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 أهداف المقرر .9

  ودوره في فهم مبادئ الفيزياء الحديثة الهندسية  البصرياتتعرف الطلبة على موضوع

 وإستخداماته اليومية .

  استخدام هذه المعرفة في الحياة اليومية وربطها بالظواهر العلمية االخرىكيفية 

  يجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة الفيزياء ودور

في العلوم والتكنلوجيا وكيفية تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج  البصريات

س اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدار

وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي مجال البحث 

 والتطوير.

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



  للطالب بشكل يساعده على مواجهة المشكالت الحياتيةتوظيف المعرفة العلمية 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم - أ
 

a.  وتطور هذا العلم ليصبح من اهم فروع وكيف نشأ  البصرياتالتعُرف على مادة

 .الفيزياء وارتباطه المباشر بالتطبيقات العلمية الحديثة

b. المفاهيم االساسية للبصريات وكيفية االستفادة منها وربطها بالظواهر عُرف على الت

 .اليومية

c. الى الفهم الصحيح للمادة االستخدام االمثل للمعلومة وكيفية توظيفها للوصول 

d. .التعرف على التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 
a.  حيث من الممكن للطالب تحويل هذه البصرياتإكساب الطالب معرفة في مجال ،

 المعرفة إلى تصرف عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .

b.    المهارة الالزمة في توظيف المعرفة المكتسبة لتكون ركيزة إكساب الطالب

 . واهر الفيزياوية المتعلقة بالبصرياتاساسية في فهم الظ

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة 

 عبر اإلنترنت.

 يمطرائق التقي

 

اإلمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل 

 المشاركة لكل طالب وطالبة (.

 

 مهارات التفكير -ج
 

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

بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية  الهندسية ربط موضوع البصريات -2

                                                                                            اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  

فيما يتعلق بالتطبيقات  البصرياتطرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم  -3

 سية وعلم اإلتصاالت.دالهن



 

 
 

 

المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي (.

المتكاملة بخصوص وتوظيفها للمعرفة االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة بالبصريات  -1

 تفسير الظواهر العلمية

 معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة بتفسير الظواهر البصرية -2

 االستخدام االمثل لالجهزة البصرية ومعرفة كيفية استخدامها -3

 



 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 

 

1+2+3 

 

 

2×3=6 

إكتساب المعرفة 

في مجال 

وتمهيد  البصريات

لمفاهيم لبعض ا

األساسية  المتعلقة 

بفروع علم 

 البصريات

 طبيعة الضوء   

 مفهوم الفوتون  . 

 المفهوم الموجي للضوء  

 معامل االنكسار 

 المسار البصري 

 مبدأ هوغنز 

 

 نظري

 

 إمتحان

و نشاط 

 يومي

 

4+5+6 

  

2×3=6 

 

إكتساب المعرفة 

في مجال 

البصريات 

  الهندسية

 نعكاس واالنكساراال 

  االنكسارفي السطوح

  الكروية

  تحليل االلوان 

  االلياف البصرية 

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 شهري

7+2+9 2×3=6 

إكتساب المعرفة 

في مجال 

البصريات 

 الهندسية

  العدسات 

 الرقيقة  العدسات

 والسميكة

 صيغة كاوس ونيوتن 

 نظري

 امتحان

و نشاط 

 يومي

10+11+

12 
2×3=6 

المعرفة  اكتساب

في مجال 

البصريات 

 الهندسية

  المرايا 

 المرايا الرقيقة والسميكة 

  الزيغ في العدسات

 والمرايا

 

 

 نظري

 

 امتحان

 شهري

13+14 
 

2×2=4 

 

إكتساب المعرفة 

في مجال 

البصريات 

 الهندسية

  الزيغ 

 الزيغ في العدسات 

   الزيغ في المرايا 

 

 ظرين

 

 امتحان

و نشاط 

 يومي



  القبول .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 

 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

من المواضيع التي أتفق عليها في قطاعية  البصرياتة ماد

كتاب منهجي وال يوجد  العربية التربية أن يكون المنهج باللغة 

  ثابت

 أخرى : 

  % 20تم تحديث المنهج ضمنيا بنسبة 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 

 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف 

 أساتذة أكفاء في هذا المجال.

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات 

وتفاعل عبر المشاهدة اليومية البصريات الحياتية في مادة 

 الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة 

 

 

 في ضوء آلية القبول المركزي المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة

 المقررة االستيعابيةأكبر من الخطة  أكبر عدد من الطلبة
 

 

 

  سو المادةمدر    

 
         د. عالء بدر حسن   م. .أ

         د. ابتسام دمحم تقي م. أ.

 م. د. حنان كاظم حسون  

 م.د. دعاء علي 



 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 PHYS103/ الكهربائية  اسم / رمز المقرر .3

   البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 1029/1010 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية    45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1029/1010 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . الكهرباء في حياتنا تعرف الطلبة على أهمية 
  .الحياة اليومية  االستفادة من الكهرباء وتجنب أخطارها فيكيفية توظيف هذه المعرفة في 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

ائية المرافقة للجسيمات تعريف الكهرباء ، والقوانين المتعلقة بها اضافة الى المجاالت الكهرب  -1أ
 التيار والتعرف على  وطرق اشتقاق حساب شدة المجال الكهربائي والجهد الكهربائي،المشحونة

 ومجاالت استخدامها وتطبيقها.  هاوالمقاومات وانواع
                      ريف التيار الكهربائي وكيفية ربط الدوائر الكهربائية وحساب المجاهيل فيها . تع -2أ     

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 2ب                                                        إكساب الطالب معرفة بعلم الكهرباء نظريا.    - 1ب

 إكساب الطالب معرفة بعلم الكهرباء عمليا.  -

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة . 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 تقارير حول التطبيقات الحياتية للكهربائية في حياتنا -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 

 طرائق التقييم    

 وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحياتيةـالتقارير الخاصة بتطبيقات الموضــوع واهميتها  -1د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

  



 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إكتساب المعرفة في  12=4×3 1+2+3
مجال فهم معنى 
الكهربائية الساكنة 

 وانظمة الوحدات.  

محاضرة عامة عن ــــ 

ــــ الكهربائية الساكنة  
الكهربائية، الشحنات 

قانون كولوم ، انظمة 
الوحدات، الموصالت 

واشباه  والعوازل
 الموصالت.

  

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحان          

إكتساب المعرفة في  12=4×3 4+5+6+7
مجال فهم معنى 

 المجاالت الكهربائية  

الكهربائية المجاالت  
وحسابها. خطوط القوة 
الكهربائية، قانون كاوس 

 وتطبيقات عليه. 
  ــــ المجال للموصل المشحون .

  مع التطبيقات   

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحان          

إكتساب المعرفة في  12=4×3 8+9+11+11
مجال فهم معنى 
 الجهد الكهربائي  

ــــ الجهد الكهربائي، فرق 
الجهد الكهربائي، الطاقة 
الكامنة، السطوح المتساوية 
الجهد، انحدار الجهد، جهد 

 كرة موصلة مشحونة.    

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحان          

إكتساب المعرفة في   12=4×3 13+14+15
مجال فهم معنى 
التيار الكهربائي 

 والمقاومة
 

 
 

 

التيار الكهربائي، المقاومة ــــ 
والمقاومة النوعية، قانون اوم، 
حساب المقاومة، تغير 
المقاومة مع درجة الحرارة، 

 وكثافة التيار.قياس التيار 
ربط المقاومات الكهربائية على 

 التوالي والتوازي 
 امتحان الفصل االول -

حل اسئلة في  نظري 
داخل الصف + 
واجب بيتي +  

 امتحان          



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 
1 – fundamentals of physics, Holliday 

and Resnick (9
th
 edition 2011) (2014). 

2 – electricity and magnetism, Edward 

M. Purcell and David Morin (3
rd

 

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  

 . الكهربائية والمغناطيسية )د. يحيى عبد الحميد(.7
 

 أخرى :
.. 

تم إعتماد مصادر حديثة إلى جوار المصادر األساسية    
المبينة في أعاله ، لغرض إعداد المادة المقررة على وفق 
مفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي، منها مصادر مأخوذة من االنترنيت
. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية (
Class room 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة

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


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 
 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة     أكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 AR 201اللغة العربية اسم / رمز المقرر .3

  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 1029/1010 الفصل / السنة .6

 ساعة  00 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1029/1010 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعلم الطلبة على اللغة العربية الفصحى . 
 ضبط قواعدها النحوية والصرفية واإلمالئية السليمة 

 معرفة الصواب والخطأ في العبارات والجمل . 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

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

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

 يجب ان يتعلم الطلبة قسمًا من دواوين العرب ونثره .  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االلقاء والشرح لهذا الموضوع - 1ب

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

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

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، طرح االمثلة . 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشهرية ، النشاط اليومي للطلبة . 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2+1+3+4 1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
الفصحى وضبط 
قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية 

 مستويات اللغة.  -
 نشأة اللغة .  -

الفرق بين فقه اللغة  -
 وعلم اللغة 

مصنفات فقه اللغة  -
 العربية في اخذ اللغة.

 نشاط يومي نظري 

5+0+7+8 1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
الفصحى وضبط 

النحوية قواعدها 
 والصرفية واالمالئية

تعريف اللغة عند ابن  -
 جني ودي سوسير. 

نشأة الشعر في  -
 العصر الجاهلي 

نشأة الشعر في  -
 العصر اإلسالمي

 نشاط يومي نظري 

9+20+22
+21 

1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
الفصحى وضبط 
قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

نشأة الشعر في  -
 العصر العباسي . 

. 

 نشاط يومي نظري 

23+24+
25+20 

1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
الفصحى وضبط 
قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 النحو -
 المبتدأ والخبر.  -
 أن وأخواتها -
 كان اخواتها  -

 نشاط يومي نظري 

27+28+
29+10 

1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
وضبط الفصحى 

قواعدها النحوية 
 والصرفية واالمالئية

 نص من سورة مريم  -
قصيدة من ديوان حسان  -

 ابن ثابت 
 

 نشاط يومي نظري 

12+11+
13+14 

1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
الفصحى وضبط 
قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

رسم الهمزة المتوسطة  -
 والمتطرفة والقطع والوصل 

 

 يومينشاط  نظري 

 نشاط يومي نظري األغالط للغوية  -تعلم اللغة العربية =  5×15+10+1



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب سيبويه وشرح ابن عقيل 
 ال يوجد                              

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

الفصحى وضبط  20 17+18
قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 الشائعة. 
 عالمات الترقيم. -

19+30 1×5  =
20 

تعلم اللغة العربية 
الفصحى وضبط 
قواعدها النحوية 

 والصرفية واالمالئية

 نشاط يومي نظري  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 خواص المادة فيزياء  اسم / رمز المقرر .3

 PHHM 012/  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 / الفصل الدراسي االول 2121-2102 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

ساعات  x 2 2 = 4  ساعة دراسية  +    22=  2× 01
 إمتحانية 

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
  2121-2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . في الحياة اليومية في فهم مبادئ الفيزياء  هاودور خواص المادة موضوع تعرف الطلبة على 
 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

ريخ علم افي ت خواص المادة مادة الفيزياء ودوريشعرون بقيمة وأهمية  للعلوم الصرفة يجعل طلبة كليات التربية
تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية  وكيفيةالفيزياء 

 . وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة في مجال البحث والتطويروالمتوسطة واإلعدادية 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

حاجة إنسانية للتطبيقات  تتبلور وأصبح ت ، وكيف نشأخواص المادة على مادة ف تعر  ال -1أ
 .طرائقه ومجاالته ونظرياتهكذلك التعرف على  والهندسية والتكنلوجيا، 

 .فوائدها للمجتمع ، وات التي تمر بها، واألزمشروطهاومعاييرها و على القوانين ف تعر  ال -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى سلوك خواص المادة بإكساب الطالب معرفة  - 1ب
 وتصرف عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    

تحويل هذه المعرفة إلى  اوالعوامل المهددة لها، ويمكن له  خواص المادةإكساب الطالب معرفة ب - 2ب

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

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

ربط  -2جطرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج
بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير  خواص المادةموضوعات 

خواص  طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات -3جالحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  
 فيما يتعلق بالبناء من عمارات وجسور حديثة اإلنشاء عبر منظومة اإلنترنتالمادة 

   -4ج



 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت، وفي 
 مع استاذ المادة. أحيان قليلة في مجال التواصل اإلجتماعي

 طرائق التقييم    

 

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

0+2+1 2×1=2 
إكتساب المعرفة 

الخصائص الميكانيكية 
 للمواد .

-The types of stress and 
strain 

Young Modulus- 
- The relation between 

mechanicals properties and 

temperature 
-Measure Poisson ratio 

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي

0+2+1 2×1=2 
إكتساب المعرفة في 
مجال الكثافة وكذلك 

 اللزوجة

-Density and specific 

weight 
-The Surface tension 
-Bernoulli's equation 

-The viscosity 

 نظري 
إمتحان 

 ونشاط يومي

0+2+1 2×1=2 
إكتساب المعرفة في 

الخواص مجال 
 المغناطيسية للمواد.

-The  Magnetic moment of 

electrons 
-The Relation between the 

Magnetic and Angular 

momentum 

-Classification of Magnetic 

of materials 

 نظري 
 إمتحان

 و نشاط يومي

0+2+1 2×1=2 
إكتساب المعرفة في 

الخواص الكهرائية مجال
 للمواد

-Electrical conductivity 
-Insulators and conductors 

-The superconductivity 
The Plasma- 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي

0+2+1 2×1=2 

 
إكتساب المعرفة في 
مجال المواد المتراكبة 
والمواد المدعمة والمواد 

 االساسية

-Classification of Materials 
. -The various types of 

composites materials 

 
 نظري 

 
إمتحان 

 ونشاط يومي
ثم إمتحان 

نهاية الفصل 
 الدراسي االول



 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 
 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

  ب المقرر:اكتال
,by kadem  Heat and Properties of the Materials-1

ahmed mohemed 

2- The Science and Engineering of Materials, 4
th
ed 

Donald R. Askeland – Pradeep P. Phulé 
3- Classification of materials  JosepPoch March  

   
 : أخرى 

 موقع في علم الفيزياء متعلق بمادة توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من
 . خواص المادة 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أساتذة 
 أكفاء في هذا المجال.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في 
 عبر المشاهدة اليومية في المجتمع.الحرارة مادة 

 
 

 القبول  .13

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

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 
 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم كلية المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 علم النفس التربوي اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

  2020 -2019 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعات إمتحانية  10= 2* 5+   اسبوعيا()عشر ساعات  5*  2

 شهرية

 2020 -2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   وفروعه واهدافه  التربويوعلم النفس أ: تعرف الطلبة على اهمية علم النفس 

 لخاصة من خالل الموضوعات التي يتناولها بدور علم النفس التربوي في حياتهم اب: تعرف الطلبة 

بعد ج: جعل الطلبة لديهم القدرة على استخدام الموضوعات و المفاهيم التي تم تدريسها لهم في حياتهم المهنية 

  تخرجهم وممارسة مهنة التدريس.  

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
  نفس واهميته وفروعه ومدارسه واهدافه.تعرف على علم ال -1أ

 تعرف على علم النفس التربوي واهميته في حياة الطالب والمدرس.  -2أ

تعرف الطالب على موضوعات علم النفس التربوي ) الدافعية, االنتباه واالحساس واالدراك,  -3أ

 (, التغذية الراجعة, انتقال اثر التعلم, المفاهيموالتذكر والنسيان
تعرف الطالب على الفروق الفردية, ونظريات التعلم ودورها في توصيله لمادته التي سيدرسها بعد  -4أ

 تخرجه
 



 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مع المواقف الحياتية التي يمر بها.اكساب الطالب مهارات تمكنه من التعامل  – 1ب

   التالميذ عند ممارسته لمهنة التدريس.ة التعامل مع اكساب الطالب مهارات تمكنه من كيفي – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقارير اليومية طرح االسئلة, المناقشة ,المحاضرة, الحوار, 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية   النشاط اليومي ) تقارير عن موضوع المحاضرة + تحضير يومي( 

 

 
 التفكيرمهارات  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5*  2 االول
التعرف على علم 

 النفس

النفس,  ما هو علم

 ,ه, اهدافتعريفه

 فروعه, مدارسه. 
 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 التعرف على السلوك 5*  2 الثاني

السلوك , محددات 

السلوك البيولوجية, 

 البيئية. 

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5* 2  الثالث
التعرف على علم 

 التربويالنفس 

تعريف علم النفس 

التربوي, اهميته, 

العملية التعليمية وعلم 

 .النفس التربوي

 نظري
نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 الرابع
التعرف على نماذج 

 في علم النفس التربوي

نموذج كالوسماير 

وكودوين, نموذج 

جلزر,  –روبرت 

 .نموذج بنيامين بلوم

 نظري
نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 الخامس
التعرف بطرائق علم 

 النفس التربوي

طريقة المالحظة 

العلمية, المالحظة 

الذاتية, المالحظة 

 .الطبيعية

 نظري
نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 السادس
التعرف بطرائق علم 

 النفس التربوي

الدراسات التتبعية,  

المنهج االكلينيكي, 

 المنهج التجريبي.

 نظري

يومي  نشاط

)تحضير + 

 تقرير(

 التعرف على الدافعية  5*  2 السابع

تعريف الدافعية, 

تصنيفها, وظائفها, 

استراتيجية استثارة 

 الدافعية. 

 نظري
نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5* 2 الثامن
التعرف على االنتباه 

 واالدراك الحسي

معنى االنتباه, العوامل 

,  المؤثرة فيه, انواعه

 .االنتباهعدم 
 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 التاسع
 االنتباه التعرف على

 االدراك الحسيو

تعريف االدراك, 

تعريف االحساس, 

اقسام االحساس, 

العوامل المؤثرة في 

 االحساس واالدراك.

 نظري
نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 العاشر
التعرف على الذاكرة 

 والنسيان

الذاكرة, تعريف 

 انواعها, نظرياتها.
 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

الحادي 

 عشر
2  *5 

التعرف على الذاكرة 

 والنسيان

تعريف النسيان, 

 نظرياته.

 

 

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

( رؤوف حممود القيسي, عمان, دار 8002علم النفس الرتبوي )  -
 دجلة

 كتب ومصادر خارجية عن املادة خارج الكتب واملالزم املقررة . -
 شبكة االنرتنت -

 5*  2 الثاني عشر
التعرف على الذاكرة 

 والنسيان

العوامل المؤثرة في 

عمليتي التذكر 

 والنسيان.

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 التعرف على التفكير 5*  2 الثالث عشر

تعريف التفكير, 

اغراضه, انواعه, 

صفات المفكر الجيد, 

 طرق استثارة التفكير

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 عشرالرابع 
التعرف على الفروق 

 الفردية

تعريف الفروق 

انواعها,  الفردية,

توزيعها,  اسبابها,

 كيفية مراعاتها 

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

الخامس 

 عشر
2  *5 

التعرف على الفروق 

 الفردية

االطفال غير العاديين, 

االطفال بطيئوا التعلم, 

االطفال المتخلفين 

عقليا, االطفال 

عاليا المضطربون انف

وغير المتكيفين 

 اجتماعياً.

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 السادس

 عشر
2  *5 

التعرف على نظريات 

 التعلم 

نظرية االشراط 

الكالسيكي لـ ) ايفان 

 .بافلوف(

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 عشرالسابع 
التعرف على نظريات 

 التعلم

نظرية التعلم االجرائي 

 .لـ )سكنر(
 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 عشر الثامن
نظريات التعرف على 

 التعلم

النظرية االدراكية 

واالستبصارية لـ 

 .)كوهلر(

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 عشر التاسع
التعرف على انتقال 

 اثر التعلم

تعريف انتقال اثر 

التعلم, اهميته, 

 .انواعه, نظرياته

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 5*  2 ونعشرال
التعرف على التغذية 

 المرتدة

تعريف التغذية 

 المرتدة, انواعها.
 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(

 الحادي

 ونعشروال
 التعرف على المفهوم. 5*  2

تعريف المفهوم, 

دورها, انواعها, 

تعلمها, العوامل 

 المؤثرة فيها.

 نظري

نشاط يومي 

)تحضير + 

 تقرير(



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزيارات الميدانية للطلبة المطبقين للمرحلة الرابعة
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 في ضوء الية القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 1الميكانيك  مقرروصف 

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 القسم الجامعي / المركز .2
 قسم الفيزياء

 اسم / رمز المقرر .3
 PHM 103/الصف االول 1 ميكانيك

 البرامج التي يدخل فيها .4
 البكالوريوس

 أشكال الحضور المتاحة .5
 الدوام اليومي

 الفصل / السنة .6
2019/2020 

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
 تقريباساعة دراسية   32

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
13/3/2020 

 أهداف المقرر .9

ظواهر لتفسير  والقوانين االساسية بأنواعهااالساسية لفيزياء ميكانيكية الحركة  المبادئليم الطالب على تع

 بكيفية شرح او تفسير هذه الظواهر وقوانينهاالطلبة  الطبيعية واعداد الطالب ةالحرك

 .في الحياة المتوفرةالتطبيقات كيفية توظيف هذه المعرفة في االستفادة من 
 توضيح امثلة واقعية يعيشها الطالب في حياته

 

 

 

 

 

 

 

 

ان يحققها المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  مميزاتألهم  رئيسياوصف المقرر هذا إيجازاً  عطيي

ً عما إذا كان قد حقق  من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  استفادةاقصى مبرهنا

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

والقوانين المتعلقة ومن ثم الكميات المرتبطة بها  ،الكميات االساسية القياسية ووحدات قياسهاتعريف  -1

وصف قوانين الحركة االساسية مع امثلة واقعية مستخرجة من الحياة  وكيفية تحديد وحدات قياسها.

 لكل حركة.  ةالخاصفي شرح انواع حركة االجسام وشرح القوانين  االنسيابي. التسلسل اليومية

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .  خبرة عملية للمفاهيم النظرية المدروسة من خالل المختبر العمليإكساب الطالب  - 1

 .مهارة استخدام وسائل التدريس الحديثة في شرح المواضيعإكساب الطالب   - 2 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

امتحانات  األمثلة.وطرح  ،ةالمناقش الطلبة، عم الحوار استخدام السبورة الذكية في القاء المحاضرات.

 تحريرية

 

 طرائق التقييم      

اليومي وتسجيل المشاركة لكل  )التحضيروالنشاط اليومي للطلبة  مستقل،التحريرية لكل فصل  االمتحانات

  المفاجئاالختبار . وطالبة(طالب 

 مهارات التفكير -ج

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

 يترك للطلبة امكانية تفسير بعض المفردات العلمية خالل المحاضرة -2

   

 طرائق التعليم والتعلم     

 األمثلة.وطرح  المناقشة، الحوار، المحاضرة،

 

 طرائق التقييم    

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

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

لمواكبة  ــتفعيل استخدام وسائل االتصال والتوضيح الحديثة المتوفرة في الحاسبات والموبايالت -1د

 ـالتطبيقات الحياتية المرتبطة مع المحاضرات العلمية النظرية أحدث
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المعرفة في  اكتساب 2=1×2 1

 معنىمجال فهم 

قوانين الحركة في 

بعد واحد مع 

  .  المستخدمة الوحدات

القياس والحركة ببعد 

 واحد 

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

اكتساب المعرفة في  2=1×2 2

 معنىمجال فهم 

قوانين الحركة في 

بعد واحد مع 

 .   المستخدمة الوحدات

حل اسئلة في  نظري الحركة في بعد واحد

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

شرح المعنى  2=1×2 3

الفيزيائي للكميات 

المتجه والكميات 

 العددية

 

المتجهات والكميات 

 العددية

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

التوسع في  2=1×2 4

 الموضوع السابق

واكساب المعرفة 

 في مجاالتها

المتجهات والكميات 

 العددية

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

الحركة ببعدين  2=1×2 5

والقوى المرافقة 

 للحركة

قوانين الحركة في 

 الوحداتبعدين مع 

 .  المستخدمة

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

اشتقاق قوانين نيوتن    قوانين نيوتن 2=1×2 6

 الثالثة مع تطبيقاتها

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

ربط قوانين نيوتن  قوى االحتكاك 2=1×2 7

بقوى االحتكاك مع 

 حل االمثلة

حل اسئلة في  نظري

داخل الصف 

+ واجب بيتي 

 +  امتحان          

مراجعة عامة للمقرر  2=1×2 8

الدراسي مع امكانية 

تحسين اداء الطالب 

من تكرار محاوالت 

 االختبار

   



 المطلوبة:القراءات 

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 النصوص األساسية 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-ed. 2014 

 2 – Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

3- Classical mechanics, R. DOUGLAS 

GOREGE.2006  

 

  

  

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 المقررة   االستيعابيةأكبر من الخطة    أكبر عدد من الطلبة 

 



 مادة اللغة االنجليزية مقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 UOB102اللغة االنجليزية/  اسم / رمز المقرر .3

  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 9102/9191 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 x =5 3  9ساعة دراسية  +   65=  9× 92ساعتان اسبوعيا/
شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية ساعات إمتحانية 
 والنهائية السنوية  

 02/3/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

لتك  االساسية القواعد ، والتأكيد علىفي حياتهم العلمية تهاعلى ممارس همتدريبوادة اللغة االنجليزية م فيالطلبة  رفع مستوى

 . كافة المجاالتا في واستخداماته اللغة العالمية

دراسة وفي مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع  اللغة االنجليزيةتوظيف 

 . الموضوعات العلمية

  .االنجليزية والكتابة في اللغة تحدثماع والتسمهارة القراءة واالفي الطلبة تطوير قدرات 

في العلوم والتكنلوجيا وكيفية  هاودور اللغة االنجليزيةلصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة يجعل طلبة كليات التربية للعلوم ا

والمتوسطة واإلعدادية  االبتدائيةكمدرسين في المدارس  اختصاصاتهمتعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة 

 ير.الصناعة وفي مجال البحث والتطووبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة ب

 
 

 
 

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

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

 البرنامج.



