وجارة التعليم العالي والبوحث العلمي

جوووووهاج اإشوووووراف والتقوووويم العلوومي

دائرة ضماح ال ودة وااعتماد اأ اديمي
قسم ااعتماد الدولي

استمارة وصف الرامج اأكادمي للكليات
للعام الدراسي 2019 - 2018

اسم اجامعة  :بغداد
اسم الكلية :الربية للعلوم الصرفة  /ابن اهيثم

عدد اأقسام والفروع العلمية ي الكلية 5 :

اريخ ملء املف 2018/ 10 / 22 :
اسم عميد الكلية ( امعهد )
اجامعي

أ.د .حسن امد حسن

التاريخ 2018 / 11 / 22

التوقيع

اسم معاون العميد للشؤون العلمية
أ.د .حسن امد حسن

التاريخ 2018 / 11/ 22
التوقيع

قسم ضمان اجودة واأداء اجامعي

اسم مدير قسم ضمان اجودة واأداء اجامعي:

التاريخ
التوقيع

/

/

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

اسم مدير شعبة ضمان اجودة واأداء
ا.م.د .جنان عدان البروي

التاريخ 2018 / 11 / 22
التوقيع

نموذج وصف البرنامج اأكاديمي
مراجعة أداء م سسا التعليم العالي ((مراجعة البرنامج اأكاديمي))
وصف البرنامج اأكاديمي
يوفر وصف الرامج اأكادمي هذا اجازاً 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

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الربية للعلوم الصرفة  /ابن اهيثم

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الفيزياء

 .3اسم البرنامج اأكا يمي

ب لوريول علو فيزياء

 .4اسم الش ا الن ائية

ب لوريول

 .5الن ا الدراسي

سنوي

 .6برنامج ااعتما المعتمد

ا يوجد

 .7المؤثرا ال ارجية اأخر

التطبيقا المدرسية السنوية

 .8تاريخ عدا الوصف

2018-10-22

 .9أهداف البرنامج اأكا يمي
ت ريج الب قا ر على ا يدرل في المتوسطة ااعدا ية
ت ريج الب ملم بالمفاهيم ااسس الفيزيائية
ت ريج الب ملم باأساليب التربوية للتعامل مع المراهقين
ت ريج ن بة من الطلبة لدي ا القدر على مواصلة الدراسة العليا لرفد التعليم العالي مستقبا

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

 .10م رجا التعلم المطلوبة

رائق التعليم التعلم التقييم

أ-المعرفة الف م
أ -1تم ين الطالب للحصول على ف م ما الفيزياء
أ -2اعدا مدرسين مؤهلين للتدريس في المؤسسا التربوية
أ -3اعدا مدرسين فيزياء بمستو عالي الجو
الم ارا–1ا
–2ا
 -3ا

ال اصة بالموضوع
ي تسب الطالب المعلوما ااساسية في الفيزياء
ي تسب الطالب م ار عملية علمية في تحليل ال واهر الفيزيائية
ي تس الطالب قدر في ايصال ااف ار الفيزيائية ربط ا في الحيا اليومية

رائق التعليم التعلم
 .1اسلو التف ير العلمي الفيزيائي
 .2التجار العملية في الم تبرا
 .3ااختبارا اليومية الش رية السنوية
رائق التقييم
 -1تقديم التقارير العلمية الم تبرية
 -2بحو الت ر
م ارا التف ير -1اسلو المناقشة الحوار بين الطالب ااستا
 -2التحليل ااستنتا
-3المنطق الرياضي الفيزيائي
رائق التعليم التعلم
رائق التقييم
 -1رجا اامتحانا اليومية الش رية السنوية
 -2ااختبارا العملية في الم تبرا
 -3بحو الت ر

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

الم ارا العامة المنقولة (الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي). -1تو يف المعلوما الم تسبة
 -2التطوير الش صي من خال القراء تحديث المعارف
 -3اان را في م نة التدريس
رش العمل المت صصة
 -4المشاركة في الند ا المؤتمرا
رائق التعليم التعلم
التدريس الن ري العملي لعلو الفيزياء بحو الت ر

يرها

رائق التقييم
 -1ااختبارا الن رية العملية
 -2المناقشا
 -3اامتحانا الن ائية

.11بنية البرنامج
رمز المقرر أ
المستو  /السنة
المسا
101 HR

ح

انسان ديم راطي

102 AR

لغ عربي

103 PHM

ميكاني

104 PHEM

السنة اا لى

اسم المقرر أ المسا

105 PHHM

ك ربائي

مغناطيسي I

حرارة خ اص مادة

 .12الش ا ا

الساعا
الوحدا
المعتمد
 1ل  1حد
2ل
6ل
6ل
2ل
3ل

4
7
7
4
6

حدا
حدا
حدا
حدا
حدا

106 PHMT1

رياضيا

107 PHBB

اسس تربي

 2ل  4حدا

108 PHIC

حاسبا

 2ل  1حدا

109 PHES

ع م الن س الترب ي

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

 2ل  4حدا

الساعا المعتمد

رجة الب الوريول
تتطلب  105ساعة
 155حد

السنة الثانية

210 PHOP

البصريا

 6ل  7حدا

211 PHAS

ف

 2ل  4حدا

212 PHEA

الك ربائي

213 PHMT2

رياضيا

 3ل  6حدا

214 PHRM

اسس بحث ع مي

 1ل  2حدا

215 PHC

حاسبا

 2ل  1حدا

216 PHEt

تع يم ثان ي ادارة

 2ل  4حدا

217 PHDP

ع م ن س النم

 2ل  4حدا

218 PHS

319 PHAP

السنة الثالثة

السنة الرابعة

الص

المغناطيسي II

 5ل  5حدا

الحرك الم جي

 2ل  4حدا

الجزيئي

 6ل  7حدا

ال يزياء الذري

320 PHTH

ثرم داينم

 3ل  5حدا

321 PHE

الكتر نيا

 6ل  7حدا

322 PHAM

ميكاني تح ي ي

 3ل  5حدا

323 PHMP

مناهج طرائق تدريس

 3ل  4حدا

324 PHCT

ارشاد صح ن سي

 2ل  4حدا

325 PHCF

د ال مع دة

 2ل  4حدا

300 PHOT

اختياري

 2ل  4حدا

426 PHSS

فيزياء الحال الص ب

 3ل  5حدا

427 PHNP

ال يزياء الن ي

 6ل  7حدا

428 PHV

تربي عم ي

 3ل  4حدا

429 PHP

مشر ع البحث

 2ل  4حدا

430 ME

قياس ت يم

 2ل  4حدا

431 PHLA

ليزر

 2ل  4حدا

432 PHQM

ميكاني كمي

 3ل  5حدا

433 PHEP

ك ر مغناطيسي

 3ل  5حدا

434 PHEL

اج زة

سائل ايضاح

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

 3ل  2حدا

.13الت طيط للتطور الش صي
 -1ااكثار من الواجبات الي تتطلب معلومات خارجية
 -2ااكثار من التطبيقات العملية

.14معيار القبول ( ضع اأن مة المتعلقة باالتحا بال لية أ المع د)
 -1القبول امركزي
 -2امقابلة العلمية
 -3يقبل خريج امرحلة ااعدادية الفرع العلمي حصرا
 -4الفحص الطي
 .15أهم مصا ر المعلوما عن البرنامج

 -1امصادر امعتمدة من قبل اجامعة ( اللجنة القطاعية )
 -2مصادر خارجية وكتب متنوعة
 -3انرنت

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

مخطط م ارا المن ج
يرجى وضع اشار في المربعا المقابلة لمخرجا التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجا التعلم المطلوبة من البرنامج

رمز المقرر

اسم المقرر

الم ارا الخاصة
بالموضوع

المعرفة والف م

أساسي
أم اختياري
أ1

أ2

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

أ3

أ

1

2

3

الم ارا الع
( أو) الم ا
المتعلقة بقا
والتطور

م ارا التفكير
ج1

ج2

ج3

ج

د1

د2

نموذج وصف المقرر
مراجعة أداء م سسا التعليم العالي ((مراجعة البرنامج اأكاديمي))

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز

القسم العلمي

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا
 .5أش ال الحضور المتاحة
 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف
 .9أهداف المقرر

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

 .10م رجا التعلم

رائق التعليم التعلم التقييم

أ -المعرفة الف م
أ -
أ -
أ -
أ -
أ -
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوعرائق التعليم التعلم

رائق التقييم

 م ارا التف يررائق التعليم التعلم

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

رائق التقييم

 الم ارا-

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

 .12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

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

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

ريقة التقييم

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

الجد ل النم ذجي ل زيارة الميداني
 -1يكون جدول الزي رة الميداني الع دي معدا لمدة يومين او ثاث اي  .ويشمل اجتم ع معدة مسبق تقع مسؤولي
اإعداد ل وموائم النموذج مع الظروف ع ى ع تق قس ضم ن الجودة و ااداء الج معي في مؤسس التع ي
الع لي.
 -2تبدأ الزي را الميداني ع دة عند الس ع الت سع من صب ح اليو اأول .ويت تحديد اوق بداي ااجتم ع المعدة
مسبق والتي ا تستغر ع دة أكثر عن س ع واحدة .وا ينبغي ان تكون اوق الجدول ك اجتم ع بل ابد من
تر المج ل أنشط المراجعين الخبراء اإض في التي تشمل التحضير اجتم ع وتحديث الماحظ والسجا
وصي غ فقرا مسودة تقرير مراجع البرن مج.
الج س

النش ط

الوق

اليو ااول
1

9:00

الترحي والتقدير تقدي موجز ل مراجع (أغراض والنت ئج المط وب واستخدا اادل
وتقرير التقيي الذاتي) -فريق البرن مج

2

9:30

المن ج الدراسي :نق ش مع أعض ء ال ين التع يمي

3

11:00

اجتم ع مع مجموع من الط ب

4

12:30

كف ءة البرن مج :جول ع ى المص در

5

14:00

6

15:00

7

16:00

8

17:00

اجتم ع لجن المراجع  :تدقيق الوث ئق اإض في بم في عين من أعم ل الط ب
المصحح
كف ءة البرن مج :اجتم ع مع أعض ء ال يئ التع يمي
اجتم ع لجن المراجع  :مراجع اأدل واي ثغرا او أمور تحت ج إلى مت بع
اجتم ع مع الج
ااخرين)

ذا العاق (عين من الخريجين واصح

اليو الث ني

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

العمل والشرك ء

9

8:45

اجتم ع مع رئيس المراجع ومنسق وق ئد البرن مج :م خص لنت ئج اليو اأول ومع لج
الثغرا وتعديل جدول اليو الث ني ان لز

10

9:00

المع يير اأك ديمي ل خريجين :اجتم ع مع أعض ء ال يئ التع يمي

11

10:30

ف ع ي عم ي

12

12:00

اجتم ع لجن المراجع  :مراجع اأدل واأمور التي تحت ج إلى مع لج .

13

14:00

وق حر لمت بع م يستجد من قض ي

14

14:30

15

14:30

16

15:00

ضم ن الجودة وإدارت  :اجتم ع مع أعض ء ال ين التع يمي .

ااجتم ع اأخير ل جن المراجع  :اتخ ذ القرارا بخصوص النت ئج وإعداد التغذي
الراجع الشف ي .
يقد رئي س المراجع التغذي الراجع الشف ي لمنسق المراجع وأعض ء ال ين
التع يمي
الخت

نم ذج عم ي المتابع
اجل المتابع

(جدول رق ) 1

إعداد الت رير مخطط ل جد ل النم ذجي ل زيارة الميداني من

نم ذج ت رير المتابع
دائرة ضم ن الجودة و ااعتم د ااك ديمي  /قس ااعتم د الدولي
المؤسس :
الك ي :
البرن مج:
تقرير المت بع
 .1يعرض هذا التقرير نت ئج زي رة المت بع التي جر بت ريخ____ 20____/____/وهو جزء من ترتيب
قس ضم ن الجودة و ااداء الج معي ال دف إلى توفير الدع المستمر لتطوير عم ي ضم ن الجودة الداخ ي
والتحسن المستمر.
 .2وتتمثل اغراض هذه المت بع في تقيي مدى التقد الح صل في البرن مج منذ اعداد تقرير مراجع البرن مج
وتوفير المزيد م ن المع وم والدع ل تحسن المستمر في المع يير ااك ديمي وجودة التع ي الع لي في
العرا .
 .3وتشمل ق عدة اأدل المستخدم في هذه المت بع ع ى م ي تي:
 )1تقرير التقيي الذاتي ل برن مج اأك ديمي مع المع وم

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

المس ندة له

)2
)3
)4
)5

خط التحسين المعدة والمنفذة منذ اعداد تقرير مراجع البرن مج اأك ديمي.
تقرير مراجع البرن مج اأك ديمي
تقرير مراجع جودة التع ي الع لي والخط ااستراتيجي المؤسسي (ان وجد )
اأدل اإض في المقدم أثن ء زي رة المت بع .

 .4وتتمثل ااستنت ج

اإجم لي التي ت التوصل إلي من هذه المت بع ب آتي:

 )1ق /ل يق برن مج (اس البرن مج اأك ديمي) في (اس المؤسس التع يمي ) بتطبيق خط ل تحسن.
 )2تشتمل المم رس الحسن في المؤشرا المقدم منذ الزي رة الميداني لمراجع البرن مج ع ى م هو
ا ( :اذكره ).
 )3تتمثل القض ي الم م التي يج ع ى المؤسس التع يمي مع لجت من خال تحسين المستمر ل برن مج
اأك ديمي في اآتي( :أذكره وبين م إذا ك ن خط التحسين تتطر إليه ا ا).

 .5يضم الم حق (أ) ادناه الت رير الم ضل.
الم حق(أ)

اس المؤسس التع يمي :
ت ريخ الزي رة الميداني اأولي لمراجع البرن مج اأك ديمي :
ت ريخ زي رة المت بع :
ت ريخ تقرير المت بع :
اسم ء المراجعين الذ اجروا المت بع

الوظيف /المسمى الوظيفي

التوقيع

الجزء اأول :نظ ضم ن الجودة الداخ ي المستخد
السؤال
هل ت إنج ز تقرير التقيي الذاتي ل برن مج
اأك ديمي؟

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

نعم؟ ()

ماح ا

ااجراء المطلو ات ا ؟

هل تبين تق رير التقيي الذاتي اأخيرة
مقدار تحقيق مع يير إط ر التقيي و/او
التطر إلي ؟
هل هن ل خط ل تحسين مستندة إلى
مراجع خ رجي وداخ ي ؟
هل توجد ثغرا
إلي ؟

م م ل يت التطر

هل تت مراقب التقد الح صل في تطبيق
خط التحسين؟
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خط
التحسين ا عقب كبيرة؟
م هو الزمن الذ تتوقع المؤسس التع يمي
ان تحت ج إليه إكم ل التحسين ع ى
البرن مج؟
م هو الزمن الذ يتوقعه المراجعون ان
يستغرقه إكم ل التحسين ع ى البرن مج
بم يحقق المؤشرا ؟

الجزء ال اني :التحسن المتحقق في الم شرا

المؤشرا (أن ر لى

ار التقييم)

بنو خطة التحسين (بين
المعلوما الجديد المستقا
مد مطابقت ا للتوصيا
الوار في تقرير مراجعة من يار المتابعة الميدانية
البرنامج اأكا يمي)

المن ج الدراسي
ااهداف م رجا التعلم المطلوبة
المقرر الدراسي (المحتو )
التقد من سنة أخر
التعليم التعلم
تقويم الطلبة

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

ااستنتا العا

كفاء البرنامج
الصور العامة للطلبة المقبولين
الموار البشرية
الموار الما ية
استعماا الموار المتاحة
مساند الطلبة
معدا ت ر الطلبة المقبولين
المعايير اأكا يمية
معايير اضحة
است دا معايير القيال المناسبة
نجا ال ريجين
معايير أعمال الطلبة المقيمة
ا ار البرنامج الضما
الترتيبا الا مة إ ار البرنامج
السياسا اإجراءا المتبعة
الماح ا المن جية المجمعة
المست دمة
ااحتياجا التحسينية للمو فين
التي يتم تحديدها معالجت ا
جراءا الت طيط للتحسين
المتبعة

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

معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية
معايير المراجعة الناجحة
 .1تتمثل مع يير المراجع الن جح في ترتيب

مراجع البرن مج اأك ديمي وتقييمه في اآتي:

 .1ان يكون البرن مج الذ تت مراجعته مدعوم ب نظم داخ ي ق ئم او قيد التحسين تتضمن المواصف والمراجع
استن دا إلى ثق ف التقيي الذاتي والتحسين المستمر .إذ توفر خص ئص المراجع الداخ ي هذه اس س قوي ل مراجع
الخ رجي .
 .2ان يكون توقي المراجع الخ رجي من سب .
 .3ان تكون الصورة الع م ل جن خبراء المراجع مط بق إجم ا ل صورة الع م ل مراجع الخ رجي .
 .4ان يت ااعتن ء ب لتف صيل في التخطيط واإعداد من قبل كل من:
 دائرة ضم ن الجودة و ااعتم د ااك ديمي  :ب ن تستمر في تطبيق إجراءات الخ ص ب لعمل مع المؤسس
التع يمي والمراجعين وتوفر الدع المن س والاز ل مراجع الخ رجي .
 منسق المراجع  :ب ن يحرص ع ى ان تكون ق عدة اأدل التي تنتج أنظم المراجع الداخ ي وإعداد
التق رير متوافرة في الوق المن س ل مراجعين الخبراء الزائرين وأن يت ت بي اي إيض ح او مع وم
إض في مط وب .
 المؤسس التع يمي  :ب ن توفر تقريرا ل تقيي الذاتي ل برن مج اأك ديمي الذ سيخضع ل مراجع الخ رجي .
 المراجعون الخبراء :ب ن يقوموا ب لتحضير ل زي رة بم في ذل قراءة الوث ئق المقدم وإعداد التع يق
ااولي التي يسترشد ب في إجراء الزي رة.
 .5ان يكون هن ل تط بق في تطبيق اس و المراجع المع ن والبروتوكوا من قبل جميع المش ركين بم يحتر
رس ل وف سف العم ي ويدعم ل مراجع والتحسين المستمرين.
 .6ان يعقد المراجعون وممث و المؤسس التع يمي حوارا مفتوح ين عن ااحترا المتب دل طوال مدة المراجع .
 .7ان تكون أحك المراجعين واضح ومستندة إلى اأدل المتوافرة ومدون بشكل نظ مي.
 .8ان يت اعداد تقرير المراجع في الوق المن س وفق لمعي ر وهيك التق رير وأن تؤكد المؤسس صح م يرد فيه
من حق ئق.
 .9ان تكون مجموع ااستنت ج المستمدة من المراجع بن ءة تقد راي منصف ومتوازن عن البرن مج اأك ديمي.
 .10ان تكون المؤسس ق درة ع ى ااستف دة من المراجع الخ رجي بدراس نت ئج وأخذه بعين ااعتب ر وإعداد خط
واقعي ل تحسين عند ال زو .

التقييم:
.2

تسعى دائرة ضم ن الجودة و ااعتم د ااك ديمي إلى وضع وتطبيق اجراءا ل تقيي النظ مي لجميع المراجع الخ رجي
ل برامج اأك ديمي التي تنظم وسوف يط من المؤسس التع يمي ورئيس المراجع والمراجعين المختصين ان يقوموا
بتقيي كل مراجع خ رجي عن طريق ملء استبي ن مقتض  .وستقو دائرة ضم ن الجودة و ااعتم د ااك ديمي بتح يل
الماحظ المن جي كم سيقو عند الضرورة بمت بع اي صعوب تت اإش رة الي .
كم ستقو دائرة ضم ن الجودة و ااعتم د ااك ديمي بتفحص الماحظ المن جي ل خروج بتق رير موجزة تظ ر اه
الجوان التطبيقي لعم ي المراجع بم في ذل المستوي الع م ل رض الذ يبديه المش ركون ,إض ف إلى امث من
المم رس الجيدة وفرص التحسن المستمر.

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

قائمة مصطلحا مراجعة البرنامج اأكاديمي
تعريف المصط حا المستعم في دليل مراجع البرامج
قد تحتمل بعض المصط ح المستعم في هذا الدليل و/او المراجع الداخ ي والخ رجي وإعداد التق رير مع ن مخت ف
حس السي التي ترد فيه .وإزال ااب فقد وضع التعريف ااتي لت المصط ح :

الح ل ااكاديمي  /مجاا التخصص /التخصصا
تصنف الحقول اأك ديمي مج ا محددة ومترابط
م يت تقسي الحقول ذا المج ل الواسع :ف لدراس
واأد  ,وقد تشتمل الفنون ع ى تخصص منفص
حق ين او أكثر ,او قد تض موضوع وتخصص

او مج ل الدراس ك لري ضي والط وال ندس والف سف  .وغ لب
اإنس ني ع ى سبيل المث ل تشتمل ع ى موضوع ك لت ريخ
من الفنون الجمي والتصوير .وقد تجمع من هج بعض البرامج
مخت ف ك لري ضي في ال ندس او المح سب في إدارة اأعم ل.

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

ااعتماد
هو ااعتراف الذ تمنحه وك ل او منظم م لبرن مج تع يمي او مؤسس تع يمي لت كيد مقدرت ع ى إثب ان ذل
البرن مج (او البرامج) يفي ب لمع يير المقبول وأن لدى المؤسس المعني أنظم ف ع لضم ن جودة انشطت اأك ديمي
وتحسين المستمر وفق ل مع يير المع ن .

خطط العمل ا التحسين
هي خطط التحسين الواقعي المستمدة من النظر في اأدل والتقييم المتوافرة .وقد يت تطبيق أكثر من سن واحدة
إا انه يج إعداده ومراجعت كل سن ع ى مستوى المقررا والبرامج اأك ديمي والمؤسس التع يمي .

الط ب الم ب لين
ه الط ب المسج ون في برن مج أك ديمي بمن في
السن اأولى.

اولئ المقبولون ممن اجت زوا س ع

معتمدة س بق ل قبول لم بعد

الن اط المرجعي /المعياري
تمثل العب را المعي ري التوقع الع م لمستوي اإنج ز والم را الع م المتوقع من خريجي حقل او موضوع
معين .وقد تكون المع يير المرجعي خ رجي او داخ ي  .ف لنق ط المرجعي الخ رجي تسمح بمق رن المع يير اأك ديمي
وجودة برن مج أك ديمي ب لبرامج المم ث له في العرا والع ل  .ام النق ط المرجعي الداخ ي فيمكن استخدام ل مق رن
خال فقرة زمني معين .
بين الحقول اأك ديمي او لتحديد التوج

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

المجم ع
هي ت الشريح المحددة من المجتمع التي تخدم المؤسس التع يمي وفق لرس لت ونظ م الداخ ي .وقد تكون محددة
جغرافي او وفق ل منظم والمجموع واافراد الداخ في أنشطت .

اهداف الم رر
يج التعبير عن اأهداف الع م ل مقرر ب عتب ره المخرج التي ينبغي ان يحقق الط ب الذين يكم ون المقرر كمزاي
م م وق ب ل قي س .ويج ان تس في تحقيق اأهداف المحددة لبرن مج او أكثر من البرامج التع يمي .

المن ج الدراسي ا المناهج الدراسي
هي العم ي التع يمي المنظم ب كم التي تصمم المؤسس التع يمي وتديره ل ط ل المقبول وفق لمخرج التع
المط وب  ,وتت لف من المحتوى وترتيب التع ي والتع وتقوي إنج زا الط ب ب إض ف إلى إمك ني استخدا مجموع
من المرافق المتوافرة في الج مع وخ رج وفق لترتيب معين ؛ بم في ذل المكتب  ,ودراس الح سو ,
والدراس ااجتم عي  ,والري ضي  ,والتدريبي  ,والميداني .

التع م الذاتي /المست ل الم جه (الم ارا المكتسب )
هو التعزيز الف عل ل م را الشخصي المشمول ب لمن ج الدراسي والتي تدع الط ل والخريج في البحث عن الخبرا
المنظم وغير المنظم واستيع ب والتع من  .وتشمل أس لي التعزيز التع اإلكتروني والتع الشخصي والذاتي
والعمل الميداني والواجب والتدري والتع اانعك سي .ومن اأدوا المستعم لدع التع الذاتي الموجه خ رج
المح ضرا الدراسي الرسمي السجا الدوري وتق رير التقيي الذاتي وأدوا التع التف ع ي وم إلى ذل .

التع يم االكتر ني
قد يكون التع بطريق إلكتروني ب ستخدا تقني المع وم المكون اأولي او الث نو ل مواد الخ ص ب لبرن مج
اأك ديمي او المقرر .وقد يكون مستقا بذاته او داخا في من ح التع ي والتع ااخرى .وقد يشتمل ع ى التحديد الذاتي
لأهداف ومخرج التع المط وب والمواد عن طريق ااختي ر الذاتي ,ويتضمن ع دة التقيي الذاتي .وهو يزيد بصورة
ع م مستوى الذاتي في التع والمسؤولي عنه .وا يعد تحويل النصوص او المح ضرا الح لي إلى موقع إلكتروني
او إلى إحدى الوس ئط المسج مسبق بحد ذاته تع م إلكتروني .

الم يم/الت ييم الخارجي
هو قي المؤسس بتعين لبرن مج أك ديمي محدد او جزء من برن مج او مقرر ل خروج برأ خ رجي مستقل عن المع يير
اأك ديمي الموضوع والمتحقق في اامتح ن الخ ص بمنح الدرج الع مي .

إطار الت ييم

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

يوفر إط ر التقيي بني معي ري لتقيي البرامج اأك ديمي  .ويشكل اس س التقيي الذاتي والزي رة الميداني من قبل
المراجعين المختصين وتقرير مراجع البرن مج اأك ديمي ,وهو معد لاستخدا في جميع الحقول اأك ديمي
والمؤسس التع يمي ولتطبيقه ع ى المراجع الداخ ي والخ رجي .

الم اهيم العام (ال ائح)
هي المب دئ والنظ والتع يم

الازم ل مؤسس التع يمي ضمن السي س

التي تحك أعم ل .

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

مخرجا التع م المط ب
هي النت ئج المتع ق ب لمعرف التي تريده المؤسس التع يمي من برامج وفق ل مخرج  .ويج
ب لرس ل وق ب ل قي س (ق ب ل تقيي ) وأن تعكس المع يير المرجعي الخ رجي ب لمستوى المن س .

ان تكون مرتبط

النظام الداخ ي ضدارة ضمان الج دة
هو النظ الذ تعتمده المؤسس التع يمي لضم ن تحقيق برامج التع يمي والعن صر الداخ في ب احتي ج المحددة
وأن تخضع ل مراجع والتحسين المستمرين .ويتضمن نظ إدارة الجودة المستند إلى المخرج مواصف محددة
ل جودة من التصمي إلى التقدي  ,والتقيي وتحديد المم رس الجيدة واوجه القصور والمعوق  ,ومت بع اأداء
ومقترح التحسين والتعزيز والمراجع والتحسين النظ ميين ل عم ي لوضع السي س وااستراتيجي واأولوي
الف ع لدع التحسين المستمر.

س

ال ظائف /العمل
هو توفر مج ا التوظيف الم ني والتج ري وذا
ل عمل في بعد التخرج .

التوجه البحثي وغيره من المج ا

التي يكون الخريج مؤها

بيان الرسال
هو بي ن موجز يحدد بوضوح م م المؤسس التع يم ودوره في تنمي المجتمع .كم قد يعرض بي ن الرس ل بي ن
مس ندة موجزة حول رؤي المؤسس التع يمي وقيم وأهداف ااستراتيجي .

المراجع المختص

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

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

البرنامج اأكاديمي
لغرض مراجع البرن مج اأك ديمي يعرف البرن مج التع يمي ب نه ذل الذ يقبل الط ب الذين يحص ون بعد إتم مه
بنج ح ع ى درج اك ديمي .

اهداف البرنامج
هي الغ ي الع م لتقدي البرن مج اأك ديمي والتي توجه بدوره تطوير اأهداف ااستراتيجي وتنفيذه (لضم ن تحقيق
اأهداف) ومخرج التع المط وب (ل ت كد من قي الط ب ب لعمل من أجل تحقيق النت ج المط وب )

مراجع البرنامج اأكاديمي
تنطبق مراجع البرن مج اأك ديمي ع ى جميع البرامج التع يمي في جميع مؤسس
التي تع في أكثر من مؤسس تع يمي يكون البرن مج ب كم ه مشموا ب لمراجع .

التع ي الع لي .وفي ح ل البرامج

وهن ل ثاث اهداف لمراجع البرامج في العرا  ,وهي:
 -1تزويد ص نعي القرار (في مؤسس التع ي الع لي ودائرة ضم ن الجودة وااعتم د اأك ديمي في الوزارة واولي ء
اأمور والط ب وغيره من اصح المص ح ) ب أحك المدعوم ب أدل حول جودة برامج التع .
 -2دع تطور عم ي ضم ن الجودة الداخ ي ب لمع وم حول المم رس الجيدة والتحدي وتقيي االتزا التحسين
المستمر.
 -3تعزيز سمع التع ي الع لي في العرا ع ى المستوى اإق يمي والدولي.

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

منسق المراجع
هو الشخص الذ ترشحه المؤسس التع يمي لتنسيق مراجع البرن مج اأك ديمي ل مس عدة في جمع المع وم
وتفسيره وتطبيق أس لي المراجع المع ن .

الت رير
****************************************

التق رير المنتظم المعدة استن دا الى مراجع

البرن مج اأك ديمي وتقييم

برن مجه التع يمي.

الت ييم الذاتي
هو قي المؤسس التع يمي بتقيي برن مج أك ديمي معين كجزء من مراجع البرن مج وضمن نظ داخ ي إدارة وضم ن
الجودة.

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

ال صف
هو الوصف التفصي ي أهداف البرن مج وبنيته والمخرج المط وب منه واي مقررا
داخ فيه .ويوفر التوصيف المع وم الازم لتصمي البرن مج وتقديمه ومراجعته.

او مرافق محددة او موارد

الج ا ذا العاق
هي ت المنظم او المجموع او اأفراد ذا المص ح المشروع في اانشط التع يمي ل مؤسس من حيث جودة
التع ي ومع ييره وف ع ي أنظم ضم ن الجودة وإجراءات  .وتض عم ي المراجع ااستراتيجي الف ع اه مجموع
اأطراف المعني  .ويعتمد المدى الدقيق لمجموع اأطراف المعني واهتم م ت المخت ف ع ى رس ل المؤسس
التع يمي ومدى أنشطت التع يمي وظروف المح ي  .ويتحدد المدى ع دة بدراس لتحديد النط  .وتشتمل المجموع
ذا المص ح المشروع ع ى الط ب الح ليين والخريجين والط ب الراغبين ب التح واولي ء .اموره او ع ئات
وط ق المؤسس التع يمي والوسط التوظيفي والوزارا الحكومي المعني والراعين وغيره من المنظم الممول
والمنظم وااتح دا الم ني إن وجد .

اأهداف ااستراتيجي  /الخطط ااستراتيجي
هي مجموع من اأهداف الخ ص ب لمؤسس التع يمي والمستمدة من رس لت والمحول إلى خط واقعي تقو ع ى
التقييم المدعوم ب أدل  .وتركز ااهداف ع ى الوس ئل التي تسعى المؤسس عن طريق إلى تحقيق رس لت وتحدد
الخط اامور التي ينبغي مع لجت واإط ر الزمني والشخص المسؤول والتك ليف التقديريه ,وترافق خط تنفيذي
تتضمن ترتيب لمراقب التقد وتقيي اآث ر.

تقييم الطلبة
هي مجموع من اإجراءا التي تشمل اامتح ن وغيره من اأنشط التي تقو ب المؤسس التع يمي لقي س مقدار
إنج ز مخرج التع المط وب ل برن مج اأك ديمي ومقرراته .كم توفر التقييم وسي لتصنيف الط ب وفق
إنج زات  ,ويسعى التقيي التشخيصي إلى تحديد المدى الح لي لمع رف الط ل وم راته سعي وراء اعداد من ج

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

من س  .ويوفر التقيي التكويني المع وم عن اداء الط ل وتقدمه دعم لمت بع التع دون احتس عام من أجل
التخرج ب لضرورة .ام التقيي الشمولي فيحدد المستوى الن ئي لتحصيل الط ل في البرن مج او عند ن ي المقرر
الذ يدخل في الس ع المعتمدة ل برن مج اأك ديمي.

ت ييما الط ب
هي عم ي جمع آراء الط ب حول جودة برن مج في بني قي سي مع تح يل ل مخرج  .ومن أكثر اأس لي استخدام
لجمع اآراء :الدراس المسحي وااستبي ن  ,ومن اآلي اأخرى المؤتمرا اإلكتروني وال يئ ومجموع
العمل المركزة والتمثيل في المج لس واأوس ط اأخرى.

طرائق التع يم التع م
هي مجموعة الطرائق التي يستخ م ا الت ريسيين لمساع الطلبة على تحقيق مخرجا التعلم المطلوبة من المقرر .ومن ام لة ذلك
المحاضرا  ،وتعليم ال مجموعا الصغير كالجلسا التعليمية والن وا  ،ودراسة حالة لك طالب حو كيفية تحليل المعلوما والوصو
إلى القرارا  ،والواجبا ككتابة اوراق بح ية ليكتسب الطلبة م ارا التعلم ال اتي والتق يم ,والرحا المي انية ،والجلسا العملية
إكسا الطلبة الم ارا العملية وإجراءالتجاربلت ريبالطلبةعلىتحليالنتائجوالوصوإلىاستنتاجاتمح د وإع ادالتقاريراوالعروضاوالملصقا

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

نمو

صف المقرر

أ . . .سو ا

ريد أحمد

صف المقرر
يوفر صف المقرر ه ا يجا ا ً مقتضيا ً أهم خصائص المقرر م رجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما ا كا قد حقق ااستفا القصو من فر التعلم المتاحة .ابد من الربط بين ا بين صف
البرنامج.

