اهيثم كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز  .2

 علوュ فيزياء لبムلوريو اسم البرنامج اأكاキيمي  .3

 بムلوريول اسم الشヰاりキ النヰائية  .4

 سنوي النヌاュ الدراسي   .5

6. キا يوجد المعتمد   برنامج ااعتما 

7.  ンارجية اأخرガال れالمدرسية السنوية المؤثرا れالتطبيقا 

 2018-10-22 تاريخ まعداキ الوصف  .8

 أهداف البرنامج اأكاキيمي .9

 تガريج ヅالب قاキر على اラ يدرل في المتوسطة ヱااعداキية 

 تガريج ヅالب ملم بالمفاهيم ヱااسس الفيزيائية 

 باأساليب التربوية للتعامل مع المراهقينتガريج ヅالب ملم 

 تガريج نガبة من الطلبة لديヰا القدرり على مواصلة الدراسة العليا لرفد التعليم العالي مستقبا 

 
 



**************************************** 

 

 مガرجاれ التعلم المطلوبة ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم  .10

 ヱالفヰم  المعرفة-أ
        تمムين الطالب للحصول على فヰم ماりキ الفيزياء -1أ
 اعداキ مدرسين مؤهلين للتدريس في المؤسساれ التربوية  -2أ
  اعداキ مدرسين فيزياء بمستوン عالي الجوりキ -3أ

 ゆ-れاراヰاصة بالموضوع  المガال 
 ゆ1 –  ااساسية في الفيزياء れتسب الطالب المعلوماムي ラا 
 ゆ2 –  واهر الفيزيائيةヌعلمية  في تحليل الヱ عملية りارヰتسب الطالب مムي ラا 
 ゆ3 -   اليومية りا في الحياヰربطヱ ار الفيزيائيةムفي ايصال ااف りتس الطالب قدرムي ラا      

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 اسلوゆ التفムير العلمي الفيزيائي  .1
2. れتبراガالعملية في الم ゆالتجار 
 اليومية ヱالشヰرية ヱالسنوية れااختبارا .3

 
 

 ヅرائق التقييم      
 تقديم التقارير العلمية المガتبرية -1
2- ァرガالت ゐبحو 

 
ァ-れاراヰير مムالتف 
         ァ1- クااستاヱ الحوار بين الطالبヱ المناقشة ゆاسلو 
ァ2- ァااستنتاヱ التحليل 
ァ3-الفيزيائيヱ المنطق الرياضي 
    

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 ヅرائق التقييم    

 キرجاれ اامتحاناれ اليومية ヱالشヰرية ヱالسنوية -1
2- れتبراガالعملية في الم れااختبارا 
3- ァرガالت ゐبحو 

 
 



**************************************** 

 
 キ-العامة れاراヰالمنقولة  المヱれاراヰالم(  التطورヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر)صيガالش. 
キ1-  تسبةムالم れيف المعلوماドتو 
キ2-  صي من خالガتحديث المعارفالتطوير الشヱ りالقراء 
キ3- نة التدريسヰفي م ヅراガاان 
   キ4- صصةガرش العمل المتヱヱ れالمؤتمراヱ れاヱالمشاركة في الند 

 ヱالتعلم  التعليمヅرائق          

 
 التدريس النヌري ヱالعملي لعلوュ الفيزياء ヱبحوゐ التガرヱ ァ يرها 

 
 
 

 ヅرائق التقييم          

 النヌرية ヱالعملية れااختبارا -1
2- れالمناقشا 
 اامتحاناれ النヰائية -3

 
 
 
 
 

 بنية البرنامج  .11

12. りالمعتمد れالساعاヱ れاキاヰالش 
 المستوン / السنة

 ヱرمز المقرر أ
ベالمسا ベالمسا ヱاسم المقرر أ 

 れالساعا
 れالوحداヱ
りالمعتمد 

 السنة ااヱلى

101 HR るراطيボديمヱ انسان ベヱボ1ل    1 ح  りحدヱ   
 キرجة البムالوريول 

 ساعة 105تتطلب 
155  りحدヱ 

 

102 AR るعربي るحد 4ل    2 لغヱれا  
103 PHM ポحد 7ل    6 ميكانيヱれا  

104 PHEM   るمغناطيسيヱ るربائيヰكI 6    حد 7لヱれا  

105 PHHM اص مادةヱخヱ حد 4ل    2 حرارةヱれا  
106 PHMT1 れحد 6ل    3 رياضياヱれا  

107 PHBB るحد 4ل    2 اسس تربيヱれا  

108 PHIC れحد 1ل    2 حاسباヱれا  

109 PHES يヱس التربヘم النヤحد 4ل    2 عヱれا  

 



**************************************** 

 السنة الثانية

210 PHOP れحد 7ل    6 البصرياヱれا  

  

211 PHAS ポヤحد 4ل    2 فヱれا  

212 PHEA るالمغناطيسيヱ るربائيヰالك  II 5    حد 5لヱれا  

213 PHMT2 れحد 6ل    3 رياضياヱれا  

214 PHRM مي اسسヤحد 2ل    1 بحث عヱれا  

215 PHC れحد 1ل    2 حاسباヱれا  

216 PHEt ヱ يヱيم ثانヤحد 4ل    2 ادارةتعヱれا  

217 PHDP ヱس النمヘم نヤحد 4ل    2 عヱれا  

218 PHS るجيヱالم るالحركヱ れヱحد 4ل    2 الصヱれا  

 

 السنة الثالثة

319 PHAP るالجزيئيヱ るيزياء الذريヘحد 7ل    6 الヱれا  

 

320 PHTH ポداينمヱحد 5ل    3 ثرمヱれا  

321 PHE れنياヱحد 7ل    6 الكترヱれا  

322 PHAM يヤيヤتح ポحد 5ل    3 ميكانيヱれا  

323 PHMP طرائق تدريسヱ حد 4ل    3 مناهجヱれا  

324 PHCT るسيヘن るصحヱ حد 4ل    2 ارشادヱれا  

325 PHCF دةボال معヱحد 4ل    2 دヱれا  

300 PHOT حد 4ل    2 اختياريヱれا  

 

 السنة الرابعة

426 PHSS るبヤالص るحد 5ل    3 فيزياء الحالヱれا  

 

427 PHNP るيヱヱيزياء النヘحد 7ل    6 الヱれا  

428 PHV るيヤعم るحد 4ل    3 تربيヱれا  

429 PHP ع البحثヱحد 4ل    2 مشرヱれا  

430 ME يمヱボتヱ حد 4ل    2 قياسヱれا  

431 PHLA حد 4ل    2 ليزرヱれا  

432 PHQM كمي ポحد 5ل    3 ميكانيヱれا  

433 PHEP るمغناطيسيヱرヰحد 5ل    3 كヱれا  

434 PHEL سائل ايضاحヱヱ زةヰحد 2ل    3 اجヱれا  
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 التガطيط للتطور الشガصي .13

 معلومات خارجية ااكثار من الواجبات الي تتطلب -1

 ااكثار من التطبيقات العملية -2
 
 
 

 المعヰد(اأنヌمة المتعلقة باالتحاベ بالムلية أヱ  ع)ヱضمعيار القبول  .14

 القبول امركزي -1

 امقابلة العلمية -2

 يقبل خريج امرحلة ااعدادية الفرع العلمي حصرا -3

 الفحص الطي -4

 

 أهم مصاキر المعلوماれ عن البرنامج .15

 من قبل اجامعة ) اللجنة القطاعية (امصادر امعتمدة  -1

 در خارجية وكتب متنوعةمصا -2

 انرنت  -3

 



**************************************** 

 

 

 مخطط مヰاراれ المنヰج

 يرجى وضع اشارり في المربعاれ المقابلة لمخرجاれ التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 البرنامجمخرجاれ التعلم المطلوبة من  

السنة / 
ンاسم المقرر رمز المقررالمستو 

 أساسي
 أم اختياري

 المعرفة والفヰم
المヰاراれ الخاصة 

 بالموضوع
 مヰاراれ التفكير

 المヰاراれ العامة والمنقولة
 ンاأخر れاراヰأو( الم (
المتعلقة بقابلية التوドيف 

والتطور الشخصي

ねد 3د 2د 1د ねج 3ج 2ج 1ج ね ゆ1 ゆ2 ゆ3 ゆねأ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 المقرروصف 

 

  المؤسسة التعليمية .1

  العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .2

  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيヰا .4

  أشムال الحضور المتاحة .5

  الفصل / السنة .6

  )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

  تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 

 

 

 مراجعة أداء مぽسساれ التعليم العالي ))مراجعة البرنامج اأكاديمي((

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



**************************************** 

 

 

 

 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 -なأ
 -にأ
  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - 
ゆに -  
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 
 
 

 ヅرائق التقييم      

 
 
 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- 
ァに- 
ァぬ- 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     



**************************************** 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

 
 
 

 ヅرائق التقييم    

 
 
 
 

 キ-  العامة  れاراヰصي (.المガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ 
キな- 
キに- 
キぬ- 
キね-    

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      



**************************************** 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

  أكبر عدキ من الطلبة 

 الميدانيる لヤزيارة النمヱذجي الجدヱل
 مسؤوليる تقع مسبقゅ معدة اجتمゅعれゅ ويشمل ثاثる ايュゅ.يومين او  لمدة معدا العゅديる الميدانيる الزيゅرة جدول يكون -1

ゅヰاإعداد ل るى الظروف مع النموذج وموائمヤتق عゅمعي عゅن الجودة و ااداء الجゅضم ュفي  قسれゅمؤسس ュيヤالتع 
  العゅلي.

 المعدة بدايる ااجتمゅعれゅ اوقれゅ تحديد ويتュ اأول. اليوュ صبゅح منالتゅسعる  السゅعる عゅدة عند الميدانيる الزيゅراれ تبدأ  -2
ゅا والتي مسبق ベدة تستغرゅعن أكثر ع るعゅتكون ان ينبغي وا واحدة. س れゅاوق ゅヰヤالجدول ك れゅعゅمن ابد بل اجتم 
ポل ترゅالمج るالخبراء المراجعين أنشط るفيゅوتحديث التحضير تشمل التي اإض れゅعゅاجتم れゅالماحظ れوالسجا 

るغゅوصي れتقرير مسودة فقرا るمج. مراجعゅالبرن 

るسヤالج れط الوقゅالنش 

  اليوュ ااول

1 9:00  るاادل ュواستخدا るوبヤئج المطゅوالنت ゅヰأغراض( るمراجعヤموجز ل ュوالتقدير تقدي ゆالترحي
 فريق البرنゅمج-وتقرير التقييュ الذاتي( 

2 9:30 るيميヤالتع るينヰء الゅش مع أعضゅج الدراسي: نقヰالمن 

 الطヤبる من مجموعるاجتمゅع مع  11:00 3

 كفゅءة البرنゅمج: جولる عヤى المصゅدر 12:30 4

5 14:00  るبヤل الطゅمن أعم るعين ゅヰفي ゅبم るفيゅئق اإضゅتدقيق الوث :るالمراجع るع لجنゅاجتم
るالمصحح 

 أعضゅء الヰيئる التعヤيميる معكفゅءة البرنゅمج: اجتمゅع  15:00 6
 

7 16:00  るاأدل るمراجع :るالمراجع るع لجنゅاجتمるبعゅج إلى متゅاو أمور تحت れثغرا るواي 

 اجتمゅع مع الجれゅヰ ذاれ العاقる )عينる من الخريجين واصحゆゅ العمل والشركゅء  17:00 8
 ااخرين(

  اليوュ الثゅني



**************************************** 

9 8:45  るلجゅاأول ومع ュئج اليوゅخص لنتヤمج: مゅئد البرنゅوق ゅヰومنسق るع مع رئيس المراجعゅاجتم
ュوتعديل جدول اليو れالثغرا ュني ان لزゅالث 

10 9:00 るيميヤالتع るيئヰء الゅع مع أعضゅخريجين: اجتمヤل るديميゅيير اأكゅالمع 

11 10:30 .るيميヤالتع るينヰء الゅع مع أعضゅاجتم :ゅヰن الجودة وإدارتゅضم れゅيヤعم るيヤعゅف 

12 12:00 .るلجゅج إلى معゅواأمور التي تحت るاأدل るمراجع :るالمراجع るع لجنゅاجتم 

13 14:00 ゅيゅيستجد من قض ゅم るبعゅحر لمت れوق 

14 14:30  るئج وإعداد التغذيゅبخصوص النت れذ القراراゅاتخ :るالمراجع るجنヤع اأخير لゅااجتم
.るيヰالشف るالراجع 

س المراجعる التغذيる الراجعる الشفヰيる لمنسق المراجعる وأعضゅء الヰينる ييقدュ رئ   14:30 15
るيميヤالتع 

16 15:00 ュゅالخت 

 ( 1رقュ  )جدول
 من يるنالميدا لヤزيارة النمヱذجي لヤجدヱل ヱمخطط التボرير ヱإعداد المتابعる عمヤيる نمヱذج
 المتابعる اجل

 
 المتابعる تボرير نمヱذج

 / قسュ ااعتمゅد الدولي و ااعتمゅد ااكゅديمي دائرة ضمゅن الجودة

:るالمؤسس 

:るيヤالك 

 البرنゅمج:

るبعゅتقرير المت 

 ترتيبれゅ نم جزء وهو 20بتゅريخ____/____/____ جرれ التي المتゅبعる زيゅرة نتゅئج التقرير هذا يعرض .1
 الداخヤيる الجودة ضمゅن عمヤيれゅ لتطوير المستمر الدعュ توفير إلى الゅヰدفる قسュ ضمゅن الجودة و ااداء الجゅمعي

 المستمر. والتحسن

وتتمثل اغراض هذه المتゅبعる في تقييュ مدى التقدュ الحゅصل في البرنゅمج منذ اعداد تقرير مراجعる البرنゅمج  .2
ن المعヤومれゅ والدعュ لヤتحسن المستمر في المعゅيير ااكゅديميる وجودة التعヤيュ العゅلي في موتوفير المزيد 

.ベالعرا 

 ي:يほت عヤى مゅ المتゅبعる هذه في المستخدمる اأدلる وتشمل قゅعدة .3

 له المسゅندة المعヤومれゅ مع اأكゅديمي لヤبرنゅمج الذاتي التقييュ تقرير (1



**************************************** 

2) るتقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خط るمج مراجعゅديمي البرنゅاأك. 
 اأكゅديمي البرنゅمج مراجعる تقرير (3
 وجدれ( )ان المؤسسيる ااستراتيجيる والخطる العゅلي التعヤيュ جودة مراجعる تقرير (4
5)  るاأدلるفيゅاإض るء المقدمゅرة أثنゅزي るبعゅالمت. 

 بゅآتي: المتゅبعる هذه من إليゅヰ التوصل تュ التي اإجمゅليる ااستنتゅجれゅ وتتمثل .4

1) ュゅق/ュل ュمج يقゅبرن ュاس( مجゅالبرن )ديميゅفي اأك ュاس( るالمؤسس )るيميヤبتطبيق التع るتحسن. خطヤل 
هو  مゅ عヤى البرنゅمج لمراجعる الميدانيる الزيゅرة منذ المقدمる المؤشراれ في الحسنる الممゅرسれゅ تشتمل (2

.)ゅاذكره( :れا 
لヤبرنゅمج  المستمر تحسينゅヰ خال من معゅلجتゅヰ التعヤيميる المؤسسる عヤى يجゆ التي المヰمる القضゅيゅ تتمثل  (3

 ا(. اュ إليه تتطرベ التحسين خطる كゅنれ إذا مゅ وبين أذكرهゅ) اآتي: في اأكゅديمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المヘضل التボرير ( ادناهأ) المヤحق يضم .5
 (أالمヤحق)

ュاس るالمؤسس るيميヤالتع : 

 : اأكゅديمي البرنゅمج لمراجعる اأوليる الميدانيる الزيゅرة تゅريخ

 :زيゅرة المتゅبعる تゅريخ

 :المتゅبعる تقرير تゅريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفる المتゅبعる                      اجروا الذヵ المراجعين اسمゅء

 المستخدュ الداخヤي الجودة ضمゅن نظュゅ اأول: الجزء

れ السؤال ( نعم؟) れاヌ؟ ماحロクاガات ゆااجراء المطلو 

ヱ 
 ュز تقرير التقييゅإنج ュمج  الذاتيهل تゅبرنヤل

    اأكゅديمي؟



**************************************** 

ヲ 
هل تبين تقゅرير التقييュ الذاتي اأخيرة 

التقييュ و/او مقدار تحقيق معゅيير إطゅر 
 التطرベ إليゅヰ؟

   

ン  تحسين مستندة إلىヤل るخط ポلゅهل هن
    مراجعる خゅرجيる وداخヤيる؟

ヴ  ベالتطر ュيت ュل るمヰم れهل توجد ثغرا
 إليゅヰ؟

   

ヵ 
هل تتュ مراقبる التقدュ الحゅصل في تطبيق 

    خطる التحسين؟

ヶ 
 るهل من المتوقع ان يواجه تطبيق خط

    التحسين اヵ عقبれゅ كبيرة؟

Α 
 るيميヤالتع るتتوقع المؤسس ヵهو الزمن الذ ゅم

ان تحتゅج إليه إكمゅل التحسينれゅ عヤى 
 البرنゅمج؟

   

Β 
مゅ هو الزمن الذヵ يتوقعه المراجعون ان 

إكمゅل التحسينれゅ عヤى البرنゅمج  يستغرقه
 بمゅ يحقق المؤشراれ؟

   

 
 

れشراぽاني: التحسن المتحقق في المんالجزء ال 

 ヅまار التقييم(المؤشراれ )أنヌر まلى 

بنوキ خطة التحسين )بين 
 れا للتوصياヰمطابقت ンمد
الوارりキ في تقرير مراجعة 

 البرنامج اأكاキيمي(

 りالمستقا りالجديد れالمعلوما
 ااستنتاァ العاュ من コيارり المتابعة الميدانية

 المنヰج الدراسي
 ااهداف ヱمガرجاれ التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوン( رالمقر
 سنة أخرンالتقدュ من 

 التعليم ヱالتعلم
 تقويم الطلبة
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 كفاءり البرنامج
 الصورり العامة للطلبة المقبولين

 وارキ البشريةمال
 وارキ الماキيةمال

 استعمااれ الموارキ المتاحة
 مساندり الطلبة

 معداれ تガرァ الطلبة المقبولين

   

 المعايير اأكاキيمية
 معايير ヱاضحة

 المناسبةاستガداュ معايير القيال 
 まنجاコ الガريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

ラالضماヱ البرنامج りارキا 
 الترتيباれ الاコمة إキارり البرنامج
 السياساヱ れاإجراءاれ المتبعة
 الماحヌاれ المنヰجية المجمعة

 ヱالمستガدمة
 ااحتياجاれ التحسينية للموドفين

 التي يتم تحديدها ヱمعالجتヰا
 للتحسينまجراءاれ التガطيط 

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآتي: في وتقييمه اأكゅديمي البرنゅمج مراجعる ترتيبれゅ في النゅجحる المراجعる معゅيير تتمثل .1

 المواصفれゅ والمراجعる تتضمن التحسين قيد او قゅئمる داخヤيる بほنظمる مدعومゅ مراجعته تتュ الذヵ البرنゅمج يكون ان .1
 لヤمراجعる قويゅ اسゅسゅ الداخヤيる هذه المراجعる خصゅئص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييュ ثقゅفる إلى استنゅدا

るرجيゅالخ. 
 منゅسبゅ. الخゅرجيる المراجعる توقيれ يكون ان .2
 .الخゅرجيる لヤمراجعる العゅمる لヤصورة إجمゅا مطゅبقる المراجعる خبراء لヤجنる العゅمる الصورة تكون ان .3
 من: كل قبل نم واإعداد التخطيط في بゅلتفゅصيل ااعتنゅء يتュ ان .4

  ديميゅد ااكゅن الجودة و ااعتمゅن :دائرة ضمほتطبيق في تستمر ب ゅヰإجراءات るصゅلعمل مع الخゅب るالمؤسس 
るيميヤوتوفر والمراجعين التع ュالدع ゆسゅالمن ュوالاز るمراجعヤل .るرجيゅالخ 

 ن منسقほب :るى يحرص المراجعヤعدة تكون ان عゅق るالتي اأدل ゅヰتنتج るأنظم るوإعداد المراجع るيヤالداخ 
 معヤومれゅ او ايる إيضゅحれゅ تヤبيる يتュ وأن الزائرين الخبراء لヤمراجعين المنゅسゆ الوقれ في متوافرة التقゅرير
るفيゅإض .るوبヤمط 

 نほب :るيميヤالتع るتقريرا توفر المؤسس ュتقييヤمج الذاتي لゅبرنヤديمي لゅاأك ヵسيخضع الذ .るرجيゅالخ るمراجعヤل 
 ن الخبراء: المراجعونほلتحضير يقوموا بゅرة بゅزيヤل ゅفي بم ポئق قراءة ذلゅالوث るالمقدم れゅيقヤوإعداد التع 

るالتي يسترشد ااولي ゅヰرة. إجراء في بゅالزي 
 يحترュ المشゅركين بمゅ جميع قبل من والبروتوكواれ المعヤنる المراجعる اسヤوゆ تطبيق في تطゅبق هنゅلポ يكون ان .5

るلゅرس るسفヤوف るيヤالعم ゅヰويدعم るمراجعヤالمستمرين. والتحسين ل 
 مدة المراجعる. طوال المتبゅدل ااحتراュ عن مفتوحゅ ينュ حوارا التعヤيميる المؤسسる وممثヤو المراجعون يعقد ان .6
 نظゅمي.  بشكل ومدونる المتوافرة اأدلる ومستندة إلى واضحる المراجعين أحكュゅ تكون ان .7
 فيه يرد صحる مゅ المؤسسる تؤكد وأن التقゅرير وهيكるヤ لمعيゅر وفقゅ المنゅسゆ الوقれ في المراجعる تقرير اعداد يتュ ان .8

 حقゅئق. من
 البرنゅمج اأكゅديمي. عن ومتوازنゅ تقدュ رايゅ منصفゅ بنゅءة المراجعる نم المستمدة れゅااستنتゅج مجموعる تكون ان .9

 خطる ااعتبゅر وإعداد بعين وأخذهゅ نتゅئجゅヰ بدراسる الخゅرجيる المراجعる من ااستفゅدة عヤى قゅدرة المؤسسる تكون ان .10
るتحسين واقعيヤعند ل .ュزوヤال 

 التقييم:
إلى وضع وتطبيق اجراءاれ لヤتقييュ النظゅمي لجميع المراجعれゅ الخゅرجيる دائرة ضمゅن الجودة و ااعتمゅد ااكゅديمي تسعى  .2

لヤبرامج اأكゅديميる التي تنظمゅヰ وسوف يطゆヤ من المؤسسる التعヤيميる ورئيس المراجعる والمراجعين المختصين ان يقوموا 
 .ゆن مقتضゅعن طريق ملء استبي るرجيゅخ るكل مراجع ュبتقييゅن الجودة و ااعتمゅدائرة ضم ュديميوستقوゅيل  د ااكヤبتح

 .ゅヰرة اليゅاإش ュتت れゅصعوب るاي るبعゅعند الضرورة بمت ュسيقو ゅكم るجيヰالمن れゅالماحظ 

 ュستقو ゅديمي كمゅد ااكゅن الجودة و ااعتمゅبدائرة ضم ュر اهヰرير موجزة تظゅخروج بتقヤل るجيヰالمن れゅتفحص الماحظ
ゅالمستوي ポفي ذل ゅبم るالمراجع るيヤلعم るالتطبيقي ゆالجوان るヤإلى امث るفゅركون, إضゅيبديه المش ヵالذ ゅرضヤل るمゅالع れن م

 الممゅرسれゅ الجيدة وفرص التحسن المستمر.



**************************************** 

 قائمة مصطلحاれ مراجعة البرنامج اأكاديمي

 البرامج مراجعる دليل في المستعمるヤ المصطヤحاれ تعريف

 مختヤفる معゅن التقゅرير وإعداد والخゅرجيる الداخヤيる المراجعる و/او الدليل هذا في المستعمるヤ المصطヤحれゅ بعض تحتمل قد
ゆحس ベゅالتي السي  ュゅヰااب るفقد ترد فيه. وإزال:れゅحヤالمصط ポヤلت るااتي れゅالتعريف れوضع 

れالتخصص/ التخصصا れمجاا / るل ااكاديميヱボالح 

 وغゅلبゅ .والفヤسفる والヰندسる والطゆ كゅلريゅضيれゅ الدراسる مجゅل او ومترابطる محددة مجゅاれ اأكゅديميる الحقول تصنف
ゅم ュيت ュالحقول تقسي れل ذاゅالواسع: المج れゅلدراسゅف るنيゅى اإنسヤل سبيل عゅى تشتمل المثヤع れゅريخ موضوعゅلتゅك 

,ゆى الفنون ملتتش وقد واأدヤع れゅتخصص るヤمنفص ゅヰالفنون من るヤهج تجمع وقد. والتصوير الجميゅالبرامج بعض من 
 .اأعمゅل إدارة في المحゅسبる او الヰندسる في كゅلريゅضيれゅ مختヤفる وتخصصれゅ موضوعれゅ تضュ قد او أكثر, او حقヤين

 اأكاديميる المعايير

 الحد او المستوى عヤى وتشتمل. خゅرجيる مرجعيる نقゅط من بゅاستفゅدة التعヤيميる المؤسسる تضعゅヰ محددة معゅيير هي
 .والمراجع التقييュ في استخدامゅヰ ويمكن اأكゅديمي البرنゅمج نم الخريجون يكتسبゅヰ التي والمゅヰراれ المعゅرف من اأدنى

 ااعتماد

 ذلポ ان إثبれゅ عヤى مقدرتゅヰ لتほكيد تعヤيميる مؤسسる او تعヤيمي لبرنゅمج مゅ منظمる او وكゅلる تمنحه الذヵ ااعتراف هو
 اأكゅديميる انشطتゅヰ جودة لضمゅن فゅعるヤ أنظمる المعنيる المؤسسる لدى وأن المقبولる بゅلمعゅيير يفي( )او البرامج البرنゅمج

ゅヰالمستمر وتحسين べيير وفقゅمعヤل るنヤالمع. 

 التحسين اヱ العمل خطط

 واحدة سنる من أكثر تطبيقゅヰ يتュ وقد المتوافرة. والتقييمれゅ اأدلる في النظر من المستمدة الواقعيる التحسين خطط هي
 .التعヤيميる والمؤسسる اأكゅديميる والبرامج المقرراれ مستوى عヤى سنる كل ومراجعتゅヰ إعدادهゅ يجゆ انه إا

 الطヤبる المボبヱلين

ュه るبヤون الطヤمج في المسجゅديمي برنゅبمن أك ュヰفي ポزوا ممن المقبولون اولئゅاجت れゅعゅمعتمدة س るبقゅقبول سヤل ゅبعد لم 
るاأولى السن . 

 المعياريる/المرجعيる النボاط

 موضوع او حقل خريجي من المتوقعる العゅمる والمゅヰراれ اإنجゅز لمستويれゅ العゅمる التوقعれゅ المعيゅريる العبゅراれ تمثل
 اأكゅديميる المعゅيير بمقゅرنる تسمح الخゅرجيる المرجعيる فゅلنقゅط. داخヤيる او خゅرجيる المرجعيる المعゅيير تكون وقد معين.
 لヤمقゅرنる تخدامゅヰاس فيمكن الداخヤيる المرجعيる النقゅط امゅ والعゅلュ. العراベ له في الممゅثるヤ بゅلبرامج أكゅديمي برنゅمج وجودة

 معينる. زمنيる فقرة خال التوجれゅヰ لتحديد او اأكゅديميる الحقول بين



**************************************** 

 

るعヱالمجم 

 محددة تكون وقد. الداخヤي ونظゅمゅヰ لرسゅلتゅヰ وفقゅ التعヤيميる المؤسسる تخدمゅヰ التي المجتمع المحددة من الشريحる تポヤ هي
ゅاو جغرافي ゅوفق れゅمنظمヤل れゅواافراد والمجموع るヤفي الداخ ゅヰأنشطت. 

 المボرر اهداف

ゆاأهداف عن التعبير يج るمゅمقرر العヤل ゅرهゅعتبゅب れゅان ينبغي التي المخرج ゅヰيحقق るبヤون الذين الطヤالمقرر يكم ゅكمزاي 
るمヰم るヤبゅس. وقゅقيヤل ゆان ويج ュヰمج المحددة اأهداف تحقيق في تسゅالبرامج من أكثر او لبرن .るيميヤالتع 

 الدراسيる المناهج اヱ الدراسي المنヰج

 التعュヤ لمخرجれゅ وفقゅ المقبول لヤطゅلゆ وتديرهゅ المؤسسる التعヤيميる تصممゅヰ التي بほكمゅヰヤ المنظمる التعヤيميる العمヤيる هي
,るوبヤلف المطほالمحتوى من وتت れゅوترتيب ュيヤالتع ュوتقوي ュヤوالتع れزاゅإنج るبヤالط るفゅإضゅإلى ب るنيゅإمك ュاستخدا るمجموع 

 الحゅسوゆ, ودراسれゅ المكتبれゅ, ذلポ في بمゅ ؛معينる لترتيبれゅ وفقゅ وخゅرجゅヰ الجゅمعる في المتوافرة المرافق من
れゅوالدراس るعيゅااجتم, るضيゅوالري, るوالتدريبي, .るوالميداني 

 )المヰاراれ المكتسبる( التعヤم الذاتي/ المستボل المヱجه

 الخبراれ عن في البحث والخريج الطゅلゆ تدعュ والتي الدراسي بゅلمنヰج المشمولる الشخصيる لヤمゅヰراれ الفゅعل التعزيز هو
るوغير المنظم るالمنظم ゅヰبゅواستيع ュヤم والتع.ゅヰوتشمل ن ゆليゅالتعزيز أس ュヤاإلكتروني التع ュヤوالذاتي الشخصي والتع 
 الموجه خゅرج الذاتي التعュヤ لدعュ المستعمるヤ اأدواれ ومن اانعكゅسي. والتعュヤ والتدريゆ والواجبれゅ الميداني والعمل

れضراゅالمح るالدراسي るالرسمي れالسجا るرير الدوريゅوتق ュالذاتي التقيي れوأدوا ュヤالتع るيヤعゅالتف ゅوم .ポإلى ذل 

 التعヤيم االكترヱني

بゅلبرنゅمج  الخゅصる لヤمواد اأولي او الثゅنوヵ المكون المعヤومれゅ تقنيる بゅستخداュ إلكترونيる التعュヤ بطريقる يكون قد
 التحديد الذاتي عヤى يشتمل وقد. ااخرى والتعュヤ التعヤيュ منゅح في داخا او بذاته مستقا يكون وقد المقرر. او اأكゅديمي
 بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييュ عゅدة ويتضمن الذاتي, ااختيゅر طريق عن والمواد المطヤوبる التعュヤ ومخرجれゅ لأهداف

るمゅمستوى ع るفي الذاتي ュヤالتع るاو النصوص تحويل يعد وا عنه. والمسؤولي れضراゅالمح るليゅإلكتروني إلى موقع الح 
 . إلكترونيゅ تعヤمゅ ذاته بحد مسبقゅ المسجるヤ الوسゅئط إحدى إلى او

 الخارجي المボيم/التボييم

 المعゅيير عن مستقل خゅرجي برأヵ لヤخروج مقرر او برنゅمج من جزء او محدد أكゅديمي لبرنゅمج بتعين المؤسسる قيュゅ هو
るديميゅاأك るالموضوع るفي والمتحقق れゅنゅاامتح るصゅبمنح الخ るالدرج るميヤالع. 

 التボييم إطار
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 قبل والزيゅرة الميدانيる من الذاتي التقييュ اسゅس ويشكل. اأكゅديميる البرامج لتقييュ معيゅريる بنيる التقييュ إطゅر يوفر
 اأكゅديميる الحقول جميع في لاستخداュ معد وهو اأكゅديمي, البرنゅمج مراجعる وتقرير المختصين المراجعين

れゅوالمؤسس るيميヤى التعヤولتطبيقه ع れゅالمراجع るيヤالداخ るرجيゅوالخ. 

 

 العامる )الヱヤائح( المヘاهيم

 .أعمゅلゅヰ تحكュ التي السيゅسれゅ ضمن التعヤيميる لヤمؤسسる الازمる والتعヤيمれゅ والنظュ المبゅدئ هي

  مؤسسる التعヤيم العالي

 اأولى الجゅمعيる الدرجる عヤى الحصول إلى المؤديる العゅلي التعヤيュ برامج تقدュ التي الجゅمعる او المعヰد او الكヤيる هي
 .ذلポ من أعヤى درجる أيる أو (دبヤوュ /البكゅلوريوس)

れا مخرجاヤملتع るبヱヤالمط 

مرتبطる  تكون ان ويجゆ لヤمخرجれゅ. وفقゅ برامجゅヰ من التعヤيميる المؤسسる تريدهゅ التي بゅلمعرفる المتعヤقる النتゅئج هي
るلゅلرسゅب るヤبゅس وقゅقيヤل (ュتقييヤل るヤبゅق )يير تعكس وأنゅالمع るالمرجعي るرجيゅلمستوى الخゅب .ゆسゅالمن 

 الجヱدة ヱضمان ضدارة الداخヤي النظام

 المحددة بゅاحتيゅجれゅ فيゅヰ الداخるヤ والعنゅصر التعヤيميる برامجゅヰ تحقيق لضمゅن التعヤيميる المؤسسる تعتمده الذヵ النظュゅ هو
 محددة مواصفれゅ المخرجれゅ إلى المستند الجودة إدارة نظュゅ ويتضمن المستمرين. والتحسين لヤمراجعる تخضع وأن

 ومتゅبعる اأداء,  والمعوقれゅ القصور واوجه الجيدة الممゅرسれゅ وتحديد والتقييュ التقديュ, إلى التصميュ من لヤجودة
れゅوالتعزيز التحسين ومقترح るميين تحسينالو والمراجعゅالنظ れゅيヤعمヤلوضع ل れゅسゅالسي れゅوااستراتيجي れゅواأولوي 

るヤعゅالف ュالتحسين المستمر. لدع 

ベヱظائف/ العمل سヱال 

 مؤها الخريج يكون التي المجゅاれ من وغيرهゅ البحثي التوجه وذاれ والتجゅريる المヰنيる التوظيف مجゅاれ توفر هو
 . التخرج بعد فيゅヰ لヤعمل

 الرسالる بيان

 بيゅنれゅ بيゅن الرسゅلる يعرض قد كمゅ المجتمع. تنميる في ودورهゅ التعヤيمる المؤسسる مヰمる بوضوح يحدد موجز بيゅن هو
 ااستراتيجيる. وأهدافゅヰ وقيمゅヰ التعヤيميる المؤسسる رؤيる حول موجزة مسゅندة

 المختص المراجع



**************************************** 

 نفس من ليس المعني )اا انه الموضوع في خبرة لديه الذヵ او اإداريる والخبرة المヰني المستوى ذو هو شخص
るالمؤسس るيميヤلديه وليس التع ゆرゅلح, في تضゅيمكنه بحيث المص るهمゅالمس るمج بمراجعゅيمي البرنヤن التعゅالجودة لضم 
るيヤالداخ るرجيゅاو والخ れゅيゅد لغゅااعتم. 

 اأكاديمي البرنامج

 إتمゅمه بعد يحصヤون الذين الطヤبる يقبل الذヵ ذلポ بほنه التعヤيمي البرنゅمج يعرف اأكゅديمي البرنゅمج مراجعる لغرض
 .اكゅديميる درجる عヤى بنجゅح

 

 

 البرنامج اهداف

 تحقيق )لضمゅن وتنفيذهゅ ااستراتيجيる اأهداف تطوير توجه بدورهゅ والتي اأكゅديمي البرنゅمج لتقديュ العゅمる الغゅيれゅ هي
 المطヤوبる( النتゅج تحقيق أجل من بゅلعمل الطヤبる قيュゅ من )لヤتほكد المطヤوبる التعュヤ ومخرجれゅ اأهداف(

るاأكاديمي البرنامج مراجع 

 البرامج حゅلる وفي العゅلي. التعヤيュ مؤسسれゅ جميع في التعヤيميる البرامج جميع عヤى اأكゅديمي البرنゅمج مراجعる تنطبق
 بゅلمراجعる. مشموا بほكمヤه البرنゅمج يكون تعヤيميる مؤسسる من أكثر تعュヤ في التي

 ポلゅوهن るاهداف ثاث るفي البرامج لمراجع ,ベوهي العرا: 
 في الوزارة واوليゅء اأكゅديمي الجودة وااعتمゅد ودائرة ضمゅن العゅلي التعヤيュ مؤسسれゅ )في القرار صゅنعي تزويد -1

 .ュبرامج التعヤ جودة حول بゅأدلる المدعومる المصヤحる( بゅأحكュゅ اصحゆゅ من وغيرهュ والطヤبる اأمور

2-  ュتطو دعれゅيヤن ر عمゅالجودة ضم るيヤالداخ れゅومヤلمعゅحول ب れゅرسゅالجيدة المم れゅوالتحدي ュاالتزا ュن يالتحس وتقيي
 .المستمر

 .والدولي اإقヤيمي المستوى عヤى العراベ في العゅلي التعヤيュ سمعる تعزيز  -3

 ضمان الجヱدة

لヤمعゅيير  وفقゅ لكل برنゅمج تعヤيمي اأكゅديميる المعゅيير تحديد لضمゅن الازمる المؤسسる التعヤيميる الوسゅئل في تتوافر ان
るالدولي ,るヤثゅج جودة تكون وأن الممヰالدراسي المن るوالبني るالتحتي るالمعني るسبゅوتحقق من れゅاأطراف توقع るوأن المعني 
ポヤيمت ゅヰخريجي るمن مجموع れراゅヰتكون وأن المحددة الم るالمؤسس るيميヤدرة التعゅى قヤالتحسين المستمر ع. 

るمنسق المراجع 

 المعヤومれゅ جمع في لヤمسゅعدة اأكゅديمي البرنゅمج مراجعる لتنسيق التعヤيميる ترشحه المؤسسる الذヵ هو الشخص
ゅوتطبيق وتفسيره ゆليゅأس るالمراجع るنヤالمع. 

 التボرير



**************************************** 

 .التعヤيمي برنゅمجه وتقييمれゅ اأكゅديمي البرنゅمج مراجعれゅ استنゅدا الى المعدة المنتظمる التقゅرير

 التボييم الذاتي

 وضمゅن إدارة داخヤي نظュゅ وضمن البرنゅمج مراجعる من كجزء معين أكゅديمي برنゅمج بتقييュ التعヤيميる المؤسسる قيュゅ هو
 .الجودة

るالزيارة الميداني 

 عゅدة الميدانيる الزيゅرة وتستمر اأكゅديمي. البرنゅمج مراجعる ضمن خゅرجين لمراجعين مختصين لゅヰ معد زيゅرة هي
 .لذلポ نموذجيゅ (1ويضュ جدول ) يومين او ثاثる. لمدة

 

 الヱصف

 موارد او محددة مرافق او مقرراれ وايる منه المطヤوبる والمخرجれゅ وبنيته البرنゅمج أهداف التفصيヤي الوصف هو
るヤالتوصيف ويوفر. فيه داخ れゅومヤالمع るالازم ュمج لتصميゅومراجعته وتقديمه البرن. 

れاヰالج れذا るالعاق 

 جودة حيث من لヤمؤسسる التعヤيميる اانشطる في المشروعる المصヤحる ذاれ اأفراد او المجموعれゅ او المنظمれゅ تポヤ هي
 مجموعれゅ اهュ الفゅعるヤ ااستراتيجيる المراجعる عمヤيる وتضュ وإجراءاتゅヰ. الجودة أنظمる ضمゅن وفゅعヤيる التعヤيュ ومعゅييره

 المؤسسる رسゅلる عヤى المختヤفる واهتمゅمゅتュヰ المعنيる اأطراف لمجموعれゅ الدقيق المدى ويعتمد المعنيる. اأطراف
るيميヤومدى التع ゅヰأنشطت るيميヤالتع ゅヰوظروف るيヤالمدى ويتحدد. المح るدة بدراسゅلتحديد ع .ベゅوتشتمل النط れゅالمجموع 

れذا るحヤالمص るى المشروعヤليين عゅالح るبヤالراغبين والخريجين الط るبヤا والطゅلتحبゅベ .ءゅواولي ュاو اموره ュヰئاتゅع 
 الممولる المنظمれゅ من وغيرهュ الحكوميる المعنيる والراعين والوزاراれ التوظيفي وطゅقュ المؤسسる التعヤيميる والوسط

れゅوالمنظم れداゅإن وااتح るنيヰالم れوجد. 

 الخطط ااستراتيجيる / ااستراتيجيる اأهداف

 عヤى تقوュ واقعيる خطる إلى والمحولる رسゅلتゅヰ من والمستمدة بゅلمؤسسる التعヤيميる الخゅصる اأهداف نم مجموعる هي
れゅالتقييم るالمدعوم るأدلゅى ااهداف وتركز. بヤئل عゅتسعى التي الوس るعن المؤسس ゅヰتحقيق إلى طريق ゅヰلتゅوتحدد رس 

るينبغي التي اامور الخط ゅヰلجتゅر معゅليف المسؤول والشخص الزمني واإطゅيه, التقدير والتكゅヰوترافق るخط るتنفيذي 
 .اآثゅر وتقييュ التقدュ لمراقبる ترتيبれゅ تتضمن

 تقييم الطلبة

 مقدار لقيゅس التعヤيميる المؤسسる بゅヰ تقوュ التي اأنشطる من وغيرهゅ اامتحゅنれゅ تشمل التي اإجراءاれ نم مجموعる هي
 وفقべ الطヤبる لتصنيف وسيるヤ التقييمれゅ توفر كمゅ. ومقرراته اأكゅديمي لヤبرنゅمج المطヤوبる التعュヤ مخرجれゅ إنجゅز

 منヰج اعداد وراء سعيゅ ومゅヰراته الطゅلゆ لمعゅرف الحゅلي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييュ إنجゅزاتュヰ , ويسعى



**************************************** 

ゆسゅويوفر.  من ュالتكويني التقيي れゅومヤاداء عن المع ゆلゅوتقدمه الط ゅدعم るبعゅلمت ュヤدون التع ゆゅاحتس るأجل من عام 
 المقرر نゅヰيる عند او البرنゅمج في الطゅلゆ لتحصيل النゅヰئي المستوى فيحدد الشمولي التقييュ امゅ . بゅلضرورة التخرج

ヵفي يدخل الذ れゅعゅمج المعتمدة السゅبرنヤديمي لゅاأك. 