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11
 
 المعرفة والفهم  -أ

                                                  . بمفرداتها وجملها وعباراتها اللغة االنجليزيةالتعُرف على مادة   -1أ

                    ومعاييرها وشروطها.  القواعد االساسيةالتعُرف على  -2أ

 .بشكل سليم تعميق فهم معاني وكلمات اللغة االنجليزية -3أ         
 اللغة.القدرة على النطق الصحيح لمفردات هذه  -4أ
 زيادة امكانية الطلبة في صياغة االسئلة واالجابة عليها. -5أ
 اليومية والعلمية. مفي حياته اللغة االنجليزية القدرة على ممارسة  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

     االستماع واالصغاء.مهارة  – 1ب

  مهارة القراءة والكتابة.  - 2ب

 مهارة النطق السليم. – 3ب

  .مهارة االجابة على االسئلة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

كانية اإلستفادة منها في تيسير بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإم اللغة االنجليزية ربط موضوعات -2ج

                                                                                            .  قنيةالعلمية والتو تهم االجتماعيةحيا
  تمارين الكتاب.االجابة عليها، وحل طرح األسئلة و -3ج

                                                        

 مناقشة الموضوعات ووحدات اللغة االنجليزية مع الطلبة.  -4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    

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

 



 

 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 
 

0+9+3+4 

 
 
9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال  -

 السلوك والعالقات االجتماعية

مثل التحية والتعارف والشكر 

البلدان اسماء واالعتذار، و

 .واهم المدن والعواصم

تمهيد لبعض المفاهيم  -

مثل الملف الشخصي  األساسية

  .واسماء الوظائف للفرد

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 . Unit1  : Hello! 

2 .  Unit2  : Your world 

3 . Unit 3: All about You   

4 . Unit 4: Family and friends 

  

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
6+5+7+2 

  
9×4=2 

التعرف على المصطلحات  -

حياة االنجليزية المتعلقة ب

من طعام وشراب شخا  اال

  .وسكن وملبس والعاب

التعرف على جنسيات االقوام  -

االخرى وصناعاتهم التي 

 يشتهرون بها.

عليه، تنظيم الوقت والتعرف  -

المفضالت من شراب وطعام 

 وسكن.

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 . Unit5  : The way I live 

2 .  Unit6  : Every day 

3 . Unit 7: My favourites   

4 . Unit 8: Where I live 

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
2+01+00+

09 

 
9×4=2 

امكانية قراءة وكتابة تاريخ  -

الميالد لبعض الشخصيات 

، واسماء التاريخية، والمهن

 الشهور.

اهمية الوقت في انجاز  -

  المهمات و االعمال .

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 . Unit9  : Times past 

2 .  Unit10  :We had a great 

time! 

3 . Unit 11: I can do that you   

4 . Unit 12: Here and now 

 

 

 

 

 نظري

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

 
03+04+
06+05 

 
9×4=2 

ان يتذكر الطلبة مسميات  -

، المختلفة بألوانهاالمالبس 

والتعبير عن االعمال والسلوكيات 

بكلمات وجمل مفيدة للصور 

  والملصقات.

القدرة على التعبير السماء  -

وسائل النقل المختلفة، والعالقات 

 اساسها.االجتماعية القائمة على 

 .ومراجعة حل التمارين واالسئلة -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 . Unit13 : Times past 

2 .  Unit14  :We had a great 

3 .  Exercises and solutions   

 

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

 يومي 

نهاية إمتحان      

 الفصل

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 

 English in a Simplified Way, Tahir Al-Bayati   

 New Headway Plus (Beginner) , John and Liz Soars, Oxford 

 Living English Structure, W. Stander Allen 

  

المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 

 

عمل ومراجعة الدوريات الورش المحاضرات والطلبة  يتطلب حضور       

  والمواقع االلكترونية.

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

التطبيقات الحياتية  للقيام بتنفيذتوجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي         

في داخل المحاضرة واليومية  مارساتعبر الم اللغة االنجليزيةفي مادة 

 المجتمع.

 

 

 

 القبول  .13

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

 )طلبة الصباحي(أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 
 التحديث

 %(02: )تحديث اتلوحداتديس جميع 

                                                                               %(022مقدمة   )اضافة  -

                                                                                  %(   022مسائل  )اضافة تمارين و -



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 القسم الجامعي / المركز .2
 قسم الفيزياء

 اسم / رمز المقرر .3
 PHIC 801الحاسبات / 

 البرامج التي يدخل فيها .4
 البكالوريوس

 أشكال الحضور المتاحة .5
 الدوام اليومي

 الفصل / السنة .6
2222/2219 

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
 ساعة دراسية32

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
2222/2219 

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب بأساسيات الحاسبات ومراحل تطورها.

 ودور كل منها في عمل الحاسوب وكيفية االستفادة منها. Hard Wareلمكونات المادية ابتعريف الطالب 

Input Unit حدات اإلدخالتعريف الطالب بو                                                                              

 Output unit                                                                           خراجحدات اإلتعريف الطالب بو

                               Central Processing Unit (CPU) بوحدة المعالجة المركزيةتعريف الطالب 

    

  Main Memory Ram/Rom                                              الذاكرة الرئيسيةبمفهوم تعريف الطالب 

  Memory (RAM  Random Access)               ذاكرة الوصول العشوائي     بمفهوم تعريف الطالب 

 CACHE MEMORY                                                     الذاكرة المخبئة بمفهومتعريف الطالب 

 

                       READ ONLY MEMORY (ROM)فقط     الذاكرة المقروءةبمفهوم تعريف الطالب 

             Hard Disk                                                        القرص الصلب    بمفهومتعريف الطالب 

 FLOPPY DISK DRIVE                                      مشغل األقراص المرنة   بمفهومتعريف الطالب 

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

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

 البرنامج.



 LASER DISK DRIVE CD-ROM                   مشغل القرص الليزري       بمفهومتعريف الطالب   

    Compact Disk Read Only Memory  للقراءة فقط مشغالت اقراص الليزر بمفهومتعريف الطالب  

         Drive (CD-ROM) 

 Compact Disk read and Write        مشغالت أقراص الليزر للقراءة والكتابة بمفهومتعريف الطالب 

Memory Drive (CD-RAM) 

  Digital Video Disk Read and Write        مشغالت أقراص الليزر للقراءة بمفهوم تعريف الطالب 

 Memory Drive (DVD-RAM) والكتابة من النوع الرقمي                                     

 SOFT WARE                                                                   البرامجيات بمفهومتعريف الطالب 

                                                             Storage Media خزينوسائط الت بمفهومتعريف الطالب 

 :                                                                Motherboard اللوحة األم  بمفهومتعريف الطالب 

 Connection Ports                              منافذ التوصيل  بمفهومتعريف الطالب   بمفهومتعريف الطالب 

 واهمية دورها في عمل الحاسبة   windows انظمة التشغيلب الطالب تعريف

 الحاسبة. استخدامبأتقان لتمكينة من  Windows 7تعلم نظام تشغيل 

والحماية نها بالشكل الحاسبة من فيروسات واحصنة طروادة وكيفية التعامل معها اهم البرامج الضارة بتوضيح 

 السليم

.امان احلاسوب وتراخيص الربامجتعريف الطالب مبفهوم   

 

اخالق العامل االلكرتوين، اشكال التجاوزات، امن احلاسوب، خصوصية احلاسوبتعريف الطالب أ  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  -أ

 والبرامجية االجزاء المادية فيته، تعريمتعريف الحاسوب وتطوره، تعريف نظام التشغيل واه  -1أ

 للحاسوب.

 مفهوم امان الحاسوب وتراخيص البرامج.  تعريف -2أ

 وتعريف مكوناته وطرق استعمال والحماية من الفيروسات Windows 7تعريف نظام تشغيل  -3أ

Microsoft  office word 2007تعريف ببرنامج معالجة النصوص  -4أ
  

      Microsoft  office Excel 2007                   تعريف ببرنامج  -   -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 MS-DOSاكساب الطالب مهارة استخدام نظام تشغيل   - 2ب

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

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة 

 طرائق التقييم      

 

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

 



 

 مهارات التفكير -ج

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

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

 تيسير الحياة والتمتع بامكانيات الحاسبة لحل المشاكل العلمية.  

تطبيق االيعازات واالوامر الخاصة بالحاسوب من قبل الطلبة الكسابهم المهارة الالزمة الستخدام   -3ج

 الحاسبة

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 

 طرائق التقييم    

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

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

ومهارة استخدام بعض  windows 7اكساب الطلبة مهارة استخدام الحاسبة والتعامل مع نظام النوافذ  -

 البرامج التابعة لهذا النظام مثل برنامج معالجة النصوص ويرنامج االكسل والبوريوينت.



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 الوحدة / المساق أو الموضوعاسم 
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

اكساب  4=2×2 1+2

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

 مفهوم احلاسوب ، اطوار دورة حياة احلاسوب-1

 تطور اجيال احلاسوب-2

 مزااي احلاسوب وجماالت استخدامه -3

تصنيف احلاسوب من حيث الغرض واحلجم  -4
 ونوع البياانت

 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

3+4   

2×2=4 

اكساب 

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

 مكونات الحاسوب
  -:االجزاء المادية للحاسوب

 وحدات االدخال 

 وحدات االخراج 

 وحدة النظام 

 اللوحة االم 

  نظام االدخال واالخراج االساس

BIOS 

 وحدة المعالج 

 الذاكرة 

الذاكرة الرئيسية: ذاكرة 

الوصول العشوائي 

RAM ذاكرة القراءة ،

 .ROMفقط 

 :االشرطة الذاكرة الثانوية

المغناطيسية، االقراص 

المغناطيسية، االقراص 

 الوميضية ةالضوئية،الذاكر

 

ةالكيانات البرمجي  
حاسوبك الشخصي مفهوم امن الحاسوب 

 وتراخيص البرامج

 

 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 



اكساب  4=2×2  5+6

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

الفصل الثالث: امان الحاسوب وتراخيص 

 البرامج

Computer Safety & Software 

Licenses 

اخالق العالم االلكتروني، اشكال  -8

التجاوزات، امن الحاسوب، خصوصية 

 الحاسوب

تراخيص برامج الحاسوب وانواعها، -2

الملكية الفكرية، االختراق االلكتروني، 

 برامجيات خبيثة، اهم

الخطوات الالزمة للحماية من عمليات -3

 االختراق، اضرار الحاسوب على الصحة

 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

اكساب  4=2×2 7+8

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

 تعريف نظام التشغيل 

 انواع نظام التشغيل 

 مكونات نظام التشغيل 

  نظام التشغيلMS-DOS 

 وظائف نظام التشغيل 

 اصدارات نظام التشغيل 

 مكونات نظام التشغيل 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

اكساب  4=2×2 9+12

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

  تسمية الملفات في نظام التشغيل

 MS-DOSنظام التشغيل 

 انواع الملفات 

 االدلة المسار والمحرك 

  االوامر في نظام نظام التشغيل

MS-DOS 

 االوامر الداخلية 

 االوامر الخارجية 

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 

 Windows 7ما هو   كذلك 4=2×2 11+12

  تشغيلWindows 7 

  التعرف على المكونات الرئيسية

 لواجهه االستخدام:

 _ شريط المهام

 إمتحان نظري

 + نشاط يومي 



 قائمة ابداء

 سطح المكتب

  الخروج منWindows 7 

 ماهو سطح المكتب 

  تحريك الرموزIcons  بسطح

 المكتب

 ترتيب الرموز بسطح المكتب 

 تغيير حجم الرموز بسطح المكتب 

  إخفاء وإظهار الرموز بسطح

 المكتب

 تغيير اسماء الرموز بسطح المكتب 

 تحديد الرموز بسطح المكتب 

  نسخ الرموز ومن سطح الكتب

 ولصقها

  اضافة ادوات المعلومات

Gadgets الى سطح المكتب 

 ح تغيير الخلفية الخاصة بسط

 المكتب

 تغيير شكل النظام ومظهره 

  تغيير دقة عرض الشاشة لسطح

 المكتب

اكساب  4=2×2 13+14

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

 ماهو شريط المهام 

  ضبط الوقت والتاريخ من شريط

 المهام

  شريط المهام الى موضع اخر نقل

 بسطح المكتب

 التحكم في حجم شريط المهام 

  جعل شريط المهام في وضع

 االخفاء التلقائي

  الخاصيةLive Thumbnails 

 ومعاينة النوافذ المفتوحة

 الخاصية جمب لست 

  التحكم في مظهر شريط المهام

 بإظهار الرموز صغيرة به

 خفض او رفع مستوى الصوت 

 وز والتنبيهات إظهار جميع الرم

 المخفية بيمين شريط المهام

  التحكم في طريقة عرض رموز

 الملفات والمجلدات المفتوحة

  عرض اشرطة االدوات المختلفة

 بشريط المهام

 ما هي قائمة ابداء 

  الوصول الى اي عنصر من خالل

نظري

 +عملي

 إمتحان

 + نشاط يومي 



 البنية التحتية  .12

 :   البنية التحتيةمصادر 

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

+ كتاب المقرر وهو محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة

 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 

 ، اجهزة حاسوب Data Showاجهزة 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 

 القبول  .13

 القبول وفق القبول المركزي المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 االستيعابيةاكبر من الخطة نعم العدد  أكبر عدد من الطلبة 

 

 قائمة ابداء

  استخدام قائمة الملفات االخيرة

 بقائمة ابداء

 

اكساب  2=2×1 15

المعرفة 

في علم 

الحاسوب 

وتحويل 

هذة 

المعرفة 

الى سلوك 

يسهم في 

تعلمة 

المواد 

الدراسية 

 االخرى

 

 ماهو برنامج الالتكس 

نظري

 +عملي

 إمتحان

 + نشاط يومي 

    لماذا برنامج الالتكس   

     مزايا برنامج الالتكس   

    واجهة برنامج الالتكس   



 

 

 

 % على المنهاج 22اضافة  .14

 

 

 امان الحاسوب وتراخيص البرامج -1

 

اخالق العالم االلكتروني، اشكال التجاوزات،  -2

 امن الحاسوب، خصوصية الحاسوب

 

تراخيص برامج الحاسوب وانواعها، الملكية  -3

الفكرية، االختراق االلكتروني، برامجيات 

 خبيثة

 

من عمليات الخطوات الالزمة للحماية  -4

 االختراق، اضرار الحاسوب على الصحة

 

 

 اساتذة املادة
 

 م.د. سعد خليفة علي                                        أ.م.د.آمال جبار حاتم 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

  الحرارةفيزياء  اسم / رمز المقرر .3

 PHHM 012/  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 / الفصل الدراسي الثاني 2121-2102 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

ساعات  x 2 2 = 4  ساعة دراسية  +    22=  2× 01
 إمتحانية 

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
  2121-2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . في الحياة اليومية في فهم مبادئ الفيزياء  هاودور  الحرارةموضوع تعرف الطلبة على 
 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

ريخ علم افي ت الحرارة مادة الفيزياء ودوريشعرون بقيمة وأهمية  للعلوم الصرفة يجعل طلبة كليات التربية
تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس اإلبتدائية  الفيزياء وكيفية

 . وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة في مجال البحث والتطويروالمتوسطة واإلعدادية 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

حاجة إنسانية للتطبيقات الهندسية  تتبلور وأصبح ت ، وكيف نشأالحرارة  على مادة ف تعر  ال -1أ
 .طرائقه ومجاالته ونظرياتهكذلك التعرف على  ووالتكنلوجيا، 

 .فوائدها للمجتمع ، وات التي تمر بها، واألزمشروطهاومعاييرها و على القوانين ف تعر  ال -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى سلوك بالحرارة إكساب الطالب معرفة  - 1ب
 وتصرف عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    

تحويل هذه المعرفة إلى سلوك  اوالعوامل المهددة لها، ويمكن له الحرارة إكساب الطالب معرفة ب - 2ب

  - 3بيسهم في إبعاد العوامل المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . 

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

ربط  -2جطرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج
بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة  الحرارةموضوعات 

 موضوع الحرارةطرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات  -3جوالتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  
 فيما يتعلق بالبناء من عمارات وجسور حديثة اإلنشاء عبر منظومة اإلنترنت

   -4ج

 



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت، وفي 
 اإلجتماعي مع استاذ المادة.أحيان قليلة في مجال التواصل 

 طرائق التقييم    

 

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

0+2+1+4+
5 

2×5=01 

إكتساب المعرفة في مجال 
ودورها في بناء فيزياء الحرارة 

  .الحضارة اإلنسانية بشكل عام
انواع  المحارير وتحديد 

 وميكانيكية انتقال الحرارة

- principle of 

temperature 

measurement 
 Types of- ـ 

thermometers 
-Thermal expansion 
- Mechanism of heat 

transfer 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي

2+7+8+2+
01 

2×5=01 
 إكتساب المعرفة في مجال

مصادرالطاقة والقانون االول 
 للثرموداينمك

-The source the heat 

energy 
Specific heat- 

-Thermodynamics first 

law 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 
 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

 هو:ب المقرر اكتال
,by kadem ahmed  Heat and Properties of the Materials-1

mohemed 

2- The Science and Engineering of Materials, 4
th
ed Donald R. 

Askeland – Pradeep P. Phulé 
3- Classification of materials  JosepPoch March  

   
 : أخرى 

الحرارة وخواص توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع في علم الفيزياء متعلق بمادة
 . المادة 

على سبيل متطلبات خاصة ) وتشمل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أساتذة أكفاء في هذا 
 المجال.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

الحرارة توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في مادة 
 عبر المشاهدة اليومية في المجتمع.

 
 

 القبول  .13

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

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 
 

00+02+01
+04+05 

2×5 =01 
التميز إكتساب المعرفة في 

بين الغاز المثالي والغاز 
 الحقيقي

-The Ideal and Real 

Gases 
-The Kinetic theory of 

Gases 
-The relation between Cp 

and CV 

 نظري 

إمتحان 
 ونشاط يومي
ثم إمتحان 

الفصل  نهاية
الدراسي 

 الثاني



  نموذج وصف المقرر

  وصف المقرر

  

  التربیة للعلوم الصرفة / ابن الھیثم كلیة المؤسسة التعلیمیة .1

  قسم الفیزیاء القسم الجامعي / المركز .2

  البصریات اسم / رمز المقرر .3

 البكالوریوس البرامج التي یدخل فیھا .4

  الدوام الیومي أشكال الحضور المتاحة .5

  2019/2020 الفصل / السنة .6

 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .7
ساعات  4= 4 × 1ساعة دراسیة  +  84=  3× 28

شھریة  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزیة  إمتحانیة
  والنھائیة السنویة

  2019/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف .8

 أھداف المقرر .9

  ودوره في فھم مبادئ الفیزیاء الحدیثة  البصریاتتعرف الطلبة على موضوع

  وإستخداماتھ الیومیة .

  الیومیة وربطھا بالظواھر العلمیة االخرىاستخدام ھذه المعرفة في الحیاة كیفیة  

  یجعل طلبة كلیات التربیة للعلوم الصرفة یشعرون بقیمة وأھمیة مادة الفیزیاء ودور

في العلوم والتكنلوجیا وكیفیة تعاملھم مع طلبة المدارس بعد التخرج  البصریات

دیة وممارسة إختصاصاتھم كمدرسین في المدارس اإلبتدائیة والمتوسطة واإلعدا

وبعض المختبرات البحثیة في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي مجال البحث 

  والتطویر.

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا

الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.



  للطالب بشكل یساعده على مواجھة المشكالت الحیاتیةتوظیف المعرفة العلمیة  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

  المعرفة والفھم  -  أ
 

a.  وتطور ھذا العلم لیصبح من اھم فروع وكیف نشأ  البصریاتالتعُرف على مادة
  .الفیزیاء وارتباطھ المباشر بالتطبیقات العلمیة الحدیثة

b. المفاھیم االساسیة للبصریات وكیفیة االستفادة منھا وربطھا بالظواھر عُرف على الت
 .الیومیة

c. االستخدام االمثل للمعلومة وكیفیة توظیفھا للوصول الى الفھم الصحیح للمادة 
d. .التعرف على التطبیقات العلمیة الخاصة بكل معرفة علمیة 
 

 المھارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  

a.  حیث من الممكن للطالب تحویل ھذه البصریاتإكساب الطالب معرفة في مجال ،
  المعرفة إلى تصرف عندما یقتضي الموقف إستجابة معینة لحل مشكلة ما .

b.    توظیف المعرفة المكتسبة لتكون ركیزة المھارة الالزمة في إكساب الطالب
  . واھر الفیزیاویة المتعلقة بالبصریاتاساسیة في فھم الظ

  
 

 طرائق التعلیم والتعلم
المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة 

 عبر اإلنترنت.

 طرائق التقییم

  
والواجبات البیتیة والنشاط الیومي للطلبة (التحضیر الیومي وتسجیل اإلمتحانات الشھریة، 

  المشاركة لكل طالب وطالبة ).
 

 مھارات التفكیر -ج
  

                                               طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانیة إجابتھم علیھا .  -1
بما یحصل في البیئة التي یعیشھا الطلبة، وإمكانیة اإلستفادة  ربط موضوع البصریات -2

                                                                                            منھا في تیسیر الحیاة والتمتع باإلنجازات العلمیة والتكنلوجیة.  
فیما یتعلق بالتطبیقات  بصریاتالطرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم  -3

  سیة وعلم اإلتصاالت.دالھن



  

  

  

 

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  -د 
  الشخصي ).

وتوظیفھا للمعرفة المتكاملة بخصوص االستخدام االمثل للمفاھیم المتعلقة بالبصریات  -1
  تفسیر الظواھر العلمیة

 الطالب للمشاكل المتعلقة بتفسیر الظواھر البصریةمعالجة  -2
  االستخدام االمثل لالجھزة البصریة ومعرفة كیفیة استخدامھا -3
 



 بنیة المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

  
  
1+2+3+
4  

  
  
3×4=12  

إكتساب المعرفة 
في مجال 
وتمھید  البصریات

لمفاھیم لبعض ا
األساسیة  المتعلقة 

بفروع علم 
  البصریات

 طبیعة الضوء    
 مفھوم الفوتون  .  
 المفھوم الموجي للضوء   
 معامل االنكسار 
 المسار البصري 
 تحلیل االلوان 
 االلیاف البصریة  
  

  
  

  نظري

  
  إمتحان

و نشاط 
  یومي

  
5+6+7+
8  

   
3×4=12  

  
إكتساب المعرفة 

في مجال 
البصریات 

   الھندسیة

 نعكاس واالنكساراال 
  االنكسارفي السطوح

 الكرویة
  العدسات 
 والسمیكةالرقیقة  العدسات  

  
  نظري

  
  إمتحان
الفصل 

  االول

9+10+
11+12  

  
3×4=12  

إكتساب المعرفة 
في مجال 

البصریات 
  الھندسیة

  
  المرایا 
 المرایا الرقیقة والسمیكة 
  العدسات الزیغ في

 والمرایا
  

  ظرين

إمتحان 
ونشاط 

یومي ثم 
إمتحان 

  نصف السنة

  
13+14+
15+16  

  
3×4=12  

إكتساب المعرفة 
في مجال 

البصریات 
  الفیزیائیة

  الزیغ 
 الزیغ في العدسات 
   الزیغ في المرایا 

  

  
  

  نظري

  
  إمتحان

و نشاط 
  یومي

  
17+18+
19+20  

  
3×4=12  

  
إكتساب المعرفة 

في مجال 
البصریات 
  الفیزیائیة

  التداخل 
  التجارب المتعلقة

 بالتداخل
  ربط التداخل بظواھر

  الطبیعیة

  
  
  

  نظري

  
  إمتحان

و نشاط 
  یومي 

  
21+22+
23+24  

  
3×4=12  

  
إكتساب المعرفة 

في مجال 
البصریات 
  الفیزیائیة

  الحیود 
 التجارب المتعلقة بالحیود 
  ربط  الحیود بالظواھر

  الطبیعیة

  نظري

   
  إمتحان  

و نشاط 
  یومي 

  
25+26+  

  
3×4=12  

  
  

 االستقطاب 
  التجارب المتعلقة

  
  

  
  إمتحان



  

 القبول .12

  في ضوء آلیة القبول المركزي المتطلبات السابقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطلبةأقل عدد من 

  المقررة االستیعابیةأكبر من الخطة  أكبر عدد من الطلبة

 
 

27+28  
  

إكتساب المعرفة 
في مجال 

البصریات 
  الفیزیائیة

    

 باالستقطاب
  ربط االستقطاب

  بالظواھر الطبیعیة

و نشاط   نظري
  یومي

  
  
  
   

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  النصوص األساسیة 
 ال توجد نصوص أساسیة في المنھج العلمي للدراسات األولیة. 

من المواضیع التي أتفق علیھا في قطاعیة  البصریاتة ماد
وال یوجد كتاب منھجي  العربیة التربیة أن یكون المنھج باللغة 

   ثابت
  أخرى : 

  %  20تم تحدیث المنھج ضمنیا بنسبة 



 
 
 

                                        
   مدرسو المادة

  

         د. عالء بدر حسن   م. .أ
         د. ابتسام دمحم تقي م. أ.
  م. د. حنان كاظم حسون  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
العمل والدوریات والبرمجیات والمواقع  ورش

 االلكترونیة )

  
  

یتمتع الطلبة بإجراء العدید من التجارب العملیة تحت إشراف 
  أساتذة أكفاء في ھذا المجال.

  
  

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال 
محاضرات الضیوف والتدریب المھني 

 والدراسات المیدانیة ) 

  
توجیھ الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤیة جمیع التطبیقات 

وتفاعل عبر المشاھدة الیومیة البصریات الحیاتیة في مادة 
  الطالب مع اقرانھ للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة 

  
  



 

1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الحاسبات )للمرحلة الثانية( اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي المتاحةأشكال الحضور  .5

 2020-2019 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 
 المصفوفات وكيفية التعامل مع الحاسبة من خالل هذه المصفوفات.رياضيات تعريف الطالب ب

 ( .MatLabتعريف الطالب  بلغة البرمجة )
 ربط الجانب النظري بالجانب العملي باستخدام الحاسبات.