 -1المؤسسة التعليمية
 -2القسم الجامعي  /المركز
 -3اسم  /رمز المقرر
 -4أش ال الحضور المتاحة

جامعة بغدند  /كلية ن ربية لعلوم ن صرفة ى نب ن هي
قسم الفيزياء
أس

ن ربية PHBB 107

حضور فعلي ا يوجد راسة عن بعد حسب القوانين الناف

 -5الفصل  /السنة

 2019- 2018الفصل اا ل -الثاني  /المرحلة اا لى

 -6عد الساعا الدراسية
(ال لي)

 60ساعة

 -7تاريخ عدا ه ا الوصف

2019- 2018

 -8أهداف المقرر
1ى نعدند ن طلبة نعدند يمك ه م ن اؤم مع ن ياة وذ ك ع طريق ت مية ن دونفع وتكوي نات اهات
ن اثمة هي
2ى تخريج مونط مهيئا ب اء وتطوير ن م معي
3ى خلق ن وعي ناج ماعي د ن طلبة وت مية ن عوت با مسؤو ية ن و ن غيري
4ى ن عمل على ت قيق ن ربية ن خلقية باع باتها ن م وت ن ي تدوت حو ه برنمج ن ربية ون علي وم اه هاي

 -9م رجا التعلم

رائق التعليم التعلم التقييم

أ -ااهداف المعرفية
ن ساب ن طلبة معرفة:
 -1ي عرف ن طلبة على مع ى ن ربية ،ونهدفها وخصائصها وو ائفها
 -2ي عرف ن طلبة على ن طوت ن اتيخي ل ربيةي
 -3ي عرف ن طلبة على ن ربية في بع

اتنتي

ن

ي عرف ن طلبة على نعام ن فكر ن عربي ن ربوي ناسامي

-4

 -5ي عرف ن طلبة على ناساس ناج ماعي ل ربية ون دوت ن ربوي اسرة ون م مع وتكافؤ ن فرخ
ن عليميةي
 -6ي عرف ن طلبة على ناساس ناق صادي ل ربية ونثرها في ت مية ن مونتد ن ب رية ون عونمل
ناقصاديةي
-7

ي عرف ن طلبة على ناساس ن علمي ل ربية ي

 -8ي عرف ن طلبة على ناس
-9
-10

ن وط ية ل ربيةي

ي عرف ن طلبة على ن ربية ن دي ة ونعام ن فكر ن ربوي ن غربيي
التعرف على

ر المدرسة ااسر في تنمية الوا ع الو ني .

 ااهداف الم اراتية ال اصة بالبرنامج -1مساعدة ن طلبة على ت مية مهاتة ن ماحظةي
 -2مساعدة ن طلبة في ن قدتة على ن ص يف ون مقاتنة بي ننونض ن ربية ونهدنفها ون ميي بي خصائصهاي
 -3مساعدة ن طلبة في ت مية مهاتة ناس اج ون ليل لمعلومات ن ونتدة في ن مادةي
 -4ن قدتة على ن لخيص وني اد نقاط ن قوة ون

عف في ن مادةي

 -5ن قدتة على نبدنء ن رأي ي
 -6م ار الحوار المناقشة.
 -7التف يير اايجابي تو يف المعرفة التي تلقاها.

رائق التعليم التعلم
طريقة ن م اضرة  ،ن ونت ون م اق ة  ،ونس خدنم ن م ابهات ون م اق ات ون عصف ن ه ي
-1
-2
-3
-4
-5

رائق التقييم
.اامتحانا الش رية
اامتحانا اليومية شفوي تحريري
المشاركا اليومية اثناء المحاضرا المشاركة بالنقاشا
المشاركا من خال ابداء ااراء التي تطر اثناء المحاضر ااف ار الجديد
اعدا البحو الملصقا التعليمية.

ااهداف الوجدانية القيمية -1تشجيع م ارا التف ير الناقد لد الطلبة في البحث العلمي.
 -2تنمية م ارا التف ير العلمي.
 -3تنمية م ارا الحوار المناقشة.
 -4تبط موضوعات ن مادة بما ي صل با بيئة ن م يطة با طلبة ون قدتة على توضيفها با ياة ن يوميةي
 -5ت مية ن ميول ونات اهات ن و ن بيئية ن عرنقية ي
 -6ت مي جهود ن علماء ون مفكري ي
 -7نبدنء نه مام وتغبة في تطوير ن ربية ون علي في ن عرنقي
رائق التقييم
اامتحانا الش رية اليومية المشاركا اثناء المحاضر
 الم ارا العامة التاهيلية المنقولة( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 -10بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

م اضرة ع مفهوم

ن ساب ن طا ب معرفة مع ى

ونهدنفها وننونعها

وو ائف ن ربية

ن ربية وو ائفها

1-4

 8ساعا

8-5

 8ساعا

12 - 9

 8ساعا

13

ساعتين

18 - 14

10
ساعا

21 - 19

 6ساعا

25 - 22

 8ساعا

ريقة
التعليم
ن ري

ن ربية ،ونهدف وخصائص

ريقة التقييم
فق الفقر
العاشر أعا

ن فرق بي ن ربية
ون علي  /عاقة
ن ربية با علوم ناخر
ناساس ن اتيخي
ل ربية ون ربية ن بدنئية

م اضرة ع مفهوم
ن ربية وو ائفها

ونهدنفها وننونعها

م اضرة ع مفهوم

تربية ن

اتة ن صي ية /

ن يونانية – ناسباتطية وناثي ية
ن ربية ن عربية ناسامية

ن ربية وو ائفها

فلسف ها ومرنحلها – ن مؤسسات

ونهدنفها وننونعها

ون معاهد ع د ن عرب ن ملسلمي

م اضرة ع مفهوم
ن ربية وو ائفها

ونهدنفها وننونعها
م اضرة ع مفهوم
ن ربية وو ائفها
ونهدنفها وننونعها
م اضرة ع مفهوم

ن ري

ن ري

ونعام ن فكر ن ربوي ناسامي
ناساس ناج ماعي

ناس

ن ري

ن ري

ون ربية ن دي ة ونعام ن فكر
ن ربوي ن غربي

مقدمة ع ن علي ن انوي في

فق الفقر
العاشر أعا

امتحا

وناق صادي ون علمي ل ربية
ن وط ية ل ربية

فق الفقر
العاشر أعا

ن ري

فق الفقر
العاشر أعا

فق الفقر
العاشر أعا

فق الفقر
العاشر أعا

ن عرنق

ن ربية وو ائفها
ونهدنفها وننونعها
م اضرة ع مفهوم
29 - 26

 8ساعا

30

ساعتين

مقدمة في نادنتة ن ربوية

ن ري

ن ربية وو ائفها
ونهدنفها وننونعها

فق الفقر
العاشر أعا

امتحا

 -11البنية التحتية
ال تب المقرر المطلوبة


المراجع الرئيسية ( المصا ر)

نس

ن ربية /دي نحمد حقي ن لي ى نوتي عباس عبد ه
ن ربة ناسامية فك نر وسلومًا  /دي علي هود باعباد

نصول ن ربية ناسامية  /عبد ن رحم ن اوي
طرق ن ب ث ن علمي في ن علوم ناج ماعية  /م

وب عطية

ن م هج ن ربوي م م ظوت نسامي /يعقوب ن ونن

في ن ربية ن خلقية وناج اعية /عبد ن ميد حس
ال تب المراجع التي يوصى ب ا ( المجا
العلمية التقارير )......
المراجع اال تر نية مواقع اانترنت .....

بور بوينت عن افا لتوضيح ااحدا
 -1عر
 -2الم تبة العلمية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
تحديث المصا ر .
نقل احد المعلوما للطلبة
ا اع م على كل ماهو جديد حديث من كتب مصا ر
است دا اساليب ر للتدريس جديد

ن قبول

13
ن م طلبات ن سابقة

في ضوء ن ية ن قبول ن مرك ي

نقل عدد م ن طلبة
ن بر عدد م ن طلبة

ن بر م ن خطة ناس يعابية ن مقرتة

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر صف المقرر ه ا يجا ا ً مقتضيا ً أهم خصائص المقرر م رجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما ا كا قد حقق ااستفا القصو من فر التعلم المتاحة .ابد من الربط بين ا بين صف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا
 .5أش ال الحضور المتاحة
 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم
قسم الفيزياء
الحاسبا PHIC 108 /
الب الوريول
الد ا اليومي
2019/2018
 30ساعة راسية
2019/2018

 .9أهداف المقرر
تعريف الطالب بأساسيا الحاسبا مراحل تطورها.
تعريف الطالب بالرياضيا ال اصة بج ا الحاسبة (الن ا الثنائي)
تعريف الطالب لمكونا المادية  Hard Wareر كل من ا في عمل الحاسو كيفية ااستفا من ا.
Input Unit
تعريف الطالب بوح ا اإدخا
Output unit
تعريف الطالب بوح ا اإخراج
)Central Processing Unit (CPU
تعريف الطالب بوح المعالجة المركزية
تعريف الطالب بمف و ال اكر الرئيسية
تعريف الطالب بمف و ذاكر الوصو العشوائي
تعريف الطالب بمف و ال اكر الم ب ة
تعريف الطالب بمف و ال اكر المقر ء فقط
تعريف الطالب بمف و القر الصلب

Main Memory Ram/Rom
( Random Access Memory (RAM
CACHE MEMORY
)READ ONLY MEMORY (ROM
Hard Disk

FLOPPY DISK DRIVE
تعريف الطالب بمف و مشغل اأقرا المرنة
LASER DISK DRIVE CD-ROM
تعريف الطالب بمف و مشغل القر الليزري
تعريف الطالب بمف و مشغا اقرا الليزر للقراء فقط Compact Disk Read Only Memory
)Drive (CD-ROM
Compact Disk read and Write
تعريف الطالب بمف و مشغا أقرا الليزر للقراء ال تابة
)Memory Drive (CD-RAM
Digital Video Disk Read and Write
تعريف الطالب بمف و مشغا أقرا الليزر للقراء
)Memory Drive (DVD-RAM
ال تابة من النوع الرقمي
SOFT WARE
تعريف الطالب بمف و البرامجيا
Storage Media
تعريف الطالب بمف و سائط الت زين
Motherboard
تعريف الطالب بمف و اللوحة اأم:
Connection Ports
تعريف الطالب بمف و تعريف الطالب بمف و مناف التوصيل
تعريف الطالب بان مة التشغيل  windowsاهمية رها في عمل الحاسبة
تعلم ن ا تشغيل  Windows 7بأتقا لتم ينة من است دا الحاسبة.
توضيح اهم البرامج الضار ب الحاسبة من فير سا احصنة ر ا كيفية التعامل مع ا الحماية ن ا بالش ل
السليم

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ -1تعريف الحاسو تطور تعريف ن ا التشغيل اهميته تعريف ااجزاء الما ية البرامجية
للحاسو .
أ -2تعريف الن ا الثنائي كيفية ا اء العمليا الرياضية بوسا ته
أ -3تعريف ن ا تشغيل  Windows 7تعريف م وناته ر استعمال الحماية من الفير سا
Microsoft office word 2007
أ -4تعريف ببرنامج معالجة النصو
Microsoft office Excel 2007
أ - -5تعريف ببرنامج
 الم ارا ال اصة بالموضوع - 1اكسا الطالب م ار التعرف تغيير مواصفا الحاسو بنا ًء على احتياجه
 - 2اكسا الطالب م ار است دا ن ا تشغيل MS-DOS
 - 3اكسا الطالب م ار استعمال ن ا تشغيل  Windows 7بم ار
 -4اكسا الطالب م ار التعرف على الفير سا الت لص من ا من ال ر قا اامنية.
رائق التعليم التعلم
ر اأمثلة .
المحاضر الحوار المناقشة

رائق التقييم
اإمتحانا الش رية  ،والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة )

 م ارا التف ير -1طر اأس لة أثناء المحاضر  ،لغرض ش الطلبة وإمكانية إجابت م علي ا .
 -2ربط موضوعا الحاسو بما يحصل في البي ة التي يعيش ا الطلبة م انية اإستفا من ا في
تيسير الحيا التمتع بام انيا الحاسبة لحل المشاكل العلمية.
 -3تطبيق اايعا ا اا امر ال اصة بالحاسو من قبل الطلبة اكساب م الم ار الا مة است دا
الحاسبة
رائق التعليم التعلم
المحاضر الحوار المناقشة

ر اأمثلة .

رائق التقييم
اإمتحانا الش رية  ،والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة )

 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). اكسا الطلبة م ار است دا الحاسبة التعامل مع ن ا النواف  windows 7م ار است دا بعضيرنامج ااكسل البوريوينت.
البرامج التابعة ل ا الن ا مثل برنامج معالجة النصو

.11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

1 4+3+2+1و4=4

8+7+6+5

1و4=4

11+10+9
12+

 1و4= 4

م رجا
التعلم
المطلوبة
اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة
الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية
ااخر
اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة
الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية
ااخر

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

 تعريف الحاسو
خصائص الحاسو .
 تصنيف الحاسبا
 تطور الحاسو (اجيال
الحاسبا )
 ااجزاء الم ونة لن ا
الحاسو







اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة






ان مة العد (الن ا
العشري الثنائي)
التحويل من الن ا
الثنائي الى العشري.
تحويل ااعدا من الن ا
العشري الى الثنائي
 oتحويل ااعدا
العشرية
الصحيحة
الموجبة.
 oتحويل ال سر
العشري الى
ثنائي
اجراء العمليا الحسابية
على العدا الثنائية
الموجبة
 oالجمع
 oالطر
 oالضر
 oالقسمة
م ونا الحاسو
الما ية
حدا اا خال
حدا ااخرا
حد الن ا

ريقة التعليم

ريقة التقييم

ن ري

متحا
 +نشا يومي

ن ري

متحا
 +نشا يومي

ن ري

متحا
 +نشا يومي

الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية
ااخر

+14+13
16+15

 1و4= 4

+18+17
20+19

 1و4= 4

اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة
الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية
ااخر
اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة
الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية
ااخر






اللوحة اا
ن ا اا خال ااخرا
ااسال BIOS
حد المعالج
ال اكر
 oال اكر
الرئيسية اكر
الوصول
العشوائي
 RAMاكر
القراء فقط
.ROM
 oال اكر الثانوية
ااشر ة
المغنا يسية
ااقرا
المغنا يسية
ااقرا
الضوئية ال اكر
الوميضية.

 تعريف ن ا التشغيل
 انواع ن ا التشغيل
 م ونا ن ا التشغيل
 ن ا التشغيل MS-
DOS
ائف ن ا التشغيل

 اصدارا ن ا التشغيل
 م ونا ن ا التشغيل
 تسمية الملفا في ن ا
التشغيل ن ا التشغيل
MS-DOS
 انواع الملفا
 اا لة المسار المحر
 اا امر في ن ا ن ا
التشغيل MS-DOS
 اا امر الداخلية
 اا امر ال ارجية

متحا
ن ري+عملي
 +نشا يومي

متحا
ن ري+عملي
 +نشا يومي

+22+21
24+23

 1و4= 4

ك لك

+26+25
28+27

 1و4= 4

اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة
الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية

 ما هو Windows 7
 تشغيل Windows 7
 التعرف على الم ونا
الرئيسية لواج ه
ااست دا
_ شريط الم ا
قائمة ابداء
سطح الم تب
 ال ر من
Windows 7
 ماهو سطح الم تب
 تحريك الرمو Icons
بسطح الم تب
 ترتيب الرمو بسطح
الم تب
 تغيير حجم الرمو
بسطح الم تب
ار الرمو
 خفاء
بسطح الم تب
 تغيير اسماء الرمو
بسطح الم تب
 تحديد الرمو بسطح
الم تب
 نسخ الرمو من سطح
ال تب لصق ا
 اضافة ا ا المعلوما
 Gadgetsالى سطح
الم تب
 تغيير ال لفية ال اصة
بسطح الم تب
 تغيير ش ل الن ا
م ر
 تغيير قة عر الشاشة
لسطح الم تب
متحا
ن ري+عملي
 ماهو شريط الم ا
 +نشا يومي
 ضبط الوقت التاريخ
من شريط الم ا
 نقل شريط الم ا الى
موضع اخر بسطح
الم تب
 التح م في حجم شريط
الم ا
 جعل شريط الم ا في
ضع ااخفاء التلقائي
متحا
ن ري+عملي
 +نشا يومي

ااخر

30+29

1و2=2

اكسا
المعرفة في
علم
الحاسو
تحويل
ه المعرفة
الى سلو
يس م في
تعلمة الموا
الدراسية
ااخر

 ال اصية Live
 Thumbnailsمعاينة
النواف المفتوحة
 ال اصية جمب لست
 التح م في م ر شريط
الم ا بإ ار الرمو
صغير به
 خفض ا رفع مستو
الصو
ار جميع الرمو

التنبي ا الم فية بيمين
شريط الم ا
 التح م في ريقة عر
رمو الملفا
المجلدا المفتوحة
 عر اشر ة اا ا
الم تلفة بشريط الم ا
 ما هي قائمة ابداء
 الوصول الى اي عنصر
من خال قائمة ابداء
 است دا قائمة الملفا
ااخير بقائمة ابداء
 ماهو برنامج الات س

 لما ا برنامج الات س

 مزايا برنامج الات س

.12البنية التحتية

اج ة برنامج الات س

متحا
ن ري+عملي
 +نشا يومي

مصا ر البنية التحتية
 النصو اأساسية
 كتب المقرر
 أخر

محاضرا معد من قبل اسات الما

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

اج ز  Data Showاج ز حاسو

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
.13القبول
المتطلبا السابقة

القبول فق القبول المركزي

أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

اكبر من ال طة ااستيعابية

.14اضافة  % 20على المن ا

 -1ماهو برنامج الات س
 -2لما ا برنامج الات س
 -3مزايا برنامج الات س
 -4اج ة برنامج الات س

اساتذة امادة
م.د.اخاص ميم شال

م.د .ضحى مولود عبد اللطيف
م.د .سعد خليفة علي

أ.م.د .عدي حام شعبان

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز

قس ن في ياء

 .3اسم  /رمز المقرر

فيزياء الحرارة وخواس المادة

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس PHHM 105 /

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018
28ل  56 = 2ساعة دتنسية 9 = 3 x 3 +

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

إم انية

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2019/2018

ساعات

شهرية باإضافة إ ى نإم انات ن مرك ية ون هائية ن س وية

 .9أهداف المقرر
تعرف ن طلبة على موضوض ن نرتة وخونخ ن مادة ودوتها في فه مبادئ ن في ياء وفي ن ياة ن يومية ي
يفية تو يف ه ن معرفة في مونجهة مونقف ن ياة ن يومية في م ال ن ربية ون علي ونأسرة ون م معي
ي عل طلبة كليات ن ربية لعلوم ن صرفة ي عرون بقيمة وأهمية مادة ن في ياء ودوت ن نرتة في تأتيخ عل
ن في ياء وكيفية تعامله مع طلبة ن مدنتس بعد ن خرج ومماتسة إخ صاصاته كمدتسي في ن مدنتس نإب دنئية
ون م وسطة ونإعدندية وبع

ن مخ برنت ن ب ية في دونئر ن دو ة في م ال ن ب ث ون طويري

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -التعرف على مادة الحرارة وخواس المادة  ،وكيف ن أت تبلور وأصبح حاجة منسانية
للتطبيقات اله دسية والتك لوجيا ،و ك لك التعرف على طرائقه وم ااته ونظرياته.

أ
أ
أ
أ
أ
-

 التعرف على القواني ومعاييرها وشروطها ،واأجم ات التي تمر بها ،و فوائدها للم تمع.الم ارا ال اصة بالموضوع
 -إ ساب ن طا ب معرفة با نرتة وخونخ ن مادة  ،حيث م ن ممك لطا ب ت ويل ه ن معرفة

إ ى سلوك وتصرف ع دما يق ي ن موقف إس ابة معي ة ل م كلة ما ي
 كسا الطالب معرفة بالحرار العوامل الم د ل ا يم ن ل ا تحويل ه المعرفة لى سلويس م في بعا العوامل الم د ل ا ينعم بالتوافق الش صي التوافق مع البي ة التي يعيش في ا .
رائق التعليم التعلم

رائق التقييم

 م ارا التف ير -طرح اأسئلة أث اء المحاضرة  ،لغرش شد الطلبة وإمكانية مجابتهم عليها .

 -تبط

موضوعات ن نرتة بما ي صل في ن بيئة ن ي يعي ها ن طلبة  ،وإمكانية نإس فادة م ها في تيسير ن ياة
ون م ع باإن اثنت ن علمية ون ك لوجيةي

 -طرح نأسئلة ون ب ث ع آخر مس دنت ن نرتة فيما

ي علق با ب اء م عماتنت وجسوت حدي ة نإن اء عبر م ظومة نإن رنت
-

رائق التعليم التعلم
ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأم لة ،ون مخ بر ن عملي ،ون معلومات ن م وفرة عبر نإن رنت ،وفي
أحيان قليلة في م ال ن ونصل نإج ماعي مع نس اذ ن مادةي
رائق التقييم
اإمتحانات ال هرية ،والواجبات البيتية وال اط اليومي للطلبة (التحضير اليومي وتس يل الم اركة لكل

طالب وطالبة ).

 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننن-

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

2 4+3+2+1ل8=4

م رجا التعلم المطلوبة
إ ساب ن معرفة في
م ال في ياء ن نرتة
ودوتها في ب اء ن

نإنسانية ب كل عامي

اتة

وت ديد ننونض ن م اتير
وميكانيكية نن قال ن نرتة
8+7+6+5

2ل8=4

11+10+9

2ل8 =4

إ ساب ن معرفة في
م ال مصاد نت طاقة
ون قانون ناول

ل رمودني مك

12+

إ ساب ن معرفة في
ن مي بي ن غاث ن م ا ي
ون غاث ن قيقي

+14+13

16+15

2ل8=4

إ ساب ن معرفة في

م ال ن ك افة وك ك

ن ل وجة

+18+17
20+19

2ل8=4

إ ساب ن معرفة
ن خصائص ن ميكانيكية
لموند ي

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع
- principle of
temperature
measurement
و -Types of
thermometers
-Thermal
expansion
- Mechanism of
heat transfer
-The source the
heat energy
Specific heatى
-Thermodynamics
first law
-The Ideal and Real
Gases
-The Kinetic theory
of Gases
-The relation
between Cp and CV
-Density and
specific weight
-The Surface
tension
-Bernoulli's
equation
-The viscosity
-The types of
stress and strain
Young Modulusى
- The relation
between
mechanicals
properties and
temperature
-Measure Poisson
ratio

ريقة التعليم

ريقة التقييم
إم ان

نظري

نظري

و ن اط يومي

إم ان
و ن اط يومي

نظري

ممتحاح

الفصل اأول
ممتحاح

نظري

ون اط يومي
ثم ممتحاح

نصف الس ة

نظري

إم ان
و ن اط يومي

إم ان
و ن اط يومي

إم ان

نظري

نظري

و ن اط يومي

إم ان
و ن اط يومي

نظري

-The Magnetic
moment of
electrons
-The Relation
between the
Magnetic and
Angular
momentum
-Classification of
Magnetic of
materials
-Electrical
conductivity
-Insulators and
conductors
-The
superconductivity
ىThe Plasma
-Classification of
Materials
-The various types ي
of composites
materials

+22+21
إ ساب ن معرفة في
م ال ن خونخ

24+23
8=4ل2

ن مغ اطيسية لموندي

8=4ل2
+26+25

إ ساب ن معرفة في

28+27

م الن خونخ ن كهرنئية
لموند

إ ساب ن معرفة في
م ال ن موند ن م نر بة

4=2ل2

30+29

ون موند ن مدعمة ون موند
ناساسية
 البنية التحتية.12

ال صوس اأساسية

ا توجد نصوخ أساسية في ن م هج ن علمي لدتنسات نأو يةي
المواضيع التي

 حيث أح مادة الميكانيك م:الكتاب المقرر

أتفق عليها في قطاعية التربية أح يكوح الم هج باللغة
:اأنكليزية فأح الكتاب المقرر هو
1-Heat and Properties of the Materials ,by
kadem ahmed mohemed
2- The Science and Engineering of Materials,
4thed Donald R. Askeland – Pradeep P. Phulé
3- Classification of materials JosepPoch March

المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

القراءا




أخرى :

توجيه ن طلبة م ابعة ما يرد م موقع في عل ن في ياء م علق

بمادةن نرتة وخونخ ن مادة ي
متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

ي م ع ن طلبة بإجرنء ن عديد م ن اتب ن عملية ت ت إشرنف
أسات ة أ فاء في ه ن ن م الي
توجيه ن طا ب في نإع ماد ن نتي رؤية جميع ن طبيقات
ن ياتية في مادة ن نرتة عبر ن م اهدة ن يومية في ن م معي

 .13القبول
المتطلبا السابقة

في ضوء آ ية ن قبول ن مرك ي

أقل عد من الطلبة

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

أكبر عد من الطلبة

أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .2القسم الجامعي  /المركز

قس ن في ياء

 .3اسم  /رمز المقرر

ن كهربائية ون مغ اطيسية 102PHEM /

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 90ساعة دتنسية

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2019/2018

 .9أهداف المقرر
تعرف ن طلبة على أهمية ن كهرباء ون مغ اطي

في حيات ا ي

يفية تو يف ه ن معرفة في ناس فادة م ن كهرباء وت ب أخطاتها في ن ياة ن يومية ي

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -تعريف ن كهرباء  ،ون قونني ن م علقة بها نضافة ن ى ن م اات ن كهربائية ن مرنفقة ل سيمات
نم

ونة  ،ون عرف على ن م سعات ون مقاومات وننونض كل م ها وم اات نس خدنمها وتطبيقهاي

أ  -تعريف ن يات ن كهربائي وكيفية تبط ن دونئر ن كهربائية وحساب ن م اهيل فيها ي
أ  -دتنسة ن موند ن مغ اطيسية ومعرفة ن م اات ن مغ اطيسية وحساباتها ي
أ  -اهمية ال ربائية المغنا يسية في حياتنا تطبيقات ا.
 الم ارا ال اصة بالموضوع -إ ساب ن طا ب معرفة بعل ن كهرباء ون مغ اطي

نظرياي

 -إ ساب ن طا ب معرفة بعل ن كهرباء ون مغ اطي

عملياي

رائق التعليم التعلم
ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأم لة ي
رائق التقييم
اإمتحانات ال هرية  ،وال اط اليومي للطلبة ( التحضير اليومي وتس يل الم اركة لكل طالب وطالبة ).
 م ارا التف ير -طرح اأسئلة أث اء المحاضرة  ،لغرش شد الطلبة وإمكانية مجابتهم عليها .

 -تبط ن موضوعات بما ي صل في ن بيئة ن ي يعي ها ن طلبة  ،وإمكانية نإس فادة م ها في فه

وتصوت ه ن علومي
 تقارير حول التطبيقا الحياتية لل ربائية المغنا يسية في حياتنارائق التعليم التعلم
ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأم لة ي
رائق التقييم

اإمتحانات ال هرية  ،وال اط اليومي للطلبة (التحضير اليومي وتس يل الم اركة لكل طالب وطالبة )
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). ن قاتير ن خاصة ب طبيقات ن موضننوض ونهمي ها نا ياتيةن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن -نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

ريقة التقييم

12=4×3 4+3+2+1

عن
م تساب المعرفة في وووو محاضرة عام
ــــ
الك ربائي الساكن
م ال فهم مع ى
الك ربائي ،
الشحنا
السا ة
الكهربائية
قان ن ك ل م  ،انظم
الم صا
ال حدا ،
وانظمة الوحدات.
اشباه
الع ازل
الم صا .

نظري

حل اسئلة في

12=4×3 8+7+6+5

الكهربائية

نظري

م تساب المعرفة في

الم اات

الم اات الكهربائية

الكهربائية،

م ال فهم مع ى

خطوط

وحسابها.

قانوح

وتطبيقات عليه.

القوة

واجب بيتي +
امتحاح

كاوح

+11+10+9
12

12=4×3

م تساب المعرفة في

وووو ال هد الكهربائي ،فرق

ال هد الكهربائي

الكام ة ،السطوح المتساوية

م ال فهم مع ى

ال هد

الكهربائي،

الطاقة

+15+14+13

12=4×3

+19+18+17

12=4×3

16

م تساب المعرفة في
م ال فهم مع ى

المتسعات والمواد
العاجلة

المتسعات الكهربائية وانواعها،

السعة

المتسعات

الكهربائية،
على

ربط

داخل الصف +
امتحاح

نظري

حل اسئلة في

داخل الصف +
واجب بيتي +

ال هد ،انحدار ال هد ،جهد
رة موصلة م حونة.

حل اسئلة في

واجب بيتي +

وووو الم ال للموصل الم حوح .
مع التطبيقات

داخل الصف +

امتحاح

نظري

التوالي

حل اسئلة في

داخل الصف +
واجب بيتي +

والتواجي ،تأثير العواجل على

امتحاح

السعة ،الطاقة الم زونة في

المتسعات.

مع التطبيقات
20

م تساب المعرفة في

م ال فهم مع ى
التيار الكهربائي

والمقاومة

وووو التيار الكهربائي ،المقاومة
والمقاومة ال وعية ،قانوح اوم،
حساب

المقاومة،

تغير

المقاومة مع درجة الحرارة،

نظري

حل اسئلة في

داخل الصف +
واجب بيتي +
امتحاح

لياح التيار وك افة التيار.

 -امتحاح الفصل ااول

+23+22+21

12=4×3

26+25

12=4×3

24

م تساب المعرفة في
م ال ربط الدوائر
الكهربائية.

وووو القوة الدافعة الكهربائية،
معادلة الدائرة الكهربائية،

نظري

ربط المقاومات الكهربائية

على التوالي والتواجي ،قواني

يرشوف ،الدوائر الكهربائية

حل اسئلة في

داخل الصف +
واجب بيتي +
امتحاح

البسيطة والمتعددة ،القدرة

الكهربائية ولياسها.
م تساب المعرفة في
م ال فهم مع ى

28+27+

المغ اطيسية

وووو مع ى المغ اطي ،
المغ اطيسي،

المغ اطيسية

الم ال نظري

ال طوط

الوهمية،

ال يأ المغ اطيسي .مع

حل اسئلة في

داخل الصف +
واجب بيتي

التطبيقات

 امتحاح الفصل ال اني.30+29

6=2×3

ا تساب المعرفة في مع ى ما ة توليد ال ح ات،
ي ية توليد ال ح ات

الكهربائية

فوائد وم اطر ال ح ات

الكهربائية،

ويلمزهورس ،

ما ة

ما ة

هولتز ،المولد االكتروني،
البيتاتروح

 .12البنية التحتية

القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

ال صوس اأساسية
1 – fundamentals of physics, Holliday
and Resnick (9th edition 2011) (2014).
2 – electricity and magnetism, Edward
M. Purcell and David Morin (3rd
)edition 2013
3 - electricity and magnetism, A.A.
Rang 1998
4 - electricity and magnetism, Francis

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
 7ي ن كهربائية ون مغ اطيسية (دي ي يى عبد ن ميد)ي
أخرى :

..

تم معتماد مصادر حدي ة ملى جوار المصادر اأساسية

المبي ة في أعا  ،لغرش معداد المادة المقررة على وفق

مفردات الل ة القطاعية المعتمدة في وجارة التعليم العالي

والبحث العلمي ،م ها مصادر مأخوتة م اانترني
متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

في ضوء آ ية ن قبول ن مرك ي
ننننننننننننننننننننننننننننننننننن
أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

.