るبヤالط れييماボت 

 استخدامゅ اأسゅليゆ أكثر نمو لヤمخرجれゅ. تحヤيل مع قيゅسيる بنيる في برنゅمجュヰ جودة حول الطヤبる آراء جمع عمヤيる هي
 ومجموعれゅ والヰيئれゅ اإلكترونيる المؤتمراれ اأخرى اآليれゅ ومن وااستبيゅنれゅ, المسحيる لدراسれゅااآراء:  لجمع
 .اأخرى واأوسゅط المجゅلس في والتمثيل المركزة العمل

 طرائق التعヤيم ヱالتعヤم

ومن امんلة ذلك  .ق مخرجاれ التعلم المطلوبة من المقرريلمساعりギ الطلبة على تحق التギريسيينهي مجموعة الطرائق التي يستخギمヰا 
مجموعاれ الصغيرり كالجلساれ التعليمية والنギواれ، ودراسة حالة لك طالب حوメ كيفية تحليل المعلوماれ والوصوメ المحاضراれ، وتعليم ال
والرحاれ الميギانية، والجلساれ العملية  ,ليكتسب الطلبة مヰاراれ التعلم الグاتي والتقギيمبحんية اれ ككتابة اوراق بإلى القراراれ، والواج

 التجاربلتギريبالطلبةعلىتحليالنتائجوالوصوإلىاستنتاجاتمحギدりوإعギادالتقاريراوالعروضاوالملصقاれإجراءإكساゆ الطلبة المヰاراれ العملية و
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 نب［ نﾟهي】］ ىجامعة بغدند / كلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة  المؤسسة التعليمية -1

 فيزياءقسم ال  القسم الجامعي / المركز -2

 PHBB 107أس‥ نﾟ『ربية  اسم / رمز المقرر -3

 أشムال الحضور المتاحة -4
りグحسب القوانين النافヱ راسة عن بعدキ ا يوجدヱ حضور فعلي 

 

 ااヱلى  / المرحلة  الثاني -الفصل ااヱل  2019-  2018 الفصل / السنة -5

عدキ الساعاれ الدراسية  -6
 )الムلي(

 ساعة  60

   2019-  2018 تاريخ まعداキ هグا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

نﾟ『اؤم مع نﾟ＋ياة وذﾟك ع［ طريق ت＞مية نﾟدونفع وتكوي［ نات【اهات م［  نعدند نﾟطلبة نعدند يمك＞ه］ ى1
 نﾟاثمة ﾟهي

 ﾟب＞اء وتطوير نﾟم【『معيتخريج مونط［ مهيئا  ى2

ية ن＋و نﾟغيري خلق نﾟوعي ناج『ماعي ﾟدう نﾟطلبة ى3  وت＞مية نﾟ×عوت باﾟمسؤ゚و

ه برنمج نﾟ『ربية ونﾟ『علي］ وم＞اه【هاي ى4  نﾟعمل على ت＋قيق نﾟ『ربية نﾟخلقية باع『باتها نﾟم＋وت نﾟ‖ي تدوت ح゚و

يوفر ヱصف المقرر هグا まيجاコاً مقتضياً أهم خصائص المقرر ヱمガرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ً عما クまا كاラ قد حقق ااستفاりキ القصوン من فر  التعلم المتاحة. ヱابد من الربط بينヰا ヱبين ヱصف  مبرهنا

 البرنامج.



 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم -9

  ااهداف المعرفية  -أ
 نﾞساب نﾟطلبة معرفة:

   هاوو（ائف هاوخصائص هامع＞ى نﾟ『ربية، ونهدفي『عرف نﾟطلبة على  -1

 نﾟ『طوت نﾟ『اتيخي ﾟل『ربيةيي『عرف نﾟطلبة على  -2

 نﾟ『ربية في بع“ نﾟ＋＝اتنتيي『عرف نﾟطلبة على  -3

 نعام نﾟفكر نﾟعربي نﾟ『ربوي ناسامي ي『عرف نﾟطلبة على    -4

ﾟل『ربية ونﾟدوت نﾟ『ربوي ﾟاسرة ونﾟم【『مع وتكافؤ نﾟفرخ ناساس ناج『ماعي ي『عرف نﾟطلبة على  -5
 نﾟ『عليميةي

ناساس ناق『صادي ﾟل『ربية ونثرها في ت＞مية نﾟمونتد نﾟب×رية ونﾟعونمل ي『عرف نﾟطلبة على  -6
 يناقصادية

 ﾟل『ربية يناساس نﾟعلمي ي『عرف نﾟطلبة على    -7

 يناس‥ نﾟوط＞ية ﾟل『ربيةي『عرف نﾟطلبة على  -8

 ينﾟ『ربية نﾟ＋دي】ة ونعام نﾟفكر نﾟ『ربوي نﾟغربيلى ي『عرف نﾟطلبة ع   -9

 التعرف على ヱキر المدرسة ヱااسرり في تنمية الواコع الوヅني . -10
 

 ゆ-  اصة بالبرنامجガاراتية الヰااهداف الم 
 مساعدة نﾟطلبة على ت＞مية مهاتة نﾟماحظةي -1

 ونهدنفها ونﾟ『ميي… بي［ خصائصهايمساعدة نﾟطلبة في نﾟقدتة على نﾟ『ص＞يف ونﾟمقاتنة بي［ ننونض نﾟ『ربية  -2

 مساعدة نﾟطلبة في ت＞مية مهاتة ناس『＞『اج ونﾟ『＋ليل ﾟلمعلومات نﾟونتدة في نﾟمادةي -3

 ينﾟقدتة على نﾟ『لخيص وني【اد نقاط نﾟقوة ونﾟ＝عف في نﾟمادة -4

 ينﾟقدتة على نبدنء نﾟرأي  -5

 .مヰارり الحوار ヱالمناقشة -6

 .التفムيير اايجابي ヱتوドيف المعرفة التي تلقاها -7



 

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 طريقة نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ونﾟم＞اق×ة ، ونس『خدنم نﾟم『×ابهات ونﾟم『＞اق＝ات ونﾟعصف نﾟ‖ه＞ي
 ヅرائق التقييم      

 .اامتحاناれ الشヰرية  -1
 شفوي ヱتحريرياامتحاناれ اليومية  -2
3-  れالمشاركة بالنقاشاヱ れاليومية اثناء المحاضرا れالمشاركا  
 ااراء التي تطرゥ اثناء المحاضرヱ りاافムار الجديدり المشاركاれ من خال ابداء  -4
 اعداキ البحوヱ ゐالملصقاれ التعليمية. -5

ァ- القيميةヱ ااهداف الوجدانية 
 تشجيع مヰاراれ التفムير الناقد لدン الطلبة في البحث العلمي. -1

 تنمية مヰاراれ التفムير العلمي. -2

 .تنمية مヰاراれ الحوار ヱالمناقشة  -3

 يتبط موضوعات نﾟمادة بما ي＋صل باﾟبيئة نﾟم＋يطة باﾟطلبة ونﾟقدتة على توضيفها باﾟ＋ياة نﾟيومية -4

 ت＞مية نﾟميول ونات【اهات ن＋و نﾟبيئية نﾟعرنقية ي -5

 ت】مي［ جهود نﾟعلماء ونﾟمفكري［ ي -6

 نبدنء نه『مام وتغبة في تطوير نﾟ『ربية ونﾟ『علي］ في نﾟعرنقي -7

 ヅرائق التقييم    

 りاثناء المحاضر れالمشاركاヱ اليوميةヱ ريةヰالش れاامتحانا 
 

 キ-  التاهيلية المنقولةヱ العامة  れاراヰالم  
 ابلية التوドيف ヱالتطور الشガصي (.) المヰاراれ اأخرン المتعلقة بق

 



 بنية المقرر -10

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة
 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد

 الموضوع
 ヅريقة
 التعليم

 ヅريقة التقييم

1 - 4 8  れساعا 

م＋اضرة ع［ مفهوم 
نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

نﾞساب نﾟطاﾟب معرفة ﾟمع＞ى 
نﾟ『ربية، ونهدف وخصائص 

 وو（ائف نﾟ『ربية  
نﾟفرق بي［ نﾟ『ربية 
ونﾟ『علي］ / عاقة 

 うعلوم ناخرﾟربية با』ﾟن
ناساس نﾟ『اتيخي 

 ﾟل『ربية ونﾟ『ربية نﾟبدنئية

ヱفق الفقرり  نヌري
ロأعا りالعاشر 

5 - 8 8 れساعا 

م＋اضرة ع［ مفهوم 
نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

تربية نﾟ＋＝اتة نﾟصي＞ية / 
 ناسباتطية وناثي＞ية  –نﾟيونانية 

ヱفق الفقرり  نヌري
ロأعا りالعاشر 

9 - 12 8 れساعا 

م＋اضرة ع［ مفهوم 
نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

نﾟ『ربية نﾟعربية ناسامية 
نﾟمؤسسات  –فلسف『ها ومرنحلها 

ونﾟمعاهد ع＞د نﾟعرب نﾟملسلمي［ 
 ونعام نﾟفكر نﾟ『ربوي ناسامي 

ヱفق الفقرり  نヌري
ロأعا りالعاشر 

 امتحاラ    ساعتين 13

14 - 18 
10 

れساعا 

م＋اضرة ع［ مفهوم 
نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

ناساس ناج『ماعي 
 وناق『صادي ونﾟعلمي ﾟل『ربية

ヱفق الفقرり  نヌري
ロأعا りالعاشر 

19 - 21 6 れساعا 

م＋اضرة ع［ مفهوم 
نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

ناس‥ نﾟوط＞ية ﾟل『ربية  
ونﾟ『ربية نﾟ＋دي】ة ونعام نﾟفكر 

 نﾟ『ربوي نﾟغربي

ヱفق الفقرり  نヌري
ロأعا りالعاشر 

22 - 25 8 れانوي في م＋اضرة ع［ مفهوم  ساعا【ﾟن ［علي』ﾟن ］ريمقدمة عヌن  りفق الفقرヱ
ロأعا りالعاشر 
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 الムتب المقررり المطلوبة
  

 نوتي عباس عبد ه  ىنس‥ نﾟ『ربية/ دي نحمد حقي نﾟ＋لي
 نﾟ『ربة ناسامية فكرن وسلومًا / دي علي هود باعباد

 نصول نﾟ『ربية ناسامية / عبد نﾟرحم［ نﾟ＞＋اوي 

 المراجع الرئيسية ) المصاキر(
 

 طرق نﾟب＋ث نﾟعلمي في نﾟعلوم ناج『ماعية / م＋【وب عطية 
 نﾟم＞هج نﾟ『ربوي م［ م＞ظوت نسامي/ يعقوب ن×ونن 

 في نﾟ『ربية نﾟخلقية وناج『اعية/ عبد نﾟ＋ميد حس［

 れا ) المجاヰالمراجع التي يوصى بヱ تبムال
 العلمية ヱالتقارير ......(

 

 المراجع االムترヱنية   مواقع اانترنت .....
 

 ااحداゐعرチヱ بور بوينت عن افاュ لتوضيح  -1
 المムتبة العلمية  -2

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

 تحديث المصاキر .
 لبةنقل احدゐ المعلوماれ للط

 اヅاعヰم على كل ماهو جديد ヱحديث من كتب ヱمصاキر 
 りللتدريس جديد ベرヅヱ اساليب ュداガاست 

 

 
 

 

نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

 نﾟعرنق

26 - 29 8 れساعا 

م＋اضرة ع［ مفهوم 
نﾟ『ربية وو（ائفها 
 ونهدنفها وننونعها 

ヱفق الفقرり  نヌري مقدمة في نادنتة نﾟ『ربوية 
ロأعا りالعاشر 

 امتحاラ    ساعتين 30



 نﾟقبول 13
 نﾟقبول نﾟمرك…ي في ضوء نﾟية  نﾟم『طلبات نﾟسابقة

  نقل عدد م［ نﾟطلبة
 نﾞبر م［ نﾟخطة ناس『يعابية نﾟمقرتة  نﾞبر عدد م［ نﾟطلبة

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 PHIC 108الحاسباれ /  اسم / رمز المقرر .3

 البムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة キراسية 30 عدキ الساعاれ الدراسية )الムلي( .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب بأساسياれ الحاسباヱ れمراحل تطورها.
 تعريف الطالب بالرياضياれ الガاصة بجヰاコ الحاسبة )النヌاュ الثنائي(

 ヱキヱر كل منヰا في عمل الحاسوヱ ゆكيفية ااستفاりキ منヰا. Hard Wareلمكوناれ المادية ゆتعريف الطالب 
Input Unit تعريف الطالب بوメاإدخا れاギح                                                                              

 Output unit                                                                           خراجحギاれ اإتعريف الطالب بو
                               Central Processing Unit (CPU) المعالجة المركزيةبوحりギ تعريف الطالب 

    
  Main Memory Ram/Rom                                              الグاكرり الرئيسيةبمفヰوュ تعريف الطالب 
  Memory (RAM  Random Access)               ذاكرり الوصوメ العشوائي     بمفヰوュ تعريف الطالب 
 CACHE MEMORY                                                     الグاكرり المガبゃة بمفヰوュتعريف الطالب 

 
                       READ ONLY MEMORY (ROM)فقط     الグاكرり المقرヱءりبمفヰوュ تعريف الطالب 
             Hard Disk                                                        القر  الصلب    بمفヰوュتعريف الطالب 

يوفر ヱصف المقرر هグا まيجاコاً مقتضياً أهم خصائص المقرر ヱمガرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ً عما クまا كاラ قد حقق ااستفاりキ القصوン من فر  التعلم المتاحة. ヱابد من الربط بينヰا ヱبين ヱصف  مبرهنا

 البرنامج.



 FLOPPY DISK DRIVE                                      مشغل اأقرا  المرنة   بمفヰوュتعريف الطالب 
 LASER DISK DRIVE CD-ROM                   تعريف الطالبュوヰمشغل القر  الليزري       بمف   

    Compact Disk Read Only Memory  مشغاれ اقرا  الليزر للقراءり فقط بمفヰوュتعريف الطالب  
         Drive (CD-ROM) 

 Compact Disk read and Write        مشغاれ أقرا  الليزر للقراءヱ りالムتابة بمفヰوュتعريف الطالب 
Memory Drive (CD-RAM) 

  Digital Video Disk Read and Write        مشغاれ أقرا  الليزر للقراءり بمفヰوュ تعريف الطالب 
 ヱ Memory Drive (DVD-RAM)الムتابة من النوع الرقمي                                     
 SOFT WARE                                                                   البرامجياれ بمفヰوュتعريف الطالب 
                                                             ヱ Storage Mediaسائط التガزين بمفヰوュتعريف الطالب 
 :                                                                Motherboard اللوحة اأم  بمفヰوュتعريف الطالب 
 Connection Ports                              منافグ التوصيل  بمفヰوュتعريف الطالب   بمفヰوュتعريف الطالب 

 ヱاهمية ヱキرها في عمل الحاسبة   windows انヌمة التشغيلب الطالب تعريف
 الحاسبة. استガداュبأتقاラ لتمムينة من  Windows 7تعلم نヌاュ تشغيل 

الحاسبة من فيرヱساヱ れاحصنة ヅرヱاヱ りキكيفية التعامل معヰا ヱالحماية نヰا بالشムل باهم البرامج الضارり توضيح 
 السليم
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10
 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 ヱالبرامجية ااجزاء الماキية فيته  تعريمتعريف الحاسوヱ ゆتطورロ  تعريف نヌاュ التشغيل ヱاه  -1أ
.ゆللحاسو 

 اキاء العملياれ الرياضية بوساヅته ةتعريف النヌاュ الثنائي ヱكيفي -2أ
 ヱتعريف مムوناته ヅヱرベ استعمال ヱالحماية من الفيرヱساWindows 7 れتعريف نヌاュ تشغيل  -3أ
  2007Microsoft  office word تعريف ببرنامج معالجة النصو   -4أ

      Microsoft  office Excel 2007                   تعريف ببرنامج  -   -5أ
 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 

ゆ1 - بناًء على احتياجه ゆالحاسو れتغيير مواصفاヱ التعرف りارヰالطالب م ゆاكسا 
ゆ2 -   تشغيل ュاヌن ュداガاست りارヰالطالب م ゆاكساMS-DOS 
ゆ3 -   تشغيل ュاヌاستعمال ن りارヰالطالب م ゆاكساWindows 7 りارヰبم                                
ゆ4-   .اامنية れقاヱرガمن الヱ اヰلص منガالتヱ れساヱالتعرف على الفير りارヰالطالب م ゆاكسا   

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 المحاضرり   الحوار   المناقشة   ヅヱرゥ اأمثلة .
 
 
 

 ヅرائق التقييم      
 

 للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (اإمتحاناれ الشヰرية ، والنشاط اليومي 
 
 



 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァ1-  . اヰم عليヰالطلبة وإمكانية إجابت ギلغرض ش ، りلة أثناء المحاضرゃاأس ゥطر                                 
ァ2-  ا فيヰمن りキانية اإستفاムمまヱ   ا الطلبةヰة التي يعيشゃبما يحصل في البي ゆالحاسو れربط موضوعا

 تيسير الحياヱ りالتمتع بامムانياれ الحاسبة لحل المشاكل العلمية.  
ァ3-   ュداガمة استコالا りارヰم المヰمن قبل الطلبة اكساب ゆاصة بالحاسوガامر الヱااヱ れاコتطبيق اايعا

 الحاسبة
 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 المحاضرり   الحوار   المناقشة   ヅヱرゥ اأمثلة .
 

 ヅرائق التقييم    

 اإمتحاناれ الشヰرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (
 

 
 

 キ-  المتعلقة ンاأخر れاراヰالم ( المنقولةヱ العامة  れاراヰالم.) صيガالتطور الشヱ يفドبقابلية التو 
-  グالنواف ュاヌالتعامل مع نヱ الحاسبة ュداガاست りارヰالطلبة م ゆاكساwindows 7  بعض ュداガاست りارヰمヱ

 البرامج التابعة لグヰا النヌاュ مثل برنامج معالجة النصو  ヱيرنامج ااكسل ヱالبوريوينت.



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
 れرجاガم
التعلم 
 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

اكساゆ  4=4و1 1+2+3+4
المعرفة في 

علم 
 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 
 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 
ンااخر 

   ゆتعريف الحاسو
.ゆخصائص الحاسو  れتصنيف الحاسبا   اجيال( ゆتطور الحاسو

)れالحاسبا   ュاヌونة لنムااجزاء الم
ゆالحاسو 

 まمتحاラ نヌري
 + نشاヅ يومي 

اكساゆ  4=4و1   5+6+7+8
المعرفة في 

علم 
 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 
 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 
ンااخر 

  ュاヌمة العد )النヌان
 العشري ヱالثنائي(

  ュاヌالتحويل من الن
 الثنائي الى العشري.

 من キتحويل ااعدا  ュاヌالن
 العشري الى الثنائي 

o  キتحويل ااعدا
العشرية 
الصحيحة 
 الموجبة.

o  سرムتحويل ال
العشري الى 

 ثنائي

  الحسابية れاجراء العمليا
على العداキ الثنائية 

 الموجبة 
o الجمع 
o ゥالطر 
o ゆالضر 
o القسمة 

 まمتحاラ نヌري
 + نشاヅ يومي 

9+10+11
+12 

اكساゆ  4=4و1 
المعرفة في 

علم 
 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 

  ゆالحاسو れوناムم
 الماキية

 خالキاا れحداヱ 

 ァااخرا れحداヱ 

 ュاヌالن りحدヱ 

 まمتحاラ نヌري
 + نشاヅ يومي 



 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 
ンااخر 

 ュاللوحة اا 

  ァااخراヱ خالキاا ュاヌن
 BIOSااسال 

 المعالج りحدヱ 

 りاكرグال 
o  りاكرグال

 りاكرク  الرئيسية
الوصول 
العشوائي 

RAM りاكرク  
القراءり فقط 

ROM. 
o   الثانوية りاكرグال

ااشرヅة 
المغناヅيسية  

ااقرا  
المغناヅيسية  

ااقرا  
 りالضوئية الグاكر

 الوميضية.

13+14+
15+16 

اكساゆ  4=4و1
المعرفة في 

علم 
 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 
 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 
ンااخر 

 التشغيل ュاヌتعريف ن  التشغيل انواع ュاヌن  التشغيل ュاヌن れوناムم   التشغيل ュاヌنMS-
DOS  التشغيل ュاヌائف نドヱ  التشغيل ュاヌن れاصدارا  التشغيل ュاヌن れوناムم 

 まمتحاラ +عملينヌري
 + نشاヅ يومي 

17+18+
19+20 

اكساゆ   4=4و1
المعرفة في 

علم 
 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 
 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 
ンااخر 

  ュاヌفي ن れتسمية الملفا
التشغيل نヌاュ التشغيل 

MS-DOS  れانواع الملفا  ポالمحرヱ لة المسارキاا   ュاヌن ュاヌامر في نヱاا
 ااヱامر الガارجية  ااヱامر الداخلية MS-DOS التشغيل 

 まمتحاラ +عملينヌري
 + نشاヅ يومي 



21+22+
23+24 

على المムوناれ  التعرف Windows 7 تشغيل  Windows 7 ما هو   كグلك 4=4و1 
الرئيسية لواجヰه 

 ュداガااست 
ュاヰشريط الم _ 

 قائمة ابداء
 سطح المムتب

  من ァヱرガال
Windows 7  تبムماهو سطح الم   コتحريك الرموIcons 
ترتيب الرموコ بسطح   بسطح المムتب

تغيير حجم الرمو  コ المムتب
まخفاء ヰドまヱار الرمو  コ بسطح المムتب
تغيير اسماء الرمو  コ بسطح المムتب

تحديد الرموコ بسطح   لمムتببسطح ا
نسخ الرموヱ コمن سطح   المムتب

اضافة اヱキاれ المعلوما  れ الムتب ヱلصقヰا
Gadgets  الى سطح

تغيير الガلفية الガاصة   المムتب
تغيير شムل النヌا  ュ بسطح المムتب
ロرヰヌمヱ   الشاشة チقة عرキ تغيير
 لسطح المムتب

 まمتحاラ +عملينヌري
 + نشاヅ يومي 

25+26+
27+28 

اكساゆ  4=4و1 
المعرفة في 

علم 
 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 
 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 

 ュاヰماهو شريط الم   التاريخヱ ضبط الوقت
ュاヰمن شريط الم   الى ュاヰنقل شريط الم

موضع اخر بسطح 
التحムم في حجم شريط   المムتب
ュاヰالم   في ュاヰجعل شريط الم

 ヱضع ااخفاء التلقائي

 まمتحاラ +عملينヌري
 + نشاヅ يومي 
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ンااخر   اصيةガالLive 
Thumbnails  معاينةヱ

التحムم في مヰヌر شريط   الガاصية جمب لست  النوافグ المفتوحة
 コار الرموヰドبإ ュاヰالم

خفض اヱ رفع مستو  ン صغيرり به
れالصو   コار جميع الرموヰドま

ヱالتنبيヰاれ المガفية بيمين 
ュاヰشريط الم   チريقة عرヅ م فيムالتح
 れالملفا コرمو

اヱキاれ عرチ اشرヅة ا ヱ المجلداれ المفتوحة
ュاヰتلفة بشريط المガالم  ما هي قائمة ابداء   الوصول الى اي عنصر
استガداュ قائمة الملفا  れ من خال قائمة ابداء
 ااخيرり بقائمة ابداء

 
اكساゆ  2=2و1 29+30

المعرفة في 
علم 

 ゆالحاسو
ヱتحويل 

هりグ المعرفة 
 ポالى سلو
يسヰم في 
 キتعلمة الموا
الدراسية 
ンااخر 

  سムماهو برنامج الات 
 まمتحاラ +عملينヌري

 + نشاヅ يومي 

    سムا برنامج الاتクلما   

     سムمزايا برنامج الات   

    سムة برنامج الاتヰاجヱ   



     البنية التحتيةمصاキر 
  النصو  اأساسية 
 كتب المقرر 
      ンأخر 

 اساتりグ الماりキمحاضراれ معدり من قبل 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 りزヰاجData Show ゆحاسو りزヰاج   
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 
 القبول  .13

れفق القبول المركزي السابقة المتطلباヱ القبول 

  أقل عدキ من الطلبة 

 اكبر من الガطة ااستيعابية أكبر عدキ من الطلبة 

 
 
 

 
 % على المنヰاァ 20اضافة  .14

 
 

 ماهو برنامج الاتムس -1
 

  لماクا برنامج الاتムس -2

  مزايا برنامج الاتムس  -3

  ヱاجヰة برنامج الاتムس -4

 

 اساتذة امادة
 
  أ.م.د. عدي حام شعبان             ضحى مولود عبد اللطيف.د.اخاص ميم شال       م.د. م

 
 علي م.د. سعد خليفة



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 الحرارة وخواس المادة فيزياء  اسم / رمز المقرر .3

 PHHM 105/  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

  2018/2019 الفصل / السنة .6

 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

ساعات  x 3 3 = 9  ساعة دتنسية  +    56=  2ل 28
 إم『＋انية 

 شهرية  باإضافة إﾟى نإم『＋انات نﾟمرك…ية ونﾟ＞هائية نﾟس＞وية  
  2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ي في فه］ مبادئ نﾟفي…ياء وفي نﾟ＋ياة نﾟيومية  هاودوت نﾟ＋رنتة وخونخ نﾟمادة موضوض تعرف نﾟطلبة على 
 ﾞيفية تو（يف ه‖ケ نﾟمعرفة في مونجهة مونقف نﾟ＋ياة نﾟيومية في م【ال نﾟ『ربية ونﾟ『علي］ ونأسرة ونﾟم【『معي 

في تأتيخ عل］  نﾟ＋رنتة  مادة نﾟفي…ياء ودوتي×عرون بقيمة وأهمية  ﾟلعلوم نﾟصرفة ي【عل طلبة كليات نﾟ『ربية
تعامله］ مع طلبة نﾟمدنتس بعد نﾟ『خرج ومماتسة إخ『صاصاته］ كمدتسي［ في نﾟمدنتس نإب『دنئية  نﾟفي…ياء وكيفية

ة في م【ال نﾟب＋ث ونﾟ『طويرونﾟم『وسطة ونإعدندية   ي وبع“ نﾟمخ『برنت نﾟب＋】ية في دونئر نﾟد゚و
 

 

 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 
 
 
 
 

 ヱالتقييممガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم  .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

حاجة منسانية  ―تبلور وأصبح ت ، وكيف ن－أالحرارة وخواس المادة على مادة ف تعر  ال -なأ
 .طرائقه وم『ااته ونظرياتهك＼لك التعرف على  وللتطبيقات اله＝دسية والتك＝لوجيا، 

 .فوائدها للم『تمع ، وات التي تمر بها، واأجمشروطهاومعاييرها و على القواني  ف تعر  ال -にأ
  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな -  ب معرفةﾟطاﾟساب نﾞمادة إﾟرنتة وخونخ ن＋ﾟمعرفة باﾟن ケ‖ب ت＋ويل هﾟلطاﾟ ］ممكﾟحيث م［ ن ،

 إﾟى سلوك وتصرف ع＞دما يق『＝ي نﾟموقف إس『【ابة معي＞ة ﾟ＋ل م×كلة ما ي    
ゆに - الطالب معرفة ب ゆكساま りالحرار ヰن لムيمヱ  اヰل りキدヰالعوامل المヱا  ポلى سلوま المعرفة ログتحويل ه

  - ゆぬيسヰم في まبعاキ العوامل المヰدりキ لヰا  ヱينعم بالتوافق الشガصي ヱالتوافق مع البيゃة التي يعيش فيヰا . 
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 
 
 

 ヅرائق التقييم      

 
 
 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな-  . طرح اأسئلة أث＝اء المحاضرة ، لغرش شد الطلبة وإمكانية مجابتهم عليهاァに-  تبط

بما ي＋صل في نﾟبيئة نﾟ『ي يعي×ها نﾟطلبة ، وإمكانية نإس『فادة م＞ها في تيسير نﾟ＋ياة نﾟ＋رنتة موضوعات 
فيما نﾟ＋رنتة طرح نأسئلة ونﾟب＋ث ع［ آخر مس『【دنت  -ァぬونﾟ『م『ع باإن【اثنت نﾟعلمية ونﾟ『ك＞لوجيةي  

 ي『علق باﾟب＞اء م［ عماتنت وجسوت حدي】ة نإن×اء عبر م＞ظومة نإن『رنت
ァね-   

 



 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 
نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأم】لة، ونﾟمخ『بر نﾟعملي، ونﾟمعلومات نﾟم『وفرة عبر نإن『رنت، وفي 

 نس『اذ نﾟمادةيأحيان قليلة في م【ال نﾟ『ونصل نإج『ماعي مع 

 ヅرائق التقييم    

 
وال＝－اط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتس『يل الم－اركة لكل والواجبات البيتية اإمتحانات ال－هرية، 

 .طالب وطالبة (
 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
キに- نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
キぬ- نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
キね-    



 بنية المقرر .11

 مガرجاれ التعلم المطلوبة الساعاれ اأسبوع
 ベالمسا / りاسم الوحد

 أヱ الموضوع
 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في  8=4ل2 1+2+3+4
في…ياء نﾟ＋رنتة م【ال 

ودوتها في ب＞اء نﾟ＋＝اتة 
  ينإنسانية ب×كل عام

ننونض  نﾟم＋اتير وت＋ديد 
 وميكانيكية نن『قال نﾟ＋رنتة 

- principle of 
temperature 
measurement 

 Types of- و 
thermometers 
-Thermal 
expansion  

 - Mechanism of 
heat transfer   

 
 

 نظري 

 إم『＋ان
 و ن×اط يومي 

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في  8=4ل2 5+6+7+8
مصادتنﾟطاقة  م【ال

ونﾟقانون ناول 
 ﾟل】رمودني＞مك  

-The source the 
heat energy 
Specific heatى 

-Thermodynamics 
first law 

 
 نظري 

 
 إم『＋ان

 و ن×اط يومي 

9+10+11
+12 

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في  8= 4ل2
نﾟ『مي… بي［ نﾟغاث نﾟم】اﾟي 
 ونﾟغاث نﾟ＋قيقي 

-The Ideal and Real 
Gases 
-The Kinetic theory 
of Gases 
-The relation 

Vand C pbetween C 

 
 

 نظري 

 
 

 ممتحاح
 الفصل اأول 

13+14+
15+16 

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في  8=4ل2
نﾟك】افة وك‖ﾟك م【ال 

 نﾟل…وجة 

-Density and 
specific weight 
 -The Surface 
tension 
-Bernoulli's 
equation  

  -The viscosity 

 
 

 نظري 

ممتحاح 
 ون－اط يومي
ثم ممتحاح 
 نصف الس＝ة

17+18+
19+20 

 إﾞ『ساب نﾟمعرفة 8=4ل2
نﾟخصائص نﾟميكانيكية 

 ي ﾟلموند 

-The types of 

stress and strain     

Young Modulusى 

- The relation 

between 
mechanicals 
properties and 
temperature  

-Measure Poisson 

ratio   

 
 نظري 

 
 إم『＋ان

 و ن×اط يومي 



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 ال＝صوس اأساسية 
يةي   ا توجد نصوخ أساسية في نﾟم＞هج نﾟعلمي ﾟلدتنسات نأ゚و

حيث أح مادة الميكانيك م  المواضيع التي  ب المقرر:اكتال
أتفق عليها في قطاعية التربية أح يكوح الم＝هج باللغة 

 اأنكليزية فأح الكتاب المقرر هو:
,by  Heat and Properties of the Materials-1

kadem ahmed mohemed 

The Science and Engineering of Materials,  -2

Pradeep P. Phulé – Donald R. Askeland edth4 

3- Classification of materials  JosepPoch March  
   

 

21+22+
23+24 

 
 
 8=4ل2 

 
إﾞ『ساب نﾟمعرفة في 

نﾟخونخ م【ال 
 نﾟمغ＞اطيسية ﾟلموندي

 -The  Magnetic 
moment of 
electrons 
-The Relation 
between the 
Magnetic and 
Angular 
momentum 
-Classification of 
Magnetic of 
materials 

 
 

 نظري 

  

 إم『＋ان 
 و ن×اط يومي 

 
 

25+26+ 
27+28 
 

 
 8=4ل2
 

 
 
 

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في 
نﾟخونخ نﾟكهرنئية م【ال

 ﾟلموند 

-Electrical 
conductivity   
-Insulators and 
conductors  
-The 
superconductivity 
The Plasmaى 

 
 

 نظري 

 
 

 إم『＋ان
 و ن×اط يومي 

 

 

29+30 

 

 

 4=2ل2

 
إﾞ『ساب نﾟمعرفة في 

نﾟموند نﾟم『رنﾞبة م【ال 
ونﾟموند نﾟمدعمة ونﾟموند 

 ناساسية 

-Classification of 
Materials 

 The various types- ي
of composites 
materials   

 
 نظري 

 
 إم『＋ان

 و ن×اط يومي 
 
 



 : أخرى 
توجيه نﾟطلبة ﾟم『ابعة ما يرد م［ موقع في عل］ نﾟفي…ياء م『علق 

 ي نﾟ＋رنتة وخونخ نﾟمادة بمادة

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ( ヱالمواقع االムترヱنية

ي『م『ع نﾟطلبة بإجرنء نﾟعديد م［ نﾟ『【اتب نﾟعملية ت＋ت إشرنف 
 أسات‖ة أﾞفاء في ه‖ن نﾟم【الي

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

توجيه نﾟطاﾟب في نإع『ماد نﾟ‖نتي ﾟرؤية جميع نﾟ『طبيقات 
 عبر نﾟم×اهدة نﾟيومية في نﾟم【『معيﾟ＋رنتة ننﾟ＋ياتية في مادة 

 
 

 القبول  .13

 في ضوء آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي    المتطلباれ السابقة
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أقل عدキ من الطلبة 
 أﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة   أكبر عدキ من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 102PHEM/  نﾟكهربائية ونﾟمغ＞اطيسية اسم / رمز المقرر .3

 نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة دتنسية    90 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ي في حيات＞ا  نﾟكهرباء ونﾟمغ＞اطي‥تعرف نﾟطلبة على أهمية 
  ينﾟ＋ياة نﾟيومية  ناس『فادة م［ نﾟكهرباء وت【＞ب أخطاتها فيﾞيفية تو（يف ه‖ケ نﾟمعرفة في 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 ヱالتقييم مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

تعريف نﾟكهرباء ، ونﾟقونني［ نﾟم『علقة بها نضافة نﾟى نﾟم【اات نﾟكهربائية نﾟمرنفقة ﾟل【سيمات   -なأ
     نﾟم×＋ونة ، ونﾟ『عرف على نﾟم『سعات ونﾟمقاومات وننونض كل م＞ها وم【اات نس『خدنمها وتطبيقهاي 

                     تعريف نﾟ『يات نﾟكهربائي وكيفية تبط نﾟدونئر نﾟكهربائية وحساب نﾟم【اهيل فيها ي  -にأ
 يوحساباتها  دتنسة نﾟموند نﾟمغ＞اطيسية ومعرفة نﾟم【اات نﾟمغ＞اطيسية  -ぬأ

 اهمية الヰムربائية ヱالمغناヅيسية في حياتنا ヱتطبيقاتヰا. -ねأ

  

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな -    مغ＞اطي‥ نظريايﾟكهرباء ونﾟب معرفة بعل］ نﾟطاﾟساب نﾞإ                                                        
ゆに -  مغ＞اطي‥ عمليايﾟكهرباء ونﾟب معرفة بعل］ نﾟطاﾟساب نﾞإ 
  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأم】لة ي 

 

 ヅرائق التقييم      

 اإمتحانات ال－هرية ، وال＝－اط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتس『يل الم－اركة لكل طالب وطالبة (. 
ァ- يرムالتف れاراヰم 

ァな- . طرح اأسئلة أث＝اء المحاضرة ، لغرش شد الطلبة وإمكانية مجابتهم عليها 
ァに-  ［طلبة ، وإمكانية نإس『فادة م＞ها في فهﾟي يعي×ها ن』ﾟبيئة نﾟموضوعات بما ي＋صل في نﾟتبط ن

                                                                                                        وتصوت ه‖ケ نﾟعلومي  
ァぬ- اヱ ربائيةヰムالحياتية لل れيسية في حياتناتقارير حول التطبيقاヅلمغنا 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأم】لة ي
 

 ヅرائق التقييم    

 اإمتحانات ال－هرية ، وال＝－اط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتس『يل الم－اركة لكل طالب وطالبة (
 キ-  ( المنقولةヱ العامة  れاراヰالم.) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالم 
キな-  موضننوض ونهمي『هاﾟخاصة ب『طبيقات نﾟقاتير ن』ﾟياتيةنن＋ﾟنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا 
キに- ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
  



 



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

مﾜتساب المعرفة في  12=4×3 1+2+3+4
م『ال فهم مع＝ى 
الكهربائية الساﾜ＝ة 

 وانظمة الوحدات.  

محاضرة عامる عن وووو 
  るالساكن るربائيヰــــ الك

 れالشحنا ،るربائيヰالك
 るم ، انظمヱلヱن كヱقان
 れصاヱالم ،れحداヱال

ヱاشباه  ヱالعヱازل
.れصاヱالم 

  

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحاح          

مﾜتساب المعرفة في  12=4×3 5+6+7+8
م『ال فهم مع＝ى 

 الم『اات الكهربائية  

الكهربائية الم『اات  
وحسابها. خطوط القوة 
الكهربائية، قانوح كاوح 

 وتطبيقات عليه. 
  وووو الم『ال للموصل الم－حوح .

  مع التطبيقات   

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحاح          

9+10+11+
12 

مﾜتساب المعرفة في  12=4×3
م『ال فهم مع＝ى 

 ال『هد الكهربائي  

وووو ال『هد الكهربائي، فرق 
ال『هد الكهربائي، الطاقة 
الكام＝ة، السطوح المتساوية 
ال『هد، انحدار ال『هد، جهد 

 ﾜرة موصلة م－حونة.    

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحاح          

13+14+15+
16 

مﾜتساب المعرفة في  12=4×3
م『ال فهم مع＝ى 
المتسعات والمواد 

 العاجلة

المتسعات الكهربائية وانواعها، 
السعة الكهربائية، ربط 
المتسعات على التوالي 
والتواجي، تأثير العواجل على 
السعة، الطاقة الم【زونة في 

 المتسعات.
    مع التطبيقات

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحاح          

17+18+19+
20 

مﾜتساب المعرفة في   12=4×3
م『ال فهم مع＝ى 
التيار الكهربائي 

 والمقاومة

التيار الكهربائي، المقاومة وووو 
والمقاومة ال＝وعية، قانوح اوم، 
حساب المقاومة، تغير 
المقاومة مع درجة الحرارة، 

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 

ي +  واجب بيت
 امتحاح          



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 ال＝صوس اأساسية 
1 – fundamentals of physics, Holliday 

.)2014( edition 2011) thand Resnick (9 
2 – electricity and magnetism, Edward 

 rdM. Purcell and David Morin (3
edition 2013) 
 3 - electricity and magnetism, A.A. 
Rang 1998   
4 - electricity and magnetism, Francis 

 
 
 

 

 لياح التيار وك افة التيار.
 امتحاح الفصل ااول -

21+22+23+
24 

مﾜتساب المعرفة في  12=4×3
ربط الدوائر م『ال 

 الكهربائية.

القوة الدافعة الكهربائية، وووو 
معادلة الدائرة الكهربائية، 
ربط المقاومات الكهربائية 
على التوالي والتواجي، قواني  
ﾜيرشوف، الدوائر الكهربائية 
البسيطة والمتعددة، القدرة 

  الكهربائية ولياسها.

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحاح          

25+26
28+27+ 

مﾜتساب المعرفة في  12=4×3
م『ال فهم مع＝ى 

   المغ＝اطيسية

الم『ال  مع＝ى المغ＝اطي｜،  وووو
المغ＝اطيسي، ال【طوط 
المغ＝اطيسية الوهمية، 

مع  ال．يأ المغ＝اطيسي.
 التطبيقات

 ال اني.امتحاح الفصل  - 

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 

 واجب بيتي

اﾜتساب المعرفة في  6=2×3 30+29
ﾜي．ية توليد ال－ح＝ات 

 الكهربائية

مع＝ى ماﾜ＝ة توليد ال－ح＝ات، 
فوائد وم【اطر ال－ح＝ات 
الكهربائية، ماﾜ＝ة 
ويلمزهورس―، ماﾜ＝ة 
هولتز، المولد االكتروني، 

 البيتاتروح 

  



Weston Sears 1958. 
5- De Queiroz, A. C. "Operation of the 
Wimshurst Machine” )2014( 
6- Physics for Scientists and Engineers with 

Modern Physics 

eighth edition 

Raymond A. Serway 

Emeritus, James Madison University 

John W. Jewett, Jr  
 ي نﾟكهربائية ونﾟمغ＞اطيسية )دي ي＋يى عبد نﾟ＋ميد(ي7

 
 أخرى :

.. 