 والتي تخص التعامل مع المصفوفات . (MatLab)ج مجموعة كبيرة من ايعازات ادر ا
 .(MatLab) تعليم الطلبة اساسيات رسم الدوال الرياضية المختلفة باستخدام لغة البرمجة

 
 

 

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

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

 البرنامج.

 
 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .11

 

 حميد مجيد عبد الجبار د.           د.علي عدنان نعمة                           



 

2 

 

 المعرفة والفهم  -أ

 ( .MatLabتعريف الطالب  بلغة البرمجة )   -1أ
 ( والتي تخص التعامل مع المصفوفات .MatLabادراج مجموعة كبيرة من ايعازات )  -2أ

 (MatLabتعليم الطلبة اساسيات رسم الدوال الرياضية المختلفة باستخدام لغة البرمجة )   -3أ
  -4أ
  
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 ( .MatLabلغة البرمجة ) الحاسبة باستخداماكساب الطالب مهارة استخدام نظام   - 2ب

 .(MatLab) رسم الدوال الرياضية المختلفة باستخدام لغة البرمجةاكساب الطالب مهارة   - 3ب
    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة . التعليم باستخدام الحاسبة ) تطبيق عملي (، المحاضرة ،

 

 

 طرائق التقييم      

 

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

ربط موضوعات الحاسوب بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في  -2ج
لحل  (MatLab)واستخدام لغة البرمجة  تيسير الحياة والتمتع بامكانيات الحاسبة لحل المشاكل العلمية

 .  المشاكل المختلفة والتي تواجه مختلف االختصاصات 

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 
  

 

 

 

 

 طرائق التقييم   



 

3 

 

 

 

 

 

  

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

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

 . (MatLab)االستخدام االمثل للحاسبة الشخصية باستخدام برنامج  -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 

4 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع

مخ

رج

ات 

التع

لم 

الم

طل

 وبة

 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
طريقة 

 التقييم

اس 8=4×2 1+2+3+4
تخد
ام 
نظا
م 
الما
تال
  ب 
( 

M
at
La
b) 

في 
حل 
الم
شا

كل 
الر 
يا
ض
ية 
وال
فيز 
يائ

 Introduction to matlab 

 Mathematical 

Operations 

 Variables & Constants 

 Variables & Constants 

Naming Rules 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 
 

 إمتحان
 + 

 نشاط يومي 



 

5 

 

 ية
. 

كذ 8=4×2   5+6+7+8
 لك

1. Reserved Words in 

MATLAB 

2. Special Variables 

Predefined in MTLAB 

3. Formats of the Numbers 

4. Defining Variables 

5.  Defining Matrices 

a. The brackets []  

b.  The semicolon (;)  

c. The parentheses ()  

d. The colon (:)  

e. To create a vector with 

fix number of entries, 

there are three ways: 

f. To transpose a vector or 

matrix we use (.') or to 

transpose and finding the 

complex conjugate using 

(') 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ 

 نشاط يومي 

9+11+11
+12 

كذ 8=4×2 
 لك

1. Number-Matrix Operations. 

2.  Matrix-Matrix Operations. 

3.  The Properties of Scalar-

Matrix and Matrix-Matrix 

Operations. 

4.  Creating Standard 

Matrices: 

a. Ones. 

b. Zeros. 

c. Eye. 

d. Rand. 

e. randn. 

f. diag 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
 + 

 نشاط يومي 

13+14+
15+16 

كذ 8=4×2
 لك

1. Functions Frequently Used 

With Matrices 

a. Size. 

Experimental 
+ 

 إمتحان
 + 



 

6 

 

b. Length 

c. Numel 

d. Sum 

e. Clear 

f. Whose 

g. Who 

 

Theoretical 
 

 نشاط يومي 

17+18+
19+21 

كذ  8=4×2
 لك

1. Drawing Using MATLAB 

a. plot3 

b. polar 

c. semilogx 

d. semilogy 

e. loglog 

f. bar 

g. bar3 

h. mesh 

i. surf 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
 + 

 نشاط يومي 

21+22+
23+24 

كذ 8=4×2 
 لك

Forming a Plot in 

MATLAB 

j. Figure. 

k. Xlabel. 

l. Title. 

m. Grid. 

n. Box. 

o. Axis. 

p. xlim 

q. subplot. 

r. Close 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ 

 نشاط يومي 

25+26+
27+28 

كذ 8=4×2 
 لك

1. Logical Comparison and 

Combining Operators 

2.  Control Flow Statements 

a. For  Loop Statement 

b. While Loop statement 

c. If condition statement 

d. Break Statement 

e. Switch-End 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ 

 نشاط يومي 

 Determinant for (3*3) .1كذ 4=2×2 29+31

matrix. 
Experimental إمتحان 



 

7 

 

 Inverse for (3*3) .2 لك

matrix. 

3. Physical applications 

using Matlab. 

4. Lissajous figure. 

5. Max function. 

6. Min function. 

7. Mean function. 

8. Sum function. 

9. Trace Function. 

10. Dot prods. 

11. Cross prod. 

+ 
Theoretical 

 

 + 
 نشاط يومي 

 المادة المضافة للعام الدراسي    

(2112-2121)  

21 %  

Solving problems using 

Matlab : 

- Statistics problems. 

- Physics Problems: - -

classical Mechanics . 

electricity . 

thermodynamics. 

 

  

 
 
 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 

 ، اجهزة حاسوب Data Showاجهزة 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 



 

8 

 

 
 
 
 
 

 القبول  .13

 القبول وفق القبول المركزي  المتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

 االستيعابيةاكبر من الخطة  أكبر عدد من الطلبة 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الصوت والحركة الموجية اسم / رمز المقرر .3

 218PHS/  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 1029/1010 الفصل / السنة .6

   ساعة نظرية 00 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1029/1010 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . الصوت والحركة الموجية وأهميتها في علم الفيزياءتعرف الطلبة على موضوع 

  .بالصوت والحركة الموجيةتفسير الظواهر الطبيعية المرتبطة في  المعرفة التي يكتسبها الطالب توظيف

 اختصاصاتهمممارسة مادة الصوت والحركة الموجية عند اكساب الطلبة مهارات التفكير الالزمة الستخدامها في مجال تدريس 

  .الفيزياء أووالتي تكون ضمن مقرر مادة العلوم  واإلعدادية ،المتوسطة،  االبتدائيةكمدرسين في المدارس 

 في دوائر الدولة المعنية بالجانب البحثي. ةالمجاالت البحثية والتطبيقيالبحث العلمي الستخدمها في اكساب الطلبة مهارات 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
يتعرف الطالب على األنواع على الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والقوانين المتعلقة بمقرر الصوت ان   -1أ

 .والحركة الموجية

 ان يتعرف الطالب على الظواهر والتطبيقات العملية المتعلقة بمادة الصوت والحركة الموجية. -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

اكساب الطالب المهارات الالزمة لتعلم طريقة التفكير العلمي التي تساعده على الحصول على المعرفة العلمية  –1ب

 .    سلوك متبع في حل المشكالت العلمية إلىوتحويل ذلك 
اكساب الطالب المهارات التي تساعده على فهم وتفسير الظواهر الطبيعية والتطبيقات العملية المرتبطة  –2ب

 .بالصوت والحركة الموجية

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .، التعليم االلكترونيطريقة التقصي واالكتشاف طريقة حل المشكالت،المناقشة ، طريقة المحاضرة ، طريقة 
 

 

 طرائق التقييم      

 
الطالب في النقاشات ويتم تسجيل وتثبيت درجة لكل ومشاركة الواجبات البيتية  الشهرية، االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 مشاركة.

 
 مهارات التفكير -ج

 .تعليم الطلبة خطوات التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية -1ج

                                                                                            .  جعل الطالب قادرا على الربط بين المادة العلمية وبيئته ومشاهداته اليومية -2ج

                                                         .المثيرة للتفكير العلمي ومناقشة إجابات الطلبة عليها واألمثلة طرح األسئلة -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة التقصي واالكتشاف حل المشكالت، طريقةالمناقشة ، طريقة المحاضرة ، طريقة 

 طرائق التقييم    

ومشاركة الطالب في النقاشات ويتم تسجيل وتثبيت درجة لكل الواجبات البيتية  الشهرية، االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 مشاركة.
 

 



 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطوير ـــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 
2+1+3+4 

 
1×4=8 

 اكتساب المعرفة المتعلقة

بماهية الصوت  بـ:

، وشروط حدوثه وانتقاله

االهتزاز الحر، الحركة 

التوافقية البسيطة 

   .وتطبيقاتها

الفصل األول )تعريف الصوت، 

المعنى السيكولوجي 

والفيزيائي للصوت، شروط 

 حدوث الصوت وانتشاره(

الفصل الثاني )الحركة 

االهتزازية، الحركة التوافقية 

البسيطة، تطبيقات على 

 التوافقية البسيطة(الحركة 

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5+0+7+8 

  
1×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

   وأنواعهبـ: مبدأ التراكب 

لفصل الثالث )مبدأ التراكب، ا

في  توافقيتين  تراكب حركتين

 بعد واحد، تراكب حركتين

في بعدين  التوافقيتين

، تطبيقات باستعمال متعامدين

 (*حاسوبال

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
9+20+22

+21 

 
1×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

   بـ: االهتزازات المضمحلة

الفصل الرابع )القوى المسببة 

الضمحالل االهتزازات، معادلة 

الحركة التوافقية المضمحلة، 

الحركة التوافقية  أنواع

، تطبيقات استعمال المضمحلة

 (*حاسوبال

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

23+24+
25+20 

 
1×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

بـ: االهتزاز القسري 

   والرنين

الفصل الخامس )االهتزاز 

القسري، معادلة االهتزاز 

القسري، الرنين، تطبيقات 

، تطبيقات عملية على الرنين

 (*حاسوبباستعمال ال

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

27+28+
29+10 

 
1×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

   لحركة الموجيةبـ: ا

 الفصل السادس)الحركة

، *انواعها ،*الموجية

الموجات الواقفة، خصائصها، 

، نظرية االهتزاز لوتر مشدود 

 (الآلالت الموسيقية*

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

12+11+
13+14 

 
 1×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

الموجات الطولية في  بـ:

الغازات وانتقال الصوت 

   في الغازات

الفصل السابع )الموجات 

الطولية في الغازات، سرعة 

الموجة الطولية وتصحيح 

البالس، شدة الموجة 

الصوتية، تداخل الموجات 

 (، تطبيقات عملية*الصوتية

 

 

 نظري

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
15+10+ 
17+18 
 

 
1x 4=8 

 

 

المعرفة المتعلقة اكتساب 

بـ: اعتبارات عامة في 

     الصوت

الفصل الثامن )القدرة والشدة 

في الصوت، حدود استجابة 

االذن البشرية للصوت، 

مقياس الدسبيل، مفاهيم 

: في السلم الموسيقي أساسية

علو الصوت، درجة الصوت، 

   (، تطبيقات*نغمة الصوت

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
19+30 

 
1×1=4 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

بعض الظواهر بـ: 

   المتعلقة بانتشار الصوت

الفصل التاسع )ظاهرة دوبلر، 

ظاهرة انعكاس الصوت، 

ظاهرة الحيود في الصوت، 

، *ظاهرة الموجات الرجة

 (*الطبيةتطبيقات ال

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 

 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

  :فيزياء الصوت والحركة الموجية، امجد عبد الرزاق الكتاب المقرر

 .0222كرجية، جامعة الموصل، الطبعة الثانية، 

 أخرى:

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.  

 . فيدو أوبصيغة نصوص  األنترنيتللمعلومات المتوفرة في  باإلضافة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 

 

/ 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

/ 

 

 القبول  .13

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

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 
 
 

 مالحظة: الفقرات املُشار اليها إبشارة )*( هي فقرات حمدثة على مفردات اللجنة القطاعية



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الفلك اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 9102/9191 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية  x =5 3  9ساعة دراسية  +   65=  9× 92

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  

 99/9/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

لألجرام  العلمية الدراسة يعد. علوم الفلك والفضاء واهميتهتعرف الطلبة على موضوع 

 (  الغالف الجوي التي تحدث خارج نطاق والظواهر (والمجرات ،والنيازك ،ذنباتوالم ،والكواكب ،النجوم مثل) السماوية

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

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

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .11

 المعرفة والفهم  -أ
تكون وتطور  فة إلى، باإلضاوحركة األجرام ،والكيميائية ،والخصائص الفيزيائية تطور األجرام السماوية، علم الفلك يدرس

   -.ويعد علم الفلك أحد العلوم القديمة .الكون

 خاصة بالموضوع المهارات ال  -ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A


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

 

 طرائق التقييم      

 

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

موضوعات الليزر بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية 

ن آخر طرح األسئلة والبحث ع -3ج                                                                                            والتكنلوجية.  

مستجدات علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت والصحة الحياتية على مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري 

   -4ج                                                         عبر منظومة اإلنترنت.
  

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    

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

 

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 
 

0+9+3+4 

 
 
9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال 

وتمهيد لبعض  الفلك

 المفاهيم األساسية 

 الميكانيك السماوي

النظام البروجي، النظام 

المجري، حركة النجوم في 

السماء، منطقة البروج ودائرة 

البروج، الفصول الفلكية 

األربعة، الترنح والتمايد، 

 وحدات القياس الفلكية.

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
6+5+7+2 

  
9×4=2 

 الشمسيةالمجموعة  

الشمس، أصل المنظومة 

الشمسية، الخواص الفيزيائية 

للشمس، طرق قياس قطر 

الشمس، كتلتها ودرجة 

حرارتها السطحية،  الحركة 

المحورية للشمس، جو 

الشمس، البقع الشمسية ) 

الكلف الشمسية (، اإلشعاعات 

والرياح الشمسية،  الطاقة 

الشمسية والثابت الشمسي،  

يزيائية القمر، الخواص الف

للقمر وطرق قياس قطره 

وكتلته وكثافته، معدل الجاذبية 

على سطح القمر، سرعة 

االفالت على سطح القمر، 

الغالف الجوي للقمر، 

االنعكاسية، المجال 

المغناطيسي، حركات القمر، 

مدار القمر ودورانه، الدورة 

النجمية والدورة االقترانية، 

أوجه القمر خالل دورته 

ساب اليوم االقترانية، ح

القمري واليوم النجمي واليوم 

الشمسي، ظاهرتا الخسوف 

والكسوف، عدد الكسوفات 

والخسوفات المحتملة في العام 

الواحد، أهمية دراسة الكسوف 

 الشمسي.

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
 

2+01+00+
09 

 
 
9×4=2 

 الكواكب السيارة 

الخواص الفيزيائية للكواكب 

الشهب السيارة، قاعدة بود، 

 والنيازك، المذنبات.

 

 

 

 نظري

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول



 
 

03+04+06
+05 

 
 

9×4=2 

 النجوم 

حركة النجوم، البعد النجمي، 

أقدار النجوم، ألوان النجوم 

ودرجات حرارتها السطحية، 

نورانية النجوم، قياسات أقطار 

النجوم، كتلة النجوم وكثافتها، 

عالقة كتلة النجوم بنورانيتها، 

رسل،  –مخطط هيرتز سبرانك 

عمر النجوم، دورة حياة النجوم 

)التطور النجمي(، النجوم 

 النيوترونية، الثقوب السوداء

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

 
 

07+02+02
+91 

 
 

9×4=2 

 المنظومات الثنائية 

النجوم الثنائية و المتعددة، 

تصنيف النجوم الثنائية 

الثنائيات المرئية، -أ الفيزيائية،

 -الثنائيات الطيفية، ج -ب

الثنائيات الكسوفية، العناقيد 

العناقيد المفتوحة،  -النجمية، أ

العناقيد الكروية، النجوم  -ب

المتغيرات  -المتغيرة، أ

المتغيرات  -النابضة، ب

النابضات،  -البركانية، ج

 البلسارات.

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

90+99+93
+94 

 
 
 9×4=2 

 المجرات 

أنواع المجرات، مكونات 

المجرات، كتلة المجرة، 

الجمهرة النجمية في المجرة، 

العناقيد النجمية، السدم 

)المجرية والال مجرية(، مجرة 

حجم المجرة،  -درب التبانة، أ

موقع المجموعة الشمسية  -ب

الكويزرات. -فيها، ج  

 

 

 نظري

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

96+95+ 
97 
 

 
 
9x 3 =5 

تمدد الكون وظاهرة تباعد  

 المجرات.

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
29+31 

 
3×9=6 

 التحديث:  

الفصل األول: قوانين كبلر، 

المثلثات الكروية، الكرة 

 السماوية.

الفصل الثاني: تحديد بداية 

 الشهر القمري.

الفصلللللل الثاللللللث: المعلوملللللات 

المتعلقللللة بالكواكلللللب بصلللللورة 

عاملللللللة كالتصلللللللنيف الجديلللللللد 

للكواكلللللب وأعلللللدادها وأعلللللداد 

اقمارها مستفيدين من األرصاد 

الفلكيلللللللة الحديثلللللللة، تعريلللللللف 

الكوكللللللللب، ملخللللللللص عللللللللن 

الكواكللب. قطللر الكوكللب، كتلللة 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 



 

الكوكلللب، الجاذبيلللة السلللطحية، 

الللدوران المحللوري، النورانيللة 

كواكللللب ودرجللللة الحللللرارة، ال

األقلللزام، الكويكبلللات، األرض، 

 الغالف الجوي األرضي. 

الفصل الرابع: الطيف النجمي، 

تحللللللديث المعلومللللللات حللللللول 

الثقللوب السللود وانتشللارها فللي 

 المجرات.

الفصلللللل الخلللللامس: المنحنلللللى 

الضلللللوئي، ثنائيلللللات األشلللللعة 

السينية، العناقيد النجمية، قيلاس 

مسافات العناقيد النجمية، المادة 

 نجوم.ما بين ال

الفصللللللل السللللللادس: تحللللللديث 

المعلومللات حللول مجرتنللا درب 

التبانلللللة وشلللللكلها ومحتوياتهلللللا 

وأعلللللداد النجلللللوم فيهلللللا وفلللللق 

األرصلللللاد الحديثلللللة، تحلللللديث 

المعلومللللات حللللول المجموعللللة 

المحليلللة التلللي تحلللوي مجرتنلللا 

وحول العناقيد المجريلة عموملا  

وفلللللللق األرصلللللللاد الحديثلللللللة، 

المجلللرات القزملللة والعمالقلللة، 

المجريلللللة و العناقيلللللد العناقيللللد 

المجريلللة العظملللى، المجلللرات 

 الفعالة.

 



 

 
 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 حميلد مجلول النعيملي وفيلاض  -عللم الفللك-فيزياء الجو والفضاء، الجزء الثلاني

 النجم

 Andreas Schmitt, "Dense matter in compact stars", 

Springer, 2010. 

 Isaac Shlosman, "Cosmological Evolution of Galaxies, 

Department of Physics & Astronomy", University of 

Kentucky, Lexington, KY 40506-0055, USA, 2012. 

 James N. Pierce, "Elementary Astronomy", 2013.        

   

  .فريلد مصلعب مهلديمحاضرات فيزياء الفللك والفضلاء،  للمرحللة الثانيلة، د ،

 قسم الفيزياء.-جامعة االنبار، كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات 

 الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

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

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2220-2219 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعة عمليه  46ساعة نظرية و 46عملي بمعدل  2\نظري  2

 بالسنة
 2020-2219 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 وتطبيقاتها االساسيه تعريف الطالب أسس علم المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسي 
 الطالب ببعض اجهزة القياس الكهربائيةتعريف 
 للتيار الكهربائيالمغناطيسي الطالب بالمجال تعريف 

 وبعض دوائرها التطبيقية.او المتناوبة  ية المترددة ائنبذة اساسية عن التيارات الكهرب
 سافارت +قانون امبير الدائري(–تعريف الطالب بقوانين الحث الكهرومغناطيسي )فاراداي+ بايوت 

 وتوضيف ذلك في بعض التطبيقات كالمحوالت الكهربائيه .  تعريف الطالب بمفاهيم الحث الذاتي والمتبادل
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

 أسس علم المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسيان يعرف الطالب   -1أ

 وكيفيه الحصول عليه . المجال المغناطيسيان يعرف الطالب  -2أ

ويفهم الفرق بين وبعض دوائرها التطبيقيةالمتناوبة ية ائالتيارات الكهربان يعرف الطالب   -3أ

                                 .الكهربائيه المتناوبه والمستمرة

 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي–ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4أ 
بالواقع من تطبيقات المجالين الكهربائي والمغناطيسي كجهاز الرنين ربط ما يتعلمه الطالب -5أ 

 غيرها.الكهربائي و 

      
   
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 كيفية ربط الدوائر الكهربائية الخاصة بتجارب المختبر - 1ب

 كيف تعمل االجهزة المستخدمة  - 2ب

مع والفولتميتر وكيفيه ربط المقاومات كاالميتير  التعرف على بعض االجهزة الخاصة بالموضوع  - 3ب
 الكلفانوميتير لتحوليها الى اجهزة حساسه لقياس الفولتيه والتيار .

من حيث استخدام القوانين المناسبه لكي تطبق على كل حاله على حدة من حيث  التفكير العلمي  -4ب

المجال المغناطيسي الموجود بين حساب المجال المغناطيسي لملف حلزوني او سلك طويل جدا او 

    سلكين يمر فيهما تيار او لحلقه او لملف حلقي او لشحنه واحدة او لشحنتين او اكثر .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارير +  حل تمارين على شكل 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية                                                   
 

 
 مهارات التفكير -ج

                                                                                                          التفكير العلمي -1ج

 الحفظ للقوانين الرئيسيه وكيفيه استخدام كل قانون في الحاله المناسبه  -2ج

مختصره وتثبيتها للتوصل الى الحل من خالل ربط فهم معنى االسئله وتحويلها الى رموز  -3ج



 

 المعطيات ب المطلوب ثم استخدام القانون المناسب لذلك .

   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل طريقة المحاضرة + 
 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية
 

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

 كيفيه ربط االفكار وربطها بالواقع لتسهيل تذكر تلك القوانين او االفكار العلميه  -1د

 ربط الفصول الدراسيه مع بعضها لتكمل الثانيه مثال االولى والثالثه الثانيه وهكذا -2د

 صل للقوانين الالزمه لحل المسائل توضيف مهارات التذكر للتو-3د

  توضيف مهارات اللغه االنكليزيه وتقويتها خدمه لفهم وحل المسائل الكهربائيه   -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ان يعرف الطالب  8 1+2+3+6
ية ائالتيارات الكهرب

وبعض المتناوبة 

 التطبيقيةدوائرها 

دوائر التيار 
 المتناوب

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشهرية 
 واليومية

ان يعرف الطالب  8 5+4+7+8
 المجال المغناطيسي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المجال المغناطيسي
الشهرية 
 واليومية

9+12+11
+12 

ان يعرف الطالب  8
بعض اجهزة القياس 

 الكهربائية 

 اجهزة القياس
 الكهربائية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشهرية 
 واليومية

13+16+
15+14 

الطالب تعريف  8

المغناطيسي بالمجال 

 للتيار الكهربائي

المغناطيسي المجال 

 للتيار الكهربائي
االختبارات  المحاضرة+المناقشة

الشهرية 
 واليومية

17+18+
19+22 

تعربف الطالب بالقوة  8
 الدافعة الكهربائية

 المحتثة

القوة الدافعة 
 الكهربائية المحتثة

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشهرية 
 واليومية

21+22+
23+26 

تعريف الطالب بقوانين  8
 الحث الذاتي والمتبادل

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المحاثة
الشهرية 
 واليومية

25+24+
27+28 

تعريف الطالب بالتيار  8
 الكهربائي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة الكهربائيالتيار 
الشهرية 
 واليومية

تعريف الطالب  6 29+32
بالخواص الخواص 
المغناطيسية للمواد 
 والفيرومغناطيسية

الخواص 
المغناطيسية للمواد 
 والفيرومغناطيسية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشهرية 
 واليومية



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المقرر الدراسي+ مصادر من شبكة االنترنت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 حصرا مختبر الكهربائية في الكلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التوجد
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  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وسن ناصر دمحم . م وصف المقرر

 علم النفس النمو                                           قسم الفيزياء المرحلة الثانية

 

 الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية بغداد جامعة التعليمية المؤسسة .1

 الفيزياء قسم المركز/  الجامعي القسم .2

 217CSDP/  النمو النفس علم المقرر رمز/  اسم .3

 البكلوريوس فيها يدخل التي البرامج .4

 االسبوعي الدوام المتاحة الحضور أشكال .5

  2020-2019 الدراسي للعام والثاني االول الدراسيين الفصلين السنة/  الفصل .6

 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7
 ساعة  2شعب *  4

 ساعات اسبوعيا   8

 2020  الوصف هذا إعداد تاريخ .8

 المقرر أهداف .9

 العمرية املراحل يف واالنفعايل واالجتماعي والعقلي اجلسمي النمو وجماالت واهدافه النمو النفس علم مباهية الطالب تعريف
 . واملراهقة الطفولة مرحليت على والرتكيز املختلفة

 

م المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

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

 البرنامج.