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية

قس ن في ياء

 .2القسم الجامعي  /المركز

ن لغة ن عربيةAR 102

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي
2019/2018

 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

 60ساعة
2019/2018

 .9أهداف المقرر
تعل ن طلبة على ن لغة ن عربية ن فص ى ي
ضبط قونعدها ن وية ون صرفية ونإمائية ن سليمة
معرفة ن صونب ون خطأ في ن عباتنت ون مل ي

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -ي ب نن ي عل ن طلبة قونعد ن لغة ن عربية ن سليمة ي
أ  -ي ب نن ي عل ن طلبة غة ن قرآن ن كري ونصوصه ومعانيه ي
أ
أ
أ
أ
-

 ي ب نن ي عل ن طلبة قسمًا م دونوي ن عرب ون ر يالم ارا ال اصة بالموضوع
 -نا قاء ون رح ه ن ن موضوض

 -ي ب نن تكون ه اك م اق ة م ونصلة بي ناس اذ وطلب ه ي

 نجرنء نخ بات في نهاية ن م اضرة حول ن موضوض ن مخصص يرائق التعليم التعلم
ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،طرح نام لة ي
رائق التقييم
نام انات ن هرية  ،ن اط ن يومي لطلبة ي
 م ارا التف يررائق التعليم التعلم

رائق التقييم

 الم ارا-

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 .11بنية المقرر
اأسبوع
4+3+2+1

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

2ل= 5

تعل ن لغة ن عربية

ى مس ويات ن لغةي

10

ن فص ى وضبط

ى ن أة ن لغة ي

ريقة التعليم

ريقة التقييم

نظري

ن اط يومي

ى ن فرق بي فقه ن لغة

قونعدها ن وية

وعل ن لغة

ون صرفية ونامائية

ى مص فات فقه ن لغة
ن عربية في نخ ن لغةي
8+7+6+5

2ل= 5
10

تعل ن لغة ن عربية

ى تعريف ن لغة ع د نب

قونعدها ن وية

ى ن أة ن عر في

ون صرفية ونامائية

ن عصر ن اهلي

ج ي ودي سوسيري

ن فص ى وضبط

نظري

ن اط يومي

ى ن أة ن عر في
ن عصر نإسامي

11+10+9

2ل= 5

تعل ن لغة ن عربية

ى ن أة ن عر في

12+

10

ن فص ى وضبط

ن عصر ن عباسي ي

+14+13

2ل= 5

+18+17

2ل= 5

قونعدها ن وية

نظري

ن اط يومي

ى ن عرنءي

ى نمرؤ ن قي

ون صرفية ونامائية

ي

ى ن م بي ي
16+15

10

تعل ن لغة ن عربية

ى ن و

قونعدها ن وية

ى أن وأخونتها

ن فص ى وضبط

ى ن مب دأ ون خبري

نظري

ن اط يومي

ون صرفية ونامائية
20+19

10

تعل ن لغة ن عربية
ن فص ى وضبط

ى ن فعل ن ماضيي

ى ن فعل ن م اتضي

نظري

ن اط يومي

قونعدها ن وية
ون صرفية ونامائية
+22+21

2ل= 5

تعل ن لغة ن عربية

ى تس ن هم ة ن م وسطة

24+23

10

ن فص ى وضبط

ون م طرفة ون قطع ون وصل

قونعدها ن وية

ى ن نناء ن قصننيرة ون طويلننة

ون صرفية ونامائية

ي

نظري

ن اط يومي

+26+25

2ل= 5

30+29

2ل= 5

28+27

10

نظري

تعل ن لغة ن عربية

ى نأغاط لغوية

قونعدها ن وية

ى عامات ن رقي ي

ن فص ى وضبط

ن ائعةي

ن اط يومي

ون صرفية ونامائية
10

تعل ن لغة ن عربية

ى نص م سوتة ن كهفي

قونعدها ن وية

نإنساني

ن فص ى وضبط

ون صرفية ونامائية

ى نص م سوتة

نظري

ى علن ن ن ن ن ن ن مع ن ن ن ن نناني من ن ن ن ن ن

ن باغةي

 .12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

اب سيبويه وشرح نب عقيل
ا يوجد

ن اط يومي

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية

قس ن في ياء

 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

حقوق نانسان ون ديمقرنطية HR 101 /

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2016/2015

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 30ساعة

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2016/2015

 .9أهداف المقرر
تعريف الطلية على فهم حقوق اانسان ي ا ضارات القدمة واادان
السماوية و ارتباط هذ ا قوق التشريعات والقوانن ا الية
وامية اممارسات الدمقراطية حسب اانظمة الدولية
ومشاركة الفرد الرأي الواضح ي مارسته لعملية اانتخاات
وهذ ااراء البناءة تصب ي خدمة امواطن واجتمع

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -ا ف م الطالب لحقوقه العامة احترا حقو ااخرين
أ  -حسب التشريعا القديمة اا يا السما ية ممارسته
أ  -الحق قي الرأي في مجاا الحيا السياسية ااقتصا ااجتماعية
أ  -حاضرا
أ -
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوع شر المفر ا ال اصة بالموضوع ت سب الطالب ف م جديد ل حي ة في المجتمع وتحول هذه المفردا الى س ورائق التعليم التعلم
المح ضرة – الحوار -المن قش – طرح ااسئ – اامث

رائق التقييم
اامتح ن

اليومي – اامتح ن

الش ري – التحضير اليومي

 م ارا التف ير المن قش الج دة والفع ي وااج ب الصريح والواضح لاسئ ربط المفردا مع ااحداث اليومي ومن قشترائق التعليم التعلم
اامتح ن

اليومي – اامتح ن

الش ري – التحضيرا اليومي

رائق التقييم
المح ضرة – الحوار -المن قش – طرح ااسئ – اامث

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 الم ارا من قش ااحداث اليومي "ااخب ر" وااج ب عن مش رك الط ب-

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

4+3+2+1

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

حقوق اانسان ي ا ضارات
القدمة /العراقية اليوانية الرومانية نظري

4
8+7+6+5

حقوق اانسان ي اادان
السماوية ااسام وامسيحية

+11+10+9
12

دستور مهورية العراق ( ا قوق

15+14+13
16+
19+18+17

20+

23+22+21
24+

اكتساب معرفة حقوقه العامة
وحقوق ااخربن من خال
ا قوق ي ا ضارات واادان
والتشريعات ا ديثة ي
اجتمعات وي اامور السياسية
وااقتصادية وااجتماعية

=

ااقتصادية وااجتماعية
والسياسية والثقافية )

=

بعض امواد من ااعان العامي
قوق اانسان

=

مضمون ااعان العامي
ااعراف الدوي ومراحله
امنضمات غر ا كومية

=

امنظمات غر ا كومية

27+26+25
28+

الدمقراطية-تعريفها-
الصعوات-مظاهر الدمقراطية
ركائزها والياها
الدستور اليمقراطي

30+29

العاقة بن الدمقراطية وحقوق
اانسان

=

=

 .12البنية التحتية
المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

امتحان  +نشاط
يومي
مناقشة
حوث نظرية

=

القراءا




ريقة التقييم

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

 .13القبول
المتطلبا السابقة

حسب القبول امركزي

أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

اكر من ا طة ااستيعابية

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر صف المقرر ه ا يجا ا ً مقتضيا ً أهم خصائص المقرر م رجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما ا كا قد حقق ااستفا القصو من فر التعلم المتاحة .ابد من الربط بين ا بين صف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم
قسم الفيزياء

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا
 .5أش ال الحضور المتاحة
 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

رياضيا 106 PHMT1

الب الوريول
الد ا اليومي
2019/2018
 90ساعة راسية تقريبا
2019/2018

 .9أهداف المقرر
تعليم الطالب على المبا يء ااساسية لفيزياء مي اني ية الحركة بانواع ا القوانين ااساسية لتفسير
واهرالحركة الطبيعية اعدا الطالب الطلبة ب يفية شر ا تفسير ه ال واهر قوانين ا
كيفية تو يف ه المعرفة في ااستفا من التطبيقا المتوفر في الحيا .
توضيح ام لة واقعية يعيش ا الطالب في حياته

 .10م رجا التعلم

-

رائق التعليم التعلم التقييم

أ -المعرفة الف م
 -1تعريف ال ميا ااساسية القياسية حدا قياس ا من ثم ال ميا المرتبطة ب ا القوانين المتعلقة
بالية حساها كيفية تحديد حدا قياس ا .صف قوانين الحركة ااساسية مع امثلة اقعية مست رجة
من الحيا اليومية  .التسلسل اانسياني في شر انواع حركة ااجسا شر القوانين اخاصة ل ل حركة.
 الم ارا ال اصة بالموضوع - 1كسا الطالب خبر عملية للمفاهيم الن رية المدر سة من خال الم تبر العملي.
 - 2كسا الطالب م ار است دا سائل التدريس الحديثة في شر المواضيع.
رائق التعليم التعلم
است دا السبور ال كية في القاء المحاضرا  .الحوارمع الطلبة .المناقشة.
تحريرية

ر اأمثلة..امتحانا

رائق التقييم
اامتحانا التحريرية لكل فصل مستقل  ،والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل
طالب وطالبة) .ااختبار المفاجيء (الكو )
 م ارا التف ير -1طر اأس لة أثناء المحاضر  ،لغرض ش الطلبة وإمكانية إجابت م علي ا.
 -2يتر للطلبة ام انية تفسير بعض المفر ا العلمية خال المحاضر
رائق التعليم التعلم
المحاضر الحوار المناقشة

ر اأمثلة.

رائق التقييم
اامتحانا الش رية  ،والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة )
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). -1تفعيل است دا سائل ااتصال التوضيح الحديثة المتوفر في الحاسبا الموباياتــ لمواكبة
احد التطبيقا الحياتية المرتبطة مع المحاضرا العلمية الن ريةـ

بنية المقرر.11
ريقة التقييم

ريقة التعليم

 المسا/ اسم الوحد
أ الموضوع

نظري حل اس لة في
Functions -1
داخل الصف
Functions analysis -2
 واجب بيتي+
and graphic
 امتحا+
Properties of
-3
functions
Mathematical
-4
models
Limit
and
-5
continuty
 نظري حل اس لة فيEquation of
-1
داخل الصف
line
 واجب بيتي+
General forms
-2
 امتحا+
for equations of lines
Parallel lines
-3
Perpendicular
-4
lines
Angle between
-5
lines
Physical
-6
application
نظري حل اس لة في
داخل الصف
Derivatives
-1
 واجب بيتي+
General rules
-2
 امتحا+
Slope and rates
-3
Techniques of
-4
derivatives
Chain rule
-5
Maximum and
-6
minimum
Implicit
-7
Differentiation
Application-8
نظري حل اس لة في
Integration
-1
داخل الصف
General rules
-2
 واجب بيتي+
Integration
-3
 امتحا+
Methods
-4
Application(Work,
Pressure ,Heat and

م رجا التعلم
المطلوبة

الساعا

اأسبوع

12=4و3 4+3+2+1

12=4و3 8+7+6+5

12=4و3

12=4و3

12+11+10+9

+15+14+13
16

نظري حل اس لة في
داخل الصف
 واجب بيتي+
 امتحا+
نظري حل اس لة في
داخل الصف
 واجب بيتي+
 امتحا+

نظري حل اس لة في
داخل الصف
 واجب بيتي+

Force
Trigonometric
-1
Functions
Properties
-2
Derivative
-3
Integral
-4
Application
-5

12=4و3

+19+18+17
20

12=4و3

+23+22+21
24

12=4و3

26+25
28+27+

6= 2 و3

30+29

Expoential and
-1
logarithmic function
Properties
-2
Derivative form
-3
-4
Integral Form
Application -5

البنية التحتية.12
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

النصو

المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

القراءا




القبول.13
في ضوء آلية القبول المركزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة

أكبر عد من الطلبة

أكبر من ال طة ااستيعابية المقرر

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الفيزياء

 .3اسم  /رمز المقرر

علم النفس التربوي

 .4البرامج التي يدخل في ا

الب الوريول

 .5أش ال الحضور المتاحة

الد ا اليومي

 .6الفصل  /السنة

PHES

-

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

*
ش رية

(عشر ساعا اسبوعيا) +

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

* =

ساعا

متحانية

-

 .9أهداف المقرر
أ تعرف الطلبة على اهمية علم النفس علم النفس التربوي فر عه اهدافه
تعرف الطلبة بد ر علم النفس التربوي في حيات م ال اصة من خال الموضوعا التي يتنا ل ا
المفاهيم التي تم تدريس ا ل م في حيات م الم نية بعد
جعل الطلبة لدي م القدر على است دا الموضوعا
ت رج م ممارسة م نة التدريس.
رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -تعرف على علم النفس اهميته فر عه مدارسه اهدافه.
أ  -تعرف على علم النفس التربوي اهميته في حيا الطالب المدرل.
أ  -تعرف الطالب على موضوعا علم النفس التربوي ( الدافعية اانتبا ااحسال اا را
الت كر النسيا التغ ية الراجعة انتقال اثر التعلم المفاهيم)
أ  -تعرف الطالب على الفر الفر ية ن ريا التعلم رها في توصيله لما ته التي سيدرس ا بعد
ت رجه

 الم ارا ال اصة بالموضوع– اكسا الطالب م ارا تم نه من التعامل مع المواقف الحياتية التي يمر ب ا.
– اكسا الطالب م ارا تم نه من كيفية التعامل مع التامي عند ممارسته لم نة التدريس.
رائق التعليم التعلم
المحاضر الحوار المناقشة ر ااس لة التقارير اليومية
رائق التقييم
اامتحانا الش رية النشا اليومي ( تقارير عن موضوع المحاضر  +تحضير يومي)
 م ارا التف ير الم ارا-

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ما هو علم النفس
التعرف على علم
تعريفه اهدافه
النفس
فر عه مدارسه.
السلو محد ا
السلو البيولوجية
التعرف على السلو
البي ية.
تعريف علم النفس
التربوي اهميته
التعرف على علم
العملية التعليمية علم
النفس التربوي
النفس التربوي.
نمو كا سماير
كو ين نمو
التعرف على نما
في علم النفس التربوي ر بر – جلزر
نمو بنيامين بلو .
ريقة الماح ة
التعرف بطرائق علم العلمية الماح ة
ال اتية الماح ة
النفس التربوي
الطبيعية.
الدراسا التتبعية
التعرف بطرائق علم
المن ج ااكليني ي
النفس التربوي
المن ج التجريبي.
تعريف الدافعية
ائف ا
تصنيف ا
التعرف على الدافعية
استراتيجية استثار
الدافعية.
معنى اانتبا العوامل
التعرف على اانتبا
المؤثر فيه انواعه
اا را الحسي
عد اانتبا .
تعريف اا را
تعريف ااحسال
التعرف على اانتبا
اقسا ااحسال
اا را الحسي
العوامل المؤثر في
ااحسال اا را .

اا ل

*

الثاني

*

الثالث

*

الرابع

*

ال امس

*

السا ل

*

السابع

*

الثامن

*

التاسع

*

العاشر

*

التعرف على ال اكر
النسيا

الحا ي
عشر

*

التعرف على ال اكر
النسيا

تعريف ال اكر
انواع ا ن ريات ا.
تعريف النسيا
ن رياته.

ريقة التعليم
ن ري
ن ري

ريقة التقييم
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

الثاني عشر

*

التعرف على ال اكر
النسيا

الثالث عشر

*

التعرف على التف ير

الرابع عشر

*

التعرف على الفر
الفر ية

ال امس
عشر

*

التعرف على الفر
الفر ية

السا ل
عشر

*

التعرف على ن ريا
التعلم

السابع عشر

*

التعرف على ن ريا
التعلم

الثامن عشر

*

التعرف على ن ريا
التعلم

التاسع عشر

*

التعرف على انتقال
اثر التعلم

العوامل المؤثر في
عمليتي الت كر
النسيا .
تعريف التف ير
ا راضه انواعه
صفا المف ر الجيد
ر استثار التف ير
تعريف الفر
الفر ية انواع ا
اسباب ا تو يع ا
كيفية مراعات ا
اا فال ير العا يين
اا فال بطي وا التعلم
اا فال المت لفين
عقليا اا فال
المضطربو انفعاليا
ير المت يفين
اجتماعياً.
ن رية ااشرا
ال اسي ي لـ ( ايفا
بافلوف).
ن رية التعلم ااجرائي
لـ (س نر).
الن رية اا راكية
ااستبصارية لـ
(كوهلر).
تعريف انتقال اثر
التعلم اهميته
انواعه ن رياته.

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

ن ري
ن ري
ن ري
ن ري

العشر

*

التعرف على التغ ية
المرتد

تعريف التغ ية
المرتد انواع ا.

ن ري

الحا ي
العشر

*

التعرف على المف و .

تعريف المف و
رها انواع ا
تعلم ا العوامل
المؤثر في ا.

ن ري

نشا يومي
(تحضير +
تقرير)
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)
نشا يومي
(تحضير +
تقرير)

 .12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

 علم النفس الربوي (  )2008رؤوف حمود القيسي ،عمان ،داردجلة
 -كتب ومصادر خارجية عن امادة خارج الكتب وامازم امقررة .

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

الزيارا الميدانية للطلبة المطبقين للمرحلة الرابعة

 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

في ضوء الية القبول المركزي

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر صف المقرر ه ا يجا ا ً مقتضيا ً أهم خصائص المقرر م رجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما ا كا قد حقق ااستفا القصو من فر التعلم المتاحة .ابد من الربط بين ا بين صف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا
 .5أش ال الحضور المتاحة
 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم
قسم الفيزياء
مي انيك /الصف اا لPHM 103
الب الوريول
الد ا اليومي
2019/2018
 90ساعة راسية تقريبا
2018/12/19

 .9أهداف المقرر
تع ليم الطالب على المبا يء ااساسية لفيزياء مي اني ية الحركة بانواع ا القوانين ااساسية لتفسير
واهرالحركة الطبيعية اعدا الطالب الطلبة ب يفية شر ا تفسير ه ال واهر قوانين ا
كيفية تو يف ه المعرفة في ااستفا من التطبيقا المتوفر في الحيا .
توضيح ام لة واقعية يعيش ا الطالب في حياته

 .10م رجا التعلم

-

رائق التعليم التعلم التقييم

أ -المعرفة الف م
 -1تعريف ال ميا ااساسية القياسية حدا قياس ا من ثم ال ميا المرتبطة ب ا القوانين المتعلقة
بالية حساها كيفية تحديد حدا قياس ا .صف قوانين الحركة ااساسية مع امثلة اقعية مست رجة
من الحيا اليومية  .التسلسل اانسياني في شر انواع حركة ااجسا شر القوانين اخاصة ل ل حركة.
 الم ارا ال اصة بالموضوع - 1كسا الطالب خبر عملية للمفاهيم الن رية المدر سة من خال الم تبر العملي.
 - 2كسا الطالب م ار است دا سائل التدريس الحديثة في شر المواضيع.
رائق التعليم التعلم
است دا السبور ال كية في القاء المحاضرا  .الحوارمع الطلبة .المناقشة.
تحريرية

ر اأمثلة..امتحانا

رائق التقييم
اامتحانا التحريرية لكل فصل مستقل  ،والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل
طالب وطالبة) .ااختبار المفاجيء (الكو )
 م ارا التف ير -1طر اأس لة أثناء المحاضر  ،لغرض ش الطلبة وإمكانية إجابت م علي ا.
 -2يتر للطلبة ام انية تفسير بعض المفر ا العلمية خال المحاضر
رائق التعليم التعلم
المحاضر الحوار المناقشة

ر اأمثلة.

رائق التقييم
اامتحانا الش رية  ،والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة )
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). -1تفعيل است دا سائل ااتصال التوضيح الحديثة المتوفر في الحاسبا الموباياتــ لمواكبة
احد التطبيقا الحياتية المرتبطة مع المحاضرا العلمية الن ريةـ

.11بنية المقرر
الساعا

اأسبوع

3 4+3+2+1و12=4

3 8+7+6+5و12=4

12+11+10+9

3و12=4

+15+14+13
16

3و12=4

+19+18+17
20

3و12=4

+23+22+21
24

3و12=4

26+25
28+27+

3و12=4

30+29

 3و6= 2

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

ريقة التقييم

اكتسا المعرفة في القيا والحركة ببع واح نظري حل اس لة في
داخل الصف
وشر المعنى القيزياوي
ف م معنى
مجا
 +واجب بيتي
والكميا
للمتج ا
الحركة
قوانين
 +امتحا
الع دية
بانواع ا مع الوح ا
المستخ مة.
نظري حل اس لة في
اكتسا المعرفة في الحركة ببع ين والقو
داخل الصف
المرافقة للحركة
مجا الحركة والقو
 +واجب بيتي
 +امتحا
اكتسا المعرفة في تفسير المعنى الفيزياوي نظري حل اس لة في
داخل الصف
مجا الحركة ال ائرية للحركة ال ائرية المنتظمة مع
 +واجب بيتي
اام لة التوضيحية من الحيا
المنتظمة
 +امتحا
عام ومفصل عن نظري حل اس لة في
مفاهيم الشغل والطاقة شر
داخل الصف
المعنى الفيزياوي للشغل
 +واجب بيتي
وكيفية ربط مع اشكا
 +امتحا
الطاقة
نظري حل اس لة في
مفاهيم حفظ الطاقة شر عام ومفصل لمفاهيم
داخل الصف
حفظ الطاقة والقوانين
 +واجب بيتي
الخاصة ب ا
 +امتحا
شر عام ومفصل للمعنى نظري حل اس لة في
مفاهيم التصادما
داخل الصف
للتصادما
الفيزياوي
والزخم الخطي
 +واجب بيتي
ااجسام
مابين
 +امتحا
ومف ومحفظ الزخم
شرحعام للحركة ال ورانية نظري حل اس لة في
مفاهيم الحركة
داخل الصف
المستخ مة
والقوانين
ال ورانية
 +واجب بيتي
للتفسير مع المصلحا
العلمية المرتبطة ب ا
للمقرر
عامة
مراجعة مراجعة
امكانية
ال راسي مع امكانية
الفصو
تحسين اداء الطالب من
تكرار محاوا ااختبار

.12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

النصو

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

.13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

في ضوء آلية القبول المركزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكبر من ال طة ااستيعابية المقرر

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر -:اإدارة الربوية والتعليم الثانوي /امرحلة الثانية صباحي ( شعبة أ شعبة ب /
قسم الفيزاء
من قبل م.د سراب فاضل خير
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الفيزياء

 .3اسم  /رمز المقرر

اإ ار التربوية التعليم الثانوي

 .4البرامج التي يدخل في ا

ب الوريول

 .5أش ال الحضور المتاحة

الد ا اليومي

 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

ساعة في الش ر العد ال لي

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

/

*

ش ر=

ساعة

/

 .9أهداف المقرر
 تعريف الطالب معى اإدارة وما هي مستوات النظام الربوي ي العراق . التعرف على أهم ااجاهات ا ديثة ي اإدارة ( النظام امركزي ) والنظام الامركزي . امقارنة بن أماط اإدارة . تعريف اإدارة امدرسية واهم مهام امدير اإدارية والفنية . التعرف على اإدارة الصفية واهم ااها . -التعرف على ماهية القيادة اإدارية وما هي الفروق اجوهرية بن القائد وامدير فضا عن التعرف على قيادة التغير ودورها ي

امؤسسات التعليمية .
 التطرق إى مواضيع اإشراف الربوي ومراحل تطور هيئة الطالب إى التطبيق العملي من خال موضوعات اإدارة واإشراف الروي توضيح أمية التعليم الثانوي وأهدافه ومشكاته -توضيح معى اجودة الشاملة ي التعليم واهم ااها .

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ -أ يقار الطالب بين اإ ار المتسلطة الديمقرا ية
أ  -أ يناقش الطالب اإ ار كعلم فن
أ  -أ يعرف الطالب اإ ار الصفية
أ  -أ يبن الطالب هي لية التعليم الثانوي في العرا
أ  -أ يقار بين اإ ار التربوية اإ ار المدرسية
 الم ارا ال اصة بالموضوع– تدريب الطلبة على ار الصف
– يطبق اأساليب ال امية التي تشجع على التفاعل الصفي
 أ يلقي رسا حول موضوعا اإ ار اإشراف التربوي يطبق اأساليب التي تثير افعية الطلبة للتعلمرائق التعليم التعلم
 -1المحاضر
 -2المناقشة
رائق التقييم
 -1اامتحانا الش رية .
 -2عطاء الطلبة أس لة أثناء الدرل لقيال مد استيعاب م للموضوع.
 -3عدا تقريرا عن بعض الموضوعا .

 م ارا التف يرم ار التف ير اإبداعيم ار التف ير الناقد-

رائق التعليم التعلم
 -1المحاضر
 -2المناقشة
رائق التقييم
 -1اامتحانا الش رية
 -2تقديم حل لبعض ااس لة المتعلقة بالمحاضر
 -3اعدا تقريرا عن بعض الموضوعا
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). م ار اإلقاء -م ار ضبط الصف

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

+ +

* =

م رجا التعلم
المطلوبة
يعرف الطالب معنى
اإ ار من هو
مؤسس كل ن رية من
ن ريا اإ ار
يقار بين مستويا
اإ ار بالتفصيل
التمييز بين الم ا
الم ارا اا ارية
بيا ايجابيا
سلبيا كل ن ا
المقارنة بين أنما
اإ ار
توضيح عملية التفاعل
الصفي اهم مجاا
اإ ار الصفية

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

* =

* =

* =

* =
* =

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع
تعريف اإ ار
التطور التاري ي
لإ ار
ار الن ا
مستويا
التربوي في العرا
اهم خصائص اإ ار
التربوية الحديثة
تعريف اإ ار
المدرسية م ا
المدير ابر م ارته
ااتجاها الحديثة في
اإ ار التربوية
(المركزية
الامركزية )
أنما اإ ار
المدرسية النشا
المدرسي
اإ ار الصفية

اإشراف التربوي
المقارنة بين أنواع
مف ومه تطور م ا
اإشراف
المشرف التربوي
يوضح كيفية
الت امل بين ر
الت امل في
المدير المشرف في
اأ ار
الم ا اإشرافية
ااشرافية
أساليب اإشراف
يميز بين اأساليب
الفر ية الجمعية في التربوي الفر ية
الجمعية
اإشراف
يعرف القيا
أهميت ا الفر بين
يقار بين
القائد المدير القائد المدير قيا
التغيير
يعرف مف و
اهمية الجو الشاملة
الجو
في التعليم مجاات ا
الشاملة
تعريف التعليم الثانوي
اهدافه هي ل التعليم
يوضح أهداف التعليم
الثانوي
الثانوي

ريقة التعليم

المناقشة

ريقة التقييم
اأس لة
الصفية

المناقشة

اأس لة
الصفية

المناقشة

ااس لة
الصفية

المناقشة

ااس لة
الصفية

المناقشة

ااس لة
الصفية

المحاضر
المناقشة

التدريب على
ار الصف
أما الطلبة

المحاضر
المناقشة

ااس لة
الصفية

المحاضر
المناقشة

ااس لة
الصفية

المحاضر
المناقشة

اأس لة
الصفية

المحاضر
المناقشة

اأس لة
الصفية

المحاضر
المناقشة

اأس لة
الصفية

المحاضر
المناقشة

اأس لة
الصفية

+

+

* =

يطلع على التعليم
الثانوي في ل
م تلفة

مش ا التعليم
الثانوي

المحاضر
المناقشة

اأس لة
الصفية

 .12البنية التحتية
ا توجد كتب مقررة  ،يعتمد على امصادر التالية
القراءا




 -1سامي عريفج  ،اادارة الربوية امعاصرة ،
 -2امد يوسف  ،الامركزية ي التعليم ،

المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

 -3مد عبد القادر  ،اادارة امدرسية ا ديثة ،
 -4مد رسان  ،اادارة علم وتطبيق /
 -5ابو وفاء واخرون  ،اجاهات حديثة ي اادارة امدرسية /

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

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

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

ايوجد

 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

حسب رؤية خطة قبول الجامعة

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ه ا إيجا اً مقت يا ً أهم خصائص المقرر ومخرجا التعلم المتوقعة من
الطالب تحقيق ا مبرهنا ً عما إذا كا ق حقق ااستفاد القصو من فر التعلم المتاحة .واب
من الربط بين ا وبين وصف البرنامج.

 .1الم سسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

كلية التربية للعلوم الصرفة  /ابن ال ي م
قسم الفيزياء
البصريا PHOP 210

 .4البرامج التي ي خل في ا

البكالوريو

 .5أشكا الح ور المتاحة

ال وام اليومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7ع د الساعا ال راسية (الكلي)
 .8تاريخ إع اد ه ا الوصف
 .9أه اف المقرر

28و  84 = 3ساعة دراسية  4 = 4 x 1 +ساعا
إمتحانية ش رية
باإضافة إلى اإمتحانا المركزية والن ائية السنوية
2019/2018

 تعرف الطلبة على موضوع البصريا ودور في ف م مبادئ الفيزياء الح ي ة
وإستخ اماته اليومية .
 كيفية استخ ام ه المعرفة في الحيا اليومية وربط ا بالظواهر العلمية ااخر
 يجعل طلبة كليا التربية للعلوم الصرفة يشعرو بقيمة وأهمية ماد الفيزياء ودور
البصريا في العلوم والتكنلوجيا وكيفية تعامل م مع طلبة الم ار بع التخرج
وممارسة إختصاصات م كم رسين في الم ار اإبت ائية والمتوسطة واإع ادية
وبعض المختبرا البح ية في دوائر ال ولة المتعلقة بالصناعة وفي مجا البحث
والتطوير.

 تو يف المعرفة العلمية للطالب بشكل يساع على مواج ة المشكا الحياتية

.10

مخرجا التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -المعرفة والف م
.a
.b
.c
.d

التعرف على ماد البصريا وكيف نشأ وتطور ه ا العلم ليصبح من اهم فروع
ُ
الفيزياء وارتباطه المباشر بالتطبيقا العلمية الح ي ة.
عرف على المفاهيم ااساسية للبصريا وكيفية ااستفاد من ا وربط ا بالظواهر
الت ُ
اليومية.
ااستخ ام اام ل للمعلومة وكيفية تو يف ا للوصو الى الف م الصحيح للماد
التعرف على التطبيقا العلمية الخاصة بكل معرفة علمية.

 الم ارا الخاصة بالموضوع .aإكسا الطالب معرفة في مجا البصريا  ،حيث من الممكن للطالب تحويل ه
المعرفة إلى تصرف عن ما يقت ي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .
 .bإكسا الطالب الم ار الا مة في تو يف المعرفة المكتسبة لتكو ركيز
اساسية في ف م الظواهر الفيزياوية المتعلقة بالبصريا .

المحاضر  ،الحوار  ،المناقشة  ،وطر اأم لة ،والمختبر العملي ،والمعلوما المتوفر
عبر اإنترنت.

اإمتحانا الش رية ،والواجبا البيتية والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل
المشاركة لكل طالب وطالبة ).

ج -م ارا التفكير
 -1طر اأس لة أثناء المحاضر  ،لغرض ش الطلبة وإمكانية إجابت م علي ا .
 -2ربط موضوع البصريا بما يحصل في البي ة التي يعيش ا الطلبة ،وإمكانية اإستفاد
من ا في تيسير الحيا والتمتع باإنجا ا العلمية والتكنلوجية.
 -3طر اأس لة والبحث عن آخر مستج ا علم البصريا فيما يتعلق بالتطبيقا
ال ن سية وعلم اإتصاا .

العامة والمنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف والتطور

د  -الم ارا
الشخصي ).
 -1ااستخ ام اام ل للمفاهيم المتعلقة بالبصريا وتو يف ا للمعرفة المتكاملة بخصو
تفسير الظواهر العلمية
 -2معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة بتفسير الظواهر البصرية
 -3ااستخ ام اام ل لاج ز البصرية ومعرفة كيفية استخ ام ا

 .11بنية المقرر
مخرجا التعلم
اأسبوع الساعا
المطلوبة
إكتسا المعرفة
في مجا
البصريا وتم ي
+3+2+1
3و 12=4لبعض المفاهيم
4
اأساسية المتعلقة
بفروع علم
البصريا
إكتسا المعرفة
في مجا
+7+6+5
3و12=4
البصريا
8
ال ن سية

+10+9
12+11

إكتسا المعرفة
في مجا
3و12=4
البصريا
ال ن سية

إكتسا المعرفة
في مجا
+14+13
3و12=4
البصريا
16+15
الفيزيائية
إكتسا المعرفة
في مجا
+18+17
3و12=4
البصريا
20+19
الفيزيائية

إكتسا المعرفة
في مجا
+22+21
3و12=4
البصريا
24+23
الفيزيائية

اسم الوح  /المساق أو
الموضوع







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

 اانعكا واانكسار
 اانكسارفي السطو
الكروية
 الع سا
 الع ساتالرقيقة والسميكة
 المرايا
 المرايا الرقيقة والسميكة
 الزيغ في الع سا
والمرايا
 الزيغ
 الزيغ في الع سا
 الزيغ في المرايا

طريقة
التعليم

نظري

نظري

نظري

نظري

 الت اخل
 التجار المتعلقة
بالت اخل
 ربط الت اخل بظواهر
نظري
الطبيعية
 الحيود
 التجار المتعلقة بالحيود
 ربط الحيود بالظواهر
الطبيعية
نظري

طريقة
التقييم

إمتحا
و نشاط
يومي
إمتحا
الفصل
ااو و
نشاط يومي
إمتحا
ونشاط
يومي ثم
إمتحا
نصف السنة
إمتحا
و نشاط
يومي
إمتحا
و نشاط
يومي

إمتحا
و نشاط
يومي

إكتسا المعرفة
+26+25
في مجا
3 28+27و12=4
البصريا
الفيزيائية







ااستقطا
التجار المتعلقة
بااستقطا
ربط ااستقطا
بالظواهر الطبيعية
ااج ز البصرية

إمتحا
و نشاط
يومي
نظري

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

الفصل
ااو

بيعة الضوء

البصريا ال مية

ال اني

اانع ال اان سار

اهر التفريق في المواشير

ال الث

اان سار في السطو

الرابع

العدسا

السطو

ير ال ر ية

العدسا ال اصة ( ير ال ر ية ) صيغة نيوتن
للعدسا

الخامس

المرايا

المرايا السمي ة ال اصة

الساد

الزيغ

يغ الغبش البصري

السابع

التداخل

ال امن

الحيو

التاسع

ااستقطا

العاشر

ااج ز البصرية

التداخل في اا شية الرقيقة (فقاعة الصابو
ير العاكسة )

اا شية

حيو فران وفر حيو فرينل
الموا المستقطبة ( الموا متباينة ال وا
التلس وبا

المي ر س وبا

 .12القبو
المتطلبا السابقة

في ضوء آلية القبو المركزي

أقل ع د من الطلبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكبر ع د من الطلبة

أكبر من الخطة ااستيعابية المقرر

ااتجاهية )

القراءا




المطلوبة :
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( وتشمل على سبيل الم ا
ور العمل وال وريا والبرمجيا والمواقع
االكترونية )

الخ ما ااجتماعية ( وتشمل على سبيل الم ا
محاضرا ال يوف والت ريب الم ني
وال راسا المي انية )

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

النصو اأساسية
ا توج نصو أساسية في المن ج العلمي لل راسا اأولية.
ماد البصريا من المواضيع التي أتفق علي ا في قطاعية
التربية أ يكو المن ج باللغة العربية وا يوج كتا من جي
ثابت
أخر :
توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع علم الفيزياء متعلق
بماد البصريا .
يتمتع الطلبة بإجراء الع ي من التجار العملية تحت إشراف
أسات أكفاء في ه ا المجا .

توجيه الطالب في اإعتماد ال اتي لرؤية جميع التطبيقا
الحياتية في ماد البصريا عبر المشاه اليومية وتفاعل
الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز

قس ن في ياء

 .3اسم  /رمز المقرر

الصوت والحركة الموجية

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس 218PHS /

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 60ساعة نظرية

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2019/2018

 .9أهداف المقرر
تعرف الطلبة على مفاهيم اساية فيموضوع الصو والحركة الموجية وأهميت ا في علم الفيزياء.
تو يف المعرفة التي يكتسب ا الطالب في تفسير الظواهر الطبيعية المرتبطة بالصو والحركة الموجية م ل انتقا الصو ،
سماعه ،وتأثيراته.
اكسا الطلبة م ارا التفكير الا مة استخ ام ا في مجا ت ريس ماد الصو والحركة الموجية عن ممارسة اختصاصات م
كم رسين في الم ار اابت ائية  ،المتوسطة ،واإع ادية والتي تكو ضمن مقرر ماد العلوم أو الفيزياء.
اكسا الطلبة م ارا البحث العلمي استخ م ا في المجاا البح ية والتطبيقية في دوائر ال ولة المعنية بالجانب البح ي في
مجا الصز والحركة الموجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -ا يتعرف الطالب على اأنواع على الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريا والقوانين المتعلقة بمقرر الصو
والحركة الموجية.
أ  -ا يتعرف الطالب على الظواهر الطبيعية المرتبطة بالصو والحركة الموجية م ل الرع والص .
أ  -ا يتعرف الطالب على التطبيقا العملية المتعلقة بماد الصو والحركة الموجية م ل السونار.

أ
أ
أ
-

الم ارا ال اصة بالموضوع
– اكسا الطالب الم ارا الا مة لتعلم طريقة التفكير العلمي التي تساع على الحصو على المعرفة العلمية
وتحويل ذلك إلى سلو متبع في حل المشكا العلمية.
– اكسا الطالب الم ارا التي تساع على ف م وتفسير الظواهر الطبيعية والتطبيقا العملية المرتبطة
بالصو والحركة الموجية.

رائق التعليم التعلم

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

رائق التقييم
اامتحا النصفي واامتحانا الش رية ،الواجبا البيتية ومشاركة الطالب في النقاشا ويتم تسجيل وت بيت درجة لكل
مشاركة.

 م ارا التف ير تعليم الطلبة خطوا التفكير العلمي لحل المشكا العلمية. جعل الطالب قادرا على الربط بين الماد العلمية وبي ته ومشاه اته اليومية. طر اأس لة واأم لة الم ير للتفكير العلمي ومناقشة إجابا الطلبة علي ا.رائق التعليم التعلم
طريقة المحاضر  ،طريقة المناقشة  ،طريقة حل المشكا  ،طريقة التقصي وااكتشاف.