تم معتماد مصادر حدي ة ملى جوار المصادر اأساسية    
المبي＝ة في أعاヮ ، لغرش معداد المادة المقررة على وفق 
مفردات الل『＝ة القطاعية المعتمدة في وجارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي، م＝ها مصادر مأخوتة م  اانترني―
. 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
ヱالدヱرياヱ れالبرمجياヱ れرش العمل 

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

 في ضوء آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي    المتطلباれ السابقة
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أقل عدキ من الطلبة 
 أﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة     أكبر عدキ من الطلبة 

 

http://www.coe.ufrj.br/~acmq/whyhow.html
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/whyhow.html


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 AR 102نﾟلغة نﾟعربية اسم / رمز المقرر .3

  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة  60 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعل］ نﾟطلبة على نﾟلغة نﾟعربية نﾟفص＋ى ي 
 ضبط قونعدها نﾟ＞＋وية ونﾟصرفية ونإمائية نﾟسليمة 

 معرفة نﾟصونب ونﾟخطأ في نﾟعباتنت ونﾟ【مل ي 
 

 

 

 
 
 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

                                                                    ي【ب نن ي『عل］ نﾟطلبة قونعد نﾟلغة نﾟعربية نﾟسليمة ي   -なأ
 ي【ب نن ي『عل］ نﾟطلبة ﾟغة نﾟقرآن نﾟكري］ ونصوصه ومعانيه ي -にأ
 ي【ب نن ي『عل］ نﾟطلبة قسمًا م［ دونوي［ نﾟعرب ون】رケ ي  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - موضوضﾟه‖ن نﾟ رح×ﾟقاء ونﾟنا 
ゆに -  ي【ب نن تكون ه＞اك م＞اق×ة م『ونصلة بي［ ناس『اذ وطلب『ه ي 
ゆぬ -   مخصص يﾟموضوض نﾟم＋اضرة حول نﾟنجرنء نخ『بات في نهاية ن                                                  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، طرح نام】لة ي 

 

 ヅرائق التقييم      

 
 نام『＋انات نﾟ×هرية ، نﾟ＞×اط نﾟيومي ﾟلطلبة ي 

 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- 
ァに- 
ァぬ- 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 
 

 ヅرائق التقييم    

 
 

 

 キ-   れاراヰصي (.المガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة 
キな- 
キに- 
キぬ- 
キね-    



 



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

=  5ل2 1+2+3+4
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية 

 مس『ويات نﾟلغةي  ى
 ن×أة نﾟلغة ي  ى

نﾟفرق بي［ فقه نﾟلغة  ى
 وعل］ نﾟلغة 

مص＞فات فقه نﾟلغة  ى
 نﾟعربية في نخ‖ نﾟلغةي

 ن×اط يومي نظري 

=  5ل2 5+6+7+8
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 

نﾟ＞＋وية قونعدها 
 ونﾟصرفية ونامائية

تعريف نﾟلغة ع＞د نب［  ى
 ج＞ي ودي سوسيري 

ن×أة نﾟ×عر في  ى
 نﾟعصر نﾟ【اهلي 

ن×أة نﾟ×عر في  ى
 نﾟعصر نإسامي

 ن×اط يومي نظري 

9+10+11
+12 

=  5ل2
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية

ن×أة نﾟ×عر في  ى
 نﾟعصر نﾟعباسي ي 

 نﾟ×عرنءي  ى
 نمرؤ نﾟقي‥ ي  ى

 نﾟم『＞بي ي ى

 ن×اط يومي نظري 

13+14+
15+16 

=  5ل2
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية

 نﾟ＞＋و ى
 نﾟمب『دأ ونﾟخبري  ى
 أن وأخونتها ى

 ن×اط يومي نظري 

17+18+
19+20 

=  5ل2
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية

 نﾟفعل نﾟماضيي  ى
 نﾟفعل نﾟم＝اتضي ى

 ن×اط يومي نظري 

21+22+
23+24 

=  5ل2
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية

تس］ نﾟهم…ة نﾟم『وسطة  ى
 ونﾟم『طرفة ونﾟقطع ونﾟوصل 

نﾟ『نناء نﾟقصننيرة ونﾟطويلنننة  ى
 ي

 ن×اط يومي نظري 



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 ﾞ『اب سيبويه وشرح نب［ عقيل 
 ا يوجد                              

 れتشمل على سبيل المثال متطلباヱ ( خاصة
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

  أكبر عدキ من الطلبة 

 

25+26+
27+28 

=  5ل2
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية

نأغاط ﾟلغوية  ى
 نﾟ×ائعةي 

 عامات نﾟ『رقي］ي ى

 ن×اط يومي نظري 

=  5ل2 29+30
10 

تعل］ نﾟلغة نﾟعربية 
نﾟفص＋ى وضبط 
قونعدها نﾟ＞＋وية 

 ونﾟصرفية ونامائية

 نص م［ سوتة نﾟكهفي ى
نص م［ سوتة  ى

 نإنساني 
علننننننننننن］ نﾟمعننننننننننناني مننننننننننن［  ى

 نﾟباغةي

 ن×اط يومي نظري 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 HR 101/  حقوق نانسان ونﾟديمقرنطية اسم / رمز المقرر .3

 نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2015/2016 الفصل / السنة .6

 ساعة 30 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2015/2016 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطلية على فهم حقوق اانسان ي اﾅضارات القدمة واادان
 السماوية و ارتباط هذ《 اﾅقوق التشريعات والقوانن اﾅالية 

 وامية اممارسات الدمقراطية حسب اانظمة الدولية 
 الواضح ي مارسته لعملية اانتخااتومشاركة الفرد الرأي 

 وهذ《 ااراء البناءة تصب ي خدمة امواطن واجتمع
 

 
 
 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 اラ فヰم الطالب لحقوقه العامة ヱاحتراュ حقوベ ااخرين  -なأ
 حسب التشريعاれ القديمة ヱااキياラ السماヱية ヱممارسته -にأ
 الحق قي الرأي في مجااれ الحياり السياسية ヱااقتصاヱ キااجتماعية  -ぬأ

 حاضرا  -ねأ
  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - م جديدヰسب الطالب فムاصة بالموضوع تガال れاキالمفر ゥشر  
ゆに -  ポوヤالى س れة في المجتمع وتحول هذه المفرداゅحيヤل 
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 اامثるヤ  –طرح ااسئるヤ  –المنゅقشる  -الحوار –المحゅضرة 
 
 

 ヅرائق التقييم      

 るاليومي れゅنゅاامتح–  るريヰالش れゅنゅالتحضير اليومي  –اامتح 
 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- るヤلاسئ るوالواضح るالصريح るبゅوااج るيヤدة والفعゅالج るقشゅالمن 
ァに- ゅヰقشتゅومن るمع ااحداث اليومي れربط المفردا 
ァぬ- 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 るاليومي れゅنゅاامتح–  るريヰالش れゅنゅاامتح– るاليومي れالتحضيرا 
 

 ヅرائق التقييم    

 اامثるヤ –طرح ااسئるヤ  –المنゅقشる  -الحوار –المحゅضرة 
 

 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- ゅヰعن るبゅر" وااجゅااخب" るااحداث اليومي るقشゅمن 
キに- るبヤالط るركゅمش 
キぬ- 
キね-    



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 مفاميمها / مايتهاحقوق اانسان / تطورها / 
 امنشورا ت والتقارير حول حقوق اانسان / جامعة بغداد

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

الوحدり / المساベ  اسم
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

1+2+3+4 
   4 

اكتساب معرفة حقوقه العامة 
وحقوق ااخربن من خال 

اﾅقوق ي اﾅضارات واادان 
والتشريعات اﾅديثة ي 

اجتمعات وي اامور السياسية 
 وااقتصادية وااجتماعية

حقوق اانسان ي اﾅضارات 
 القدمة/ العراقية اليوانية الرومانية 

 
 نظري 

 
امتحان + نشاط 

 يومي 
5+6+7+8 

 
حقوق اانسان ي اادان 
 السماوية ااسام وامسيحية

 
   = 

 
 مناقشة 

9+10+11+
12  

دستور مهورية العراق ) اﾅقوق 
ااقتصادية وااجتماعية 

  (والسياسية والثقافية 

 
 

   = 

 
 حوث نظرية 

13+14+15
+16  

بعض امواد من ااعان العامي 
 ﾅقوق اانسان 

 
   = 

 

17+18+19
+20  

مضمون ااعان العامي 
 ااعراف الدوي ومراحله 
 امنضمات غر اﾅكومية 

 
   = 

 

21+22+23
+24  

  مات غر اﾅكوميةظامن
 

    = 

 

25+26+27
+28 

 

  -تعريفها-الدمقراطية
 مظاهر الدمقراطية -الصعوات

 ركائزها والياها
 الدستور اليمقراطي

 

 
 

    = 

 

29+30 
 

العاقة بن الدمقراطية وحقوق 
 اانسان

 
    = 

 



 القبول  .13

 حسب القبول امركزي المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

 اكر من اﾆطة ااستيعابية أكبر عدキ من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 رياضياPHMT1 れ 106 اسم / رمز المقرر .3

 البムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 تقريباساعة キراسية   90 عدキ الساعاれ الدراسية )الムلي( .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعليم الطالب على المباキيء ااساسية لفيزياء ميムانيムية الحركة بانواعヰا ヱالقوانين ااساسية لتفسير 
 ドواهرالحركة الطبيعية ヱاعداキ الطالب الطلبة بムيفية شرゥ اヱ تفسير هログ الヌواهر ヱقوانينヰا

 ログيف هドكيفية تو.りفي الحيا ロالمتوفر れمن التطبيقا りキالمعرفة في ااستفا 
 توضيح امんلة واقعية يعيشヰا الطالب في حياته

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر ヱصف المقرر هグا まيجاコاً مقتضياً أهم خصائص المقرر ヱمガرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ً عما クまا كاラ قد حقق ااستفاりキ القصوン من فر  التعلم المتاحة. ヱابد من الربط بينヰا ヱبين ヱصف  مبرهنا

 البرنامج.



 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ
ヱالقوانين المتعلقة ヱمن ثم الムمياれ المرتبطة بヰا   الムمياれ ااساسية القياسية ヱヱحداれ قياسヰاتعريف  -1

ヱصف قوانين الحركة ااساسية مع امثلة ヱاقعية مستガرجة  بالية حساها ヱكيفية تحديد ヱحداれ قياسヰا.
 . التسلسل اانسياني في شرゥ انواع حركة ااجساヱ ュشرゥ القوانين اخاصة لムل حركة. من الحياり اليومية

-   

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
 .  خبرり عملية للمفاهيم النヌرية المدرヱسة من خال المガتبر العمليまكساゆ الطالب  - 1
 .مヰارり استガداヱ ュسائل التدريس الحديثة في شرゥ المواضيعまكساゆ الطالب   - 2 

     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
.れكية في القاء المحاضراグال りالسبور ュداガالمناقشةمع الطلبة .الحوار است.  ゥرヅヱ.اأمثلة れامتحانا.

 تحريرية
 

 ヅرائق التقييم      

れيروالنشاط اليومي للطلبة  ،التحريرية لكل فصل مستقل  اامتحاناツاليومي وتسجيل المشاركة لكل  )التح
 ااختبار المفاجيء )الكوコ(. وطالبة(طالب 
ァ- يرムالتف れاراヰم 

 عليヰا.لغرض شギ الطلبة وإمكانية إجابتヰم  المحاضرり،طرゥ اأسゃلة أثناء  -1
2- りالعلمية خال المحاضر れاキانية تفسير بعض المفرムللطلبة ام ポيتر 
   

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 اأمثلة.ヅヱرゥ  المحاضرり الحوار المناقشة 
 

 ヅرائق التقييم    

れير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ( اامتحاناツرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحヰالش 

 キ- العامة れاراヰصي (. المガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ 
キ1- الموباياتヱ れفي الحاسبا りالتوضيح الحديثة المتوفرヱ سائل ااتصالヱ ュداガلمواكبة  ــتفعيل است

 ـاحدゐ التطبيقاれ الحياتية المرتبطة مع المحاضراれ العلمية النヌرية
  



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة
 ベالمسا / りاسم الوحد

 أヱ الموضوع
 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

  Functions -1  12=4و3 1+2+3+4
2- Functions analysis 

and graphic 
3- Properties of 

functions 
4- Mathematical 

models 
5- Limit and 

continuty 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

 Equation of -1  12=4و3 5+6+7+8
line 

2- General forms 
for equations of lines 

3- Parallel lines 
4- Perpendicular 

lines 
5- Angle between 

lines 
6- Physical 

application 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

   12=4و3 9+10+11+12
 
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 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

13+14+15+
16 

 Integration -1  12=4و3
2- General rules 
3- Integration 

Methods 
4-

 
Application(Work, 

Pressure ,Heat and 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 



 البنية التحتية  .12

 れالمطلوبة القراءا 
  النصو  اأساسية 
 كتب المقرر 
      ンأخر 

 النصوソ اأساسية 
1 – physics for scientists and enginners 
with modern physics, SERWAY, and 
JEWETT, 9-edt.. 2014 
 2 – Classical mechanics for physics 
graduate students, ERNESTO 
CORINALDESI. 1998 
3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 
GOREGE.2006  

 

  

  

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلباれ السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدキ من الطلبة 

Force 
17+18+19+

20 
 Trigonometric -1   12=4و3

Functions 
2- Properties 
3- Derivative 
4- Integral 
5- Application 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

21+22+23+
24 

   12=4و3
 
1- Expoential and 

logarithmic function 
2- Properties 
3- Derivative form 
4-  
 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

25+26
28+27+ 

 Integral Form  12=4و3
5- Application 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 
 + واجب بيتي

     6=2و3 30+29



 المقررり   ااستيعابيةأكبر من الガطة    أكبر عدキ من الطلبة 
 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ ﾞلية المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 などひ PHESعلم النفس التربوي اسم / رمز المقرر .3

 البムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

  にどなぱ- にどなひ الفصل / السنة .6

 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7
に  *の اسبوعيا( )عشر れساعا   +の *に =など  متحانيةま れساعا

 شヰرية

 にどなぱ- にどなひ تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   ヱفرヱعه ヱاهدافه  التربويヱعلم النفس أ  تعرف الطلبة على اهمية علم النفس 
 لガاصة من خال الموضوعاれ التي يتناヱلヰا بدヱر علم النفس التربوي في حياتヰم اゆ  تعرف الطلبة 

بعد ァ  جعل الطلبة لديヰم القدرり على استガداュ الموضوعاヱ れ المفاهيم التي تم تدريسヰا لヰم في حياتヰم المヰنية 
  تガرجヰم ヱممارسة مヰنة التدريس.  

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

  نفس ヱاهميته ヱفرヱعه ヱمدارسه ヱاهدافه.علم التعرف على  -なأ
 تعرف على علم النفس التربوي ヱاهميته في حياり الطالب ヱالمدرل.  -にأ
تعرف الطالب على موضوعاれ علم النفس التربوي ) الدافعية  اانتباヱ ロااحسال ヱااキراぬ-   ポأ

ラالنسياヱ كرグالتヱية الراجعة  انتقال اثر التعلم  المفاهيمグالتغ  ) 

تعرف الطالب على الفرベヱ الفرキية  ヱنヌرياれ التعلم ヱキヱرها في توصيله لماキته التي سيدرسヰا بعد  -ねأ
 تガرجه

 



 

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな –  نه من التعاملムتم れاراヰالطالب م ゆا.اكساヰمع المواقف الحياتية التي يمر ب 
ゆに – نه من كيفيムتم れاراヰالطالب م ゆنة التدريس.ة التعامل اكساヰعند ممارسته لم グمع التامي   
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 التقارير اليومية ヅرゥ ااسゃلة  المناقشة  المحاضرり  الحوار  
 

 ヅرائق التقييم      

 اامتحاناれ الشヰرية   النشاヅ اليومي ) تقارير عن موضوع المحاضرり + تحضير يومي( 
 
 

ァ- れاراヰير مムالتف 
ァな- 
ァに- 
ァぬ- 
ァね-   

 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- 
キに- 
キぬ- 
キね-    



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

 に  *の ااヱل
التعرف على علم 

 النفس

النفس   ما هو علم
  ه  اهدافتعريفه

 فرヱعه  مدارسه. 

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 التعرف على السلوに  *の ポ الثاني
 れاキمحد   ポالسلو
السلوポ البيولوجية  

 البيゃية. 
 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 に *の  الثالث
التعرف على علم 

 التربويالنفس 

تعريف علم النفس 
التربوي  اهميته  

العملية التعليمية ヱعلم 
 .النفس التربوي

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 に  *の الرابع
 ァクالتعرف على نما

 في علم النفس التربوي

نموァク كاヱسماير 
 ァクين  نموヱキكوヱ

 れبرヱجلزر   –ر
ュبنيامين بلو ァクنمو. 

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 に  *の الガامس
التعرف بطرائق علم 

 النفس التربوي

ヅريقة الماحヌة 
العلمية  الماحヌة 
الグاتية  الماحヌة 

 .الطبيعية

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

التعرف بطرائق علم  に  *の الساキل
 النفس التربوي

الدراساれ التتبعية   
المنヰج ااكلينيムي  
 المنヰج التجريبي.

 نヌري
ヅيومي  نشا

)تحضير + 
 تقرير(

 التعرف على الدافعية  に  *の السابع

تعريف الدافعية  
تصنيفヰا  ドヱائفヰا  
 りاستراتيجية استثار

 الدافعية. 

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 に *の الثامن
 ロالتعرف على اانتبا

 ヱااキراポ الحسي

معنى اانتباロ  العوامل 
   المؤثرり فيه  انواعه

 ュعدロاانتبا. 

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 に  *の التاسع
 اانتباロ التعرف على

ヱالحسي ポراキاا 

  ポراキتعريف اا
تعريف ااحسال  
اقساュ ااحسال  

العوامل المؤثرり في 
.ポراキااヱ ااحسال 

 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

التعرف على الグاكرに  *の  り العاشر
ラالنسياヱ 

الグاكرり  تعريف 
 نヌري انواعヰا  نヌرياتヰا.

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

الحاキي 
التعرف على الグاكرに  *の  り عشر

ラالنسياヱ 

  ラتعريف النسيا
 نヌرياته.

 
 

 نヌري
نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(
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 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

( رؤوف حمود القيسي، عمان، دار 2008علم النفس الربوي )  -
 دجلة

 كتب ومصادر خارجية عن امادة خارج الكتب وامازم امقررة .  -

التعرف على الグاكرに  *の  り الثاني عشر
ラالنسياヱ 

العوامل المؤثرり في 
عمليتي التグكر 

.ラالنسياヱ 
 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 التعرف على التفムير に  *の الثالث عشر

تعريف التفムير  
ا راضه  انواعه  

صفاれ المفムر الجيد  
 ヅرベ استثارり التفムير

 نヌري
نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

التعرف على الفرに  *の  ベヱ عشرالرابع 
 الفرキية

 ベヱتعريف الفر
انواعヰا   الفرキية 
توコيعヰا   اسبابヰا 

 كيفية مراعاتヰا 

 نヌري
نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

الガامس 
التعرف على الفرに  *の  ベヱ عشر

 الفرキية

ااヅفال  ير العاキيين  
ااヅفال بطيゃوا التعلم  

ااヅفال المتガلفين 
عقليا  ااヅفال 
عاليا المضطربوラ انف
ヱ ير المتムيفين 

 اجتماعياً.

 نヌري
نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 الساキل
التعرف على نヌرياに  *の  れ عشر

 التعلم 

 ヅرية ااشراヌن
 ラي لـ ) ايفاムاسيムال

 .بافلوف(
 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

التعرف على نヌرياに  *の  れ عشرالسابع 
 التعلم

نヌرية التعلم ااجرائي 
 نヌري .لـ )سムنر(

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

نヌرياれ التعرف على  に  *の عشر الثامن
 التعلم

النヌرية ااキراكية 
ヱااستبصارية لـ 

 .)كوهلر(
 نヌري

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

التعرف على انتقال  に  *の عشر التاسع
 اثر التعلم

تعريف انتقال اثر 
التعلم  اهميته  
 .انواعه  نヌرياته

 نヌري
نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

التعرف على التغグية  ラヱ に  *のعشرال
りالمرتد 

تعريف التغグية 
 نヌري المرتدり  انواعヰا.

نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(

 الحاキي
 التعرف على المفヰوラヱ に  *の .ュعشرヱال

  ュوヰتعريف المف
ヱキرها  انواعヰا  
تعلمヰا  العوامل 

 المؤثرり فيヰا.

 نヌري
نشاヅ يومي 
)تحضير + 

 تقرير(



متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 الزياراれ الميدانية للطلبة المطبقين للمرحلة الرابعة

 

 القبول  .13

 في ضوء الية القبول المركزي المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

  أكبر عدキ من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 PHM 103ميムانيك /الصف ااヱل اسم / رمز المقرر .3

 البムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 تقريباساعة キراسية   90 عدキ الساعاれ الدراسية )الムلي( .7

 19/12/2018 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

لتفسير  ليم الطالب على المباキيء ااساسية لفيزياء ميムانيムية الحركة بانواعヰا ヱالقوانين ااساسيةتع
 بムيفية شرゥ اヱ تفسير هログ الヌواهر ヱقوانينヰاالطلبة  ドواهرالحركة الطبيعية ヱاعداキ الطالب

 .التطبيقاれ المتوفرロ في الحياりكيفية توドيف هログ المعرفة في ااستفاりキ من 
 توضيح امんلة واقعية يعيشヰا الطالب في حياته

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر ヱصف المقرر هグا まيجاコاً مقتضياً أهم خصائص المقرر ヱمガرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ً عما クまا كاラ قد حقق ااستفاりキ القصوン من فر  التعلم المتاحة. ヱابد من الربط بينヰا ヱبين ヱصف  مبرهنا

 البرنامج.



 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ
ヱالقوانين المتعلقة ヱمن ثم الムمياれ المرتبطة بヰا   الムمياれ ااساسية القياسية ヱヱحداれ قياسヰاتعريف  -1

ヱصف قوانين الحركة ااساسية مع امثلة ヱاقعية مستガرجة  بالية حساها ヱكيفية تحديد ヱحداれ قياسヰا.
 . التسلسل اانسياني في شرゥ انواع حركة ااجساヱ ュشرゥ القوانين اخاصة لムل حركة. من الحياり اليومية

-   

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
 .  خبرり عملية للمفاهيم النヌرية المدرヱسة من خال المガتبر العمليまكساゆ الطالب  - 1
 .مヰارり استガداヱ ュسائل التدريس الحديثة في شرゥ المواضيعまكساゆ الطالب   - 2 

     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
.امتحاناれ اأمثلة.ヅヱرゥ  .المناقشةمع الطلبة .الحوار المحاضراれ.استガداュ السبورり الグكية في القاء 

 تحريرية
 

 ヅرائق التقييم      

れيروالنشاط اليومي للطلبة  ،التحريرية لكل فصل مستقل  اامتحاناツاليومي وتسجيل المشاركة لكل  )التح
 ااختبار المفاجيء )الكوコ(. وطالبة(طالب 
ァ- يرムالتف れاراヰم 

 عليヰا.لغرض شギ الطلبة وإمكانية إجابتヰم  المحاضرり،طرゥ اأسゃلة أثناء  -1
2- りالعلمية خال المحاضر れاキانية تفسير بعض المفرムللطلبة ام ポيتر 
   

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 اأمثلة.ヅヱرゥ  المحاضرり الحوار المناقشة 
 

 ヅرائق التقييم    

れير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ( اامتحاناツرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحヰالش 

 キ- العامة れاراヰصي (. المガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ 
キ1- الموباياتヱ れفي الحاسبا りالتوضيح الحديثة المتوفرヱ سائل ااتصالヱ ュداガلمواكبة  ــتفعيل است

 ـاحدゐ التطبيقاれ الحياتية المرتبطة مع المحاضراれ العلمية النヌرية
  



 البنية التحتية  .12

 れالمطلوبة القراءا 
  النصو  اأساسية 
 كتب المقرر 
      ンأخر 

 النصوソ اأساسية 
1 – physics for scientists and enginners 
with modern physics, SERWAY, and 
JEWETT, 9-edt.. 2014 
 2 – Classical mechanics for physics 
graduate students, ERNESTO 

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة
 ベالمسا / りاسم الوحد

 أヱ الموضوع
 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

المعرفة في  اكتساゆ 12=4و3 1+2+3+4
مجاメ فヰم معنى 
قوانين الحركة 

 الوحギاれبانواعヰا مع 
 .  المستخギمة

 ギواح ギوالحركة ببع サالقيا
وشرゥ المعنى القيزياوي 
 れوالكميا れاヰللمتج

 العギدية
 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

المعرفة في  اكتساゆ 12=4و3 5+6+7+8
 メمجاンالحركة والقو   

 ンين والقوギالحركة ببع
 المرافقة للحركة 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

المعرفة في  اكتساゆ 12=4و3 9+10+11+12
 メائرية مجاギالحركة ال

 المنتظمة

تفسير المعنى الفيزياوي 
للحركة الギائرية المنتظمة مع 
りلة التوضيحية من الحياんاام 

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

13+14+15+
16 

شرゥ عام ومفصل عن  مفاهيم الشغل والطاقة 12=4و3
المعنى الفيزياوي للشغل 
 メمع اشكاヰوكيفية ربط

 الطاقة

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

17+18+19+
20 

 مفاهيم حفظ الطاقة   12=4و3
 

 

شرゥ عام ومفصل لمفاهيم 
حفظ الطاقة والقوانين 

 الخاصة بヰا

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

21+22+23+
24 

مفاهيم التصادماれ  12=4و3
 والزخم الخطي 

شرゥ عام ومفصل للمعنى 
 れالفيزياوي للتصادما
مابين ااجسام 

 ومفヰومحفظ الزخم

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 

+ واجب بيتي 
          ラامتحا  + 

25+26
28+27+ 

مفاهيم الحركة  12=4و3
 الギورانية

شرحعام للحركة الギورانية 
والقوانين المستخギمة 
 れللتفسير مع المصلحا

 العلمية المرتبطة بヰا

حل اسゃلة في  نظري
داخل الصف 
 + واجب بيتي

امكانية مراجعة  6=2و3 30+29
 メالفصو 

مراجعة عامة للمقرر 
الギراسي مع امكانية 
تحسين اداء الطالب من 

  تكرار محاواれ ااختبار

  



CORINALDESI. 1998 
3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 
GOREGE.2006  

 

  

  

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلباれ السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدキ من الطلبة 

 المقررり   ااستيعابيةأكبر من الガطة    أكبر عدキ من الطلبة 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 /صباحي ) شعبة أ  شعبة ب  امرحلة الثانية  /والتعليم الثانوي اإدارة الربوية  -:وصف المقرر
  الفيزاءقسم 

 ير  من قبل م.د سراب فاضل خ

 

 كلية التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثم  المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 ヱالتعليم الثانوياإキارり التربوية  اسم / رمز المقرر .3

 بムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

 にどなぱ الفصل / السنة .6

 ساعة  なにどشヰر = なは *ぬどساعة في الشヰر العدキ الムلي  なは )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 にど/なに/にどなぱ تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

يادة التغير ودورها ي فضا عن التعرف على ق التعرف على ماهية القيادة اإدارية وما هي الفروق اجوهرية بن القائد وامدير  -は الصفية واهم ﾉااها . اإدارةالتعرف على   -の والفنية . اإداريةامدرسية واهم مهام امدير  اإدارةتعريف  -ね امقارنة بن أماط اإدارة . -ぬ الامركزي .التعرف على أهم ااجاهات اﾅديثة ي اإدارة ) النظام امركزي (  والنظام  -に هي مستوات النظام الربوي ي العراق . تعريف الطالب معى اإدارة وما -な أهداف المقرر .9

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 .  امؤسسات التعليمية 

 ば-  》التطرق إى مواضيع اإشراف الربوي ومراحل تطور ぱ-  هيئة الطالب إى التطبيق العملي من خال موضوعات  اإدارة  واإشراف الروي ひ-  ومشكاته  وأهدافهالتعليم الثانوي  أميةتوضيح など-  ااها .توضيح معى اجودة الشاملةﾉ ي التعليم واهم 
 
 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 يقارラ الطالب بين اإキارり المتسلطة ヱالديمقراヅية  أな-ラأ
 كعلم ヱفن  اإキارりيناقش الطالب  أに- ラأ
 الصفية  اإキارりيعرف الطالب  أぬ- ラأ

 يبن الطالب هيムلية التعليم الثانوي في العراベ  أの-  ラأ

 المدرسية  ヱاإキارり التربوية  اإキارりيقارラ بين  أは-  ラأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな –  تدريب الطلبة علىりارキま  الصف 
ゆに –  امية التي تشجع على التفاعل الصفي  اأساليبيطبقムال 
ゆぬ -  ラأ  れرسا حول موضوعاキ يلقيりارキاإشراف اإヱ  التربوي 
ゆね-   افعية الطلبة للتعلم  اأساليبيطبقキ التي تثير    

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
1-  りالمحاضر 

 المناقشة  -2
 
 

 ヅرائق التقييم      

 .اامتحاناれ الشヰرية   -1

 まعطاء الطلبة أسゃلة أثناء الدرل لقيال مدン استيعابヰم للموضوع. -2

3- キعداま  れتقريرا عن بعض الموضوعا. 

 
 
 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- يرムالتف りارヰاإبداعيم  
ァに- ير الناقدムالتف りارヰم 
ァぬ- 
ァね-   



 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

1-  りالمحاضر 

 المناقشة  -2
 

 ヅرائق التقييم    

 
 اامتحاناれ الشヰرية   -1

2-  りلة المتعلقة بالمحاضرゃتقديم  حل لبعض ااس 

3-  キاعداれتقريرا عن بعض الموضوعا 
 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな-   اإلقاء りارヰم 
キに-  ضبط الصف りارヰم 
 
   



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم التعليمヅريقة 

な ね 

يعرف الطالب معنى 
اإキارヱ りمن هو 

مؤسس كل نヌرية من 
 りارキاإ れرياヌن 

 りارキتعريف اإ
ヱالتطور التاريガي 

りارキلإ  

 المناقشة 
اأسゃلة 
 الصفية 

に ね 
 れبين مستويا ラيقار
 اإキارり بالتفصيل 

 ュاヌالن りارキま れمستويا
 ベالتربوي في العرا

りارキاهم خصائص اإヱ 
 التربوية الحديثة

 المناقشة
اأسゃلة 
 الصفية

ぬ ね 
 ュاヰالتمييز بين الم

 れاراヰالمヱ اريةキاا 

 りارキتعريف اإ
 ュاヰمヱ  المدرسية

 المدير ヱابرコ مヰارته 

 المناقشة 
ااسゃلة 
 الصفية 

ね ね 
 れايجابيا ラبيا

 ュاヌكل ن れسلبياヱ 

ااتجاهاれ الحديثة في 
اإキارり التربوية 

)المركزية 
 ( ةヱالامركزي

 المناقشة 
ااسゃلة 
 الصفية 

の ね 
 ヅالمقارنة بين أنما

 りارキاإ 

ヅأنما りارキاإ 
 ヅالنشاヱ المدرسية

 المدرسي 

 المناقشة 
ااسゃلة 
 الصفية 

は ね 

توضيح عملية التفاعل 
 れاهم مجااヱ الصفي

りارキالصفية  اإ 

りارキالصفية  اإ 
 りالمحاضر
 ヱالمناقشة 

التدريب على 
りارキま  الصف
ュالطلبة  أما ば+ぱ+ひ ね*ぬ=なに 

المقارنة بين أنواع 
 اإشراف 

التربوي  اإشراف
 ュاヰم ロومه تطورヰمف
 المشرف التربوي 

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة 

ااسゃلة 
 الصفية 

など+なな+ なに ね*ぬ=なに 

يوضح كيفية 
التムامل في 

 اأヱキار
 ااشرافية

التムامل بين ヱキر 
المدير ヱالمشرف في 

 ュاヰاإشرافيةالم  

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

ااسゃلة 
 الصفية

なぬ+なね+ なの ね*ぬ=なに 
يميز بين اأساليب 

الفرキية ヱالجمعية في 
 اإشراف

أساليب اإشراف 
التربوي الفرキية 

 ヱالجمعية  

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

اأسゃلة 
+なは+なば الصفية なぱ+なひ+ にど 

ね*の=にど  بين ラيقار
 القائد ヱالمدير 

    りキيعرف القيا
 أهميتヰا  الفرベ بين

 りキالمدير   قياヱ القائد
 التغيير

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

اأسゃلة 
 الصفية

にな+にに+ にぬ+にね ね*ね=なは 
 ュوヰيعرف مف

 りキالجو
 الشاملة 

اهمية الجوりキ الشاملة 
 في التعليم ヱمجااتヰا 

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

اأسゃلة 
+にの+には الصفية にば ね*ぬ=なに 

 
يوضح أهداف التعليم 

 الثانوي

 تعريف التعليم الثانوي
 اهدافه   هيムل التعليم 

 الثانوي

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

اأسゃلة 
 الصفية
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 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 ا توجد كتب مقررة ، يعتمد على امصادر التالية 
 にどどなسامي عريفج ، اادارة الربوية امعاصرة ،  -1

 にどどひي التعليم ،   ةامد يوسف ، الامركزي -2

 ﾊにどどなمد عبد القادر ، اادارة امدرسية اﾅديثة ،  -3

 ﾊにどどどمد رسان ، اادارة علم وتطبيق /  -4

 にどどどاجاهات حديثة ي اادارة امدرسية / ابو وفاء واخرون ،  -5

 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

التوجيه إى مواقع الكرونية  ها عاقة موضوعات امادة  ، توجيه الطلبة على 
 اإدارة الربوية  استخدام مكتبة الكلية لاطاع على امصادر اﾆاصة

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 ايوجد 

 

 القبول  .13

 حسب رؤية خطة قبول الجامعة  المتطلباれ السابقة

 なの أقل عدキ من الطلبة 

 にの أكبر عدキ من الطلبة 

 

にぱ+にひ+ ぬど ね*ぬ=なに 
يطلع على  التعليم 
الثانوي في ヱキل 

 مガتلفة  

مشムاれ التعليم 
 الثانوي 

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

اأسゃلة 
 الصفية



 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الヰيんم كلية المぽسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 PHOP 210البصرياれ اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوサ البرامج التي يギخل فيヰا .4

 الギوام اليومي أشكاメ الحツور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 عギد الساعاれ الギراسية )الكلي( .7
ساعاx =4  れ 4  1ساعة دراسية  +  84=  3و 28

 شヰرية إمتحانية
 باإضافة إلى اإمتحاناれ المركزية والنヰائية السنوية  

 2018/2019 تاريخ إعギاد هグا الوصف .8

 أهギاف المقرر .9

  تعرف الطلبة على موضوعれة  البصرياんيギم مبادئ الفيزياء الحヰفي ف ロودور
 وإستخギاماته اليومية .

  كيفية ログام هギاستخンا بالظواهر العلمية ااخرヰاليومية وربط りالمعرفة في الحيا 
  الفيزياء ودور りبقيمة وأهمية ماد ラالتربية للعلوم الصرفة يشعرو れيجعل طلبة كليا

れالتخرج  البصريا ギبع サارギم مع طلبة المヰفي العلوم والتكنلوجيا وكيفية تعامل
والمتوسطة واإعギادية  وممارسة إختصاصاتヰم كمギرسين في المギارサ اإبتギائية

وبعض المختبراれ البحんية في دوائر الギولة المتعلقة بالصناعة وفي مجاメ البحث 
 والتطوير.

يوفر وصف المقرر هグا إيجاコاً مقتツياً أهم خصائص المقرر ومخرجاれ التعلم المتوقعة من 
 ギالتعلم المتاحة. واب ソمن فر ンالقصو りحقق ااستفاد ギق ラا مبرهناً عما إذا كاヰالطالب تحقيق

 من الربط بينヰا وبين وصف البرنامج.



  يف المعرفة العلميةドالحياتيةتو れة المشكاヰعلى مواج ロギللطالب بشكل يساع 
 

 مخرجاれ التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفヰم -أ
 

a.  りالتعُرف على مادれا العلم ليصبح من اهم فروع وكيف نشأ  البصرياグوتطور ه
 .الفيزياء وارتباطه المباشر بالتطبيقاれ العلمية الحギيんة

b. ا بالظواهر عُرف على التヰا وربطヰمن りوكيفية ااستفاد れالمفاهيم ااساسية للبصريا
 .اليومية

c. メا للوصوヰيفドل للمعلومة وكيفية توんام اامギااستخ りم الصحيح للمادヰالى الف 
d. .العلمية الخاصة بكل معرفة علمية れالتعرف على التطبيقا 
 
 ゆ-  الخاصة بالموضوع れاراヰالم 
 

a.  メالطالب معرفة في مجا ゆإكساれالبصريا ログحيث من الممكن للطالب تحويل ه ،
 المعرفة إلى تصرف عنギما يقتツي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .

b.    الطالب ゆإكسا りركيز ラيف المعرفة المكتسبة لتكوドمة في توコالا りارヰالم
 . واهر الفيزياوية المتعلقة بالبصرياれاساسية في فヰم الظ

 
 

 
 りالمتوفر れلة، والمختبر العملي، والمعلوماんاأم ゥالحوار ، المناقشة ، وطر ، りالمحاضر

 عبر اإنترنت.
 

 
اإمتحاناれ الشヰرية، والواجباれ البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل 

 مشاركة لكل طالب وطالبة (.ال
 
 مヰاراれ التفكير -ج
 

                                               طرゥ اأسゃلة أثناء المحاضرり ، لغرض شギ الطلبة وإمكانية إجابتヰم عليヰا .  -1
2- れربط موضوع البصريا  りا الطلبة، وإمكانية اإستفادヰة التي يعيشゃبما يحصل في البي

                                                                                            سير الحياり والتمتع باإنجاコاれ العلمية والتكنلوجية.  منヰا في تي
فيما يتعلق بالتطبيقاれ  البصرياれطرゥ اأسゃلة والبحث عن آخر مستجギاれ علم  -3

 سية وعلم اإتصااギ.れالヰن



 

 
 

 

العامة والمنقولة ) المヰاراれ اأخرン المتعلقة بقابلية التوドيف والتطور  المヰاراれ  -د 
 الشخصي (.

1-  れل للمفاهيم المتعلقة بالبصرياんام اامギااستخ ソا للمعرفة المتكاملة بخصوヰيفドوتو
 تفسير الظواهر العلمية

 معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة بتفسير الظواهر البصرية -2
 لاجヰزり البصرية ومعرفة كيفية استخギامヰاااستخギام اامんل  -3
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مخرجاれ التعلم  الساعاれ اأسبوع
 المطلوبة

اسم الوحりギ / المساق أو 
 الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1+2+3+
 12=4و3 4

إكتساゆ المعرفة 
 メفي مجا
れالبصريا  ギيヰوتم

لمفاهيم لبعض ا
اأساسية  المتعلقة 

بفروع علم 
れالبصريا 

 وءツطبيعة ال    ラوم الفوتوヰمف  .  وءツوم الموجي للヰالمف   معامل اانكسار  المسار البصري 
 

 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

و نشاط 
 يومي

 
5+6+7+
8 

  
 12=4و3

 
إكتساゆ المعرفة 

 メفي مجا
 れالبصريا

  الヰنギسية

 واانكساراا サنعكا 
  ゥاانكسارفي السطو

 الكروية
  れساギالع 
  ساتالرقيقةギوالسميكةالع 

 
 نظري

ラإمتحا 
الفصل 

メو  ااو
 نشاط يومي

 
 
9+10+

11+12 

 
 
 12=4و3

 
 

إكتساゆ المعرفة 
 メفي مجا

 れالبصريا
 الヰنギسية

 
  المرايا 
 المرايا الرقيقة والسميكة 
  れساギالزيغ في الع

 والمرايا
 

 
 
 

 نظري

 
 ラإمتحا
ونشاط 

يومي ثم 
 ラإمتحا

 نصف السنة

 
13+14+
15+16 

 
 12=4و3

 
 ゆالمعرفة إكتسا

 メفي مجا
 れالبصريا
 الفيزيائية

  الزيغ 
 れساギالزيغ في الع 
   الزيغ في المرايا 

 

 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

و نشاط 
 يومي

 
17+18+
19+20 

 
 12=4و3

 
إكتساゆ المعرفة 

 メفي مجا
 れالبصريا
 الفيزيائية

  اخلギالت 
  المتعلقة ゆالتجار

 بالتギاخل
  اخل بظواهرギربط الت

 الطبيعية

 
 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

و نشاط 
 يومي 

 
21+22+
23+24 

 
 12=4و3

 
إكتساゆ المعرفة 

 メفي مجا
 れالبصريا
 الفيزيائية

  الحيود 
 المتعلقة بالحيود ゆالتجار 
  ربط  الحيود بالظواهر

 الطبيعية
 
 
 
 

 
 

 نظري

  
 ラإمتحا 

و نشاط 
 يومي 



 
 

  2019-2018للسنة الギراسية    التحギيث 
 المواضيع المحدثة ضمن الفصول  الفصل 

 メبيعة الضوء  ااوヅ  ميةムال れالبصريا 

 ドاهرり التفريق في المواشير  اانعムال ヱاانムسار  الんاني 

 السطوゥ  ير الムرヱية  اانムسار في السطوゥ  الんالث 

العدساれ الガاصة )  ير الムرヱية (  صيغة نيوتن  العدساれ  الرابع 
 れللعدسا 

 الガاصة المرايا السميムة  المرايا  الخامس 

サيغ الغبش البصري  الزيغ السادコ 

التداخل في اا شية الرقيقة )فقاعة الصابوラ   اا شية  التداخل  السابع 
  ير العاكسة (

 حيوキ فرانヰوفر ヱحيوキ فرينل   الحيوキ  الんامن 

 المواキ المستقطبة ) المواキ متباينة الガوا  ااتجاهية ( ااستقطاゆ  التاسع 

 التلسムوباヱ れالميムرヱسムوباれ  ااجヰزり البصرية  العاشر 
 
 
 
 

12. メالقبو 

 في ضوء آلية القبوメ المركزي المتطلباれ السابقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عギد من الطلبة

 المقررり ااستيعابيةأكبر من الخطة  أكبر عギد من الطلبة
 
 
 
 
 

 
25+26+ 
27+28 

 

 
 12=4و3

 
 

إكتساゆ المعرفة 
 メفي مجا

 れالبصريا
 الفيزيائية

   

 ゆااستقطا 
  المتعلقة ゆالتجار

ゆبااستقطا 
  ゆربط ااستقطا

 بالظواهر الطبيعية
  البصرية りزヰااج 
  

 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

و نشاط 
 يومي

 
 
 
  



                                        
 
 
 

 
 
 
 

りرسو المادギم  
 
         د. عاء بギر حسن   م. .أ
         د. ابتسام محمギ تقي م. 
  ラم حسوドكا ラم. د. حنا 

 れالمطلوبة :القراءا 
  اأساسية ソالنصو 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 النصوソ اأساسية 
 ا توجギ نصوソ أساسية في المنヰج العلمي للギراساれ اأولية. 

من المواضيع التي أتفق عليヰا في قطاعية  البصرياりれ ماد
وا يوجギ كتاゆ منヰجي  العربية التربية أラ يكوラ المنヰج باللغة 

 ثابت
 

 : ンأخر 
لم الفيزياء متعلق عتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

 . لبصرياれبمادり ا

 メاんخاصة ) وتشمل على سبيل الم れمتطلبا
ورス العمل والギورياれ والبرمجياれ والمواقع 

 االكترونية (

 
 

يتمتع الطلبة بإجراء العギيギ من التجارゆ العملية تحت إشراف 
.メا المجاグأكفاء في ه りグأسات 

 
 

 メاんااجتماعية ) وتشمل على سبيل الم れماギالخ
محاضراれ الツيوف والتギريب المヰني 

 والギراساれ الميギانية ( 

 
 れاتي لرؤية جميع التطبيقاグتوجيه الطالب في اإعتماد ال

 りالحياتية في ماد れاليومية البصريا りギوتفاعل عبر المشاه
 الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 الصوت والحركة الموجية اسم / رمز المقرر .3

 218PHS/  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة نظرية   60 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . الصوれ والحركة الموجية وأهميتヰا في علم الفيزياءموضوع مفاهيم اساية فيتعرف الطلبة على 
الصوれ، تفسير الظواهر الطبيعية المرتبطة بالصوれ والحركة الموجية مんل انتقاメ في  المعرفة التي يكتسبヰا الطالب توドيف

  سماعه، وتأثيراته.
 اختصاصاتヰمممارسة مادり الصوれ والحركة الموجية عنギ اكساゆ الطلبة مヰاراれ التفكير الاコمة استخギامヰا في مجاメ تギريس 

 サارギرسين في المギائيةكمギادية ،المتوسطة،  اابتギالعلوم أو الفيزياء. واإع りضمن مقرر ماد ラوالتي تكو  
れاراヰالطلبة م ゆية والتطبيقي اكساんالبح れا في المجااヰمギي في  ةالبحث العلمي استخんولة المعنية بالجانب البحギفي دوائر ال

 مجاメ الصزれ والحركة الموجية.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 التعليم ヱالتعلم ヱالتقييممガرجاれ التعلم ヅヱرائق  .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

اラ يتعرف الطالب على اأنواع على الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظرياれ والقوانين المتعلقة بمقرر الصوな-   れأ
 .والحركة الموجية

 والصンギ.اラ يتعرف الطالب على الظواهر الطبيعية المرتبطة بالصوれ والحركة الموجية مんل الرعに-  ギأ
 اラ يتعرف الطالب على التطبيقاれ العملية المتعلقة بمادり الصوれ والحركة الموجية مんل السونار.  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな–  على المعرفة العلمية メعلى الحصو ロギمة لتعلم طريقة التفكير العلمي التي تساعコالا れاراヰالطالب الم ゆاكسا

 .    وتحويل ذلك إلى سلوポ متبع في حل المشكاれ العلمية
ゆに–  العملية المرتبطة れم وتفسير الظواهر الطبيعية والتطبيقاヰعلى ف ロギالتي تساع れاراヰالطالب الم ゆاكسا

 .بالصوれ والحركة الموجية
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 .طريقة التقصي وااكتشاف طريقة حل المشكاれ،المناقشة ، طريقة المحاضرり ، طريقة 
 
 

 ヅرائق التقييم      

 
ومشاركة الطالب في النقاشاれ ويتم تسجيل وتんبيت درجة لكل الواجباれ البيتية  الشヰرية، اامتحاناれاامتحاラ النصفي و

 مشاركة.
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな-  れالتفكير العلمي لحل المشكا れالعلميةتعليم الطلبة خطوا. 
ァに- اته اليوميةギته ومشاهゃالعلمية وبي りجعل الطالب قادرا على الربط بين الماد  .                                                                                            
ァぬ- لةゃاأس ゥلة طرんا واأمヰالطلبة علي れللتفكير العلمي ومناقشة إجابا りيرんالم.                                                         
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 .طريقة التقصي وااكتشاف طريقة حل المشكاれ،المناقشة ، طريقة المحاضرり ، طريقة 

 ヅرائق التقييم    

الطالب في النقاشاれ ويتم تسجيل وتんبيت درجة لكل ومشاركة الواجباれ البيتية  الشヰرية، اامتحاناれاامتحاラ النصفي و
 مشاركة.

 
 



 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キに- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キぬ- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キね-   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

ヅريقة 
 التعليم

 ヅريقة التقييم

 
1+2+3+4 

 
 8=4ل2

اكتساゆ المعرفة المتعلقة 
 れبـ: بماهية الصو

وشروط حギوثه وانتقاله، 
ااهتزاコ الحر، الحركة 

التوافقية البسيطة 
   وتطبيقاتヰا.