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات .10



  والفهم المعرفة -أ
 . النمو النفس علم مواضيع على التعرف-1أ

 .النمو مجاالت على التعرف -2أ

 .واتجاهه النمو سير كيفية على التعرف -3أ
 .واالمراض الوراثية والمشاكل النمو مشكالت معرفة-4أ
 .عمرية مرحلة كل في النمو وخصائص النمو مجاالت تصنيف على قادرا الطالب يكون -5أ

 بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 .والخاصة العامة حياته في شخصيا الطالب تفيد والتي النفس علم بمواضيع معرفة الطالب اكساب– 1ب

 .األخرين ولألفراد الشخصية السلوكية االضطرابات مواجهة كيفية على التعرف– 2ب

 .الطالب مع التعامل كيفية في المستقبل في مدرسا سيصبح كونه الطالب يفيد– 3ب

 التفكير مهارات -ج

 المحاضرة-1ج

  المناقشة-2ج

 .والعلمي الناقد التفكير-3ج

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

 .االعمار جميع في االفراد مع اليومي التعامل مهارات -1د

 . كافة النمو مجاالت في ومشكالتهم الطلبة فهم على والقابلية التدريس -2د

  والتعلم التعليم طرائق

 

  المحاضرة – المناقشة

  التقييم طرائق

 اليومية االمتحانات

 الشهرية االمتحانات

 التقارير انجاز
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 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 أو المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع
 التقييم طريقة التعليم طريقة

1 2 
 النمو معنى يعرف ان

 النفس علم على ويتعرف

 النمو

علم نفس النمو, امهيته , معىن 
 النمو

 المحاضرة
 النهائي التقييم

 باالمتحان

 الشفهي

2 2 
 النمو قوانين على يتعرف ان

 النمو مراحل, 

 قوانني النمو , مراحل النمو
 الذهني العصف

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي

3 2 
 العوامل  على يتعرف ان

 العوامل,  النمو في المؤثرة

 الوراثية

العوامل املؤثرة يف النمو , 
 العوامل الوراثية

 المحاضر
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي

4 2 
ان يتعرف على   العوامل املؤثرة يف 

 النمو , العوامل البيئية

العوامل املؤثرة يف النمو , 
 العوامل البيئية 

 الذهني العصف
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي

5 2 
ان يتعرف على   مناهج البحث 
 العلمي , اساليب مجع املعلومات

مناهج البحث العلمي , اساليب 
 مجع املعلومات 

 المحاضرة
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي

6 2 
ان يتعرف على   البحوث الطولية 

 , املستعرضة

 البحوث الطولية , املستعرضة 
 المحاضرة

التقييم النهائي 
 الشفهيابالمتحان 

7 2 
ان يتعرف على   البحوث 

 التجريبية , البحوث االرتباطية

البحوث التجريبية , البحوث 
 االرتباطية 

 المحاضرة
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي

8 2 
تقوميي للمادرة  امتحان شهري 

 املدروسة وطريقة التدريس
 

التقييم النهائي 
 ابالمتحان التحريري

9 2 
ان يتعرف على  مرحلة الطفولة , 

 تعريفها , امهيتها , مراحلها  

مرحلة الطفولة , تعريفها , 
 امهيتها , مراحلها  

 المحاضرة
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي

11 2 
 المنظمات النمو اجلسمي  ان يتعرف على   النمو اجلسمي

 المتقدمة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي

11 2 
يتعرف على   التطور العقلي ان 

 ) نظرية بياجيه ( واللغوي

 المنظمات التطور العقلي واللغوي 

 المتقدمة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي

12 2 
التطور االجتماعي  ان يتعرف على

 ) نظرية اريكسون ( واالنفعايل

 التطور االجتماعي واالنفعايل 
 المحاضرة

التقييم النهائي 
 الشفهيابالمتحان 

13 2 
التقييم النهائي  احملاضرة التطور اخللقي  ان يتعرف على   التطور اخللقي

 ابالمتحان الشفهي

14-15 4 

ان يتعرف على  دور املؤسسات 
االجتماعية يف التنشئة االجتماعية 

 للطفل , االسرة , املدرسة

دور املؤسسات االجتماعية يف 
التنشئة االجتماعية للطفل , 

 االسرة , املدرسة 

التقييم النهائي  واملناقشة احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي

16 2 
ان يتعرف على   االقران , وسائل 

 االعالم

التقييم النهائي  واملناقشة احملاضرة االقران , وسائل االعالم 
 ابالمتحان الشفهي

17 2 
التقييم النهائي   الفصل االولامتحان  

 ابالمتحان التحريري

18 2 
ان يتعرف على   املراهقة , تعريفها 

 , امهيتها , مراحلها

املراهقة , تعريفها , امهيتها , 
 مراحلها 

التقييم النهائي  احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي
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 : المطلوبة القراءات

 األساسية النصوص  
 المقرر كتب 
 أخرى      

 النمو النفس علم كتاب
 والتقارير خان علي حيىي اميمة , واملراهقة النمو النفس علم كتاب

19-21 4 

ان يتعرف على   التطور العقلي 
االجتماعي واملعريف , التطور 

 واالنفعايل , التطور اخللقي

التطور العقلي واملعريف , التطور 
االجتماعي واالنفعايل , التطور 

 اخللقي 

 المنظمات

 المتقدمة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي

21 2 
ان يتعرف على   املراهق واجملتمع , 
 املراهق واالسرة , املراهق واملدرسة

املراهق واجملتمع , املراهق 
 واالسرة , املراهق واملدرسة 

 المحاضرة

 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي

22 2 
ان يتعرف على   املراهق واالقران 

 , املراهق ووسائل االعالم

املراهق واالقران , املراهق 
 ووسائل االعالم 

 المحاضرة
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي

22 2 
ان يتعرف على   املراهق واملهنة , 

 امهيته العمل

 المحاضرة املراهق واملهنة , امهيته العمل 

 والمناقشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي

23 2 
 اختيار اهمية على يتعرف ان

 المؤثرة والعوامل المهنة

    المراهق توافق,  فيها

امهية اختيار املهنة والعوامل 
املؤثرة فيها , توافق املراهق 

 للعمل 

التقييم النهائي  واملناقشة احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي

24 2  
امتحان شهري تقوميي للمادرة 

 املدروسة وطريقة التدريس

التقييم النهائي  
 ابالمتحان التحريري

25 2 
ان يتعرف على   اجتاهات 

 وميوهلماملراهقني 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة اجتاهات املراهقني وميوهلم 
 ابالمتحان الشفهي

26 2 
ان يتعرف على   امهية امليول 

 واالجتاهات

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة امهية امليول واالجتاهات 
 ابالمتحان الشفهي

27 2 
ان يتعرف على   مصادر اكتساب 

 واالجتاهاتامليول 

مصادر اكتساب امليول 
 واالجتاهات 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي

27 2 
ان يتعرف على   العوامل املؤثرة يف 

 اجتاهات املراهقني وميوهلم

العوامل املؤثرة يف اجتاهات 
 املراهقني وميوهلم 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة
 الشفهيابالمتحان 

28 2 
ان يتعرف على   بعض مشكالت 

 املراهقني

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة بعض مشكالت املراهقني 
 ابالمتحان الشفهي

29 2 
 ان يتعرف على   التأخر الدراسي 

  تعريفها واسباهبا وعالجها 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة التأخر الدراسي  
 الشفهيابالمتحان 

31 2 
مشكالت ان يتعرف على   
 واضطراابت اللغة 

التقييم النهائي  احملاضرة السلوك العدواين 
 ابالمتحان الشفهي

31 2 
 العنف لدىان يتعرف على   

 املراهقني

التقييم النهائي  احملاضرة جنوح املراهقني 
 ابالمتحان الشفهي

   االمتحاانت    

 



 المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع
  الدرس مبواضيع اخلاصة االنرتنت مواقع

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات المثال

 (  الميدانية والدراسات المهني
 يوجد ال

 

  القبول .13

 المركزي القبول السابقة المتطلبات

   الطلبة من عدد أقل

   الطلبة من عدد أكبر

 



 نموذج وصف المقرر

 

 / شعبة ا صباحي  / املرحلة الثانية أسس البحث العلمي  -:وصف المقرر

 ي ر  من قبل م.د سراب فاضل خم

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 أسس البحث العلمي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2929-2910 الفصل / السنة .6

 ساعات  8ساعة في األسبوع  / أما في الشهر   2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 17/3/2929 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .0

 مبفهوم العلم وطرق احلول على املعرفة تعريف الطالب  -1

 تعريف الطالب ابلطريقة العلمية يف البحث  -2

 أن مييز الطالب بني خصائص التفكري العلمي  -3

 الطالب مبفهوم البحث العلمي  وأمهيته للباحث أو اجملتمع تعريف  -4

 بيان أخالقيات البحث العلمي   -5

 توضيح مشكلة البحث ومصادر احلصول عليها  -6

 

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

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

 البرنامج.



 إيضاح  فروض البحث وكيفية صياغتها -7
 إيضاح أدوات البحث العلمي  -8
 تعريف الطالب ابساليب البحث العلمي   -0
 
 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم .19

 المعرفة والفهم  -أ
 يقارن الطالب بين مفهوم العلم ومفهوم البحث العلمي  أن-1أ

 يعرف الطالب مشكلة البحث  أن -2أ

 يقارن بين أنواع الفروض  أن -3أ
 يوضح أدوات البحث العلمي  أن  -5أ
 البحث العلمي  أساليبيميز بين  أن  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 صياغة مشكلة البحث تدريب الطلبة على  – 1ب

 تدريب الطلبة على صياغة فروض البحث   – 2ب

 أن يطبق أخالقيات البحث العلمي في إعداده للتقارير المطلوبة منه في المواد الدراسية األخرى   - 3ب

 

 

وفق الخطوات العلمية للبحث باالطالع على جعل الطالب قادر على إعداد خطة بحث   -ث :التحدي

 الرسائل واالطاريح الجامعية ومقارنة المادة النظرية مع منهجية تلك الرسائل .

 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة  -1
 المناقشة  -2

 

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية   -1
 استيعابهم للموضوع.إعطاء الطلبة أسئلة أثناء الدرس لقياس مدى  -2
 .تقريرا عن بعض الموضوعات  إعداد -3
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ال توجد كتب مقررة ، يعتمد على املصادر التالية 
،  ادواتهأساليب البحث العلمي مناهجه ، جودت عزت عطوي ،  -1

 9002، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   طرقه اإلحصائية

 مهارات التفكير -ج

  اإلبداعيمهارة التفكير -1ج

 مهارة التفكير الناقد -2ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  -1
 المناقشة  -2

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الشهرية   -1
 تقديم  حل لبعض االسئلة المتعلقة بالمحاضرة  -2
 اعداد تقريرا عن بعض الموضوعات -3

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

 مهارة اإللقاء   -1د

 مهارة ضبط الصف  -2د

 

 

   

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ةساع 2  1
يعرف الطالب معنى 

لعلم  وطرق الحصول ا

 على المعرفة 

العلم وخصائص 

 التفكير العلمي 
 المناقشة 

األسئلة 

 الصفية 

2 2 
توضيح افتراضات 

العلم  مع بيان الطريقة 

 العلمية في البحث 

 لعلم وخصائصا

 التفكير العلمي
 المناقشة

األسئلة 

 الصفية

3 2 
استعراض تعريفات 

 لمنهج البحث العلمي 
البحث العلمي  

 وأهميته 
 المناقشة 

 األسئلة

 الصفية 

4 2 
إيضاح مشكلة البحث 

ومصادر الحصول 

 عليها وكيفية صياغتها

إجراءات البحث 

 العلمي 
 المناقشة 

 األسئلة

 الصفية 

5 2 
إيضاح فروض البحث 

وكيفية صياغتها وما 

 هي شروطها 

إجراءات البحث 

 العلمي 
 المناقشة 

 األسئلة

 الصفية 

6 2 
التعرف على األسلوب 

 التاريخي في البحث 
 أساليب البحث العلمي 

المحاضرة 

 والمناقشة 

التدريب على 

الصف  إدارة

 الطلبة  أمام

7 2 
التعرف على 

 األسلوب الوصفي 
 أساليب البحث العلمي 

المحاضرة 

 والمناقشة 
 األسئلة

 الصفية 

8 2 

التعرف على 

األسلوب 

 التجريبي 

 أساليب البحث العلمي 
المحاضرة 

 والمناقشة

 األسئلة

 الصفية

0 2 
التعرف على أنواع 

 العينات 
 أدوات البحث العلمي

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

19 2 
بيان خطوات إعداد 

 االستبانة
 أدوات البحث العلمي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

 أدوات البحث العلمي  بيان خطوات المقابلة  2 11
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

12 2 
بيان خطوات 

 المالحظة 
 أدوات البحث العلمي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

13 2 

القدرة على كتابة 

تقرير للبحث وفق 

 المنهجية العلمية 

 تقرير البحث 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية



، دار املسرية  مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسسامي دمحم ملحم ،  -1
 9000للنشر والتوزيع والطباعة ، 

،  دليل أخالقيات البحث العلميممدوح عبد املنعم صوفان،  -1
 ، مصر  2112

عبد احلميد جابر وآخرون ، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ، دار النهضة العربية جابر  -1
 ،1191 

، دار 1العزاوي رحيم يونس ، مقدمة يف منهج البحث العلمي ، ط -9
  9002دجلة ، األردن ، 

 

 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 

التوجيه إىل مواقع الكرتونية  هلا عالقة مبوضوعات املادة  ، توجيه الطلبة على 
منهجية كتابة الرسائل واالطاريح استخدام مكتبة الكلية لالطالع على 

 ابلتخصص ومقارنتها ابملادة النظرية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد 

 

 القبول  .13

 حسب رؤية خطة قبول الجامعة  المتطلبات السابقة

 15 أقل عدد من الطلبة 

 25 أكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

شعبة ب / شعبة ج صباحي  ) / املرحلة الثانية والتعليم الثانوي اإلدارة الرتبوية  -:وصف المقرر
  الفيزايء/ قسم  + ا مسائي 

 ي ر  من قبل م.د سراب فاضل خم

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 والتعليم الثانوياإلدارة التربوية  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2929-2910 الفصل / السنة .6

 ساعة  24=  4*6ساعات في األسبوع  أما في الشهر =  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 12/3/2929 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .0

 هي مستوايت النظام الرتبوي يف العراق . تعريف الطالب مبعىن اإلدارة وما -1

 الالمركزي .التعرف على أهم االجتاهات احلديثة يف اإلدارة ) النظام املركزي (  والنظام  -2

 املقارنة بني أمناط اإلدارة . -3

 والفنية . اإلداريةاملدرسية واهم مهام املدير  اإلدارةتعريف  -4

 الصفية واهم جماالهتا . اإلدارةالتعرف على   -5

 املعرفة واهم عملياهتا. مفهوم التعرف على  -6

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

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

 البرنامج.



 
 التطرق إىل مواضيع اإلشراف الرتبوي ومراحل تطوره  -7
 هتيئة الطالب إىل التطبيق العملي من خالل موضوعات  اإلدارة  واإلشراف الرتوي  -8
 ومشكالته  وأهدافهالتعليم الثانوي  أمهيةتوضيح  -0
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .19

 المعرفة والفهم  -أ
 يقارن الطالب بين اإلدارة المتسلطة والديمقراطية  أن-1أ

 كعلم وفن  اإلدارةيناقش الطالب  أن -2أ

 الصفية  اإلدارةيعرف الطالب  أن -3أ
 يبن الطالب هيكلية التعليم الثانوي في العراق  أن  -5أ
 يميز بين عمليات إدارة المعرفة  أن  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الصف  إدارةتدريب الطلبة على  – 1ب

 الكالمية التي تشجع على التفاعل الصفي  األساليبيطبق  – 2ب

 التربوي  واإلشراف اإلدارةيلقي درسا حول موضوعات  أن  - 3ب

   التي تثير دافعية الطلبة للتعلم  األساليبيطبق   -4ب

 

مفهوم المعرفة وأنواعها ، عمليات إدارة المعرفة  ، دور عمليات إدارة المعرفة في بناء   -التحديث :

 المتعلمة .المنظمة 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة  -1
 المناقشة  -2

 

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية   -1
 إعطاء الطلبة أسئلة أثناء الدرس لقياس مدى استيعابهم للموضوع. -2
 .تقريرا عن بعض الموضوعات  إعداد -3

 

 

 

 



 مهارات التفكير -ج

  اإلبداعيمهارة التفكير -1ج

 مهارة التفكير الناقد -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  -1
 المناقشة  -2

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الشهرية   -1
 تقديم  حل لبعض االسئلة المتعلقة بالمحاضرة  -2
 اعداد تقريرا عن بعض الموضوعات -3

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

 مهارة اإللقاء   -1د

 مهارة ضبط الصف  -2د

 

 

   



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 ساعات 6

ساعتان لكل 

 شعبة 

يعرف الطالب معنى 

اإلدارة ومن هو 

مؤسس كل نظرية من 

 نظريات اإلدارة 

تعريف اإلدارة 

والتطور التاريخي 

  لإلدارة
 المناقشة 

األسئلة 

 الصفية 

2 6 
يقارن بين مستويات 

 اإلدارة بالتفصيل 

مستويات إدارة النظام 

التربوي في العراق 

واهم خصائص اإلدارة 

 التربوية الحديثة

 المناقشة
األسئلة 

 الصفية

3 6 
التمييز بين المهام 

 االدارية والمهارات 

تعريف اإلدارة 

المدرسية  ومهام 

 المدير وابرز مهارته 
 المناقشة 

االسئلة 

 الصفية 

4 6 
بيان ايجابيات 

 وسلبيات كل نظام 

االتجاهات الحديثة في 

اإلدارة التربوية 

)المركزية 

 ( ةوالالمركزي

 المناقشة 
االسئلة 

 الصفية 

5 6 
المقارنة بين أنماط 

 اإلدارة 

 اإلدارة أنماط

المدرسية والنشاط 

 المدرسي 
 المناقشة 

االسئلة 

 الصفية 

6 6 
توضيح عملية التفاعل 

الصفي واهم مجاالت 

 الصفية  اإلدارة
 الصفية  اإلدارة

المحاضرة 

 والمناقشة 

التدريب على 

الصف  إدارة

 الطلبة  أمام

7+8+0 6 
المقارنة بين أنواع 

 اإلشراف 

التربوي  اإلشراف

مفهومه تطوره مهام 

 المشرف التربوي 

المحاضرة 

 والمناقشة 
االسئلة 

 الصفية 

19+11+

12 
6 

يوضح كيفية 

التكامل في 

 األدوار

 االشرافية

التكامل بين دور 

المدير والمشرف في 

  اإلشرافيةالمهام 

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة 

 الصفية

13+14+

15 
6 

يميز بين األساليب 

الفردية والجمعية في 

 اإلشراف

أساليب اإلشراف 

التربوي الفردية 

 والجمعية  

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

16+17+

18+10+

29 

6 

أن يعرف 

 مفهوم

المعرفة  

 وأنواعها

تعريف إدارة المعرفة   

 وبيان عملياتها 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

21+22+

23+24 
6 

فهم نظرية 

تخليق 

  المعرفة 

دور إدارة المعرفة في 

  بناء المنظمة المتعلمة 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية

25+26+

27 
6 

 

يوضح أهداف التعليم 

 الثانوي

تعريف التعليم الثانوي 

، هيكل التعليم  أهدافه،

 الثانوي

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ال توجد كتب مقررة ، يعتمد على املصادر التالية 
 2991املعاصرة ، سامي عريفج ، االدارة الرتبوية  -1

 2990يف التعليم ،   ةامحد يوسف ، الالمركزي -2

 2991دمحم عبد القادر ، االدارة املدرسية احلديثة ،  -3

 2999دمحم رسالن ، االدارة علم وتطبيق /  -4

 2999ابو وفاء واخرون ، اجتاهات حديثة يف االدارة املدرسية /  -5

 2916التقنيات /سعد غالب ايسني ، ادارة املعرفة املفاهيم النظم  -6

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

التوجيه إىل مواقع الكرتونية  هلا عالقة مبوضوعات املادة  ، توجيه الطلبة على 
 استخدام مكتبة الكلية لالطالع على املصادر اخلاصة ابإلدارة الرتبوية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد 

 

 القبول  .13

 حسب رؤية خطة قبول الجامعة  المتطلبات السابقة

 15 أقل عدد من الطلبة 

 25 أكبر عدد من الطلبة 

 

28+20+

39 
6 

يطلع على  التعليم 

الثانوي في دول 

 مختلفة  

مشكالت التعليم 

 الثانوي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الصفية



1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 /  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 9102/9191 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية  x =3 3  0ساعة دراسية  +   92=  0× 92

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 01/3/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ً في العالم في اللغة االنكليزية ادةمبف الطلبة يتعر مختلف انواع  فهم وصف و وابراز دورها باعتبارها اللغة االكثر استخداما

 الفيزياء الحديثة.  العلوم وخصوصاً 

 تصفح بعض المواقع االلكترونية والتي تساهم في حث الطلبة على استعمال اللغة االنكليزية في  حياتهم اليومية من خالل 

 مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

بانفسهم لتعلم اللغة االنكليزية وتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة  والمعاني واستنباط فكرة الموضوع تعزيز ثقة الطلبة 

 . الرئيسية للبحوث والمنشورات العلمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



2 

 

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .11

 المعرفة والفهم  -أ
                                                  والتكنلوجيا.  اللغة االنكليزية ودورها في نقل وفهم مختلف انواع العلومالتعُرف على مادة   -1أ

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

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
إكساب الطالب معرفة بالليزر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف يسهم في إبعاد   - 2ب

                                              المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . العوامل 
  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

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

                                                                                            والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  
طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت والصحة  -3ج

                                                         الحياتية على مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري عبر منظومة اإلنترنت.
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 
 

0+9+3+1 

 
 
0×1=2 

التعريف بانواع الجمل في 

اللغة االنكليزية 

زمن  .ومكوناتها

 المضارع البسيط.

 مفاهيم اساسية .1

 انواع االفعال )مساعدة وحقيقية( .2

 انواع الفاعل وعالقته بالفعل .3

 مكونات الجملة التامة .4

 االزمان في اللغة االنكليزية .5

 المضارع البسيط .6

 البسيط الجمل في زمن المضارع .7

صيغة الفعل في زمن المضارع  .8

 البسيط

الكالم المباشر والغير مباشر  .9

 )الشخص الثالث(

الفرق بين الكالم المباشر وغير  .11

 المباشر

 

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5+6+7+2 

  
9×1=2 

التعريف بانواع الجمل في 

اللغة االنكليزية 

زمن الماضي  ومكوناتها.

 البسيط.

 الماضياالفعال في صيغة  .1

كيفية تحويل زمن الفعل من  .2

 المضارع الى الماضي

 االفعال الشاذة .3

 الجملة في زمن الماضي البسيط .4

الفرق بين المضارع البسيط  .5

 والماضي البسيط

تحويل الجمل من المضارع البسيط  .6

 الى الماضي البسيط وبالعكس

 حلول تمارين الكتاب  . 7

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
 

2+01+00
+09 

 
 
9×1=2 

التعريف بانواع الجمل في 

اللغة االنكليزية 

زمن المستقبل  ومكوناتها.

 البسيط.

 االفعال في زمن المستقبل .1

انواع الجمل في المستقبل البسيط  .2

(will, going to) 

كيف تكون جملة تامة في زمن  .3

 المستقبل البسيط

انواع الجمل المستقبلية وماذا  .4

 توصف

المضارع الفرق بين الجمل في زمن  .5

 والماضي والمستقبل

صيغة نفي الجمل المثبتة في  .6

 االزمان الثالثة

صيغة السؤال وعالقتها باالزمان  .7

 الثالثة

 ,what)صيغ السؤال العامة  .8

where, when, how much, 

how many, who, 

which,….etc.) 

 قراءة بعض القطع من الكتاب .9

 حل بعض التمارين الخاصة باالزمان .11

 

 

 

 

 

 

 نظري

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

 
 

03+01+
05+06 

 
 

9×1=2 

Have, have got, 

has and has got 

 ,have التعريف باستخدامات  .1

have got, has and has got 

 الفرق بينهم .2

 متى يجوز االختصارومتى اليجوز .3

 زمن المضارع المستمر .4

 زمن الماضي المستمر .5

الفرق بين المضارع المستمر  .6

 والماضي المستمر

 some & anyاستخدامات  .7

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07+02+
02+91 

 
 

9×1=2 

 ,somethingاستعمال 

anything, few, little, 

lots & a lot of 

Comparative and 

superlative 

 التعريف بهذه الصيغ .1

مالفرق بينهم ومتى تستعمل كل  .2

 منها

 حلول تمارين حول الموضوع .3

 المقارنةصيغ  .4

 المقارنة بين الصفات المتماثلة .5

الصفات ذا المقطع الواحد وذات  .6

 المقاطع المتعددة

 (er & more)اضافة  .7

 صيغ التفضيل .8

  صيغ التفضيلانواع  .9

  (est &most)اضافة  .11

 

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

90+99+
93+91 

 
 
 9×1=2 

المضارع التام والماضي 

 التام والمستقبل التام

 

Prepositions 

 عن االزمان في صيغة التام مقدمة .1

  قاعدة المضارع التام .2

  تكوين جمل في زمن المضارع التام .3

 قاعدة الماضي التام .4

 تكوين جمل في زمن الماضي التام .5

 قاعدة المستقبل التام .6

تكوين جمل في صيغة المستقبل  .7

 التام

استعمال كلمات لها اكثر من معنى  .8

  في جمل مختلفة

تمارين وامثلة عن صيغ حلول  .9

 الزمن التام

11. Prepositions 

11. Use of the prepositions 

 

 

 نظري

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

95+96+ 
97 
 

 
 
9x 3 =6 

 a & theاستعماالت 

 

Express Quantity 

 a & theالتعريف ب  .1

 a & theمتى تستعمل  .2

  a &theمتى يمنع استعمال  .3

 التعبير عن الكميات .4

 much & manyاستعمال  .5

 الفرق بينهما .6

 حل تمارين وامثلة .7

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
29+31 

 
3×9=6 

 like doingاستعماالت 

& would like to do 

 

Should, must & 

have to 

 & like doingالتعريف ب  .1

would like to do 

 الفرق بينهما .2

تحول الفعل الى صيغ اخرى  .3

 كاالسماء والصفات

4. Should, must & have to 

 الفرق بينهم .5

 اولويات استخدام كل منهم .6

تكوين جمل مثبتة ومنفية  .7

 باستخدامهم

 حلول تمارين وامثلة من المتاب .8

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 
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               امت عبد الرزاق طه  م.د. ح
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 البنية التحتية .8

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 ب المقرراكتال 
      أخرى 

 

References 

 New headway plus (pre-intermediate) 

 English for Iraq 

 Free English grammar 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 

 تزويد الطلبة ببعض التمارين الخارجية لغرض االطالع عليها وحلها.

 الخاصة بتعلم اللغة االنكليزيةالى بعض المواقع االلكترونية توجيه الطلبة 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

من خالل االستماع الى الذاتي على التعلم توجيه الطالب في اإلعتماد 

ربية. بعض البرامج باللغة االنكليزية ومشاهدة االفالم غير المترجمة للع

كذلك قراءة بعض الروايات والقصص. كل ذلك بهدف تمرين الحواس 

 على فهم المفردات والجمل.