رائق التقييم
اامتحا النصفي واامتحانا الش رية ،الواجبا البيتية ومشاركة الطالب في النقاشا ويتم تسجيل وت بيت درجة لكل
مشاركة.

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 الم ارا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :بماهية الصو
وشروط ح وثه وانتقاله،
ااهتزا الحر ،الحركة
التوافقية البسيطة
وتطبيقات ا.

الفصل اأو (تعريف الصو ،
السيكولوجي
المعنى
والفيزيائي للصو  ،شروط
ح و الصو وانتشار )
(الحركة
ال اني
الفصل
ااهتزا ية ،الحركة التوافقية
على
البسيطة ،تطبيقا
الحركة التوافقية البسيطة)
الفصل ال الث (مب أ التراكب،
تراكب حركتين توافقيتين في
بع واح  ،تراكب حركتين
بع ين
في
التوافقيتين
متعام ين ،تطبيقا باستعما
برامج المحاكا )* phet.
الفصل الرابع (القو المسببة
اضمحا ااهتزا ا  ،معادلة
الحركة التوافقية الم محلة،
أنواع الحركة التوافقية
الم محلة ،تطبيقا باستعما
برامج المحاكا )* phet.
الفصل الخامس (ااهتزا
القسري ،معادلة ااهتزا
القسري ،الرنين ،تطبيقا
عملية على الرنين ،تطبيقا
باستعما برامج المحاكا
)* phet.
الساد (الحركة
الفصل
انواع ا*،
الموجية*،
خصائص ا ،الموجا الواقفة،
نظرية ااهتزا لوتر مش ود ،
ال ا الموسيقية*)
الفصل السابع (الموجا
الطولية في الغا ا  ،سرعة
الموجة الطولية وتصحيح
ابا  ،ش الموجة
الصوتية ،ت اخل الموجا
الصوتية ،تطبيقا عملية*)
الفصل ال امن (الق ر والش
في الصو  ،ح ود استجابة
ااذ البشرية للصو ،
مقيا ال سبيل ،مفاهيم
أساسية في السلم الموسيقي:
علو الصو  ،درجة الصو ،
نغمة الصو  ،تطبيقا *)
الفصل التاسع ( اهر دوبلر،
الصو ،
انعكا
اهر
اهر الحيود في الصو ،
اهر الص * ،موجا

4+3+2+1

2ل8=4

8+7+6+5

2ل8=4

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :مب أ التراكب وأنواعه

11+10+9

2ل8=4

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :ااهتزا ا الم محلة

12+
+14+13
16+15

+18+17
20+19

2ل8=4

2ل8=4

+22+21
24+23

2ل8=4

+26+25

8=4 x2

28+27

30+29

2ل4=2

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :ااهتزا القسري
والرنين

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :الحركة الموجية

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :الموجا الطولية في
الغا ا وانتقا الصو
في الغا ا

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :اعتبارا عامة في
الصو

اكتسا المعرفة المتعلقة
بـ :بعض الظواهر
المتعلقة بانتشار الصو

ريقة
التعليم
نظري

نظري

نظري

نظري

نظري

ريقة التقييم
إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
الفصل اأو

إمتحا ونشاط
يومي ثم إمتحا
نصف السنة

إمتحا
و نشاط يومي

نظري

إمتحا
و نشاط يومي

نظري

إمتحا
و نشاط يومي

نظري

إمتحا
و نشاط يومي

الرجة*)
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المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

النصو اأساسية
ا توج نصو أساسية في المن ج العلمي لل راسا اأولية.
 الكتا المقرر :فيزياء الصو والحركة الموجية ،امج عب الر اق
كرجية ،جامعة الموصل ،الطبعة ال انية.2000 ،
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 المتوفر في اأنترنيت بصيغة نصو أو في و.
موقع برنامج المحاكا :phet.
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/category
/new
/

/

 .13القبول
المتطلبا السابقة

في ضوء آ ية ن قبول ن مرك ي

أقل عد من الطلبة

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

أكبر عد من الطلبة

أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

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

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء

 .2القسم الجامعي  /المركز

علوم ن فلك 211PHAS /

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي
2019/2018

 .6الفصل  /السنة

 30ساعة

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

2019/2018

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف
 .9أهداف المقرر

الدراس الع مي لأجرام السما ي (مثل النج م ،الك اك  ،المذنبا  ،المجرا )
دراس الظ اهر التي تحدث خارج نطا الغاف الج ي (مثل إشعاع الخ ي الميكر ني الك ني).
ي تم بدراس اأجسام السما ي من حيث التط ر ،ال يزياء ،الكيمياء ،ع م اأرصاد الج ي  ،الحرك .
دراس ق انين كب ر الخاص بحرك الك اك السيارة ح ل الشمس.
دراس ظاهرتي الخس ف الكس ف
تك ن تط ر الك ن.

لكل من ال مر الشمس.

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -معرف اسرار الك ن الكرة اارضي التي نعيش ع ي ا.
أ  -ف م الخ اص الطبيعي لكل من الشمس ال مر الك اك السيارة النج م المجرا .
أ  -ااهتمام ب ياس م اقع ااجرام السما ي كالشمس ال مر الك اك النج م.
أ  -ال يااس الاادقيق لم اقاع الك اكا ادى إلا ف اام اضااطرابا الجاذبيا  ،باضضاااف إلا ال اادرة ع ا تحديااد الم اقااع
الحالي الماضي ل ك اكا بدقا أكثر ..يسااعد ع ا تع ا اأجساام المجاا رة لك كا اأر
ااصطداما المحتم مع ك ك اأر .

أ -
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوع استخدام احدث ال سائل الع مي في شرح م ردا المادة. استخدام شاش العر ) )data showلعر البيانا الخاص بالم رر. عر احدث ما ت ص اليه ااكتشافا الع مي في مجال ال ضاء. استخدام اج زة الرصد ال كي.رائق التعليم التعلم
استخدام ا لطر النظري

العم ي في شرح الم ض ع.

رائق التقييم
يجرى الت ييم من خال اامتحانا الي مي

الش ي

 م ارا التف ير من خال التمارين العم ي . ااختبارا الش ي . مناقش البح ث الخاص بالم ض ع. من خال التمارين النظري (حل ااسئ ).رائق التعليم التعلم
حس ماذكر اعاه.

رائق التقييم

التحريري

البح ث الخاص بالمادة.

فاي التنباؤ بال ااءا

حس ماذكر اعاه.

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 الم ارا تنظيم ح ا ن اشي ح ل احدث الرحا ال ضائي مات ص دراس احدث النتائج التي ت صل الي ا ت سك هابل. مناقش ما تم الت صل اليه من اسرار الك ن حديثا.-

اليه من نتائج.

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

8=4 ×2 4+3+2+1

8+7+6+5

8 = 4 ×2

11+10+9

8 = 4 ×2

+14+13

8 = 4 ×2

+18+17

8 = 4 ×2

+22+21

8 = 4 ×2

12+

16+15

20+19

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

اكتسااااا المعرفاااا فااااي __ قااا انين كب ااار ،هندسااا
مجاااااال ع ااااام ال ضااااااء الكرة
__ ال باااااااااا السااااااااااما ي ،
ال
اانظم السما ي
_ منط البر ج ،ال ص ل
ااربع
ـــــ الترنح التمايد ،حل
أسئ
ـــــــــ الخاااا اص ال يزيائياااا
كذل
ل شمس
ـــــــــ الخاااا اص ال يزيائياااا
لار
ـــــــــ الخاااا اص ال يزيائياااا
ل مر
ـــــــــــ ظاااااااهرتي الكساااااا ف
الخس ف
ـــــ الك اك السيارة
كذل
ـــــ قاعدة ب د
ـــــ الش  ،النياز
ـــــ المذنبا
كذل

ـــــــــــــــــــ النج م،أقاااااااااااااادار
النج م،ن راني النج م
ـــــــ أطياااف النج ا م ،عاق ا
الكت بالن راني
ـــــــ مخطااط هيرتااز ساابران
رسل
ـــــ تط ر النج م

كذل

ــــــــــــــ ال ووووووووووم ال ائيوووووووووة

ريقة
التعليم

ريقة التقييم

نظري

امتحان +نشاط
ي مي.

نظري

امتحان +نشاط
ي مي.

نظري

امتحان +نشاط
ي مي.

نظري

امتحان +نشاط
ي مي.

نظري

امتحان +نشاط
ي مي.

والمتعددة

ـــــــ بعووأ أن ووام ال ائيووات
الكسوفية

ـــــ ال وم المتغيرة،

24+23

كذل

ـــــ ال ابضات او ال افقات
ــــ م رة درب التبانوة ،ح وم
الم رة

ـــــــ ال مهووورة ال ميوووة فووووي
الم رة

نظري

امتحان +نشاط
ي مي.

ــــ الع اقيد ال مية

ـــــــ السووودم ،الموووادة موووابي

+26+25

8 = 4 ×2

30+29

4 = 2 ×2

28+27

ال وم

كذل

ــــ أنوام الم رات

نظري

ــــ مكونات الم رات

امتحان +نشاط
ي مي.

ــــ الكويزرات

ـــــــ تمووودد الكووووح والزحزحوووة
نحو اأحمر

كذل

ــــ الغاف ال وي

نظري

ــــ ال عام ال مسي

امتحان +نشاط
ي مي.

_الضغط ال وي

_ اجهووووووزة ليوووووواح الضووووووغط

ال وي
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النص ص ااساسي
الك ن العميق
الم س ع ال كي المبسط
.1
الكتا الم رر
 فيزياااء الج ا ال ضاااء -الجاازء الثاااني  -ع اام ال ا  -تاايليف
الدكت ر حميد مج ل النعيمي فيا عبد ال طيف النجم
 فيزياء الج ال ضاء الجزء اا ل
تم اعتماد مصادر حديث محاضرا في ع م ال

المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق ط ب المرح الرابع السن ي في المدارس المت سط
ااعدادي

 .13القبول
المتطلبا السابقة

في ض ء الي ال ب ل المركزي

أقل عد من الطلبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكبر عد من الطلبة

اكبر من الخط ااستيعابي الم ررة

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء

 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

ن كهربائية ون مغ اطيسية (212PHEA / )2

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي
2018-2019

 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 2نظري \ 2عملي بمعدل  64ساعة نظرية و 64ساعة عمليه

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

با س ة
2018-2019

 .9أهداف المقرر
تعريف الطالب أسس علم المغنا يسية المجال ال ر مغنا يسي تطبيقات ا ااساسيه
تعريف الطالب ببعض اج ز القيال ال ربائية
تعريف الطالب بالمجال المغنا يسي للتيار ال ربائي
نب اساسية عن التيارا ال ربائية المتر ا المتنا بة بعض ائرها التطبيقية.
تعريف ن طا ب بقونني ن ث ن كهرومغ اطيسي (فاتندني +بايوت –سافاتت +قانون نمبير ن دنئري)
تعريف ن طا ب بمفاهي ن ث ن نتي ون م بادل وتوضيف ذ ك في بع

ن طبيقات كا م وات ن كهربائيه ي

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -نن يعرف ن طا ب أسس علم المغنا يسية المجال ال ر مغنا يسي
أ  -نن يعرف ن طا ب المجال المغنا يسيوكيفيه الحصول عليه .
أ  -نن يعرف ن طا ب التيارا ال ربائية المتنا بة بعض
ال ربائيه المتنا به المستمر .
أ  -نن يعرف ن طا ب قانون بايوت –سافاتت وقانون نمبير ن دنئري في ن ث ن مغ اطيسي

ائرها التطبيقية يف م الفر بين

أ 5ىتبط ما ي علمه ن طا ب با ونقع م تطبيقات ن م ا ي ن كهربائي ون مغ اطيسي ك هاث ن رني
ن كهربائي وغيرهاي
 الم ارا ال اصة بالموضوع كيفية تبط ن دونئر ن كهربائية ن خاصة ب اتب ن مخ بر كيف تعمل ناجه ة ن مس خدمة ن عرف على بعن كلفانومي ير

ناجه ة ن خاصة با موضوض كاامي ير ون فو مي ر وكيفيه تبط ن مقاومات مع

و يها ن ى نجه ة حساسه قياس ن فو يه ون يات ي

 ن فكير ن علمي من حيث است دا القوانين المناسبه ل ي تطبق على كل حاله على حد من حيثحسا المجال المغنا يسي لملف حلز ني ا سلك ويل جدا ا المجال المغنا يسي الموجو بين
سل ين يمر في ما تيار ا لحلقه ا لملف حلقي ا لشحنه احد ا لشحنتين ا اكثر .
رائق التعليم التعلم

محاضر +تقارير  +حل تمارين على ش ل  + homeworkمناقشة
رائق التقييم
اختبارا موضوعية
اختبارا عملية
 م ارا التف ير -ن فكير ن علمي

 ن فظ لقونني ن رئيسيه وكيفيه نس خدنم كل قانون في ن ا ه ن م اسبه -فه مع ى ناسئله وت ويلها ن ى تموث مخ صر وت بي ها ل وصل ن ى ن ل م خال تبط

ن معطيات ب ن مطلوب ث نس خدنم ن قانون ن م اسب

كي

رائق التعليم التعلم
طريقة المحاضرة  +تقارير  +حل تمارين على ش ل  + homeworkمناقشة
رائق التقييم
اختبارا موضوعية
اختبارا عملية
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). كيفيه ربط ااف ار ربط ا بالواقع لتس يل ت كر تلك القوانين ا ااف ار العلميهربط الفصول الدراسيه مع بعض ا لت مل الثانيه مثا اا لى الثالثه الثانيه ه اتوضيف م ارا الت كر للتو صل للقوانين الا مه لحل المسائل -توضيف م ارا اللغه اان ليزيه تقويت ا خدمه لف م حل المسائل ال ربائيه

 .11بنية المقرر
م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

ريقة التقييم

4+3+2+1

8

8+7+6+5

8

نن يعرف ن طا ب
التيارا ال ربائية
المتنا بة بعض
ائرها التطبيقية
نن يعرف ن طا ب
المجال المغنا يسي

دونئر ن يات

ن م اضرة+ن م اق ة

ناخ باتنت

11+10+9

8

نن يعرف ن طا ب

+14+13

8

ن كهربائية
تعريف الطالب
بالمجال المغنا يسي
للتيار ال ربائي

المجال المغنا يسي
للتيار ال ربائي

8

تعربف ن طا ب با قوة

ن قوة ن دنفعة

اأسبوع

الساعا

ن هرية

ن م اوب

ون يومية
ن م ال ن مغ اطيسي

ن م اضرة+ن م اق ة

نجه ة ن قياس

ن م اضرة+ن م اق ة

ناخ باتنت
ن هرية
ون يومية

12+

16+15
+18+17
20+19

بع

نجه ة ن قياس

ن دنفعة ن كهربائية
نم

+22+21

8

24+23

ن كهربائية

ن هرية

ون يومية
ن م اضرة+ن م اق ة

ناخ باتنت
ن هرية

ون يومية
ن كهربائية ن م

ن م اضرة+ن م اق ة
ة

ناخ باتنت
ن هرية

ة

تعريف ن طا ب بقونني

ناخ باتنت

ون يومية
ن م اثة

ن م اضرة+ن م اق ة

ن ث ن نتي ون م بادل

ناخ باتنت
ن هرية
ون يومية

+26+25

8

28+27

تعريف ن طا ب با يات

ن يات ن كهربائي

ن م اضرة+ن م اق ة

ن كهربائي

ناخ باتنت
ن هرية
ون يومية

30+29

4

تعريف ن طا ب

ن خونخ

با خونخ ن خونخ

ن مغ اطيسية لموند

ن مغ اطيسية لموند
ون فيرومغ اطيسية

 .12البنية التحتية

ون فيرومغ اطيسية

ن م اضرة+ن م اق ة

ناخ باتنت
ن هرية

ون يومية

القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

ن مقرت ن دتنسي +مصادت م شبكة نان رنت

حص نر مخ بر ن كهربائية في ن كلية

اتوجد

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية

قس ن في ياء

 .2القسم الجامعي  /المركز

الحاسبات (للمرحلة ال انية)

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي
2019/2018

 .6الفصل  /السنة

 60ساعة دتنسية

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

2019/2018

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف
 .9أهداف المقرر

تعريف ن طا ب برياضيات ن مصفوفات وكيفية ن عامل مع ن اسبة م خال ه ن مصفوفاتي
تعريف ن طا ب بلغة ن برم ة ( )MatLabي
تبط ن انب ن ظري با انب ن عملي باس خدنم ن اسباتي
دتج م موعة كبيرة م نيعاثنت ( )MatLabون ي تخص ن عامل مع ن مصفوفات ي
ن ن
تعلي ن طلبة نساسيات تس ن دونل ن رياضية ن مخ لفة باس خدنم غة ن برم ة (.)MatLab

د.ع ي حسين عبد الرزا

د.ع ي عدن ن نعم
1

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -تعريف ن طا ب بلغة ن برم ة ( )MatLabي
أ  -ندتنج م موعة كبيرة م نيعاثنت ( )MatLabون ي تخص ن عامل مع ن مصفوفات ي
أ  -تعلي ن طلبة نساسيات تس ن دونل ن رياضية ن مخ لفة باس خدنم غة ن برم ة ()MatLab
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوعاء على نح ياجهي
 ن ساب ن طا ب مهاتة ن عرف وتغيير مونصفات ن اسوب ب ً ن ساب ن طا ب مهاتة نس خدنم نظام ن اسبة باس خدنم غة ن برم ة ( )MatLabي ن ساب ن طا ب مهاتة تس ن دونل ن رياضية ن مخ لفة باس خدنم غة ن برم ة ()MatLabيرائق التعليم التعلم
ن م اضرة ،ن علي باس خدنم ن اسبة ( تطبيق عملي ) ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأم لة ي
رائق التقييم
اإمتحانات ال هرية  ،وال اط اليومي للطلبة (التحضير اليومي وتس يل الم اركة لكل طالب وطالبة )
 م ارا التف ير -طرح اأسئلة أث اء المحاضرة  ،لغرش شد الطلبة وإمكانية مجابتهم عليها .

 -تبط موضوعات ن اسوب بما ي صل في ن بيئة ن ي يعي ها ن طلبة  ،وإمكانية نإس فادة م ها في

تيسير ن ياة ون م ع بامكانيات ن اسبة

ل ن م ا ل ن علمية ونس خدنم غة ن برم ة )(MatLab

ن م ا ل ن مخ لفة ون ي تونجه مخ لف ناخ صاصات ي
رائق التعليم التعلم
ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأم لة ي

2

ل

رائق التقييم
اإمتحانات ال هرية  ،وال اط اليومي للطلبة (التحضير اليومي وتس يل الم اركة لكل طالب وطالبة )
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). ااست دا اامثل للحاسبة الش صية باست دا برنامج ). (MatLab-

3

 بنية المقرر.11
ريقة
التقييم

ريقة التعليم

إم ان

Experimental

+

+

ن اط يومي

Theoretical

 المسا أ/ اسم الوحد
الموضوع

 Introduction to
matlab
 Mathematical
Operations
 Variables &
Constants
 Variables &
Constants
Naming Rules

إم ان

Experimental 1. Reserved Words in
MATLAB
+
+
2. Special Variables
 ن اط يوميTheoretical
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 (')

4

م رجا
التعلم
المطلوبة
نس خدنم نظام

الساعا

اأسبوع

8=4ل2 4+3+2+1

ن ماتاب
) MatLab(
في حل

نم ا ل
ن رياضية
ون في يائية ي
ك

8=4ل2

8+7+6+5

إم ان

Experimental 1. Number-Matrix
Operations.
+
+
2. Matrix-Matrix
 ن اط يوميTheoretical
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
إم ان
Experimental 1. Functions
Frequently Used With
+
+
Matrices
 ن اط يوميTheoretical
a. Size.
b. Length

ك

8=4ل2

11+10+9

ك

8=4ل2

+14+13

12+

16+15

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

Experimental 1. Drawing Using
MATLAB
+
+
a. plot3
 ن اط يوميTheoretical
b. polar
c. semilogx
d. semilogy
e. loglog
f. bar
g. bar3
h. mesh
i. surf

5

ك

8=4ل2

+18+17
20+19

إم ان

ك

8=4ل2

+22+21

إم ان

Experimental 1. Logical Comparison
and Combining
+
+
Operators
 ن اط يوميTheoretical 2. Control Flow
Statements
a. For Loop
Statement
b. While Loop
statement
c. If condition
statement
d. Break Statement
e. Switch-End

ك

8=4ل2

+26+25

الموا المضافة للعا
)2019-2018( الدراسي
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.

ك

Experimental Forming a Plot
in MATLAB
+
+
j. Figure.
 ن اط يوميTheoretical
k. Xlabel.
l. Title.
m. Grid.
n. Box.
o. Axis.
p. xlim
q. subplot.
r. Close

إم ان

Experimental

+

+

ن اط يومي

Theoretical

6

24+23

28+27

4=2ل2

30+29

7. Mean
function.
8. Sum function.
9. Trace
function.
10. Dot prods.
11. Cross prod.
 .12البنية التحتية
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المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

م اضرنت معدة م قبل نسات ة ن مادة

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

نجه ة  ، Data Showنجه ة حاسوب

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
ن قبول وفق ن قبول ن مرك ي

المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة

ن بر م ن خطة ناس يعابية

أكبر عد من الطلبة

7

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء
ن رياضيات  /مرحلة ثانية

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس 213PHMT /

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2016/2015

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 90ساعة نظرية

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2016/2015

 .9أهداف المقرر
تاهيل وتدتيب ن طا ب وتعلمه على ن فاضات ون م سلسات ون م ابعات وطريقة تسمها ون طبيقات
ن رياضية وناس فادة م ها في ن في ياء وحل ن معادات ن فاضلية وتبطها مع بقية ن مونضيع ناخر

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ -
أ -
أ -
أ -
أ -
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوع تعلي وتدتيب ن طا ب على حل ن ماتي وكيفية ن فكير ب لها تعلي ن طا ب وتدتيبه على كيفية تطبيقها في مونضيع نخر تعلي ن طا ب على كيفية تبطها با ونقعرائق التعليم التعلم
ن قل ون سبوتة
رائق التقييم
نسئلة يومية م خال ن م اضرنت ونام انات ن يومية ون هرية
 م ارا التف ير نسئلة موضوعية وم دنخلة نسئلة خاتجية م وعةرائق التعليم التعلم
ن قل ون سبوتة
رائق التقييم
نام انات ن يومية ون هرية

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 الم ارا-

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

ريقة التقييم

4+3+2+1

12

Infinite seris

نم ان شهري

8+7+6+5

12

Power series

نم ان شهري

11+10+9

12

expansion of
function
vectors

نم ان شهري

12+
+14+13

12

16+15
+18+17

Partial

نم ان شهري

differentition
12

20+19

First order

نم ان شهري

differential
equation

+22+21
24+23

12

Second order

نم ان شهري

differential
equation

+26+25
28+27
30+29

 .12البنية التحتية
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المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

Calculus and analytic geometry by George
Thomas
ن معادات ن فاضلية ن

ئية تا يف ن س جي فاتو

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

ن بر م ن طاقة ناس يعابية

نموذج وصف المقرر

وصف المقررد .حسن عب اامير
قسم الفيزياء المرحلة ال انية

علم النفس النمو

يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1الم سسة التعليمية

جامعة بغ اد كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن ال ي م

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم العلوم التربوية والنفسيةالقسما

 .3اسم  /رمز المقرر

علم النفس النمو PHDP 21 /

 .4البرامج التي ي خل في ا

البكلوريو

 .5أشكا الح ور المتاحة

ال وام ااسبوعي

 .6الفصل  /السنة

الفصلين ال راسيين ااو وال اني للعام ال راسي 201 -2018
ساعة

 .7ع د الساعا ال راسية (الكلي)

0

 .8تاريخ إع اد ه ا الوصف

كانو ال اني 2018 /

 .9أه اف المقرر
تعريف الطالب ماهية علم النفس النمو واهدافه وجاات النمو اجسمي والعقلي وااجتماعي واانفعاي ي امراحل العمرية
امختلفة والركيز على مرحلي الطفولة وامراهقة .

 .10مخرجا التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -المعرفة الف م
أ -التعرف على مواضيع علم النفس النمو .
أ  -التعرف على مجاا النمو.
أ  -التعرف على كيفية سير النمو اتجاهه.
أ -معرفة مش ا النمو المشاكل الوراثية اامرا .
أ  -ي و الطالب قا را على تصنيف مجاا النمو خصائص النمو في كل مرحلة عمرية.
 الم ارا ال اصة بالموضوع–اكسا الطالب معرفة بمواضيع علم النفس التي تفيد الطالب ش صيا في حياته العامة ال اصة.
–التعرف على كيفية مواج ة ااضطرابا السلوكية الش صية لأفرا اأخرين.
–يفيد الطالب كونه سيصبح مدرسا في المستقبل في كيفية التعامل مع الطا .
 م ارا التف يرالعصف ال هني.المناقشة الحوار تبا ل ااراء.التف ير الناقد العلمي. الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ) م ارا التعامل اليومي مع اافرا في جميع ااعمار. التدريس القابلية على ف م الطلبة مش ات م في مجاا النمو كافة .طرائق التعليم والتعلم
المناقشة – المحاضر – المن ما المتقدمة  -العصف ال هني.
طرائق التقييم
اامتحانا اليومية
اامتحانا الش رية
انجا التقارير

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

اسم الوحد  /المسا أ
م رجا التعلم المطلوبة
الموضوع
ا يعرف معنى النمو
ويتعرف على علم النفس
النمو
ا يتعرف على قوانين النمو
 ،مراحل النمو

علم نفس النمو ،اميته  ،معى
النمو
قوانن النمو  ،مراحل النمو

ا يتعرف على العوامل
الم ثر في النمو  ،العوامل
العوامل الوراثية
الوراثية
ان يتعرف على العوامل امؤثرة ي العوامل امؤثرة ي النمو ،
العوامل امؤثرة ي النمو ،

النمو  ،العوامل البيئية

العوامل البيئية

ان يتعرف على مناهج البحث

مناهج البحث العلمي  ،اساليب

العلمي  ،اساليب مع امعلومات

مع امعلومات

ان يتعرف على البحوث الطولية

البحوث الطولية  ،امستعرضة

ان يتعرف على البحوث

البحوث التجريبية  ،البحوث

التجريبية  ،البحوث اارتباطية

اارتباطية

 ،امستعرضة

ريقة التعليم
المحاضر
العصف ال هني
المحاضر
العصف ال هني
المحاضر
المحاضر
المحاضر

امتحان شهري تقومي للمادرة
ان يتعرف على مرحلة الطفولة ،
تعريفها  ،اميتها  ،مراحلها

اميتها  ،مراحلها

اامتحان الشفهي

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي
التقييم النهائي
اامتحان الشفهي
التقييم النهائي
اامتحان الشفهي
التقييم النهائي

اامتحان الشفهي

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي
اامتحان التحريري

المحاضر

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي

ان يتعرف على النمو اجسمي

النمو اجسمي

المنظما
المتق مة

التقييم النهائي

ان يتعرف على التطور العقلي

التطور العقلي واللغوي

المنظما
المتق مة

التقييم النهائي

واللغوي
ان يتعرف علىالتطور ااجتماعي

التطور ااجتماعي واانفعاي

واانفعاي

-

التقييم الن ائي
باامتحا
الشف ي
التقييم النهائي

التقييم النهائي

امدروسة وطريقة التدريس

مرحلة الطفولة  ،تعريفها ،

ريقة التقييم

المحاضر

اامتحان الشفهي
اامتحان الشفهي

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي

ان يتعرف على التطور اخلقي

التطور اخلقي

احاضرة

التقييم النهائي

ان يتعرف على دور امؤسسات

دور امؤسسات ااجتماعية ي

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

ااجتماعية ي التنشئة ااجتماعية

التنشئة ااجتماعية للطفل ،

للطفل  ،ااسرة  ،امدرسة

ااسرة  ،امدرسة

ان يتعرف على ااقران  ،وسائل

ااقران  ،وسائل ااعام

اامتحان الشفهي
احاضرة وامناقشة

ااعام

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي

امتحان الفصل ااول
ان يتعرف على امراهقة  ،تعريفها امراهقة  ،تعريفها  ،اميتها ،
 ،اميتها  ،مراحلها

اامتحان الشفهي

مراحلها

التقييم النهائي

اامتحان التحريري

احاضرة

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي

-

ان يتعرف على التطور العقلي

التطور العقلي وامعري  ،التطور

وامعري  ،التطور ااجتماعي

ااجتماعي واانفعاي  ،التطور

واانفعاي  ،التطور اخلقي

اخلقي

ان يتعرف على امراهق واجتمع  ،امراهق واجتمع  ،امراهق

المنظما
المتق مة
المحاضر
والمناقشة

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي
التقييم النهائي

امراهق وااسرة  ،امراهق وامدرسة

وااسرة  ،امراهق وامدرسة

ان يتعرف على امراهق وااقران

امراهق وااقران  ،امراهق

 ،امراهق ووسائل ااعام

ووسائل ااعام

ان يتعرف على امراهق وامهنة ،

امراهق وامهنة  ،اميته العمل

المحاضر
والمناقشة

اامتحان الشفهي

امية اختيار امهنة والعوامل

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

اميته العمل
ا يتعرف علىاهمية اختيار
الم نة والعوامل الم ثر
في ا  ،توافق المراهق

ان يتعرف على اجاهات

امؤثرة فيها  ،توافق امراهق

المحاضر

اامتحان الشفهي

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي
التقييم النهائي

اامتحان الشفهي

للعمل
امتحان شهري تقومي للمادرة

التقييم النهائي

امدروسة وطريقة التدريس

اامتحان التحريري

اجاهات امراهقن وميوهم

احاضرة وامناقشة

امراهقن وميوهم

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي

ان يتعرف على امية اميول

امية اميول وااجاهات

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

ان يتعرف على مصادر اكتساب

مصادر اكتساب اميول

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

اميول وااجاهات

وااجاهات

وااجاهات

اامتحان الشفهي
اامتحان الشفهي

ان يتعرف على العوامل امؤثرة ي العوامل امؤثرة ي اجاهات

اجاهات امراهقن وميوهم

امراهقن وميوهم

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

ان يتعرف على بعض مشكات

بعض مشكات امراهقن

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

امراهقن

اامتحان الشفهي
اامتحان الشفهي

ان يتعرف على التأخر الدراسي

التأخر الدراسي

احاضرة وامناقشة

التقييم النهائي

ان يتعرف على السلوك العدواي

السلوك العدواي

احاضرة

التقييم النهائي

ان يتعرف على جنوح امراهقن

جنوح امراهقن

احاضرة

اامتحان الشفهي
اامتحان الشفهي

التقييم النهائي
اامتحان الشفهي

اامتحاات

 .12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

كتاب علم النفس النمو
كتاب علم النفس النمو وامراهقة  ،اميمة حى علي خان والتقارير

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

مواقع اانرنت اخاصة مواضيع الدرس

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

ا يوجد

 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

القبول المركزي

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم

 .2القسم الجامعي  /المركز

الفيزياء

 .3اسم  /رمز المقرر

من ج البحث العلمي

 .4البرامج التي يدخل في ا

ب الوريول

 .5أش ال الحضور المتاحة

ا يومي

 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف
 .9أهداف المقرر تعريف الطالب بما يلي
أ -أمية العلم والبحث العلمي للفرد واجتمع
ب -مات وعوائق التفكر العلمي
جـ -أساسيات البحث العلمي
د -أدوات البحث العلمي
هـ -أساسيات البحث العلمي
و – كيفية كتابة البحث العلمي وتطبيقها عملياً

–
و

ساعة +

=
–

و

=

ساعة امتحانا ش رية

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -معرفة العلم أهدافه
أ -الطريقة القديمة للحصول على المعرفة
أ  -الطريقة العلمية في البحث
أ -
أ -
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوعربط البحث العلمي بالحيا العامة من خال أنواع البحو
 البحث التاري ي البحث الوصفي البحث التجريبي أسلو الن م البحث ااجرائيرائق التعليم التعلم
 ريقة المحاضر ريقة المناقشة ريقة ااست شاف الموجه ريقة العصف ال هني -التطبيق العملي ب تابة البحث العلمي مناقشته

رائق التقييم
 النشا ا اليومية اامتحانا الش رية اامتحانا المركزية مناقشة البحو العلمية للطلبة تقييم ا م ارا التف ير ر أس لة متنوعة كتابة بحو علمية  /تربوية  /سي ولوجيةرائق التعليم التعلم
تطبيق رائق التدريس الم تلفة

رائق التقييم
اختبارا يومية ش رية سنوية

 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).م ارا فاعلية التو يف التطوير

 .11بنية المقرر
اأسبوع

اأ ل  /الثاني

الثالث  /ال امس
السا ل
السابع/التاسع
العاشر/الثالث
عشر
الرابع
عشر/السا ل
عشر
السابع
عشر/الثامن
عشر

 .12البنية التحتية

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة
تعريف الطلبة بالعلم
البحث العلمي كيفية
كتابة البحو العلمية
التربوية النفسية أ
السي ولوجية

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

العلم البحث العلمي
رائق الحصول على
المعرفة
خصائص التف ير العلمي
– ا ا البحث العلمي
اساسيا البحث العلمي
ت ملة ا ا البحث
العلمي
اساليب البحث العلمي
مناقشة بحو الطلبة
تقييم ا (تطبيق عملي)
مناقشة بحو الطلبة
تقييم ا (تطبيق عملي)

ريقة
التعليم

ن رية
+
عملية

ريقة التقييم
نشا ا
يومية
امتحانا
ش رية
(مركزية)
امتحانا
ن ائية

القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

امصادر والقراءات امتعددة
موقع اانرنيت

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

تطبيق عملي مناقشة حوث الطلبة

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

ااشراف على تطبيق الطلبة ي امرحلة الرابعة

 .13القبول

فق الية القبول المركزي

المتطلبا السابقة

حسب ال طة ااستيعابية المقرر

أقل عد من الطلبة

حسب خطة القبول

أكبر عد من الطلبة

حسب خطة القبول

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر صف المقرر ه ا يجا ا ً مقتضيا ً أهم خصائص المقرر م رجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما ا كا قد حقق ااستفا القصو من فر التعلم المتاحة .ابد من الربط بين ا بين صف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الفيزياء
اختياري /ااستشعار عن بعدPHOT 300 /

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا

الب الوريول

 .5أش ال الحضور المتاحة

الد ا اليومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 2ساعة اسبوعيا

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2019/2018
 .9أهداف المقرر

معنى ااستشعار عن بعد عناصر ااساسية مع الشر التفصيلي ل ل عنصر.
التعرف على ااشعه ال ر مغنا يسية ااكثر استعماا في ن ا ااستشعار عن بعد النواف الجويه انواع
اانتشارا مع الغاف الجوي.
معرفه الم ونا الرئيسيه لج ا ااستشعار عن بعد انواع المنصا المدارا الفضائية.
معنى الصور الرقميه اهميه معالجت ا رائق معالجت ا تحسين ا است ا البيانا الم مه من ا.