 ،れتعريف الصو( メالفصل اأو
السيكولوجي المعنى 

والفيزيائي للصوれ، شروط 
)ロوانتشار れالصو ゐوギح 

الفصل الんاني )الحركة 
ااهتزاコية، الحركة التوافقية 
البسيطة، تطبيقاれ على 

 الحركة التوافقية البسيطة(

 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي

 
5+6+7+8 

  
 8=4ل2

 
اكتساゆ المعرفة المتعلقة 

   بـ: مبギأ التراكب وأنواعه

الんالث )مبギأ التراكب، الفصل 
تراكب حركتين  توافقيتين في 
بعギ واحギ، تراكب حركتين 
التوافقيتين في بعギين 
 メباستعما れين، تطبيقاギمتعام

りبرامج المحاكا phet.)* 

 
 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي

 

9+10+11
+12 

 

 8=4ل2
 

اكتساゆ المعرفة المتعلقة 
   بـ: ااهتزاコاれ المツمحلة

الفصل الرابع )القوン المسببة 
اضمحاメ ااهتزاコاれ، معادلة 
الحركة التوافقية المツمحلة، 

أنواع الحركة التوافقية 
 メباستعما れمحلة، تطبيقاツالم

りبرامج المحاكا  phet. )* 

 
 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
メالفصل اأو 

13+14+
15+16 

 
 8=4ل2

 
اكتساゆ المعرفة المتعلقة 

بـ: ااهتزاコ القسري 
   والرنين

 コالفصل الخامس )ااهتزا
 コالقسري، معادلة ااهتزا

 れالقسري، الرنين، تطبيقا
 れعملية على الرنين، تطبيقا

りبرامج المحاكا メباستعما  
phet. )* 

 
 

 نظري

 
إمتحاラ ونشاط 

 ラيومي ثم إمتحا
 نصف السنة

17+18+
19+20 

 
 8=4ل2

 
اكتساゆ المعرفة المتعلقة 

   بـ: الحركة الموجية

الفصل السادサ)الحركة 
الموجية*، انواعヰا*، 
خصائصヰا، الموجاれ الواقفة، 
نظرية ااهتزاコ لوتر مشギود ، 

 الΔاれ الموسيقية*(

 
 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

21+22+
23+24 

 
 8=4ل2 

 
اكتساゆ المعرفة المتعلقة 
بـ: الموجاれ الطولية في 
 れالصو メوانتقا れاコالغا

れاコفي الغا   

السابع )الموجاれ الفصل 
الطولية في الغاコاれ، سرعة 

الموجة الطولية وتصحيح 
اباサ، شりギ الموجة 

 れاخل الموجاギالصوتية، ت
 الصوتية، تطبيقاれ عملية*(

 
 

 نظري

  
  

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 
25+26+ 
27+28 
 

 
2x 4=8 

 
 

اكتساゆ المعرفة المتعلقة 
بـ: اعتباراれ عامة في 

れالصو     

)القギرり والشりギ الفصل الんامن 
في الصوれ، حギود استجابة 

 ،れالبشرية للصو ラااذ
مقياサ الギسبيل، مفاهيم 

أساسية في السلم الموسيقي: 
 ،れدرجة الصو ،れعلو الصو

)*れتطبيقا ،れنغمة الصو   

 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 

29+30 
 

 4=2ل2
 

اكتساゆ المعرفة المتعلقة 
بـ: بعض الظواهر 

   الصوれالمتعلقة بانتشار 

الفصل التاسع )ドاهرり دوبلر، 
 ،れالصو サانعكا りاهرド
 ،れالحيود في الصو りاهرド
 れموجا ،*ンギالص りاهرド

 
 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي 



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 النصوソ اأساسية 
فيزياء الصوれ والحركة الموجية، امجギ عبギ الرコاق الكتاゆ المقرر:   ا توجギ نصوソ أساسية في المنヰج العلمي للギراساれ اأولية. 

 .2000كرجية، جامعة الموصل، الطبعة الんانية، 
:ンأخر 

1-THE PHYSICS OF VIBRATIONS AND WAVES, 
H. J. Pan, Sixth Edition, John Wiley & Sons, 2005. 

2- Vibrations and Waves, George C. King, WILEY, 
2009.  

  .باإضافة للمعلوماれ المتوفرり في اأنترنيت بصيغة نصوソ أو فيギو
 :.phet اكاりحموقع برنامج الم

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/category
/new  

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
ヱالدヱرياヱ れالبرمجياヱ れرش العمل 

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 
/ 
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 
/ 

 

 القبول  .13

 في ضوء آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي  المتطلباれ السابقة
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أقل عدキ من الطلبة 
 أﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة   أكبر عدキ من الطلبة 

 
 

 ماحظة: الفقرات امُشار اليها إشارة )*( هي فقرات حدثة على مفردات اللجنة القطاعية
 

 (*الرجة



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 نﾟهي】］ نب［/  نﾟصرفة ﾟلعلوم نﾟ『ربية ﾞلية المؤسسة التعليمية .1

 نﾟفي…ياء قس］ القسم الجامعي / المركز .2

 211PHAS/  علوم نﾟفلك اسم / رمز المقرر .3

 نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟيومي نﾟدونم أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة 30 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  
るميヤالع るالدراس るيヱمثل  لأجرام السما(مヱالنج ،ゆاكヱالكヱ ،れالمذنباヱ ،れالمجراヱ) 

 
 るاهر دراسヱالظ  ベيالتي تحدث خارج نطاヱمثل  الغاف الج(نيヱني الكヱالميكر るيヘヤإشعاع الخ .) 

 
  .ヱالحركヱ ،るعヤم اأرصاد الجヱيヱ ،るالكيمياء، الヘيزياءاأجسام السماヱيる من حيث التطヱر، اسる دريヰتم ب

 
 .الكヱاكゆ السيارة حヱل الشمس るدراسる قヱانين كبヤر الخاصる بحرك

 
  .الكسヱف ヱ لكل من الボمر ヱالشمسヱ دراسる ظاهرتي الخسヱف

 
  .تكヱن ヱتطヱر الكヱن

 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.

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/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%86%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
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%B0%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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%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/%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%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/%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%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%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


 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 معرفる اسرار الكヱن ヱالكرة اارضيる التي نعيش عヤيヰا.  -なأ
 فヰم الخヱاص الطبيعيる لكل من الشمس ヱالボمر ヱالكヱاكゆ السيارة ヱالنجヱم ヱالمجراに- .れأ
 ااهتمام بボياس مヱاقع ااجرام السماヱيる كالشمس ヱالボمر ヱالكヱاكヱ ゆالنجヱم.  -ぬأ

الجاذبياる، باضضااافる إلا  الボاادرة عヤا  تحديااد المヱاقااع  اضااطراباれإلا  فヰاام  ادى ヱاكااゆالボيااس الاادقيق لمヱاقاع الك -ねأ
فاي التنباؤ بالボヤااءاれ  اأجساام المجااヱرة لكヱكاゆ اأر تعボاゆ  عヤا  الحاليヱ るالماضيる لヤヤكヱاكاゆ بدقاる أكثر..ヱيسااعد

 .ヱااصطداماれ المحتمるヤ مع كヱكゆ اأر 
 

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - المادة. استخدام れرداヘفي شرح م るميヤسائل العヱاحدث ال 
ゆに -    العر るاستخدام شاشdata show).ررボبالم るالخاص れلعر  البيانا ) 
ゆぬ -  .ضاءヘفي مجال ال るميヤالع れاليه ااكتشافا れヤصヱعر  احدث ما ت 
ゆね-   .كيヤヘزة الرصد الヰاستخدام اج   

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 لطرベ النظريヱ るالعمヤيる في شرح المヱضヱع.ااستخدام 
 
 
 
 

 ヅرائق التقييم      

 
 يجرى التボييم من خال اامتحاناれ اليヱميヱ るالشヰヘيヱ るالتحريريヱ るالبحヱث الخاصる بالمادة.

 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- るيヤمن خال التمارين العم. 
ァに- るيヱヘالش れااختبارا. 
ァぬ- .عヱضヱبالم るث الخاصヱالبح るمناقش 
ァね-   )るヤحل ااسئ( るمن خال التمارين النظري. 

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 حسゆ ماذكر اعاه.
 

 

 ヅرائق التقييم    

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=%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
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


 

 
 حسゆ ماذكر اعاه.

 
 

 キ-  المتعلقة ンاأخر れاراヰالم ( المنقولةヱ العامة  れاراヰالم.) صيガالتطور الشヱ يفドبقابلية التو 
キな-                          .اليه من نتائج れヤصヱماتヱ るضائيヘال れل احدث الرحاヱح るاشيボن れاボヤتنظيم ح
キに- .هابل ゆヱسكヤا تヰصل اليヱاحدث النتائج التي ت るدراس 
キぬ-                                                                                 .ن حديثاヱصل اليه من اسرار الكヱما تم الت るمناقش                                           
キね-    



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

ヅريقة 
 التعليم

 ヅريقة التقييم

1+2+3+4 2× 4=8  ゆفااااي اكتسااااا るالمعرفاااا
مجاااااال عヤااااام الヘضااااااء 

ポヤヘالヱ 

 るااار، هندساااヤانين كبヱقااا __
 الكرة

 ،るيヱالسااااااااااما るبااااااااااボال __
るيヱالسما るاانظم 

منطるボ البرヱج، الヘصヱل _ 
 るااربع 

الترنح ヱالتمايد، حل ـــــ 
るヤأسئ 

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي

5+6+7+8 2× 4=8 ポـــــــــ  كذل るيزيائيااااヘاص الヱالخاااا
 لヤشمس

الخااااヱاص الヘيزيائيااااる ـــــــــ 
 لار 
الخااااヱاص الヘيزيائيااااる ـــــــــ 
 لボヤمر

ظاااااااهرتي الكسااااااヱف ـــــــــــ 
 ヱالخسヱف

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي

9+10+11
+12 

2× 4=8 ポالسيارة ـــــ كذل ゆاكヱالك 
 قاعدة بヱدـــــ 
 الشゆヰ، النيازポـــــ 
 المذنباれـــــ 

 

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي

13+14+
15+16 

2× 4=8 ポـــــــــــــــ كذل النجヱم،أقاااااااااااااادار  ــــ
 النجヱم،نヱرانيる النجヱم

ـــ أطياااف النجااヱم، عاقااる  ــــ
るرانيヱبالن るヤالكت 

مخطااط هيرتااز ساابرانポ  ـــــــ
 رسل
 تطヱر النجヱم ـــــ
 

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي

17+18+
19+20 

2× 4=8 ポال＝『ووووووووووم ال ＝ائيوووووووووة  ــــــــــــــ كذل
 والمتعددة

ـــ بعووأ أنوووام ال ＝ائيووات  ــــ
 الكسوفية

 ال＝『وم المتغيرة، ـــــ
 ال＝ابضات او ال【افقات ـــــ

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي

21+22+
23+24 

2× 4=8 ポم『رة درب التبانوة، ح『وم  ــــ كذل
 الم『رة 

ال『مهووورة ال＝『ميوووة فووووي  ـــــــ
 الم『رة

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

るص ااساسيヱالنص 
 الكヱن العميق

1.     るالمبسط るكيヤヘال るعヱسヱالم 
تاايليف  -عヤاام الヤヘااポ -الجاازء الثاااني  -فيزياااء الجااヱ ヱالヘضاااء  الكتاゆ المボرر 

 فيزياء الجヱ ヱالヘضاء الجزء ااヱل   النعيمي ヱفيا  عبد الヤطيف النجمالدكتヱر حميد مجヱل 
ポヤヘم الヤفي ع れمحاضراヱ るتم اعتماد مصادر حديث 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 るسطヱي في المدارس المتヱالسن るالرابع るヤالمرح るبヤتطبيق ط
るااعداديヱ 

 

 القبول  .13

 في ضヱء اليる الボبヱل المركزي المتطلباれ السابقة

 أقل عدキ من الطلبة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكبر من الخطる ااستيعابيる المボررة أكبر عدキ من الطلبة 

 

 الع＝اقيد ال＝『مية ــــ
السووودم، الموووادة موووابي   ـــــــ

 ال＝『وم

25+26+
27+28 

2× 4=8 ポأنوام الم『رات  ــــ كذل 
 مكونات الم『رات ــــ

 الكويزراتــــ 
تمووودد الكووووح والزحزحوووة  ـــــــ

 نحو اأحمر

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي

29+30 2× 2=4 ポالغاف ال『وي  ــــ  كذل 
 ال－عام ال－مسي ــــ

 _الضغط ال『وي 
_ اجهووووووزة ليوووووواح الضووووووغط 

 ال『وي 

امتحان+ نشاط  نظري
 .يヱمي



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 212PHEA( / 2نﾟكهربائية ونﾟمغ＞اطيسية ) اسم / رمز المقرر .3

 نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2019-2018 الفصل / السنة .6

 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7
ساعة عمليه  64ساعة نظرية و 64عملي بمعدل  2\نظري  2

 باﾟس＞ة
 2019-2018 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ヱتطبيقاتヰا ااساسيه تعريف الطالب أسس علم المغناヅيسية ヱالمجال الヰムرヱمغناヅيسي 
 الطالب ببعض اجヰزり القيال الヰムربائيةتعريف 
 للتيار الヰムربائيالمغناヅيسي الطالب بالمجال تعريف 

 ヱبعض ヱキائرها التطبيقية.اヱ المتناヱبة  ية المترりキキ ائنبりグ اساسية عن التياراれ الヰムرب
 سافاتت +قانون نمبير نﾟدنئري(–تعريف نﾟطاﾟب بقونني［ نﾟ＋ث نﾟكهرومغ＞اطيسي )فاتندني+ بايوت 

 وتوضيف ذﾟك في بع“ نﾟ『طبيقات كاﾟم＋وات نﾟكهربائيه ي  تعريف نﾟطاﾟب بمفاهي］ نﾟ＋ث نﾟ‖نتي ونﾟم『بادل
 
 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 أسس علم المغناヅيسية ヱالمجال الヰムرヱمغناヅيسينن يعرف نﾟطاﾟب   -なأ
 وكيفيه الحصول عليه .المجال المغناヅيسينن يعرف نﾟطاﾟب  -にأ
ヱيفヰم الفرベ بين ヱبعض ヱキائرها التطبيقيةالمتناヱبة ية ائالتياراれ الヰムربنن يعرف نﾟطاﾟب   -ぬأ

りالمستمرヱ بهヱربائيه المتناヰムال.                                 
 سافاتت وقانون نمبير نﾟدنئري في نﾟ＋ث نﾟمغ＞اطيسي–نن يعرف نﾟطاﾟب قانون بايوت  -ねأ 

باﾟونقع م［ تطبيقات نﾟم【اﾟي［ نﾟكهربائي ونﾟمغ＞اطيسي ك【هاث نﾟرني［ تبط ما ي『علمه نﾟطاﾟب ى5أ 
 غيرهاينﾟكهربائي و 

      

   

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - مخ『برﾟخاصة ب『【اتب نﾟكهربائية نﾟدونئر نﾟكيفية تبط ن 
ゆに -  مس『خدمةﾟكيف تعمل ناجه…ة ن 
ゆぬ -  موضوضﾟخاصة باﾟعرف على بع“ ناجه…ة ن』ﾟمقاومات كاامي『ير  نﾟمي『ر وكيفيه تبط ن』 مع ونﾟف゚و

『يه ونﾟ『يات ي  نﾟكلفانومي『ير ﾟ『＋وﾟيها نﾟى نجه…ة حساسه ﾟقياس نﾟف゚و
ゆね-  علميﾟفكير ن』ﾟمن حيث  ن りي تطبق على كل حاله على حدムالقوانين المناسبه ل ュداガمن حيث است

 ヱويل جدا اヅ سلك ヱني اヱيسي لملف حلزヅالمجال المغنا ゆبين حسا キيسي الموجوヅالمجال المغنا
    سلムين يمر فيヰما تيار اヱ لحلقه اヱ لملف حلقي اヱ لشحنه ヱاحدり اヱ لشحنتين اヱ اكثر .

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 + مناقشة  homeworkمحاضرり +تقارير +  حل تمارين على شムل 

 
 

 ヅرائق التقييم      

 

 اختباراれ موضوعية 
 اختباراれ عملية                                                   

 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- علميﾟفكير ن』ﾟن                                                                                                          
ァに-  م＞اسبهﾟه نﾟا＋ﾟرئيسيه وكيفيه نس『خدنم كل قانون في نﾟلقونني［ نﾟ فظ＋ﾟن 
ァぬ-  ى تموثﾟل م［ خال تبط فه］ مع＞ى ناسئله وت＋ويلها ن＋ﾟى نﾟل『وصل نﾟ وت】بي『ها ケمخ『صر



 

 نﾟمعطيات ب نﾟمطلوب ث］ نس『خدنم نﾟقانون نﾟم＞اسب ﾟ‖ﾟك ي
   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شムل طريقة المحاضرة + 
 

 ヅرائق التقييم    

 

 اختباراれ موضوعية 
 اختباراれ عملية

 
 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな-  ار العلميهムااف ヱكر تلك القوانين اグيل تヰا بالواقع لتسヰربطヱ ارムكيفيه ربط ااف 
キに- اグムهヱ الثالثه الثانيهヱ لىヱمل الثانيه مثا ااムا لتヰربط الفصول الدراسيه مع بعض 
キぬ-كر للتوグالت れاراヰمه لحل المسائل توضيف مコصل للقوانين الا 
キね-   ربائيهヰムحل المسائل الヱ مヰا خدمه لفヰتقويتヱ ليزيهムاللغه اان れاراヰتوضيف م  



 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

نن يعرف نﾟطاﾟب  8 1+2+3+4
ية ائالتياراれ الヰムرب

ヱبعض المتناヱبة 
 التطبيقيةヱキائرها 

دونئر نﾟ『يات 
 نﾟم『＞اوب

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

نن يعرف نﾟطاﾟب  8 5+6+7+8
 المجال المغناヅيسي

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة نﾟم【ال نﾟمغ＞اطيسي
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

9+10+11
+12 

نن يعرف نﾟطاﾟب  8
بع“ نجه…ة نﾟقياس 

 نﾟكهربائية 

 نجه…ة نﾟقياس
 نﾟكهربائية

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

13+14+
15+16 

الطالب تعريف  8
المغناヅيسي بالمجال 

 للتيار الヰムربائي

المغناヅيسي المجال 
 للتيار الヰムربائي

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

17+18+
19+20 

تعربف نﾟطاﾟب باﾟقوة  8
 نﾟدنفعة نﾟكهربائية

 نﾟم＋『】ة

نﾟقوة نﾟدنفعة 
 نﾟكهربائية نﾟم＋『】ة

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

21+22+
23+24 

تعريف نﾟطاﾟب بقونني［  8
 نﾟ＋ث نﾟ‖نتي ونﾟم『بادل

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة نﾟم＋اثة
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

25+26+
27+28 

تعريف نﾟطاﾟب باﾟ『يات  8
 نﾟكهربائي

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة نﾟكهربائينﾟ『يات 
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية

تعريف نﾟطاﾟب  4 29+30
باﾟخونخ نﾟخونخ 
نﾟمغ＞اطيسية ﾟلموند 
 ونﾟفيرومغ＞اطيسية

نﾟخونخ 
نﾟمغ＞اطيسية ﾟلموند 
 ونﾟفيرومغ＞اطيسية

ناخ『باتنت  نﾟم＋اضرة+نﾟم＞اق×ة
نﾟ×هرية 
 ونﾟيومية



 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 نﾟمقرت نﾟدتنسي+ مصادت م［ شبكة نان『رنت

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 حصرن مخ『بر نﾟكهربائية في نﾟكلية 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 اتوجد

 

 القبول  .13

  المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

  أكبر عدキ من الطلبة 

 



 

1 
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ ﾞلية المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 الحاسبات )للمرحلة ال انية( اسم / رمز المقرر .3

 نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة دتنسية 60 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 
 نﾟمصفوفات وكيفية نﾟ『عامل مع نﾟ＋اسبة م［ خال ه‖ケ نﾟمصفوفاتيرياضيات تعريف نﾟطاﾟب ب

 ( يMatLabتعريف نﾟطاﾟب  بلغة نﾟبرم【ة )

 تبط نﾟ【انب نﾟ＞ظري باﾟ【انب نﾟعملي باس『خدنم نﾟ＋اسباتي
 ونﾟ『ي تخص نﾟ『عامل مع نﾟمصفوفات ي (MatLab)ج م【موعة كبيرة م［ نيعاثنت ندت ن

 .(MatLab) تعلي］ نﾟطلبة نساسيات تس］ نﾟدونل نﾟرياضية نﾟمخ『لفة باس『خدنم ﾟغة نﾟبرم【ة

 

 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.

 
 
 

                           るن نعمゅي عدنヤد.ع           ベي حسين عبد الرزاヤد.ع 
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 ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييممガرجاれ التعلم  .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 ( يMatLabتعريف نﾟطاﾟب  بلغة نﾟبرم【ة )   -なأ
 ( ونﾟ『ي تخص نﾟ『عامل مع نﾟمصفوفات يMatLabندتنج م【موعة كبيرة م［ نيعاثنت )  -にأ
 (MatLabتعلي］ نﾟطلبة نساسيات تس］ نﾟدونل نﾟرياضية نﾟمخ『لفة باس『خدنم ﾟغة نﾟبرم【ة )   -ぬأ
  -ねأ

  

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - اسوب ب＞اًء على نح『ياجه＋ﾟعرف وتغيير مونصفات ن』ﾟب مهاتة نﾟطاﾟساب نﾞين 
ゆに -   ب مهاتة نس『خدنم نظامﾟطاﾟساب نﾞاسبة باس『خدنمن＋ﾟن ( برم【ةﾟغة نﾟMatLabي ) 
ゆぬ -   ب مهاتةﾟطاﾟساب نﾞمخ『لفة نﾟرياضية نﾟدونل نﾟتس］ ن( برم【ةﾟغة نﾟ باس『خدنمMatLab)ي 
ゆね-    

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأم】لة ي نﾟ『علي］ باس『خدنم نﾟ＋اسبة ) تطبيق عملي (، نﾟم＋اضرة ،
 
 

 ヅرائق التقييم      

 
 لكل طالب وطالبة (اإمتحانات ال－هرية ، وال＝－اط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتس『يل الم－اركة 

 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな-  . طرح اأسئلة أث＝اء المحاضرة ، لغرش شد الطلبة وإمكانية مجابتهم عليها                                 
ァに-  طلبة ، وإمكانية نإس『فادة م＞ها فيﾟي يعي×ها ن』ﾟبيئة نﾟاسوب بما ي＋صل في ن＋ﾟتبط موضوعات ن

ﾟ＋ل  (MatLab)ونس『خدنم ﾟغة نﾟبرم【ة  تيسير نﾟ＋ياة ونﾟ『م『ع بامكانيات نﾟ＋اسبة ﾟ＋ل نﾟم×اﾞل نﾟعلمية
 ي  نﾟم×اﾞل نﾟمخ『لفة ونﾟ『ي تونجه مخ『لف ناخ『صاصات 

ァぬ- 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأم】لة ي
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 ヅرائق التقييم   

 اإمتحانات ال－هرية ، وال＝－اط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتس『يل الم－اركة لكل طالب وطالبة (

 キ-  المتعلقة ンاأخر れاراヰالم ( المنقولةヱ العامة  れاراヰالم.) صيガالتطور الشヱ يفドبقابلية التو 
キな-  برنامج ュداガصية باستガاامثل للحاسبة الش ュداガااست(MatLab) . 
キに- 
キぬ- 
キね-    
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 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع

 れرجاガم
التعلم 
 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

 ヅريقة التعليم
ヅريقة 
 التقييم

نس『خدنم نظام  8=4ل2 1+2+3+4
  نﾟماتاب 

( MatLab) 

في حل 
نﾟم×اﾞل 
نﾟرياضية 
 ي ونﾟفي…يائية

 Introduction to 
matlab 

 Mathematical 
Operations 

 Variables & 
Constants 

 Variables & 
Constants 
Naming Rules 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 

 إم『＋ان
 + 

 ن×اط يومي 

 ﾟ‖ﾞ 1. Reserved Words inك 8=4ل2   5+6+7+8
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 (') 

 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
+ 

 ن×اط يومي 



 

5 
 

9+10+11
+12 

 ﾟ‖ﾞ 1. Number-Matrixك 8=4ل2 
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 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
 + 

 ن×اط يومي 

13+14+
15+16 

 ﾟ‖ﾞ 1. Functionsك 8=4ل2
Frequently Used With 
Matrices 

a. Size. 
b. Length 

c. Numel 
d. sum 
e. clear 
f. whose 
g. who 

 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
 + 

 ن×اط يومي 

17+18+
19+20 

 ﾟ‖ﾞ 1. Drawing Usingك  8=4ل2
MATLAB 

a. plot3 
b. polar 
c. semilogx 
d. semilogy 
e. loglog 
f. bar 
g. bar3 
h. mesh 
i. surf 

 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
 + 

 ن×اط يومي 
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21+22+
23+24 

 ﾟ‖ﾞ Forming a Plotك 8=4ل2 
in MATLAB 

j. Figure. 
k. Xlabel. 
l. Title. 
m. Grid. 
n. Box. 
o. Axis. 
p. xlim 
q. subplot. 
r. Close 

 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
+ 

 ن×اط يومي 

25+26+
27+28 

 ﾟ‖ﾞ 1. Logical Comparisonك 8=4ل2 
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 
 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
+ 

 ن×اط يومي 

المواキ المضافة للعاﾟ‖ﾞ  ュك 4=2ل2 29+30
 ( 2019-2018الدراسي )

1. Determinant 
for (3*3) 
matrix. 

2. Inverse for 
(3*3) matrix. 

3. Physical 
applications 
using Matlab. 

4. Lissajous 
figure. 

5. Max function. 
6. Min function. 

Experimental 

+ 

Theoretical 

 

 إم『＋ان
 + 

 ن×اط يومي 



 

7 
 

 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 م＋اضرنت معدة م［ قبل نسات‖ة نﾟمادة

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 ، نجه…ة حاسوب Data Showنجه…ة 
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

 نﾟقبول وفق نﾟقبول نﾟمرك…ي  المتطلباれ السابقة
  أقل عدキ من الطلبة 
 نﾞبر م［ نﾟخطة ناس『يعابية أكبر عدキ من الطلبة 

 

7. Mean 
function. 

8. Sum function. 
9. Trace 

function. 
10. Dot prods. 
11. Cross prod. 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 نﾟرياضيات / مرحلة ثانية اسم / رمز المقرر .3

 213PHMT/  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2015/2016 الفصل / السنة .6

 ساعة نظرية 90 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2015/2016 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تاهيل وتدتيب نﾟطاﾟب وتعلمه على نﾟ『فاضات ونﾟم『سلسات ونﾟم『『ابعات وطريقة تسمها ونﾟ『طبيقات 
 うمونضيع ناخرﾟفاضلية وتبطها مع بقية ن』ﾟمعادات نﾟفي…ياء وحل نﾟرياضية وناس『فادة م＞ها في نﾟن 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

  -なأ
 -にأ
  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな - فكير ب＋لها』ﾟماتي［ وكيفية ن』ﾟب على حل نﾟطاﾟتعلي］ وتدتيب ن 
ゆに -   うب وتدتيبه على كيفية تطبيقها في مونضيع نخرﾟطاﾟتعلي］ ن                                                   
ゆぬ -    ونقعﾟب على كيفية تبطها باﾟطاﾟتعلي］ ن                                                                            
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 نﾟقل］ ونﾟسبوتة

 
 

 ヅرائق التقييم      

  يومية م［ خال نﾟم＋اضرنت ونام『＋انات نﾟيومية ونﾟ×هريةنسئلة 
 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- نسئلة موضوعية وم『دنخلة                                                                                       
ァに- نسئلة خاتجية م『＞وعة 
ァぬ- 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

  نﾟقل］ ونﾟسبوتة
 

 ヅرائق التقييم    

  نام『＋انات نﾟيومية ونﾟ×هرية
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 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

Calculus and analytic geometry by George 

Thomas 

 نﾟمعادات نﾟ『فاضلية نﾟ【…ئية تاﾟيف ن س جي فا゚تو 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- 
キに- 
キぬ- 
キね-    

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
ヱالموضوع أ 

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

1+2+3+4 12  Infinite seris   نم『＋ان شهري 
5+6+7+8 12  Power series 

expansion of 

function 

 نم『＋ان شهري  

9+10+11
+12 

12  vectors   نم『＋ان شهري 

13+14+
15+16 

12  Partial 

differentition 

 نم『＋ان شهري  

17+18+
19+20 

12  First order 

differential 

equation 

 نم『＋ان شهري  

21+22+
23+24 

12  Second order 

differential 

equation 

 نم『＋ان شهري  

25+26+
27+28 

     

29+30      



متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

 نﾞبر م［ نﾟطاقة ناس『يعابية أكبر عدキ من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 د. حسن عبギ اامير وصف المقرر

 علم النفس النمو                                           قسم الفيزياء المرحلة الんانية

 

 الヰيんم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية بغギاد جامعة التعليمية المぽسسة .1

 القسماوالنفسية التربوية العلوم قسم المركز/  الجامعي القسم .2

 21ば PHDP/  النمو النفس علم المقرر رمز/  اسم .3

 البكلوريوサ فيヰا يギخل التي البرامج .4

5. メور أشكاツوام المتاحة الحギااسبوعي ال 

 201ひ-2018 الギراسي للعام والんاني ااوメ الギراسيين الفصلين السنة/  الفصل .6

 ساعة  は0 (الكلي) الギراسية الساعاれ عギد .7

 2018/    الんاني كانوラ  الوصف هグا إعギاد تاريخ .8

 المقرر أهギاف .9

 العمرية امراحل ي واانفعاي وااجتماعي والعقلي اجسمي النمو وجاات واهدافه النمو النفس علم ماهية الطالب تعريف
 . وامراهقة الطفولة مرحلي على والركيز امختلفة

 

ヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュ
حقق ااستفゅدة القصوى من فرص التعュヤ المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف هنゅً عمゅ إذا كゅن قد مبر

 البرنゅمج.

10. れوالتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجا 



  ヱالفヰم المعرفة -أ

 . النمو النفس علم مواضيع على التعرف-なأ
 .النمو مجااれ على التعرف -にأ
 .ヱاتجاهه النمو سير كيفية على التعرف -ぬأ

 .ヱاامراチ الوراثية ヱالمشاكل النمو مشムاれ معرفة-ねأ

 .عمرية مرحلة كل في النمو ヱخصائص النمو مجااれ تصنيف على قاキرا الطالب يムوの- ラأ

ゆ -  れاراヰاصة المガبالموضوع ال 
ゆな –ゆالتي النفس علم بمواضيع معرفة الطالب اكساヱ صيا الطالب تفيدガاصة العامة حياته في شガالヱ. 
ゆに –ة كيفية على التعرفヰمواج れصية السلوكية ااضطراباガالش キلأفراヱ اأخرين. 
ゆぬ –مع التعامل كيفية في المستقبل في مدرسا سيصبح كونه الطالب يفيد ゆالطا. 

ァ- れاراヰير مムالتف 
ァな-هني العصفグال. 
ァに-الحوار المناقشةヱ لキتباヱ ااراء. 
ァぬ-يرムالعلمي الناقد التفヱ. 

キ - れاراヰالمنقولة العامة  المヱ  (れاراヰالم ンيف بقابلية المتعلقة اأخرドالتطور التوヱ صيガالش ) 
キな- れاراヰمع اليومي التعامل م キااعمار جميع في اافرا. 
キに- القابلية التدريسヱ م علىヰم الطلبة فヰاتムمشヱ في れكافة النمو مجاا . 

  والتعلم التعليم طرائق

 
 .الグهني العصف -  المتقدمة المنヌماれ – المحاضرり – المناقشة

 
 

  التقييم طرائق

れاليومية اامتحانا 
れرية اامتحاناヰالش 

コالتقارير انجا 
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 المطلوبة التعلم مガرجاれ الساعاれ اأسبوع
 أヱ المساベ/  الوحدり اسم

 الموضوع
 التقييم ヅريقة التعليم ヅريقة

な に 
ラالنمو معنى يعرف ا 

 النفس علم على ويتعرف
 النمو

علم نفس النمو، اميته ، معى 
 المحاضرり النمو

 النヰائي التقييم
ラباامتحا 

 に に الشفヰي
ラالنمو قوانين على يتعرف ا 
 النمو مراحل، 

 قوانن النمو ، مراحل النمو
 الグهني العصف

التقييم النهائي 
 ぬ に اامتحان الشفهي

ラالعوامل  على يتعرف ا 
りثرぽالعوامل،  النمو في الم 
 الوراثية

العوامل امؤثرة ي النمو ، 
 المحاضر العوامل الوراثية

التقييم النهائي 
 ね に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   العوامل امؤثرة ي 
 النمو ، العوامل البيئية

العوامل امؤثرة ي النمو ، 
 العوامل البيئية 

 الグهني العصف
التقييم النهائي 

 の に اامتحان الشفهي
ان يتعرف على   مناهج البحث 
 العلمي ، اساليب مع امعلومات

مناهج البحث العلمي ، اساليب 
 مع امعلومات 

りالمحاضر 
التقييم النهائي 

 は に اامتحان الشفهي
البحوث الطولية  ان يتعرف على  

 ، امستعرضة

 البحوث الطولية ، امستعرضة 
りالمحاضر 

التقييم النهائي 
 ば に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   البحوث 
 التجريبية ، البحوث اارتباطية

البحوث التجريبية ، البحوث 
 اارتباطية 

りالمحاضر 
التقييم النهائي 

 ぱ に اامتحان الشفهي
تقومي للمادرة  امتحان شهري 

 امدروسة وطريقة التدريس
 

التقييم النهائي 
 ひ に اامتحان التحريري

ان يتعرف على  مرحلة الطفولة ، 
 تعريفها ، اميتها ، مراحلها  

مرحلة الطفولة ، تعريفها ، 
 اميتها ، مراحلها  

りالمحاضر 
التقييم النهائي 

 など に اامتحان الشفهي
 المنظماれ النمو اجسمي  اجسميان يتعرف على   النمو 

 المتقギمة

التقييم النهائي 
 なな に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   التطور العقلي 
 واللغوي

 المنظماれ التطور العقلي واللغوي 
 المتقギمة

التقييم النهائي 
 なに に اامتحان الشفهي

ان يتعرف علىالتطور ااجتماعي 
 واانفعاي

 التطور ااجتماعي واانفعاي 
りالمحاضر 

التقييم النهائي 
 なぬ に اامتحان الشفهي

التقييم النهائي  احاضرة التطور اخلقي  ان يتعرف على   التطور اخلقي
 اامتحان الشفهي

なね-なの ね 

ان يتعرف على  دور امؤسسات 
ااجتماعية ي التنشئة ااجتماعية 

 للطفل ، ااسرة ، امدرسة

دور امؤسسات ااجتماعية ي 
التنشئة ااجتماعية للطفل ، 

 ااسرة ، امدرسة 

التقييم النهائي  وامناقشة احاضرة
 اامتحان الشفهي

なは に 
ان يتعرف على   ااقران ، وسائل 

 ااعام

التقييم النهائي  وامناقشة احاضرة ااقران ، وسائل ااعام 
 なば に اامتحان الشفهي

التقييم النهائي   الفصل ااولامتحان  
 なぱ に اامتحان التحريري

ان يتعرف على   امراهقة ، تعريفها 
 ، اميتها ، مراحلها

امراهقة ، تعريفها ، اميتها ، 
 مراحلها 

التقييم النهائي  احاضرة
 اامتحان الشفهي
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れالمطلوبة القراءا   
  اأساسية النصو  

 المقرر كتب 

 ンأخر      

 النمو النفس علم كتاب
 والتقارير خان علي حى اميمة ، وامراهقة النمو النفس علم كتاب

なひ-にど ね 

ان يتعرف على   التطور العقلي 
ااجتماعي وامعري ، التطور 

 واانفعاي ، التطور اخلقي

التطور العقلي وامعري ، التطور 
ااجتماعي واانفعاي ، التطور 

 اخلقي 

れالمنظما 
 المتقギمة

التقييم النهائي 
 اامتحان الشفهي

にな に 
ان يتعرف على   امراهق واجتمع ، 
 امراهق وااسرة ، امراهق وامدرسة

امراهق واجتمع ، امراهق 
 وااسرة ، امراهق وامدرسة 

りالمحاضر 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 にに に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   امراهق وااقران 
 ، امراهق ووسائل ااعام

امراهق وااقران ، امراهق 
 ووسائل ااعام 

りالمحاضر 
التقييم النهائي 

 にに に اامتحان الشفهي
ان يتعرف على   امراهق وامهنة ، 

 اميته العمل

 المحاضرり امراهق وامهنة ، اميته العمل 
 والمناقشة

التقييم النهائي 
 اامتحان الشفهي

にぬ に 
ラاختيار علىاهمية يتعرف ا 

 المぽثرり والعوامل المヰنة
    المراهق توافق،  فيヰا

امية اختيار امهنة والعوامل 
امؤثرة فيها ، توافق امراهق 

 للعمل 

التقييم النهائي  وامناقشة احاضرة
 اامتحان الشفهي

にね に  
امتحان شهري تقومي للمادرة 

 امدروسة وطريقة التدريس

التقييم النهائي  
 にの に اامتحان التحريري

ان يتعرف على   اجاهات 
 وميوهمامراهقن 

التقييم النهائي  وامناقشة  احاضرة اجاهات امراهقن وميوهم 
 には に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   امية اميول 
 وااجاهات

التقييم النهائي  وامناقشة  احاضرة امية اميول وااجاهات 
 にば に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   مصادر اكتساب 
 وااجاهاتاميول 

مصادر اكتساب اميول 
 وااجاهات 

التقييم النهائي  وامناقشة  احاضرة
 にば に اامتحان الشفهي

ان يتعرف على   العوامل امؤثرة ي 
 اجاهات امراهقن وميوهم

العوامل امؤثرة ي اجاهات 
 امراهقن وميوهم 

التقييم النهائي  وامناقشة  احاضرة
 にぱ に الشفهياامتحان 

ان يتعرف على   بعض مشكات 
 امراهقن

التقييم النهائي  وامناقشة  احاضرة بعض مشكات امراهقن 
 にひ に اامتحان الشفهي

التقييم النهائي  وامناقشة  احاضرة التأخر الدراسي   ان يتعرف على   التأخر الدراسي  
 ぬど に اامتحان الشفهي

التقييم النهائي  احاضرة السلوك العدواي  السلوك العدوايان يتعرف على   
 ぬど に اامتحان الشفهي

التقييم النهائي  احاضرة جنوح امراهقن  ان يتعرف على   جنوح امراهقن
 اامتحان الشفهي

   اامتحاات    

 



れتشمل)  خاصة متطلباヱ المثال سبيل على 
 ヱالبرمجياヱ れالدヱرياれ العمل ヱرش

 ( االムترヱنية ヱالمواقع

  الدرس مواضيع اخاصة اانرنت مواقع

れدماガتشمل)  ااجتماعية الヱ سبيل على 
 ヱالتدريب الضيوف محاضراれ المثال
 (  الميدانية ヱالدراساれ المヰني

 يوجد ا
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れالمركزي القبول السابقة المتطلبا 

 のど  الطلبة من عدキ أقل

 のぬ  الطلبة من عدキ أكبر

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثم  المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 منヰج البحث العلمي اسم / رمز المقرر .3

 بムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 ヱキاュ يومي أشムال الحضور المتاحة .5

  にどなぱ – にどなひ الفصل / السنة .6

 ساعة امتحاناれ شヰرية  に  =ね و にساعة +  に  =のに و には )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

  にどなぱ – にどなひ تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

   تعريف الطالب بما يلي    أهداف المقرر .9

 أمية العلم والبحث العلمي للفرد واجتمع  -أ     

 مات وعوائق التفكر العلمي  -ب

 أساسيات البحث العلمي  -جـ
 أدوات البحث العلمي  -د

 العلمي أساسيات البحث -هـ

 كيفية كتابة البحث العلمي وتطبيقها عملياً   –و 

 

 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 معرفة العلم ヱأهدافه  -なأ
 الطريقة القديمة للحصول على المعرفة -にأ
 الطريقة العلمية في البحث  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
    ゐالعامة من خال أنواع البحو りربط البحث العلمي بالحيا  

        な-  يガالبحث التاري 
        に- البحث الوصفي 
        ぬ- البحث التجريبي 
        ね- مヌالن ゆأسلو 
       の- البحث ااجرائي 

   

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

    な- りريقة المحاضرヅ 
   に- ريقة المناقشةヅ 
   ぬ-  شاف الموجهムريقة ااستヅ 
   ね- هنيグريقة العصف الヅ 
   の-  مناقشتهヱ تابة البحث العلميムالتطبيق العملي ب 
 
 
 

 ヅرائق التقييم      

   な-  اليومية れاヅالنشا 
   に-  ريةヰالش れاامتحانا 
   ぬ-   المركزية れاامتحانا 
   ね-  اヰتقييمヱ العلمية للطلبة ゐمناقشة البحو 
 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
 な-  لة متنوعةゃأس ゥرヅ 
 に-  ولوجيةムعلمية / تربوية / سي ゐكتابة بحو 
    

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 تطبيق ヅرائق التدريس المガتلفة       
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 ヅرائق التقييم   

 اختباراれ يومية ヱشヰرية ヱسنوية 
 

 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
 مヰاراれ فاعلية التوドيف ヱالتطوير   

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

ヅريقة 
 التعليم

 ヅريقة التقييم

 ね اأヱل / الثاني

تعريف الطلبة بالعلم 
ヱالبحث العلمي ヱكيفية 
كتابة البحوゐ العلمية 
 ヱالنفسية أヱ التربويةヱ

 السيムولوجية 

العلم ヱالبحث العلمي 
ヅヱرائق الحصول على 

 المعرفة

 نヌرية 
 + 
 عملية

 れاヅنشا
 يومية 

 れامتحانا
شヰرية 

)مركزية( 
 れامتحاناヱ
 نヰائية

  は الثالث / الガامس
خصائص التفムير العلمي 

 اヱキاれ البحث العلمي –
  

   اساسياれ البحث العلمي  ね الساキل

  は السابع/التاسع
تムملة اヱキاれ البحث 

 العلمي
  

العاشر/الثالث 
 عشر

ぱ  اساليب البحث العلمي   

الرابع 
عشر/الساキل 

 عشر
ぱ  

مناقشة بحوゐ الطلبة 
 ヱتقييمヰا )تطبيق عملي(

  

السابع 
عشر/الثامن 

 عشر
ば  

 ゐالطلبة مناقشة بحو
 ヱتقييمヰا )تطبيق عملي(

  



 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 امصادر والقراءات امتعددة 
 موقع اانرنيت

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 تطبيق عملي مناقشة حوث الطلبة 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 ااشراف على تطبيق الطلبة ي امرحلة الرابعة 

 

                                     ヱفق الية القبول المركزيالقبول  .13

 れالسابقةالمتطلبا  りطة ااستيعابية المقررガحسب ال 

 حسب خطة القبول أقل عدキ من الطلبة 

 حسب خطة القبول  أكبر عدキ من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 PHOT 300 اختياري/ ااستشعار عن بعد/

 

 البムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4

 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة اسبوعيا 2 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 معنى ااستشعار عن بعد ヱعناصرロ ااساسية مع الشرゥ التفصيلي لムل عنصر.
التعرف على ااشعه الヰムرヱمغناヅيسية ااكثر استعماا في نヌاュ ااستشعار عن بعد  النوافグ الجويه ヱانواع 

 الغاف الجوي.اانتشاراれ مع 
 معرفه المムوناれ الرئيسيه لجヰاコ ااستشعار عن بعد ヱانواع المنصاヱ れالمداراれ الفضائية.

 معنى الصورり الرقميه ヱاهميه معالجتヰا ヅヱرائق معالجتヰا ヱتحسينヰا استガا  البياناれ المヰمه منヰا.
 

 
 
 

يوفر ヱصف المقرر هグا まيجاコاً مقتضياً أهم خصائص المقرر ヱمガرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ً عما クまا كاラ قد حقق ااستفاりキ القصوン من فر  التعلم المتاحة. ヱابد من الربط بينヰا ヱبين ヱصف  مبرهنا

 البرنامج.