 

 

 القبول  .9

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

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 



 نموذج وصف المقررأ

 وصف المقرر

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1
  الفيزياءقسم  القسم الجامعي / المركز .2
 PHCT 423اإلرشاد والصحة النفسية /  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4
 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5
 2222-2291 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعات إمتحانية شهرية  3=  2×2ساعة دراسية  +    65=  2× 22

 باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 2222-2291 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
 أهداف المقرر .9

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

 ج.  جعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية اإلرشاد والصحة النفسية في تعاملهم مع طلبة المدارس
 اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية . بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كونهم مدرسين في المدارس      
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما 
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 تعرف اإلرشاد النفشسي ، وكيف نشا وتبلور وأصبح حاجة إنسانية ، وطرائقه ومجاالته .  -9أ
 تعرف الصحة النفسية ومعاييرها ومظاهرها ، واألزمة النفسية ، والتوافق اإلنساني .  -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 إكساب الطالب معرفة باإلرشاد النفسي ، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى سلوك عندما    - 9ب

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .            
 إكساب الطالب معرفة بالصحة النفسية والعوامل المهددة لها ، ويمكن له تحويل هذه المعرفة  - 2ب

 إلى سلوك يسهم في إبعاد العوامل المهددة لها ، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة        
 التي يعيش فيها .        

 طرائق التعليم والتعلم



 

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األسئلة .     
 طرائق التقييم

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

 مهارات التفكير -ج
 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .   -9ج
 ربط موضوعات اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ،   -2ج

 وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع بالسلوك الراقي.         

 طرائق التعليم والتعلم
 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األسئلة . 

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

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 -9د
 -2د
  



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع المطلوبة
طريقة 
 طريقة التقييم التعليم

9+2+4
+3 

إكتساب المعرفة في  2=3×2
مجال اإلرشاد النفسي 
، وتحويل هذه المعرفة 
إلى سلوك يسهم في 
 إرشاد الذات واآلخر .  

ــــ محاضرة عامة عن اإلرشاد والصحة 
 النفسية كمقرر دراسي .  

ــــ التوجيه ،اإلرشاد النفسي ، علم النفس 
 اإلرشادي ، معنى اإلرشاد التربوي .

 ــــ  نشأة وتطور اإلرشاد النفسي .
 ــــ تطور مفاهيم التوجيه واإلرشاد 

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 

6+5+7
+2 

مبررات اإلرشاد النفسي ، أهداف اإلرشاد  ــــ  كذلك  2=3×2  
 النفسي .

 ــــ العالقة بين اإلرشاد والعلوم األخرى .

 ــــ العالقة بين اإلرشاد والعلوم األخرى .
 ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : األسس

 العامة ، األسس الفلسفية .   

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 

1+92+
99+92 

 التوجيه واإلرشاد : األسســــ  أسس  كذلك 2=3×2 
 النفسية واإلجتماعية والعصبية .   

 ــــ  مجاالت اإلرشاد النفسي .
 ــــ  طرق اإلرشاد النفسي .

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :   
 نظرية التحليل النفسي.   .9
 . النظرية السلوكية .2

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 

94+93
+96+

95 

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :    كذلك 2=3×2
 . نظرية الذات. 4
 . النظرية الوجودية.                         3

 النفسي: ــــ المعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد
  أهمية المعلومات 
  مشكالت جمع المعلومات 
  أنواع المعلومات 

 ــــ وسائل جمع المعلومات : 
 دراسة الحالة ،  السجل التراكمي  

 السجل القصصي  
 ــــ إمتحان الفصل الثاني 

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 

 إمتحان نظري  ــــ وسائل جمع المعلومات :    2=3×97+922
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+91+
22 

 
 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الصحة النفسية 
، وتحويل هذه المعرفة 
إلى سلوك يسهم في 
تحقيق الصحة النفسية 

 النسبية. 

  السيرة الذاتية 
  اإلختبارات والمقاييس 
  المالحظة 
 المقابلة 

 اإلرشاد والتوجيه في المدرسة :  ـــ
  أهداف اإلرشاد والتوجيه في المدرسة 
  . المدرس المرشد : وظائفه وإعداده 
  . المرشد التربوي وظائفه وإعداده 

 ـــ الحاجة إلى برامج اإلرشاد في المدرسة 
السلبية معنى الصحة النفسية ، التعريفات  ــــ

 ، التعريفات اإليجابية . 

 + نشاط يومي 

29+22
+24+

23 

ــــ مظاهر الصحة النفسية ، المفاهيم  كذلك 2=3×2 
األساسية المرتبطة بالصحة النفسية ، 

 عالقة الصحة النفسية بالعلوم األخرى. 
ــــ خصائص الشخصية السوية ، الشخص 

 السوي والشخص الالسوي.
 .  معايير الصحة النفسيةــــ 
مظاهر السلوك السوي والسلوك الالسوي ،  ــــ

 تكامل الشخصية . 

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 

26+
25+
27+
22 

 
2×3=
2 

 كذلك
 
 
 

   
 
 

األزمات النفسية ، معنى األزمة النفسية ،  ــــ
 الطرق السليمة لحل األزمات النفسية.

اإلضطرابات الحيل الدفاعية ، اإلحباط ،  ــــ
 النفسية .

 ميكانزمات الدفاع النفسية  . ــــ
 ــــ التوافق ، معنى التوافق ، التكيف ،

 الفروق بين التوافق والتكيف. 

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 

أنواع التوافق ، خصائص الشخص  ــــ  3=2×2 21+42
 .  ق المتواف

 إمتحان الفصل الثاني        

 إمتحان نظري 
 + نشاط يومي 



 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 
( حنا عزيز داود ، وناظم هاشم 9112علم نفس الشخصية ) .9

 العبيدي  ـــ جامعة بغداد . 
( مصطفى محمود 9119اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) .2

 اإلمام ، و أنور حسين عبدالرحمن ـــ جامعة بغداد . 
 ( أحمد عزت راجح ، اإلسكندرية . 9122أصول علم النفس ) .4

 كتب المقرر : اليوجد كتاب مقرر .
 أخرى : 
تم إعتماد مصادر حديثة بحثت موضوعي اإلرشاد النفسي    

والصحة النفسية إلى جوار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، 
لغرض إعداد المادة المقررة على وفق مفردات اللجنة القطاعية 
المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن هذه 

 المصادر : 
(  حامد عبد السالم زهران ، 2226نفسي )التوجيه واإلرشاد ال .9

 القاهرة ــ عالم الكتب . 
( سامي دمحم ملحم ، 2292مبادىء التوجيه واإلرشاد النفسي ) .2

 عمان ــ دار المسيرة . 
( دمحم  2222مبادىء اإلرشاد النفسي للمرشدين واألخصائيين ) .4

 أحمد خدام مشاقبة ، عمان . 
يب دمحم الخالدي ، بغداد ( أد2221المرجع في الصحة النفسية ) .3

 ـ مكتب أبابيل . 
 ( سامر جميل رضوان ، عمان ــ دار المسيرة 2221الصحة النفسية )

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 
 العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 
محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 (  الميدانية

 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في المدارس المتوسطة   
 واإلعدادية    

 القبول  .13
 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                أقل عدد من الطلبة 
 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة 

 



 

 
 

 

 

 

 وصف المقرر

 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية 1
 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز 2
 PHTH 323الثالثة الثرموداينميك المرحلة اسم / رمز المقرر 3
 البكالوريوس البرنامج الذي يدخل فيها 4
 الدوام اليومي اشكال الحضور المتاحة 5
 2323-2319 الفصل / السنة 6
  مناقشة ( 33نظري +  63ساعة )  93 عدد الساعات الدراسية )الكلي( 7
 2323-2319 تاريخ اعداد هذا الوصف 8
 اهداف المقرر 9

 الربط بين الحركة والحرارة (علم التحرك الحراري اي يهدف الى تعريف الطالب بمعنى الثرموداينمك )  أ
 التعرف على عدد من المكائن الحرارية ودراسة مكوناتها وطريقة عملها  ب
 الربط بين هذا العلم وعمليات التحرك الحراري التي تجري في بما هو محيط بنا ج
بعض الظواهر االنتقالية , متوسط المسار الحر, ظاهرة اللزوجة , ظاهرة التوصيل التعرف على   د

 التي ترتبط ارتباطا وثيقا ب علم التحرك الحراري  الحراري
 طرائق انتقال الحرارة ,االنتشار, والتوصلية الحرارية والمكائن الحرارية ه
  و

 

 مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ) مراجعة البرنامج االكاديمي (

 يوفر وصف المقرر هذا ايجازًا مقتضبًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 
 عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة , والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .

 نموذج وصف مقرر



 

 والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  13
 المعرفة والفهم أ

 على المعرفة وفهم مادة الفيزياء  تمكين الطالب 1أ 
 إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلمية والتربوية 2أ 
  3أ 
  4أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع ب
الذي يعد من  الثرموداينميكوبالتحديد موضوع  أن يكتسب الطالب مهارة في إختصاص الفيزياء 1ب

 الفروع المهمة للفيزياء ويربطها مع علم الهندسة
  2ب
  3ب
  4ب

 طرائق التعليم والتعلم
 من خالل مقاييس 

 اسلوب المناقشة
 اإلختبارات اليومية

 طرائق التقييم
 اإلختبارات

 التقارير
 مشاريع التخرج

 

 التي تحفز الطالب مهارات التفكير ج
 أسلوب الحوار ما بين الطالب واألستاذ 1ج
 إعداد تقارير أسبوعية 2ج
  3ج
  4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 اسلوب المناقشة

 في المختبرات مقياس التطبيق العملي 
 

 طرائق التقييم
 التقارير النظرية



 اليومية, التقارير اإلختبارات الدرجات , 
 المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( د

  1د
  2د
  3د

 

 بنية المقرر 11

 لساعاتا االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة/ المساق

 او الموضوع
طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1+2+3+
4 

وانواع  داينميكالثرمو معنى يتعلم  12
انواع الثرموداينميكية واالنظمة 

 العمليات الثرموديناميكية 
 ومعنى معادالت الحالة
 للغاز المثالي والحقيقي

 الفصل االول:مفاهيم اساسية                   
)النظام(  نظاممعنى الثرموداينميك,تقديم مفاهيم اساسية:ال

 نظامالمثالي( , حدود ال نظامالحقيقي و ال نظاموانواعه )ال
المحيط النظام وانواعه )المفتوح والمغلق والمعزول( ,الجدار 

االديباتيكي والداياثرمي , الخواص الضمنية و غير الضمنية , 
العمليات في الثموداينمك, العمليات العكسية وغير العكسية . 

التوازن الحراري و التوازن الديناميكي الحراري ,خواص 
)المركزة والشاملة المستقلة والتابعة( ,حالة النظام  نظامال

,العمليات الثرموديناميكية: االديباتيكية )الكظمية( االيزوثرمية 
,الدورية والعكسية و الال عكسية , الطاقة )العالقة بين الحرارة 

 والشغل (, القانون الصفري.          
 الفصل الثاني :معادالت الحالة   

للغاز المثالي والطريقة التجريبية الشتقاقها , معادلة الحالة 
الغازات الحقيقة )غير المثالية( , معادالت الحالة للغازات 
 الحقيقية ,معادلة الحالة لغاز فان درفالز وايجاد ثوابتها .

اإلختبارات  نظري 
اليومية 

واإلمتحانات 
 الشهرية

التعرف على معامل  9 5+6+7
 التمدد واالنضغاط 

المادة النقية معنى 
 واطوار المادة

 الفصل الثالث:نظريات رياضية مفيدة             
مشتقات جزئية ,متطابقات مفيدة , دالة الحالة وشروطها ,دالة 

 المسار , التمددية واالنضغاطية.       
 الفصل الرابع:خصائص المواد التقنية  

الغاز والبخار اطوار المادة النقية )الصلبة ,السائلة ,الغازية ( , 
 وخصائص االبخرة

= = 

 ةمعادلكيفية اشتقاق  9 8+9+10

 وتطبيقها  البيرونك
القانون االول في التعرف على 

 وتطبيقاته الثموديناميك
 

, االبخرة المشبعة وغير المشبعة , سلوك المواد النقية, السطح 
الفصل البياني لمادة نقية حقيقية ,معادالت كالبيرون .     

 الخامس:القانون االول في الثموديناميك
تجارب جول , نص القانون االول صيغة القانون االول لحفظ 

 الطاقة , تطبيقات القانون

= = 

11+12+
13+14 

الشغل المنجز كيفية حساب  =

في العمليات العمليات 

 االربعة الثرموديناميكية

للغاز , نتائج القانون االول  ,معنى االنثالبي , التمدد الحر 
التمدد الحقيقي للغاز , الشغل المنجز في العمليات الكظمية 

وااليزوثرمية و عمليات ثابتة الحجم , شغل الغاز في  العمليات 
ثابتة درجة الحرارة , السعة الحرارية تحت ضغط ثابت 

والعالقة بينهما واثباتها عمليا . مفهوم الشغل في الثرموداينمك 
 ار ., اعتماد الشغل على المس

= = 

15+16+
17+18 

القانون الثاني أهم صيغ  =

,المكائن  للثرموديناميك
 الحراري وكيفية عملها

 الفصل السادس:القانون الثاني في الثرموديناميك 
 –صيغة القانون الثاني في الثرموديناميك )كالسيوس,كلفن 

بالنك( , ماكنة دورة كارنو , ربط القانون االول و القانون 
الثانيي و النتائج المترتبة على هذا الرابط عند تطبيقها على هذا 
الغاز مثالي . مثال القانون االول , القانون الثاني , المكائن 

 كفاءتها , المضخة الحرارية .    –دورتها  -الحرارية 
 

= = 

معنى االنتروبي وكيفية حسابه  =+19+23
 الثرموديناميكيةللعمليات 

 معادالت الجهود الثرموديناميكية , معادالت ماكسويل.
 الفصل السابع :االنتروبي)القصور الذاتي( 

تعريف االنتروبي,حساب التغير في النتروبي, مبدأ ازدياد 

= = 



النتروبي في الكون والنظام , العالقة بين االنتروبي ودرجة  21+22
ارة, نظرية كالســـيوس,دالة جبس , دالة هيلمولتز, الحر

معادالت الجهود الثرموديناميكية , معادالت ماكسويل.مفهوم 
كلفن للحرارة والصفر المطلق والقانون الثالث للثرموداينميك 

 بصيغة كالسيوس ونيرنست.
 

23+24+
25+26 

المبادئ االساسية التعرف على  =

وبعض  للنظرية الحركية
 الظواهر االنتقالية

 الفصل الثامن :النظرية الحركية للغازات
لمحة تاريخية , المبادئ االساسية للنظرية الحركية, التصادمات 
بجدار متحرك, القوى الداخلية للجزيئات, الظواهر االنتقالية , 
متوسط المسار الحر, ظاهرة اللزوجة , ظاهرة التوصيل 

 الحراري.

= = 

االحتمالية واهم  معنى 6 27+28
 منهم االحصاءات ومزايا كل

 الفصل التاسع: الميكانيك االحصائي                
 -حاالت ومستويات الطاقة, االحتمالية, احصاء ماكسويل 

 انشتاين-ديراك, احصاء بوز -بولتزمان, احصاء فيرمي 
= = 

طرائق انتقال الحرارة  6 29+33

واالنتشار والتوصيلية 

 الحرارية

 الفصل العاشر - أ

طريقة , طريقة االشعاع, طريقة الحمل, طرائق انتقال الحرارة - ب

قانون  , االنتشار,التوصلية الحرارية, قانون فورير,  التوصيل

 فك االول

 

= = 
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص االساسية 

 كتب المقرر 

 اخرى 

د.عبدالحميد .الثرموداينمك )د.امجد عبد الرزاق كرجية ,  .1

 العبد(.

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

 محمود الجميلي , د.مؤيد جبرائيل , د.موسى عباس دمحم(.

مباديء الثرموديناميك, األستاذ الدكتور فالح حسن حسين,  .3

 .جامعة بابل كلية العلوم
 متطلبات خاصة
وريات والبرمجيات لدوتشمل على سبيل المثال ورش العمل وا

 والمواقع االلكترونية

 المختبرات العملية

 الخدمات االجتماعية
على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني وتشمل 

 والدراسات الميدانية

 التطبيق المدرسي السنوي 

 

 القبول 13
 القبول بموجب آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة

  اقل عدد من الطلبة
 أكثر من الخطة اإلستيعابية المقررة اكبر عدد من الطلبة

 

 م.د. عادل إسماعيل كاظم                   أ.م.د. عباس كريم سعدون              أ.م.د. دمحم عبد النبي ثجيل     



 9191-9102الدراسي  المقرر

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

 ابن الهيثم –قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة   القسم الجامعي / المركز .2

 الفيزياء الذرية والجزيئية اسم / رمز المقرر .3

 %22 نسبة التحديث .4

الموضوووووولاي التوووووي  وووووم اضوووووافتها     .5

 و حديثها في المنهج

 جربوووة  -مقدموووة فوووي النسوووبية   -موووا اوووي الفيزيووواء الذريوووة     الفصوووأل ا:و  

 فولت.اإللكترون  -مايكلسون مورلي 

   غييوور لنوووان الفصووأل موون لضبيعووة ال وووءل  لوو  ل اإل ووعا   الفصووأل الثوواني

  طبيقاي الظاارة الكهروضوئية. -الكهرومغناضيسيل 

 امتصاص الفو ون. -   نتاج الزوج الفصأل الرابع

الموجوواي والجسوويماي   لوو  ل     غييوور لنوووان الفصووأل موون  الفصوأل الاووام  

مووا اووي موجوواي د    -نيو رونوواي حيووود ال -الصووفاي الموجيووة للجسوويمايل  

  جربة الشق المزدوج. -برولي  

  ضافاي لمعاني فيزيائية كثيرة داخأل مفرداي الفصو . -1  وي اف لهذا

  ضافة أمثلة محلولة كثيرة داخأل الفصو . -2

    ضافة أ كا  فيزيائية في ماتلف الفصو . -3

 2222-2219 الفصأل / السنة .6

 سالاي اسبوليا   3 )الكلي(لدد السالاي الدراسية  .7

 2222-3-12  اريخ  لداد اذا الوصف   .8

 أاداف المقرر .9

 الهدف العام    عرف الطلبة لل  أساسياي الفيزياء الذرية.

الهدف الااص    عرف الطلبة لل  ما يتعلق بالفيزياء الحديثة كالنظرية النسبية الااصوة ونظريواي التركيول الوذر      

المادية والدمج بين المعاني الفيزيائية والقوانين واال تقاقاي الرياضية وفتح أفوق الطالول    وا: عة السينية والموجاي

 نحو النظرياي العلمية و طبيقا ها.

 

 )الفيزياء الذرية والجزيئية (وصف تحديثات المقرر الدراسي لمادة 

 للمرحلة الثالثة /  للدراسة الصباحي والمسائي

12.  

  %15االمتحاناي الشهرية 

    %6امتحان الفصأل الدراسي االو   

                 %4النشاضاي اليومية 

 %50االمتحان النهائي  

 

 ضرائق التقييم    االختباراي اليومية والشهرية والفصلية   

 المهاراي  العامة والمنقولة ) المهاراي ا:خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشاصي (.

 كتابة البحوث فيما يتعلق بالفيزياء الحديثة والفيزياء الذرية. -1
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 ضريقة التعليم اسم الوحدة / الموضو  التعلم المطلوبةمارجاي  السالاي ا:سبو 

 3 االو 

  مووا اووي الفيزيوواء الذريووة   1-1

   مقدمة في النسبية.  1-2

 .  المحاور القصورية1-3

 النظرية النسبية الااصة

 محاضرة

 الثاني

   قوانين نيو ن للحركة. 1-4 3

    حويالي غاليلو.  1-5

   مبدأ نسبية نيو ن.1-6

 

 محاضرة

 الثالث

 -   جربوووووووووة مايكلسوووووووووون 1-7 3

 مورلي. 

  فرضوووووووووياي النظريوووووووووة  1-8

 النسبية الااصة.  

    حويالي لورنتز.1-9

 

   محاضرة

 الرابع

  نتوووووووووووائج  حوووووووووووويالي 1-12 3

 ،  نسبية الطو  -1لورنتز  

 نسبية الزمن،   -2

 .  نسبية السرلة -3

   الكتلة النسبية.1-11

 محاضرة   

 الاام 

   القوة النسبية.  1-12 3

   الطاقة النسبية.  1-13

  العالقوووووة بوووووين الطاقوووووة 1-14

 والزخم.  

 .اإللكترون فولت

 محاضرة   

 السادس
+ محاضوووورة   .  مسائأل محلولة 3

 امتحان

 السابع

  ضبيعة ال ووء واال وعا    2-1 3

 الكهرومغناضيسي.  

   اإل عا  الحرار .  2-2

  انبعوووووووواث وامتصوووووووواص 2-3

 اإل عا .

 محاضرة   اإل عا  الكهرومغناضيسي

 الثامن

     عا  الجسم االسود.  2-4 3

  ضيوووووف   وووووعا  الجسوووووم   2-5

 االسود.  

 جينز. -  قانون ريلي2-6

 محاضرة   

 التاسع

  قوووانون بالنوووا ل  وووعا .  2-7 3

  الظوواارة الكهروضوووئية.  2-8

   فسووير نينشووتاين للظوواارة 2-9

 الكهروضوئية.

 محاضرة   

 العا ر
   طبيقوووووووواي الظوووووووواارة 2-12 3

 .مسائأل محلولةالكهروضوئية. 

 محاضرة   

 الحاد  لشر

  اكتشوووووووووووواف النشووووووووووووا   3-1 3

 اال عالي الطبيعي.  

   النماذج الذرية   3-2

 نموذج  ومسون، -1

 محاضرة   التركيل الذر 

 الثاني لشر

 نموذج رذرفورد.   -2 3

  نظريووووووووووة اإلسووووووووووتطارة 3-3

 لرذرفورد.

 محاضرة   



 الثالث لشر
+  محاضوووورة  .مسائأل محلولة 3

   امتحان

 الرابع لشر

  اكتشواف ا: ووعة السووينية.  4-1 3

    نتاج ا: عة السينية.  4-2

 

 اال عة السينية

 

 محاضرة  

 الاام  لشر

  قيووووووواس  ووووووودة ا: وووووووعة 4-3 3

 السينية.  

   أضياف ا: عة السينية 4-4

 محاضرة   

 السادس لشر

  ضيووف ا: ووعة السووينية  4-4-1 3

 المستمر،  

  ضيووف ا: ووعة السووينية  4-4-2

 الاطي الحاد.

 محاضرة   

 السابع لشر

  ضبيعووووة وحيووووود ا: ووووعة 4-5 3

 السينية.  

   انكسار ا: عة السينية.4-6

 محاضرة   

 الثامن لشر
    أثير كومبتن. 7-4 3

    نتاج الزوج.8-4

 محاضرة   

 التاسع لشر
  امتصوووووووواص الفو ووووووووون. 9-4 3

 .مسائأل محلولة. أسئلـة

محاضوووورة +  

 امتحان

 العشرون
   مقدمة. 5-1 3

   فرضية د  برولي. 5-2

 محاضرة   الصفاي الموجية للجسيماي

الحوووووووووووووووووووووواد  

 والعشرون

   حيود اإللكتروناي.  5-3 3

 حيود النيو روناي.  5-4

 محاضرة   

الثووووووووووووووووووووووووواني  

 والعشرون

  موووووا اوووووي موجووووواي د    5-5 3

 برولي   

   سرلة موجة د  برولي.5-6

 محاضرة   

الثالوووووووووووووووووووووووووث  

 والعشرون
3 

  سووورلة الطوووور وسووورلة  5-7

 المجمولة. 

    جربة الشق المزدوج.5-8

 محاضرة   

الرابوووووووووووووووووووووووووع  

 والعشرون
3 

   مبدأ الالدقة.  5-9

 .مسائأل محلولة. أسئلـة
 

محاضوووورة + 

 امتحان

الاووووووووووووووووووووام   

 والعشرون
3 

المقدموووووووووووووووة، ضيوووووووووووووووف ذرة  

 الهيدروجين

 الهيدروجينذرة 

 
 محاضرة

السوووووووووووووووووووووادس  

 والعشرون
3 

نظريووووووووووة بووووووووووور فووووووووووي ذرة  

الهيووووودروجين، ا وووووتقا  ضاقوووووة 

 الربط لذرة الهيدروجين

 محاضرة 

السووووووووووووووووووووووووابع  

 والعشرون
3 

 يجوووووووواد السوووووووورلة الزاويووووووووة   

ل لكتووووورون، فرضوووووياي بوووووور  

 لتفسير ضيف ذرة الهيدروجين

 محاضرة 

 الثوووووووووووووووووووووووووامن 

 والعشرون
 

ا ووتقا  معادلووة العوودد الموووجي    

باسووتادام فرضووية بووور الثانيووة،  

انتقوووواالي االلكتوووورون فووووي ذرة  

 الهيدروجين

 محاضرة 

 التاسووووووووووووووووووووووووع 

 والعشرون
 

 أسئلـةحركة نواة الهيدروجين. 
   محاضرة 

  الثالثون

 مسائأل محلولة

 

+  محاضوووورة

 امتحان
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 القراءاي المطلوبة  

   النصوص ا:ساسية 

 كتل المقرر 

       أخرى 
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 .1977أساسياي الفيزياء، ف. بوش،  رجمة ضبعة سنة  -1

الفيزياء الذرية، د. ضالل نااي الافاجي و د. لباس حمواد  و د. ارموز    -2

 مو ي.

 مفاايم في الفيزياء الحديثة، نرثر بايزر،  رجمة الطبعة الثانية. -3

4- Atomic and Laser Physics, A.M. FOX, 2015. 

5- Concepts of Modern Physics, Arthur Beiser, 6th ed. 

2003. 

6- Fundamentals of physics - Halliday, Resnick, 

Walker—10th ed. 2014. 

7- Introduction to Atomic and Nuclear Physics, Semat 

and Albright, 5th ed. 1972.  