 .10م رجا التعلم

رائق التعليم التعلم التقييم

المقرر الف م
بنيةالمعرفة
 .11أ-
أ -1اعدا كوا ر مدربه مؤهلة للعمل في المؤسسا العلميه التربويه
الوحد
اسم
التعلم
أ -2تم ين الطالب على م
عن /بعدالمسااهم تطبيقاته
ااستشعار
لما
رجا الف م
المعرفة
ريقة التقييم
ريقة التعليم
الساعا
اأسبوع
أ الموضوع
المطلوبة
أ-3
أ-4
شر تفصيلي
معنى ن ا ااستشعار
اختبارا
أ-5
ن ري
للعناصر ااساسيه
عن بعد عناصر
8
1+2+3+4
اس له
أ-6
لاستشعار عن بعد
الفيزيائيه
 الم ارا ال اصة بالموضوعانواع الطاقا
 - 1ي تسب م ار في مجال البرمجة معالجة الصور الرقميه ااستشعار عن بعد
ال ر مغنا يسيه
 - 2العمل في مجال انواع
الطيفبعد السلبي اايجابي التعرف على الية عمل اج ز الرا ار
ااستشعار عن
امتحا فصلي
ن ري
ااكثر استعماا في
8
5+6+7+8
ال ر مغنا يسيه
الرا يوميتر الليدار
مجال ااستشعار عن
-3
بعد
-4
اختبارا
انواع تفاعا الطاقه
سبب رقة السماء
رائق التعليم التعلم
عر
مع م ونا الغاف
تلو الغيو
9+10+11+
ن ري
8
انواع عد ت ص الموضوع ممارسة
الجوي صور
المصطلحا العلميه عر
شر 12تفصيلي للما مع توضيح
سائل
الضبا باللو
بعض التطبيقا البرمجيه على الحاسو
ايضاحية
اانتشارا
اابيض
انواع تفاعا الطاقه
مع ااهداف اارضيه
رائق التقييم
سبب معور النبا
الح
تحريريةيث:امتحانا فصليه مشاريع بحو
اختبارا
ر اس له متنوعه ت ص الما
بلو اخضر اهي
( تفاعل الطاقة
13+14+15
امتحا فصلي
ن ري
صيفا اصفر شتاءا
 م ارا التف 8الك روممغناطيسية
ير
+16
صبغه
مع ااه اف اارضية،
لوجو الطا
 -1ممارسه اسلو الحوار مع
اما لورفيل
سائل صور ال
روسه:
الطالب مع ر ااه
الم التف ير
افتثير
اس له
 -2عر
(النبا  ،التربة
 -3تقديم تقارير ت ص موضوع معين بالما
والماء((
-4
م ونا ج ا
رائق التعليم التعلم
ااستشعار عن بعد
انواع المنصا
المدارا الفضائيه
التح يث:
رائق التقييم
الدرل نظام
(آلية عمل
انواع المدارااختبارا خال
17+18+19
اختبارا
ن ري
8
لاستشعار عن بع ،
الفضائيه
+20
عن
ااستشعار
ز
أج
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).بع  ،ساسل اأقمار
-1
الصناعية ،بيانا
-2
صور اأقمار
-3
الصناعية).
-4
21+22+23
+24

8

25+26+27
+28

8

الصور الرقميه
تحويل نوع صور
انواع ا رائق
رقميه رما يه الى نوع
معالجت ا تحسين ا
صور رقميه ثنائيه
انواع الوسائل الجويه
الفضائيه
آليه عمل اج ز
الرا ار الليدار
التح يث:
(اج ز وتقانا

ن ري

امتحا فصلي

ن ري

اس له مثير
للتف ير

:) ااستشعار عن بع
رادار ااختراق
،)GPR( اارضي
 المحطة،الراديوميتر
 تح ي،الشاملة
المواقع العالمي
 تقانة،)GPS(
التيراهيرتز ونظام
المعلوما الجغرافية
.)GIS(

امتحا فصلي

ن ري

قدر التمييز انواع ا

است را القيم المتاحه
لب سا صور
رقميه ل ا عد من
البتا معرفه عد
مستويات ا الرما يه
تمتلك قدر تمييز
را يومتريه معينه

8

29+30
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المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

القراءا




متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

عر عد برامج تطبيقيه من ا
ENVI 4.5, ArcGIS 9.3, ERDAS, MATLAB
2009

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

التطبيق السنوي المدرسي مؤسسا خدمية صحيه
موار المائية

.13القبول
المتطلبا السابقة

مركزي

أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

مدرل الما
أ . . .تغريد عبد الحميد ناجي

اكثر من ال طة ااستيعابية المقرر

راعيه

أنموتج وصف المقرر
وصف ن مقرت
يوفر وصف ن مقرت ه ن إي ا ًنث مق

يًا أه خصائص ن مقرت ومخرجات ن عل ن م وقعة م ن طا ب ت قيقها مبره ًا عما

إذن كان قد حقق ناس فادة ن قصو م فرخ ن عل ن م احةي وابد م ن ربط بي ها وبي وصف ن برنامجي
لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1ن مؤسسة ن عليمية
 .2ن قس ن امعي  /ن مرك

قس ن في ياء

 .3نس  /تم ن مقرت

نإتشاد ون ص ة ن فسية PHCT 324 /

 .4ن برنمج ن ي يدخل فيها

ن بكا وتيوس

وت ن م احة

 .5أشكال ن

 .6ن فصل  /ن س ة

ن دونم ن يومي
2018ى2019

 .7عدد ن ساعات ن دتنسية (ن كلي)
 .8تاتيخ إعدند ه ن ن وصف

28ل  56 = 2ساعة دتنسية 2 +ل 4 = 2ساعات إم انية شهرية
باإضافة إ ى نإم انات ن مرك ية ون هائية ن س وية
2018ى2019

 .9أهدنف ن مقرت
أي تعرف ن طلبة على أهمية نإتشاد ن فسي ون ص ة ن فسية في ن ياة ن يومية ي
بي يفية تو يف ه ن معرفة في مونجهة مونقف ن ياة ن يومية في م ال ن ربية ون علي ونأسرة ون م معي
جي جعل طلبة كليات ن ربية ي عرون بقيمة وأهمية نإتشاد ون ص ة ن فسية في تعامله مع طلبة ن مدنتس
بعد ن خرج ومماتسة إخ صاصاته كونه مدتسي في ن مدنتس نإب دنئية ون م وسطة ونإعدندية ي

 .10مخرجات ن عل وطرنئق ن علي ون عل ون قيي
أى ن معرفة ون فه

أ1ى تعرف نإتشاد ن ف سي  ،وكيف ن ا وتبلوت وأصبح حاجة إنسانية  ،وطرنئقه وم ااته ي
أ2ى تعرف ن ص ة ن فسية ومعاييرها ومظاهرها  ،ونأثمة ن فسية  ،ون ونفق نإنساني ي

ب ى ن مهاتنت ن خاصة با موضوض
ب 1ى إ ساب ن طا ب معرفة باإتشاد ن فسي  ،ويمك
يق

ي ن موقف إس ابة معي ة

ه ت ويل ه ن معرفة إ ى سلوك ع دما

ل م كلة ما ي

ب 2ى إ ساب ن طا ب معرفة با ص ة ن فسية ون عونمل ن مهددة ها  ،ويمك

ه ت ويل ه ن معرفة

إ ى سلوك يسه في إبعاد ن عونمل ن مهددة ها  ،وي ع با ونفق ن خصي ون ونفق مع ن بيئة
ن ي يعي

فيها ي
طرنئق ن علي ون عل

ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأسئلة ي
طرنئق ن قيي
نإم انات ن هرية  ،ون اط ن يومي لطلبة ( ن

ير ن يومي وتس يل ن م اتكة كل طا ب وطا بة )ي

جى مهاتنت ن فكير
ج1ى طرح نأسئلة أث اء ن م اضرة  ،غرس شد ن طلبة وإمكانية إجاب ه عليها ي
ج2ى تبط موضوعات نإتشاد ن فسي ون ص ة ن فسية بما ي صل في ن بيئة ن ي يعي ها ن طلبة ،
وإمكانية نإس فادة م ها في تيسير ن ياة ون م ع با سلوك ن رنقيي
طرنئق ن علي ون عل
ن م اضرة  ،ن ونت  ،ن م اق ة  ،وطرح نأسئلة ي
طرنئق ن قيي
نإم انات ن هرية  ،ون اط ن يومي لطلبة ( ن

ير ن يومي وتس يل ن م اتكة كل طا ب وطا بة )ي

د ى ن مهاتنت ن عامة ون م قو ة ( ن مهاتنت نأخر ن م علقة بقابلية ن و يف ون طوت ن خصي )ي
د1ى
د2ى

 .11ب ية ن مقرت
نأسبوض

ن ساعات

2 3+2+1ل8=4
4+

مخرجات ن عل
ن مطلوبة

إ ساب ن معرفة في ن ن م اضرة عامة ع
م ال نإتشاد ن فسي
 ،وت ويل ه

إتشاد ن نت ونآخر ي
7+6+5

ك

8+

ن فسية كمقرت دتنسي ي

نإتشاد ون ص ة

ن علي
نظري

إم ان

 +ن اط يومي

ن معرفة ن ن ن وجيه ،نإتشاد ن فسي  ،عل ن ف

إ ى سلوك يسه في

2ل8=4

نس ن وحدة  /ن مساق أو ن موضوض

طريقة

طريقة ن قيي

نإتشادي  ،مع ى نإتشاد ن ربوي ي

ن ن ن أة وتطوت نإتشاد ن فسي ي

ن ن تطوت مفاهي ن وجيه ونإتشاد

ن ن مبرتنت نإتشاد ن فسي  ،أهدنف نإتشاد

نظري

ن فسي ي

إم ان
 +ن اط يومي

ن ن ن عاقة بي نإتشاد ون علوم نأخر ي
ن ن ن عاقة بي نإتشاد ون علوم نأخر ي
ن ن أس

ن وجيه ونإتشاد  :نأس

ن عامة  ،نأس
+10+9

2ل8=4

ك

14+13

2ل8=4

ك

12+11

ن ن أس

ن فلسفية ي

ن وجيه ونإتشاد  :نأس

ن فسية ونإج ماعية ون عصبية ي

نظري

إم ان

 +ن اط يومي

ن ن م اات نإتشاد ن فسي ي

ن ن طرق نإتشاد ن فسي ي

ن ن نظريات نإتشاد ون وجيه :
1ي نظرية ن ليل ن فسيي
2ي ن ظرية ن سلوكية ي

+15+

ن ن نظريات نإتشاد ون وجيه :

نظري

3ي نظرية ن نتي

16

إم ان
 +ن اط يومي

 4ي ن ظرية ن وجوديةي
ن ن ن معلومات ن اثمة عملية نإتشاد ن فسي:
 أهمية ن معلومات

 م كات جمع ن معلومات
 أنونض ن معلومات

ن ن وسائل جمع ن معلومات :
ن س ل ن نر مي  ،دتنسة ن ا ة
ن س ل ن قصصي
ن ن إم ان ن فصل ن اني
18+17

2ل8=4

ن ن وسائل جمع ن معلومات :

نظري

إم ان

 ن سيرة ن نتية

+19+

 +ن اط يومي

 نإخ باتنت ون مقايي

20

 ن ماحظة
إ ساب ن معرفة في

 ن مقابلة

م ال ن ص ة ن فسية ن ن نإتشاد ون وجيه في ن مدتسة :

ن معرفة  أهدنف نإتشاد ون وجيه في ن مدتسة

 ،وت ويل ه

إ ى سلوك يسه في  ن مدتس ن مرشد  :و ائفه وإعدند ي
ت قيق ن ص ة ن فسية  ن مرشد ن ربوي و ائفه وإعدند ي

ن ن ن اجة إ ى برنمج نإتشاد في ن مدتسة

ن سبيةي

ن ن مع ى ن ص ة ن فسية  ،ن عريفات ن سلبية
 ،ن عريفات نإي ابية ي

22+21

2ل8=4

ك

+23+

ن ن مظاهر ن ص ة ن فسية  ،ن مفاهي

نظري

نأساسية ن مرتبطة با ص ة ن فسية ،

24

إم ان
 +ن اط يومي

عاقة ن ص ة ن فسية با علوم نأخر ي

ن ن خصائص ن خصية ن سوية  ،ن خص
ن سوي ون خص ن اسويي

ن ن معايير ن ص ة ن فسية ي

ن ن مظاهر ن سلوك ن سوي ون سلوك ن اسوي ،
تكامل ن خصية ي

+25
+26
+27

2ل=4
8

ك

ن ن نأثمات ن فسية  ،مع ى نأثمة ن فسية ،
ن طرق ن سليمة

ل نأثمات ن فسيةي

نظري

إم ان

 +ن اط يومي

ن ن ن يل ن دفاعية  ،نإحباط  ،نإضطرنبات
ن فسية ي

28

ن ن ميكان مات ن دفاض ن فسية ي
ن ن ن ونفق  ،مع ى ن ونفق  ،ن كيف ،
ن فروق بي ن ونفق ون كيفي

2 30+29ل4=2

ن ن أنونض ن ونفق  ،خصائص ن خص
ن م ونفق ي

إم ان ن فصل ن اني
 .12ن ب ية ن

ية

نظري

إم ان

 +ن اط يومي

ن صوخ نأساسية
ن خصية ( ) 1990ح ا ع ي دنود  ،ونا

1ي عل نف

ن عبيدي ن ن جامعة بغدند ي

هاش

2ي نإتشاد ن فسي ون وجيه ن ربوي ( )1991مصطفى م مود
نإمام  ،و أنوت حسي عبدن رحم ن ن جامعة بغدند ي
3ي أصول عل ن ف

( ) 1982أحمد ع ت تنجح  ،نإسك دتية ي

ب ن مقرت  :ايوجد ك اب مقرت ي
أخر :
ن قرنءنت ن مطلوبة :

 ن صوخ نأساسية


ب ن مقرت

 أخر

ت إع ماد مصادت حدي ة ب ت موضوعي نإتشاد ن فسي

ون ص ة ن فسية إ ى جونت ن مصادت نأساسية ن مبي ة في أعا ،
غرس إعدند ن مادة ن مقرتة على وفق مفردنت ن ل ة ن قطاعية
ن مع مدة في و نثتة ن علي ن عا ي ون ب ث ن علمي  ،وم

ه

ن مصادت :
1ي ن وجيه ونإتشاد ن فسي ( )2005حامد عبد ن سام ثهرنن ،
ن قاهرة ن عا ن ك ب ي
2ي مباد ء ن وجيه ونإتشاد ن فسي ( )2010سامي م مد مل
عمان ن دنت ن مسيرة ي

3ي مباد ء نإتشاد ن فسي لمرشدي

ونأخصائيي

،

() 2008

م مد أحمد خدنم م اقبة  ،عمان ي

4ي ن مرجع في ن ص ة ن فسية ( )2009أديب م مد ن خا دي ،
بغدند ن مك ب أبابيل ي
ن ص ة ن فسية ( ) 2009سامر جميل تضونن  ،عمان ن دنت ن مسيرة
م طلبات خاصة ( وت مل على سبيل ن م ال وتح

ننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننن

ن عمل ون دوتيات ون برم يات ون مونقع نا ك رونية )
ن خدمات ناج ماعية ( وت مل على سبيل ن م ال

م اضرنت ن

يوف ون دتيب ن مه ي ون دتنسات

ن ميدننية )

تطبيق طلبة ن مرحلة ن رنبعة ن س وي في ن مدنتس ن م وسطة
ونإعدندية

 .13ن قبول
ن م طلبات ن سابقة
أقل عدد م ن طلبة
أ بر عدد م ن طلبة

في ضوء آ ية ن قبول ن مرك ي
ننننننننننننننننن
أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

لية ن ربية لعلوم ن صرفة ( /إب ن هي )

 .2القسم الجامعي  /المركز

قس ن في ياء

 .3اسم  /رمز المقرر

نإ ك رونيات 321PHE /

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 90ساعة دتنسية

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2019/2018

 .9أهداف المقرر
تحقيق مجموعتين من ااهداف ,ااولى تتع ق ب لمحتوى الع مي الدراسي لم دة االكتروني  ,وااخرى تتع ق
ب لج ن الس وكي ل ط ل وم نصبو إ ليه ونخطط لكي يمت كه الط ل بعد اجتي زه لم دة االكتروني بنج ح.
تمكين الط ب من اكتس مع وم فيزي ئي عم ي وظيفي ذا عاق مب شرة بح ج ت والتطبيق المحيط
ب والتي تقع ضمن مج ل م دة المقرر .اض ف الى تمكين الط ب من اكتس مع وم ذا ص تك م ي و
وظيفي ب لمع وم والحق ئق التي تقدم ل المواد الع مي ااخرى.
تمكين الط ب من ف واستيع دور وامك ني الع والتكنولوجي و ع الن نو تكنولوجي في استغال مص در
الثروة الطبيعي ل وطن ومواكب التطور والتقد المستمر ع ى الصعيدين الع مي و العم ي اإنت جي.
تعرف الط ب ع ى أهمي المعرف الع مي لمقرر االكتروني وتطبيق ت في الحي ة اليومي و في الطبيع .
توظيف المعرف الع مي في مواج مواقف الحي ة اليومي في المج ا المخت ف  .وب لت لي توجيه المع وم
والحق ئق الفيزي ئي لم دة االكتروني المقدم ل ط ب توجي اجتم عي يخد الط ل ويس عده لمواج
المشكا الحي تي وااجتم عي واانس ني ومح ول تقدي الح ول الع مي و العم ي ل .
يجعل ط ب ك ي التربي يشعرون بقيم وأهمي مواد الفيزي ء عموم واالكتروني خصوص و تطبيق ته
المخت ف اثن ء مم رس إختص ص ت كمدرسين أكف ء في المدارس المتوسط واإعدادي .

 .10مخرجا التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ1

أ -المعرفة والف م
ي عرف على نانونض ن مخ لفة لمعرفة ن علمية م حقائق ومفاهي ومبادئ ونظريات وقونني ت علق
بمقرت نا ك رونياتي

أ2

ي عرف على ن طبيقات ن علمية ن خاصة بكل معرفة علميةي

أ3

ي عرف على ن دونئر نإ ك رونية ن ظرية و تطبيقها على ن ياة ن عملية في ن ياة ن يوميةي

أ4
ب1

ي عرف على ن فرق بي ن مادة ن ظرية مادة ن كهربائية ن عامة و مادة نإ ك رونيات ن دقيقةي

 الم ارا الخاصة بالموضوعن ساب ن طلبة ن مهاتنت ن اثمة كي ي عل ن طا ب خطونت طريقة ن فكير ن علمي ن ي تساعد
ل صول على ن معرفة ن علمية ب نته وت ويل ذ ك ن ى سلوك دنئ

ل ن م كات ن علميةي

ب2

ن ساب ن طلبة ن مهاتنت ن ي تساعد فه ن طبيقات ن ي ت علق بمادة نا ك رونيات ن دي ةي

ب3

ن ساب ن طلبة ن مهاتنت ن اثمة ل ميي بي ن دونئر نإ ك رونية ن م عددة وت ليل عملها و إشاتتهاي
ميي نأج نء ن صغيرة عمليًا م ويات ن دنئرة ن كهربائيةي

ب4

ن ساب ن طلبة ن مهاتنت ن ي تساعد

ج1

ج -م ارا التفكير
طرح نأسئلة في بدنية ن م اضرة اثاتة تفكيره وأث اء ن م اضرة  ،غرس شد ن طلبة و ت في ه
وإمكانية إجاب ه عليها ي

ج2

تعلي ن طلبة على مماتسة خطونت طريقة ن فكير ن علمي

ل ن م كات ن علمية وتطبيقها على

ن مونضيع ن مقرتة في ن مفردنت ن علميةي
ج3

تبط مفردنت ن مقرت با بيئة ن ي يعي ها ن طلبة  ،وإمكانية نإس فادة م ن م هج فه ن طبيقات
ن عامة في ن ياة و ن طبيعةي

ج4

تطبيق ومماتسة مهاتنت ن فكير ن علمي نث اء نعطاء ن م اضرنتي
طرائق التعليم والتعلم

طريقة ن م اضرة و وفقاً اسا يب ن س ة لم اضرة ن امعية ،طريقة ن م اق ة  ،طريقة حل ن م كات  ،طريقة
ن قصي ونا

اف  ،طريقة عصف ن دمامي

طرائق التقييم
نإم انات ن هرية  ،نم ان نصف ن س ة  ،ون اط ن يومي لطلبة ( ن
نعطاء ن قيي كل م اتكة)ي

ير ن يومي وتس يل ن م اتكة مع

مخرجات
ناسبوض

الساعات

3+2+1

12

7+6+5

12

+10+9

12

ن عل
ن مطلوبة

4+

8+

12+11

14+13

12

نس ن وحدة /ن مساق
نو ن موضوض

اكتس
الفصل اأو  :مق مة عامة عن فيزياء اشبا الموصا
مي
الع
المعرف
التركيب ال ري ن رية الحز مستويا الطاقة في
في مج ل
الموا الصلبة تصنيف الموا أشبا الموصا
االكتروني
عاقة فجو الطاقة التوصيل في الموا الصلبة تو يع
ومح ول تحقيق
منسو مستو فيرمي اشبا
اإل تر نا
ااغراض
الموصا النقية التطعيم شبه الموصل من نوع
الس وكي
 n-type p-typeكثافة الشحنا في أشبا
المحددة بقصد
الموصا المشوبة.
تحقيق تغير في
س و الط ل
الفصل ال اني :ال نائي البلوري
يس في
ت وين الوصلة  PNم طط حز الطاقة ل ا الثنائي
كمدرس
اعداده
البلوري الج د الحاجز حسابه صلة  PNفي حالة
يم الم را
اإنحيا معا لة الثنائي تأثير رجة الحرار على
المط وب
خوا الثنائي الدائر الم اف ة للثنائي البلوري
كفيزي ئي
خصائص الثنائي خط الحمل نقطة التشغيل .
الفصل ال الث :تطبيقا ال نائي البلوري
ك
التعديل (التقويم) المعدل النصفي ال امل المعدل
القنطري عامل التمو  r.f.كفاء التعديل فولتية
ائر الترشيح المرشح
ال ر الع سية PIV
السعوي  Cمرشح اا خال ال انق مرشح RC
ائر تش يل الموجة التحديد انواعه
مرشح LC
اإلزا أنواعه مضاعف الفولتية الثنائيا ال اصة
( 10ثنائيا ) .
الفصل الرابع :ثنائي ينر
التركيب ال صائص الرمز الدائر الم اف ة لثنائي
ينر المعامل الحراري لثنائي ينر القدر المبد في
ثنائي ينر هبو القدر بسبب ارتفاع رجة الحرار
تطبيقا ثنائي ينر معا لة تن يم الفولتية محد ينر
بدائر مت املة .
الفصل الخامس :الترانزستور ثنائي الوصلة ()BJT
ك
تركيب الترانزستور انواعه م طط حز الطاقة
انواع اانحيا للترانزستور معامل ت بير التيار
ر ربط الترانزستور مميزا ربط
αdc βdc
 CBمميزا ربط  CEمنا ق عمل الترانزستور
خط الحمل نقطة العمل  Q-pointتأثير موقع نقطة
التشغيل على ش ل ااشار ال ارجة تأثير رجة
الحرار عامل ااستقرارية ر انحيا CE
اانحيا الثابت نحيا القاعد نحيا التغ ية ال لفية
نحيا مقسم الج د ستقرارية العمل للترانزستور
نحيا المصدرين.
الفصل الساد  :مكبرا الترانزستور
ك

طريقة

ن علي

نظري

نظري

نظري

نظري

+15+
16

18+17

9

ك

19+

21+20

6

ك

23+22

6

ك

25+24

6

ك

27+26

6

ك

م بر الباعث المشتر م بر الجامع المشتر م بر
القاعد المشتركة مقارنة بين الم برا الثاثة ال سب
في التيار الج د القدر ممانعه اا خال ااخرا
للباعث المشتر الم برا متعد المراحل الدائر
الم اف ة المتنا بة للترانزستور خط الحمل المتنا
الثوابت ال جينية العاقة مع معاما  rعر
نطا التر  B.Wللم بر تر القطع اا نى
ااعلى انواع ااقرا للم برا متعد المراحل
الفصل السابع :ال ايروستر
ثنائي شوكلي الثاير ستر  SCRالدايا الترايا
المفتا السيل وني المسيطر  SCSتطبيقا عملية ل ل
نوع الترانزستور احا ي القطبية تطبيقاته .UJT
الفصل ال امن :ترانزستور تأثير المجا الوصلي JFET
 JFETقنا –  nقنا  p -مبدأ العمل ال صائص
ر انحيا JFET
اانتقالية خصائص ااخرا
تعيين خط الحمل نقطة العمل  Qترانزستور تأثير
المجال ي اا كسيد المعدني  MOSFETأنواعه
خصائصه D-MOSFET E-MOSFET
م برا JFET
الفصل التاسع :مكبرا الق ر
م برا القدر من الصنف  Aالصنف  Bالصنف
حد
 ABالصنف  Cالقدر المبد في م بر القدر
الديسبل في القدر م بر العمليا OP-Amp
أجزاء الم بر التفاضلي أنما اأ خال.
الفصل العاشر :التغ ية الخلفية السالبة
 OP-Ampمع تغ ية خلفية سالبة تابع الفولتية الم بر
ي اا خال العاكس تأثير التغ ية ال لفية السالبة على
ممانعه اا خال ممانعة ااخرا للم بر حزحة
الطور.
الفصل الحادي عشر :الم ب با
م ب قنطر
التغ ية ال لفية الموجبة شر الت ب
حزحة الطور م ب اقترا T-
اين م ب
م ب با  LCم ب كولبتس م ب هارتلي
م ب بلور ال واتز الم ب با
م ب كا
الاجيبية متعد ااهتزا ا احا ي ااستقرارية
متعد ااهتزا ا ثنائي ااستقرارية متعد
ااهتزا ا الامستقر .
الفصل ال اني عشر :دوائر المنطق
لغة الحاسبة البوابا المنطقية ااساسية AND
 NOT ORجبر بولين بوابة NAND NOR
تطبيق عملي لد ائر المنطق في السيطر على من ومة
صناعية.
الفصل ال الث عشر :مق مة في النانو تكنولوجي
مقدمة عامة عن مف و النانو ت نولوجي ااستعرا

نظري

نظري

نظري

نظري

نظري

التأري ي لتطور تقنية النانو عاقة تقنية النانو بالحيا
اليومية أنابيب ال اربو النانوية الترانزستور النانوي
التطبيقا العملية لتقنية النانو.

تح يث المن ج المقرر للعام(:)2019-2018

29+28
30+

9

ك

 -1إضافة الفصل الرابع عشر:

(المفرق ال جيني و تطبيقاته)
خصائص الثنائي الم تلف الوصلة (ال تر جن شن)
مقارنة بين الدايو المتشابه الوصلة الدايو الم تلف
الوصلة أنواع المفر ال جيني م طط مستويا
الطاقة للمفر ال جيني تطبيقا المفر ال جيني
ال ايا الشمسية كفاء ال ايا الشمسية المتحسسا
ال واشف الضوئية .

 -2إضافة بعض المفردا في فصو المقرر:

أى ن فصل نأول  :تو يد ثوج (إ ك رون ف وة)

إعادة نإ ام و ثم ن بقاء ل امات
تيات نإن ات و تيات نإن رنف
بى ن فصل ن اني :معاد ة شوكلي يات ن دنيود

جى ن فصل ن ا ث :مكونات دونئر م ه ن قدتة ن مس مرة
دى ن فصل ن رنبع :مقاتنة بي ن ائي ناع يادي و ن ي ر
هى ن فصل ن خام  :إش قاقات تياضية معامات تكبير
ن يات ل رنن س وت و ك ك عامل

نإس ق نرتية مع تغير دتجة ن نرتة
ثى ن فصل ن ام  :مقاتنة بي ترنن س وت JFETوBJT
ثوابت معاما FET
أنواع ربط ترانزستور FET
 الفصل الحا ي عشر مقارنة بين الم ب الجيبيمتعد اإهنزا ا الامستقر
ي -الفصل الثاني عشر تطبيقا ضافية لد ائر المنطق

نسبة تح يث المن ج= %20

نظري

 12الب ية التحتية
ن قرنءنت ن مطلوبة :




ن صوخ ناساسية
ب ن مقرت

 نخر

المراجع (:)References

 - 1فيزياء اال تر نيا ( )1987صبحي سعيد الرا ي جامعة الموصل.
 -2مبا ئ اال تر نيا ( )1979الطبعة الثانية أي .بي .مالفينو ترجمة (بدر محمد
ار التعليم العالي البحث العلمي.
علي الوتار  .ريا كمال محمد الح يم)
3- Albert Malvino and David Bates, Electronic Principles 8 th
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
th
Circuit Theory, 10 Edition, Prentice Hall, 2009.
7- Neamen, Donald A., Semiconductor Physics & Devices: Basic
Principles, fourth edition, McGraw-Hill Companies, 2012.

نضافة ن ى ت ويد ن طلبة بم موعة م ن مصادت نا اديمية ناخر مع م موعة
م ن مونقع ن علمية على شبكة ن معلومات /نان رنت في م ال ناخ صاخي
متطلبا خاصة ( تشمل على
سبيل المثال رش العمل
الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل
على سبيل المثال محاضرا
الضيوف التدريب الم ني
الدراسا الميدانية )

/

/

 13القبو
المتطلبا السابقة

ن قبول وفق ن ية ن قبول ن مرك ي

أقل عد من الطلبة

/

أكبر عد من الطلبة

ن بر م ن خطة ناس يعابية

مدرسو امادة:
أ.د .سمير عطا مكي  +أ.د .إيمان حميد خضير  +أ.م.د .بشرى هاشم حسين
م.د .أياد أحمد صالح

+

م.د .علي محمد رحيمة

نموذج وصف مقرر
مراجع اداء مؤسسا التع يم العالي ( مراجع البرنامج ااكاديمي )
وصف المقرر
يوفر وصف ن مقرت ه ن ني ا نًث مق

باً اه خصائص ن مقرت ومخرجات ن عل ن م وقعة م ن طا ب ت قيقها مبره اً

عما نذن كان قد حقق ناس فادة ن قصو م فرخ ن عل ن م احة  ،وابد م ن ربط بي ها وبي وصف ن برنامج ي

1

ن مؤسسة ن عليمية

2

ن قس ن امعي  /ن مرك

3

نس  /تم ن مقرت

4

ن برنامج ن ي يدخل فيها

ن بكا وتيوس

5

نشكال ن

وت ن م احة

ن دونم ن يومي

6

ن فصل  /ن س ة

7

عدد ن ساعات ن دتنسية (ن كلي)

8

تاتيخ نعدند ه ن ن وصف

9

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء
ن رمودني ميك ن مرحلة ن ا ةPHTH 320

2018ى2019
 90ساعة (  60نظري  30 +م اق ة )
2018ى2019
نهدنف ن مقرت

أ

يهدف ن ى تعريف ن طا ب بمع ى ن رمودني مك ( عل ن رك ن رنتي ني ن ربط بي ن ركة ون نرتة )

ب

ن عرف على عدد م ن مكائ ن نرتية ودتنسة مكوناتها وطريقة عملها

ج

ن ربط بي ه ن ن عل وعمليات ن رك ن رنتي ن ي ت ري في بما هو م يط ب ا
التعرف ع ى بعض الظواهر اانتق لي  ,متوسط المس ر الحر ,ظ هرة ال زوج  ,ظ هرة التوصيل
الحرار ن ي ترتبط نتتباطا وثيقا ب عل ن رك ن رنتي

د
ه
و

مخرجات ن عل وطرنئق ن علي ون عل ون قيي

10

ن معرفة ون فه

أ
أ1

تمكي ن طا ب على ن معرفة وفه مادة ن في ياء

أ2

إعدند كوندت مدتبة ومؤهلة لعمل في ن مؤسسات ن علمية ون ربوية

أ3
أ4
ن مهاتنت ن خاصة با موضوض

ب
ب1

أن يك سب ن طا ب مهاتة في إخ صاخ ن في ياء وبا

ديد موضوض الثرموداينمي ن ي يعد م

ن فروض ن مهمة لفي ياء ويربطها مع عل ن ه دسة
ب2
ب3
ب4
طرنئق ن علي ون عل
م خال مقايي
نسلوب ن م اق ة

نإخ باتنت ن يومية
طرنئق ن قيي
نإخ باتنت
ن قاتير

م اتيع ن خرج

مهاتنت ن فكير ن ي ت ف ن طا ب

ج
ج1

أسلوب ن ونت ما بي ن طا ب ونأس اذ

ج2

إعدند تقاتير أسبوعية

ج3
ج4
طرنئق ن علي ون عل
نسلوب ن م اق ة
مقياس ن طبيق ن عملي في ن مخ برنت
طرنئق ن قيي
ن قاتير ن ظرية

ن دتجات  ،نإخ باتنت  ،ن قاتير ن يومية
ن مهاتنت ن عامة ون م قو ة (ن مهاتنت ناخر ن م علقة بقابلية ن و يف ون طوت ن خصي)

د
د1
د2
د3

ب ية ن مقرت

11

نس ن وحدة /ن مساق

طريقة

نو ن موضوض

ن علي

ناسبوض

ن ساعات

مخرجات ن عل ن مطلوبة

4+3+2+1

12

ي عل معنى الثرموداينمي وننونض

8+7+6+5

=

الفصل ااول:مف هي اس سي
معنى الثرموداينمي ,تقدي مف هي اس سي :الكي ن (النظ )
وانواعه (الكي ن الحقيقي و الكي ن المث لي)  ,حدود الكي ن
المحيط النظ وانواعه (المفتوح والمغ ق والمعزول) ,الجدار
ااديب تيكي والداي ثرمي  ,الخواص الضمني و غير الضمني
 ,العم ي في الثموداينم  ,العم ي العكسي وغير العكسي
 .التوازن الحرار و التوازن الدين ميكي الحرار ,خواص
الكي ن (المركزة والش م المستق والت بع ) ,ح ل النظ
,العم ي الثرمودين ميكي  :ااديب تيكي (الكظمي )
اايزوثرمي ,الدوري والعكسي و الا عكسي  ,الط ق
(العاق بين الحرارة والشغل ) ,الق نون الصفر .
الفصل الث ني :مع دا الح ل
مع دل الح ل ل غ ز المث لي والطريق التجريبي اشتق ق ,
الغ زا الحقيق (غير المث لي )  ,مع دا الح ل ل غ زا
الحقيقي ,مع دل الح ل لغ ز ف ن درف لز وايج د ثوابت .
الفصل الث لث:نظري ري ضي مفيدة
مشتق جزئي ,متط بق مفيدة  ,دال الح ل وشروط ,دال
المس ر  ,التمددي واانضغ طي .
الفصل الرابع:خص ئص المواد التقني
اطوار الم دة النقي (الص ب ,الس ئ ,الغ زي )  ,الغ ز
والبخ ر وخص ئص اابخرة

+11+10+9

=

يفية نش قاق مع دل كابيرون

 ,اابخرة المشبع وغير المشبع  ,س و المواد النقي ,
السطح البي ني لم دة نقي حقيقي ,مع دا كابيرون .
الفصل الخ مس:الق نون ااول في الثمودين مي
تج ر جول  ,نص الق نون ااول صيغ الق نون ااول لحفظ
الط ق  ,تطبيق الق نون ,

=

يفية حساب الشغل المنجز في
العم ي العم ي
الثرمودين ميكي ناتبعة

=

أه صيغ الق نون الث ني

نت ئج الق نون ااول ,معنى اانث لبي  ,التمدد الحر ل غ ز ,
التمدد الحقيقي ل غ ز  ,الشغل المنجز في العم ي الكظمي
واايزوثرمي و عم ي ث بت الحج  ,شغل الغ ز في
العم ي ث بت درج الحرارة  ,السع الحراري تح ضغط
ث ب والعاق بين م واثب ت عم ي  .مف و الشغل في
الثرموداينم  ,اعتم د الشغل ع ى المس ر .
الفصل الس دس:الق نون الث ني في الثرمودين مي
صيغ الق نون الث ني في الثرمودين مي (كاسيوس,ك فن –
بان )  ,م كن دورة ك رنو  ,ربط الق نون ااول و الق نون
الث نيي و النت ئج المترتب ع ى هذا الرابط عند تطبيق ع ى
هذا الغ ز مث لي  .مث ل الق نون ااول  ,الق نون الث ني ,
المك ئن الحراري  -دورت – كف ءت  ,المضخ الحراري .