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10



 المعرفة ヱالفヰم  -أ
 اعداキ كواキر مدربه ヱمؤهلة للعمل في المؤسساれ العلميه ヱالتربويه  -1أ
 تمムين الطالب على المعرفة ヱالفヰم لماりキ ااستشعار عن بعد ヱاهم تطبيقاته -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 

ゆ1 - ااستشعار عن بعدヱ معالجة الصور الرقميهヱ في مجال البرمجة ロارヰتسب مムي 
ゆ2 -   ارキالرا りزヰالتعرف على الية عمل اجヱ اايجابيヱ العمل في مجال ااستشعار عن بعد السلبي

 ヱالراキيوميتر الليدار
ゆ3 -  
ゆ4-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

المصطلحاれ العلميه ヱعرチ صور عدり تガص الموضوع ヱممارسة شرゥ تفصيلي للماりキ مع توضيح 
ゆالبرمجيه على الحاسو れبعض التطبيقا 

 
 ヅرائق التقييم      

ゐمشاريع بحوヱ فصليه れامتحاناヱ تحريرية れمع اختبارا りキص الماガله متنوعه تゃاس ゥرヅ 
 
ァ- يرムالتف れاراヰم 

ァ1- ゆالحوار مع الطا ゆممارسه اسلو 
ァ2-  سائلヱ チيرعرムله تثير التفゃاس ゥرヅ الطالب مع ュصور اماヱ 
ァ3- ロキص موضوع معين بالماガتقديم تقارير ت 
ァ4-    

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 
 

 ヅرائق التقييم    

 اختباراれ خال الدرل
 
 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キ1- 
キ2- 
キ3- 
キ4-    

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة
 ベالمسا / りاسم الوحد

 أヱ الموضوع
 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

1+2+3+4 8 
معنى نヌاュ ااستشعار 
 りعناصرヱ عن بعد

 الفيزيائيه

شرゥ تفصيلي 
للعناصر ااساسيه 
 لاستشعار عن بعد

اختباراれ  نヌري
 ヱاسゃله

5+6+7+8 8 
انواع الطيف 
 الヰムرヱمغناヅيسيه

 れانواع الطاقا
الヰムرヱمغناヅيسيه 
ااكثر استعماا في 
مجال ااستشعار عن 

 بعد

 امتحاラ فصلي نヌري

9+10+11+
12 

8 

سبب コرقة السماء 
 ュالغيو ラتلوヱ

 ラباللو ゆالضباヱ
 اابيض

انواع تفاعاれ الطاقه 
مع مムوناれ الغاف 
الجوي ヱانواع 
れاانتشارا 

 نヌري

 れاختبارا
 チعرヱ
ヱسائل 
 ايضاحية

13+14+15
+16 

8 

 れور النباヰド سبب
بلوラ اخضر コاهي 
صيفا ヱاصفر شتاءا 
لوجوキ صبغه 
 الムلورفيل

انواع تفاعاれ الطاقه 
 اارضيههداف مع اا

 الحギيث:
) تفاعل الطاقة 

الكヰروممغناطيسية 
مع ااهギاف اارضية، 
ااهギاف المギروسه: 

)النباれ، التربة 
 ))والماء

 امتحاラ فصلي نヌري

17+18+19
+20 

8 
 れانواع المداراヱ

 الفضائيه

 コاヰج れوناムم
ااستشعار عن بعد 
 れانواع المنصاヱ
 ヱالمداراれ الفضائيه

 :التحギيث
)آلية عمل نظام 

 ،ギلاستشعار عن بع
أجヰزり ااستشعار عن 
بعギ، ساسل اأقمار 
 れالصناعية، بيانا

صور اأقمار 
 الصناعية(.

 

 اختباراれ نヌري

21+22+23
+24 

8 
 ロتحويل نوع صور

رقميه رماキيه الى نوع 
 صورり رقميه ثنائيه

الصور الرقميه 
انواعヰا ヅヱرائق 
 معالجتヰا ヱتحسينヰا

 امتحاラ فصلي نヌري

25+26+27
+28 

8 
ليه عمل اجヰزロ آ

 الراキار ヱالليدار

انواع الوسائل الجويه 
 ヱالفضائيه

 التحギيث:
 れوتقانا りزヰاج(

 نヌري
 ロله مثيرゃاس
 للتفムير



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 
 كتب المقرر 
      ンأخر 
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  " ااستشعار عن بعد 2003نبيل صبحي الدا ستاني    -7
"れالتطبيقاヱ れار المناهج.ااساسياキ   

8-  ラ2012جمال شعوا ( تحديد المواقع العالمي ュاヌن"  GPS  ")
 المؤسسة العامة للتعليم الفني ヱ التدريب المヰني.

 

بعギ(:   ااستشعار عن
رادار ااختراق 

(، GPRاارضي )
الراديوميتر، المحطة 

 ギيギالشاملة، تح
المواقع العالمي 

(GPS تقانة ،)
التيراهيرتز ونظام 

المعلوماれ الجغرافية 
(GIS.) 

29+30 8 

استガراァ القيم المتاحه 
 りصور れساムلب

لヰا عدキ من    رقميه
 キمعرفه عدヱ れالبتا
مستوياتヰا الرماキيه 
تمتلك قدرロ تمييز 
 راキيومتريه معينه

 امتحاラ فصلي نヌري قدرロ التمييز ヱانواعヰا



متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 عرチ عدり برامج تطبيقيه منヰا 
ENVI 4.5, ArcGIS 9.3, ERDAS, MATLAB 

2009 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

التطبيق السنوي المدرسي  مؤسساれ خدمية ヱ صحيه コ ヱراعيه 
 ヱموارキ المائية

 
 القبول  .13

 مركزي المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

 اكثر من الガطة ااستيعابية المقررロ أكبر عدキ من الطلبة 

 
 
 
 
 

 りキمدرل الما 
 أ.キ.ュ. تغريد عبد الحميد ناجي

 



 نموتج وصف المقررأ

 وصف نﾟمقرت

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］  نﾟمؤسسة نﾟ『عليمية .1

  نﾟفي…ياءقس］  نﾟقس］ نﾟ【امعي / نﾟمرك… .2

 PHCT 324نإتشاد ونﾟص＋ة نﾟ＞فسية /  نس］ / تم… نﾟمقرت .3

 نﾟبكاﾟوتيوس نﾟبرنمج نﾟ『ي يدخل فيها .4
 نﾟدونم نﾟيومي أشكال نﾟ＋＝وت نﾟم『احة .5
 2019ى2018 نﾟفصل / نﾟس＞ة .6

 )نﾟكلي(عدد نﾟساعات نﾟدتنسية  .7
ساعات إم『＋انية شهرية  4=  2ل2ساعة دتنسية  +    56=  2ل 28

 باإضافة إﾟى نإم『＋انات نﾟمرك…ية ونﾟ＞هائية نﾟس＞وية  
 2019ى2018 تاتيخ إعدند ه‖ن نﾟوصف  .8
 أهدنف نﾟمقرت .9

 تعرف نﾟطلبة على أهمية نإتشاد نﾟ＞فسي ونﾟص＋ة نﾟ＞فسية في نﾟ＋ياة نﾟيومية ي  يأ
 ﾞيفية تو（يف ه‖ケ نﾟمعرفة في مونجهة مونقف نﾟ＋ياة نﾟيومية في م【ال نﾟ『ربية ونﾟ『علي］ ونأسرة ونﾟم【『معي  يب

 جي  جعل طلبة كليات نﾟ『ربية ي×عرون بقيمة وأهمية نإتشاد ونﾟص＋ة نﾟ＞فسية في تعامله］ مع طلبة نﾟمدنتس
 نإب『دنئية ونﾟم『وسطة ونإعدندية ي بعد نﾟ『خرج ومماتسة إخ『صاصاته］ كونه］ مدتسي［ في نﾟمدنتس      
 

يوفر وصف نﾟمقرت ه‖ن إي【اثًن مق『＝يًا أه］ خصائص نﾟمقرت ومخرجات نﾟ『عل］ نﾟم『وقعة م［ نﾟطاﾟب ت＋قيقها مبره＞ًا عما 
 إذن كان قد حقق ناس『فادة نﾟقصوう م［ فرخ نﾟ『عل］ نﾟم『احةي وابد م［ نﾟربط بي＞ها وبي［ وصف نﾟبرنامجي

 مخرجات نﾟ『عل］ وطرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］ ونﾟ『قيي］ .10

 نﾟمعرفة ونﾟفه］  ىأ

 تعرف نإتشاد نﾟ＞ف×سي ، وكيف ن×ا وتبلوت وأصبح حاجة إنسانية ، وطرنئقه وم【ااته ي  ى1أ
 تعرف نﾟص＋ة نﾟ＞فسية ومعاييرها ومظاهرها ، ونأثمة نﾟ＞فسية ، ونﾟ『ونفق نإنساني ي  ى2أ

 نﾟمهاتنت نﾟخاصة باﾟموضوض   ىب 
 إﾞساب نﾟطاﾟب معرفة باإتشاد نﾟ＞فسي ، ويمك［ ﾟه ت＋ويل ه‖ケ نﾟمعرفة إﾟى سلوك ع＞دما    ى 1ب

 يق『＝ي نﾟموقف إس『【ابة معي＞ة ﾟ＋ل م×كلة ما ي            
 إﾞساب نﾟطاﾟب معرفة باﾟص＋ة نﾟ＞فسية ونﾟعونمل نﾟمهددة ﾟها ، ويمك［ ﾟه ت＋ويل ه‖ケ نﾟمعرفة  ى 2ب

 إﾟى سلوك يسه］ في إبعاد نﾟعونمل نﾟمهددة ﾟها ، وي＞ع］ باﾟ『ونفق نﾟ×خصي ونﾟ『ونفق مع نﾟبيئة        
 نﾟ『ي يعي‘ فيها ي        

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］



 

 نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأسئلة ي     

 طرنئق نﾟ『قيي］

 ) نﾟ『＋＝ير نﾟيومي وتس【يل نﾟم×اتكة ﾟكل طاﾟب وطاﾟبة (ي نإم『＋انات نﾟ×هرية  ، ونﾟ＞×اط نﾟيومي ﾟلطلبة 

 مهاتنت نﾟ『فكير ىج
 طرح نأسئلة أث＞اء نﾟم＋اضرة ، ﾟغرس شد نﾟطلبة وإمكانية إجاب『ه］ عليها ي   ى1ج
 تبط موضوعات نإتشاد نﾟ＞فسي ونﾟص＋ة نﾟ＞فسية بما ي＋صل في نﾟبيئة نﾟ『ي يعي×ها نﾟطلبة ،   ى2ج

 وإمكانية نإس『فادة م＞ها في تيسير نﾟ＋ياة ونﾟ『م『ع باﾟسلوك نﾟرنقيي         

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］

 نﾟم＋اضرة ، نﾟ＋ونت ، نﾟم＞اق×ة ، وطرح نأسئلة ي 

 طرنئق نﾟ『قيي］

 ) نﾟ『＋＝ير نﾟيومي وتس【يل نﾟم×اتكة ﾟكل طاﾟب وطاﾟبة (ي نإم『＋انات نﾟ×هرية  ، ونﾟ＞×اط نﾟيومي ﾟلطلبة 

ة ) نﾟمهاتنت نأخرう نﾟم『علقة بقابلية نﾟ『و（يف ونﾟ『طوت نﾟ×خصي (ي ىد   نﾟمهاتنت  نﾟعامة ونﾟم＞ق゚و
 ى1د
 ى2د
  



 ب＞ية نﾟمقرت .11

 نﾟساعات نأسبوض
مخرجات نﾟ『عل］ 

 نﾟمطلوبة
 نس］ نﾟوحدة / نﾟمساق أو نﾟموضوض

طريقة 
 نﾟ『علي］

 طريقة نﾟ『قيي］

1+2+3
+4 

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في  8=4ل2
م【ال نإتشاد نﾟ＞فسي 
، وت＋ويل ه‖ケ نﾟمعرفة 
إﾟى سلوك يسه］ في 
 إتشاد نﾟ‖نت ونآخر ي  

نننن م＋اضرة عامة ع［ نإتشاد ونﾟص＋ة 
 نﾟ＞فسية كمقرت دتنسي ي  

نننن نﾟ『وجيه ،نإتشاد نﾟ＞فسي ، عل］ نﾟ＞ف‥ 
 نإتشادي ، مع＞ى نإتشاد نﾟ『ربوي ي

 نننن  ن×أة وتطوت نإتشاد نﾟ＞فسي ي
 نننن تطوت مفاهي］ نﾟ『وجيه ونإتشاد 

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 

5+6+7
+8 

مبرتنت نإتشاد نﾟ＞فسي ، أهدنف نإتشاد  نننن  ﾟ‖ﾞك  8=4ل2  
 نﾟ＞فسي ي

 نننن نﾟعاقة بي［ نإتشاد ونﾟعلوم نأخرう ي
 نننن نﾟعاقة بي［ نإتشاد ونﾟعلوم نأخرう ي

 نننن  أس‥ نﾟ『وجيه ونإتشاد : نأس‥
 نﾟعامة ، نأس‥ نﾟفلسفية ي   

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 

9+10+
11+12 

 نﾟ『وجيه ونإتشاد : نأس‥نننن  أس‥  ﾟ‖ﾞك 8=4ل2 
 نﾟ＞فسية ونإج『ماعية ونﾟعصبية ي   

 نننن  م【اات نإتشاد نﾟ＞فسي ي
 نننن  طرق نإتشاد نﾟ＞فسي ي

 نننن  نظريات نإتشاد ونﾟ『وجيه :   
 نظرية نﾟ『＋ليل نﾟ＞فسيي   ي1
 ي نﾟ＞ظرية نﾟسلوكية ي2

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 

13+14
+15+

16 

 نننن  نظريات نإتشاد ونﾟ『وجيه :    ﾟ‖ﾞك 8=4ل2
 ي نظرية نﾟ‖نتي 3
 ي نﾟ＞ظرية نﾟوجوديةي                         4

 نﾟ＞فسي: نننن نﾟمعلومات نﾟاثمة ﾟعملية نإتشاد
  معلوماتﾟأهمية ن 

  معلوماتﾟم×كات جمع ن 

  معلوماتﾟأنونض ن 

 نننن وسائل جمع نﾟمعلومات : 
 دتنسة نﾟ＋اﾟة ،  نﾟس【ل نﾟ『رنﾞمي  

 نﾟس【ل نﾟقصصي  

 نننن إم『＋ان نﾟفصل نﾟ】اني 

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 

 إم『＋ان نظري  نننن وسائل جمع نﾟمعلومات :    8=4ل17+182
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+19+
20 

 
 
 

إﾞ『ساب نﾟمعرفة في 
م【ال نﾟص＋ة نﾟ＞فسية 
، وت＋ويل ه‖ケ نﾟمعرفة 
إﾟى سلوك يسه］ في 
ت＋قيق نﾟص＋ة نﾟ＞فسية 

 نﾟ＞سبيةي 

  نتية‖ﾟسيرة نﾟن 

  ‥مقاييﾟنإخ『باتنت ون 

  ماحظةﾟن 

 مقابلةﾟن 
 نإتشاد ونﾟ『وجيه في نﾟمدتسة :  ننن
  مدتسةﾟوجيه في ن』ﾟأهدنف نإتشاد ون 

  ي ケمرشد : و（ائفه وإعدندﾟمدتس نﾟن 

  ي ケربوي و（ائفه وإعدند』ﾟمرشد نﾟن 

 ننن نﾟ＋اجة إﾟى برنمج نإتشاد في نﾟمدتسة 

نﾟسلبية مع＞ى نﾟص＋ة نﾟ＞فسية ، نﾟ『عريفات  نننن
 ، نﾟ『عريفات نإي【ابية ي 

 + ن×اط يومي 

21+22
+23+

24 

نننن مظاهر نﾟص＋ة نﾟ＞فسية ، نﾟمفاهي］  ﾟ‖ﾞك 8=4ل2 
نأساسية نﾟمرتبطة باﾟص＋ة نﾟ＞فسية ، 

 عاقة نﾟص＋ة نﾟ＞فسية باﾟعلوم نأخرうي 
نننن خصائص نﾟ×خصية نﾟسوية ، نﾟ×خص 

 نﾟسوي ونﾟ×خص نﾟاسويي
 ي  معايير نﾟص＋ة نﾟ＞فسيةنننن 
مظاهر نﾟسلوك نﾟسوي ونﾟسلوك نﾟاسوي ،  نننن

 تكامل نﾟ×خصية ي 

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 

25+
26+
27+
28 

 
=4ل2
8 

 ﾟ‖ﾞك
 
 
 

   
 
 

نأثمات نﾟ＞فسية ، مع＞ى نأثمة نﾟ＞فسية ،  نننن
 نﾟطرق نﾟسليمة ﾟ＋ل نأثمات نﾟ＞فسيةي

نإضطرنبات نﾟ＋يل نﾟدفاعية ، نإحباط ،  نننن
 نﾟ＞فسية ي

 ميكان…مات نﾟدفاض نﾟ＞فسية  ي نننن
 نننن نﾟ『ونفق ، مع＞ى نﾟ『ونفق ، نﾟ『كيف ،

 نﾟفروق بي［ نﾟ『ونفق ونﾟ『كيفي 

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 

أنونض نﾟ『ونفق ، خصائص نﾟ×خص  نننن  4=2ل2 29+30
 ي  ق نﾟم『ونف

 إم『＋ان نﾟفصل نﾟ】اني        

 إم『＋ان نظري 
 + ن×اط يومي 



 نﾟقرنءنت نﾟمطلوبة :
  صوخ نأساسية＜ﾟن 

 مقرتﾟب ن』ﾞ 

      うأخر 

 نﾟ＞صوخ نأساسية 
( ح＞ا ع…ي… دنود ، ونا（］ هاش］ 1990عل］ نف‥ نﾟ×خصية ) ي1

 نﾟعبيدي  ننن جامعة بغدند ي 

( مصطفى م＋مود 1991نإتشاد نﾟ＞فسي ونﾟ『وجيه نﾟ『ربوي ) ي2
 نإمام ، و أنوت حسي［ عبدنﾟرحم［ ننن جامعة بغدند ي 

 ( أحمد ع…ت تنجح ، نإسك＞دتية ي 1982أصول عل］ نﾟ＞ف‥ ) ي3

 ﾞ『ب نﾟمقرت : ايوجد ك『اب مقرت ي
 : うأخر 
ت］ إع『ماد مصادت حدي】ة ب＋】ت موضوعي نإتشاد نﾟ＞فسي    

 ، ケمبي＞ة في أعاﾟمصادت نأساسية نﾟى جونت نﾟفسية إ＜ﾟص＋ة نﾟون
ﾟغرس إعدند نﾟمادة نﾟمقرتة على وفق مفردنت نﾟل【＞ة نﾟقطاعية 
 ケ‖علمي ، وم［ هﾟب＋ث نﾟي ونﾟعاﾟعلي］ ن』ﾟمع『مدة في وثنتة نﾟن

 نﾟمصادت : 
(  حامد عبد نﾟسام ثهرنن ، 2005＞فسي )نﾟ『وجيه ونإتشاد نﾟ ي1

 نﾟقاهرة نن عاﾟ］ نﾟك『ب ي 

( سامي م＋مد مل＋］ ، 2010مبادうء نﾟ『وجيه ونإتشاد نﾟ＞فسي ) ي2
 عمان نن دنت نﾟمسيرة ي 

(  2008مبادうء نإتشاد نﾟ＞فسي ﾟلمرشدي［ ونأخصائيي［ ) ي3
 م＋مد أحمد خدنم م×اقبة ، عمان ي 

يب م＋مد نﾟخاﾟدي ، ( أد2009نﾟمرجع في نﾟص＋ة نﾟ＞فسية ) ي4
 بغدند ن مك『ب أبابيل ي 

 ( سامر جميل تضونن ، عمان نن دنت نﾟمسيرة 2009نﾟص＋ة نﾟ＞فسية )

م『طلبات خاصة ) وت×مل على سبيل نﾟم】ال وتح 
 نﾟعمل ونﾟدوتيات ونﾟبرم【يات ونﾟمونقع ناﾟك『رونية (

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نﾟخدمات ناج『ماعية ) وت×مل على سبيل نﾟم】ال 
م＋اضرنت نﾟ＝يوف ونﾟ『دتيب نﾟمه＞ي ونﾟدتنسات 

 (  نﾟميدننية

 تطبيق طلبة نﾟمرحلة نﾟرنبعة نﾟس＞وي في نﾟمدنتس نﾟم『وسطة   
 ونإعدندية    

 نﾟقبول  .13

 في ضوء آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي  نﾟم『طلبات نﾟسابقة

 ننننننننننننننننننننننننننننننننن                أقل عدد م［ نﾟطلبة 

 أﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة  أﾞبر عدد م［ نﾟطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 (ب［ نﾟهي】］)إﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة /  المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 ﾟ  /321PHEك『رونياتنإ اسم / رمز المقرر .3

 نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 دتنسيةساعة  90 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

تعヤق ت ىوااخر ,الدراسي لمゅدة االكترونيれゅالعヤمي ااولى تتعヤق بゅلمحتوى  ,تحقيق مجموعتين من ااهداف
 ليه ونخطط لكي يمتヤكه الطゅلゆ بعد اجتيゅزه لمゅدة االكترونيれゅ بنجゅح.ゅلجゅنゆ السヤوكي لヤطゅلゆ ومゅ نصبو إب

 るئيゅفيزي れゅومヤمع ゆゅمن اكتس るبヤتمكين الط るيヤعم るالمحيط れゅوالتطبيق ュヰتゅجゅشرة بحゅمب るعاق れذا るوظيفي
 بュヰ والتي تقع ضمن مجゅل مゅدة المقرر. اضゅفる الى تمكين الطヤبる من اكتسゆゅ معヤومれゅ ذاれ صるヤ  تكゅمヤيる و

 رى.وظيفيる بゅلمعヤومれゅ والحقゅئق التي تقدمゅヰ لュヰ المواد العヤميる ااخ
 ゅوالتكنولوجي ュヤالع るنيゅدور وامك ゆゅواستيع ュヰمن ف るبヤنو تكنولوجي تمكين الطゅالن ュヤدر و عゅفي استغال مص

 るوطن الثروة الطبيعيヤالمستمرل ュالتطور والتقد るجي ومواكبゅي اإنتヤمي و العمヤى الصعيدين العヤع. 
 .و في الطبيعるتطبيقゅتゅヰ في الحيゅة اليوميる تعرف الطヤبる عヤى أهميる المعرفる العヤميる لمقرر االكترونيれゅ و

.るفヤالمخت れاゅفي المج るة اليوميゅمواقف الحي るヰفي مواج るميヤالع るتوظيف المعرف   れゅومヤلي توجيه المعゅلتゅوب
 るヰعده لمواجゅويس ゆلゅالط ュيخد ゅعيゅاجتم ゅヰتوجي るبヤطヤل るالمقدم れゅدة االكترونيゅلم るئيゅئق الفيزيゅوالحق

 るميヤول العヤالح ュتقدي るولゅومح るنيゅواانس るعيゅوااجتم るتيゅالحي れالمشكا るيヤو العم.ゅヰل 
و تطبيقゅته  يزيゅء عمومゅ واالكترونيれゅ خصوصゅواد الفيجعل طヤبる كヤيれゅ التربيる يشعرون بقيمる وأهميる م

 るفヤكمدرسين المخت ュヰتゅصゅإختص るرسゅء ممゅء اثنゅأكف. るواإعدادي るفي المدارس المتوسط 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 
 البرنゅمج.
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 المعرفة والفヰم -أ

نانونض نﾟمخ『لفة ﾟلمعرفة نﾟعلمية م［ حقائق ومفاهي］ ومبادئ ونظريات وقونني［ ت『علق  رف على『عي 1أ 
 بمقرت ناﾟك『رونياتي

 نﾟ『طبيقات نﾟعلمية نﾟخاصة بكل معرفة علميةي رف على『عي 2أ 
 ي『عرف على نﾟدونئر نإﾟك『رونية نﾟ＞ظرية و تطبيقها على نﾟ＋ياة نﾟعملية في نﾟ＋ياة نﾟيوميةي 3أ 
 و مادة نإﾟك『رونيات نﾟدقيقةينﾟعامة ي『عرف على نﾟفرق بي［ نﾟمادة نﾟ＞ظرية ﾟمادة نﾟكهربائية  4أ 

 

 ゆ-  الخاصة بالموضوع れاراヰالم 
نﾞساب  نﾟطلبة نﾟمهاتنت نﾟاثمة ﾟكي ي『عل］ نﾟطاﾟب خطونت طريقة نﾟ『فكير نﾟعلمي نﾟ『ي تساعدケ  1ب

 نﾟى سلوك دنئ］ ﾟ＋ل نﾟم×كات نﾟعلميةيﾟل＋صول على نﾟمعرفة نﾟعلمية ب‖نته وت＋ويل ذﾟك 
 ينﾟ＋دي】ة نﾞساب نﾟطلبة نﾟمهاتنت نﾟ『ي تساعدﾟ ケفه］ نﾟ『طبيقات نﾟ『ي ت『علق بمادة ناﾟك『رونيات 2ب
 نﾞساب نﾟطلبة نﾟمهاتنت نﾟاثمة ﾟل『ميي… بي［ نﾟدونئر نإﾟك『رونية نﾟم『عددة وت＋ليل عملها و إشاتتهاي 3ب
 نﾟ『ي تساعدﾟ ケ『ميي… نأج…نء نﾟصغيرة عمليًا ﾟم＋『ويات نﾟدنئرة نﾟكهربائيةينﾞساب نﾟطلبة نﾟمهاتنت  4ب

 

 

 مヰاراれ التفكير -ج
و ت＋في…ه］ طرح نأسئلة في بدنية نﾟم＋اضرة اثاتة تفكيره］ وأث＞اء نﾟم＋اضرة ، ﾟغرس شد نﾟطلبة  1ج

 وإمكانية إجاب『ه］ عليها ي
نﾟعلمي ﾟ＋ل نﾟم×كات نﾟعلمية وتطبيقها على  خطونت طريقة نﾟ『فكيرمماتسة تعلي］ نﾟطلبة على  2ج

 ينﾟعلمية نﾟمونضيع نﾟمقرتة في نﾟمفردنت
تبط مفردنت نﾟمقرت باﾟبيئة نﾟ『ي يعي×ها نﾟطلبة ، وإمكانية نإس『فادة م［ نﾟم＞هج ﾟفه］ نﾟ『طبيقات  3ج

 يو نﾟطبيعة نﾟعامة في نﾟ＋ياة
 نﾟم＋اضرنتيتطبيق ومماتسة مهاتنت نﾟ『فكير نﾟعلمي نث＞اء نعطاء  4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم
طريقة نﾟم＞اق×ة ، طريقة حل نﾟم×كات ، طريقة ، ﾟاساﾟيب نﾟس『ة ﾟلم＋اضرة نﾟ【امعية وفقاً  ونﾟم＋اضرة طريقة 

 طريقة عصف نﾟدمامي نﾟ『قصي وناﾞ『×اف ،
 طرائق التقييم

نﾟ『＋＝ير نﾟيومي وتس【يل نﾟم×اتكة مع نم『＋ان نصف نﾟس＞ة ، ونﾟ＞×اط نﾟيومي ﾟلطلبة )  نإم『＋انات نﾟ×هرية ،
 نعطاء نﾟ『قيي］ ﾟكل م×اتكة(ي



 الساعات ناسبوض
مخرجات 
نﾟ『عل］ 
 نﾟمطلوبة

 نس］ نﾟوحدة/ نﾟمساق
 نو نﾟموضوض

طريقة 
 نﾟ『علي］

1+2+3
+4 

12  ゆゅاكتس
  るميヤالع るالمعرف

في مجゅل 
 れゅاالكتروني

ومحゅولる تحقيق 
ااغراض 
 るوكيヤالس

المحددة بقصد 
تغير في تحقيق 

 ゆلゅالط ポوヤس
يسュヰ في 

اعداده كمدرس 
 れراゅヰالم ポヤيم

 るوبヤالمط
 كفيزيゅئي

 :メالفصل اأوれالموصا ロمة عامة عن فيزياء اشباギمق  
التركيب الグري   نヌرية الحزヱ ュ مستوياれ الطاقة في 
 ヱ れالموصا ロأشبا   キالصلبة   تصنيف الموا キالموا

عاقة فجوり الطاقة   التوصيل في المواキ الصلبة   توコيع 
 ロفيرمي   اشبا ンمستو ゆمنسو ヱ れناヱترムاإل

   الموصاれ النقية   التطعيم   شبه الموصل من نوع     
اれ في أشباロ كثافة الشحن    n-type  ヱ p-type    

 الموصاれ المشوبة.
 

الんنائي البلوريالفصل الんاني:   
الثنائي ヱمガطط حزュ الطاقة لヰا     PN  تムوين الوصلة

في حالة  PNالبلوري   الجヰد الحاجز ヱ حسابه  ヱصلة 
اإنحياコ   معاキلة الثنائي   تأثير キرجة الحرارり على 
 خوا  الثنائي   الدائرり المムافゃة للثنائي البلوري   

 . خصائص الثنائي   خط الحمل ヱ نقطة التشغيل

 نظري 

5+6+7
+8 

 تطبيقاれ الんنائي البلوري الفصل الんالث:  ﾟ‖ﾞك 12
التعديل )التقويم(   المعدل النصفي ヱ الムامل   المعدل 

 ァالقنطري   عامل التموr.f.  التعديل   فولتية りكفاء  
  المرشح    ヱキائر الترشيح PIVالグرりヱ العムسية 

   RC  مرشح ااキخال الガانق   مرشح  C السعوي
  ヱキائر تشムيل الموجة   التحديد ヱ انواعه    LCمرشح 

اإلزاヱ ュ أنواعه   مضاعف الفولتية   الثنائياれ الガاصة 
(10 . ) れثنائيا 

 

 الفصل الرابع: ثنائي コينر
التركيب   الガصائص   الرمز  الدائرり المムافゃة لثنائي 
コينر   المعامل الحراري لثنائي コينر   القدرり المبدりキ في 

هبوヅ القدرり بسبب ارتفاع キرجة الحرارり    ثنائي コينر  
تطبيقاれ ثنائي コينر   معاキلة تنヌيم الفولتية   محدコ キينر 

 بدائرり متムاملة .

 نظري 

9+10+
11+12 

 (BJTالترانزستور ثنائي الوصلة ) الفصل الخامس:  ﾟ‖ﾞك 12
تركيب الترانزستور ヱ انواعه   مガطط حزュ الطاقة   

انواع اانحياコ للترانزستور   معامل تムبير التيار       
  dcβ ヱ dcα   ربط れربط الترانزستور  مميزا ベرヅ  

CB ربط れمميزا  CE    ق عمل الترانزستورヅمنا  
  تأثير موقع نقطة   Q-pointخط الحمل ヱ نقطة العمل

التشغيل على شムل ااشارり الガارجة   تأثير キرجة 
 コانحيا ベرヅ   عامل ااستقرارية   りالحرارCE  

اانحياコ الثابت   まنحياコ القاعدま   りنحياコ التغグية الガلفية 
  まنحياコ مقسم الجヰد   まستقرارية العمل للترانزستور   

 まنحياコ المصدرين.

 نظري 

 نظري  مكبراれ الترانزستور الفصل السادﾟ‖ﾞ  :サك 13+1412



+15+
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مムبر الباعث المشترポ   مムبر الجامع المشترポ   مムبر 
القاعدり المشتركة   مقارنة بين المムبراれ الثاثة   الムسب 
 ァااخرا ヱ خالキممانعه اا   りالقدر ヱ دヰالج ヱ في التيار
 りالمراحل   الدائر りキمتعد れبراムالم   ポللباعث المشتر

اゆヱ   المムافゃة المتناヱبة للترانزستور   خط الحمل المتن
 れجينية   العاقة مع معاماヰالثوابت ال r  チعر  

 キキالتر ベنطاB.W  ヱ نىキالقطع اا キキتر ヱ برムللم
 ااعلى   انواع ااقراラ للمムبراれ متعدりキ المراحل

 

 الんايروستر  الفصل السابع:
  الداياポ   التراياSCR    ポثنائي شوكلي  الثايرヱستر 
طبيقاれ عملية لムل   ت SCSالمفتاゥ السيلムوني المسيطر 

 .UJTنوع   الترانزستور احاキي القطبية ヱ تطبيقاته 
 

17+18
+19 

 JFETترانزستور تأثير المجاメ الوصلي  الفصل الんامن: ﾟ‖ﾞك 9
JFET   りقنا–n   りقنا ヱp -  صائصガمبدأ العمل   ال  

 コانحيا ベرヅ   ァخصائص ااخرا ヱ اانتقاليةJFET   
  ترانزستور تأثير  Qتعيين خط الحمل ヱ نقطة العمل 
  أنواعه   MOSFETالمجال クي ااヱكسيد المعدني 

   E-MOSFET   D-MOSFETخصائصه  
 れبراムمJFET 
 

りرギالق れالفصل التاسع: مكبرا 
  الصنف  B  الصنف  Aمムبراれ القدرり من الصنف 

AB الصنف  C  りحدヱ   りبر القدرムفي م りキالمبد りالقدر  
 れبر العملياムم   りالديسبل في القدرOP-Amp  ヱ

 أجزاءロ   المムبر التفاضلي ヱ أنماヅ اأキخال.

 نظري 

 الفصل العاشر:  التغグية الخلفية السالبة ﾟ‖ﾞك 6 20+21
OP-Amp  ية خلفيةグبر  الفولتية تابع  سالبة مع تغムالم
تأثير التغグية الガلفية السالبة على  العاكس クي ااキخال 

 ァممانعة ااخراヱ خالキبر ممانعه ااムحزحة  للمコ
 الطور.

 نظري 

 الفصل الحادي عشر: المグبグباﾟ‖ﾞ れك 6 22+23
 りقنطر ゆグبグم   ゆグبグالت ヅヱلفية الموجبة   شرガية الグالتغ

 ラاقترا ゆグبグحزحة الطور   مコ ゆグبグاين   مヱT-   
 れباグبグمLC    هارتلي ゆグبグكولبتس   م ゆグبグم  

 れباグبグواتز   المムال りبلور ゆグبグم   ゆكا ゆグبグم
الاجيبية   متعدキ ااهتزاコاれ احاキي ااستقرارية   
 キثنائي ااستقرارية   متعد れاコااهتزا キمتعد

 .ااهتزاコاれ الامستقر 

 نظري 

 الفصل الんاني عشر: دوائر المنطق ﾟ‖ﾞك 6 24+25
    ANDلغة الحاسبة   البواباれ المنطقية ااساسية  

OR   NOT  جبر بولين   بوابة   NOR   NAND 
  تطبيق عملي لدヱائر المنطق في السيطرり على منヌومة 

 صناعية.

 نظري 

 الفصل الんالث عشر: مقギمة في النانو تكنولوجي ﾟ‖ﾞك 6 26+27
 チنولوجي   ااستعراムالنانو ت ュوヰمقدمة عامة عن مف

 نظري 



 

 りي لتطور تقنية النانو   عاقة تقنية النانو بالحياガالتأري
اليومية   أنابيب الムاربوラ النانوية   الترانزستور النانوي 

   التطبيقاれ العملية لتقنية النانو.

  
28+29
+30  
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 ﾟ‖ﾞك

 (:2019-2018للعام)تحギيث المنヰج المقرر 
 

 :الفصل الرابع عشرإضافة  -1
 و تطبيقاته( )المفرق الヰجيني   

خصائص الثنائي المガتلف الوصلة )الヰترヱجنムشن(   
مガتلف مقارنة بين الدايوキ المتشابه الوصلة ヱ الدايوキ ال

مガطط مستوياれ    الوصلة   أنواع المفرベ الヰجيني
   الطاقة للمفرベ الヰجيني   تطبيقاれ المفرベ الヰجيني

متحسساれ الガايا الشمسية   كفاءり الガايا الشمسية   ال
 ムواشف الضوئية .ヱال

 إضافة بعض المفرداれ في فصوメ المقرر: -2
يد ثوج )إﾟك『رون ف【وة(نﾟفصل نأ ىأ  ول : ت゚و

 إعادة نإﾟ『＋ام و ثم［ نﾟبقاء ﾟل＋امات                  
 تيات نإن『×ات و تيات نإن【رنف                  

 معادﾟة شوكلي ﾟ『يات نﾟدنيود نﾟفصل نﾟ】اني: ىب
 نﾟفصل نﾟ】اﾟث: مكونات دونئر م【ه… نﾟقدتة نﾟمس『مرة ىج
 نﾟفصل نﾟرنبع: مقاتنة بي［ نﾟ】＞ائي ناع『يادي و نﾟ…ي＞ر ىد
 قاقات تياضية ﾟمعامات تكبيرنﾟفصل نﾟخام‥: إش『 ىه

 نﾟ『يات ﾟل『رنن…س『وت و ك‖ﾟك ﾟعامل                     
 نﾟ＋رنتة تغير دتجة نإس『قرنتية مع                     

  BJTو JFETنﾟ】ام［: مقاتنة بي［ ترنن…س『وتنﾟفصل  ىث
 FET معاماれثوابت                         
 FETأنواع ربط ترانزستور                        

ヱ- ヱ الجيبي ゆグبグي عشر  مقارنة بين المキالفصل الحا 
 متعدキ اإهنزاコاれ الامستقر                               

 تطبيقاま れضافية لدヱائر المنطق الفصل الثاني عشر  -ي
 
 

 %20نسبة تحギيث المنヰج= 
 
 
 

 
 نظري 



 نﾟب＞ية نﾟ『＋『ية الب＝ية التحتية 12
 نﾟقرنءنت نﾟمطلوبة :

 صوخ ناساسية＜ﾟن 

 مقرتﾟب ن』ﾞ 

  うنخر 

 (:Referencesالمراجع )
1 - (  れنياヱترムي   جامعة الموصل.1987فيزياء االヱصبحي سعيد الرا  ) 
2- ( れنياヱترムئ االキ(   الطبعة الثانية  أي. بي. مالفينو  ترجمة )بدر محمد1979مبا 
 علي الوتار キ ヱ. رياチ كمال محمد الحムيم(   コヱارり التعليم العالي ヱالبحث العلمي.    

 

3- Albert Malvino and David Bates, Electronic Principles 8th 
edition, McGraw-Hill Education, USA, 2016. 

4- S. M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 
3rd edition, John Wiley & Sons, Inc. Canada, 2007. 

5- Neamen, Donald A., Microelectronics: Circuit Analysis and 
Design, fourth edition, McGraw-Hill Companies, 2010 

6- R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and 

Circuit Theory, 10
th 

Edition, Prentice Hall, 2009. 
7- Neamen, Donald A., Semiconductor Physics & Devices: Basic 

Principles, fourth edition, McGraw-Hill Companies, 2012. 
 

نضافة نﾟى ت…ويد نﾟطلبة بم【موعة م［ نﾟمصادت ناﾞاديمية ناخرう مع م【موعة 
 م【ال ناخ『صاخيلومات/ نان『رنت في عم［ نﾟمونقع نﾟعلمية على شبكة نﾟم

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على 
سبيل المثال ヱرش العمل 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ
 ヱالمواقع االムترヱنية (

/ 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل 
 れعلى سبيل المثال محاضرا
الضيوف ヱالتدريب المヰني 
 ヱالدراساれ الميدانية (

/ 

13 メالقبو 

 نﾟقبول نﾟمرك…ي نﾟقبول وفق نﾟية  المتطلباれ السابقة
 / أقل عدキ من الطلبة

 نﾞبر م［ نﾟخطة ناس『يعابية أكبر عدキ من الطلبة
 

 

 مدرسو امادة:
 

 أ.د. إيمان حميد خضير  +   أ.م.د. بشرى هاشم حسين     +      أ.د. سمير عطا مكي

 
 م.د. علي محمد رحيمة   +      م.د. أياد أحمد صالح  



 

 
 

 

 

 

 وصف المقرر

 

 

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ نﾟمؤسسة نﾟ『عليمية 1
 قس］ نﾟفي…ياء نﾟقس］ نﾟ【امعي / نﾟمرك… 2
 PHTH 320نﾟ】اﾟ】ة نﾟ】رمودني＞ميك نﾟمرحلة نس］ / تم… نﾟمقرت 3
 نﾟبكاﾟوتيوس نﾟبرنامج نﾟ‖ي يدخل فيها 4
 نﾟدونم نﾟيومي نشكال نﾟ＋＝وت نﾟم『احة 5
 2019ى2018 نﾟفصل / نﾟس＞ة 6
  م＞اق×ة ( 30نظري +  60ساعة )  90 عدد نﾟساعات نﾟدتنسية )نﾟكلي( 7
 2019ى2018 تاتيخ نعدند ه‖ن نﾟوصف 8
 نهدنف نﾟمقرت 9

 نﾟربط بي［ نﾟ＋ركة ونﾟ＋رنتة (عل］ نﾟ『＋رك نﾟ＋رنتي ني يهدف نﾟى تعريف نﾟطاﾟب بمع＞ى نﾟ】رمودني＞مك )  أ
 نﾟ『عرف على عدد م［ نﾟمكائ［ نﾟ＋رنتية ودتنسة مكوناتها وطريقة عملها  ب
 نﾟربط بي［ ه‖ن نﾟعل］ وعمليات نﾟ『＋رك نﾟ＋رنتي نﾟ『ي ت【ري في بما هو م＋يط ب＞ا ج
بعض الظواهر اانتقゅليる , متوسط المسゅر الحر, ظゅهرة الヤزوجる , ظゅهرة التوصيل التعرف عヤى   د

ヵرنتي  الحرار＋ﾟرك ن＋』ﾟي ترتبط نتتباطا وثيقا ب عل］ ن』ﾟن 
  ه
  و

 

 مراجعる اداء مؤسساれ التعヤيم العالي ) مراجعる البرنامج ااكاديمي (

 يوفر وصف نﾟمقرت ه‖ن ني【اثًن مق『＝بًا اه］ خصائص نﾟمقرت ومخرجات نﾟ『عل］ نﾟم『وقعة م［ نﾟطاﾟب ت＋قيقها مبره＞اً 
 عما نذن كان قد حقق ناس『فادة نﾟقصوう م［ فرخ نﾟ『عل］ نﾟم『احة ، وابد م［ نﾟربط بي＞ها وبي［ وصف نﾟبرنامج ي

 نموذج وصف مقرر



 

 مخرجات نﾟ『عل］ وطرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］ ونﾟ『قيي］ 10
 نﾟمعرفة ونﾟفه］ أ

 على نﾟمعرفة وفه］ مادة نﾟفي…ياء  تمكي［ نﾟطاﾟب 1أ 
 إعدند كوندت مدتبة ومؤهلة ﾟلعمل في نﾟمؤسسات نﾟعلمية ونﾟ『ربوية 2أ 
  3أ 
  4أ 

 نﾟمهاتنت نﾟخاصة باﾟموضوض ب
نﾟ‖ي يعد م［  الثرموداينميポوباﾟ『＋ديد موضوض  أن يك『سب نﾟطاﾟب مهاتة في إخ『صاخ نﾟفي…ياء 1ب

 نﾟفروض نﾟمهمة ﾟلفي…ياء ويربطها مع عل］ نﾟه＞دسة
  2ب
  3ب
  4ب

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］
 م［ خال مقايي‥ 

 نسلوب نﾟم＞اق×ة
 نإخ『باتنت نﾟيومية

 طرنئق نﾟ『قيي］
 نإخ『باتنت

 نﾟ『قاتير
 م×اتيع نﾟ『خرج

 

 نﾟ『ي ت＋ف… نﾟطاﾟب مهاتنت نﾟ『فكير ج
 أسلوب نﾟ＋ونت ما بي［ نﾟطاﾟب ونأس『اذ 1ج
 إعدند تقاتير أسبوعية 2ج
  3ج
  4ج

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］
 نسلوب نﾟم＞اق×ة

 في نﾟمخ『برنت مقياس نﾟ『طبيق نﾟعملي 
 

 طرنئق نﾟ『قيي］
 نﾟ『قاتير نﾟ＞ظرية



 نﾟيومية، نﾟ『قاتير نإخ『باتنت نﾟدتجات ، 
ة )نﾟمهاتنت ناخرう نﾟم『علقة بقابلية نﾟ『و（يف ونﾟ『طوت نﾟ×خصي(نﾟمهاتنت نﾟعامة  د  ونﾟم＞ق゚و

  1د
  2د
  3د

 

 

 ب＞ية نﾟمقرت 11

 مخرجات نﾟ『عل］ نﾟمطلوبة ﾟساعاتن ناسبوض
 نس］ نﾟوحدة/ نﾟمساق

 نو نﾟموضوض
طريقة 
 طريقة نﾟ『قيي］ نﾟ『علي］

وننونض  داينميポالثرمو معنى ي『عل］  12 1+2+3+4
ننونض الثرموداينميكيる ونانظمة 

 るميكيゅالثرمودين れゅيヤالعم 
るلゅالح れداゅومعنى مع 
 ﾟلغاث نﾟم】اﾟي ونﾟ＋قيقي

                   るسيゅاس ュهيゅالفصل ااول:مف 
 )ュゅن )النظゅالكي:るسيゅاس ュهيゅمف ュتقدي,ポمعنى الثرموداينمي
وانواعه )الكيゅن الحقيقي و الكيゅن المثゅلي( , حدود الكيゅن 

المحيط النظュゅ وانواعه )المفتوح والمغヤق والمعزول( ,الجدار 
 るو غير الضمني るثرمي , الخواص الضمنيゅتيكي والدايゅااديب

れゅ العكسيる وغير العكسيる , العمヤيれゅ في الثموداينمポ, العمヤي
. التوازن الحرارヵ و التوازن الدينゅميكي الحرارヵ ,خواص 

 ュゅالنظ るلゅح, )るبعゅوالت るヤالمستق るヤمゅن )المركزة والشゅالكي
 )るالكظمي( るتيكيゅااديب :るميكيゅالثرمودين れゅيヤالعم,

 るقゅالط , るو الا عكسي るوالعكسي るالدوري, るاايزوثرمي
 والشغل (, القゅنون الصفرヵ.           )العاقる بين الحرارة

   るلゅالح れداゅني :معゅالفصل الث 
 , ゅヰقゅاشتق るالتجريبي るلي والطريقゅز المثゅغヤل るلゅالح るدلゅمع
 れزاゅغヤل るلゅالح れداゅمع , )るليゅغير المث( るالحقيق れزاゅالغ
. ゅヰد ثوابتゅلز وايجゅن درفゅز فゅلغ るلゅالح るدلゅمع, るالحقيقي 

 نإخ『باتنت نظري 
نﾟيومية 

ونإم『＋انات 
 نﾟ×هرية

نﾟ『عرف على معامل  = 5+6+7+8
 نﾟ『مدد ونان＝غاط 
مع＞ى نﾟمادة نﾟ＞قية 

 ونطونت نﾟمادة

 الفصل الثゅلث:نظريれゅ ريゅضيる مفيدة             
 るدال, ゅヰوشروط るلゅالح るمفيدة , دال れゅبقゅمتط, るجزئي れゅمشتق

       .るطيゅواانضغ るر , التمدديゅالمس 
  るئص المواد التقنيゅالفصل الرابع:خص 

اطوار المゅدة النقيる )الصヤبる ,السゅئるヤ ,الغゅزيる ( , الغゅز 
 والبخゅر وخصゅئص اابخرة

= = 

9+10+11+
12 

 ابيرونك るمعゅدلﾞيفية نش『قاق  =
 وتطبيقها 

القゅنون ااول في نﾟ『عرف على 
ポميゅوتطبيقاته  الثمودين 
 

 るوغير المشبع るاابخرة المشبع , ,るالمواد النقي ポوヤس ,
السطح البيゅني لمゅدة نقيる حقيقيる ,معゅداれ كابيرون .     