8- Modern Physics, A. Serway, J. Moses and A. Moyer, 

3rd ed. 2005. 

9- Modern Physics, Paul A. Tipler and Ralph A. 

Llewellyn, 5th ed. 2008. 

10- Physics for Scientists and Engineers with Modern 

Physics, Serway and Jewett, 9th ed. 2014. 

11- Principles of physics, A. Serway and W. Jewett, 4th 

ed. 2006. 

 

 

 

 أسا ذة المادة 

 (، د. لهيل أحمد بشرى جودة ، د. مظفر جاسم ، د.  يناس أحمد)د. 
 

 



1 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 االختياري ) النانوتكنلوجي ( اسم / رمز المقرر .3

 /  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 9102/9191 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية  x =5 3  9ساعة دراسية  +   65=  9× 92

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 22/2/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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

 الصحية. 

الحديثة في العلوم تقنيات النانوتكنلوجي يجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة الفيزياء ودور 

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

 مختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي مجال البحث والتطوير. والمتوسطة واإلعدادية وبعض ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقات الهندسية تقنيات النانوتكنلوجي و التعُرف على مادة فيزياء   -1أ

                                                  والتكنلوجيا والصحية وفي مجال اإلتصاالت، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته. 
                      القوانين ومعاييرها وشروطها، واألزمات التي تمر بها فيزياء الليزر، و فوائده للمجتمع. التعُرف على  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
إكساب الطالب معرفة بالليزر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف يسهم في إبعاد   - 2ب

                                              المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . العوامل 
  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

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

                                                                                            والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  
طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت والصحة  -3ج

                                                         الحياتية على مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري عبر منظومة اإلنترنت.
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 
 

0+9+3+4 

 
 
9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال 

المتناهية في  التقنيات 

  الصغر.

 مفاهيم اساسية .1

 مفهوم الذرة .2

 مفهوم الجزيء .3

 حجم الجزيء .4

 اشكال الجزيئات لبعض العناصر .5

 الروابط .6

 الروابط الكيمائية .7

 الرابطة االيونية .8

 الرابطة التساهمية .9

 الرابطة الفلزية .11

 

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 نشاط يوميو 

 
6+5+7+2 

  
9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال 

المتناهية في  التقنيات 

 الصغر.

 الروابط الفيزيائية .1

 الرابطة الهيدروجينية .2

 قوى فانديرفال .3

 تعريف تقنية النانو .4

 اهمية تقنية النانو .5

 المواد النانوية .6

 سلوك المواد النانومترية .7

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
 

2+01+00
+09 

 
 
9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال 

المواد المتناهية في 

 الصغر وطرق تحضيرها

 مقدمة .1

 تعريف المواد المتناهية في الصغر .2

 تصنيف المواد المتناهية في الصغر .3

طرق تحضير المواد المتناهية في  .4

 الصغر

 اشكال المواد النانومترية .5

 النقاط الكمية .6

 الفلورين .7

 الكرات النانوية .8

 الجسيمات النانوية .9

 االنابيب النانوية .11

 

 

 

 

 

 

 نظري

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

 
 

03+04+
06+05 

 
 

9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال 

المواد المتناهية في 

 الصغر وطرق تحضيرها

 مقدمة .1

 االسالك النانوية .2

 االلياف النانوية .3

 المركبات النانوية  .4

 نمذجة المواد النانوية .5

المجاهر المستخدمة في رؤية المواد  .6

 النانوية

 المجهر االلكتروني النافذ .7

 المجهر االلكتروني الماسح .8

 المجهر النفقي الماسح .9

 طريقة عمل المجهر النفقي الماسح .11

 مجهر القوة الذرية .11

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

 
 

07+02+
02+91 

 
 

9×4=2 

مجال إكتساب المعرفة في 

 انابيب الكربون النانوية

 مقدمة .1

 الكربون .2

 تاريخ الكاربون .3

 صور الكاربون .4

 انابيب الكربون النانوية .5

 تعريف انابيب الكربون النانوية .6

 تاريخ انابيب الكربون النانوية .7

 تصنيع انابيب الكربون النانوية .8

 انواع انابيب الكربون النانوية  .9

 انابيب الكربون النانوية  اشكال  .11

 

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 
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90+99+
93+94 

 
 
 9×4=2 

مجال إكتساب المعرفة في 

 انابيب الكربون النانوية

 مقدمة .1

 خواص  انابيب الكربون النانوية  .2

 الخواص الميكانيكية  .3

 الخواص الكهربائية .4

 الخواص الحرارية .5

 استخدامات انابيب الكربون النانوية .6

 اجهزة االنبعاث االلكتروني .7

 مجهر القوة الذرية  .8

 تخزين الهيدروجين .9

 اجهزة االستشعار عالية الحساسية .11

 التشخيص باالشعة السينية .11

 

 

 نظري

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

96+95+ 
97 
 

 
 
9x 3 =5 

 إكتساب المعرفة في مجال 

الحالية  التطبيقات

 والمستقبلية لتقنية النانو

 مقدمة .1

 التطبقات الطبية .2

 عالج السرطان  .3

 التشخيص بتقنية النانو .4

 والصيدلةتقنية النانو  .5

 توصيل االدوية لالنسجة .6

 هندسة االنسجة .7

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
29+31 

 
3×9=6 

 إكتساب المعرفة في مجال 

التطبيقات الحالية 

 والمستقبلية لتقنية النانو

 مقدمة .1

 ربوتات النانو .2

 اغذية النانو .3

 تقنية النانو وتنقية المياه .4

 النانو واكتشاف تلوث الهواء .5

 النانو والزراعةتقنية  .6

 التطبيقات الصناعية .7

 تقنية النانو والحاسوب .8

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

 References 

   محمود احمد سليم د.  ا. – تقنية النانو وعصر علمي جديد

 صالح  

  ا.د. دمحم شريف  –تكنلوجيا النانو من اجل غد افضل

 االسكندراني

 العمري احمد عبدالحفيظ /المهندس - النانو زمان هذا 

  فؤاد نمر الرفاعي –مفاهيم اساسية في تقنية النانو 

 أخرى : 

لم الفيزياء متعلق بمادة عتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

 . النانوتكنلوجي 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 

تزويد الطلبة ببعض البحوث المنشورة في المجالت العالمية لغرض 

االطالع بصورة اوسع على طرق تحضير المواد النانومترية وقياس 

 خواصها الفيزيائية .

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في 

من خالل عبر المشاهدة اليومية في المجتمع النانوتكنولوجي علوم مادة 

 .والمختبرات العلمية الطبية ضمن المجمعات العيادات الطبية

 

 

 

 القبول  .9

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

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية  التعليمية المؤسسة 

 قسم الفيزياء المركز/  الجامعي القسم 

 المقرر رمز/  اسم 
 PHCF 325 الدوال المعقدة / مرحلة ثالثة

 

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج  

 الدوام اليومي المتاحة الحضور أشكال 

 9102/9120 السنة/  الفصل 

 ساعة نظرية 01 (الكلي) الدراسية الساعات عدد 

 9102/9191  الوصف هذا إعداد تاريخ 

 المقرر أهداف 

مه على االعداد المعقدة والدوال المعقدة وخواصها والتكامل المعقد والمتسلسالت يتاهيل وتدريب الطالب وتعل
 والتطبيقات الفيزيائية وتوظيف الدوال في خدمة المواد الدراسية االخرى.

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات 

  والفهم المعرفة -أ
  -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 
 
 



  بالموضوع الخاصة المهارات -ب

 تعليم وتدريب الطالب على حل التمارين وكيفية التفكير بحلها -1ب
 تعليم الطالب وتدريبه على كيفية تطبيقها في مواضيع اخرى  -2ب

                                                     الطالب على كيفية ربطها بالواقع  تعليم  -3ب

 -4ب

  والتعلم التعليم طرائق  

 المحاضرة

  التقييم طرائق

  اسئلة يومية من خالل المحاضرات والواجبات البيتية واالمتحانات اليومية والشهرية

 التفكير مهارات -ج

   اسئلة موضوعية ومتداخلة -1ج

 اسئلة خارجية متنوعة -9ج
 -3ج

  -4ج   

  والتعلم التعليم طرائق

 المحاضرة

  التقييم طرائق

  االمتحانات اليومية والشهرية

 (الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات) والمنقولة العامة  المهارات -د
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقرر بنية 

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع

/  الوحدة اسم
 أو المساق

 الموضوع

 طريقة

 التعليم
 التقييم طريقة

تمهيد, العدد المعقد,  اكتساب المعرفة في االعداد المعقدة وخواصها  01 0-5
تمارين, الصفات 
الجبرية, تمارين, 
القيمة المطلقة, 
تمارين, التمثيل 
الهندسي للعدد 

المعقد, االحداثيات 
القطبية, تمارين, 
القوى والجذور, 

 تمارين

 امتحان شهري  نظري 

دوال المتغير المعقد,  اكتساب المعرفة في الدوال المعقدة وخواصها 01 0-01
تمارين, الغايات, 

تمارين, االستمرارية, 
تمارين ,المشتقة, 

تمارين, الدوال 
التحليلية, الدوال 
 التوافقية, تمارين

 امتحان شهري  نظري 

اكتساب المعرفة في الدوال المعقدة االولية  01 00-05
 وخواصها

الدالة االسية, الدالة 
اللوغاريتمية, 

تمارين, الدوال 
المثلثية, الدوال 

المثلثية العكسية, 
الدوال الزائدية, 
الدوال الزائدية 

 العكسية, تمارين

 امتحان شهري  نظري 



اكتساب المعرفة في التكامل المعقد وخواصه  01 00-91
 ومبرهناته 

المسارات, التكامل 
المعقد, تمارين, 
مبرهنة كوشي 
كورسا, تعميم 
مبرهنة كوشي 

كورسا على منطقة 
متعددة االتصال, 
التكامالت غير 

المحددة, تمارين, 
صيغتا كوشي 

التكامليتين, مبرهنة 
ليوفيل, مبرهنة 

موريرا, المبرهنة 
في الجبر,  االساسية

مبرهنة القيمة 
المتوسطة لكاوس, 

 تمارين

 امتحان شهري  نظري 

تقارب المتتابعات  اكتساب المعرفة في المتسلسالت المعقدة 01 90-95
والمتسلسالت, 

تمارين, متسلسالت 
القوى, تمارين, 

متسلسلة تايلور, 
تمارين, متسلسلة 

 لوران, تمارين

 امتحان شهري  نظري 

المعرفة في معالجة اهم التطبيقات  اكتساب  01 90-31
 الفيزيائية

تطبيقات على 
الكهربائية الساكنة, 
تمارين, تطبيقات 

على سريان الحرارة, 
 تمارين

 امتحان شهري  نظري 

      



      

 التحتية البنية  

 : المطلوبة القراءات
األساسية النصوص  
المقرر كتب 
أخرى 

    

 الدوال المعقدة للصف الثالث فيزياء في كليات التربية 
 سمير بشير حديد و يحيى عبد سعيد 

 المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع

 

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات المثال

 (  الميدانية والدراسات المهني

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 القبول  

  السابقة المتطلبات

   الطلبة من عدد أقل

 اكبر من الطاقة االستيعابية  الطلبة من عدد أكبر

 

 %91مالحظة: تم تحديث المادة ضمنيا وبنسبة ما يعادل 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 الميكانيك التحليلي اسم / رمز المقرر .3

 322PHAM/  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 9191\9102 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
21 
 

 9191\9102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ان يفهم الطالب المتجهات وكيفية تطبيقها 
 ان يستعمل الطالب تفاضل وتكامل المتجهات في علم الحركة 

 أدراك الطالب دايناميك الجسم بصورة عامة والحركة على خط مستقيم بصورة خاصة
 أن يفهم الطالب الميكانيك السماوي 

 أن يدرك الطالب معادالت الكرانج وهاملتون ويستعملها في دايناميك الجسم  

 

 
 
 

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

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

 البرنامج.



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

                                                                         تمكين الطالب على المعرفة وفهم مادة الفيزياء  -1أ

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

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  - 2بان يكتسب الطالب مهارة في اختصاص الفيزياء  - 1ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  من خالل مقاييس اسلوب المناقشة االختبارات اليومية

 

 طرائق التقييم      

 

 واالختبارات 
 التقارير 

  االختبارات اليومية والفصلية

 
 مهارات التفكير -ج

 اسلوب الحوار بين الطالب واالستاذ -1ج

 اعداد تقارير اسبوعية -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب المناقشه 
 مقياس التطبيق العلمي في المختبرات 

  

 طرائق التقييم    



 

 

 التقارير النظرية 
 الدرجات                                                   

 االختبارت                                                       
 التقارير المختبرية التقارير النظرية 

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

 أسلوب المناقشة -1د

 أسلوب البحث العلمي واعداد التقارير -2د

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



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استعمال الطالب  ساعة 09 0+9+3+4
مفردات المتجهات في 

 التطبيقات الفيزيائية

  Vectors 
(Vectors - The 

Scalar Product - 
The Vector 

Product - An 
Example of the 
Cross Product: 

Moment of a 
Force - Triple 

Products) The 
change of 
coordinate 
system - 

Derivative of a 
Vector 

Tangential and 
normal 

components of 
acceleration 

 

 االختبارات نظري 
 واالمتحانات

 والتقارير
 

5+6+7+8
+2 

كيفية استعمال تفاضل  ساعة 05
المتجهات في وتكامل 

علم الحركة .السرعة 
والتعجيل في 

االحداثيات الكارتيزية 
والقطبية واالسطوانية 

 والكروية

Velocity and 
acceleration in 

cylindrical 
coordinate 

Velocity and 
acceleration in 

spherical 
coordinate 

 االختبارات نظري 
 واالمتحانات
 والتقارير



Linear 
Momentum 

Newton's Laws 
 
 

 01+
00+09 

  
+03+04+

05 

أن يدرك الطالب علم  ساعة 08
الحركة ودايناميك 

الجسم والحركة على 
 خط مستقيم

Force as a 
function of 

position only. 
The concept of 

kinetic and 
potential energy 

Rectilinear 
Motion - 
Uniform 

Acceleration 
Under a 

Constant Force 
Force as a 
function of 

(velocity, time) 
Motion of 

projectile in a 
uniform 

gravitation field 
 
 

 االختبارات نظري 
 واالمتحانات

 
 والتقارير

06+07+
08+02+
91+90  

أن يفهم الطالب  ساعة  08
القوانين التي تحكم 

الحركة وكيفية وصف 
الحركه من خالل 

 الخاصه بهاالمعادله 

.The harmonic 
oscillator 

The energy 
equation for 

smooth 

 نظ
 ري 

 االختبارات
 واالمتحانات
 والتقارير



   constraint ولحاالت مختلفه  
The simple 
pendulum 

Translation 
Motion of the 

coordinate 
system 

 
 
 

 
99+93+
94+95+

96 
 

ان يفهم الطالب   05
الميكانيك السماوي 
ومن خالل قوانين 
كبلر ويستطيع ان 
يوصف مجاالت 
 الطاقه المختلفه   

Magnitude of the 
angular 

momentum in 
central field 

 Central Force 
Orbits 

Energy equation 
of the orbits 

Motion in nearly 
circular 

Dynamic of a 
system of 
particles 

Collisions 
Center of mass 

and rocket 
motion 

 
 
  

 االختبارات نظري 
 واالمتحانات
 والتقارير

 االختبارات نظري  LaGrange'sيفهم ويسجل الطالب  +97+98



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 النصوص االساسية -
 الكتب والمناهج المقررة -
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المختبرات العملية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيقية المهنية السنوية 

 

 القبول  .13

 القبول بموجب آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

 اكثر من الخطة االستعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة 
 

 التحديث

 المالحظات المفردات ت

1  
Center of mass and rocket motion 

 

2 components of acceleration  

3 The energy equation for smooth 
constraint   

 

 

معادالت الكرانج  09 92+31
وهاملتون في دايناميك 

 الجسم 

equation  
Hamilton 
equation 

 واالمتحانات
 والتقارير



 
الكلية او المعهد او 

 المركز

 نموذج وصف المقرر

 املرحلة الثالثة \ملادة االلكرتونيات 

 

 (بن الهيثم)إكلية التربية للعلوم الصرفة /  ؤسسة التعليميةالم .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 321PHE/  لكترونياتاإل اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 1029/1010 الفصل / السنة .6

 ساعة دراسية 90 كلي()العدد الساعات الدراسية  .7

 1029/1010 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 :تحقيق مجموعتين من االهداف
 .الدراسي لمادة االلكترونيات,العلمي تتعلق بالمحتوى :االولى  

ليه ونخطط لكي يمتلكه الطالب بعد اجتيازه لمادة الجانب السلوكي للطالب وما نصبو إتتعلق ب الثانية: 
 رونيات بنجاح.االلكت

وظيفية ذات عالقة مباشرة بحاجاتهم والتطبيقات المحيطة عملية تمكين الطلبة من اكتساب معلومات فيزيائية 
 بهم والتي تقع ضمن مجال مادة المقرر. اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملية و

 اد العلمية االخرى.وظيفية بالمعلومات والحقائق التي تقدمها لهم المو

في استغالل مصادر و علم النانو تكنولوجي تمكين الطلبة من فهم واستيعاب دور وامكانية العلم والتكنولوجيا 
 .على الصعيدين العلمي و العملي اإلنتاجي ومواكبة التطور والتقدم المستمرللوطن الثروة الطبيعية 

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

وبالتالي توجيه المعلومات   توظيف المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في المجاالت المختلفة.
 والحقائق الفيزيائية لمادة االلكترونيات المقدمة للطلبة توجيها اجتماعيا يخدم الطالب ويساعده لمواجهة

 لها.و العملية المشكالت الحياتية واالجتماعية واالنسانية ومحاولة تقديم الحلول العلمية 

و تطبيقاته  يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية مواد الفيزياء عموما وااللكترونيات خصوصا

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

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



 دية .في المدارس المتوسطة واإلعداأكفاء اثناء ممارسة إختصاصاتهم كمدرسين المختلفة 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11
 

 المعرفة والفهم -أ

االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق  رف علىتعي 2أ 
 بمقرر االلكترونيات.

 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية. رف علىتعي 1أ 
 على الدوائر اإللكترونية النظرية و تطبيقها على الحياة العملية في الحياة اليومية. يتعرف 3أ 
 و مادة اإللكترونيات الدقيقة.العامة يتعرف على الفرق بين المادة النظرية لمادة الكهربائية  4أ 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

ب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي يتعلم الطال 2ب
 للحصول على المعرفة العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العلمية.

 .الحديثة اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة االلكترونيات 1ب
 ين الدوائر اإللكترونية المتعددة وتحليل عملها و إشارتها.اكساب الطلبة المهارات الالزمة للتمييز ب 3ب
 اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لتمييز األجزاء الصغيرة عمليًا لمحتويات الدائرة الكهربائية. 4ب

 

 

 مهارات التفكير -ج

و تحفيزهم طرح األسئلة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرهم وأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة  2ج
 وإمكانية إجابتهم عليها .

خطوات طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها على ممارسة تعليم الطلبة على  1ج
 .العلمية المواضيع المقررة في المفردات

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

 تطبيق وممارسة مهارات التفكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات. 4ج
 

 

 طرائق التعليم والتعلم
طريقة المناقشة ، طريقة حل المشكالت ، طريقة ، لالساليب الستة للمحاضرة الجامعية وفقاً  والمحاضرة طريقة 

 طريقة عصف الدماغ. التقصي واالكتشاف ،
 طرائق التقييم

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



 الساعات االسبوع
مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

 اسم الوحدة/ المساق
 او الموضوع

طريقة 
 التعليم

2+1+3
+4 

اكتساب  21
لمية  المعرفة الع

في مجال 
االلكترونيات 

ومحاولة تحقيق 
االغراض 
السلوكية 

المحددة بقصد 
تحقيق تغير في 
سلوك الطالب 

يسهم في 
اعداده كمدرس 
يملك المهارات 

المطلوبة 
 كفيزيائي

مقدمة عامة عن فيزياء اشباه الموصالتالفصل األول:   

التركيب الذري , نظرية الحزم و مستويات الطاقة في 

صلبة , تصنيف المواد , أشباه الموصالت و المواد ال

عالقة فجوة الطاقة , التوصيل في المواد الصلبة , توزيع 

اإللكترونات و منسوب مستوى فيرمي , اشباه 

   الموصالت النقية , التطعيم , شبه الموصل من نوع     

, كثافة الشحنات في أشباه   n-type  و p-type    

 الموصالت المشوبة.
 

الثنائي البلوريثاني: الفصل ال  

الثنائي ومخطط حزم الطاقة لها ,   PN  تكوين الوصلة

في حالة  PNالبلوري , الجهد الحاجز و حسابه, وصلة 

اإلنحياز , معادلة الثنائي , تأثير درجة الحرارة على 

 خواص الثنائي , الدائرة المكافئة للثنائي البلوري , 

 . شغيلخصائص الثنائي , خط الحمل و نقطة الت

 نظري 

5+6+7
+8 

 تطبيقات الثنائي البلوري الفصل الثالث:  كذلك 21

التعديل )التقويم( , المعدل النصفي و الكامل , المعدل 

, كفاءة التعديل , فولتية  .r.fالقنطري , عامل التموج 

, دوائر الترشيح , المرشح  PIVالذروة العكسية 

,  RC, مرشح االدخال الخانق , مرشح  Cالسعوي 

, دوائر تشكيل الموجة : التحديد و انواعه ,  LCمرشح 

اإللزام و أنواعه , مضاعف الفولتية , الثنائيات الخاصة 

 ثنائيات ( . 01)
 

 الفصل الرابع: ثنائي زينر

التركيب , الخصائص , الرمز, الدائرة المكافئة لثنائي 

زينر , المعامل الحراري لثنائي زينر , القدرة المبددة في 

ائي زينر , هبوط القدرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة , ثن

تطبيقات ثنائي زينر , معادلة تنظيم الفولتية , محدد زينر 

 بدائرة متكاملة .

 نظري 

9+20+
22+21 

 (BJTالترانزستور ثنائي الوصلة ) الفصل الخامس:  كذلك 21

تركيب الترانزستور و انواعه , مخطط حزم الطاقة , 

لترانزستور , معامل تكبير التيار       انواع االنحياز ل

βdc   و αdc   طرق ربط الترانزستور, مميزات ربط ,

CB مميزات ربط ,CE  , مناطق عمل الترانزستور ,

, تأثير موقع نقطة   Q-pointخط الحمل و نقطة العمل

التشغيل على شكل االشارة الخارجة , تأثير درجة 

, CEالحرارة , عامل االستقرارية , طرق انحياز 

االنحياز الثابت , إنحياز القاعدة , إنحياز التغذية الخلفية 

, إنحياز مقسم الجهد , إستقرارية العمل للترانزستور , 

 إنحياز المصدرين.

 نظري 

 نظري  مكبرات الترانزستور الفصل السادس:  كذلك 23+2421



+25+
26 

مكبر الباعث المشترك , مكبر الجامع المشترك , مكبر 

القاعدة المشتركة , مقارنة بين المكبرات الثالثة , الكسب 

في التيار و الجهد و القدرة , ممانعه االدخال و االخراج 

للباعث المشترك , المكبرات متعددة المراحل , الدائرة 

المتناوبة للترانزستور , خط الحمل المتناوب ,  المكافئة

, عرض  r الثوابت الهجينية , العالقة مع معامالت 

للمكبر و تردد القطع االدنى و  B.Wنطاق التردد 

 االعلى , انواع االقران للمكبرات متعددة المراحل
 

 الثايروستر الفصل السابع: 

ياك , , الداياك , الترا SCRثنائي شوكلي, الثايروستر 

, تطبيقات عملية لكل  SCSالمفتاح السيلكوني المسيطر 

 .UJTنوع , الترانزستور احادي القطبية و تطبيقاته 
 

27+28
+29 

 JFETترانزستور تأثير المجال الوصلي  الفصل الثامن: كذلك 9

JFET   قناة–n   و قناةp -  مبدأ العمل , الخصائص ,

,  JFETق انحياز االنتقالية و خصائص االخراج , طر

, ترانزستور تأثير  Qتعيين خط الحمل و نقطة العمل 

, أنواعه , MOSFETالمجال ذي االوكسيد المعدني 

,  E-MOSFET  ,D-MOSFETخصائصه, 

 JFETمكبرات 
 

 الفصل التاسع: مكبرات القدرة

, الصنف  B, الصنف  Aمكبرات القدرة من الصنف 

AB الصنف ,C بر القدرة , وحدة , القدرة المبددة في مك

و  OP-Ampالديسبل في القدرة , مكبر العمليات 

 أجزاءه , المكبر التفاضلي و أنماط األدخال.

 نظري 

 الفصل العاشر:  التغذية الخلفية السالبة كذلك 6 10+12

OP-Amp  المكبر  الفولتية,تابع  سالبة,مع تغذية خلفية

لبة على تأثير التغذية الخلفية السا العاكس,ذي االدخال 

زحزحة  للمكبر,ممانعه االدخال وممانعة االخراج 

 الطور.

 نظري 

 الفصل الحادي عشر: المذبذبات كذلك 6 11+13
التغذية الخلفية الموجبة , شروط التذبذب , مذبذب قنطرة 

,  -Tواين , مذبذب زحزحة الطور , مذبذب اقتران 

, مذبذب كولبتس , مذبذب هارتلي ,  LCمذبذبات 

ب , مذبذب بلورة الكواتز , المذبذبات مذبذب كال

الالجيبية : متعدد االهتزازات احادي االستقرارية , 

متعدد االهتزازات ثنائي االستقرارية , متعدد 

 .االهتزازات الالمستقر 

 نظري 

 الفصل الثاني عشر: دوائر المنطق كذلك 6 14+15

,   ANDلغة الحاسبة , البوابات المنطقية االساسية  

OR  ,NOT  جبر بولين , بوابة , NOR  ,NAND 

, تطبيق عملي لدوائر المنطق في السيطرة على منظومة 

 صناعية.