نانظمة الثرموداينميكي وننونض

العم ي الثرمودين ميكي
ومعنى مع دا الح ل
لغاث ن م ا ي ون قيقي

ن عرف على معامل
ن مدد ونان غاط

مع ى ن مادة ن قية
ونطونت ن مادة
12

وتطبيقها

ن عرف على الق نون ااول في
الثمودين مي وتطبيقاته

15+14+13
16+
19+18+17
20+

ل ثرمودين مي ،ن مكائ ن رنتي
وكيفية عملها

نظري

طريقة ن قيي
نإخ باتنت
ن يومية

ونإم انات
ن هرية

=

=

=

=

=

=

=

=

23+22+21

=

مع ى نان روبي وكيفية حسابه

مع دا الج ود الثرمودين ميكي  ,مع دا
الفصل الس بع :اانتروبي(القصور الذاتي)
تعريف اانتروبي,حس التغير في النتروبي ,مبدأ ازدي د
النتروبي في الكون والنظ  ,العاق بين اانتروبي ودرج
الحرارة ,نظري كاســـيوس,دال جبس  ,دال هي مولتز,
مع دا الج ود الثرمودين ميكي  ,مع دا م كسويل.مف و
ك فن ل حرارة والصفر المط ق والق نون الث لث ل ثرموداينمي
بصيغ كاسيوس ونيرنس .

ن عرف على المب دئ ااس سي

الفصل الث من :النظري الحركي ل غ زا
لمح ت ريخي  ,المب دئ ااس سي ل نظري الحركي ,
بجدار متحر  ,القوى الداخ ي ل جزيئ ,
التص دم
الظواهر اانتق لي  ,متوسط المس ر الحر ,ظ هرة ال زوج ,
ظ هرة التوصيل الحرار .
الفصل الت سع :ااحص ئي
ح ا ومستوي الط ق  ,ااحتم لي  ,احص ء م كسويل -
بولتزم ن ,احص ء فيرمي  -ديرا  ,احص ء بوز-انشت ين

لعمليات الثرمودين ميكي

24+

27+26+25

=

ل نظري الحركي وبع

28+
30+29

ن ظونهر نان قا ية

مع ى ناح ما ية ونه

6

ناحصاءنت وم نيا كل م ه

م كسويل.

ن ب ية ن

12
 النصو ااساسية
 كتب المقرر
 اخر

تشمل على سبيل المثال رش العمل الد ريا
المواقع اال تر نية

=

ية

ن مخ برنت ن عملية

البرمجيا

ن طبيق ن مدتسي ن س وي

ن خدمات ناج ماعية

تشمل على سبيل المثال محاضرا الضيوف التدريب الم ني
الدراسا الميدانية

13

=

ن قبول
ن م طلبات ن سابقة

ن قبول بموجب آ ية ن قبول ن مرك ي

نقل عدد م ن طلبة
ن بر عدد م ن طلبة

أيمي ديتغريد مسل مريوح

=

=

. .1الثرموداينم (د.امجد عبد الرزا كرجي  ,د.عبدالحميد
العبد).
. .2التحر الحرار والنظري الحركي ل غ زا (د.عبد
الرحمن محمود الجمي ي  ,د.مؤيد جبرائيل  ,د.موسى عب س
محمد).

ن قرنءنت ن مطلوبة :

م طلبات خاصة

=

=

أ ر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

أيميدي فاتوق نبرنهي حسي

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زاً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق مبرهن ً عم
إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف البرن مج.


المؤسسة التعليمية



القسم الجامعي  /المركز



اسم  /رمز المقرر



البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس



أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي



الفصل  /السنة

2019/2018



لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء
ن دونل ن معقدة  /مرحلة ثا

عد الساعا الدراسية (ال لي)



تاريخ عدا ه ا الوصف



أهداف المقرر

ة 325 PHCF

 60ساعة نظرية
2019/2018

تاهيل وتدتيب ن طا ب وتعلي مه على ناعدند ن معقدة ون دونل ن معقدة وخونصها ون كامل ن معقد ون م سلسات



ون طبيقات ن في يائية وتو يف ن دونل في خدمة ن موند ن دتنسية ناخر ي
م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ -
أ -
أ -
أ -
أ -
أ -

رائق التعليم التعلم التقييم

 الم ارا ال اصة بالموضوع تعلي وتدتيب ن طا ب على حل ن ماتي وكيفية ن فكير ب لها تعلي ن طا ب وتدتيبه على كيفية تطبيقها في مونضيع نخرب -3تعلي ن طا ب على كيفية تبطها با ونقع
ب-4
رائق التعليم التعلم
ن م اضرة
رائق التقييم
نسئلة يومية م خال ن م اضرنت ون ونجبات ن بي ية ونام انات ن يومية ون هرية
 م ارا التف ير نسئلة موضوعية وم دنخلةج -2نسئلة خاتجية م وعة
رائق التعليم التعلم
ن م اضرة
رائق التقييم
نام انات ن يومية ون هرية
 الم ارا-

العامة المنقولة (الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي)



بنية المقرر

اأسبوع

الساعا

اسم الوحد /
م رجا التعلم المطلوبة
المسا أ
الموضوع
ن ساب ن معرفة في ناعدند ن معقدة وخونصها تمهيد ،ن عدد ن معقد،

 1ى5

10

6ى10

10

ن ساب ن معرفة في ن دونل ن معقدة وخونصها

11ى15

10

ن ساب ن معرفة في ن دونل ن معقدة ناو ية

تماتي  ،ن صفات

ريقة
التعليم

ريقة التقييم

نظري

نم ان شهري

ن برية ،تماتي ،
ن قيمة ن مطلقة،

تماتي  ،ن م يل

ن ه دسي لعدد
ن معقد ،ناحدنثيات
ن قطبية ،تماتي ،

ن قو ون

وت،

تماتي
دونل ن م غير ن معقد،

تماتي  ،ن غايات،

نظري

نم ان شهري

تماتي  ،ناس م نرتية،
تماتي ،ن م قة،
تماتي  ،ن دونل

ن ليلية ،ن دونل
ن ونفقية ،تماتي
وخونصها

ن دن ة ناسية ،ن دن ة

ن لوغاتي مية،

تماتي  ،ن دونل
ن م ل ية ،ن دونل
ن م ل ية ن عكسية،

ن دونل ن نئدية،
ن دونل ن نئدية
ن عكسية ،تماتي

نظري

نم ان شهري

16ى20

10

21ى25

10

ن ساب ن معرفة في ن م سلسات ن معقدة

26ى30

10

ن ساب ن معرفة في معا ة نه ن طبيقات

ن ساب ن معرفة في ن كامل ن معقد وخونصه
ومبره اته

ن مساتنت ،ن كامل

نظري

نم ان شهري

ن معقد ،تماتي ،
مبره ة كوشي
وتسا ،تعمي
مبره ة كوشي كوتسا
على م طقة م عددة

ناتصال ،ن كامات
غير ن م ددة،
تماتي  ،صيغ ا

وشي ن كاملي ي ،

مبره ة يوفيل،
مبره ة موتيرن،
ن مبره ة ناساسية

في ن بر ،مبره ة

ن قيمة ن م وسطة
كاوس ،تماتي
تقاتب ن م ابعات

نظري

نم ان شهري

ون م سلسات،
تماتي  ،م سلسات
ن قو  ،تماتي ،

م سلسلة تايلوت،
تماتي  ،م سلسلة
وتنن ،تماتي

ن في يائية

تطبيقات على
ن كهربائية ن سا ة،
تماتي  ،تطبيقات
على سريان ن نرتة،

تماتي

نظري

نم ان شهري

 البنية التحتية
القراءا المطلوبة:
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

ن دونل ن معقدة لصف ن ا ث في ياء في كليات ن ربية

سمير ب ير حديد و ي يى عبد سعيد

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )

ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )



القبول

المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

ن بر م ن طاقة ناس يعابية

نمو ج تح يث المقرر
صف ح ي اي ل ق ل سي ل اد ( لفي ياء ل ية لج ي ية )
ل ح ة ل ال ة  /ل سة لص احي ل ائي
ل ع يم لعالي ل حث لع ي  /جامعة بغ د

 .1ل ؤس ة ل ع ي ية
 .2لق م لجامعي  /ل ك
 .3سم  /م ل ق
 .4ن ة ل ح يث

 .5ل ضووو و لاي
ح ي ا في ل

ق م لفي ياء  /ك ية ل بية ل ع

لص فةس بن ل ي م

لفي ياء ل ية لج ي ية
%22
لفصوووأ  :موووا اوووي لفي يووواء ل يوووة  -مق موووة فوووي لن و و ية  -ج بوووة
ف لت.
م لي  -إلك
مايك
لفصووأ موون بي يعووة ل و ءب الووا ب إ ووعا
لفصووأ ل وواني غييو لنو
لك مغنايي يب  -ط يقاي لظاا لك ض ئية.
.
لف
 م صالفصأ ل بع ان ا ل
لفصووأ موون ل جوواي لج ووي اي الووا ب
غييو لنو
ل وووووي وووووم ضووووواف ا لفصوأ لاووام
نج
نوواي  -مووا اووي م جوواي د
لصووفاي ل جيووة ل ج ووي ايب  -حي و د لني
ب لي  -ج بة ل ق ل د .
د خأ مف د ي لفص .

ي اف ل  -1اضافاي ل عاني في يائية ك ي
 -2اضافة أم ة مح لة ك ي د خأ لفص .
 -3اضافة أ كا في يائية في ما ف لفص .
2219-2218

 .6لفصأ  /ل نة

3سالة *  2ع ة  6 /سالاي س ليا
2218-12-26

 .7ل د ل الاي ل سية ( لك ي)
 .8ا يخ ال د ا ل صف
 .9أا ف ل ق
ل ف لعا ع ف لط ة ل ا أساسياي لفي ياء ل ية.
ع ف لط ة ل ا ما ي ع ق بالفي ياء لح ي ة كالنظ ية لن ية لااصوة نظ يواي ل كيول لو
ل ف لاا
 :عة ل ينية ل جاي ل ادية ل مج بين ل عاني لفي يائية لق نين ا قاقاي ل ياضية ف ح أفوق لطالول
نح لنظ ياي لع ية ط يقا ا.
.12
ام حاناي ل ية 15%
م حا لفصأ ل سي ا
لن اياي لي مية 4%
ام حا لن ائي 50%
ي ئق ل قييم

6%

اخ ا ي لي مية ل

ية لفص ية

ل ع قة بقاب ية ل ظيف ل ط
ل ا ي لعامة ل نق لة ( ل ا ي :خ
 -1ك ابة ل ح في ا ي ع ق بالفي ياء لح ي ة لفي ياء ل ية.

ل اصي ).

 . 11بنية ل ق
:س

ا
ل اني

ل الاي

3
3
3

ل الث
3
ل بع
3
لاام

ل اد

3
3

ل ابع
3
ل امن
3
ل اسع
لعا

3
3

لحاد ل

ل اني ل

3

ما جاي ل ع م ل ط بة

سم ل ح  /ل ض

 1-1مووا اووي لفي يوواء ل يووة
 2-1مق مة في لن ية.
 3-1ل حا لقص ية.
 4-1ق نين ني ن ل ح كة.
 5-1ح ياي غالي .
 6-1م أ ن ية ني ن.
 7-1ج بوووووووووة مايك ووووووووو -
م لي.
 8-1ف ضوووووووووياي لنظ يوووووووووة
لن ية لااصة.
 9-1ح ياي ل ن .
 12-1ن ائج ح ياي ل ن
 -1ن ية لط ،
 -2ن ية ل من،
 -3ن ية ل لة.
 11-1لك ة لن ية.
 12-1لق لن ية.
 13-1لطاقة لن ية.
 14-1لعاقوووووة بوووووين لطاقوووووة
ل خم.
ف لت.
إلك
م ائأ مح لة.

لنظ ية لن ية لااصة

و ء ا وعا
ي.
.
لح
م صووووووووا

 1-2ي يعة ل
لك مغنايي
 2-2إ عا
 3-2ن عووووووووا
إ عا .
 4-2ا عا لج م اس د.
 5-2ييوووووف ا وووووعا لج وووووم
اس د.
ي ي -جين .
 6-2قان
 7-2قوووان بانوووا ل وووعا .
 8-2لظوواا لك ضوو ئية.
 9-2ف ووي نين و اين ل ظوواا
لك ض ئية.
 12-2ط يقوووووووواي لظوووووووواا
لك ض ئية .م ائأ مح لة.
 1-3ك وووووووووووواف لن ووووووووووووا
ا عالي لط يعي.
 2-3لن ا ل ية
م ،
 -1ن
ف د.
 -2ن
 3-3نظ يووووووووووة إسوووووووو و طا
ل ف د.

ي يقة ل ع يم
محاض
محاض

محاض
محاض

محاض

إ عا لك

مغنايي ي

محاضوووو
م حا
محاض

محاض

محاض

محاض
ل كيل ل

محاض

محاض

+

ل الث ل

3

م ائأ مح لة.

3

 1-4ك وواف  :ووعة ل ووينية.
 2-4ان ا  :عة ل ينية.

3

 :وووووووعة

ل بع ل
لاام

ل

ل اد

ل

3

ل ابع ل
ل امن ل
ل اسع ل
لع
لحوووووووووووووووووووووواد
لع
ل ووووووووووووووووووووووووواني
لع
ل الوووووووووووووووووووووووووث
لع
ل بوووووووووووووووووووووووووع
لع
لاووووووووووووووووووووام
لع

3
3
3
3
3
3

3
3
3

ل ووووووووووووووووووووواد
لع

3

ل ووووووووووووووووووووووووابع
لع

3

ل وووووووووووووووووووووووووامن
لع
ل اسووووووووووووووووووووووووع
لع
ل اث

ووووو و

 3-4قيوووووووا
ل ينية.
 4-4أيياف  :عة ل ينية
 1-4-4ييووف  :ووعة ل ووينية
،
ل
 2-4-4ييووف  :ووعة ل ووينية
لاطي لحاد.
 5-4ي يعووووة حيوو و د  :ووووعة
ل ينية.
 6-4نك ا  :عة ل ينية.
 7-4أثي ك م ن.
 8-4ان ا ل .
لف وووووو و .
 9-4م صووووووووا
أس ـة .م ائأ مح لة.
 1-5مق مة.
 2-5ف ضية د ب لي.
 3-5حي د إلك ناي.
ناي.
 4-5حي د لني
 5-5مووووووا اووووووي م جوووووواي د
ب لي
 6-5س لة م جة د ب لي.
سو و لة
 7-5سو و لة لطو و
ل ج لة.
 8-5ج بة ل ق ل د .
 9-5م أ لادقة.
أس ـة .م ائأ مح لة.
ل ق موووووووووووووووة ،ييوووووووووووووووف
ل ي جين
نظ يووووووووووة بوووووووو و فووووووووووي
ل يوووو جين ،ووو و قا ياقوووووة
ل ي جين
ل بط ل
ايجوووووووواد ل وووووووو لة ل يووووووووة
ل لك ووو و  ،ف ضوووووياي بووو و
ل ي جين
ل ف ي ييف
وو قا معادلووة لعوو د ل وو جي
باس و ا ف ضووية ب و ل انيووة،
فووووي
ن قووووااي الك وو و
ل ي جين
ح كة ن ل ي جين .أس ـة
م ائأ مح لة

ا عة ل ينية

محاضوووو
م حا
محاض

+

محاض
محاض

محاض
محاض
محاضوووو
م حا
لصفاي ل جية ل ج ي اي محاض

+

محاض
محاض
محاض

لي

جين

محاضوووو
م حا

+

محاض
محاض
محاض

محاض
محاض
محاضوووو
م حا

+

 ل نية ل ح ية.12
لق ء ي ل ط بة
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 كل ل ق
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.1977  ج ة ي عة سنة،  ب. ف، أساسياي لفي ياء-1
 ا مو.د
 ل ا ح واد. يالل نااي لافاجي د. د، لفي ياء ل ية-2
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. ج ة لط عة ل انية،  ن ث باي، مفاايم في لفي ياء لح ي ة-3
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أسا ل اد
 اينا. د،  مظف جاسم. د، لك يم ل لح ين
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 ب.(د

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .1المؤسسة التعليمية

قس ن في ياء

 .2القسم الجامعي  /المركز

ن ميكانيك ن ليلي

 .3اسم  /رمز المقرر
 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس 322PHAM /

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

90
2019/2018

 .9أهداف المقرر
نن يفه ن طا ب ن م هات وكيفية تطبيقها
نن يس عمل ن طا ب تفاضل وتكامل ن م هات في عل ن ركة
أدتنك ن طا ب دني اميك ن س بصوتة عامة ون ركة على خط مس قي بصوتة خاصة
أن يفه ن طا ب ن ميكانيك ن سماوي
أن يدتك ن طا ب معادات ا رننج وهامل ون ويس عملها في دني اميك ن س

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -تمكي ن طا ب على ن معرفة وفه مادة ن في ياء
أ
أ
أ
أ
أ

 نعدند كوندت مدتبة ومؤهلة لعمل في ن مؤسسات ن علمية ون ربوية-

 الم ارا ال اصة بالموضوع نن يك سب ن طا ب مهاتة في نخ صاخ ن في ياءرائق التعليم التعلم
م خال مقايي

نسلوب ن م اق ة ناخ باتنت ن يومية

رائق التقييم
وناخ باتنت

ن قاتير

ناخ باتنت ن يومية ون فصلية
 م ارا التف ير نسلوب ن ونت بي ن طا ب وناس اذ نعدند تقاتير نسبوعيةرائق التعليم التعلم
نسلوب ن م اق ه
مقياس ن طبيق ن علمي في ن مخ برنت
رائق التقييم

-

ن قاتير ن ظرية
ن دتجات

ناخ باتت
ن قاتير ن مخ برية ن قاتير ن ظرية
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). أسلوب ن م اق ة -أسلوب ن ب ث ن علمي ونعدند ن قاتير

 -مماتسة طرق ن فكير ن م قدمة (فرس فرضيات وناس اج) -

 بنية المقرر.11
ريقة التقييم
ناخ باتنت

ريقة التعليم
نظري

 المسا/ اسم الوحد
أ الموضوع
Vectors

م رجا التعلم
المطلوبة
نس عمال ن طا ب

ونام انات

(Vectors - The

مفردنت ن م هات في

ون قاتير

Scalar Product -

ن طبيقات ن في يائية

الساعا

اأسبوع

ساعة12 4+3+2+1

The Vector
Product - An
Example of the
Cross Product:
Moment of a
Force - Triple
The )Products
change of
coordinate
system Derivative of a
Vector
Tangential and
normal
components of
acceleration
ناخ باتنت
ونام انات
ون قاتير

نظري

Velocity and يفية نس عمال تفاضل
acceleration in

وتكامل ن م هات في

cylindrical

عل ن ركة ين سرعة

coordinate

ون ع يل في

Velocity and

ناحدنثيات ن كاتتي ية

acceleration in

ون قطبية وناسطوننية

spherical

ون كروية

coordinate

 ساعة15 8+7+6+5
9+

Linear
Momentum
Newton's Laws

ناخ باتنت

نظري

ونام انات
ون قاتير

Force as a

أن يدتك ن طا ب عل

function of

ن ركة ودني اميك

position only.

ن س ون ركة على

The concept of

 ساعة18

+10
12+11

خط مس قي

+14+13+
15

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
ونام انات
ون قاتير

نظ

تي

The harmonic ي

أن يفه ن طا ب

oscillator

ن قونني ن ي ت ك

The energy

ن ركة وكيفية وصف

equation for

ن ركه م خال

smooth

ن معاد ه ن خاصه بها

 ساعة18

+17+16
+19+18
21+20

constraint

و اات مخ لفه

The simple
pendulum
Translation
Motion of the
coordinate
system

ناخ باتنت

نظري

ونام انات
ون قاتير

Magnitude of the

نن يفه ن طا ب

angular

ن ميكانيك ن سماوي

momentum in

وم خال قونني

central field
Central Force
Orbits

بلر ويس طيع نن

15
+23+22
+25+24
26

يوصف م اات
ن طاقه ن مخ لفه

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

LaGrange's

يفه ويس ل ن طا ب

+28+27

30+29

معادات ا رننج

12

ونام انات

equation

وهامل ون في دني اميك

Hamilton

ن س

equation

ون قاتير

 .12البنية التحتية
القراءا




ى ن صوخ ناساسية

المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

ى

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

الكت والمن هج المقررة

ن مخ برنت ن عملية

ن طبيقية ن مه ية ن س وية

 .13القبول
ن قبول بموجب آ ية ن قبول ن مرك ي

المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة
التحديث

ن ر م ن خطة ناس عابية ن مقرتة

المفر ا
system of particles
Collisions
Center of mass and rocket motion
components of acceleration
The energy equation for smooth
constraint

الماح ا

نموذج وصف المقرر

م.د .ميسو رياض

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغدا

 .2القسم الجامعي  /المركز

كلية التربية للعلو الصرفة /ابن ال يثم (قسم الفيزياء)

 .3اسم  /رمز المقرر

المناهج

 .4البرامج التي يدخل في ا

الب الوريول في كليا التربية

 .5أش ال الحضور المتاحة

اسبوعي

 .6الفصل  /السنة

رائق التدريس

PHMP

-

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

/ /

 .9أهداف المقرر
يهدف امقرر اى التعرف على  :معى العلم  ،وماهي خطوات التفكر العلمي ،وماذا تشمل مكوات العلم (مستوات امعرفة
العلمية )  ،وكيف مكن تصنيف مستوات امعرفة العلمية ومهارات التفكر العلمي ،وماهي أهداف وخصائص العلم  ،وماذا يع
مفهوم التكنولوجيا وماهي ااجاهات ا ديثة ي تدريس العلوم  .كما يهدف امقرر اى التعرف على امفهوم القدم وا ديث
للمنهج وماهي سلبيات واجابيات كل منهما أضافة اى التنظيم امنطقي والسايكولوجي للمنهج  ،م التعرف اى مكوات امنهج
ا ديث .ومن أهداف امقرر التعرف على أسس بناء امنهج وأنواع امناهج الدراسية ( خصائص  ،سلبيات  ،اجابيات ) .كذلك
التعرف على ااهداف الربوية من حيث (امعى ،اامية  ،مستواها ،صياغتها ،جااها ) .وماذا نع بكل من (طريقة وأسلوب
واسراتيجية ) التدريس  ،كما يهدف امقرر للتعرف على تصنيف طرائق التدريس والنظرات امنبثقة منها  ،وفلسفة التدريس
امختري وأمية امختر ي تدريس العلوم والسامة امهنية  ،أضافة اى التخطيط ي التدريس وأميته وأنواع اخطط الدراسية
وكيفية كتابة اخطة اليومية .

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ  -التعرف على بيعة العلم م وناته أهدافه خصائصه عملياته .
أ  -أ را مف و المن ج القديم الضيق الحديث الواسع المقارنة بين ما بم تلف الجوانب .
أ  -التمييز بين التن يم المنطقي الساي ولوجي للمن ج عاقت ا بم ونا المن ج الحديث .
أ  -التعرف على أسس بناء المناهج الدراسية عاقة التربية بالفلسفة الثقافة .
أ  -التعرف على أنواع المناهج الدراسية ا را العاقا بين ا من خال مميزا كل من ا .
أ  -أ را مف و ااهداف التربوية مجاات ا مستويات ا كيفية صيا ت ا .
الطريقة ااستراتيجية ) في التدريس كيفية التمييز بين ا .
أ  -أ را مف و ( ااسلو
أ  -التعرف على أنواع رائق التدريس تصنيف ا حسب الن ريا المنبثقة من ا .
أ  -التعرف على أهمية التدريس الم تبري قواعد السامة الم نية في الم تبرا .
أ  -أ را مف و الت طيط في التدريس التمييز بين أنواعه التعرف على ابر عناصر .
 الم ارا ال اصة بالموضوعبيعة تن يم كل من ا .
– المقارنة بين أنواع المناهج أسس تن يم ا
– صيا ة ااهداف العامة ال اصة اا را السلوكية بم تلف مجاات ا مستويات ا.
– تقديم رل نمو جي من قبل الطلبة في ما ال يمياء باعتما الطرائق التقنيا الحديثة .
 كتابة خطة تدريسية بموضوع معين ضمن ااختصا العلمي .رائق التعليم التعلم
 المحاضر المناقشة . خرائط التف ير . المن ما المتقدمة . المنشطا العقلية المعرفية .رائق التقييم
 ااختبارا التحريرية. ااختبارا الشفوية . تطبيق فر ي كتابة نمو م ارا التف ير ااستنتا ااستقراء ااستنبا التفسير . -التصنيف

ل طة تدريسية في موضوع التطبيق مع الوسائل التقنيا التعليمية .

.

رائق التقييم
_ امتحا الفصل اا ل
_ امتحا نصف السنة (مركزي)
_ امتحا الفصل الثاني
_التطبيق الفر ي
_ امتحا ن ائي

 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ). القدر على التدريس ( اعتما رائق التدريس المناسبة ) .القدر على التوضيح المناقشة .م ار التصنيف المقارنة . -م ار الت طيط للدرل صيا ة اا را السلوكية .

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

م رجا التعلم
المطلوبة
التعرف على مف و
ر التف ير
العلم
خطوا التف ير
العلمي.
تصنيف مستويا
المعرفة العلمية
م ارا التف ير
العلمي .
التعرف على أهداف
العلم خصائصه
مف و الت نولوجيا
فلسفة تدريس العلو
التعرف على مف و
المن ج (القديم
الحديث ) سلبيا
ايجابيا ثم المقارنة
بين ما .
التمييز بين تن يم
المن ج (المنطقي
الساي ولوجي)
توضيح العاقة
بين ما .
ااسال المعرفي
ااسال ااجتماعي
ااسال النفسي
ااسال الفلسفي

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

مف و العلم

المحاضر
المناقشة

م ونا العلم

خرائط التف ير
المنشطا
أس لة شفوية
العقلية
المعرفية

العلم الت نولوجيا

المحاضر
المناقشة

المن ما
المتقدمة
المن ج القديم الحديث
خرائط
التف ير

أسس تن يم المن ج

أسس بناء المن ج
أسس بناء المن ج

المنشطا
العقلية
المعرفية
خرائط
التف ير
المحاضر
المناقشة
المحاضر
المناقشة

امتحا الفصل اا ل
التعرف على من ج
(الموا المنفصلة
المجاا الواسعة
الموا المترابطة)

أنواع المناهج
الدراسية ( المناهج
التقليدية )

أنواع المناهج
التعرف على من ج
الدراسية (المناهج
(النشا الميول
المواقف ااجتماعية) الحديثة )
التعرف على المن ج
المحوري الوحدا

ريقة التقييم

أنواع المناهج
الدراسية (المناهج
الحديثة )

المن ما
المتقدمة
خرائط
التف ير
المن ما
المتقدمة
خرائط
التف ير
المن ما
المتقدمة
خرائط
التف ير

أس لة شفوية

أس لة شفوية

أس لة شفوية

أس لة شفوية

أس لة شفوية
أس لة شفوية
أس لة
تحريرية
أس لة شفوية

أس لة شفوية

أس لة شفوية

المحاضر
عناصر المن ج
توضيح م ونا
المن ج العاقا بين ا الدراسي كن ا رباعي المناقشة
التعرف على معنى
المحاضر
عناصر المن ج
ااهداف التربوية
أس لة شفوية
الدراسي كن ا رباعي المناقشة
أهميت ا مصا ر
اشتقاق ا
التمييز بين ااهداف
(العامة ال اصة
خرائط التف ير صيا ة
اا را السلوكية) عناصر المن ج
ااهداف
المن ما
الدراسي كن ا رباعي
شر الغر
التربوية
المتقدمة
السلوكي كيفية
صيا ته
صيا ة
التعرف على المجال
المحاضر
تصنيف اا را
اا را
المعرفي لا را
المناقشة
السلوكية
السلوكية
السلوكية مستوياته
التعرف على المجال
صيا ة
المحاضر
تصنيف اا را
الوجداني الم اري
اا را
المناقشة
السلوكية
لا را السلوكية
السلوكية
مستويات ا
التعرف على مف و
المحاضر
المحتو ال برا
(المحتو ال بر
أس لة شفوية
المناقشة
التعليمية
التعليمية ) قواعد
اختيار محتو المن ج
التمييز بين ( ريقة
أسلو استراتيجية)
خرائط التف ير
التدريس التعرف
أس لة شفوية
رائق تدريس العلو
المناقشة
على أسس مميزا
معايير اختيار ريقة
التدريس الجيد
المن ما
تصنيف رائق
المتقدمة
التدريس التعرف
أس لة شفوية
رائق تدريس العلو
خرائط
على ن رية بياجيه
التف ير
المعرفية
المن ما
التعرف على ريقة
المتقدمة
رائق التدريس
ااست شاف الموجه
أس لة شفوية
المنشطا
المنبثقة من الن رية
(معنى خطوا
العقلية
المعرفية
مزايا سلبيا )
المعرفية
المن ما
التعرف على ريقة
المتقدمة
رائق التدريس
حل المش ا
أس لة شفوية
المنشطا
المحاضر المبرمجة المنبثقة من الن رية
العقلية
المعرفية
(معنى خطوا
المعرفية
مزايا سلبيا )
المن ما
رائق التدريس
التعرف على بيعة
أس لة شفوية
المتقدمة
ن رية س نر السلوكية المنبثقة من
أس لة شفوية

التعليم المبرمج (
أنواعه مميزاته
سلبياته ) الحاسو
التعرف على بيعة
الن رية ااجتماعية
التعليم التعا ني
(معنى خطوا
مميزا )
التعرف على ريقة
المناقشا الجماعية
(المعنى ال طوا )
ايجابيات ا سلبيات ا
التعرف على ريقة
االعا التعليمية
(التعريف ال طوا )
اايجابيا السلبيا

الن رية السلوكية

رائق التدريس
المنبثقة من الن رية
ااجتماعية

المحاضر
المناقشة

أس لة شفوية

رائق التدريس
المنبثقة من الن رية
ااجتماعية

المحاضر
المناقشة

أس لة شفوية

رائق التدريس
المنبثقة من الن رية
ااجتماعية

المحاضر
المناقشة

أس لة شفوية

امتحا
التعرف على
العلمية
العر
ااستجوا (المعنى
المزايا ال طوا
السلبيا )
التعرف على الزيارا
الميدانية عدا
التقارير (المعنى
اايجابيا السلبيا )
التعرف على التدريس
الم تبري السامة
الم نية احتيا ا
ااما أثناء التجار
التعرف على مف و
الت طيط أهميته في
التدريس أنواع
ال طط التدريسية
أسس كتابة ال طة

 .12البنية التحتية

خرائط
التف ير

أس لة
تحريرية

الفصل الثاني

رائق تدريس أخر

المحاضر
المن ما
المتقدمة

أس لة شفوية

رائق تدريس أخر

المحاضر
المناقشة

أس لة شفوية

الم تبر في تدريس
العلو

خرائط التف ير
أس لة شفوية
المن ما
المتقدمة

الت طيط في التدريس

المحاضر
المناقشة
خرائط
التف ير

تطبيق فر ي مع كتابة
خطة تدريسية يومية
تطبيق فر ي مع كتابة
خطة تدريسية يومية
تطبيق فر ي مع كتابة
خطة تدريسية يومية

عدا نمو
خطة

القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

العفون  ،ادية حسن يونس وفاطمة عبد اامر الفتاوي (
"مناهج وطرائق تدريس العلوم "  ،مكتبة الربية ااساسية  ،بغداد .

):

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

ما أسس تربية ما علم النفس التربوي ما التعليم الثانوي

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ه ا إيجا اً مقت يا ً أهم خصائص المقرر ومخرجا التعلم المتوقعة من
الطالب تحقيق ا مبرهنا ً عما إذا كا ق حقق ااستفاد القصو من فر التعلم المتاحة .واب
من الربط بين ا وبين وصف البرنامج.