ポميゅنون ااول في الثمودينゅمس:القゅالفصل الخ 
تجゅرゆ جول , نص القゅنون ااول صيغる القゅنون ااول لحفظ 

 الطゅقる , تطبيقれゅ القゅنون , 

= = 

13+14+15
+16 

الشغل المنجز في ﾞيفية حساب  =
れゅيヤالعم  れゅيヤالعم

るميكيゅناتبعة الثرمودين 

نتゅئج القゅنون ااول  ,معنى اانثゅلبي , التمدد الحر لヤغゅز , 
 るالكظمي れゅيヤز , الشغل المنجز في العمゅغヤالتمدد الحقيقي ل

واايزوثرميる و عمヤيれゅ ثゅبتる الحجュ , شغل الغゅز في  
العمヤيれゅ ثゅبتる درجる الحرارة , السعる الحراريる تحれ ضغط 

れبゅالشغل في  ث ュوヰمف . ゅيヤعم ゅヰتゅواثب ゅمヰبين るوالعاق
 الثرموداينمポ , اعتمゅد الشغل عヤى المسゅر .

= = 

17+18+19
+20 

القゅنون الثゅني أه］ صيغ  =
ポميゅثرمودينヤرنتي  ل＋ﾟمكائ［ نﾟن،

 وكيفية عملها

 ポميゅني في الثرمودينゅنون الثゅدس:القゅالفصل الس 
 –صيغる القゅنون الثゅني في الثرمودينゅميポ )كاسيوس,كヤفن 

بانポ( , مゅكنる دورة كゅرنو , ربط القゅنون ااول و القゅنون 
الثゅنيي و النتゅئج المترتبる عヤى هذا الرابط عند تطبيقゅヰ عヤى 
هذا الغゅز مثゅلي . مثゅل القゅنون ااول , القゅنون الثゅني , 

 るئن الحراريゅالمك-  ゅヰءت –دورتゅكف. るالحراري るالمضخ , ゅヰ    

 

= = 



21+22+23
+24 

مع＞ى نان『روبي وكيفية حسابه  =
 الثرمودينゅميكيﾟるلعمليات 

 معゅداれ الجヰود الثرمودينゅميكيる , معゅداれ مゅكسويل.
 الفصل السゅبع :اانتروبي)القصور الذاتي(

تعريف اانتروبي,حسゆゅ التغير في النتروبي, مبدأ ازديゅد 
الكون والنظュゅ , العاقる بين اانتروبي ودرجる النتروبي في 

الحرارة, نظريる كاســـيوس,دالる جبس , دالる هيヤمولتز, 
مفヰوュ معゅداれ الجヰود الثرمودينゅميكيる , معゅداれ مゅكسويل.

 ポثرموداينميヤلث لゅنون الثゅق والقヤحرارة والصفر المطヤفن لヤك
.れكاسيوس ونيرنس るبصيغ 

 
 

= = 

25+26+27
+28 

المبゅدئ ااسゅسيる نﾟ『عرف على  =
るالحركي るنظريヤوبع“  ل

 نﾟظونهر نان『قاﾟية

れزاゅغヤل るالحركي るمن :النظريゅالفصل الث 
 ,るالحركي るنظريヤل るسيゅدئ ااسゅالمب , るريخيゅت るلمح
 ,れゅجزيئヤل るيヤالقوى الداخ ,ポبجدار متحر れゅدمゅالتص

るزوجヤهرة الゅر الحر, ظゅمتوسط المس , るليゅالظواهر اانتق  ,
.ヵهرة التوصيل الحرارゅظ 

= = 

مع＞ى ناح『ماﾟية ونه］  6 29+30
 م＞ه］ ناحصاءنت وم…نيا كل

                るئيゅسع: ااحصゅالفصل الت 
 -حゅاれ ومستويれゅ الطゅقる, ااحتمゅليる, احصゅء مゅكسويل 

 انشتゅين-ديراポ, احصゅء بوز -بولتزمゅن, احصゅء فيرمي 
= = 

 

 

 نﾟب＞ية نﾟ『＋『ية 12
 نﾟقرنءنت نﾟمطلوبة :

 النصو  ااساسية  كتب المقرر  ンاخر 

.الثرموداينمポ )د.امجد عبد الرزاベ كرجيる , د.عبدالحميد  .1
 العبد(.

.التحرポ الحرارヵ والنظريる الحركيる لヤغゅزاれ )د.عبد  .2
الرحمن محمود الجميヤي , د.مؤيد جبرائيل , د.موسى عبゅس 

 محمد(.

 
 م『طلبات خاصة

ヱرياヱ れالبرمجياれ لدヱرش العمل ヱا ヱتشمل على سبيل المثال
 ヱالمواقع االムترヱنية

 نﾟمخ『برنت نﾟعملية

 نﾟخدمات ناج『ماعية
على سبيل المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب المヰني ヱتشمل 

 ヱالدراساれ الميدانية

 نﾟ『طبيق نﾟمدتسي نﾟس＞وي 

 

 

 نﾟقبول 13
 نﾟقبول بموجب آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي  نﾟم『طلبات نﾟسابقة

  نقل عدد م［ نﾟطلبة
 أﾞ】ر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة نﾞبر عدد م［ نﾟطلبة

 

 أيمي ديتغريد مسل］ مريوح                                                   أيميدي فاتوق نبرنهي］ حسي［



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 ゅعم ًゅمبرهن ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
 المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف البرنゅمج. التعュヤ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص

 التعليمية المؤسسة 
 نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ﾞلية 

 المركز /  الجامعي القسم 
 قس］ نﾟفي…ياء

 المقرر رمز /  اسم 
 PHCF 325 نﾟدونل نﾟمعقدة / مرحلة ثاﾟ】ة

 

 ا يدخل التي البرامجヰفي 
  نﾟبكاﾟوتيوس

 الムالمتاحة الحضور أش 
 نﾟدونم نﾟيومي

 السنة /  الفصل 
2018/2019 

 キعد れالدراسية الساعا (ليムال) 
 ساعة نظرية 60

 تاريخ キعداま اグالوصف ه  
2018/2019 

 المقرر أهداف 

مه على ناعدند نﾟمعقدة ونﾟدونل نﾟمعقدة وخونصها ونﾟ『كامل نﾟمعقد ونﾟم『سلسات يتاهيل وتدتيب نﾟطاﾟب وتعل
 ونﾟ『طبيقات نﾟفي…يائية وتو（يف نﾟدونل في خدمة نﾟموند نﾟدتنسية ناخرうي

 れرجاガرائق التعلم مヅヱ التعلم التعليمヱ التقييمヱ 

  ヱالفヰم المعرفة -أ
  -ヱأ
 -ヲأ
  -ンأ
 -ヴأ
  -ヵأ
   -ヶأ

 

 

 



ゆ- れاراヰاصة المガبالموضوع ال  
ゆヱ- فكير ب＋لها』ﾟماتي［ وكيفية ن』ﾟب على حل نﾟطاﾟتعلي］ وتدتيب ن 
ゆヲ-  うب وتدتيبه على كيفية تطبيقها في مونضيع نخرﾟطاﾟتعلي］ ن 

                                                     نﾟطاﾟب على كيفية تبطها باﾟونقع  تعلي］  -3ب

 -4ب

  ヱالتعلم التعليم ヅرائق  

 نﾟم＋اضرة

  التقييم ヅرائق

  نسئلة يومية م［ خال نﾟم＋اضرنت ونﾟونجبات نﾟبي『ية ونام『＋انات نﾟيومية ونﾟ×هرية

ァ- れاراヰير مムالتف 
ァヱ- نسئلة موضوعية وم『دنخلة   

 نسئلة خاتجية م『＞وعة -2ج
ァン- 

   ァヴ-  

  ヱالتعلم التعليم ヅرائق

 نﾟم＋اضرة

  التقييم ヅرائق

  نام『＋انات نﾟيومية ونﾟ×هرية

キ- れاراヰالمنقولة العامة  المヱ (れاراヰالم ンيف بقابلية المتعلقة اأخرドالتطور التوヱ صيガالش) 
キヱ- 
キヲ- 
キン- 
キヴ-    

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقرر بنية 

 المطلوبة التعلم مガرجاれ الساعاれ اأسبوع

 /  الوحدり اسم
ベالمسا ヱأ 

 الموضوع

 ヅريقة
 التعليم

 التقييم ヅريقة

 5ى1
تمهيد، نﾟعدد نﾟمعقد،  نﾞ『ساب نﾟمعرفة في ناعدند نﾟمعقدة وخونصها  10

تماتي［، نﾟصفات 
نﾟ【برية، تماتي［، 
نﾟقيمة نﾟمطلقة، 
تماتي［، نﾟ『م】يل 
نﾟه＞دسي ﾟلعدد 

نﾟمعقد، ناحدنثيات 
نﾟقطبية، تماتي［، 
نﾟقوう ونﾟ【‖وت، 

 تماتي［

 نم『＋ان شهري  نظري 

 10ى6
دونل نﾟم『غير نﾟمعقد،  نﾞ『ساب نﾟمعرفة في نﾟدونل نﾟمعقدة وخونصها 10

تماتي［، نﾟغايات، 
تماتي［، ناس『مرنتية، 

تماتي［ ،نﾟم×『قة، 
تماتي［، نﾟدونل 

نﾟ『＋ليلية، نﾟدونل 
 نﾟ『ونفقية، تماتي［

 نم『＋ان شهري  نظري 

 15ى11
ية  10 نﾞ『ساب نﾟمعرفة في نﾟدونل نﾟمعقدة نا゚و

 وخونصها

نﾟدنﾟة ناسية، نﾟدنﾟة 
نﾟلوغاتي『مية، 

تماتي［، نﾟدونل 
نﾟم】ل】ية، نﾟدونل 

نﾟم】ل】ية نﾟعكسية، 
نﾟدونل نﾟ…نئدية، 
نﾟدونل نﾟ…نئدية 

 نﾟعكسية، تماتي［

 نم『＋ان شهري  نظري 



 20ى16
نﾞ『ساب نﾟمعرفة في نﾟ『كامل نﾟمعقد وخونصه  10

 ومبره＞اته 

نﾟمساتنت، نﾟ『كامل 
نﾟمعقد، تماتي［، 
مبره＞ة كوشي 
ﾞوتسا، تعمي］ 

مبره＞ة كوشي كوتسا 
على م＞طقة م『عددة 

ناتصال، نﾟ『كامات 
غير نﾟم＋ددة، 

تماتي［، صيغ『ا 
ﾞوشي نﾟ『كاملي『ي［، 

مبره＞ة ﾟيوفيل، 
مبره＞ة موتيرن، 

 نﾟمبره＞ة ناساسية
في نﾟ【بر، مبره＞ة 
نﾟقيمة نﾟم『وسطة 

 ﾟكاوس، تماتي［

 نم『＋ان شهري  نظري 

 25ى21
تقاتب نﾟم『『ابعات  نﾞ『ساب نﾟمعرفة في نﾟم『سلسات نﾟمعقدة 10

ونﾟم『سلسات، 
تماتي［، م『سلسات 

نﾟقوう، تماتي［، 
م『سلسلة تايلوت، 
تماتي［، م『سلسلة 

 ﾟوتنن، تماتي［

 نم『＋ان شهري  نظري 

 30ى26
نﾟمعرفة في معاﾟ【ة نه］ نﾟ『طبيقات  نﾞ『ساب  10

 نﾟفي…يائية

تطبيقات على 
نﾟكهربائية نﾟساﾞ＞ة، 
تماتي［، تطبيقات 

على سريان نﾟ＋رنتة، 
 تماتي［

 نم『＋ان شهري  نظري 

      

      



 التحتية البنية  

れالمطلوبة القراءا :  اأساسية النصو  المقرر كتب ンأخر 
    

 نﾟدونل نﾟمعقدة ﾟلصف نﾟ】اﾟث في…ياء في كليات نﾟ『ربية 
 سمير ب×ير حديد و ي＋يى عبد سعيد 

れتشمل)  خاصة متطلباヱ المثال سبيل على 
 ヱالبرمجياヱ れالدヱرياれ العمل ヱرش

 ( االムترヱنية ヱالمواقع

 

れدماガتشمل)  ااجتماعية الヱ سبيل على 
 ヱالتدريب الضيوف محاضراれ المثال
 (  الميدانية ヱالدراساれ المヰني

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 القبول  

れالسابقة المتطلبا  

   الطلبة من عدキ أقل

 نﾞبر م［ نﾟطاقة ناس『يعابية  الطلبة من عدキ أكبر

 



 لمقررتحギيث انموクج 

 や りケやコヱلわعヤيم やلعالي やヱلらحث やلعヨヤي / جامعة بغやギد やلヨؤسジة やلわعヤيヨية .1

2. ゴكゲヨلや / لجامعيや مジلقや    مジياءقゴلفيや  بيةゲわلや يةヤك / ュヲヤعヤفةلゲلصやم سんيヰلや بنや 

3. ケゲقヨلや ゴمケ / سمや يةゃيゴلجやヱ يةケグلや ياءゴلفيや 

 %22 نらジة やلわحギيث .4

 やلヲヨضوووووヲلاي やلわوووووي  وووووم やضوووووافヰわا    .5
や ا فيヰんيギح ヱجヰنヨل 

  ヱ:や لفصوووأや     يوووةケグلや يووواءゴلفيや ية   -موووا اووويらوووジلنや موووة فووويギبوووة  -مقゲج 
 やإلكラヱゲわ فヲلت. -مايكラヲジヤ مケヲلي 

موون بيらيعووة やل ووヲءب الووا ب やإ ووعا     غييووゲ لنووや ラやヲلفصووأ やلفصووأ やلんوواني
  طらيقاي やلظااや りゲلكヱゲヰضヲئية. -やلكヱゲヰمغناييジيب 

 やمわصاや ソلفラヲ ヲ. -  انわاや ァلや ァヱゴلفصأ やلやゲبع
やلヲヨجوواي やヱلجジوويヨاي  الووا ب     غييووゲ لنووや ラやヲلفصووأ موون  やلفصوأ やلاووام  

مووا اووي مヲجوواي د    -حيووヲد やلنيヱゲ ヲنوواي  -やلصووفاي やلヲヨجيووة لヤجジوويヨايب  
  جゲبة やلゼق やلゴヨدァヱ. -بヱゲلي  

やグヰي اف لヱ  1- . ヲلفصや يやدゲخأ مفやد りゲيんيائية كゴعاني فيヨاضافاي ل 
2- . ヲلفصや خأやد りゲيんلة كヲヤة محヤんاضافة أم 

3- . ヲلفصや فヤわيائية في ماゴاضافة أ كا  في   

 や 2218-2219لفصأ / やلジنة .6
 سالاي やسヲらليا   6 عらة /  2سالة * 3 لギد やلジالاي やلやケギسية )やلكヤي( .7

 2218-12-26  اケيخ الやギد اや やグلヲصف   .8
9. ケゲقヨلや فやギأا 

 .أساسياي やلفيゴياء やلケグيةやلギヰف やلعاュ    عゲف やلطらヤة لヤا 
   ソلااや فギヰلや اヤة لらヤلطや فゲع       ケグلوや كيولゲわلや يوايゲنظヱ لااصوةや يةらジلنや يةゲة كالنظんيギلحや ياءゴق بالفيヤعわما ي
ヱفわح أفوق やلطالول    やلヨعاني やلفيゴيائية やヱلقやヲنين やヱا わقاقاي やلゲياضيةやヱلギمج بين やヱلヲヨجاي やلヨادية やヱ: عة やلジينية 

 نحや ヲلنظゲياي やلعヨヤية ヱ طらيقا ヰا.
 

 りادヨسي لやケギلや ケゲقヨلや ايんيギصف  حヱ) يةゃيゴلجやヱ يةケグلや ياءゴلفيや( 
 ة /  لやケギヤسة やلصらاحي やヱلジヨائيんالんلゲヨヤحヤة やل

12.  

  や15%امわحاناي やلゲヰゼية 
 ヱاや سيやケギلや لفصأや ラحاわمや  6%    

                 や4%لنゼاياي やليヲمية 
 や  50%امわحاや ラلنヰائي

 

 やヱلفصヤية やヱلゲヰゼيةやليヲمية   やاخらわاやケي  يやゲئق やلわقييم    

 やلヰヨاやケي  やلعامة やヱلヨنقヲلة ) やلヰヨاやケي や:خや ンゲلわヨعヤقة بقابヤية やلヲわظيف やヱلわطや ケヲلゼاصي (.
 كわابة やلらحゐヲ فيヨا يわعヤق بالفيゴياء やلحギيんة やヱلفيゴياء やلケグية. -1
 



11  .ケゲقヨلや بنية 

 ヲらس:や الايジلや بةヲヤطヨلや مヤعわلや جايゲما  / りギحヲلや سمや ヲضヲヨلや يمヤعわلや يقةゲي 

 ヱاや 3 
  مووا اووي やلفيゴيوواء やلケグيووة    1-1
   مقギمة في やلنらジية.  1-2
 .  やلヨحاや ケヱلقصケヲية1-3

 やلنظゲية やلنらジية やلااصة
りゲمحاض 

 やلんاني
   قやヲنين نيヲ ن لヤحゲكة.  1-4 3

1-5  .ヲヤياي غاليヲح    
   مギらأ نらジية نيヲ ن.1-6

 
りゲمحاض 

 やلんالث

3 1-7 ラヲوووووووووジヤبوووووووووة مايكゲج   - 
 مケヲلي. 

  فゲضوووووووووياي やلنظゲيوووووووووة  1-8
 やلنらジية やلااصة.  

1-9.ゴわنケヲياي لヲح    

 

りゲمحاض   

 やلやゲبع

3 1-12  ゴわنケヲياي لヲائج  حわن  
1-  ヲلطや يةらジن  ، 
 نらジية やلゴمن،   -2
 .  نらジية やلゲジلة -3
   やلكヤわة やلنらジية.1-11

   りゲمحاض 

 やلاام 

   やلقや りヲلنらジية.  1-12 3
   やلطاقة やلنらジية.  1-13
  やلعاقوووووة بوووووين やلطاقوووووة  1-14

 やヱلゴخم.  
 .やإلكラヱゲわ فヲلت

   りゲمحاض 

サادジلや 
+ محاضووووりゲ   .  مジائأ محヲヤلة 3

ラحاわمや 

 やلジابع

  يらيعة やل وヲء やヱا وعا    2-1 3
 やلكヱゲヰمغناييジي.  

2-2  . ケやゲلحや  إ عاや   
2-3  ソصوووووووواわمやヱ ゐعوووووووواらنや  

 やإ عا .

 محاضや   りゲإ عا  やلكヱゲヰمغناييジي

 やلんامن

   ا عا  やلجジم やاسヲد.  2-4 3
  ييوووووف ا وووووعا  やلجジوووووم   2-5

 やاسヲد.  
 جينゴ. -  قانケ ラヲيヤي2-6

   りゲمحاض 

 やلわاسع

  قوووانラヲ بانوووا ل  وووعا .   2-7 3
  やلظووااや りゲلكヱゲヰضووヲئية.  2-8
2-9  りゲظووااヤاين لわووゼنين ゲوويジف   

 やلكヱゲヰضヲئية.

   りゲمحاض 

ゲ لعاや 
3 2-12  りゲلظووووووووااや يقووووووووايらط   

 .مジائأ محヲヤلةやلكヱゲヰضヲئية. 
   りゲمحاض 

ゲゼلحاد  لや 

  やكゼわوووووووووووواف やلنゼووووووووووووا   3-1 3
 やا عالي やلطらيعي.  

   やلنヨاや ァクلケグية   3-2
1- ،ラヲジمヲ  ァクヲヨن 

 ケグلや كيلゲわلや   りゲمحاض 

ゲゼاني لんلや 
 نケクケ ァクヲヨفケヲد.   -2 3

3-3 りケطاわإسووووووووووや يووووووووووةゲنظ  
 لケクゲفケヲد.

   りゲمحاض 



ゲゼالث لんلや 
+  محاضووووりゲ  .مジائأ محヲヤلة 3

ラحاわمや   

ゲゼبع لやゲلや 
  やكゼわوواف や: ووعة やلジووينية. 4-1 3

   انわاや ァ: عة やلジينية.  4-2
 

 やا عة やلジينية
 

  りゲمحاض 

ゲゼلاام  لや 
  قيووووووواサ  وووووووや りギ: وووووووعة 4-3 3

 やلジينية.  
   أيياف や: عة やلジينية 4-4

   りゲمحاض 

ゲゼل サادジلや 

  ييووف や: ووعة やلジووينية   4-4-1 3
  ،ゲヨわジヨلや 

  ييووف や: ووعة やلジووينية   4-4-2
 やلاطي やلحاد.

   りゲمحاض 

ゲゼابع لジلや 
  يらيعووووة ヱحيووووヲد や: ووووعة  4-5 3

 やلジينية.  
   やنكジاや ケ: عة やلジينية.4-6

   りゲمحاض 

ゲゼامن لんلや 
    أثيゲ كヲمわらن. 7-4 3

8-4.ァヱゴلや ァاわان   
   りゲمحاض 

ゲゼاسع لわلや 
3 9-4 .ラヲوووووووو ヲلفや ソصوووووووواわمや  

 .مジائأ محヲヤلة. أسヤゃـة
  + りゲمحاضوووو

ラحاわمや 

ラヱゲゼلعや 
   مقギمة. 5-1 3

   فゲضية د  بヱゲلي.  5-2
 محاضや   りゲلصفاي やلヲヨجية لヤجジيヨاي

やلحوووووووووووووووووووووواد  
ラヱゲゼلعやヱ 

   حيヲد やإلكヱゲわناي.  5-3 3
 حيヲد やلنيヱゲ ヲناي.  5-4

   りゲمحاض 

やلんووووووووووووووووووووووووواني  
ラヱゲゼلعやヱ 

  مووووووا اووووووي مヲجوووووواي د  5-5 3
 بヱゲلي   

   سゲلة مヲجة د  بヱゲلي.5-6

   りゲمحاض 

やلんالوووووووووووووووووووووووووث  
ラヱゲゼلعやヱ 

3 
  سوووゲلة やلطوووヱ ケヲسوووゲلة  5-7

 やلヨجヲヨلة. 
5-8.ァヱدゴヨلや قゼلや بةゲج    

   りゲمحاض 

やلやゲبوووووووووووووووووووووووووع  
ラヱゲゼلعやヱ 

3 
   مギらأ やلادقة.  5-9

 .مジائأ محヲヤلة. أسヤゃـة
 

 + りゲمحاضوووو
ラحاわمや 

やلاووووووووووووووووووووام   
ラヱゲゼلعやヱ 3 

  りケク موووووووووووووووة، ييوووووووووووووووفギقヨلや
 やلヰيヱケギجين

 りケクجينヱケギيヰلや 
 

りゲمحاض 

  サوووووووووووووووووووووادジلや
ラヱゲゼلعやヱ 3 

  りケク فووووووووووي ケヲيووووووووووة بووووووووووゲنظ
やلヰيوووووヱケギجين، や وووووわقا  ياقوووووة 

 やلゲبط لや りケグلヰيヱケギجين
 りゲمحاض 

やلジووووووووووووووووووووووووابع  
ラヱゲゼلعやヱ 3 

ايجوووووووواد やلジووووووووゲلة やلヱやゴيووووووووة   
  ケヲضوووووياي بوووووゲف ،ラヱゲوووووわل لك
 لわفジيゲ ييف や りケクلヰيヱケギجين

 りゲمحاض 

 やلんوووووووووووووووووووووووووامن 
ラヱゲゼلعやヱ  

や ووわقا  معادلووة やلعووギد やلヨووヲجي    
باسووわاュやギ فゲضووية بووや ケヲلんانيووة،  
  りケク فووووي ラヱゲووووわالكや قوووواايわنや

 やلヰيヱケギجين

 りゲمحاض 

 やلわاسووووووووووووووووووووووووع 
ラヱゲゼلعやヱ   .جينヱケギيヰلや りやヲكة نゲـةحヤゃأس 

 りゲمحاض   

ラヲاثんلや  

 مジائأ محヲヤلة

 

りゲمحاضوووو  +
ラحاわمや 
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 やلقやゲءやي やلヨطヲヤبة  
   ساسية:や ソヲلنصや 
 ケゲقヨلや لわك 
       ンゲأخ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 نﾟميكانيك نﾟ『＋ليلي اسم / رمز المقرر .3

 322PHAM/  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7
90 
 

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 نن يفه］ نﾟطاﾟب نﾟم『【هات وكيفية تطبيقها 
 نن يس『عمل نﾟطاﾟب تفاضل وتكامل نﾟم『【هات في عل］ نﾟ＋ركة 

 أدتنك نﾟطاﾟب دني＞اميك نﾟ【س］ بصوتة عامة ونﾟ＋ركة على خط مس『قي］ بصوتة خاصة
 أن يفه］ نﾟطاﾟب نﾟميكانيك نﾟسماوي 

 أن يدتك نﾟطاﾟب معادات اﾞرننج وهامل『ون ويس『عملها في دني＞اميك نﾟ【س］  

 

 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

                                                                         تمكي［ نﾟطاﾟب على نﾟمعرفة وفه］ مادة نﾟفي…ياء  -なأ
 نعدند كوندت مدتبة ومؤهلة ﾟلعمل في نﾟمؤسسات نﾟعلمية ونﾟ『ربوية -にأ
  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな -  في…ياءﾟب مهاتة في نخ『صاخ نﾟطاﾟنن يك『سب نゆに -  
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
  م［ خال مقايي‥ نسلوب نﾟم＞اق×ة ناخ『باتنت نﾟيومية

 

 ヅرائق التقييم      

 
 وناخ『باتنت 

 نﾟ『قاتير 
  ناخ『باتنت نﾟيومية ونﾟفصلية

 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- ب وناس『اذﾟطاﾟونت بي［ ن＋ﾟنسلوب ن 
ァに- نعدند تقاتير نسبوعية 
ァぬ- 
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 نسلوب نﾟم＞اق×ه 
 مقياس نﾟ『طبيق نﾟعلمي في نﾟمخ『برنت 

  

 ヅرائق التقييم    



 

 
 نﾟ『قاتير نﾟ＞ظرية 

 نﾟدتجات                                                   
 ناخ『باتت                                                       

 نﾟ『قاتير نﾟمخ『برية نﾟ『قاتير نﾟ＞ظرية 
 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- م＞اق×ةﾟأسلوب ن 
キに- قاتير』ﾟعلمي ونعدند نﾟب＋ث نﾟأسلوب ن 
キぬ- )م『قدمة )فرس فرضيات وناس『＞『اجﾟفكير ن』ﾟمماتسة طرق نキね-    



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

نس『عمال نﾟطاﾟب  ساعة 12 1+2+3+4
مفردنت نﾟم『【هات في 

 نﾟ『طبيقات نﾟفي…يائية

  Vectors 

(Vectors - The 

Scalar Product - 

The Vector 

Product - An 

Example of the 

Cross Product: 

Moment of a 

Force - Triple 

Products) The 

change of 

coordinate 

system - 

Derivative of a 

Vector 
Tangential and 

normal 

components of 

acceleration 
 

 ناخ『باتنت نظري 
 ونام『＋انات

 ونﾟ『قاتير
 

5+6+7+8
+9 

ﾞيفية نس『عمال تفاضل  ساعة 15
نﾟم『【هات في وتكامل 

عل］ نﾟ＋ركة ينﾟسرعة 
ونﾟ『ع【يل في 

ناحدنثيات نﾟكاتتي…ية 
ونﾟقطبية وناسطوننية 

 ونﾟكروية

Velocity and 

acceleration in 

cylindrical 

coordinate 
Velocity and 

acceleration in 

spherical 

coordinate 

 ناخ『باتنت نظري 
 ونام『＋انات
 ونﾟ『قاتير



Linear 

Momentum 

Newton's Laws 
 
 

 10+
11+12 

  
+13+14+

15 

أن يدتك نﾟطاﾟب عل］  ساعة 18
نﾟ＋ركة ودني＞اميك 

نﾟ【س］ ونﾟ＋ركة على 
 خط مس『قي］

Force as a 

function of 

position only. 

The concept of 

kinetic and 

potential energy 

Rectilinear 

Motion - 

Uniform 

Acceleration 

Under a 

Constant Force 

Force as a 

function of 

(velocity, time) 
Motion of 

projectile in a 

uniform 

gravitation field 
 
 

 ناخ『باتنت نظري 
 ونام『＋انات

 
 ونﾟ『قاتير

16+17+
18+19+
20+21  

أن يفه］ نﾟطاﾟب  ساعة  18
نﾟقونني［ نﾟ『ي ت＋ك］ 

نﾟ＋ركة وكيفية وصف 
نﾟ＋ركه م［ خال 

 نﾟخاصه بهانﾟمعادﾟه 

 The harmonicي

oscillator 
The energy 

equation for 

smooth 

 نظ
 تي 

 ناخ『باتنت
 ونام『＋انات
 ونﾟ『قاتير



＋اات مخ『لفه      constraint ゚و
The simple 

pendulum 
Translation 

Motion of the 

coordinate 

system 
 
 
 

 
22+23+
24+25+

26 
 

نن يفه］ نﾟطاﾟب   15
نﾟميكانيك نﾟسماوي 
وم［ خال قونني［ 
ﾞبلر ويس『طيع نن 
يوصف م【اات 
 نﾟطاقه نﾟمخ『لفه   

Magnitude of the 

angular 

momentum in 

central field 

 Central Force 
Orbits 

Energy equation 

of the orbits 
Motion in nearly 

circular 
Dynamic of a 

system of 

particles 
Collisions 

Center of mass 

and rocket 

motion 
 
 
  

 ناخ『باتنت نظري 
 ونام『＋انات
 ونﾟ『قاتير

 ناخ『باتنت نظري  LaGrange'sيفه］ ويس【ل نﾟطاﾟب  +27+28



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 نﾟ＞صوخ ناساسية ى
 الكتゆ والمنゅهج المقررة ى

 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 نﾟمخ『برنت نﾟعملية

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 نﾟ『طبيقية نﾟمه＞ية نﾟس＞وية 

 

 القبول  .13

 نﾟقبول بموجب آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي  المتطلباれ السابقة
  أقل عدキ من الطلبة 
 نﾞ】ر م［ نﾟخطة ناس『عابية نﾟمقرتة  أكبر عدキ من الطلبة 

 
 التحديث

れ れاキالمفر れاヌالماح な system of particles 

Collisions 

Center of mass and rocket motion 

 

に components of acceleration  ぬ The energy equation for smooth 

constraint   
 

 

معادات اﾞرننج  12 29+30
وهامل『ون في دني＞اميك 

 نﾟ【س］ 

equation  

Hamilton 

equation 

 ونام『＋انات
 ونﾟ『قاتير



 نموذج وصف المقرر

 

 م.د. ميسوラ رياض                                                             وصف المقرر

 

 جامعة بغداキ  المؤسسة التعليمية .1

 (لفيزياءكلية التربية للعلوュ الصرفة/ ابن الヰيثم )قسم ا القسم الجامعي / المركز .2

 ぬにぬ PHMPالمناهج ヅ ヱرائق التدريس اسم / رمز المقرر .3

 في كلياれ التربية  لالبムالوريو البرامج التي يدخل فيヰا .4

 اسبوعي أشムال الحضور المتاحة .5

 にどなぱ- にどなひ  الفصل / السنة .6

 ひど )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 など/に/にどなぱ تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

   المقرر أهداف .9

مكوات العلم )مستوات امعرفة  وماذا تشملخطوات التفكر العلمي ،وماهي امقرر اى التعرف على : معى العلم ، يهدف 
( ، وكيف مكن تصنيف مستوات امعرفة العلمية ومهارات التفكر العلمي ،وماهي أهداف وخصائص العلم ، وماذا يعｳ العلمية

 كما يهدف امقرر اى التعرف على امفهوم القدم واﾅديثي تدريس العلوم .مفهوم التكنولوجيا وماهي ااجاهات اﾅديثة 
رف اى مكوات امنهج للمنهج وماهي سلبيات واجابيات كل منهما أضافة اى التنظيم امنطقي والسايكولوجي للمنهج ، م التع

كذلك خصائص ، سلبيات ، اجابيات ( .)وأنواع امناهج الدراسية امنهج  ومن أهداف امقرر التعرف على أسس بناءاﾅديث .
وأسلوب  طريقة)وماذا نعｳ بكل من جااها ( . ن حيث )امعى ،اامية ، مستواها ،صياغتها،التعرف على ااهداف الربوية م

، كما يهدف امقرر للتعرف على تصنيف طرائق التدريس والنظرات امنبثقة منها ، وفلسفة التدريس التدريس  واسراتيجية (
أضافة اى التخطيط ي التدريس وأميته وأنواع اخطط الدراسية ة ، امختري وأمية امختر ي تدريس العلوم والسامة امهني

 وكيفية كتابة اخطة اليومية .

 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 التعرف على ヅبيعة العلم   ヱمムوناته   ヱأهدافه   ヱخصائصه   ヱعملياته . -なأ
 أキراポ مفヰوュ المنヰج القديم الضيق ヱالحديث الواسع ヱالمقارنة بينヰما بمガتلف الجوانب . -にأ
 التمييز بين التنヌيم المنطقي ヱالسايムولوجي للمنヰج   ヱعاقتヰا بمムوناれ المنヰج الحديث . -ぬأ

   ヱعاقة التربية بالفلسفة ヱالثقافة . التعرف على أسس بناء المناهج الدراسية -ねأ

 ヱاキراポ العاقاれ بينヰا من خال مميزاれ كل منヰا . ف على أنواع المناهج الدراسيةالتعر -のأ

 التربوية ヱمجااتヰا ヱمستوياتヰا   ヱكيفية صيا تヰا .أキراポ مفヰوュ ااهداف   -はأ
 أキراポ مفヰوュ ) ااسلوゆ   الطريقة   ااستراتيجية ( في التدريس   ヱكيفية التمييز بينヰا . -ばأ
 .التعرف على أنواع ヅرائق التدريس   ヱتصنيفヰا حسب النヌرياれ المنبثقة منヰا  -ぱأ
 التعرف على  أهمية التدريس المガتبري   ヱقواعد السامة  المヰنية في المガتبراひ- . れأ
 التدريس   ヱالتمييز بين أنواعه   ヱالتعرف على ابرコ عناصرロ . أキراポ مفヰوュ التガطيط في -などأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな –  ا .المقارنةヰيم كل منヌبيعة تنヅヱ   اヰيمヌأسس تنヱ بين أنواع المناهج 
ゆに – السلوكية صيا ة ااهداف ال チاا راヱ اصةガالヱ ا.عامةヰمستوياتヱ اヰتلف مجااتガبم 
ゆぬ –  التヱ الطرائق  キيمياء باعتماムال りキجي من قبل الطلبة في ماクرل نموキ الحديثة .تقديم れقنيا 
ゆね- . كتابة خطة تدريسية بموضوع معين ضمن ااختصا  العلمي   

  ヅرائق التعليم ヱالتعلم      
- ヱ りالمناقشة المحاضر. 

 . التفムيرخرائط  -

 .المنヌماれ المتقدمة  -

 المنشطاれ العقلية المعرفية . -

 

   ヅرائق التقييم     
 .ااختباراれ التحريرية -

 ة .ااختباراれ الشفوي -

 تطبيق فرキي ヱكتابة نموァク لガطة تدريسية في موضوع التطبيق مع الوسائل ヱالتقنياれ التعليمية . -

 

ァ- يرムالتف れاراヰم   
ァな-  ァااستنتا 
ァに- .  ヅااستنبا ヱ ااستقراء 
ァぬ- . التفسير 
ァね-  التصنيف 

 

  ヅرائق التقييم    
  など_ امتحاラ الفصل ااヱل 

 など_ امتحاラ نصف السنة )مركزي( 
 など_ امتحاラ الفصل الثاني 

 など_التطبيق الفرキي 
 はど_ امتحاラ نヰائي 

 



 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- . ) رائق التدريس المناسبةヅ キعلى التدريس ) اعتما りالقدر 
キに-على التوضيح りالمناقشة . القدرヱ 
キぬ-التصنيف りارヰالمقارنة .  مヱ 
キね-  りارヰطيط   مガالسلوكية .الت チصيا ة اا راヱ للدرل 
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 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

      な         ぬ 

 ュوヰالتعرف على مف
العلم   ヅヱرベ التفムير 

ヱخطواれ التفムير 
 العلمي. 

 مفヰوュ العلم 
 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

      に                            ぬ 

 れتصنيف مستويا
المعرفة العلمية 

ヱمヰاراれ التفムير 
 العلمي .

 مムوناれ العلم

خرائط التفムير 
 れالمنشطاヱ

العقلية 
 المعرفية

 أسゃلة شفوية

      ぬ        ぬ                       

التعرف على أهداف 
العلم ヱخصائصه 
جيا ヱمفヰوュ التムنولو

ュفلسفة تدريس العلوヱ 

 العلم ヱالتムنولوجيا
 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

      ね       ぬ 

 ュوヰالتعرف على مف
المنヰج )القديم 

سلبياヱ  れالحديث (
ヱايجابياれ ثم المقارنة 

 بينヰما .

 المنヰج القديم ヱالحديث

 れماヌالمن
المتقدمة 
ヱخرائط 
 التفムير 

 أسゃلة شفوية

      の       ぬ 

ز بين تنヌيم التميي
المنヰج )المنطقي 
ヱالسايムولوجي( 
ヱتوضيح العاقة  

 بينヰما .

 أسس تنヌيم المنヰج

 れالمنشطا
العقلية 

المعرفية 
ヱخرائط 
 التفムير

 أسゃلة شفوية

      は       ぬ                          
ااسال المعرفي 

 ヱااسال ااجتماعي
 أسس بناء المنヰج

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

      ば       ぬ 
ااسال النفسي 
 ヱااسال الفلسفي

 أسس بناء المنヰج 
 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

      ぱ       ぬ   ラلامتحاヱالفصل اا  
أسゃلة 

 تحريرية

      ひ                            ぬ  جヰالتعرف على من
 ヱ المنفصلة キالموا(
المجااれ الواسعة 
 ヱالمواキ المترابطة(

أنواع المناهج 
الدراسية ) المناهج 

 التقليدية (

 れماヌالمن
المتقدمة 
ヱخرائط 
 التفムير

 أسゃلة شفوية

     など       ぬ ج  التعرف علىヰمن
)النشاヱ ヅالميول 

 (ヱالمواقف ااجتماعية

أنواع المناهج 
الدراسية )المناهج 

 الحديثة (

 れماヌالمن
المتقدمة 
ヱخرائط 
 التفムير

 أسゃلة شفوية

     なな       ぬ  جヰالتعرف على المن
れالوحداヱ المحوري 

أنواع المناهج 
الدراسية )المناهج 

 الحديثة (

 れماヌالمن
المتقدمة 
ヱخرائط 
 التفムير

 أسゃلة شفوية



     なに       ぬ توض れوناムيح م
 المنヰج ヱالعاقاれ بينヰا

عناصر المنヰج 
 الدراسي كنヌاュ رباعي

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

     なぬ       ぬ  التعرف على معنى
ااهداف التربوية 
ヱأهميتヰا ヱمصاキر 

 اشتقاقヰا 

عناصر المنヰج 
 الدراسي كنヌاュ رباعي

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

     なね       ぬ     

التمييز بين ااهداف 
)العامة ヱالガاصة 

 ヱاا راチ السلوكية(
 チالغر ヅヱشرヱ
السلوكي ヱكيفية 

 صيا ته 

عناصر المنヰج 
 الدراسي كنヌاュ رباعي

خرائط التفムير 
  れماヌالمنヱ

 المتقدمة

صيا ة 
ااهداف 
 التربوية

     なの       ぬ  المجال التعرف على
ا راチ المعرفي ل

 هالسلوكية ヱمستويات

 チتصنيف اا را
 السلوكية

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

صيا ة 
 チاا را
 السلوكية

     なは       ぬ  التعرف على المجال
الوجداني ヱالمヰاري 
لا راチ السلوكية 

 ヱمستوياتヰا 

 チتصنيف اا را
 السلوكية

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

صيا ة 
 チاا را
 السلوكية

    なば       ぬ  ュوヰالتعرف على مف
 りبرガالヱ ンالمحتو(
التعليمية ( ヱقواعد 

 اختيار محتوン المنヰج

 れبراガالヱ ンالمحتو
 التعليمية

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

    なぱ       ぬ 
التمييز بين )ヅريقة 

 ヱأسلوヱ ゆاستراتيجية(
التدريس   ヱالتعرف 
 れمميزاヱ على أسس

ヱمعايير اختيار ヅريقة 
 りالتدريس الجيد 

ュرائق تدريس العلوヅ 
خرائط التفムير 

 ヱالمناقشة
 أسゃلة شفوية

    なひ       ぬ   رائقヅ تصنيف
التدريس   ヱالتعرف 
على نヌرية بياجيه 

 المعرفية

ュرائق تدريس العلوヅ 

 れماヌالمن
المتقدمة 
ヱخرائط 
 التفムير 

 أسゃلة شفوية

    にど       ぬ  ريقةヅ التعرف على
 ااستムشاف الموجه  

خطواれ   معنى  )
) れمزايا   سلبيا 

ヅرائق التدريس 
المنبثقة من النヌرية 

 المعرفية

 れماヌالمن
المتقدمة 

 れالمنشطاヱ
العقلية 
 المعرفية

 أسゃلة شفوية

    にな       ぬ  ريقةヅ التعرف على
 れاムحل المش
 りالمحاضرヱالمبرمجة 

  れمعنى  خطوا(
) れمزايا  سلبيا 

ヅرائق التدريس 
المنبثقة من النヌرية 

 المعرفية

 れماヌالمن
المتقدمة 

 れالمنشطاヱ
العقلية 
 المعرفية

 أسゃلة شفوية

    にに       ぬ  بيعة التعرف علىヅ
نヌرية سムنر السلوكية 

ヅرائق التدريس 
 المنبثقة من 

 れماヌالمن
 أسゃلة شفويةالمتقدمة 
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ヱالتعليم المبرمج ) 
أنواعه   مميزاته 

 ヱالحاسوゆ  سلبياته (

ヱخرائط  النヌرية السلوكية
 التفムير

    にぬ       ぬ  بيعةヅ التعرف على
النヌرية ااجتماعية   
ヱالتعليم التعاヱني    
 れمعنى  خطوا(

) れمميزا  

ヅرائق التدريس 
المنبثقة من النヌرية 

 ااجتماعية

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة 

 أسゃلة شفوية

    にね       ぬ  ريقةヅ التعرف على
 المناقشاれ الجماعية  
) れطواガالمعنى  ال( 
 ヱايجابياتヰا ヱسلبياتヰا

ヅرائق التدريس 
المنبثقة من النヌرية 

 ااجتماعية 

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

    にの       ぬ  ريقةヅ التعرف على
 االعاゆ التعليمية  

)れطواガالتعريف  ال( 
れالسلبياヱ れاايجابيا 

ヅرائق التدريس 
المنبثقة من النヌرية 

 ااجتماعية

 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

    には       ぬ  الفصل الثاني  ラامتحا  
أسゃلة 

 تحريرية

    にば       ぬ  التعرف على
 العرチヱ العلمية

ヱااستجواゆ  )المعنى 
  れطواガالمزايا  ال 

) れالسلبيا 

 أخرヅンرائق تدريس 

 りالمحاضر
 れماヌالمنヱ

 المتقدمة

 أسゃلة شفوية

    にぱ       ぬ  れالتعرف على الزيارا
 キعداまヱ الميدانية

 التقارير  )المعنى 
)れالسلبيا  れاايجابيا 

ンرائق تدريس أخرヅ 
 りالمحاضر
 ヱالمناقشة

 أسゃلة شفوية

    にひ       ぬ  التعرف على التدريس
المガتبري ヱالسامة 

ヱاحتياヅاれ المヰنية 
ゆأثناء التجار ラااما 

المガتبر في تدريس 
ュالعلو 

خرائط التفムير 
 れماヌالمنヱ

 المتقدمة

 أسゃلة شفوية

    ぬど       ぬ  ュوヰالتعرف على مف
في  ヱأهميته  التガطيط
  ヱأنواع سالتدري

 الガطط التدريسية
 ヱأسس كتابة الガطة

 التガطيط في التدريس

 りالمحاضر
ヱالمناقشة 
ヱخرائط 
 التفムير

 ァクنمو キعداま
 خطة 

    ぬな                   ぬ   يキكتابة مع تطبيق فر
   يوميةخطة تدريسية 

    ぬに       ぬ   ي مع كتابةキتطبيق فر
   خطة تدريسية يومية

    ぬぬ       ぬ   ي مع كتابةキتطبيق فر
   خطة تدريسية يومية



 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 (: にどななالعفون ، ادية حسن يونس وفاطمة عبد اامر الفتاوي )
 "مناهج وطرائق تدريس العلوم " ، مكتبة الربية ااساسية ، بغداد  .