 نظري 

 الفصل الثالث عشر: مقدمة في النانو تكنولوجي كذلك 6 16+17

مقدمة عامة عن مفهوم النانو تكنولوجي , االستعراض 
 نظري 



ياة التأريخي لتطور تقنية النانو , عالقة تقنية النانو بالح

اليومية , أنابيب الكاربون النانوية , الترانزستور النانوي 

 , التطبيقات العملية لتقنية النانو.

  
18+19
+30  

  
9 

 
 كذلك

 (:1010-1029تحديث المنهج المقرر للعام)
 

 :الفصل الرابع عشرإضافة  -2
 (او تطبيقاته المفارق الهجينة)   

( , فرق الهجيبنةالمخصائص الثنائي المختلف الوصلة )

مقارنة بين الدايود المتشابه الوصلة و الدايود المختلف 

, مخطط مستويات  المفارق الهجينة الوصلة , أنواع 

,  المفارق الهجينة  , تطبيقات  لمفارق الهجينة الطاقة 

الخاليا الشمسية , كفاءة الخاليا الشمسية , الكواشف 

 . الضوئية

 ول المقرر:إضافة بعض المفردات في فص -1

 عمليات التولد واعردة االتحاد ول : الفصل األ - أ
 )توليد زوج )إلكترون فجوة 
 إعادة اإللتحام و زمن البقاء للحامالت 
 تيار اإلنتشار و تيار اإلنجراف 

 ي لتيار الدايودتكمعادلة شو  الفصل الثاني: -ب
 الفصل الثالث: مكونات دوائر مجهز القدرة المستمرة -ج
 ع: مقارنة بين الثنائي االعتيادي و الزينرالفصل الراب -د
 الفصل الخامس: إشتقاقات رياضية لمعامالت تكبير -ه

 التيار للترانزستور و كذلك لعامل                     
 الحرارة تغير درجة اإلستقرارية مع                     

  BJTو JFETالثامن: مقارنة بين ترانزستورالفصل  -ز
 FET ثوابت معامالت                        

 FETأنواع ربط ترانزستور                        

 الفصل الحادي عشر: مقارنة بين المذبذب الجيبي و -و

 متعدد اإلهنزازات الالمستقر                               

 الفصل الثاني عشر: تطبيقات إضافية لدوائر المنطق -ي

 

 

 %10نسبة تحديث المنهج= 
 

 

 

 
 نظري 
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اضافة الى تزويد الطلبة بمجموعة من المصادر االكاديمية االخرى مع مجموعة 
 االنترنت في مجال االختصاص.لومات/ عمن المواقع العلمية على شبكة الم

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل 

والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

/ 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل 

على سبيل المثال محاضرات 

الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية (

/ 

 القبول 13

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

 اكبر من الخطة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة
 

 

 مدرسو املادة:
 اخالص هميم شاللأ.د. إيمان حميد خضير  +   م.د. 

 م.د. علي دمحم رحيمة



 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 434PHEL )االجهزة ووسائل االيضاح(مختبر تعليمي  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2019/2020 الفصل / السنة .6

المركزية  االمتحاناتباإلضافة إلى  ساعة دراسية + 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
  والنهائية السنوية

 2019/2020 هذا الوصفتاريخ إعداد  .8

 أهداف المقرر .9

 تعرف الطلبة على أهمية التجارب التعليمية وعالقته بمواضيع الفيزياء 

  محاولة فهم خواص كل تجربة  وما يتعلق بالظاهرة الفيزيائية والمبدأ الفيزيائية الخاص

 بها

 تعريف الطلبة على كيفية استخدام االدوات واالجهزة االيضاحية 

 العلمية للطالب بشكل عملي مما يساعده ويسهل عليه ايجاد حلول لمعظم  توظيف المعرفة

 المشكالت الحياتية.

 

 

 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ا لتعلم يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا

 .فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم - أ
 

  تعُرفDemonstration instruments Lab . 

  الرابعة.تعُرف الربط بين المختبر التعليمي والفترة التطبيقية للطالب المرحلة 
   

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 
 

a.                                                                     .  إكساب الطالب معرفة باالجهزة كافة 
b.   إكساب الطالب معرفة شاملة بالمبادى الفيزيائية المتعلقة بالحرارة والكهربائية

 والميكانيك 
c.  إكساب الطالب معرفة بالظواهر البصرية 
d.   إكساب الطالب معرفة بالخواص المغناطيسية 

 

 
طرائق التعليم والتعلم 

  التجربة 
  الحوار  
  المناقشة 
 وطرح األمثلة 
 .والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت 

 
طرائق التقييم 

 
  تقديم التقرير االسبوعي للتجربة 
  االمتحانات الشهرية 
  .) النشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة 

 مهارات التفكير -ج
 

                                               .  اربط الجانب العملي مع النظري ، لغرض  التجربة طرح األسئلة أثناء  -1
 التجربة العملية  بالتطبيقات الهندسية والتكنلوجية.ربط  -2

 

المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشخصي (.
 
وتوظيفها للمعرفة المتكاملة  بموضوع التجربة االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة  -1

 بخصوص تفسير الظواهر العلمية
 االستخدام االمثل لالجهزة ومعرفة كيفية استخدامها -2
 



 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

المعرفة في  إكساب الطلبة
تجارب الفصل االول 

والمفاهيم االساسية لكل 
 تجربة

التعرف على تجارب الفصل 
 االول بشكل عام

نظري
 +

 عملي

نشاط 
 يومي

2 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

المعرفة في  إكساب
 المفاهيم االساسية للحرارة

 الحرارة

 تمدد الغازات 

  عالقة الضغط بدرجة
 الغليان

 تمدد السوائل 

 تمدد الجوامد 

  اإلشعاعانتقال الحرارة 

 
نظري
 +

 عملي

 
 إمتحان

يومي   
ونشاط 
 يومي

3 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

إكساب المعرفة في 
المفاهيم االساسية 

 للميكانيك

 ميكانيك الجوامد والموائع

 تحقيق قانون  العزوم 

 الميزان 

  تحليل القوى على السطح
 المائل

  الماصةالمضخة 

 المضخة الماصة الكابسة 

نظري
 +

 عملي

 امتحان
يومي   
ونشاط 
 يومي

 
4 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 المفاهيم االساسية للضوء

الضوء الهندسي والظواهر 
 البصرية

  انتقال الضوء بخطوط
 مستقيمة

  تكون البؤرة في المرايا
 والعدسات

 تحقيق قانوني االنعكاس 

  االنكسار تحقيق قانوني
 والزاوية الحرجة

 انكسار الضوء في الماء 

  تحليل الضوء في الموشور
 المجسم

نظري
 +

 عملي
 
 

 امتحان
يومي   
ونشاط 
 يومي
 

5 

 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 
إكساب المعرفة في 

المفاهيم االساسية للحرارة 
 والميكانيك و الضوء

 صندوق الحرارة
 صندوق الميكانيك
 صندوق الضوء

نظري
 +

 عملي

 إمتحان
 شهري

6 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 
إكساب المعرفة في 

 المفاهيم االساسية للضوء
 
 
 
 

 العارض فوق الراسي
 

نظري
 +

 عملي

 امتحان
يومي   
ونشاط 
 يومي
 



 
 
7 

 
 
 
 

 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
المفاهيم االساسية 

 للكهرباء

الكهربائية واالمواج 
الدقيقة  الكهرومغناطيسية 

 )الجزء االول (

 الجرس الكهربائي 

 الرافعة المحولة الكهربائية() 

   المحولة الكهربائية
 )الخافضة (

 
 

نظري
 +

 عملي
 

 
 

 امتحان
يومي   
ونشاط 
 يومي
 
 

 
 
8 

 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
المفاهيم االساسية 

 للكهرباء

الكهربائية واالمواج 
الدقيقة  الكهرومغناطيسية 

 )الجزء الثاني  (

 الحث الكهرومغناطيسي 

 المولد الكهربائي 

 المحرك الكهربائي 

نظري
 +

 عملي
 

 
 امتحان

يومي   
ونشاط 
 يومي
 
 

9 

 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 
إكساب المعرفة في 
المفاهيم االساسية 
 الكهربائية  و الضوء

 العارض فوق الراسي
الكهربائية واالمواج 

 الدقيقةالكهرومغناطيسية 
 

نظري
 +

 عملي

 إمتحان
 شهري

 
 
10 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

 التحديث:
إكساب المعرفة في 

 الزيغ المفاهيم 
 

 استحداث تجربة
 المجهر المركب

 

نظري
 +

 عملي
 

 
 امتحان

يومي   
ونشاط 
 يومي
 
 

 
 
11 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 الفيزيائية المفاهيم 

 

شاملة بتجارب الفصل مراجعة 
 االول
 

نظري
 +

 عملي
 

 
نشاط 
 يومي
 
 

 
 
12 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 الفيزيائية المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 
 االول
 

نظري
 +

 عملي
 

 
نشاط 
 يومي
 
 

 
 
13 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 الفيزيائية المفاهيم 

 

 نظري شاملامتحان 
 

 نظري

 
امتحان 
 فصلي
 
 



 

 
 
14 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 الفيزيائية المفاهيم 

 

 امتحان نظري شامل
 

 نظري

 
امتحان 
 فصلي
 
 

 
 
15 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 الفيزيائية المفاهيم 

 

 امتحان عملي  شامل
 

 عملي

 
امتحان 
 فصلي
 
 

 
 
16 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة في 
 الفيزيائية المفاهيم 

 

 امتحان عملي  شامل
 

 عملي

 
امتحان 
 فصلي
 
 

17+
18+
19+

20 

 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة

21+
22+
23+

24 

 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة

25 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

إكساب الطلبة المعرفة في 
تجارب الفصل الثاني  

االساسية لكل والمفاهيم 
 تجربة

التعرف على تجارب الفصل 
 الثاني  ) دوائر المنطق (
اساسيات النظام الثنائي 

 والعشري

نظري
 +

 عملي

نشاط 
 يومي

26 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

إكساب المعرفة في 
المفاهيم االساسية لدوائر 

 المنطق

،  ,XOR, NORبوابات 
 , OR/NORالبوابة المركبة 

AND/NAND, 

نظري
 +

 عملي

نشاط 
 يومي

27 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 الجامع النصفي والجامع التام كذلك
نظري
 +

 عملي

نشاط 
 يومي

28 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك
العداد التصاعدي والتنازلي 

 واشارات المرور

نظري
 +

 عملي

نشاط 
 يومي

29 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك
مراجعة عامة لتجارب الفصل 

 الثاني

نظري
 +

 عملي

نشاط 
 يومي

30 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك
 امتحان عملي  شامل

 
 عملي

 
امتحان 
 فصلي
 
 



 
 
 
 

 القبول .12

 في ضوء آلية القبول المركزي المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة

 المقررة االستيعابيةأكبر من الخطة  أكبر عدد من الطلبة

 

                                       
 

 المجهر المركب (   استحداث تجربة% )20مالحظة / التحديث ضمني بنسبة 
 

 )االجهزة ووسائل االيضاح (مشرف المختبر التعليمي 
  أ.م.د. بشرى هاشم حسين 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب المقرر : االجهزة ووسائل االيضاح في الفيزياء 
 تأليف : أ.م فياض عبد اللطيف نجم 

 م. ضياء عبد علي تويج           
 أخرى : 

توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع علم الفيزياء 
  بكافة التجارب العلمية المخصصة له متعلق 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 
 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت 
 هذا المجال.إشراف أساتذة أكفاء في 

 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 
توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع 

وتفاعل  التطبيق العملي التطبيقات الحياتية عبر 
الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل 

 المتاحة 
 
 



 

 
 

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية 1
 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز 2
  فيزياء الحالة الصلبة اسم / رمز المقرر 3
 PHS  426البكالوريوس /  البرنامج الذي يدخل فيها 4
 الدوام اليومي الحضور المتاحةاشكال  5
 2211/2222 الفصل / السنة 6
 ساعة دراسية 12 عدد الساعات الدراسية )الكلي( 7
 2211/2222 تاريخ اعداد هذا الوصف 8
 اهداف المقرر 1

 في الحياة اليومية . فيزياء الحالة الصلبة تعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر  أ
 المجاالت المختلفة.كيفية توظيف هذه المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في  ب
كمدرسين في  اختصاصاتهمممارسة مواد الفيزياء اثناء يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية  ج

 المتوسطة واإلعدادية .المدارس 

 

 

 مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ) مراجعة البرنامج االكاديمي (

 يوفر وصف المقرر هذا ايجازًا مقتضبًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 
 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج . عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ،

 نموذج وصف مقرر



 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  12
 المعرفة والفهم أ

 .  اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات اكساب الطلبة معلومات ومفاهيم فيزيائية 1أ 

 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية. على تعُرف ال 2أ 
االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق  على تعُرفال 3أ 

 .فيزياء الحالة الصلبةبمقرر 
  4أ 

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

 .فيزياء الحالة الصلبةاكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة  2ب
اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي يتعلم الطالب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده  3ب

 مية.للحصول على المعرفة العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العل
  4ب

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

المحاضرة ، المناقشة ، طريقة حل المشكالت ، التقصي واالكتشاف ، وطرح األمثلة ، طريقة عصف 
 الدماغ.

 طرائق التقييم
 الشهرية ،امتحان نصف السنة ، والنشاط اليومي للطلبة االختبارات

 ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم لكل مشاركة(. 
  االختبارات اليومية   والشهرية  والنهائية 

  التقارير 
 

 مهارات التفكير ج
اكساب الطلبة مهارات التفكير الالزمة الستخدامها في مجال تدريس الفيزياء والحوار بين    1ج

 المدرس والطالب وبين الطالب والطالب

 اعداد تقارير اسبوعية .  

تفكيرهم وأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية  ألثارةطرح األسئلة في بداية المحاضرة  2ج
طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها تعليم الطلبة على خطوات  .إجابتهم عليها

 على المواضيع المقررة في المفردات.
من المنهج لفهم التطبيقات  االستفادةربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية  3ج

 العامة في الحياة.
 التفكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات.تطبيق وممارسة مهارات  4ج

 
 

 طرائق التعليم والتعلم



 من خالل المناقشة واالستجواب 
  الدرجة الشهرية واليومية 

  اسلوب المناقشة 
   مقياس التطبيق العملي في المختبرات 

المناقشة ، طريقة حل المشكالت ، التقصي واالكتشاف ، وطرح األمثلة ، طريقة عصف  المحاضرة ،
 الدماغ.
 

 طرائق التقييم
 )اختبارات نظرية ) يومية ، شهرية + اختبارات عملية يومية وشهرية 
 االختبارات 
     التقارير المختبرية  

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

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

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

 ان يكتسب الطالب مهارة مهنة التدريس . 2د

 ان يتمكن الطالب من القدرة على الكتابة واعداد البحوث ) ان يكون باحثا" ( 3د

 



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم

اكتساب المعرفة  12 1+2+3+4
العلمية  في 

فيزياء مجال 
الحالة الصلبة 

ومحاولة تحقيق 
االغراض 

السلوكية المحددة 
بقصد تحقيق 

تغير في سلوك 
الطالب يسهم في 
اعداده كمدرس 
يملك المهارات 

المطلوبة 
 كفيزيائي

 التركيب البلوري -

المقدمة ، الحالة البلوريةة والحالةة ريةر 

الشةةةةبيكة  البلوريةةةةة ، وحةةةةدة الخليةةةةة ،

البرافيزيةةة والشةةبيكة ريةةر البرافيزيةةة ، 

انواع الشبائك ) مكعةب بسةي، ، مكعةب 

متمركةةةةز الجسةةةةم ، مكعةةةةب متمركةةةةز 

الجسةةةم ، مكعةةةب متمركةةةز السةةةطو  ، 

كلوريةةةد الصةةةوديوك ، تركيةةةب سداسةةةي 

لةر يمتالصق الرص ( التناظر معامل م

 . 

 

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي

 الحيود في البلورات  كذلك 12 5+6+7+8

 )االشةعة بةرا،،الحزك الساقطة وقانون 

  االلكترونات( النيوترونات، السينية،

ي وطريقةة ال، للحيودالطرق التجريبية 

، طريقةةةةة البلةةةةورة الةةةةدوارة ، طريقةةةةة 

المسةةحوق ، الشةةبيكة المقلوبةةة ، عامةةل 

 تركيب الشبيكة .

 

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي

 ديناميكية الشبيكة  كذلك 6 1+12

 ، الموجات المرنة،اهتزازات الشبيكة

اهتزاز الشبيكة ذات ذرة واحدة في بعد 

اهتزاز الشبيكة ذات الذرتين فةي  واحد،

، أنمةةةاط التذبةةةذب للشةةةبيكة بعةةةد واحةةةد

، تكمةةم الموجةةات ذات الةةذرتينالخطيةةة 

سةةةةةرعة الموجةةةةةة وسةةةةةرعة المرنةةةةةة، 

زخةةةةةةةةةم الفونونةةةةةةةةةات، المجموعةةةةةةةةةة، 

 لمرنة للفونونات.االستطارة رير ا

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي

  الخواص الحرارية كذلك 6 11+12
الحةةةةرارة النوعيةةةةة للشةةةةبكية النظريةةةةة 

الكالسيبكية ، نموذج انيشتاين ، نموذج 

المقاومةةةة  ،ديبةةةاي ، التمةةةدد الحةةةراري 

 الحرارية للشبيكة. 

 

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي

13+14+
15+16 

 االلكترونات الحرة  كذلك 12

الحرة  تلإللكتروناالنظرية الكالسيكية 

، نظرية درود ، نموذج لورتتز ، فشةل 

النظرية الكالسيكية ، احصاء فيرمةي ، 

ديةةرا، لالكترونةةةات الحةةرة فةةةي  ةةةالث 

ابعةةاد ، طاقةةة فيرمةةي ، كثافةةة الحةةاالت 

 النوعية االلكترونية .

 

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي



 

17+18+
11 

 نظرية االنطقة للمواد الصلبة  كذلك 1

االلكترونةةةات الحةةةرة ، اصةةةل فجةةةوة     

الطاقةةة ، دالةةة بلةةون ، دينامكيةةة حركةةة 

االلكترونةةات ) سةةرعة الطةةور وسةةرعة 

ل والمجموعة ( الكتلة الفعالة ، تةا ير هة

، المعةةةةةةةةةادن ، العةةةةةةةةةوازل ، اشةةةةةةةةةبا  

  .الموصالت

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي

22+21+
22 

 العيوب البلورية  كذلك 1

عيةةوب  –الثغةةرات  –العيةةوب النفطيةةة 

العيةةةوب  –عيةةةوب فرنكةةةل  –شةةةوتكي 

االنخةةةةالع  –االنخالعةةةةات  –الخطيةةةةة 

العيةوب  –االنخالع البريمةي  –الحاني 

 العيوب الحجمية. –السطحية 

 

 إمتحان نظري 
+ نشاط 

 يومي

23+24+
25+26 

 التوصيل المفرط  كذلك 1

، حالةةةةةةة فةةةةةةرط التوصةةةةةةيل -

ظةةاهرة ، المغناطيسةي االنتقةاليالمجةال 

عمق ، نظرية التوصيل المفرط، مازنر

 االختراق

 

 نظري 

 إمتحان
+ نشاط 

 يومي

72+72+

72+03 
2 

  التراكيب النانوية كذلك
 المواد النانوية - يمقياس النانوال

 في النظاك النانوي لُمميزةطوال ااأل -

النانوية:  تراكيبتقنيات التصوير لل -

اإللكتروني ، المجهر )المجهر 

البصري ، مجهر المسح النفقي ، 

 مجهر القوة الذرية(

 النانوية تراكيبأبعاد ال -

 النانوية  تراكيبال الكمي في  صرالح -

 

 

 البنية التحتية  .1

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

References: 

 د. يحيى نوري الجمال  تاليف –فيزياء الحالة الصلبة  -1

  تاليف د. مؤيد جبرائيل يوسف  -فيزياء الحالة الصلبة   -2

3- Kittel, C., 2005,. Introduction to solid 

state physics, 8th ed., Wiley. 
4-  Omar MA., 1975, Elementary solid state 

physics, principles and applications, 

Addison-Wesley Publishing Company. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

Virtual Materials Science and Engineering by wiley 
https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S

/vmse/index.htm 
 
 

https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S/vmse/index.htm
https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S/vmse/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 للتطور الشخصي  التخطي،

 الخطط الالزمة لتطوير الطالب

  . التوأمة مع االقساك المناظرة في الجامعات الرصينة في الدول المتقدمة 
 . التعليم االلكتروني 
 . توفير مكتبة الكترونية تضم الكتب والدوريات العلمية الحديثة 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول 

 . القبول المركزي 
  االعدادية الفرع العلمي حصريا" .ان يكون من حملة شهادة 



 

 

 التحديث:
 :واضافة المفردات التالية في الفصل الثالثالى الفصل الثالث والرابع تم شطر الفصل الثالث  .1

زخم الفونونات، االستطارة رير المرنة تكمم الموجات المرنة،  سرعة الموجة وسرعة المجموعة، الموجات المرنة،    

 للفونونات.

 

 (التراكيب النانوية) :تم اضافة فصل جديد بعنوان

تقنيات التصوير للتراكيب النانوية: )المجهر ، األطوال الُمميزة في النظام النانوي ، المواد النانوية ،المقياس النانوي 
الحصر الكمي في  ، أبعاد التراكيب النانوية، اإللكتروني ، المجهر البصري ، مجهر المسح النفقي ، مجهر القوة الذرية(

 .التراكيب النانوية

 

 
 
 

 م. د. رضا حزام رسن               ا. د. تغريد مسلم مريوش                      ميرانحسين علي جان م. د.  
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 . اعتماد المعدل والرربة في توزيع الطلبة على االقساك 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

 الكتب المنهجية المقرة من قبل لجنة العمداء . 
  المساعدة .الكتب 
 . الكتب والدوريات العلمية المتوفرة في المكتبة 
 االنترنيت . 

 القبول 13
 في ضوء اآللية الموجودة في قسم الفيزياء المتطلبات السابقة

 ------- اقل عدد من الطلبة
 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة اكبر عدد من الطلبة



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم كلية

 القسم الجامعي / المركز .2
 قسم الفيزياء

 اسم / رمز المقرر .3
 4 الكهرومغناطيسية

 البرامج التي يدخل فيها .4
 433PHEPالبكالوريوس / 

 أشكال الحضور المتاحة .5
 الدوام اليومي

 الفصل / السنة .6
2019/2020 

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
 ساعة دراسية  +  ساعات إمتحانية   03=  0× 03

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
2019/2020 

 أهداف المقرر .9

في االوساط المجال الكهروستاتيكي اعطاء الطلبة نبذة اساسية عن و الكهرومغناطيسيةتعرف الطلبة على موضوع فيزياء 

 اودوره اهمية المجال الكهربائي والمغناطيسي وكيفية االستفادة منهما وتجنب االخطار الناجمة عنهماالموصلة والعازلة وبيان 

 اليومية .  افي فهم مبادئ الفيزياء الحديثة وإستخداماته

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

 الصحية. 

في العلوم  االشعاع الكهرومغناطيسييجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة الفيزياء ودور 

وكيفية تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة وخاصة في مجال االبراج واالتصاالت والهاتف المحمول والتكنلوجيا 

إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي 

 مجال البحث والتطوير. 

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

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

 البرنامج.

 لتعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق ا .01



 المعرفة والفهم  -أ
ومجاالت  المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسي -أسس علم الكهربائيةان يعرف الطالب   -1أ

 االستخدام
وحل هذه  معادلة بوازون، معادلة البالس المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي و تعريف -2أ

                                                                                     المعادالت 
 ، التاثرية المغناطيسية والنفاذية المغناطيسية وتطبيقاته ان يعرف الطالب  قانون كاوس  -3أ

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

 ان يعرف الطالب معادالت ماكسويل بصيغها التفاضلية والتكاملية.    -5أ
 ية خواص الموجة الكهرومغناطيسيةالنظرية الكهرومغناطيس ان يعرف الطالب  -6أ         

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
                                                                      كيفية اجراء العمليات الرياضية على المتجهات وتوضيف النظريات الخاصة بها  - 1ب
                                                                                                  االلمام باالحداثيات وانواعها اضافة الى معرفة الموجة وكيفية تكونها وانتشارها   - 2ب
                                                                    همااكساب الطالب معرفة بالمجاالت الكهربائية والمغناطيسية وحل المسائل المتعلقة ب  - 3ب
 التفكير العلمي 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 + طرح االمثلة + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارير +  حل تمارين على شكل 

 

 طرائق التقييم      

 

اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  اختبارات عملية+ اختبارات موضوعية 
 وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (

 

 مهارات التفكير -ج

                                                                                                       طرح األسئلة أثناء المحاضرة من خالل  التفكير العلمي -1ج

                                                                                                                                                          التفكير العملي -2ج
                                                                                                                   الربط بين المهارتين -3ج
 ربط الموضوعات بالبيئة التي يعيش فيها الطالب  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل طريقة المحاضرة + 
 

 طرائق التقييم    

اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  اختبارات عملية+ اختبارات موضوعية 
 وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (

 



 
 
 
 
 

 

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

لغرض وتوظيفها  لموجات الكهرومغناطيسيةاالستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة با  -1

 تفسير الظواهر العلمية

 باالشعاع الكهرومغناطيسيمعالجة الطالب للمشاكل المتعلقة  -2

وخصوصا اجهزة التي تبعث االشعاعات الكهرومغناطيسية االستخدام االمثل لالجهزة  -3

 الموبايل وابراج االتصاالت.
 