 .1الم سسة التعليمية

كلية التربية للعلوم الصرفة  /ابن ال ي م

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الفيزياء

 .3اسم  /رمز المقرر

مختبر تعليمي 434PHEL

 .4البرامج التي ي خل في ا

البكالوريو

 .5أشكا الح ور المتاحة

ال وام اليومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7ع د الساعا ال راسية (الكلي)  16ساعة باأسبوع
 .8تاريخ إع اد ه ا الوصف

2019/2018

 .9أه اف المقرر





تعرف الطلبة على أهمية التجار التعليمية وعاقته بمواضيع الفيزياء
محاولة ف م خوا كل تجربة وما يتعلق بالظاهر الفيزيائية والمب أ الفيزيائية الخا
ب ا
تعريف الطلبة على كيفية استخ ام اادوا وااج ز ااي احية
تو يف المعرفة العلمية للطالب بشكل عملي مما يساع ويس ل عليه ايجاد حلو
لمعظم المشكا الحياتية.

.10

مخرجا التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -المعرفة والف م

تعرف .Demonstration instruments Lab

ُ
تعرف الربط بين المختبر التعليمي والفتر التطبيقية للطالب المرحلة الرابعة.

ُ

 الم ارا الخاصة بالموضوع.a
.b
.c
.d







إكسا الطالب معرفة بااج ز كافة .
إكسا الطالب معرفة شاملة بالمباد الفيزيائية المتعلقة بالحرار والك ربائية
والميكانيك
إكسا الطالب معرفة بالظواهر البصرية
إكسا الطالب معرفة بالخوا المغناطيسية

طرائق التعليم والتعلم
التجربة
الحوار
المناقشة
وطر اأم لة
والمعلوما المتوفر عبر اإنترنت.
طرائق التقييم

 تق يم التقرير ااسبوعي للتجربة
 اامتحانا الش رية
 النشاط اليومي للطلبة ( التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ).
ج -م ارا التفكير
 -1طر اأس لة أثناء التجربة  ،لغرض اربط الجانب العملي مع النظري .
 -2ربط التجربة العملية بالتطبيقا ال ن سية والتكنلوجية.
د  -الم ارا
الشخصي ).

العامة والمنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف والتطور

 -1ااستخ ام اام ل للمفاهيم المتعلقة بموضوع التجربة وتو يف ا للمعرفة المتكاملة
بخصو تفسير الظواهر العلمية
 -2ااستخ ام اام ل لاج ز ومعرفة كيفية استخ ام ا

 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

مخرجا التعلم المطلوبة

1

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا الطلبة المعرفة في
تجار الفصل ااو
والمفاهيم ااساسية لكل
تجربة

2

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية للحرار

3

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية
للميكانيك

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية لل وء

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية للحرار
والميكانيك و ال وء

4

5

6

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية لل وء

اسم الوح  /المساق أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة
التقييم

التعرف على تجار الفصل ااو
بشكل عام

نظري
+
عملي

نشاط
يومي

الحرار
 تم د الغا ا
 عاقة ال غط ب رجة
الغليا
 تم د السوائل
 تم د الجوام
 انتقا الحرار اإشعاع
ميكانيك الجوام والموائع
 تحقيق قانو العزوم
 الميزا
 تحليل القو على السطح
المائل
 الم خة الماصة
 الم خة الماصة الكابسة
ال وء ال ن سي والظواهر
البصرية
 انتقا ال وء بخطوط
مستقيمة
 تكو الب ر في المرايا
والع سا
 تحقيق قانوني اانعكا
 تحقيق قانوني اانكسار
والزاوية الحرجة
 انكسار ال وء في الماء
 تحليل ال وء في الموشور
المجسم
صن وق الحرار
صن وق الميكانيك
صن وق ال وء

العارض فوق الراسي

نظري
+
عملي

إمتحا
يومي
ونشاط
يومي

نظري
+
عملي

امتحا
يومي
ونشاط
يومي

نظري
+
عملي

نظري
+
عملي

نظري
+
عملي

امتحا
يومي
ونشاط
يومي

إمتحا
ش ري
امتحا
يومي
ونشاط
يومي

7

8

9

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية
للك رباء

الك ربائية واامواج
الك رومغناطيسية ال قيقة
(الجزء ااو )
نظري
 الجر الك ربائي
+
 المحولة الك ربائية (الرافعة)
عملي
 المحولة الك ربائية
(الخاف ة )

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية
للك رباء

الك ربائية واامواج
الك رومغناطيسية ال قيقة
(الجزء ال اني )
 الحث الك رومغناطيسي
 المول الك ربائي
 المحر الك ربائي

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم ااساسية
الك ربائية و ال وء

2و8
(مجموعا )
=16

نظري
+
عملي

امتحا
يومي
ونشاط
يومي

نظري
+
عملي

إمتحا
ش ري

نظري
+
عملي

امتحا
يومي
ونشاط
يومي

مراجعة شاملة بتجار الفصل
ااو

نظري
+
عملي

نشاط
يومي

نظري
+
عملي

نشاط
يومي

العارض فوق الراسي
الك ربائية واامواج
الك رومغناطيسية ال قيقة

استح ا تجربة حوض
التح يث:
إكسا المعرفة في
المويجا وتجار حوض
المفاهيم اامواج الصوتية الجريا ( اهر دوبلر )

10

2و8
(مجموعا )
=16

11

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم الفيزيائية

12

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم الفيزيائية

مراجعة شاملة بتجار الفصل
ااو

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم الفيزيائية

امتحا نظري شامل

13

امتحا
يومي
ونشاط
يومي

نظري

امتحا
فصلي

14

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم الفيزيائية

امتحا نظري شامل

15

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم الفيزيائية

امتحا عملي شامل

16

2و8
(مجموعا )
=16

إكسا المعرفة في
المفاهيم الفيزيائية

امتحا عملي شامل

+18+17
20+19
+22+21
تطبيق طلبة المرحلة الرابعة
24+23
إكسا الطلبة المعرفة في
2و8
تجار الفصل ال اني
(مجموعا )
25
والمفاهيم ااساسية لكل
=16
تجربة
إكسا المعرفة في
2و8
(مجموعا ) المفاهيم ااساسية ل وائر
26
المنطق
=16
2و8
(مجموعا ) ك لك
27
=16
2و8
(مجموعا ) ك لك
28
=16
2و8
(مجموعا ) ك لك
29
=16

نظري

عملي

عملي

امتحا
فصلي

امتحا
فصلي

امتحا
فصلي

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة

30

2و8
(مجموعا )
=16

ك لك

التعرف على تجار الفصل
ال اني ( دوائر المنطق )
اساسيا النظام ال نائي
والعشري
بوابا ،XOR, NOR,
البوابة المركبة OR/NOR ,
AND/NAND,
الجامع النصفي والجامع التام
الع اد التصاع ي والتنا لي
واشارا المرور
مراجعة عامة لتجار الفصل
ال اني
امتحا عملي شامل

نظري
+
عملي
نظري
+
عملي
نظري
+
عملي
نظري
+
عملي
نظري
+
عملي
عملي

نشاط
يومي
نشاط
يومي
نشاط
يومي
نشاط
يومي
نشاط
يومي
امتحا
فصلي

 .12القبو
المتطلبا السابقة

في ضوء آلية القبو المركزي

أقل ع د من الطلبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكبر ع د من الطلبة

أكبر من الخطة ااستيعابية المقرر

القراءا المطلوبة :
 النصو اأساسية
 كتب المقرر
 أخر

كتب المقرر  :ااج ز ووسائل ااي ا في الفيزياء
تأليف  :أ.م فياض عب اللطيف نجم
م .ضياء عب علي تويج
أخر :
توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع علم الفيزياء
متعلق بكافة التجار العلمية المخصصة له

متطلبا خاصة ( وتشمل على سبيل الم ا
ور العمل وال وريا والبرمجيا
والمواقع االكترونية )

يتمتع الطلبة بإجراء الع ي من التجار العملية تحت
إشراف أسات أكفاء في ه ا المجا .

الخ ما ااجتماعية ( وتشمل على سبيل
الم ا محاضرا ال يوف والت ريب
الم ني وال راسا المي انية )

مشرف المختبر التعليمي
د .سمير عطا مكي

توجيه الطالب في اإعتماد ال اتي لرؤية جميع
التطبيقا الحياتية عبر التطبيق العملي وتفاعل
الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل
المتاحة

نموذج وصف مقرر
مراجع اداء مؤسسا التع يم العالي ( مراجع البرنامج ااكاديمي )
وصف المقرر
يوفر وصف ن مقرت ه ن ني ا نًث مق

باً اه خصائص ن مقرت ومخرجات ن عل ن م وقعة م ن طا ب ت قيقها مبره اً

عما نذن كان قد حقق ناس فادة ن قصو م فرخ ن عل ن م احة  ،وابد م ن ربط بي ها وبي وصف ن برنامج ي

1

ن مؤسسة ن عليمية

2

ن قس ن امعي  /ن مرك

3

نس  /تم ن مقرت

4

ن برنامج ن ي يدخل فيها

ن بكا وتيوس

5

نشكال ن

وت ن م احة

ن دونم ن يومي

6

ن فصل  /ن س ة

7

عدد ن ساعات ن دتنسية (ن كلي)

8

تاتيخ نعدند ه ن ن وصف

9

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء
ن ربية ن عمليةPHV 428

2019 - 2018
120
2018ى2019
نهدنف ن مقرت

أ

تطبيق ن مفاهي و ن مباديء و ن ظريات ن ربوية و ن فسية و ن عملية أث اء ف رة ن ربية ن عملية تطبيقا
ص ي اي

ب

ت مية و تطوير ن مهاتنت ن خاصة باس خدنم طرنئق ن دتي
ن ي تساعد ن طلبة على حس نادنء و أتقان ن دتي

ج

و ن ق يات ن ربوية و ن مخ برنت ن علمية

بعد ن خرج ي

ت مية و تطوير قدتنت ن طلبة و تمكي ه م أ ساب ن مهاتنت ن و يفية ن خاصة بمهمة ن دتي

ادنء

أعما ه ب اح و حل ن م كات و مونجهة جميع مونقف ن ياة أث اء م نو ة ن مه ة ي
د

مساعدة ن طلبة على أ ساب نات اهات و ن قي ن خاصة بمه ة ن دتس و ن ي تكسب سلوكه بعد
ن خرج نوعا م ناس قرنت و تؤدي دو نت كبي نر في ب اء شخصياته و ت قيق تكاملها ي

ه

ت مية ن قدتة د ن طلبة /ن مطبقي على ن ك و ن قيي في ضوء معايير قياسية م ددة و تعريفها
تعريفا دقيقا ه ن ن غرس ي

و

أعدند ن طلبة /ن مطبقي نفسيا و تربويا و مه يا لقيام بمه ة ن دتي

10

بعد ن خرج ي

مخرجات ن عل وطرنئق ن علي ون عل ون قيي
ن معرفة ون فه

أ
أ1
أ2

تعرف ن طلبة  /ن مطبقي على أهمية ن ربية ن عملية في توفير فرصة عملية طبيق ن مفاهي و

ن مباديء و ن ظريات ن ربوية ي
أتاحة ن فرصة لطلبة  /ن مطبقي

مماتسة ن مهمات ن ربوية بصوتة عملية في ميدننها ن قيقي و

هو ن مدتسة ي
أ3

أتاحة ن فرصة لطلبة  /ن مطبقي أ ساب ن مهاتنت ن ربوية بصوتة تدتي ية و م ظمة ي

أ4

تعرف ن طلبة  /ن مطبقي على ع اصر ن موقف ن عليمي ب كل حقيقي  ،و أد نتك ن عاقة بي ه
ن ع اصر ي
ن مهاتنت ن خاصة با موضوض

ب
ب1

أن يك سب ن طلبة  /ن مطبقي ن مهاتنت ن اثمة مماتسة نادونت ن م عددة ن ي تفرضها طبيعة

ب2

أن ي عامل ن طلبة  /ن مطبقي مع ن مدتسي و نادنتة ن مدتسية و أن ي دتبون على بع

ن عمل في ن دتي

ي

ن مهمات

نادنتية و ي عرفون على نامكانات ن قيقية لمدنتس و روف ن عمل فيها ي

ب3

أن يك سب ن طلبة  /ن مطبقي بع

ب4

أن ي دتب ن طلبة  /ن مطبقي على أعدند ن دتوس و أسا يب ن دتي

ي

نات اهات ناي ابية ن و مه ة ن دتي

و ن خطيط لدتس ي

طرنئق ن علي ون عل
ن م اضرة  ،ن م اق ة و ن ونت  ،ن عروس ن عملية ي
طرنئق ن قيي
تقيي أدنء ن طلبة  /ن مطبقي وفقا أس ماتة ماحظة ت

م ن مهاتنت ناساسية ن اثمة ل دتي

 ،ترنفقها

ن م اق ة ما بي ن دتيسي ن مدتب ون طا ب م جهة وما بي ن طلبة ناقرنن ون طا ب م جهة أخر ل أ يد
على نقاط ن قوة في نادنء و م او ة ت اوث نقاط ن
ج

عف ي

مهاتنت ن فكير
ج1
ج2
ج3

تعرف ن طلبة  /ن مطبقي على مهاتنت ن فكير ن اثمة و ن ي تساعده في معا ة و حل م ا ل
ن ياة ن مخ لفة ي

تدتيب ن طلبة  /ن مطبقي على كيفية تو يف مهاتنت ن فكير في ن دتي
تدتيب ن طلبة  /ن مطبقي على طرنئق و أسا يب ن دتي

ي

ن ي تساعد على ت مية مهاتنت ن فكبر ي

ج4

تدتيب ن طلبة  /ن مطبقي على ناخ بأسلوب ن فكير ن علمي و نس خدنمه في معا ة ن ق ايا و
ن م ا ل في ضوء أحدث ن معاتف ن علمية ي
طرنئق ن علي ون عل

ن م اضرة  ،ن م اق ة و ن ونت  ،ن عروس ن عملية  ،ناسئلة ن صفية ي
طرنئق ن قيي
نأخ باتنت نأدنئية لطلبة  /ن مطبقي ي
ن مهاتنت ن عامة ون م قو ة (ن مهاتنت ناخر ن م علقة بقابلية ن و يف ون طوت ن خصي)

د
د1

أن يك ف ن طلبة  /ن مطبقي قدتنته و أمكاناته ن نتية م خال مماتس ه ن عملية مهمات

د2

أ ساب ن طلبة  /ن مطبقي مهاتنت ن عل ن نتي يصب ون قادتي على ن وصل ن ى مصادت ن قافة

ي

ن عمل في ن دتي

ن مخ لفة بأنفسه و نافادة م ها ي
د3

ت مية ن قدتة د ن طلبة  /ن مطبقي على ن ك و ن قيي في ضوء معايير قياسية م ددة ي

11
ناسبوض
4+3+2+1

ب ية ن مقرت
ن ساعات

مخرجات ن عل

نس ن وحدة /ن مساق

ن مطلوبة

نو ن موضوض

 16= 4*4أ ساب

ى آدنب مه ة

ن طلبة/ن مطبقي

ن ري

معلومات ع مه ة

ن دتي

ن دتي

و ن م اهدة

في ن مدنتس ي

و أس

ت ظيمه ،ناسئلة
ن صفية
/أهمي ها و

أنونعهاي
ى ن خطة

ن دتيسية
ون يوميةي
ى ن م اهدة
:مع اها

ن م اضرة ،

م اق ات

ن م اق ة ،

ن يد ي ن عروس ن عمليةي

ى أدنتة ن صف و

ن س وية

طريقة ن علي

طريقة ن قيي

شفوية

ون عليمات ن ي
ي بعها ن طا ب

أث اء ن م اهدةي

8+7+6+5

 16=4*4م اهدة نماذج م

ن م اضرة،ن م اق ة م اق ات

ى ن م اهدة

ن مدتسي في

ن عملية في

ن مدنتس ل عرف

ن مدنتسي

على نقاط ن قوة و

نقاط ن

،ن عروس ن عملية

شفويةي

عف ديه

و ناس فادة م ها في

ن طبيق ن فرديي
12+11+10+9

16=4*4

تدتيب ن طا ب

ى ن طبيق ن فردي

/ن مطبق على

و تمري عملي

 ،تدتي

ن دتي ي

على مهاتنت

ذ ك ب قسي طاب

16+15+14+13

16=4*4

20+19+18+17

 16=4*4مماتسة ن طلبة

ن دتي

(

ن دتيب نا لي يكي م اق ات
ناقرنن و شفوية ب اءة ي

ن صف ن ى

نس خدنم ن سبوتة م اميع تطبق
،ن هيئة ون غلق

تباعا كل أسبوض

،ن ع ي

آخر ن فصل

،ن غ ية ن مرتدة

ناولي

،ناس ونب

،ت ويع

م موعة ح ى

ن م يرنتي
ك
/ن مطبقي
ن دتي

ك
ى تطبيق جمعي

مهاتنت

ك

ك

تطبيق عملي في

تقيي أدنء

ن مدنتس

ن طلبة
/ن مطبقي وفقا

في ن ميدنن

أس ماتة

ن قيقي (ن مدنتس)

ن ماحظة
تربويا و علميا

24+23+22+21

16=4*4

28+27+26+25

16=4*4

ك
تدتيب ن طلبة

ك
ى م اق ة

/ن مطبقي على

ن م كات ن ي

ن ك ون قيي في

ونجهت ن طلبة

ضوء معايير قياسية

/ن مطبقي في

م ددةي

ف رة ن طبيق

ك
ناسئلة ن صفية و
ن م اق ة

ك
م اق ات
شفوية

ن معيي
ك

30+29

ك

12

ك

ن ب ية ن

ن قرنءنت ن مطلوبة :

ك

ك

ية

*ن صوخ ناساسية:

 النصو ااساسية
 كتب المقرر
 اخر

ى م اضرنت ع ن ربية ن عملية وفقا لمفردنتي

* ب ن مقرت  :ا يوجدي
*أخر :

ى ن ربية ن عملية بي ن ظرية و ن طبيق ،2007،
ن دك وت م مود حسان سعدي
ى ن ربية ن عملية ن ميدننية ،1981،ن دك وت م مد ثياد
حمدنن ي

ى تدتي

ن علوم في ضوء نات اهات ن ربوية ن معاصرة

،1993،ن دك وت عبد ن لطيف حسي حيدتي
م طلبات خاصة

تشمل على سبيل المثال رش العمل الد ريا
المواقع اال تر نية

ن خدمات ناج ماعية

البرمجيا

تشمل على سبيل المثال محاضرا الضيوف التدريب الم ني
الدراسا الميدانية

13

وتشة عمل ل دتيب على مهاتة ك ابة ن خطة ن يومية و
مهاتنت ن دتي

ناخر ي

ن طبيق ن معي طلبة ن صف ن رنبع في ن مدنتس

ن قبول
ن م طلبات ن سابقة

وفقا آ ية ن قبول ن مرك يي

نقل عدد م ن طلبة

20

ن بر عدد م ن طلبة

40

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

و ار التعليم العالي والبحث العلمي  /جامعة بغ اد

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم العلو التربوية النفسية  /كلية التربية – ابن ال يثم

 .3اسم  /رمز المقرر

القيال التقويم

ME

 .4البرامج التي يدخل في ا
 .5أش ال الحضور المتاحة
 .6الفصل  /السنة
 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

ساعة * شعبة /

ساعا اسبوعيا

-

 .9أهداف المقرر
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
ااختبارات التحصيلية ( اموضوعية – امقالية – اادائية ) وكيفية تصحيحها  ،كذلك كيفية اجراء التحليل ااحصائي لكل
فقرة من فقرات ااختبار واجاد اخصائص القياسية لكل فقرة ( صعوبة – سهولة – مييز – فعالية البدائل اخاطئة ).

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
أ -التعرف على مف و القيال التقويم مف و ااختبار التحصيلي.
أ -التعرف على انواع ااختبارا التحصيلية.
أ  -التعرف على خصائص ااختبارا الجيد .
أ -
أ -
أ -
 الم ارا ال اصة بالموضوع–م ارا صيا ة السؤال التحصيلي.
–م ارا بناء ال ار ة ااختبارية للفقرا التحصيلية.
رائق التعليم التعلم
المناقشة  -المحاضر
رائق التقييم
امتحا الفصل الدراسي اا ل
%
 م ارا التف يررائق التعليم التعلم

رائق التقييم

اامتحانا اليومية
%

اامتحا الن ائي
%

 الم ارا-

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).

 .11بنية المقرر
الساعا

اأسبوع

القياس  ،تعريفالتعرف على

اا ل
الثاني
الثالث
الرابع
ال امس
السا ل
السابع

م رجا التعلم
المطلوبة
ااختبار تعريفه وتصنيفاته -

2
2

واستخاماته

التعرف على العاقة بن القياس  -ااختبار تعريفه وتصنيفاته -

وااختبار والتقوم

واستخاماته

التعرف على التقوم تعريفه -

العاقة بن القياس وااختبار -

الحا ي
عشر

مناقشة
محاضر

2

التعرف على خطوات بناء -

 :-ااختبار التحصيلي من حيث

التقوم تعريفه واميته ي -

2

العملية التعليمية وانواعه

حاضرة

التعرف على حديد ااهداف -

خطوات بناء ااختبار -

حاضرة

وانواعه

 :-التحصيلي من حيث

2

التعرف على حديد احتوى -

حديد ااهداف -

2

حاضرة

التعرف على صياغة الفقرات

حديد احتوى -

حاضرة

وامبادئ العامة الواجب مراعتها
عند صياغتها

التعرف على ترتيب ااسئلة -

صياغة الفقرات وامبادئ

العامة الواجب مراعتها عند

حاضرة

صياغتها

2

التعرف على اعداد التعليمات -

ترتيب ااسئلة -

2

حاضرة

التعرف على اخراج ااختبار -

اعداد التعليمات -

حاضرة

2

التعرف على اختبارات ااختيار

اخراج ااختبار وطباعته -

حاضرة

2
الثاني عشر

وطباعته

من متعدد وقواعد اعدادها

ومزااها وعيوها

التعرف على ااختبارات امقالية
وانواعها  ،ذات ااجابة احددة (
القصرة وااكمال ) وذات
ااجابة امفتوحة وقواعد

2
الثالث عشر

المحاضر

واميته ي العملية التعليمية

الثامن

العاشر

القياس  ،تعريف

والتقوم

2

التاسع

اسم الوحد  /المسا
أ الموضوع

ريقة التعليم

اختبارات ااختيار من متعدد
وقواعد اعدادها ومزااها

حاضرة

وعيوها

تصحيحها ومزااها وعيوها
التعرف على التحليل ااحصائي

 :-للفقرات ويشمل

ااختبارات امقالية وانواعها ،
ذات ااجابة احددة ( القصرة
وااكمال ) وذات ااجابة

امفتوحة وقواعد تصحيحها

ومزااها وعيوها

حاضرة

ريقة التقييم
امتحا يومي
ر ااس لة
المناقشة

الرابع عشر

2
2

ال امس
عشر
السا ل
عشر

التعرف على ااختبارات امقالية

التحليل ااحصائي للفقرات

وكيفية استخراج معامات

 :-ويشمل

التعرف على ااختبارات

ااختبارات امقالية وكيفية

صعوبتها ومييزها

اموضوعية وكيفية استخراج

استخراج معامات صعوبتها

معامات صعوبتها ومييزها

2

ومييزها

وفعالية البدائل اخاطئة

ااختبارات اموضوعية وكيفية

2

اضرار اامتحاات

استخراج معامات صعوبتها

السابع عشر

2

حاضرة

حاضرة

ومييزها
وفعالية البدائل اخاطئة

:-امدرسيةالتعرف على

التعرف على الوسائل اضرار اامتحاات امدرسية
الاختبارية انواعها ( اماحظة

الثامن عشر

حاضرة

حاضرة
حاضرة

 ،امقابلة  ،قوائم التقدير )

2
التاسع عشر

تعريفها
التعرف على فرة تطبيق طلبة الوسائل الاختبارية انواعها (
امرحلة الرابعة ومدة " "6اماحظة  ،امقابلة  ،قوائم

حاضرة

اسابيع التقدير ) تعريفها

2

التعرف على الوسائل فرة تطبيق طلبة امرحلة الرابعة حاضرة

الاختبارية انواعها ( اماحظة ومدة " "6اسابيع

العشر

 ،امقابلة  ،قوائم التقدير )
تعريفها  ،وقواعد اعدادها

2
الحا ي
العشر
الثاني
العشر

2

وانواعها

التعرف على -:خصائص

الوسائل الاختبارية انواعها (

ااختبار اجيد وهي

اماحظة  ،امقابلة  ،قوائم

حاضرة

التقدير ) تعريفها  ،وقواعد

اعدادها وانواعها
االتعرف على اموضوعية
وتعريفها

خصائص ااختبار اجيد وهي
:-

حاضرة

 .12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

كتب ومصادر خارجية عن امادة خارج الكتب وامازم امقررة .

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )
 .13القبول
المتطلبا السابقة
أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

الزارات اميدانية للطلبة امطبقن للمرحلة الرابعة .

يوفر وصف المقرر ه ا إيجا ا ً مقت يا ً أهم خصائص المقرر ومخرجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما إذا كا ق حقق ااستفاد القصو من فر التعلم المتاحة .واب من الربط بين ا وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسس التع يمي
 .2ال سم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز الم رر
 .4البرامج التي يدخل في ا
 .5أشكال الحض ر المتاح
 .6ال صل  /السن
 .7عدد الساعا الدراسي (الك ي)
 . 8تاريخ إعداد هذا ال صف

ك ي التربي ل ع م الصرف  /ابن ال يثم
قسم ال يزياء
الك ر مغناطيسي 4
البكال ري س 433PHEP /
الد ام الي مي
2018/2019
 90ساع نظري
2018/2019

 .9أه اف المقرر
تعريف الطلبة أسس تحليل المتج ا  ،تفاضل المتج ا  ،تكامل المتج ا و النظريا الخاصة بالمتج ا
تعريف الطلبة صيغ معادلة بوا و  ،معادلة ابا وكيفية حل المسائل المتعلقة ب ما
تعريف الطلبة الك ربائية المستقر (الك روستاتيكية)
اعطاء الطلبة نب اساسية عن المجا الك روستاتيكي في ااوساط العا لة ،قانو كاو و الطاقة
الك روستاتيكية.
تعريف الطلبة بقوانين التيار الك ربائي (قانو اوم س الموصلية  +القو ال افعة الك ربائية  +ك افة التيار)
تعريف الطلبة بمفاهيم (المغناطيسية ،قو لورنس ،قانو بايو  -سافار  ،الفيض المغناطيسي ،معادا
ماكسويل)
تعريف الطلبة باهمية المجا الك ربائي والمغناطيسي وكيفية ااستفاد من ما وتجنب ااخطار الناجمة
عن ما.
 .10مخرجا التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -المعرف ال م
أ -1ان يعرف الطال أسس ع م الك ربائي  -المغناطيسي المجال الك ر مغناطيسي مجاا
ااستخدام
أ -2تعريف المجال الك ربائي المجال المغناطيسي معادل ب از ن ،معادل اباس حل هذه
المعادا
أ -3ان يعرف الطال قان ن كا س تطبي اته  ،التاثري المغناطيسي الن اذي المغناطيسي
معادل ااستمراري
أ -4ان يعرف الطال قان ن باي –سافار قان ن امبير الدائري في الحث المغناطيسي
أ -5ان يعرف الطال معادا ماكس يل بصيغ ا الت اض ي التكام ي .
أ -6ان يعرف الطال النظري الك ر مغناطيسي خ اص الم ج الك ر مغناطيسي
 الم ارا الخاص بالم ض ع - 1كي ي اجراء العم يا الرياضي ع المتج ا ت ضيف النظريا الخاص ب ا
 - 2االمام بااحداثيا ان اع ا اضاف ال معرف الم ج كي ي تك ن ا انتشارها
 - 3اكسا الطال معرف بالمجاا الك ربائي المغناطيسي حل المسائل المتع ب ما
 4الت كير الع مي
طرائق التع يم التع م
محاضرة +ت ارير  +حل تمارين ع

شكل  + homeworkمناقش  +طرح اامث

طرائق الت ييم
اختبارا م ض عي  +اختبارا عم ي  +اإمتحانات ال هرية  ،وال اط اليومي للطلبة (التحضير اليومي
وتس يل الم اركة لكل طالب وطالبة )

ج -م ارا الت كير
ج -1الت كير الع مي من خال طرح اأسئلة أث اء المحاضرة
ج -2الت كير العم ي
ج -3الربط بين الم ارتين
ج -4ربط الم ض عا بالبيئ التي يعيش في ا الطال
طرائق التع يم التع م
طري

المحاضرة  +ت ارير  +حل تمارين ع

شكل  + homeworkمناقش

طرائق الت ييم
اختبارا م ض عي  +اختبارا عم ي  +اإمتحانات ال هرية  ،وال اط اليومي للطلبة (التحضير اليومي
وتس يل الم اركة لكل طالب وطالبة )

د  -الم ارا

العام

المن ل ( الم ارا اأخرى المتع

ب اب ي الت ظيف التط ر الشخصي ).

 -1ااستخ ام اام ل للمفاهيم المتعلقة بالموجا الك رومغناطيسية وتو يف ا لغرض
تفسير الظواهر العلمية
 -2معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة بااشعاع الك رومغناطيسي
 -3ااستخ ام اام ل لاج ز التي تبعث ااشعاعا الك رومغناطيسية وخصوصا اج ز
الموبايل وابراج ااتصاا .

 .11بنية المقرر
اأسب ع

الساعا

3+2+1
4+
7+6+5
8+
+10+9
12+11

3و12=4

ان يعرف الطال تح يل
المتج ا ان اع ااحداثيا
ان يعرف الطال الك ربائي
المست رة (الك ر ستاتيكي )
ان يعرف الطال معادل
ب از ن ،معادل اباس
طري ح م
تعريف الطال ااست طا ،
ال سط عازل قان ن كا س
في الع ازل اازاح
الك ربائي التيثري
الك ربائي ثاب العزل
تعربف الطال الطاق الكامن
الطاق الك ر ستاتيكي كثاف
الطاق ل مجال الك ر ستاتيكي
تعريف الطال طبيع التيار
كثاف التيار معادل
ااستمراري
تعريف الطال ق ة ل رنس
قان ن باي  -سافار
قات امبير الدائري ،معادا
ماكس يل خ اص الم ج
الك ر مغناطيسي

3و6=2

تعريف الطال الخ اص
المغناطيسي ل مادة التمغنط
منشي الدايا البار ال ير
مغناطيسي

3و12=4
3و12=4

14+13
+15+
16

3و12=4

18+17
+19+
20
22+21
+23+
24
26+25
+27+
28

3و12=4

30+29

3و12=4
3و12=4

.12البني التحتي

مخرجا التع م المط ب

اسم ال حدة /
المسا أ
الم ض ع
تح يل المتج ا

طري
التع يم

طري

المحاضرة
+المناقش
المحاضرة
+المناقش
المحاضرة
+المناقش

ااختبارا
الي مي +
ااختبارا
الي مي +
ااختبارا
الي مي +

المجال
الك ر ستاتيكي في
اا ساط العازل

المحاضرة
+المناقش

ااختبارا الش ري
الي مي  +اج بيتي

الطاق
الك ر ستاتيكي

المحاضرة
+المناقش

ااختبارا الش ري
الي مي  +اج بيتي

التيار الك ربائي

المحاضرة
+المناقش

ااختبارا الش ري
الي مي  +اج بيتي

المغناطيسي

المحاضرة
+المناقش

ااختبارا الش ري
الي مي  +اج بيتي

النظري المج ري
ل تمغنط

المحاضرة
+المناقش

ااختبارا الش ري
الي مي  +اج بيتي

الك ربائي المست رة
(الك ر ستاتيكي )
حل المسائل
الك ر ستاتيكي

الت ييم
الش
اج
الش
اج
الش
اج

ري
بيتي
ري
بيتي
ري
بيتي

الم رر الدراسي (الكت المن جي ) +مصادر خارجي

 -1المجاا الك رومغناطيسيه الجزء ااو وال اني
 -2اساسيا النظريه الك رومغناطيسيه الجزء ااو وال اني
 -3اساسيا الك ربائية والمغناطيسية
 -4سلسلة مل صات شوم:الكهرومغ اطيسيات ( )2000تاليف جوجيف

ادم ستر

ال راءا




 fundamentals of physics, Holliday andس 1
Resnick (9th edition 2011) (2014).
 electricity and magnetism, Edward M.س 2
)Purcell and David Morin (3rd edition 2013
3 - electricity and magnetism, A.A. Rang 1998
4- Foundation of electromagnetic theory
By :John R.Reitz
تم معتماد مصادر حدي ة ملى جوار المصادر اأساسية المبي ة في أعا ،

المط ب :
النص ص اأساسي
كت الم رر
أخرى

لغرش معداد المادة المقررة على وفق مفردات الل ة القطاعية المعتمدة في
وجارة التعليم العالي والبحث العلمي ،م ها مصادر مأخوتة م اانترني .

متط با خاص ( تشمل ع سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا الم اقع
االكتر ني )

توجيه الطلبة لمتابعة ما يردعلى المواقع االكترونية فيما يخص
الموضوع

توجيه الطالب لرؤية جميع التطبيقا الحياتية المتعلقة بالمجا
الخدما ااجتماعي ( تشمل ع سبيل المثال
الك ربائي والمغناطيسي عبر المشاه اليومية وتفاعل الطالب
محاضرا الضي ف التدري الم ني
مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة ادرا المخاطر
الدراسا الميداني )
الناجم عن ااشعاع الك ر مغناطيسي.
.13ال ب ل
المتط با الساب

في ضوء آلية القبول المركزي

أقل عدد من الط ب

---------------------

أكبر عدد من الط ب

اكبر من الطاق ااستيعابي

نسبة التحديث  %15حبث تم اضافة تمارين اضافية لجميع الفصو السابقة

توقيع ااستاذ:
ا.د .بشر كا م حسو

توقيع ااستاذ:
ا.م.د.فاروق ابراهيم حسين

توقيع ااستاذ:
ا.م.د.مـــــي عب الستار محم نجيب

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي

 .2القسم الجامعي  /المركز

قس ن في ياء

 .3اسم  /رمز المقرر

فيزياء الليزر

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس 431PHLA /

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

28ل  56 = 2ساعة دتنسية  6 = 3 x 2 +ساعات إم انية
شهرية باإضافة إ ى نإم انات ن مرك ية ون هائية ن س وية

2020/2/19

 .9أهداف المقرر
تعرف الطلبة على موضوع فيزياء الليزر ودور في ف م مبادئ الفيزياء الح ي ة وإستخ اماته اليومية .
كيفية تو يف ه المعرفة في مواج ة التطورا الحياتية اليومية في مجا التربية والتعليم واأسر والمجتمع الرعاية
الصحية.
يجعل طلبة كليا التربية للعلوم الصرفة يشعرو بقيمة وأهمية ماد الفيزياء ودور الليزر في العلوم والتكنلوجيا وكيفية
تعامل م مع طلبة الم ار بع التخرج وممارسة إختصاصات م كم رسين في الم ار اإبت ائية والمتوسطة واإع ادية
وبعض المختبرا البح ية في دوائر ال ولة المتعلقة بالصناعة وفي مجا البحث والتطوير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائق التعليم التعلم التقييم

 .10م رجا التعلم
أ -المعرفة الف م
التعرف على ماد فيزياء الليزر وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقا ال ن سية والتكنلوجيا
أ -
ُ
والصحية وفي مجا اإتصاا  ،و ك لك التعرف على طرائقه ومجااته ونظرياته.
 .11بنية المقرر
أ  -التع ُرف على القوانين ومعاييرها و شروط ا ،واأ ما التي تمر ب ا فيزياء الليزر ،و فوائ للمجتمع.