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 
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 ماりキ أسس تربية   ماりキ علم النفس التربوي   ماりキ التعليم الثانوي المتطلباれ السابقة

 などど أقل عدキ من الطلبة 

 にどど أكبر عدキ من الطلبة 
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 الصرفة / ابن الヰيんمكلية التربية للعلوم  المぽسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 434PHELمختبر تعليمي   اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوサ البرامج التي يギخل فيヰا .4

 الギوام اليومي أشكاメ الحツور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 ساعة باأسبوع  16 عギد الساعاれ الギراسية )الكلي( .7

 2018/2019 هグا الوصفتاريخ إعギاد  .8

 أهギاف المقرر .9

  التعليمية وعاقته بمواضيع الفيزياء ゆتعرف الطلبة على أهمية التجار 
  ソأ الفيزيائية الخاギالفيزيائية والمب りكل تجربة  وما يتعلق بالظاهر ソم خواヰمحاولة ف

 بヰا
 احيةツااي りزヰوااج れام اادواギتعريف الطلبة على كيفية استخ 
  يف المعرفة العلميةドتو メل عليه ايجاد حلوヰويس ロギللطالب بشكل عملي مما يساع

 لمعظم المشكاれ الحياتية.
 
 
 

يوفر وصف المقرر هグا إيجاコاً مقتツياً أهم خصائص المقرر ومخرجاれ التعلم المتوقعة من 
 ソمن فر ンالقصو りحقق ااستفاد ギق ラا مبرهناً عما إذا كاヰالتعلم الطالب تحقيق ギالمتاحة. واب

 .من الربط بينヰا وبين وصف البرنامج



 مخرجاれ التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفヰم -أ
   تعُرفDemonstration instruments Lab .   التطبيقية りللطالب المرحلة الرابعة.تعُرف الربط بين المختبر التعليمي والفتر 

   
 ゆ-  الخاصة بالموضوع れاراヰالم 
 

a.                                                                     .  كافة りزヰالطالب معرفة بااج ゆإكسا 
b.   ربائيةヰوالك りالفيزيائية المتعلقة بالحرار ンالطالب معرفة شاملة بالمباد ゆإكسا

 والميكانيك 
c.  الطالب معرفة بالظواهر البصرية ゆإكسا 
d.   المغناطيسية ソالطالب معرفة بالخوا ゆإكسا 

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

  التجربة 
  الحوار  
  المناقشة  لةんاأم ゥوطر 
 .عبر اإنترنت りالمتوفر れوالمعلوما 

 
 طرائق التقييم

 
  يم التقرير ااسبوعي للتجربةギتق 
 れرية  اامتحاناヰالش   .) ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبةツالنشاط اليومي للطلبة ) التح 

 مヰاراれ التفكير -ج
 

                                               .  اربط الجانب العملي مع النظري ، لغرض  التجربة طرゥ اأسゃلة أثناء  -1
 بالتطبيقاれ الヰنギسية والتكنلوجية. التجربة العملية ربط  -2

 
المヰاراれ  العامة والمنقولة ) المヰاراれ اأخرン المتعلقة بقابلية التوドيف والتطور  -د 

 الشخصي (.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتوドيفヰا للمعرفة المتكاملة  بموضوع التجربة ااستخギام اامんل للمفاهيم المتعلقة  -1
 بخصوソ تفسير الظواهر العلمية

 ااستخギام اامんل لاجヰزり ومعرفة كيفية استخギامヰا -2
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 مخرجاれ التعلم المطلوبة الساعاれ اأسبوع
اسم الوحりギ / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

المعرفة في  إكساゆ الطلبة
 メالفصل ااو ゆتجار

والمفاهيم ااساسية لكل 
 تجربة

 メالفصل ااو ゆالتعرف على تجار
 بشكل عام

نظري
 +

 عملي 

نشاط 
 يومي

2 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 りالمفاهيم ااساسية للحرار 

りالحرار   دギتمれاコالغا   رجةギغط بツعاقة ال
ラالغليا  د السوائلギتم  ギد الجوامギتم   りالحرار メاإشعاعانتقا 

 
نظري

 +
 عملي

 
ラإمتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي

3 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
المفاهيم ااساسية 

 للميكانيك 

تحليل القوン على السطح   الميزا  ラ تحقيق قانوラ  العزوم   ميكانيك الجوامギ والموائع 
 المツخة الماصة الكابسة  المツخة الماصة   المائل 

نظري
 +

 عملي

ラامتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي

 
4 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 المفاهيم ااساسية للツوء 

الツوء الヰنギسي والظواهر 
انتقاメ الツوء بخطوط   البصرية

تكوラ البぽرり في المرايا   مستقيمة 
 れساギوالع   サتحقيق قانوني اانعكا   تحقيق قانوني اانكسار

تحليل الツوء في الموشور   انكسار الツوء في الماء   والزاوية الحرجة 
 المجسم

نظري
 +

 عملي
 
 

ラامتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي

 

5 

 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

 
ゆالمعرفة في إكسا 

للحرارり  المفاهيم ااساسية
 لツوءا والميكانيك و

 りوق الحرارギصن 
 صنギوق الميكانيك 

 صنギوق الツوء

نظري
 +

 عملي

ラإمتحا 
 شヰري 

6 

 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

 
ゆالمعرفة في إكسا 

 المفاهيم ااساسية للツوء
 
 
 
 

 العارض فوق الراسي
 

نظري
 +

 عملي

  ラامتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي

 



 
 
7 
 
 
 
 

 
 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
المفاهيم ااساسية 

 للكヰرباء

الكヰربائية واامواج 
الكヰرومغناطيسية الギقيقة  

) メالجزء ااو(   ربائيヰالك サالجر  ربائيةヰالرافعة المحولة الك( )    ربائيةヰالمحولة الك
 )الخافツة (

 
 

نظري
 +

 عملي
 

 
 

ラامتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي 

 
 

 
 
8 
 
 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
المفاهيم ااساسية 

 للكヰرباء

الكヰربائية واامواج 
الكヰرومغناطيسية الギقيقة  

 المحرポ الكヰربائي  المولギ الكヰربائي  الحث الكヰرومغناطيسي   )الجزء الんاني  (

نظري
 +

 عملي
 

 
ラامتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي 

 
 

9 

 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

 
ゆالمعرفة في إكسا 

 المفاهيم ااساسية
 لツوءا الكヰربائية  و

 العارض فوق الراسي  
الكヰربائية واامواج  

 الكヰرومغناطيسية الギقيقة  
 

نظري
 +

 عملي

ラإمتحا 
 شヰري 

 
 

10 
 
 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

 التحギيث:
ゆالمعرفة في إكسا 

 اامواج الصوتية المفاهيم 
 

 استحギاゐ تجربة حوض
المويجاれ وتجارゆ حوض 

 الجرياド( ラاهرり دوبلر (
 

نظري
 +

 عملي
 

 
ラامتحا 
 يومي  

نشاط و
 يومي 

 
 

 
 

11 
 
 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارゆ الفصل 
 メااو 

 

نظري
 +

 عملي
 

 
نشاط 
 يومي 

 
 

 
 

12 
 
 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارゆ الفصل 
 メااو 

 

نظري
 +

 عملي
 

 
نشاط 
 يومي 

 
 

 
 

13 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 الفيزيائية  المفاهيم 

 
 امتحاラ نظري شامل 

 نظري 

 
 ラامتحا
  فصلي 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

14 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

 امتحاラ نظري شامل 
 نظري 

 
 ラامتحا
  فصلي 

 
 

 
 

15 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

 امتحاラ عملي  شامل 
 عملي 

 
 ラامتحا
  فصلي 

 
 

 
 

16 
 
 

 8و2
 )れمجموعا(

=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
 الفيزيائية  المفاهيم 

 
 امتحاラ عملي  شامل 

 عملي 

 
 ラامتحا
  فصلي 

 
 

17+18+
 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة  19+20

21+22+
 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة  23+24

25 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

المعرفة في  إكساゆ الطلبة
 الんاني  تجارゆ الفصل

والمفاهيم ااساسية لكل 
 تجربة

التعرف على تجارゆ الفصل 
 ) دوائر المنطق ( الんاني 

اساسياれ النظام الんنائي 
 والعشري

نظري
 +

 عملي 

نشاط 
 يومي

26 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

ゆالمعرفة في إكسا 
لギوائر المفاهيم ااساسية 

  المنطق 

 れبواباXOR, NOR,  ،
 , OR/NORالبوابة المركبة 

AND/NAND, 

نظري
 +

 عملي 

نشاط 
 يومي

27 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

 الجامع النصفي والجامع التام كグلك 
نظري

 +
 عملي 

نشاط 
 يومي

28 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

العギاد التصاعギي والتناコلي  كグلك
 واشاراれ المرور

نظري
 +

 عملي 

نشاط 
 يومي

29 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

مراجعة عامة لتجارゆ الفصل  كグلك 
 الんاني 

نظري
 +

 عملي 

نشاط 
 يومي

30 
 8و2

 )れمجموعا(
=16 

 امتحاラ عملي  شامل  كグلك 
 عملي 

 
 ラامتحا
  فصلي 

 
 



12. メالقبو 
 れالمركزي السابقةالمتطلبا メفي ضوء آلية القبو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عギد من الطلبة
 المقررり ااستيعابيةأكبر من الخطة  أكبر عギد من الطلبة

 
 
 
 
 

                                       
 
 
 

 مشرف المختبر التعليمي 
 د. سمير عطا مكي 

 النصوソ اأساسية   القراءاれ المطلوبة :

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 كتب المقرر : ااجヰزり ووسائل اايツاゥ في الفيزياء 
 تأليف : أ.م فياض عبギ اللطيف نجم 

 م. ضياء عبギ علي تويج           
 : ンأخر 

لم الفيزياء عتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 
  بكافة التجارゆ العلمية المخصصة له متعلق 

 メاんخاصة ) وتشمل على سبيل الم れمتطلبا
عمل والギورياれ والبرمجياれ ورス ال

 والمواقع االكترونية (

 
 

يتمتع الطلبة بإجراء العギيギ من التجارゆ العملية تحت 
.メا المجاグأكفاء في ه りグإشراف أسات 

 
 

الخギماれ ااجتماعية ) وتشمل على سبيل 
المんاメ محاضراれ الツيوف والتギريب 

 المヰني والギراساれ الميギانية ( 

 
توجيه الطالب في اإعتماد الグاتي لرؤية جميع 

وتفاعل  التطبيق العملي التطبيقاれ الحياتية عبر 
الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل 

 المتاحة 
 
 



 

 
 

 

 

 

 وصف المقرر

 

 

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ نﾟمؤسسة نﾟ『عليمية 1
 قس］ نﾟفي…ياء نﾟقس］ نﾟ【امعي / نﾟمرك… 2
 PHV 428ةنﾟ『ربية نﾟعملي نس］ / تم… نﾟمقرت 3
 نﾟبكاﾟوتيوس نﾟبرنامج نﾟ‖ي يدخل فيها 4
 نﾟدونم نﾟيومي نشكال نﾟ＋＝وت نﾟم『احة 5
 2018 - 2019 نﾟفصل / نﾟس＞ة 6
 120 عدد نﾟساعات نﾟدتنسية )نﾟكلي( 7
 2019ى2018 تاتيخ نعدند ه‖ن نﾟوصف 8
 نهدنف نﾟمقرت 9

و نﾟعملية أث＞اء ف『رة نﾟ『ربية نﾟعملية تطبيقا  تطبيق نﾟمفاهي］ و نﾟمباديء و نﾟ＞ظريات نﾟ『ربوية و نﾟ＞فسية أ
 ص＋ي＋ا ي

ت＞مية و تطوير نﾟمهاتنت نﾟخاصة باس『خدنم طرنئق نﾟ『دتي‥ و نﾟ『ق＞يات نﾟ『ربوية و نﾟمخ『برنت نﾟعلمية  ب
 نﾟ『ي تساعد نﾟطلبة على حس［ نادنء و أتقان نﾟ『دتي‥ بعد نﾟ『خرج ي

أﾞ『ساب نﾟمهاتنت نﾟو（يفية نﾟخاصة بمهمة نﾟ『دتي‥ ادنء ت＞مية و تطوير قدتنت نﾟطلبة و تمكي＞ه］ م［  ج
ة نﾟمه＞ة ي  أعماﾟه］ ب＞【اح و حل نﾟم×كات و مونجهة جميع مونقف نﾟ＋ياة أث＞اء م…ن゚و

مساعدة نﾟطلبة على أﾞ『ساب نات【اهات و نﾟقي］ نﾟخاصة بمه＞ة نﾟ『دتس و نﾟ『ي تكسب سلوكه］ بعد  د
 كبيرن في ب＞اء شخصياته］ و ت＋قيق تكاملها ينﾟ『خرج نوعا م［ ناس『قرنت و تؤدي دوتن 

 مراجعる اداء مؤسساれ التعヤيم العالي ) مراجعる البرنامج ااكاديمي (

 يوفر وصف نﾟمقرت ه‖ن ني【اثًن مق『＝بًا اه］ خصائص نﾟمقرت ومخرجات نﾟ『عل］ نﾟم『وقعة م［ نﾟطاﾟب ت＋قيقها مبره＞اً 
 عما نذن كان قد حقق ناس『فادة نﾟقصوう م［ فرخ نﾟ『عل］ نﾟم『احة ، وابد م［ نﾟربط بي＞ها وبي［ وصف نﾟبرنامج ي

 نموذج وصف مقرر



ت＞مية نﾟقدتة ﾟدう نﾟطلبة /نﾟمطبقي［ على نﾟ＋ك］ و نﾟ『قيي］ في ضوء معايير قياسية م＋ددة و تعريفها  ه
 تعريفا دقيقا ﾟه‖ن نﾟغرس ي

 أعدند نﾟطلبة /نﾟمطبقي［ نفسيا و تربويا و مه＞يا ﾟلقيام بمه＞ة نﾟ『دتي‥ بعد نﾟ『خرج ي و
 

 

 مخرجات نﾟ『عل］ وطرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］ ونﾟ『قيي］ 10
 نﾟمعرفة ونﾟفه］ أ

على أهمية نﾟ『ربية نﾟعملية في توفير فرصة عملية ﾟ『طبيق نﾟمفاهي］ و / نﾟمطبقي［  تعرف نﾟطلبة   1أ 
 نﾟمباديء و نﾟ＞ظريات نﾟ『ربوية ي

بصوتة عملية في ميدننها نﾟ＋قيقي و أتاحة نﾟفرصة ﾟلطلبة / نﾟمطبقي［ ﾟمماتسة نﾟمهمات نﾟ『ربوية  2أ 
 هو نﾟمدتسة ي

 أتاحة نﾟفرصة ﾟلطلبة / نﾟمطبقي［ أﾞ『ساب نﾟمهاتنت نﾟ『ربوية بصوتة تدتي【ية و م＞ظمة ي 3أ 
ه‖ケ  ك نﾟعاقة بي［موقف نﾟ『عليمي ب×كل حقيقي ، و أدتنتعرف نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ على ع＞اصر نﾟ 4أ 

 نﾟع＞اصر ي
 باﾟموضوض نﾟمهاتنت نﾟخاصة ب

أن يك『سب نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ نﾟمهاتنت نﾟاثمة ﾟمماتسة نادونت نﾟم『عددة نﾟ『ي تفرضها طبيعة  1ب
 نﾟعمل في نﾟ『دتي‥ ي

على بع“ نﾟمهمات  ون أن ي『عامل نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ مع نﾟمدتسي［ و نادنتة نﾟمدتسية و أن ي『دتب 2ب
  نامكانات نﾟ＋قيقية ﾟلمدنتس و （روف نﾟعمل فيها ي على ون نادنتية و ي『عرف

 أن يك『سب نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ بع“ نات【اهات ناي【ابية ن＋و مه＞ة نﾟ『دتي‥ ي 3ب
 أن ي『دتب نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ على أعدند نﾟدتوس و أساﾟيب نﾟ『دتي‥ و نﾟ『خطيط ﾟلدتس ي 4ب

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］
 نﾟم＞اق×ة و نﾟ＋ونت ، نﾟعروس نﾟعملية ينﾟم＋اضرة ، 

 طرنئق نﾟ『قيي］
تقيي］ أدنء نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ وفقا أس『ماتة ماحظة ت『＝م［ نﾟمهاتنت ناساسية نﾟاثمة ﾟل『دتي‥ ، ترنفقها 

نﾟم＞اق×ة ما بي［ نﾟ『دتيسي نﾟمدتب ونﾟطاﾟب م［ جهة وما بي［ نﾟطلبة ناقرنن ونﾟطاﾟب م［ جهة أخرﾟ うل『أﾞيد 
ة ت【اوث نقاط نﾟ＝عف    ي على نقاط نﾟقوة في نادنء و م＋ا゚و

 مهاتنت نﾟ『فكير ج
نﾟ『ي تساعده］ في معاﾟ【ة و حل م×اﾞل  و / نﾟمطبقي［ على مهاتنت نﾟ『فكير نﾟاثمة نﾟطلبة تعرف 1ج

 نﾟ＋ياة نﾟمخ『لفة ي
 مهاتنت نﾟ『فكير في نﾟ『دتي‥ ي لبة / نﾟمطبقي［ على كيفية تو（يفتدتيب نﾟط 2ج
 تدتيب نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ على طرنئق و أساﾟيب نﾟ『دتي‥ نﾟ『ي تساعد على ت＞مية مهاتنت نﾟ『فكبر ي 3ج



تدتيب نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ على ناخ‖ بأسلوب نﾟ『فكير نﾟعلمي و نس『خدنمه في معاﾟ【ة نﾟق＝ايا و  4ج
 نﾟم×اﾞل في ضوء أحدث نﾟمعاتف نﾟعلمية ي                                  

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］
 نﾟم＋اضرة ، نﾟم＞اق×ة و نﾟ＋ونت ، نﾟعروس نﾟعملية ، ناسئلة نﾟصفية ي

 
 طرنئق نﾟ『قيي］

 نأدنئية ﾟلطلبة / نﾟمطبقي［ ي نتنأخ『بات 
 

ة )نﾟمهاتنت ناخرう نﾟم『علقة بقابلية نﾟ『و（يف ونﾟ『طوت نﾟ×خصي( د  نﾟمهاتنت نﾟعامة ونﾟم＞ق゚و
ﾟمهمات  نﾟعملية ］أمكاناته］ نﾟ‖نتية م［ خال مماتس『هأن يك『×ف نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ قدتنته］ و  1د

 نﾟعمل في نﾟ『دتي‥ ي
أﾞ『ساب نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ مهاتنت نﾟ『عل］ نﾟ‖نتي ﾟيصب＋ون قادتي［ على نﾟ『وصل نﾟى مصادت نﾟ】قافة  2د

 نﾟمخ『لفة بأنفسه］ و نافادة م＞ها ي
 ﾟدう نﾟطلبة / نﾟمطبقي［ على نﾟ＋ك］ و نﾟ『قيي］ في ضوء معايير قياسية م＋ددة ي ت＞مية نﾟقدتة 3د

 

 

 ب＞ية نﾟمقرت 11

 نﾟساعات ناسبوض
مخرجات نﾟ『عل］ 

 نﾟمطلوبة
 نس］ نﾟوحدة/ نﾟمساق

 نو نﾟموضوض
 طريقة نﾟ『قيي］ طريقة نﾟ『علي］

أﾞساب  16= 4*4 1+2+3+4
نﾟطلبة/نﾟمطبقي［ 

معلومات ع［ مه＞ة 
نﾟ『دتي‥ و نﾟم×اهدة 

 في نﾟمدنتس ي

آدنب مه＞ة  ى
و أس‥  نﾟ『ري‥

 ي نﾟ『دتي‥ نﾟ【يد

أدنتة نﾟصف و  ى
،ناسئلة ت＞ظيمه 
نﾟصفية 

أهمي『ها و /
 أنونعهاي

نﾟخطة  ى
نﾟ『دتيسية 
نﾟس＞وية 
 ونﾟيوميةي

نﾟم×اهدة  ى
:مع＞اها 

نﾟم＋اضرة ، 
نﾟم＞اق×ة ، 

 نﾟعروس نﾟعمليةي

م＞اق×ات 
 شفوية



ونﾟ『عليمات نﾟ『ي 
ي『بعها نﾟطاﾟب 
 أث＞اء نﾟم×اهدةي

م×اهدة نماذج م［  16=4*4 5+6+7+8
نﾟمدتسي［ في 

نﾟمدنتس ﾟل『عرف 
نﾟقوة  و على نقاط 

نقاط نﾟ＝عف ﾟديه］ 
و ناس『فادة م＞ها في 

 نﾟ『طبيق نﾟفرديي

نﾟم×اهدة  ى
نﾟعملية في 

 نﾟمدنتسي

 

م＞اق×ة نﾟ،نﾟم＋اضرة
 نﾟعروس نﾟعملية ،

م＞اق×ات 
 شفويةي

تدتيب نﾟطاﾟب  16=4*4 9+10+11+12
نﾟمطبق على /

 نﾟ『دتي‥ي

نﾟ『طبيق نﾟفردي   ى
و تمري［ عملي 

على مهاتنت 
نﾟ『دتي‥ ) 

نﾟسبوتة نس『خدنم 
،نﾟ『هيئة ونﾟغلق 

،ناس『【ونب 
،نﾟ『ع…ي… 

،نﾟ『غ‖ية نﾟمرتدة 
،ت＞ويع 

 نﾟم】يرنتي

نﾟ『دتيب ناﾞلي＞يكي 
، تدتي‥ ناقرنن و 

ﾟك ب『قسي］ طاب ذ
نﾟصف نﾟى 

تطبق م【اميع 
تباعا كل أسبوض 
م【موعة ح『ى 
آخر نﾟفصل 

 ناولي

م＞اق×ات 
 شفوية ب＞اءة ي

 ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك 16=4*4 13+14+15+16
مماتسة نﾟطلبة  16=4*4 17+18+19+20

نﾟمطبقي［ ﾟمهاتنت /
نﾟ『دتي‥ في نﾟميدنن 
 نﾟ＋قيقي )نﾟمدنتس( 

تطبيق عملي في  تطبيق جمعي ى
 نﾟمدنتس

تقيي］ أدنء 
نﾟطلبة 

نﾟمطبقي［ وفقا /
أس『ماتة 
نﾟماحظة 

 تربويا و علميا
 ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك 16=4*4 21+22+23+24
نﾟطلبة تدتيب  16=4*4 25+26+27+28

نﾟمطبقي［ على /
نﾟ＋ك］ ونﾟ『قيي］ في 

ضوء معايير قياسية 
 م＋ددةي

م＞اق×ة  ى
نﾟم×كات نﾟ『ي 
ونجهت نﾟطلبة 

نﾟمطبقي［ في /
『رة نﾟ『طبيق ف

ناسئلة نﾟصفية و 
 نﾟم＞اق×ة

م＞اق×ات 
 شفوية



 نﾟ【معيي

 
 ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك ﾟ‖ﾞك 29+30

 

 

 نﾟب＞ية نﾟ『＋『ية 12
 نﾟقرنءنت نﾟمطلوبة :

   ااساسيةالنصو  كتب المقرر  ンاخر 

 نﾟ＞صوخ ناساسية:*

 م＋اضرنت ع［ نﾟ『ربية نﾟعملية وفقا ﾟلمفردنتي ى

 ﾞ『ب نﾟمقرت : ا يوجدي*
*: うأخر 
، 2007نﾟ『ربية نﾟعملية بي［ نﾟ＞ظرية و نﾟ『طبيق ، ى

 نﾟدك『وت م＋مود حسان سعدي

،نﾟدك『وت م＋مد ثياد 1981نﾟ『ربية نﾟعملية نﾟميدننية ، ى
 حمدنن ي

في ضوء نات【اهات نﾟ『ربوية نﾟمعاصرة تدتي‥ نﾟعلوم  ى
  ،نﾟدك『وت عبد نﾟلطيف حسي［ حيدتي 1993،

 م『طلبات خاصة
ヱرياヱ れالبرمجياれ لدヱتشمل على سبيل المثال ヱرش العمل ヱا
 ヱالمواقع االムترヱنية

و  ك『ابة نﾟخطة نﾟيومية ﾟل『دتيب على مهاتة وتشة عمل
 مهاتنت نﾟ『دتي‥ ناخرう ي 

 نﾟخدمات ناج『ماعية
على سبيل المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب المヰني ヱتشمل 

 ヱالدراساれ الميدانية

 نﾟ『طبيق نﾟ【معي ﾟطلبة نﾟصف نﾟرنبع في نﾟمدنتس

 

 

 نﾟقبول 13
 وفقا آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…يي نﾟم『طلبات نﾟسابقة

 20 نقل عدد م［ نﾟطلبة
 40 نﾞبر عدد م［ نﾟطلبة

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وコارり التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغギاد المؤسسة التعليمية .1

 ابن الヰيثم –قسم العلوュ التربوية ヱالنفسية / كلية التربية  القسم الجامعي / المركز .2

 ねぬど MEالقيال ヱالتقويم اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيヰا .4

  أشムال الحضور المتاحة .5

 にどなぱ-にどなひ الفصل / السنة .6

 ساعاれ اسبوعيا  ぱشعبة / ねساعة * に )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7

 にどなぱ-にどなひ تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 اهدف العام : تعرف الطلبة على امية القياس والتقوم وكيفية اجراء ااختبارات التحصيلية .
اهدف اخاص : تعرف الطلبة القياس وااختبار وتصنيف ااختبارات التحصيلية ومزاا وعيوب وطرق صياغة كل نوع من 

اادائية ( وكيفية تصحيحها ، كذلك كيفية اجراء التحليل ااحصائي لكل  –امقالية  –ااختبارات التحصيلية ) اموضوعية 
 فعالية البدائل اخاطئة (. –مييز –سهولة  –القياسية لكل فقرة ) صعوبة فقرة من فقرات ااختبار واجاد اخصائص 

 

 

 

 

 

 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 
 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

 التعرف على مفヰوュ القيال ヱالتقويم ヱمفヰوュ ااختبار التحصيلي.-なأ
 التعرف على انواع ااختباراれ التحصيلية. -にأ
 التعرف على خصائص ااختباراれ الجيدぬ- .りأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな –.صيا ة السؤال التحصيلي れاراヰم 
ゆに –.التحصيلية れة ااختبارية للفقراヅارガبناء ال れاراヰم 
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 
 المحاضرり -المناقشة 

 
 

 ヅرائق التقييم      

 
 %なの                                                         %なの                     %         なの امتحاラ الفصل الدراسي ااヱل                   اامتحاناれ اليومية                 اامتحاラ النヰائي

 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな- 
ァに- 
ァぬ- 
ァね-   

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 
 

 ヅرائق التقييم    

 
 

 



 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- 
キに- 
キぬ- 
キね-    



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
 れرجاガالتعلم م

 المطلوبة

 ベالمسا / りاسم الوحد
 أヱ الموضوع

 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

 に ااヱل

التعرف على ريفالقياس ، تع  

ااختبار تعريفه وتصنيفاته -
 واستخاماته

 القياس ، تعريف
りيومي المحاضر ラامتحا 

 الثاني
2 - العاقة بن القياس التعرف على 

 وااختبار والتقوم
- تعريفه وتصنيفاته ااختبار 

 مناقشة واستخاماته
ヅرゥ ااسゃلة 

 ヱالمناقشة

 الثالث

2 - التقوم تعريفه التعرف على 
واميته ي العملية التعليمية  

 وانواعه

العاقة بن القياس وااختبار -
  محاضرり  والتقوم

 الرابع
2 - خطوات بناء التعرف على 

 -: ااختبار التحصيلي من حيث
- واميته ي  التقوم تعريفه
 العملية التعليمية  وانواعه

 حاضرة 
 

 الガامس
فحديد ااهداالتعرف على  - 2 خطوات بناء ااختبار - 

 -: التحصيلي من حيث
 حاضرة 

 

حديد احتوىالتعرف على  - 2 الساキل   حاضرة  حديد ااهداف - 

 السابع

صياغة الفقرات التعرف على  2
مراعتها وامبادئ العامة الواجب 

 عند صياغتها

 حاضرة  حديد احتوى -
 

 الثامن

ترتيب ااسئلةالتعرف على  - 2 صياغة الفقرات وامبادئ  
العامة الواجب مراعتها عند 

 صياغتها

 حاضرة 
 

اعداد التعليماتالتعرف على  - 2 التاسع   حاضرة  ترتيب ااسئلة - 

 العاشر
اخراج ااختبار التعرف على  - 2

 وطباعته
 حاضرة  اعداد التعليمات -

 

الحاキي 
 عشر

اختبارات ااختيار التعرف على  2
من متعدد وقواعد اعدادها 

 ومزااها وعيوها

 حاضرة  اخراج ااختبار وطباعته -
 

 الثاني عشر

ااختبارات امقالية التعرف على  2
وانواعها ، ذات ااجابة احددة ) 

القصرة وااكمال ( وذات 
ااجابة امفتوحة وقواعد 

 تصحيحها ومزااها وعيوها

اختبارات ااختيار من متعدد 
وقواعد اعدادها ومزااها 

 وعيوها

 حاضرة 

 

 الثالث عشر

التحليل ااحصائي التعرف على  2
  -: للفقرات ويشمل

ااختبارات امقالية وانواعها ، 
ذات ااجابة احددة ) القصرة 

ااجابة وااكمال ( وذات 
امفتوحة وقواعد تصحيحها 

 ومزااها وعيوها

 حاضرة 

 



 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 كتب ومصادر خارجية عن امادة خارج الكتب وامازم امقررة .

 الرابع عشر

ااختبارات امقالية التعرف على  2
وكيفية استخراج معامات 

 صعوبتها ومييزها

التحليل ااحصائي للفقرات 
  -: ويشمل

 حاضرة 
 

الガامس 
 عشر

ااختبارات التعرف على  2
اموضوعية  وكيفية استخراج 

صعوبتها ومييزها معامات  

ااختبارات امقالية وكيفية 
استخراج معامات صعوبتها 

 ومييزها

 حاضرة 
 

الساキل 
 عشر

ااختبارات اموضوعية  وكيفية  وفعالية البدائل اخاطئة 2
استخراج معامات صعوبتها 

 ومييزها

 حاضرة 
 

 السابع عشر
اضرار اامتحاات  2

التعرف علىامدرسية :- 

البدائل اخاطئةوفعالية   حاضرة  
 

 الثامن عشر

الوسائل التعرف على  2
الاختبارية انواعها ) اماحظة 
، امقابلة ، قوائم التقدير ( 
 تعريفها

 حاضرة  اضرار اامتحاات امدرسية

 

 التاسع عشر

فرة تطبيق طلبة التعرف على  2
" 6امرحلة الرابعة ومدة "

 اسابيع

انواعها ) الوسائل الاختبارية 
اماحظة ، امقابلة ، قوائم 

 التقدير ( تعريفها

 حاضرة 
 

ラヱالعشر 

الوسائل التعرف على  2
الاختبارية انواعها ) اماحظة 
، امقابلة ، قوائم التقدير ( 
تعريفها ، وقواعد اعدادها 
 وانواعها

فرة تطبيق طلبة امرحلة الرابعة 
" اسابيع6ومدة "  

 حاضرة 

 

الحاキي 
ラヱالعشرヱ 

خصائص  -التعرف على: 2
 ااختبار اجيد وهي

 

الوسائل الاختبارية انواعها ) 
اماحظة ، امقابلة ، قوائم 
التقدير ( تعريفها ، وقواعد 

 اعدادها وانواعها

 حاضرة 

 

الثاني 
ラヱالعشرヱ 

موضوعية االتعرف على ا 2
 وتعريفها

 خصائص ااختبار اجيد وهي
:-  

 حاضرة 
 

      

      



متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 الزارات اميدانية للطلبة امطبقن للمرحلة الرابعة .

 

 القبول  .13

  المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

  أكبر عدキ من الطلبة 

 



 

1. るيميヤالتع るالمؤسس 
 كヤيる التربيる لヤعヱヤم الصرفる / ابن الヰيثم

 الボسم الجامعي / المركز .2
 قسم الヘيزياء

 اسم / رمز المボرر .3
るمغناطيسيヱرヰ4 الك 

 البرامج التي يدخل فيヰا .4
 433PHEP/  البكالヱريヱس

5. るر المتاحヱأشكال الحض 
 الدヱام اليヱمي

6. るصل / السنヘال 
2019/2018 

 عدد الساعاれ الدراسيる )الكヤي( .7
90  るنظري るساع 

 تاريخ إعداد هذا الヱصف  .8
2019/2018 

 أهギاف المقرر .9

 أ  النظرياれ الخاصة بالمتجヰاれ و تكامل المتجヰاれ،  تفاضل المتجヰاれ،  تحليل المتجヰاれتعريف الطلبة أسس 
 ゆ وكيفية حل المسائل المتعلقة بヰماصيغ معادلة بواコوラ، معادلة اباサ تعريف الطلبة 
 ج الكヰربائية المستقرり )الكヰروستاتيكية(تعريف الطلبة 

الطاقة  ، قانوラ كاوサ والمجاメ الكヰروستاتيكي في ااوساط العاコلةاعطاء الطلبة نبりグ اساسية عن 
 .الكヰروستاتيكية

 د

 ه التيار( الموصلية + القوン الギافعة الكヰربائية + كんافة سبقوانين التيار الكヰربائي )قانوラ اوم تعريف الطلبة 
سافارれ، الفيض المغناطيسي، معاداれ  -بمفاهيم )المغناطيسية، قوり لورنس، قانوラ بايوれ تعريف الطلبة

 ماكسويل(
ヱ 

باهمية المجاメ الكヰربائي والمغناطيسي وكيفية ااستفادり منヰما وتجنب ااخطار الناجمة  لبةتعريف الط
 .عنヰما

يوفر وصف المقرر هグا إيجاコاً مقتツياً أهم خصائص المقرر ومخرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ヰا وبين وصف مبرهناً عما إذا كاラ قギ حقق ااستفادり القصوン من فرソ التعلم المتاحة. وابギ من الربط بين

 البرنامج.

 مخرجاれ التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 المعرفヱ るالヰヘم  -أ
ヱمجااれ  المغناطيسيヱ るالمجال الكヰرヱمغناطيسي -الكヰربائيる أسس عヤمان يعرف الطالゆ   -1أ

 ااستخدام
ヱحل هذه  معادلる بヱازヱن، معادلる اباس ヱ المجال المغناطيسيالمجال الكヰربائي ヱ تعريف -2أ

 れالمعادا                                                                                     
 التاثريる المغناطيسيヱ るالنヘاذيる المغناطيسيヱ ، るتطبيボاته قانヱن كاヱس ان يعرف الطالゆ   -3أ

るااستمراري るمعادلヱ   
                                                                سافارヱ れقانヱن امبير الدائري في الحث المغناطيسي–ان يعرف الطالゆ قانヱن بايれヱ  -4أ         

   ان يعرف الطالゆ معاداれ ماكسヱيل بصيغヰا التヘاضヤيヱ るالتكامヤيる.  -5أ
 النظريる الكヰرヱمغناطيسيる خヱاص المヱجる الكヰرヱمغناطيسيる ان يعرف الطالゆ  -6أ         
 ゆ-   عヱضヱبالم るالخاص れاراヰالم 

ゆ1 -  るيヘا كيヰب るالخاص れضيف النظرياヱتヱ れاヰالمتج  ヤع るالرياضي れياヤاجراء العم                                                                      
ゆ2 -  انتشارهاヱ اヰنヱتك るيヘكيヱ るجヱالم るال  معرف るا اضافヰاعヱانヱ れاالمام بااحداثيا                                                                                                   
ゆ3 -  るالمغناطيسيヱ るربائيヰالك れبالمجاا るمعرف ゆالطال ゆما اكساヰب るボヤحل المسائل المتعヱ                                                                    
ゆ4 ميヤكير العヘالت 
 طرائق التعヤيم ヱالتعヤم      
 

 اامثるヤ+ طرح  + مناقشhomework る محاضرة +تボارير +  حل تمارين عヤ  شكل 
 

 طرائق التボييم      
 

 るعيヱضヱم れاختبارا +るيヤعم れاإمتحانات ال－هرية ، وال＝－اط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  اختبارا
 وتس『يل الم－اركة لكل طالب وطالبة (

 
 مヰاراれ التヘكير -ج

                                                                                                       طرح اأسئلة أث＝اء المحاضرة من خال  التヘكير العヤمي -1ج
                                                                                                                                                          التヘكير العمヤي -2ج
                                                                                                                   الربط بين المヰارتين -3ج
 ربط المヱضヱعاれ بالبيئる التي يعيش فيヰا الطالゆ  -4ج

  
 طرائق التعヤيم ヱالتعヤم     

 + مناقشhomework  るتボارير +  حل تمارين عヤ  شكل طريるボ المحاضرة + 
 
 طرائق التボييم    

 るعيヱضヱم れاختبارا +るيヤعم れاإمتحانات ال－هرية ، وال＝－اط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  اختبارا
 وتس『يل الم－اركة لكل طالب وطالبة (

 



 
12.  るالتحتي るالبني 

 المتعるボヤ بボابヤيる التヱظيف ヱالتطヱر الشخصي (.المヰاراれ  العامヱ るالمنヱボلる ) المヰاراれ اأخرى  -د 
لغرض وتوドيفヰا  لموجاれ الكヰرومغناطيسيةااستخギام اامんل للمفاهيم المتعلقة با  -1

 تفسير الظواهر العلمية
 بااشعاع الكヰرومغناطيسيمعالجة الطالب للمشاكل المتعلقة  -2
3-  りزヰل لاجんام اامギااشعاع تبعثالتي ااستخれرومغناطيسي اヰةالك  りزヰوخصوصا اج

.れالموبايل وابراج ااتصاا 
 
 

 بنية المقرر .11

 مخرجاれ التعヤم المطヱヤبる الساعاれ اأسبヱع
اسم الヱحدة / 
 ヱأ ベالمسا
ヱضヱعالم 

 るボطري
 طريるボ التボييم التعヤيم

1+2+3
+4 

تحヤيل  ان يعرف الطالゆ  12=4و3
れاع ااحداثياヱانヱ れاヰالمتج 

れاヰيل المتجヤالمحاضرة تح
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

5+6+7
+8 

الكヰربائيる  ان يعرف الطالゆ  12=4و3
)るستاتيكيヱرヰرة )الكボالمست 

الكヰربائيる المستボرة 
)るستاتيكيヱرヰالك( 

المحاضرة
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

9+10+
11+12 

ان يعرف الطالゆ  معادلる  12=4و3
معادلる اباس بヱازヱن، 

 ヱطريるボ حヰヤم

حل المسائل 
るستاتيكيヱرヰالك 

المحاضرة
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

13+14
+15+

16 

ااستボطاゆ،  تعريف الطالゆ  12=4و3
قانヱن كاヱس   الヱسط عازل

 るاازاح ヱ ازلヱفي الع
るربائيヰالك ヱ  るالتيثري

 الكヰربائيヱ るثابれ العزل

المجال 
الكヰرヱستاتيكي في 
るساط العازلヱاا 

المحاضرة
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

17+18
+19+

20 

تعربف الطالゆ الطاقる الكامنる    12=4و3
 るكثاف   るستاتيكيヱرヰالك るالطاق
 الطاقる لヤمجال الكヰرヱستاتيكي

 るالطاق
るستاتيكيヱرヰالك 

المحاضرة
るالمناقش+ 

 れااختبارا るريヰالش
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

21+22
+23+

24 

تعريف الطالゆ طبيعる التيار    12=4و3
 るمعادلヱ التيار るكثاف

るااستمراري 

المحاضرة التيار الكヰربائي
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

25+26
+27+

28 

تعريف الطالゆ  قヱة لヱرنس   12=4و3
れヱن بايヱقان-    れسافار

 れامبير الدائري، معادا れヱقات
 るجヱاص المヱخ ヱ يلヱماكس

るمغناطيسيヱرヰالك 

るالمحاضرة المغناطيسي
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 

تعريف الطالゆ  الخヱاص  6=2و3 29+30
 المغناطيسيる لヤمادة  التمغنط
  ヱيرヘالヱ منشي الدايا البار

るمغناطيسي 

 るريヰالمج るالنظري
 لヤتمغنط

المحاضرة
るالمناقش+ 

 るريヰالش れااختبارا
るميヱاليヱ بيتي ゆاجヱ + 



: るبヱヤالمط れراءاボال 
  るص اأساسيヱالنص 
 ررボالم ゆكت 
      أخرى 

 خارجيる+ مصادر )الكتゆ المنヰجيる ( المボرر الدراسي
 المجااれ الكヰرومغناطيسيه الجزء ااوメ والんاني -1
 اساسياれ النظريه الكヰرومغناطيسيه الجزء ااوメ والんاني    -2
 اساسياれ الكヰربائية والمغناطيسية -3       
  ( تاليف جوجيف2000سلسلة مل【صات شوم:الكهرومغ＝اطيسيات ) -4    

   ادم＝ستر
 fundamentals of physics, Holliday and س 1

.)2014( edition 2011) thResnick (9 
 .electricity and magnetism, Edward M س 2

edition 2013) rdPurcell and David Morin (3 
 3 - electricity and magnetism, A.A. Rang 1998  
4-   Foundation of electromagnetic theory     
By :John R.Reitz    

أعاヮ ، تم معتماد مصادر حدي ة ملى جوار المصادر اأساسية المبي＝ة في 
لغرش معداد المادة المقررة على وفق مفردات الل『＝ة القطاعية المعتمدة في 

   .وجارة التعليم العالي والبحث العلمي، م＝ها مصادر مأخوتة م  اانترني―

متطヤباれ خاصヱ ( るتشمل عヤ  سبيل المثال 
ヱرش العمل ヱالدヱرياヱ れالبرمجياヱ れالمヱاقع 

) るنيヱاالكتر 

فيما يخص  المواقع االكترونية لمتابعة ما يردعلى توجيه الطلبة 
  الموضوع

الخدماれ ااجتماعيヱ ( るتشمل عヤ  سبيل المثال 
محاضراれ الضيヱف ヱالتدريゆ المヰني 

 ) るالميداني れالدراساヱ 

المتعلقة بالمجاメ توجيه الطالب لرؤية جميع التطبيقاれ الحياتية 
وتفاعل الطالب عبر المشاهりギ اليومية الكヰربائي والمغناطيسي 

ヱادراポ المخاطر  مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة
 الناجمる عن ااشعاع الكヰرヱمغناطيسي.
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るボالساب れباヤفي ضوء آلية القبول المركزي   المتط 

 るبヤأقل عدد من الط --------------------- 

 るبヤاكبر  أكبر عدد من الطるااستيعابي るمن الطاق 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 فيزياء الليزر اسم / رمز المقرر .3

 431PHLA/  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7
 ساعات إم『＋انية  x =6 3  2ساعة دتنسية  +   56=  2ل 28

 شهرية  باإضافة إﾟى نإم『＋انات نﾟمرك…ية ونﾟ＞هائية نﾟس＞وية  
 19/2/2020 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعرف الطلبة على موضوع فيزياء الليزر ودورロ في فヰم مبادئ الفيزياء الحギيんة وإستخギاماته اليومية . 
كيفية توドيف هログ المعرفة في مواجヰة التطوراれ الحياتية اليومية في مجاメ التربية والتعليم واأسرり والمجتمع الرعاية 

 الصحية. 
يجعل طلبة كلياれ التربية للعلوم الصرفة يشعروラ بقيمة وأهمية مادり الفيزياء ودور الليزر في العلوم والتكنلوجيا وكيفية 
تعاملヰم مع طلبة المギارサ بعギ التخرج وممارسة إختصاصاتヰم كمギرسين في المギارサ اإبتギائية والمتوسطة واإعギادية 

 المتعلقة بالصناعة وفي مجاメ البحث والتطوير.  وبعض المختبراれ البحんية في دوائر الギولة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

التعُرف على مادり فيزياء الليزر وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقاれ الヰنギسية والتكنلوجيا   -なأ
                                                  والصحية وفي مجاメ اإتصااれ، و كグلك التعرف على طرائقه ومجااته ونظرياته. 

                      شروطヰا، واأコماれ التي تمر بヰا فيزياء الليزر، و فوائロギ للمجتمع. التعُرف على القوانين ومعاييرها و -にأ
  -ぬأ

 -ねأ

  -のأ

   -はأ

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな -  ماギالمعرفة إلى تصرف عن ログفيزياء الليزر، حيث من الممكن للطالب تحويل ه メالطالب معرفة في مجا ゆإكسا

 يقتツي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
ゆに -   م في إبعادヰالمعرفة إلى تصرف يس ログا، ويمكن له تحويل هヰل りدギヰالطالب معرفة بالليزر والعوامل الم ゆإكسا

                                              المギヰدり لヰا، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيゃة التي يعيش فيヰا . العوامل 
ゆぬ -  
ゆね-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 المحاضرり ، الحوار ، المناقشة ، وطرゥ اأمんلة، والمختبر العملي، والمعلوماれ المتوفرり عبر اإنترنت.
 

 ヅرائق التقييم      

 
 اإمتحاناれ الشヰرية، والواجباれ البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.

 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな-  . اヰم عليヰالطلبة وإمكانية إجابت ギلغرض ش ، りلة أثناء المحاضرゃاأس ゥطر                                               
ァに-  りا في تيسير الحياヰمن りا الطلبة، وإمكانية اإستفادヰة التي يعيشゃالليزر بما يحصل في البي れربط موضوعا

                                                                                            والتمتع باإنجاコاれ العلمية والتكنلوجية.  
ァぬ-  والصحة れنسية وعلم اإتصااヰال れعلم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقا れاギلة والبحث عن آخر مستجゃاأس ゥطر

                                                         الحياتية على مختلف أجزاء وأعツاء الجسم البشري عبر منظومة اإنترنت.
ァね-   

  

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 المحاضرり ، الحوار ، المناقشة ، وطرゥ اأمんلة، والمختبر العملي، والمعلوماれ المتوفرり عبر اإنترنت.

 ヅرائق التقييم    

 اإمتحاناれ الشヰرية، والواجباれ البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.
 

 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キに- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キぬ- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キね-   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

ヅريقة 
 التعليم

 التقييمヅريقة 

 
 

1+2+3+4 

 
 
 8=4ل2

 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا
 ギيヰفيزياء الليزر وتم

لبعض المفاهيم اأساسية 
كتعامل اإشعاع 

الكヰرومغناطيسي مع 
  .りالماد 

Interaction of radiation with 
matter 
1 . The laser idea   
2 . Properties of laser beams   
3 . Introduction concepts   
4 . Electromagnetic Spectrum 

  
5 . Summary of Blackbody 

Radiation theory 
6 . Modes of rectangular 

cavity   
7 . Rayleigh-jeans and Planck 

radiation formula 
8 . Planck’s hypothesis and 

field quantization 
9 . Spontaneous and 

stimulated emission 
10 . Absorption 
11 . Rates of absorption and 

stimulated emission 
12 . Einstein coefficient 
13 . Quantum 

electrodynamics approach   
14 . Allowed and forbidden 

transitions 
15 . Transition cross section , 

absorption, and gain 
coefficient 
16 . Line broadening 

mechanisms 
17 . Degenerate energy levels   
18 . Saturation 
19 . Molecular energy levels 

20. Exercises and solutions  

 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي

 
5+6+7+8 

  
 8=4ل2

 
 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا

 أسس عمل الليزر 

masers and laser 
1 . The idea of Maser and 

laser   
2 . Fundamentals of Maser 

and laser 
3 . Threshold Condition   
4 . Population inversion 
5 . The total loss in the laser 

device   
6 . Pumping schemes   
7 . Pumping power 
8 . Pumping processes 

9. Exercises and solutions   

 
 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي

 

 
9+10+11

+12 

 

 
 8=4ل2

 
 

إكتساゆ المعرفة في 
 المرناラ البصري

Optical resonator 
1 . Introduction    
2 . Type of Optical resonator 
3 . Stability of resonator 
4 . Modes of resonator   
5 . quality factor    
6 . mode locking 
7 . Exercises and solutions   

 

 
 
 

 نظري

 
 
 

ラإمتحا 
メالفصل اأو 



 

 

 

 

 

 

 
 

13+14+
15+16 

 
 

 8=4ل2

 
 

 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 
 الاخطية نتاج الليزر

 وتحويراته 

1 . Introduction    
2 . The Nonlinear Wave 

Equation   
3 . Second harmonic 

generation   
4 . Phase Matching   

5. Exercises and solutions   

 
 

 نظري

 
إمتحاラ ونشاط 

 ラيومي ثم إمتحا
 نصف السنة

 
 

17+18+
19+20 

 
 

 8=4ل2

 
 

 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا
れأنواع الليزرا 

  laser types 
1 . A solid-state laser   
2 . Laser liquid state 
3 . Laser gaseous state 
4 . The semiconductor laser 
5 . Chemical Laser   

6. Exercises and solutions   

 
 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 
 

21+22+
23+24 

 
 
 8=4ل2 

 
 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 

إستخギاماれ اأشعة 
 الليزرية

 

Laser Applications 
1 . Introduction   
2 . Industrial Applications   
3 . measurements and 

detection  
4 . medical and biological 

applications  
5 . military applications   
6 . Marketing Applications   
7 . Optical Communications  

8. Holography 

 
 
 نظري

  
  

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 
 

25+26+ 
27 
 

 
 
2x 3 =6 

 
 

 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 
 اأشعة الليزرية الحماية

   

Laser Safety in Research 
Laboratories 
1 . Introduction    
2 . Radiation Hazards   
3 . Electrical Power Hazards   
4 . Explosion Hazards   

 5. Poisoning Hazards   
6. Safety rules for work in 
laboratories   

 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 

29+30 
 

 6=2ل3
اكتساゆ المعرفة في بعض 

 المواضيع 
ギيギج 

1-The Stefan-Boltzmann Law 
2-The Wien’s Displacement 
Law 
3-Gain (G) Without Losses 
4- Gain (G) With Losses 
5-Quality Factor Q of 
Resonator 
6- Types of Nonlinear Optics 
7- Free electron laser 
8-Modes of Operation 
9- Laser Classification 

 
 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي 
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 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

  References    العملية れا سفيزياء الليزر وبعض التطبيقاギام قنヰد. س  Principles of Lasers Orazio Svelto  الليزر وتطبيقاته .د. سعود اللحياني   れبيا لينكيلسالليزرا 
 : ンأخر 

 . ليزرلم الفيزياء متعلق بمادり العتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

على سبيل المثال  متطلباれ خاصة ) ヱتشمل
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 
 

 りグالعملية تحت إشراف أسات ゆمن التجار ギيギيتمتع الطلبة بإجراء الع
.メا المجاグأكفاء في ه 

 
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 
توجيه الطالب في اإعتماد الグاتي لرؤية جميع التطبيقاれ الحياتية في 

 りاليومية في المجتمع علوم الليزرماد りギعبر المشاه れالعيادا メمن خا
 .الطبية ضمن المجمعاれ الطبية

 
 

 

 القبول  .13

 في ضوء آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي  المتطلباれ السابقة
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أقل عدキ من الطلبة 
 أﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة   أكبر عدキ من الطلبة 

 



 

 
 

 

 وصف نﾟمقرت

 

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ نﾟمؤسسة نﾟ『عليمية 1
 قس］ نﾟفي…ياء نﾟقس］ نﾟ【امعي / نﾟمرك… 2
 Solid state physics ى في…ياء نﾟ＋اﾟة نﾟصلبة نس］ / تم… نﾟمقرت 3
   426PHSSنﾟبكاﾟوتيوس /  نﾟبرنامج نﾟ‖ي يدخل فيها 4
 نﾟدونم نﾟيومي نشكال نﾟ＋＝وت نﾟم『احة 5
 2018/2019 نﾟفصل / نﾟس＞ة 6
 ساعة دتنسية 90 عدد نﾟساعات نﾟدتنسية )نﾟكلي( 7
 2018/2019 تاتيخ نعدند ه‖ن نﾟوصف 8
 نهدنف نﾟمقرت 9

 في نﾟ＋ياة نﾟيومية ي في…ياء نﾟ＋اﾟة نﾟصلبة تعرف نﾟطلبة على أهمية نﾟمعرفة نﾟعلمية ﾟمقرت  أ
 نﾟم【اات نﾟمخ『لفةيﾞيفية تو（يف ه‖ケ نﾟمعرفة نﾟعلمية في مونجهة مونقف نﾟ＋ياة نﾟيومية في  ب
كمدتسي［ في  نخ『صاصاته］مماتسة موند نﾟفي…ياء نث＞اء ي【عل طلبة كليات نﾟ『ربية ي×عرون بقيمة وأهمية  ج

 نﾟم『وسطة ونإعدندية ينﾟمدنتس 

 

 

 مراجعる اداء مؤسساれ التعヤيم العالي ) مراجعる البرنامج ااكاديمي (

 يوفر وصف نﾟمقرت ه‖ن ني【اثًن مق『＝بًا اه］ خصائص نﾟمقرت ومخرجات نﾟ『عل］ نﾟم『وقعة م［ نﾟطاﾟب ت＋قيقها مبره＞اً 
 عما نذن كان قد حقق ناس『فادة نﾟقصوう م［ فرخ نﾟ『عل］ نﾟم『احة ، وابد م［ نﾟربط بي＞ها وبي［ وصف نﾟبرنامج ي

 نموذج وصف مقرر



 مخرجات نﾟ『عل］ وطرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］ ونﾟ『قيي］ 10
 نﾟمعرفة ونﾟفه］ أ

 .  اعداキ كواキر مدربة ヱمؤهلة للعمل في المؤسساれ اكساゆ الطلبة معلوماヱ れمفاهيم فيزيائية 1أ 

 نﾟ『طبيقات نﾟعلمية نﾟخاصة بكل معرفة علميةي على 『عُرف نﾟ 2أ 
نانونض نﾟمخ『لفة ﾟلمعرفة نﾟعلمية م［ حقائق ومفاهي］ ومبادئ ونظريات وقونني［ ت『علق  على 『عُرفنﾟ 3أ 

 يفي…ياء نﾟ＋اﾟة نﾟصلبةبمقرت 
  4أ 

 نﾟمهاتنت نﾟخاصة باﾟموضوض ب
 مجااれ  اختصا  الفيزياءاラ يムتسب الطالب المヰاراれ الاコمة للعمل في    1ب

 يفي…ياء نﾟ＋اﾟة نﾟصلبةنﾞساب نﾟطلبة نﾟمهاتنت نﾟ『ي تساعدﾟ ケفه］ نﾟ『طبيقات نﾟ『ي ت『علق بمادة  2ب
نﾞساب  نﾟطلبة نﾟمهاتنت نﾟاثمة ﾟكي ي『عل］ نﾟطاﾟب خطونت طريقة نﾟ『فكير نﾟعلمي نﾟ『ي تساعدケ  3ب

 نﾟى سلوك دنئ］ ﾟ＋ل نﾟم×كات نﾟعلميةيﾟل＋صول على نﾟمعرفة نﾟعلمية ب‖نته وت＋ويل ذﾟك 
  4ب

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］
  اكساゆ الطلبة المعلوماれ الاコمة عن انواع ヅرائق التعليم ヱالتعلم ヱاستガدامヰا في تدريس الفيزياء مثل 

 نﾟدمامينﾟم＋اضرة ، نﾟم＞اق×ة ، طريقة حل نﾟم×كات ، نﾟ『قصي وناﾞ『×اف ، وطرح نأم】لة ، طريقة عصف 
 طرنئق نﾟ『قيي］

 نﾟ×هرية ،نم『＋ان نصف نﾟس＞ة ، ونﾟ＞×اط نﾟيومي ﾟلطلبة ناخ『باتنت
 ) نﾟ『＋＝ير نﾟيومي وتس【يل نﾟم×اتكة مع نعطاء نﾟ『قيي］ ﾟكل م×اتكة(ي 

  ائيةヰالنヱ  ريةヰالشヱ   اليومية れااختبارا   التقارير 
 

 مهاتنت نﾟ『فكير ج
اكساゆ الطلبة مヰاراれ التفムير الاコمة استガدامヰا في مجال تدريس الفيزياء ヱالحوار بين    1ج

 المدرل ヱالطالب ヱبين الطالب ヱالطالب
 اعداキ تقارير اسبوعية .  

تفكيره］ وأث＞اء نﾟم＋اضرة ، ﾟغرس شد نﾟطلبة وإمكانية  أثاتةطرح نأسئلة في بدنية نﾟم＋اضرة  2ج
طريقة نﾟ『فكير نﾟعلمي ﾟ＋ل نﾟم×كات نﾟعلمية وتطبيقها تعلي］ نﾟطلبة على خطونت  يإجاب『ه］ عليها

 على نﾟمونضيع نﾟمقرتة في نﾟمفردنتي
م［ نﾟم＞هج ﾟفه］ نﾟ『طبيقات  ناس『فادةتبط مفردنت نﾟمقرت باﾟبيئة نﾟ『ي يعي×ها نﾟطلبة ، وإمكانية  3ج

 نﾟعامة في نﾟ＋ياةي
 نﾟ『فكير نﾟعلمي نث＞اء نعطاء نﾟم＋اضرنتيتطبيق ومماتسة مهاتنت  4ج

 
 

 طرنئق نﾟ『علي］ ونﾟ『عل］
 ゆااستجواヱ من خال المناقشة   اليوميةヱ ريةヰالدرجة الش 



  المناقشة ゆاسلو    れتبراガمقيال التطبيق العملي في الم 
عصف نﾟم＋اضرة ، نﾟم＞اق×ة ، طريقة حل نﾟم×كات ، نﾟ『قصي وناﾞ『×اف ، وطرح نأم】لة ، طريقة 

 نﾟدمامي
 

 طرنئق نﾟ『قيي］
 )ريةヰشヱ عملية يومية れرية + اختباراヰرية ) يومية   شヌن れاختبارا  れااختبارا      تبريةガالتقارير الم  

 نإم『＋انات نﾟ×هرية ،نم『＋ان نصف نﾟس＞ة ، ونﾟ＞×اط نﾟيومي ﾟلطلبة
 ) نﾟ『＋＝ير نﾟيومي وتس【يل نﾟم×اتكة مع نعطاء نﾟ『قيي］ ﾟكل م×اتكة(ي 

 
ة )نﾟمهاتنت ناخرう نﾟم『علقة بقابلية نﾟ『و（يف ونﾟ『طوت نﾟ×خصي( د  نﾟمهاتنت نﾟعامة ونﾟم＞ق゚و

 اラ يستطيع الطالب توドيف المعلوماれ التي تلقاها في مجااれ الحياキヱ- り 1د

 اラ يムتسب الطالب مヰارり مヰنة التدريس . -キヲ 2د

 اラ يتمムن الطالب من القدرり على الムتابة ヱاعداキ البحوゐ ) اラ يムوラ باحثا" ( -キン 3د

 



なな. Course structure 

 الساعاれ اأسبوع
مخرجاれ التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحりギ / المساق أو الموضوع

طريقة 
 التقييم

1+2+3+4 12 

Crystalline  
structure 

1- Introduction                          
2- Crystalline  structure            
3- non-crystalline  structure      
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 

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي

5+6+7+8 12 

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 

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي

9+10 6 

Lattice 
Dynamics 

 
1- Lattice Vibration  
    Elastic Waves  
2- Vibrational Modes of 
Linear Monatomic Lattice 
    First Brillouin Zone 
    Phase and Group Velocity 
3- Diatomic Linear Lattice ( 
Two Atoms per Primitive 
Basis) 
    Vibrational Modes of 
Diatomic Linear Lattice 
4- Quantization of Llastic 
Waves 
     Phonon Momentum 
5- Inelastic Scattering by 
Phonons  

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي

11+12 6 

THERMAL 
PROPERTIES  

1- Classical  theory  for 
specific  heat                   
2-Einstein  theory  for  
specific  heat                             
3- Depye theory  for specific  
heat       
4- Thermal Conductivity          

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي



5-Thermal Resistance for the 
lattice   
 

13+14+1
5+16 
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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 

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي

17+18+1
9 

9 

Band  
Theory   in  

solid 

1- Free  electrons                      
2- Origin  of  band  gap             
3- Bloch  function         
4- Dynamic  of electron  -
phase  & group  velocity     
5- Effective  mass                     
6- Hall  effect                            

7- Metal – Insulator  -  
Semiconductor                 

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي

20+21+2
2 

9 

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 

 إم『＋ان نظري 
+ ن×اط 

 يومي

23+24+2
5+26 
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Supercondu
ctivity 

1-  superconducting state          
  2- Transitional magnetic 
field                             
  3- Meissner effect                   
  4-Theory of 
superconductivity                      
  5-  Penetration depth 
 

 نظري 

 إم『＋ان
+ ن×اط 

 يومي

にば+にぱ+ にひ+ぬど ひ 

INTERATOMIC 
FORCES 

 

1. Energies of Interactions 
Between Atoms 

2. Ionic bonding,NaCl  
3. Covalent bonding 
4. Comparision of ionic and 

covalent bonding 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Metallic bonding 
6. Van der waals bonding 
7. Hydrogen bonding  
 
 

 البنية التحتية  .1

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 
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1- Kittel, C., 2005,. Introduction to solid state 

physics, 8th ed., Wiley. 
2-  Omar MA., 1975, Elementary solid state 

physics, principles and applications, 
Addison-Wesley Publishing Company. 
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 اﾝ「حديث:
 :واضافة اﾝ÷ف～دات اﾝ「اﾝية في اﾝف±ل اﾝ』اﾝثاﾝى اﾝف±ل اﾝ』اﾝث واﾝ～ابع ت〕 شط～ اﾝف±ل اﾝ』اﾝث  .1

    Elastic Waves  
    First Brillouin Zone 
    Phase and Group Velocity 
  Quantization of Elastic Waves 
   Phonon Momentum 
   Inelastic Scattering by Phonons 
 

 ي「×÷〔 اﾝ÷ف～دات ااتية:  INTERATOMIC FORCESت〕 اضافة ف±ل جديد بع＝وان 

1. Energies of Interactions Between Atoms 

 نﾟقبول 13
 في ضوء نآﾟية نﾟموجودة في قس］ نﾟفي…ياء نﾟم『طلبات نﾟسابقة

 ىىىىىىى نقل عدد م［ نﾟطلبة
 نﾟمقرتةأﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية  نﾞبر عدد م［ نﾟطلبة

 للتطور الشガصي  التガطيط

ゆلゅلتطوير الط るالخطط الازم 

  . ل المتقدمةヱالرصينة في الد れفي الجامعا りرドالمنا ュالتوأمة مع ااقسا  . نيヱترムالتعليم اال 

 . العلمية الحديثة れرياヱالدヱ تبムنية تضم الヱترムتبة الムتوفير م 

 المعヰد(اأنヌمة المتعلقة باالتحاベ بالムلية أヱ  )ヱضعمعيار القبول 

 . القبول المركزي  . "ية الفرع العلمي حصرياキااعدا りキاヰمن حملة ش ラوムي ラا 

 . ュيع الطلبة على ااقساコالر بة في توヱ المعدل キاعتما 

 أهュ مصゅدر المعヤومれゅ عن البرنゅمج

 من قبل لجنة العمداء りجية المقرヰتب المنムال . 

  تبムال. りالمساعد 

 . تبةムفي الم りالعلمية المتوفر れرياヱالدヱ تبムال 

 اانترنيت . 



2. Ionic bonding,NaCl  
3. Covalent bonding 
4. Comparision of ionic and covalent bonding 
5. Metallic bonding 
6. Van der waals bonding 

7. Hydrogen bonding 
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 ﾜلية اﾝ「～بية ﾝلعلوم اﾝ±～فة / اب〔 اﾝهي』〕       ﾜلية اﾝ「～بية ﾝلعلوم اﾝ±～فة / اب〔 اﾝهي』〕        ﾜلية اﾝ「～بية ﾝلعلوم اﾝ±～فة / اب〔 اﾝهي』〕
 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ﾞلية نﾟ『ربية ﾟلعلوم نﾟصرفة / نب［ نﾟهي】］ المؤسسة التعليمية .1

 قس］ نﾟفي…ياء القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 PHQM 432الムم ميムانيك

 PHLA/  نﾟبكاﾟوتيوس البرامج التي يدخل فيヰا .4

 نﾟدونم نﾟيومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 )الムلي(عدキ الساعاれ الدراسية  .7
 ساعات إم『＋انية  x =6 3  2ساعة دتنسية  +   56=  2ل 28

 شهرية  باإضافة إﾟى نإم『＋انات نﾟمرك…ية ونﾟ＞هائية نﾟس＞وية  
 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ودورロ في فヰم مبادئ الفيزياء الحギيんة وإستخギاماته اليومية .  كم تعرف الطلبة على موضوع فيزياء ال
 .كيفية توドيف هログ المعرفة في مواجヰة التطوراれ الحياتية اليومية في مجاメ التربية والتعليم واأسرり والمجتمع 

في العلوم والتكنلوجيا  ميكانيك الكم ودور الكم  يجعل طلبة كلياれ التربية للعلوم الصرفة يشعروラ بقيمة وأهمية مادり فيزياء
ギبع サارギم مع طلبة المヰادية  وكيفية تعاملギائية والمتوسطة واإعギاإبت サارギرسين في المギم كمヰالتخرج وممارسة إختصاصات

 وبعض المختبراれ البحんية في دوائر الギولة المتعلقة بالصناعة وفي مجاメ البحث والتطوير. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 
 

 ゅヰتحقيق ゆلゅمن الط るالمتوقع ュヤالتع れゅئص المقرر ومخرجゅخص ュأه ًゅزاً مقتضيゅيوفر وصف المقرر هذا إيج
المتゅحる. وابد من الربط بينゅヰ وبين وصف التعュヤ مبرهنゅً عمゅ إذا كゅن قد حقق ااستفゅدة القصوى من فرص 

 البرنゅمج.



 
 

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ

وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقاれ الヰنギسية والتكنلوجيا وفي  كم التعُرف على مادり فيزياء ال -なأ
 ، و فوائロギ للمجتمع.الكمالتعُرف على القوانين ومعاييرها وشروطヰا، واأコماれ التي تمر بヰا فيزياء  -に مجاメ اإتصااれ، و كグلك التعرف على طرائقه ومجااته ونظرياته. 

 

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆな -  فيزياء メالطالب معرفة في مجا ゆالمعرفة إلى تصرف ميكانيك الكم إكسا ログحيث من الممكن للطالب تحويل ه ،

 عنギما يقتツي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
ゆに -   الطالب ゆالمعرفة إلى تصرف لميكانيك الكمي معرفة باالإكسا ログا، ويمكن له تحويل هヰل りدギヰر والعوامل الم

 الشخصي والتوافق مع البيゃة التي يعيش فيヰا .يسヰم في إبعاد العوامل المギヰدり لヰا، وينعم بالتوافق 
 

     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

 المحاضرり ، الحوار ، المناقشة ، وطرゥ اأمんلة، والمختبر العملي، والمعلوماれ المتوفرり عبر اإنترنت.
 
 

 ヅرائق التقييم      

 
 للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.اإمتحاناれ الشヰرية، والواجباれ البيتية والنشاط اليومي 

 

ァ- يرムالتف れاراヰم 
ァな-  . اヰم عليヰالطلبة وإمكانية إجابت ギلغرض ش ، りلة أثناء المحاضرゃاأس ゥطرァに- ا れبما  لكمربط موضوعا

يحصل في البيゃة التي يعيشヰا الطلبة، وإمكانية اإستفادり منヰا في تيسير الحياり والتمتع باإنجاコاれ العلمية 
فيما يتعلق بالتطبيقاれ الヰنسية وعلم اإتصااれ  لكم طرゥ اأسゃلة والبحث عن آخر مستجギاれ علم ا -ァぬوالتكنلوجية.  
  عبر منظومة اإنترنت. نواحي الحياりعلى مختلف 

 

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 المحاضرり ، الحوار ، المناقشة ، وطرゥ اأمんلة، والمختبر العملي، والمعلوماれ المتوفرり عبر اإنترنت.

 ヅرائق التقييم    

 المشاركة لكل طالب وطالبة (.اإمتحاناれ الشヰرية، والواجباれ البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحツير اليومي وتسجيل 
 

 

 キ- .) صيガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة  れاراヰالم 
キな- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キに- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キぬ- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
キね-   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 



 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة

 ヱأ ベالمسا / りاسم الوحد
 الموضوع

ヅريقة 
 التعليم

 ヅريقة التقييم

 
 

1+2+3+4 
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 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 
الكم  فيزياء مفاهيم 

وتمヰيギ لبعض المفاهيم 
لتطيقاれ اأساسية 

نظرياれ الكم ونواحي حل 
   المسائل المتعلقة بヰا 

اأسس الفيزيائية للميكانيك  ــــ 
 الكمي

 ما الميムانيك الムمي-
الميムانيك الムمي -لماクا  -

 ضرヱري 
الヌواهر التي فشل الميムانيك -

  الムاسيムي بتفسيرها 
-キشعاع الجسم اأسوま 
   الヌاهرり الヰムرヱضوئية- 
   تأثير كومبتن--
 استقرارية الグر-
- れناヱترムتداخل اإلヱ キحيو 
ヱالموجة اヱキコاجية الجسم -

 لإشعاع الヰムرヱمغناヅي 
 

 
 

 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي

 
5+6+7+8 

 
12 

 
 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا

  نظرياれ الكم أسس 

-- れر الموجي للجسيماヰヌالم
 الماキية  

--ポايزنبيرヰقة لキمبدأ الا 
 مبدأ التقابل. -

الصفاれ اأولية للميكانيك   ــــ
 الكمي

 مقدمة  キالة الموجة ヱتفسيرها 
   اشةةتقاベ شةةرキ ヅヱالةةة الموجةةة

معاキلةةةةةة شةةةةةرキヱن ر  معاキلةةةةةة 
  れن ر  المؤثراキヱالموجة لشر

  الةةةةةةدヱال المةةةةةةؤثر الヰرميتةةةةةةي
القةةةيم الグاتيةヱالةةةدヱال العياريةةةة  

الةةدヱال   الِقةةي م المتوقةعةةة  الグاتيةةة
 .الグاتية ヱثوابت الحركة

 
 نظري

 
ラإمتحا 

 و نشاط يومي

 

 
9+10+11

+12 

 

 
12 

 
 

حل  إكتساゆ المعرفة في 
 معادلة شرودنكر 

 
 りن ر المعتمةدキヱلة شرキحل معا

  صةفاれ مسةتوياれ على الةزمن
الطاقة ヱキヱال الموجة  خةوا  
المةةةؤثراれ  حفةةةةا ااحتماليةةةةة  
الحةةةةةةةةااれ المムممةةةةةةةةة التماثل  

れヱالتعامةةةةةد العيةةةةةاري  التفةةةةةا  
تيةةةةةةةةار   نヌريةةةةةةةةة ايرنفسةةةةةةةةت

انحةةةال مسةةةتوياれ   ااحتماليةةةة
  مبةدأ التراكةب الガطةةي  الطاقةة

 ポيراキコرمةةةو   れفضةةةاءهلبر  
 يلヰايزنبيرポتمث
 
 
 

 
 
 

 نظري

 
 
 

ラإمتحا 
メالفصل اأو 

 
 

13+14+

 
 
12 

 
 

メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 
  الجヰود الكمية 

  في مسائل الفيزياء 

 الجسيم الحر
مقدمةةة  معاキلةةة شةةرキヱن ر فةةي 
 ヱク ةةدヰفض الجガاحةةد  مةةنヱ بعةةد
الجدراラ الصةلدり  الجسةيم الحةر 

クي اأبعةةاキ  فةةي صةةندベヱ الجヰةةد

 
 

 نظري

 
إمتحاラ ونشاط 

 ラيومي ثم إمتحا
 نصف السنة



 

 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
  النصو  اأساسية 

 كتب المقرر 

      ンأخر 

 النصوソ اأساسية 
 ا توجギ نصوソ أساسية في المنヰج العلمي للギراساれ اأولية. 

من المواضيع التي أتفق عليヰا في  كم  الكتاゆ المقرر: حيث أラ مادり ال
 فأラ الكتاゆ المقرر هو: العربيةقطاعية التربية أラ يكوラ المنヰج باللغة 

  اد، د جاسم الحسيني " كم "فيزياء الギ1988، جامعة بغ   "ميكانيك الكم れاساسيا"    ギعب ギد.سالم حسن الشماع و د امج

15+16   れالثاثةةةةةةةة  كثافةةةةةةةة الحةةةةةةةةاا
اانعムةةةةال ヱالنفةةةةاク عةةةةن ヱمةةةةن 
خةةةال حةةةاجز جヰةةةد  مةةةنガفض 
الجヰةةةةةةد المسةةةةةةتطيل بارتفةةةةةةةاع 

.キヱمحد 
 

 
 

17+18+
19+20 

 
 
12 

 
 

إكتساゆ المعرفة خصائص 
الكم في تطبيقاれ الكم 
بمسائل الفيزياء وفقا 

المتグبゆグ التوافقي لنظرية 
 البسيط

  . 

 المتグبゆグ التوافقي الخطي
مقدمةةةةةة  الدالةةةةةةة الヰاملتونيةةةةةةة  
معاキلة شةرキヱن ر  حةل معاキلةة 
شةةةرキヱن ر  مسةةةتوياれ الطاقةةةة 
ヱالةةةةةةدヱال الموجيةةةةةةة  قواعةةةةةةد 
اانتقةةةةةةةاء  الةةةةةةةدヱال الموجيةةةةةةةة 
للمتグبةةةةةةةةةةةゆグ التوافقيعياريةةةةةةةةةةةة 
متعامةةةةةةدり  مقارنةةةةةةة النヌريةةةةةةة 
الムاسيムية مع النヌرية الムميةة  
المةةؤثراれ الرافعةةة ヱالガافضةةة  

 مؤثر التراكب.
 

 
 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 
 

21+22+
23+24 

 
 

12 

 
 

 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 
الグرり أحادية 

ラوالزخم  االكترو
 في المجاメ الكمي الزاوي 

ラأحادية االكترو りرグال 
الجヰةةد المتنةةاドر  حةةل المعاキلةةة 
 りرク  الةةةة الموجةةةةキ  التفاضةةةلية
الヰيةةةدرヱجين  الةةةزخم الةةةزاヱي  
مقارنة مع النヌرية الムاسيムية  
 れمصةةةةفوفا  ラヱتةةةةرムاال ュبةةةةر
 ュةةةةا علةةةةى بةةةةرヰتطبيقاتヱ ليヱبةةةةا
االムتةةةةةةرラヱ  قاعةةةةةةدり فيرمةةةةةةي 

 الグهبية.
 
 

 
 

 نظري

  
  

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 

 
 

25+26+ 
27+28 
 

 
 

12 

 
 

 メالمعرفة في مجا ゆإكتسا 
 れاماギالنظرية إستخ

الكمية لحل مسائل 
الفيزياء باستعماメ طرق 

 التقريب 
 

 طرق التقريب
نヌريةةةةةةةةةةةة ااضةةةةةةةةةةةطراゆ   -أ

التقريةةب اأヱل  الحالةةة  يةةر 
المنحلةةةةة  التقريةةةةب الثةةةةاني  
الحالةةةةةة المنحلةةةةةة  احتماليةةةةةة 
اانتقةةةةةةال  تطبيقةةةةةةاれ علةةةةةةى 

.ゆرية ااضطراヌن 
ゆ-    ريقةةةةةةةةةةةة التقريةةةةةةةةةةةبヅ- 

.れالتطبيقا 
ァ-  ريقة التغايرヅ- .れالتطبيقا 

 ــــــــ التصوير المجسم.
ــــــــــ حل بعض المسائل 

   المتعلقة بالموضوع

 
 

 نظري

 
 

ラإمتحا 
 و نشاط يومي 



 1988الرコاق كرجية  جامعه الموصل 
 

 : ンأخر 
 . لكم لم الفيزياء متعلق بمادり اعتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل على سبيل المثال 
 れالبرمجياヱ れرياヱالدヱ رش العملヱ

 ヱالمواقع االムترヱنية (

 
 

بإجراء العギيギ من التجارゆ العملية تحت إشراف أساتりグ يتمتع الطلبة 
.メا المجاグأكفاء في ه 

 
 

الガدماれ ااجتماعية ) ヱتشمل على سبيل 
المثال محاضراれ الضيوف ヱالتدريب 

 المヰني ヱالدراساれ الميدانية ( 

 
توجيه الطالب في اإعتماد الグاتي لرؤية جميع التطبيقاれ الحياتية في 

 りلكم علوم اماد . 
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 في ضوء آﾟية نﾟقبول نﾟمرك…ي  المتطلباれ السابقة
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أقل عدキ من الطلبة 
 أﾞبر م［ نﾟخطة نإس『يعابية نﾟمقرتة   أكبر عدキ من الطلبة 

 
 
 
 
 

 
 ا.م.د. امد موسى اشويخ           ا م. د. هادي جبار جيبل العكيلي 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 التربية للعلوュ الصرفة / ابن الヰيثمكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 PHNP 427الفيزياء النوヱية

 

 البムالوريول البرامج التي يدخل فيヰا .4
 الدヱاュ اليومي أشムال الحضور المتاحة .5

 2018/2019 الفصل / السنة .6

 )عملي(اسبوعيا  ساعا3れ)نヌري(+اسبوعيااれ ساع 3 عدキ الساعاれ الدراسية )الムلي( .7

 2018/2019 تاريخ まعداキ هグا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 .ヱكيفية تصنيفヰا الى انواع حسب اعداキها الムتلية ヱالグريةساسية ااالنواヱ りخصائصヰا معنى التعرف على 
 ンر في تفسير مدヱا الدヰل ラية التي كاヱالنو ァクالنماヱ يヱمعرفة التركيب النو れاقاヅ ゆحساヱ ンاستقرارية النو

 .الربط ヱالفصل
 .التعرف على انواع ااشعة النوヱية ヱخصائص كل نوع ヱمガاヅرها ヱكيفية التعامل معヰا

تحديد نوع التفاعل النوヱي المائم لムل نوع من انواع ااشعاعاれ النوヱية من خال التعرف على المقطع 
 .العرضي للتفاعل ヱقدرり اايقاف

 ヱالمعجاれ. بانواعヰا ااجヰزり الガاصة بمجال الفيزياء النوヱية مثل المفاعاれ النوヱية ااヅاع على
 

يوفر ヱصف المقرر هグا まيجاコاً مقتضياً أهم خصائص المقرر ヱمガرجاれ التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقヰا 
ً عما クまا كاラ قد حقق ااستفاりキ القصوン من فر  التعلم المتاحة. ヱابد من الربط بينヰا ヱبين ヱصف  مبرهنا

 البرنامج.

 مガرجاれ التعلم ヅヱرائق التعليم ヱالتعلم ヱالتقييم .10

 المعرفة ヱالفヰم  -أ
 .اعداキ كواキر مدربه ヱمؤهلة للعمل في المؤسساれ العلميه ヱالتربويه  -1أ
   ヱاستガدامヰا لガدمة المجتمع.النوヱية )نヌري ヱعملي( ماりキ  معرفة ヱفヰم تمムين الطالب على -2أ



2 
 

 ゆ-   اصة بالموضوعガال れاراヰالم 
ゆ1 - ااستشعار عن بعدヱ معالجة الصور الرقميهヱ في مجال البرمجة ロارヰتسب مムي 
ゆ2 -   ارキالرا りزヰالتعرف على الية عمل اجヱ اايجابيヱ العمل في مجال ااستشعار عن بعد السلبي

 الليدارヱالراキيوميتر 
ゆ3 -  
ゆ4-     

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم      

شرゥ تفصيلي للماりキ مع توضيح المصطلحاれ العلميه ヱعرチ صور عدり تガص الموضوع ヱممارسة 
ゆالبرمجيه على الحاسو れبعض التطبيقا 

 
 ヅرائق التقييم      

 ヱمشاريع بحوヅゐرゥ اسゃله متنوعه تガص الماりキ مع اختباراれ تحريرية ヱامتحاناれ فصليه 
 
ァ- يرムالتف れاراヰم 

ァ1- ゆالحوار مع الطا ゆممارسه اسلو 
ァ2- يرムله تثير التفゃاس ゥرヅ الطالب مع ュصور اماヱ سائلヱ チعر 
ァ3- ロキص موضوع معين بالماガتقديم تقارير ت 
ァ4-    

 ヅرائق التعليم ヱالتعلم     

 
 

 ヅرائق التقييم    

 اختباراれ خال الدرل
 
 キ- れاراヰصي (.  المガالتطور الشヱ يفドالمتعلقة بقابلية التو ンاأخر れاراヰالمنقولة ) المヱ العامة 
キ1- 
キ2- 
キ3- 
キ4-    

 بنية المقرر .11

 الساعاれ اأسبوع
مガرجاれ التعلم 

 المطلوبة
 ベالمسا / りاسم الوحد

 أヱ الموضوع
 ヅريقة التقييم ヅريقة التعليم

1+2+3+4 12 
معرفةةةةةة بعةةةةةض المفةةةةةاهيم 

 りااساسية بالنسبة للنوا 
 

الガةةوا  الثابتةةة  -1
للنةةةةةةةةةةواり مثل الムتلةةةةةةةةةةة   
 りالشةةةةةحنة  حجةةةةةم النةةةةةوا
ヱالガةةةةةةةةوا  الحركيةةةةةةةةة 

りللنوا 
تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريف )  -2

 れبةاراヱائر   اايزヌالن
   れميةةةةةةةةةةةةةةةراヱاايز  

)れتوناヱاايز 
 خاصية التناドر  : )تحギيث(

اختباراれ  نヌري
 ヱاسゃله

5+6+7+8 12 
التركيب التعرف على 
 النوヱي

 ヅاقة الربط -1
 معدل ヅاقة الربط-2
نヌاميةةةةةةةةةةاヅ  れاقةةةةةةةةةةة -3

 الفصل
خةةةةةةةةةةةط ااسةةةةةةةةةةةتقرار -4

 ヱالوفرり الطبيعية
 

 امتحاラ فصلي نヌري

 التميز بين النماァク النوヱية 12 9+10+11+12

 نموァク قطرり السائل -1
 نموァク القشرり النوヱية-2

ااコواج : )تحギيث(
النووية وخواソ الحالة 

    اارضية

 نヌري
 れاختبارا

ヱعرヱ チسائل 
 ايضاحية

13+14+15 
+16 

12 
ل فاعتمعرفة ヅرائق 

りキااشعاع مع الما 

  كامةةةةةااشةةةةةعة ل فاعةةةةةت
   الجسةةةةيماれ المشةةةةحونة

ヱ مةةةةةةةةع れنةةةةةةةةاヱالنيوتر
りキالما 

المتسلساれ : )تحギيث(
 النشطة اشعاعيا  

 امتحاラ فصلي نヌري

17+18+19 
+20 

12 
التفاعاれ التعرف على 
 النوヱية

التفةةةةةةةةةاعاれ انةةةةةةةةةواع -1
 النوヱية
مساحة المقطع --2

 العرضي ヱانواعه
اانشطار النوヱي  -3

ヱالطاقة المتحررり من 
 اانشطار

قギرり   -1)تحギيث(:
 اايقاف 

  الحصيلة النيوترونية-2

 اختباراれ نヌري

21+22 6 
التعرف على انتاァ الطاقة 
れية من المفاعاヱالنو 

 المفاعاれ النوヱية
 اانشطارية ヱااندماجية 

 مبدأ عمل المفاعل-1
 اجزاء المفاعل -2

 امتحاラ فصلي نヌري

23+24 6 
تعجيل الدقائق  كيفية

  المشحونة
معجاれ الدقائق 

 نヌري المشحونة
 ロله مثيرゃاس
 للتفムير

 امتحاラ فصلي نヌريمقدمة عن فيزياء الدقائق الجسيماれ التعرف على   6 25+26
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 البنية التحتية  .12

 القراءاれ المطلوبة  
   النصو

 اأساسية 
 كتب المقرر 
      ンأخر 

1-Jean-L. B., James R., Michel S., 2015, "Fundamentals In  
Nuclear Physics", Springer Science+ Business Media, Inc. 
2-SyeD- N. A., 2007 , " Physics and engineering of 

 Radiation Detection", Academic Press is an imprint of Elsevier. 
3-James E. Martin, 2006 , " Physics for Radiation Protection",  
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 

 "مباキئ الفيزياء ترجمة الدكتور عاصم عبد الムريم عزコヱ  مايرهوف  -4

 الموصل.جامعة -النوヱية"  コヱارり التعليم العالي ヱالبحث العلمي

متطلباれ خاصة ) ヱتشمل 
على سبيل المثال ヱرش 

 れرياヱالدヱ العمل
ヱالبرمجياヱ れالمواقع 

 االムترヱنية (

اقامة ヱرش عمل لمعرفة اجراءاれ السامة عرチ عدり برامج تطبيقيه منヰا 
 الاコمة عند التعامل مع المصاキر المشعة.

 

الガدماれ ااجتماعية ) 
ヱتشمل على سبيل المثال 

محاضراれ الضيوف 
ヱالتدريب المヰني 

 ヱالدراساれ الميدانية ( 

 . اجراء قياساれ نوヱية مガتلفة خاصة بالبيゃة.キاء تجارゆ مガتبر النوヱيةا

 
 القبول  .13

 مركزي المتطلباれ السابقة

  أقل عدキ من الطلبة 

 ااستيعابية المقررロاكثر من الガطة  أكبر عدキ من الطلبة 

 
 

 
 المادり: مギرسوا

 
 

 
 بشائر محمギ سعيギ             د.  أ.       مخيبر   أحمギ فاضل أ.م.د.       ناコ طلب جارهأ.م.د. 

 

 اأヱلية   ااヱلية
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