أ -
اأسبوع-
أ
أ -
Interaction of radiation with
إكتسا المعرفة في مجا
أ -
matter
إمتحا
فيزياء الليزر وتم ي
.1The laser idea
بالموضوع
و نشاط يومي
نظري
المفاهيم اأساسية
 الم ارا ال اصة لبعض.2Properties of laser beams
.
3
Introduction
concepts
اإشعاعفيزياء الليزر ،حيث من الممكن للطالب تحويل ه المعرفة إلى تصرف عن ما
في مجا
 إكسا الطالب معرفةكتعامل
.4Electromagnetic Spectrum
الموقف=8
3+2+1يقت4+ي 2ل4
مع.
مشكلة ما
معينة لحل
رومغناطيسي
إستجابة الك
.5Summaryالمعرفة إلى تصرف يس م في إبعاد
Blackbodyلهofتحويل ه
الماد .بالليزر والعوامل الم د ل ا ،ويمكن
 إكسا الطالب معرفةالساعا

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

ريقة
التعليم

ريقة التقييم

Radiation theory
العوامل الم د ل ا ،وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البي ة التي يعيش في ا .
.6Modes of rectangular
cavity
.7Rayleigh-jeans and Planck
radiation formula
.8Planck’s hypothesis and
رائق التعليم التعلم
field quantization
9Spontaneous
المحاضر  ،الحوار  ،المناقشة  ،وطر اأم لة ،والمختبر العمليand ،
المتوفر .عبر اإنترنت.
والمعلوما
stimulated emission
.10Absorption
.11Rates of absorption and
رائق التقييم
stimulated emission
.12Einstein coefficient
.13Quantum
وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ).
 approachير اليومي
اإمتحانا الش رية ،والواجبا البيتية والنشاط اليومي للطلبة (التح
electrodynamics
.14Allowed and forbidden
transitions
.15Transition cross section ,
 م ارا التف يرabsorption, and gain
 طر اأس لة أثناء المحاضر  ،لغرض ش الطلبة وإمكانية إجابت م علي ا .coefficient
.16Line
broadening
اإستفاد من ا في تيسير الحيا
وإمكانية
 ربط موضوعا الليزر بما يحصل في البي ة التي يعيش ا الطلبة،mechanisms
والتمتع باإنجا ا العلمية والتكنلوجية.
.17Degenerate energy levels
.
18
Saturation
 طر اأس لة والبحث عن آخر مستج ا علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقا ال نسية وعلم اإتصاا والصحة.19Molecular energy levels
اإنترنت.
الحياتية على مختلف أجزاء وأع اء الجسم البشري عبر منظومة
20. Exercises
and solutions
masers and laser
.1The idea of Maser and
إمتحا
نظري
إكتسا المعرفة في مجا
laser
و نشاط يومي
أسس عمل الليزر
.2Fundamentals of Maser
رائق 2ل4
8+7+6+5
التعليم= 8التعلم
and laser
.3Threshold Condition
المتوفر .عبر اإنترنت.
والمعلوما
المحاضر  ،الحوار  ،المناقشة  ،وطر اأم لة ،والمختبر العملي،
4Population
inversion
.5The total loss in the laser
device
رائق التقييم
.6Pumping schemes
وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ).
powerاليومي
اإمتحانا الش رية ،والواجبا البيتية والنشاط اليومي للطلبة (التح ير
.7Pumping
.8Pumping processes
9. Exercises and solutions
Optical resonator
1Introduction
يف ..التطور الش صي ).
 resonatorبقابلية
 الم ارا العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقةالتو2Type
of Optical
إكتسا المعرفة في
.3Stability of resonator
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.4Modes of resonator
إمتحا
نظري
البصري
المرنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- +10+9
.5quality factor
2 11ل8=4
الفصل اأو
.6mode locking
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.7Exercises and solutions

 - 12+ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمتحا ونشاط
يومي ثم إمتحا
نصف السنة

إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
و نشاط يومي

نظري

نظري

نظري

نظري

نظري

.1Introduction
.2The Nonlinear Wave
Equation
.3Second harmonic
generation
.4Phase Matching
5. Exercises and solutions

laser types
.1A solid-state laser
.2Laser liquid state
.3Laser gaseous state
.4The semiconductor laser
.5Chemical Laser
6. Exercises and solutions

Laser Applications
.1Introduction
.2Industrial Applications
.3measurements and
detection
.4medical and biological
applications
.5military applications
.6Marketing Applications
.7Optical Communications
8. Holography
Laser Safety in Research
Laboratories
.1Introduction
.2Radiation Hazards
.3Electrical Power Hazards
.4Explosion Hazards
5. Poisoning Hazards
6. Safety rules for work in
laboratories

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

إكتسا المعرفة في مجا
نتاج الليزر الاخطية
وتحويراته

إكتسا المعرفة في مجا
أنواع الليزرا

8=4ل2

+14+13
16+15

8=4ل2

+18+17
20+19

إكتسا المعرفة في مجا
إستخ اما اأشعة
الليزرية

8=4ل2

+22+21
24+23

إكتسا المعرفة في مجا
الحماية اأشعة الليزرية

6= 3 x2

+26+25
27

اكتسا المعرفة في بعض
المواضيع
جي

6=2ل3

30+29

 .12البنية التحتية
القراءا




المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )







References
فيزياء الليزر وبعض التطبيقا العملية س د .س ام قن ا
Principles of Lasers Orazio Svelto
الليزر وتطبيقاته .د .سعود اللحياني
الليزرا سبيا لينكيل

أخر :
توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع علم الفيزياء متعلق بماد الليزر.
يتمتع الطلبة بإجراء الع ي من التجار العملية تحت إشراف أسات
أكفاء في ه ا المجا .

توجيه الطالب في اإعتماد ال اتي لرؤية جميع التطبيقا الحياتية في
ماد علوم الليزر عبر المشاه اليومية في المجتمعمن خا العيادا
الطبية ضمن المجمعا الطبية.

 .13القبول
المتطلبا السابقة

في ضوء آ ية ن قبول ن مرك ي

أقل عد من الطلبة

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

أكبر عد من الطلبة

أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

نموذج وصف مقرر
مراجع اداء مؤسسا التع يم العالي ( مراجع البرنامج ااكاديمي )
وصف ن مقرت
يوفر وصف ن مقرت ه ن ني ا ًنث مق

بًا اه خصائص ن مقرت ومخرجات ن عل ن م وقعة م ن طا ب ت قيقها مبره ًا

عما نذن كان قد حقق ناس فادة ن قصو م فرخ ن عل ن م احة  ،وابد م ن ربط بي ها وبي وصف ن برنامج ي

1

ن مؤسسة ن عليمية

2

ن قس ن امعي  /ن مرك

3

نس  /تم ن مقرت

4

ن برنامج ن ي يدخل فيها

5

نشكال ن

وت ن م احة

6

ن فصل  /ن س ة

7

عدد ن ساعات ن دتنسية (ن كلي)

8

تاتيخ نعدند ه ن ن وصف

9

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء
في ياء ن ا ة ن صلبة ى Solid state physics
ن بكا وتيوس 426PHSS /
ن دونم ن يومي
2019/2018
 90ساعة دتنسية
2019/2018
نهدنف ن مقرت

أ
ب
ج

تعرف ن طلبة على أهمية ن معرفة ن علمية مقرت في ياء ن ا ة ن صلبة في ن ياة ن يومية ي
يفية تو يف ه ن معرفة ن علمية في مونجهة مونقف ن ياة ن يومية في ن م اات ن مخ لفةي

ي عل طلبة كليات ن ربية ي عرون بقيمة وأهمية موند ن في ياء نث اء مماتسة نخ صاصاته كمدتسي في
ن مدنتس ن م وسطة ونإعدندية ي

مخرجات ن عل وطرنئق ن علي ون عل ون قيي

10
أ

ن معرفة ون فه
مفاهيم فيزيائية  .اعدا كوا ر مدربة مؤهلة للعمل في المؤسسا

أ1

اكسا الطلبة معلوما

أ2

عرف على ن طبيقات ن علمية ن خاصة بكل معرفة علميةي
ن ُ
عرف على نانونض ن مخ لفة لمعرفة ن علمية م حقائق ومفاهي ومبادئ ونظريات وقونني ت علق
ن ُ

أ3

بمقرت في ياء ن ا ة ن صلبةي
أ4
ب
ب1

ن مهاتنت ن خاصة با موضوض
ا ي تسب الطالب الم ارا الا مة للعمل في مجاا اختصا

الفيزياء

ب2

ن ساب ن طلبة ن مهاتنت ن ي تساعد فه ن طبيقات ن ي ت علق بمادة في ياء ن ا ة ن صلبةي

ب3

ن ساب ن طلبة ن مهاتنت ن اثمة كي ي عل ن طا ب خطونت طريقة ن فكير ن علمي ن ي تساعد
ل صول على ن معرفة ن علمية ب نته وت ويل ذ ك ن ى سلوك دنئ

ل ن م كات ن علميةي

ب4
طرنئق ن علي ون عل
اكسا الطلبة المعلوما الا مة عن انواع رائق التعليم التعلم است دام ا في تدريس الفيزياء مثل
ن م اضرة  ،ن م اق ة  ،طريقة حل ن م كات  ،ن قصي ونا اف  ،وطرح نأم لة  ،طريقة عصف ن دمامي
طرنئق ن قيي
ناخ باتنت ن هرية ،نم ان نصف ن س ة  ،ون اط ن يومي لطلبة
ير ن يومي وتس يل ن م اتكة مع نعطاء ن قيي كل م اتكة)ي
 ااختبارا اليومية الش رية الن ائية
 التقارير

(ن

ج
ج1
ج2

مهاتنت ن فكير
اكسا الطلبة م ارا التف ير الا مة است دام ا في مجال تدريس الفيزياء الحوار بين
المدرل الطالب بين الطالب الطالب
اعدا تقارير اسبوعية .
طرح نأسئلة في بدنية ن م اضرة أثاتة تفكيره وأث اء ن م اضرة  ،غرس شد ن طلبة وإمكانية
إجاب ه عليهاي تعلي ن طلبة على خطونت طريقة ن فكير ن علمي
على ن مونضيع ن مقرتة في ن مفردنتي

ج3

تبط مفردنت ن مقرت با بيئة ن ي يعي ها ن طلبة  ،وإمكانية ناس فادة م ن م هج فه ن طبيقات
ن عامة في ن ياةي

ج4

ل ن م كات ن علمية وتطبيقها

تطبيق ومماتسة مهاتنت ن فكير ن علمي نث اء نعطاء ن م اضرنتي

 من خال المناقشة ااستجوا
 الدرجة الش رية اليومية

طرنئق ن علي ون عل

 اسلو المناقشة
 مقيال التطبيق العملي في الم تبرا
ن م اضرة  ،ن م اق ة  ،طريقة حل ن م كات  ،ن قصي ونا

اف  ،وطرح نأم لة  ،طريقة عصف

ن دمامي
طرنئق ن قيي

 اختبارا ن رية ( يومية ش رية  +اختبارا عملية يومية ش رية)
 ااختبارا
التقارير الم تبرية

نإم انات ن هرية ،نم ان نصف ن س ة  ،ون اط ن يومي لطلبة
(ن
د
د1
د2
د3

ير ن يومي وتس يل ن م اتكة مع نعطاء ن قيي كل م اتكة)ي

ن مهاتنت ن عامة ون م قو ة (ن مهاتنت ناخر ن م علقة بقابلية ن و يف ون طوت ن خصي)
 ا يستطيع الطالب تو يف المعلوما التي تلقاها في مجاا الحيا ا ي تسب الطالب م ار م نة التدريس . -ا يتم ن الطالب من القدر على ال تابة اعدا البحو ( ا ي و باحثا" )

. Course structure

طريقة
التقييم

إم ان
 ن اط+
يومي

إم ان
 ن اط+
يومي

إم ان

 ن اط+
يومي

إم ان

 ن اط+
يومي

طريقة التعليم

 المساق أو الموضوع/ اسم الوح

 نظري1- 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
 نظري1 - Incident Rays & Braggs
Law
2-( X-Ray - Neutrons
Electron )
3-Diffraction Method: aLaue Method. b- Powder
Method C- Rotating method
4- Reciprocal Lattice
5- Lattice Structure Factor
نظري
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
 نظري1- Classical theory for
specific heat
2-Einstein
theory
for
specific heat
3- Depye theory for specific
heat
4- Thermal Conductivity

مخرجا التعلم
المطلوبة

الساعا

اأسبوع

12

4+3+2+1

12

8+7+6+5

6

10+9

6

12+11

Crystalline
structure

Crystal
diffraction

Lattice
Dynamics

THERMAL
PROPERTIES

5-Thermal Resistance for the
lattice
إم ان
 ن اط+
يومي

إم ان

 ن اط+
يومي

إم ان

 ن اط+
يومي

إم ان

 ن اط+
يومي

 نظري1- Classical theory for free
electron gas
2-Drude theory for electron
conductivity
3-Lorentze theory for free
electron
4- The failure of classic
Free
theory
Electrons
5-Fermi-dirac statics for
free electron gas in three
dimension
6-Fermi energy
7-Density state for free
electron
 نظري1- Free electrons
2- Origin of band gap
3- Bloch function
4- Dynamic of electron Band
phase & group velocity
Theory in
5- Effective mass
solid
6- Hall effect
7- Metal – Insulator Semiconductor
 نظري1-Point defects
2-Schottky defects
3-Frenkel defects
4-Linear defects
Crystal
5-Dislocation
a- Edge
defects
dislocation
b-Screw
dislocation
6- Surface defects
7- Volume defects
 نظري1- superconducting state
2- Transitional magnetic
field
3- Meissner effect
Supercondu
4-Theory
of
ctivity
superconductivity
5- Penetration depth
1. Energies of Interactions
Between Atoms
2. Ionic bonding,NaCl
3. Covalent bonding
4. Comparision of ionic and
covalent bonding

INTERATOMIC
FORCES

12

1+14+13
16+5

9

1+18+17

9

2+21+20

9

2+24+23

9

2

26+5

+

+
+

5. Metallic bonding
6. Van der waals bonding
7. Hydrogen bonding

 البنية التحتية.1
References:
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.
3- فيزياء الحالة الصلبة مؤيد جبرائيل الجزء اا ل
الثاني

المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

القراءا
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المثال محاضرا الضيوف التدريب
) الم ني الدراسا الميدانية

ن قبول

13
ن م طلبات ن سابقة

في ضوء نآ ية ن موجودة في قس ن في ياء

نقل عدد م ن طلبة

ىىىىىىى

ن بر عدد م ن طلبة

أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

الت طيط للتطور الش صي

الخطط الازم لتطوير الط ل

 التوأمة مع ااقسا المنا ر في الجامعا الرصينة في الد ل المتقدمة .
 التعليم اال تر ني .
 توفير م تبة ال تر نية تضم ال تب الد ريا العلمية الحديثة .

معيار القبول ( ضع اأن مة المتعلقة باالتحا بال لية أ المع د)

 القبول المركزي .
 ا ي و من حملة ش ا ااعدا ية الفرع العلمي حصريا" .
 اعتما المعدل الر بة في تو يع الطلبة على ااقسا .

أه مص در المع وم





عن البرن مج

ال تب المن جية المقر من قبل لجنة العمداء .
ال تب المساعد .
ال تب الد ريا العلمية المتوفر في الم تبة .
اانترنيت .

ا حديث:
 .1ت شط ا ف ل ا ا ث ا ى ا ف ل ا ا ث وا ابع واضافة ا ف دات ا ا ية في ا ف ل ا ا ث:
Elastic Waves
First Brillouin Zone
Phase and Group Velocity
Quantization of Elastic Waves
Phonon Momentum
Inelastic Scattering by Phonons
ت اضافة ف ل جديد بع وان

INTERATOMIC FORCES

ي

ا ف دات ااتية:
1. Energies of Interactions Between Atoms

Ionic bonding,NaCl
Covalent bonding
Comparision of ionic and covalent bonding
Metallic bonding
Van der waals bonding

2.
3.
4.
5.
6.

7. Hydrogen bonding

ا .م .د .ايس ج عة اب اهي ثزاق
قس ا في ياء
لية ا بية لعلوم ا

فة  /اب ا هي

ا .م .د .تغ يد مسل م يوش
قس ا في ياء
لية ا بية لعلوم ا

فة  /اب ا هي

م .د .ثضا ح ام ثس
قس ا في ياء
لية ا بية لعلوم ا

فة  /اب ا هي

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيج زا ً مقتضي ً أه خص ئص المقرر ومخرج التع المتوقع من الط ل تحقيق
مبرهن ً عم إذا ك ن قد حقق ااستف دة القصوى من فرص التع المت ح  .وابد من الربط بين وبين وصف
البرن مج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم الجامعي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

لية ن ربية لعلوم ن صرفة  /نب ن هي
قس ن في ياء
مي انيك ال مPHQM 432

 .4البرامج التي يدخل في ا

ن بكا وتيوس PHLA /

 .5أش ال الحضور المتاحة

ن دونم ن يومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)
 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

28ل  56 = 2ساعة دتنسية  6 = 3 x 2 +ساعات إم انية
شهرية باإضافة إ ى نإم انات ن مرك ية ون هائية ن س وية
2019/2018

 .9أهداف المقرر
تعرف الطلبة على موضوع فيزياء الكم ودور في ف م مبادئ الفيزياء الح ي ة وإستخ اماته اليومية .
كيفية تو يف ه المعرفة في مواج ة التطورا الحياتية اليومية في مجا التربية والتعليم واأسر والمجتمع .
يجعل طلبة كليا التربية للعلوم الصرفة يشعرو بقيمة وأهمية ماد فيزياء الكم ودورميكانيك الكم في العلوم والتكنلوجيا
وكيفية تعامل م مع طلبة الم ار بع التخرج وممارسة إختصاصات م كم رسين في الم ار اإبت ائية والمتوسطة واإع ادية
وبعض المختبرا البح ية في دوائر ال ولة المتعلقة بالصناعة وفي مجا البحث والتطوير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10م رجا التعلم

رائق التعليم التعلم التقييم

أ -المعرفة الف م
أ  -التع ُرف على ماد فيزياء الكم وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقا ال ن سية والتكنلوجيا وفي
مجا اإتصاا  ،و ك لك التعرف على طرائقه ومجااته ونظرياته.
التعرف على القوانين ومعاييرها وشروط ا ،واأ ما التي تمر ب ا فيزياء الكم ،و فوائ للمجتمع.
ُ

 الم ارا ال اصة بالموضوع -إكسا الطالب معرفة في مجا فيزياء ميكانيك الكم  ،حيث من الممكن للطالب تحويل ه المعرفة إلى تصرف

عن ما يقت ي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .
 إكسا الطالب المعرفة بالميكانيك الكمي ر والعوامل الم د ل ا ،ويمكن له تحويل ه المعرفة إلى تصرفيس م في إبعاد العوامل الم د ل ا ،وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البي ة التي يعيش في ا .

رائق التعليم التعلم
المحاضر  ،الحوار  ،المناقشة  ،وطر اأم لة ،والمختبر العملي ،والمعلوما المتوفر عبر اإنترنت.

رائق التقييم
اإمتحانا الش رية ،والواجبا البيتية والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ).

 م ارا التف ير -طر اأس لة أثناء المحاضر  ،لغرض ش الطلبة وإمكانية إجابت م علي ا .

 ربط موضوعا الكم بمايحصل في البي ة التي يعيش ا الطلبة ،وإمكانية اإستفاد من ا في تيسير الحيا والتمتع باإنجا ا العلمية
 طر اأس لة والبحث عن آخر مستج ا علم الكم فيما يتعلق بالتطبيقا ال نسية وعلم اإتصااوالتكنلوجية.
على مختلف نواحي الحيا عبر منظومة اإنترنت.

رائق التعليم التعلم
المحاضر  ،الحوار  ،المناقشة  ،وطر اأم لة ،والمختبر العملي ،والمعلوما المتوفر عبر اإنترنت.

رائق التقييم
اإمتحانا الش رية ،والواجبا البيتية والنشاط اليومي للطلبة (التح ير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ).

العامة المنقولة ( الم ارا اأخر المتعلقة بقابلية التو يف التطور الش صي ).
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 .11بنية المقرر
اأسبوع

الساعا

12 4+3+2+1

م رجا التعلم
المطلوبة

اسم الوحد  /المسا أ
الموضوع

إكتسا المعرفة في مجا
مفاهيم فيزياء الكم
وتم ي لبعض المفاهيم
اأساسية لتطيقا
نظريا الكم ونواحي حل
المسائل المتعلقة ب ا

ــــ اأسس الفيزيائية للميكانيك
الكمي
ما المي انيك ال مي لما ا -المي انيك ال ميضر ري
ال واهر التي فشل المي انيكال اسي ي بتفسيرها
 شعاع الجسم اأسوال اهر ال ر ضوئية-تأثير كومبتناستقرارية ال ر حيو تداخل اإل تر ناا اجية الجسم الموجةلإشعاع ال ر مغنا ي

إكتسا المعرفة في مجا
أسس نظريا الكم

12 8+7+6+5

إكتسا المعرفة في حل
معادلة شرودنكر

12 11+10+9
12+

-الم ر الموجي للجسيماالما ية
--مبدأ الا قة ل ايزنبير

ريقة
التعليم
نظري

نظري

 مبدأ التقابل.ــــ الصفا اأولية للميكانيك
الكمي
مقدمة الة الموجة تفسيرها
الةةة الموجةةة اشةةتقا
شةةر
معا لةةةةةة شةةةةةر ن ر معا لةةةةةة
الموجة لشر ن ر المؤثرا
المةةةةةةؤثر ال رميتةةةةةةي الةةةةةةد ال
العياريةةةة القةةةيم ال اتية الةةةد ال
ال اتيةةة ال ِقةةيم المتوقةعةةة الةةد ال
ال اتية ثوابت الحركة.
حل معا لة شر ن ر المعتمةد
على الةزمن صةفا مسةتويا
ال الموجة خةوا
الطاقة
المةةةؤثرا حفةةةةا ااحتماليةةةةة
الحةةةةةةةةاا الم ممةةةةةةةةة التماثل
التعامةةةةةد العيةةةةةاري
التفةةةةةا
ن ريةةةةةةةةة ايرنفسةةةةةةةةت تيةةةةةةةةار
ااحتماليةةةة انحةةةال مسةةةتويا
الطاقةة مبةدأ التراكةب ال طةةي
رمةةةو يرا
فضةةةاءهلبر
تمثيل ايزنبير

نظري

الجسيم الحر

+14+13

12

إكتسا المعرفة في مجا
الج ود الكمية
في مسائل الفيزياء

مقدمةةة معا لةةة شةةر ن ر فةةي
بعةةد احةةد مةةن فض الج ةةد
الجدرا الصةلد الجسةيم الحةر
فةةي صةةند الج ةةد ي اأبعةةا

نظري

ريقة التقييم
إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
و نشاط يومي

إمتحا
الفصل اأو

إمتحا ونشاط
يومي ثم إمتحا
نصف السنة

الثاثةةةةةةةة كثافةةةةةةةة الحةةةةةةةةاا
اانع ةةةةال النفةةةةا عةةةةن مةةةةن
خةةةال حةةةاجز ج ةةةد مةةةن فض
الج ةةةةةةد المسةةةةةةتطيل بارتفةةةةةةةاع
محد .

16+15

المت ب

12

+18+17
20+19

التوافقي الخطي

مقدمةةةةةة الدالةةةةةةة ال املتونيةةةةةةة
إكتسا المعرفة خصائص معا لة شةر ن ر حةل معا لةة
الكم في تطبيقا الكم
شةةةر ن ر مسةةةتويا الطاقةةةة
بمسائل الفيزياء وفقا
الةةةةةةد ال الموجيةةةةةةة قواعةةةةةةد
التوافقي
لنظرية المت ب
اانتقةةةةةةةاء الةةةةةةةد ال الموجيةةةةةةةة
البسيط
للمت بةةةةةةةةةةة التوافقيعياريةةةةةةةةةةةة
.
متعامةةةةةةد مقارنةةةةةةة الن ريةةةةةةة
ال اسي ية مع الن رية ال ميةة
المةةؤثرا الرافعةةة ال افضةةة
مؤثر التراكب.

نظري

إمتحا
و نشاط يومي

ال ر أحادية االكترو

إكتسا المعرفة في مجا

+22+21

12

ال ر أحادية
االكترو والزخم

+26+25

12

إكتسا المعرفة في مجا
إستخ اما النظرية
الكمية لحل مسائل
الفيزياء باستعما طرق
التقريب

24+23

الزاوي في المجا الكمي

الج ةةد المتنةةا ر حةةل المعا لةةة
التفاضةةةلية الةةةة الموجةةةة ر
ال يةةةدر جين الةةةزخم الةةةزا ي
مقارنة مع الن رية ال اسي ية
مصةةةةفوفا
بةةةةر اال تةةةةر
بةةةةا لي تطبيقات ةةةةا علةةةةى بةةةةر
قاعةةةةةةد فيرمةةةةةةي
اال تةةةةةةر
ال هبية.

نظري

إمتحا
و نشاط يومي

طرق التقريب

28+27

أ -ن ريةةةةةةةةةةةة ااضةةةةةةةةةةةطرا
التقريةةب اأ ل الحالةةة يةةر
المنحلةةةةة التقريةةةةب الثةةةةاني
الحالةةةةةة المنحلةةةةةة احتماليةةةةةة
اانتقةةةةةةال تطبيقةةةةةةا علةةةةةةى
ن رية ااضطرا .
 ريقةةةةةةةةةةةة التقريةةةةةةةةةةةب -التطبيقا .
 ريقة التغاير  -التطبيقا .ــــــــ التصوير المجسم.
ــــــــــ حل بعض المسائل
المتعلقة بالموضوع

نظري

إمتحا
و نشاط يومي
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المطلوبة
النصو اأساسية
كتب المقرر
أخر

النصو اأساسية
ا توج نصو أساسية في المن ج العلمي لل راسا اأولية.
الكتا المقرر :حيث أ ماد الكم من المواضيع التي أتفق علي ا في
قطاعية التربية أ يكو المن ج باللغة العربية فأ الكتا المقرر هو:



"فيزياء الكم " د جاسم الحسيني  ،جامعة بغ اد1988 ،
"اساسيا ميكانيك الكم" د.سالم حسن الشماع و د امج عب

الر اق كرجية جامعه الموصل 1988
أخر :
توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع علم الفيزياء متعلق بماد الكم .

متطلبا خاصة ( تشمل على سبيل المثال
رش العمل الد ريا البرمجيا
المواقع اال تر نية )
ال دما ااجتماعية ( تشمل على سبيل
المثال محاضرا الضيوف التدريب
الم ني الدراسا الميدانية )

يتمتع الطلبة بإجراء الع ي من التجار العملية تحت إشراف أسات
أكفاء في ه ا المجا .

توجيه الطالب في اإعتماد ال اتي لرؤية جميع التطبيقا
ماد علوم الكم .
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المتطلبا السابقة

في ضوء آ ية ن قبول ن مرك ي

أقل عد من الطلبة

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

أكبر عد من الطلبة

أ بر م ن خطة نإس يعابية ن مقرتة

ا م .د .هادي جبار جيبل العكيلي

ا.م.د .امد موسى اشويخ

الحياتية في

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر صف المقرر ه ا يجا ا ً مقتضيا ً أهم خصائص المقرر م رجا التعلم المتوقعة من الطالب تحقيق ا
مبرهنا ً عما ا كا قد حقق ااستفا القصو من فر التعلم المتاحة .ابد من الربط بين ا بين صف
البرنامج.
 .1المؤسسة التعليمية

كلية التربية للعلو الصرفة  /ابن ال يثم

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم الفيزياء
الفيزياء النو يةPHNP 427

 .4البرامج التي يدخل في ا

الب الوريول

 .5أش ال الحضور المتاحة

الد ا اليومي

 .6الفصل  /السنة

2019/2018

 .7عد الساعا الدراسية (ال لي)

 3ساعا اسبوعيا(ن ري)3+ساعا اسبوعيا (عملي)

 .8تاريخ عدا ه ا الوصف

2019/2018

 .3اسم  /رمز المقرر

 .9أهداف المقرر
التعرف على معنى النوا خصائص ا ااساسية كيفية تصنيف ا الى انواع حسب اعدا ها ال تلية ال رية.
اقا
معرفة التركيب النو ي النما النو ية التي كا ل ا الد ر في تفسير مد استقرارية النو حسا
الربط الفصل.
التعرف على انواع ااشعة النو ية خصائص كل نوع م ا رها كيفية التعامل مع ا.
تحديد نوع التفاعل النو ي المائم ل ل نوع من انواع ااشعاعا النو ية من خال التعرف على المقطع
العرضي للتفاعل قدر اايقاف.
اا اع على ااج ز ال اصة بمجال الفيزياء النو ية مثل المفاعا النو ية بانواع ا المعجا .

 .10م رجا التعلم

رائق التعليم التعلم التقييم

أ -المعرفة الف م
أ -1اعدا كوا ر مدربه مؤهلة للعمل في المؤسسا العلميه التربويه.
أ -2تم ين الطالب على معرفة ف م ما النو ية (ن ري عملي) است دام ا ل دمة المجتمع.

1

المقررارا ال اصة بالموضوع
.11بنية -الم
 - 1ي تسب م ار في مجال البرمجة معالجة الصور الرقميه ااستشعار عن بعد
اايجابي /المسا
بعد السلبياسم الوحد
التعلم
 - 2العمل في مجال م رجا
التعرف على الية عمل اج ز الرا ار
ااستشعار عن
ريقة التقييم
ريقة التعليم
الساعا
اأسبوع
أ الموضوع
المطلوبة
الرا يوميتر الليدار
-3
 -1ال ةةوا الثابتةةة
-4
للنةةةةةةةةةةوا مثل ال تلةةةةةةةةةةة
الشةةةةةحنة حجةةةةةم النةةةةةوا
رائق التعليم التعلم
ال ةةةةةةةةوا الحركيةةةةةةةةة
ةةةةة بعةةةةةض المفة
شر تفصيلي للما مع معرفة
المصطلحاةةةةاهيمالعلميهللنواعر صور عد ت ص الموضوع ممارسة
توضيح
اختبارا
ن ري
بالنسبة للنوا
التطبيقا 12
1+2+3+4
ااساسيةالحاسو
البرمجيه على
بعض
اس له
 -2تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريف (
الن ائر اايز بةارا
اايز ميةةةةةةةةةةةةةةةرا
رائق التقييم
اايز تونا )
فصليه مشاريع بحو
تحريريةيث):امتحانا
ر اس له متنوعه ت ص الما مع اختبارا
خاصية التنا ر
(تح
 -1اقة الربط
-2معدل اقة الربط
 م ارا التف يراقةةةةةةةةةةة
-3ن اميةةةةةةةةةةا
الطا
 -1ممارسه اسلو الحوار
التركيب
التعرفمععلى
ن ري
الفصل
12
الطالب مع ر اس له تثير التف ير
5+6+7+8عر
-2
سائل صور اماالنو ي
-4خةةةةةةةةةةةط ااسةةةةةةةةةةةتقرار
 -3تقديم تقارير ت ص موضوع معين بالما
الوفر الطبيعية

-4
رائق التعليم التعلم
12

9+10+11+12

التميز بين النما

النو ية

رائق التقييم

-1نمو قطر السائل
-2نمو القشر النو ية
(تح يث) :اا واج
النووية وخوا الحالة
اارضية

ن ري

امتحا فصلي

اختبارا
سائل
عر
ايضاحية

اختبارا خال الدرل

13+14+15ارا
 الم-1+16
-2
-3
-4

17+18+19
+20

21+22

تفاعةةةةةل اشةةةةةعة كامةةةةةا
الجسةةةةيما المشةةةةحونة
ةةةةةةةع يف التطور الش صي ).
التو
معرفة( المرائقاراتفاعلاأخر المتعلقة بقابلية
العامة المنقولة
النيوتر نةةةةةةةةا مة
امتحا فصلي
ن ري
12
الما
ااشعاع مع الما
(تح يث) :المتسلسا
النشطة اشعاعيا
-1انةةةةةةةةةواع التفةةةةةةةةةاعا
النو ية
--2مساحة المقطع
العرضي انواعه
 -3اانشطار النو ي
التعرف على التفاعا
اختبارا
ن ري
12
الطاقة المتحرر من
النو ية
اانشطار
(تح يث) -1:ق ر
اايقاف
-2الحصيلة النيوترونية
المفاعا النو ية
اانشطارية ااندماجية
التعرف على انتا الطاقة
امتحا فصلي
ن ري
6
-1مبدأ عمل المفاعل
النو ية من المفاعا
-2اجزاء المفاعل

23+24

6

25+26

6

كيفية تعجيل الدقائق
المشحونة
التعرف على الجسيما

معجا الدقائق
المشحونة
مقدمة عن فيزياء الدقائق
2

ن ري

ن ري

اس له مثير
للتف ير

امتحا فصلي

اأ لية

اا لية
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 -4مايرهوف ترجمة الدكتور عاصم عبد ال ريم عز "مبا ئ الفيزياء
النو ية" ار التعليم العالي البحث العلمي-جامعة الموصل.
عر عد برامج تطبيقيه من ا اقامة رش عمل لمعرفة اجراءا السامة
الا مة عند التعامل مع المصا ر المشعة.

ا اء تجار م تبر النو ية  .اجراء قياسا نو ية م تلفة خاصة بالبي ة.
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مركزي

أقل عد من الطلبة
أكبر عد من الطلبة

اكثر من ال طة ااستيعابية المقرر

م رسوا الماد :

أ.م.د .نا طلب جاره

أ.م.د.أحم فاضل مخيبر

3

أ .د .بشائر محم سعي