 

 بنية المقرر .00

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 
المساق أو 

 عالموضو

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

1+2+3+
4 

ان يعرف الطالب  تحليل المتجهات  01=4×3
 وانواع االحداثيات

المحاضرة+ تحليل المتجهات
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 + واجب بيتي واليومية

5+6+7+
8 

ان يعرف الطالب  الكهربائية  01=4×3
والفرق المستقرة )الكهروستاتيكية(

والتعرف  بين العوازل والموصالت
 على ثنائي القطب الكهربائي

الكهربائية 
المستقرة 

 )الكهروستاتيكية(

المحاضرة+
 المناقشة

الشهرية االختبارات 
 + واجب بيتي واليومية

9+10+
11+12 

ان يعرف الطالب  معادلة بوازون،  01=4×3
 معادلة البالس وطريقة حلهم

حل المسائل 
 الكهروستاتيكية

المحاضرة+
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 + واجب بيتي واليومية

13+14+
15+16 

االستقطاب، الوسط  تعريف الطالب  01=4×3
قانون كاوس في العوازل و   عازل

التأثرية  و االزاحة الكهربائية
والقيم  الكهربائية وثابت العزل

 الحدودية لمسائل تحوي عوازل

المجال 
الكهروستاتيكي في 

 االوساط العازلة

المحاضرة+
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 + واجب بيتي واليومية

17+18+
19+20 

الكامنة   تعربف الطالب الطاقة  01=4×3
الطاقة الكهروستاتيكية   كثافة 
 الطاقة للمجال الكهروستاتيكي

الطاقة 
 الكهروستاتيكية

المحاضرة+
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 + واجب بيتي واليومية

21+22+
23+24 

تعريف الطالب طبيعة التيار   كثافة  01=4×3
 التيار ومعادلة االستمرارية

المحاضرة+ التيار الكهربائي
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 + واجب بيتي واليومية

25+26+
27+28 

تعريف الطالب  قوة لورنس  قانون  01=4×3
سافارت   قاتوت امبير  -بايوت

الدائري، معادالت ماكسويل و 
 خواص الموجة الكهرومغناطيسية

المحاضرة+ المغناطيسية
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 بيتي + واجب واليومية

تعريف الطالب  الخواص  6=1×3 29+30
 المغناطيسية للمادة  التمغنط

منشأ الدايا البار والفيرو  
 مغناطيسية

النظرية المجهرية 
 للتمغنط

المحاضرة+
 المناقشة

االختبارات الشهرية 
 + واجب بيتي واليومية



 
 

 
 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

 خارجية+ مصادر )الكتب المنهجية ( المقرر الدراسي
 المجاالت الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني -0

 اساسيات النظريه الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني    -1

 اساسيات الكهربائية والمغناطيسية -3       

  تاليف جوزيف (1111سلسلة ملخصات شوم:الكهرومغناطيسيات ) -4    
   ادمنستر

1 – fundamentals of physics, Holliday and 

Resnick (9
th

 edition 2011) (2014). 

2 – electricity and magnetism, Edward M. 

Purcell and David Morin (3
rd

 edition 2013) 

 3 - electricity and magnetism, A.A. Rang 1998  

4-   Foundation of electromagnetic theory     

By :John R.Reitz    
تم إعتماد مصادر حديثة إلى جوار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، 

لغرض إعداد المادة المقررة على وفق مفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في 
   .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها مصادر مأخوذة من االنترنيت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

فيما يخص  المواقع االلكترونية توجيه الطلبة لمتابعة ما يردعلى 

  الموضوع

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 
محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

المتعلقة بالمجال توجيه الطالب لرؤية جميع التطبيقات الحياتية 

وتفاعل الطالب عبر المشاهدة اليومية الكهربائي والمغناطيسي 

وادراك المخاطر  حةمع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتا
 الناجمة عن االشعاع الكهرومغناطيسي.

 
 
 

 لقبولا  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي   المتطلبات السابقة

 --------------------- أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الطاقة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 
 

 تمارين اضافيةوفقرات الى بعض الفصول تم اضافة  ثي% ح20نسبة التحديث : 
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  بشرى هاشم حسينا.م.د.                مـــــي عبد الستار دمحم نجيب د.ا.د. بشرى كاظم حسون          ا.م.

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 فيزياء الليزر اسم / رمز المقرر .3

 431PHLA/  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 9102/9191 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية  x =5 3  9ساعة دراسية  +   65=  9× 92

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 02/9/9191 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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

 الصحية. 

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

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

                                                  والصحية وفي مجال اإلتصاالت، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته. 
                      شروطها، واألزمات التي تمر بها فيزياء الليزر، و فوائده للمجتمع. التعُرف على القوانين ومعاييرها و -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
إكساب الطالب معرفة بالليزر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف يسهم في إبعاد   - 2ب

                                              المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . العوامل 
  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

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

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

                                                                                            والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  
طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت والصحة  -3ج

                                                         الحياتية على مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري عبر منظومة اإلنترنت.
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 
 

0+9+3+4 

 
 
9×4=2 

إكتساب المعرفة في مجال 

فيزياء الليزر وتمهيد 

لبعض المفاهيم األساسية 

كتعامل اإلشعاع 

الكهرومغناطيسي مع 

 المادة.  

Interaction of radiation with 

matter 

1 . The laser idea   

2 . Properties of laser beams   

3 . Introduction concepts   

4 . Electromagnetic Spectrum 

  

5 . Summary of Blackbody 

Radiation theory 

6 . Modes of rectangular 

cavity   

7 . Rayleigh-jeans and Planck 

radiation formula 

8 . Planck’s hypothesis and 

field quantization 

9 . Spontaneous and 

stimulated emission 

11 . Absorption 

11 . Rates of absorption and 

stimulated emission 

12 . Einstein coefficient 

13 . Quantum 

electrodynamics approach   

14 . Allowed and forbidden 

transitions 

15 . Transition cross section , 

absorption, and gain 

coefficient 

16 . Line broadening 

mechanisms 

17 . Degenerate energy levels   

18 . Saturation 

19 . Molecular energy levels 

20. Exercises and solutions  

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
6+5+7+2 

  
9×4=2 

 

إكتساب المعرفة في مجال 

 أسس عمل الليزر 

masers and laser 

1 . The idea of Maser and 

laser   

2 . Fundamentals of Maser 

and laser 

3 . Threshold Condition   

4 . Population inversion 

5 . The total loss in the laser 

device   

6 . Pumping schemes   

7 . Pumping power 

8 . Pumping processes 

9. Exercises and solutions   

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
 

2+01+00
+09 

 
 
9×4=2 

 

 

إكتساب المعرفة في 

 المرنان البصري

Optical resonator 

1 . Introduction   

2 . Type of Optical resonator 

3 . Stability of resonator 

4 . Modes of resonator   

5 . quality factor   

6 . mode locking 

7 . Exercises and solutions   
 

 

 

 

 نظري

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول



 

 

 

 

 

 

 
 

03+04+
06+05 

 
 

9×4=2 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال 

 الالخطية نتاج الليزر

 وتحويراته 

1 . Introduction   

2 . The Nonlinear Wave 

Equation   

3 . Second harmonic 

generation   

4 . Phase Matching   

5. Exercises and solutions   

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

 
 

07+02+
02+91 

 
 

9×4=2 

 

 

إكتساب المعرفة في مجال 

 أنواع الليزرات

  laser types 

1 . A solid-state laser   

2 . Laser liquid state 

3 . Laser gaseous state 

4 . The semiconductor laser 

5 . Chemical Laser   

6. Exercises and solutions   

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

90+99+
93+94 

 
 
 9×4=2 

 

 إكتساب المعرفة في مجال 

إستخدامات األشعة 

 الليزرية

 

Laser Applications 

1 . Introduction  

2 . Industrial Applications  

3 . measurements and 

detection  

4 . medical and biological 

applications  

5 . military applications  

6 . Marketing Applications  

7 . Optical Communications  

8. Holography 

 

 

 نظري

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

96+95+ 
97 
 

 
 
9x 3 =5 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال 

 األشعة الليزرية الحماية

   

Laser Safety in Research 

Laboratories 

1 . Introduction   

2 . Radiation Hazards   

3 . Electrical Power Hazards   

4 . Explosion Hazards   

 5. Poisoning Hazards   

6. Safety rules for work in 

laboratories   

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
29+31 

 
3×9=6 

اكتساب المعرفة في بعض 

 المواضيع 

 جديد

1-The Stefan-Boltzmann Law 

2-The Wien’s Displacement 

Law 

3-Gain (G) Without Losses 

4- Gain (G) With Losses 

5-Quality Factor Q of 

Resonator 

6- Types of Nonlinear Optics 

7- Free electron laser 

8-Modes of Operation 

9- Laser Classification 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

 References 

   د. سهام قندال –فيزياء الليزر وبعض التطبيقات العملية 

 Principles of Lasers Orazio Svelto 

 الليزر وتطبيقاته .د. سعود اللحياني 

  بيال لينكيل–الليزرات 

 أخرى : 

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

على سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 

 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أساتذة 

 أكفاء في هذا المجال.

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في 

من خالل العيادات عبر المشاهدة اليومية في المجتمع علوم الليزرمادة 

 .الطبية ضمن المجمعات الطبية

 

 

 

 القبول  .13

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

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 
 التحديث

 %(02الفصل االول: )تحديث 

                                                                               Introduction%( 022مقدمة   )اضافة  -

                                                                                  Problems%(   022مسائل  )اضافة  -

 %( 02الفصل الثاني: )تحديث 

  The total loss in the laser device%(                            022الخساره الكلية في جهاز الليزر ) -

  pumping power                                 %(                                   022قدرة الضخ  تحديث ) -

                                                                                               Problems %(022مسائل  ) -

 %(02الفصل الثالث: )تحديث 

                                                                     Introduction%(    022مقدمة )اضافة  -

  

 %(02انواع المرنان ) -



 مسائل -

 %(02الفصل الرابع: )تحديث 

 %(022مقدمة ) -

 %(02توليد التوافقية الثانية ) -

 %(02الفصل الخامس: )تحديث 

   Chemical Laser%(       022الليزر الكيمياوي )اضافة  -

 %(                                               022)اضافة        الليزر عالي الطاقة  -

 %(02الفصل السادس: )تحديث 

 Medical applications           %(                                              022التطبيقات الطبية ) -

 Commercial                                    %(            022التطبيقات التجارية ) -

applications 

 %(02الفصل السابع:)تحديث 

 %(  022الليزر ) عليمات العمل في مختبراتتارشادات و

Guidelines and work instructions in the laser laboratories    
 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 العلمي / جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمية  .1

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

 ME430  القياس والتقويم اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020-2019 الفصل / السنة  .6

 ساعات اسبوعيا   10شعبة /  5 ساعة *  2  )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .7

 2020 -2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 اهلدف العام : تعرف الطلبة على امهية القياس والتقومي وكيفية اجراء االختبارات التحصيلية .
اهلدف اخلاص : تعرف الطلبة ابلقياس واالختبار وتصنيف االختبارات التحصيلية ومزااي وعيوب وطرق صياغة كل نوع من  

االدائية ( وكيفية تصحيحها ، كذلك كيفية اجراء التحليل االحصائي لكل  –املقالية  –االختبارات التحصيلية ) املوضوعية 
 فعالية البدائل اخلاطئة (.  –متييز –سهولة  –القياسية لكل فقرة ) صعوبة فقرة من فقرات االختبار واجياد اخلصائص 

 
 
 

 
 

 
 

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

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

 البرنامج. 



 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم   -أ
 التعرف على مفهوم القياس والتقويم ومفهوم االختبار التحصيلي. -1أ

 التعرف على انواع االختبارات التحصيلية.  -2أ

 التعرف على خصائص االختبارات الجيدة.  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات صياغة السؤال التحصيلي. – 1ب

 مهارات بناء الخارطة االختبارية للفقرات التحصيلية. – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرة  -المناقشة 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 امتحان الفصل الدراسي االول                   االمتحانات اليومية                 االمتحان النهائي 

15                                                         %10                    %          15% 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 



 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

التعرف على  ريفالقياس ، تع  
االختبار تعريفه وتصنيفاته  -

 واستخاماته

 القياس ، تعريف 
 امتحان يومي  المحاضرة 

 الثاني 
2 - العالقة بني القياس التعرف على 

والتقوميواالختبار   

االختبار تعريفه وتصنيفاته  -
 واستخاماته

 مناقشة 
طرح االسئلة  

 والمناقشة 

 الثالث 
2 - التقومي تعريفه  التعرف على 

وامهيته يف العملية التعليمية  
 وانواعه

العالقة بني القياس واالختبار  -
  محاضرة  والتقومي

 الرابع 
2 - خطوات بناء التعرف على 

التحصيلي من حيثاالختبار   :- 

التقومي تعريفه وامهيته يف  -
 العملية التعليمية  وانواعه 

 حماضرة  
 

 الخامس 
ف حتديد االهداالتعرف على   - 2 خطوات بناء االختبار  - 

 -: التحصيلي من حيث
 حماضرة  

 

حديد احملتوىالتعرف على  - 2 السادس    حماضرة   حتديد االهداف  - 

 السابع
صياغة الفقرات  التعرف على  2

واملبادئ العامة الواجب مراعتها 
 عند صياغتها

 حماضرة   حتديد احملتوى  -

 

 الثامن 

ترتيب االسئلة التعرف على  - 2 صياغة الفقرات واملبادئ   
العامة الواجب مراعتها عند  

 صياغتها 

 حماضرة  

 

اعداد التعليمات التعرف على  - 2 التاسع االسئلة ترتيب   -    حماضرة   

 العاشر 
اخراج االختبار  التعرف على  - 2

 وطباعته 

 حماضرة   اعداد التعليمات  -
 

الحادي  

 عشر

اختبارات االختيار  التعرف على  2
من متعدد وقواعد اعدادها 

 ومزاايها وعيوهبا 

 حماضرة   اخراج االختبار وطباعته  -

 

 الثاني عشر

املقالية  االختبارات التعرف على  2
وانواعها ، ذات االجابة احملددة ) 

القصرية واالكمال ( وذات  
االجابة املفتوحة وقواعد 

 تصحيحها ومزاايها وعيوهبا

اختبارات االختيار من متعدد  
وقواعد اعدادها ومزاايها  

 وعيوهبا 

 حماضرة  

 

 الثالث عشر

التحليل االحصائي التعرف على  2
  -: للفقرات ويشمل

االختبارات املقالية وانواعها ،  
ذات االجابة احملددة ) القصرية  

واالكمال ( وذات االجابة  
املفتوحة وقواعد تصحيحها  

 ومزاايها وعيوهبا 

 حماضرة  
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 واملالزم املقررة . كتب ومصادر خارجية عن املادة خارج الكتب 

 الرابع عشر
االختبارات املقالية  التعرف على  2

وكيفية استخراج معامالت  
 صعوبتها ومتييزها

التحليل االحصائي للفقرات  
  -: ويشمل

 حماضرة  

 

الخامس  

 عشر

االختبارات  التعرف على  2
املوضوعية  وكيفية استخراج 

 معامالت صعوبتها ومتييزها

االختبارات املقالية وكيفية 
استخراج معامالت صعوبتها  

 ومتييزها 

 حماضرة  

 

السادس  

 عشر

االختبارات املوضوعية  وكيفية   وفعالية البدائل اخلاطئة  2
معامالت صعوبتها  استخراج 

 ومتييزها 

 حماضرة  

 

 السابع عشر
اضرار االمتحاانت   2

التعرف علىاملدرسية :- 

 حماضرة   وفعالية البدائل اخلاطئة 
 

 الثامن عشر

الوسائل  التعرف على  2
الالختبارية انواعها ) املالحظة  
، املقابلة ، قوائم التقدير (  
 تعريفها

 حماضرة   اضرار االمتحاانت املدرسية

 

 التاسع عشر

فرتة تطبيق طلبة  التعرف على  2
"  6املرحلة الرابعة وملدة "

 اسابيع

الوسائل الالختبارية انواعها )  
املالحظة ، املقابلة ، قوائم  

 التقدير ( تعريفها 

 حماضرة  

 

 العشرون

الوسائل  التعرف على  2
الالختبارية انواعها ) املالحظة  

التقدير (  ، املقابلة ، قوائم 
تعريفها ، وقواعد اعدادها  
 وانواعها 

فرتة تطبيق طلبة املرحلة الرابعة  
" اسابيع6وملدة "  

 حماضرة  

 

الحادي  

 والعشرون

خصائص   -التعرف على: 2
 االختبار اجليد وهي 

 

الوسائل الالختبارية انواعها )  
املالحظة ، املقابلة ، قوائم  
التقدير ( تعريفها ، وقواعد  

 اعدادها وانواعها 

 حماضرة  

 

الثاني  

 والعشرون

ملوضوعية  ا التعرف على ا 2
 وتعريفها 

 خصائص االختبار اجليد وهي

:-  

 حماضرة  
 

      
      



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (  
 الزايرات امليدانية للطلبة املطبقني للمرحلة الرابعة . 
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  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 PHQM 234الكم ميكانيك

 PHLA/  البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .5

 0202/0202 الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية  x =5 3  0ساعة دراسية  +   65=  0× 02

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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

في العلوم والتكنلوجيا  ميكانيك الكم ودور الكم  يجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة فيزياء

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 المعرفة والفهم  -أ
وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقات الهندسية والتكنلوجيا وفي  كم التعُرف على مادة فيزياء ال -1أ

 مجال اإلتصاالت، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته. 
 ، و فوائده للمجتمع.الكمالتعُرف على القوانين ومعاييرها وشروطها، واألزمات التي تمر بها فيزياء  -2

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى تصرف ميكانيك الكم إكساب الطالب معرفة في مجال فيزياء  - 1ب

 عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
ر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف لميكانيك الكمي معرفة باالإكساب الطالب   - 2ب

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

 
     

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 طرائق التقييم      

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

 
 مهارات التفكير -ج

بما  لكمربط موضوعات ا -2جطرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج

يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية 

فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت  لكم طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم ا -3جوالتكنلوجية.  

  .عبر منظومة اإلنترنت نواحي الحياةعلى مختلف 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د



 



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 
 

0+0+3+4 

 
 

00 

 إكتساب المعرفة في مجال 

الكم  فيزياء مفاهيم 

وتمهيد لبعض المفاهيم 

لتطيقات األساسية 

نظريات الكم ونواحي حل 

   المسائل المتعلقة بها 

األسس الفيزيائية للميكانيك  ــــ 

 الكمي

 ما الميكانيك الكمي-

الميكانيك الكمي -لماذا  -

 ضروري،

الظواهر التي فشل الميكانيك -

  الكالسيكي بتفسيرها 

 إشعاع الجسم األسود-

 ، الظاهرة الكهروضوئية- 

 ، تأثير كومبتن--

 استقرارية الذر-

 حيود وتداخل اإللكترونات -

والموجة ازدواجية الجسم -

 لإلشعاع الكهرومغناطي،

 

 

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
6+5+7+2 

 
00 

 

إكتساب المعرفة في مجال 

  نظريات الكم أسس 

المظهر الموجي للجسيمات --

 المادية، 

 مبدأ الالدقة لهايزنبيرك--

 مبدأ التقابل. -

الصفات األولية للميكانيك   ــــ

 الكمي

 مقدمة، دالة الموجة وتفسييرها،

،  اشييتقاق شييروط داليية الموجيية

معادلييييية شيييييرودن ر، معادلييييية 

الموجة لشرودن ر، المؤثرات، 

، الييييييدوال المييييييؤثر الهرميتييييييي

القييييم الذاتيةواليييدوال العياريييية، 

الييدوال ، الِقييي م المتوقةعيية، الذاتييية

 .الذاتية وثوابت الحركة

 

 نظري

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
 

2+02+00
+00 

 
 

00 

 

 

حل  إكتساب المعرفة في 

 معادلة شرودنكر 

 

حل معادلة شرودن ر المعتميدة 

، صيفات مسيتويات على اليزمن

الطاقة ودوال الموجة، خيوا  

الميييؤثرات، حفيييم ايحتماليييية، 

الحيييييييايت المكممييييييية،التماثل، 

، التعاميييييد العيييييياري ،التفييييياوت

تيييييييييار ، نظرييييييييية ايرنفسييييييييت

انحيييالل مسيييتويات ، ايحتماليييية

، مبيدأ التراكيا الخطيي، الطاقة

، فضييالهلبرت،  رمييوزديراك:

 يلهايزنبيركتمث

 

 

 

 

 

 

 نظري

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

 
 

03+04+

 
 
00 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال

  الجهود الكمية 

  في مسائل الفيزياء 

 الجسيم الحر

مقدميية، معادليية شييرودن ر فييي 

بعييد واحييد، ميينخفد الجهييد ذو 

الجدران الصلدة، الجسييم الحير 

فييي صييندوق الجهييد ذي األبعيياد 

 

 

 نظري

 

إمتحان ونشاط 

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة



 

 البنية التحتية  .12

 القرالات المطلوبة :

  النصو  األساسية 
 كتا المقرر 
      أخرى 

 النصوص األساسية 

 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

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

 فأن الكتاب المقرر هو: العربيةقطاعية التربية أن يكون المنهج باللغة 

 

 8811، جامعة بغداد، د جاسم الحسيني " كم "فيزياء ال  

 "د.سالم حسن الشماع و د امجد عبد    "اساسيات ميكانيك الكم

الثالثييييييية، كثافييييييية الحيييييييايت،  06+05

اينعكييياا والنفييياذ عييين وميييين 

خيييالل حييياجز جهيييد، مييينخفد 

الجهييييييد المسييييييتطيل بارتفيييييياع 

 محدود.

 

 
 

07+02+
02+02 

 
 
00 

 

 

إكتساب المعرفة خصائص 

الكم في تطبيقات الكم 

بمسائل الفيزياء وفقا 

لنظرية المتذبذب التوافقي 

 البسيط

  . 

 المتذبذب التوافقي الخطي
مقدمييييية، الدالييييية الهاملتونيييييية، 

معادلة شيرودن ر، حيل معادلية 

شيييرودن ر، مسيييتويات الطاقييية 

والييييييدوال الموجييييييية، قواعييييييد 

الموجييييييية  اينتقييييييال، الييييييدوال

للمتذبييييييييييذب التوافقيعيارييييييييييية 

متعامييييييدة، مقارنيييييية النظرييييييية 

الكالسيكية مع النظرية الكميية، 

المييؤثرات الرافعيية والخافضيية، 

 مؤثر التراكا.

 

 

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

00+00+
03+04 

 
 

00 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال 

الذرة أحادية 

والزخم  االلكترون

 في المجال الكمي الزاوي 

 الذرة أحادية االلكترون
الجهييد المتنيياظر، حييل المعادليية 

التفاضيييلية، دالييية الموجييية، ذرة 

الهيييدروجين، الييزخم الييزاوي، 

مقارنة مع النظرية الكالسيكية، 

بييييرل ايلكتييييرون، مصييييفوفات 

بييياولي وتطبيقاتهيييا عليييى بيييرل 

ايلكتييييييرون، قاعييييييدة فيرمييييييي 

 الذهبية.

 

 

 

 

 نظري

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

06+05+ 
07+02 
 

 
 

00 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال 

النظرية إستخدامات 

الكمية لحل مسائل 

الفيزياء باستعمال طرق 

 التقريب 

 

 طرق التقريب
نظرييييييييييية ايضييييييييييطراب،  -أ 

التقريييا األول، الحاليية  ييير 

المنحليييية، التقريييييا الثيييياني، 

الحاليييية المنحليييية، احتماليييييية 

اينتقيييييال، تطبيقيييييات عليييييى 

 نظرية ايضطراب.

 -طريقيييييييييية التقريييييييييييا    -ب 

 التطبيقات.

 التطبيقات. -طريقة التغاير  -ج 

 ــــــــ التصوير المجسم.

ــــــــــ حل بعض المسائل 

   المتعلقة بالموضوع

 

 

 نظري

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 



 8811الرزاق كرجية  جامعه الموصل 

 

 أخرى : 

 . لكم لم الفيزياء متعلق بمادة اعتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ( والمواقع ايلكترونية

 

 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أساتذة 

 أكفاء في هذا المجال.

 

 

الخدمات ايجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريا 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في 

 . لكم علوم امادة 

 

 

 

 القبول  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة 
 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 

 
 ا.م.د. امحد موسى اشويخ           ا م. د. هادي جبار جميبل العكيلي 
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 وصف المقرر

 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية 1
 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز 2
 PHV 824ةالتربية العملي اسم / رمز المقرر 3
 البكالوريوس البرنامج الذي يدخل فيها 8
 الدوام اليومي اشكال الحضور المتاحة 5
 2019 - 2020 الفصل / السنة 6
 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( 7
 2019 - 2020 تاريخ اعداد هذا الوصف 4
 اهداف المقرر 9

 العملية واهميتها واقسامها . تزويد الطلبة /المطبقين بالمعلومات الوظيفية عن التربية أ
تنمية مهارات الطلبة /المطبقين تطبيق المفاهيم و المباديء و النظريات التربوية و النفسية و العملية أثناء فترة التربية  ب

 العملية تطبيقا صحيحا .
 ،استخدام التعزيز،.....تنمية مهارات الطلبة /المطبقين على تطبيق مهارات التدريس االساسية مثل ادارة الصف  ج
 تنمية مهارات الطلبة /المطبقين الخاصة باستخدام طرائق التدريس و التقنيات التربوية و المختبرات التعلمية . د
 تزويد الطلبة /المطبقين بمعلومات عن واجبات ومسؤوليات الطالب والمشرفين اثناء فترة التطبيق في المدارس هــ
أكتساب االتجاهات و القيم الخاصة بمهنة التدرس و التي تكسب سلوكهم بعد التخرج نوعا من  مساعدة الطلبة على و

 االستقرار و تؤدي دورا كبيرا في بناء شخصياتهم و تحقيق تكاملها .
 هذا الغرض .تنمية القدرة لدى الطلبة /المطبقين على الحكم و التقييم في ضوء معايير قياسية محددة و تعريفها تعريفا دقيقا ل ز
 أعداد الطلبة /المطبقين نفسيا و تربويا و مهنيا للقيام بمهنة التدريس بعد التخرج . ح

 مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ) مراجعة البرنامج االكاديمي (

 يوفر وصف المقرر هذا ايجازًا مقتضبًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 
 عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ، والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .

 نموذج وصف مقرر
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 11
 المعرفة والفهم أ

المفاهيم و المباديء و على أهمية التربية العملية في توفير فرصة عملية لتطبيق / المطبقين  تعرف الطلبة   1أ 
 النظريات التربوية .

 تعريف الطلبة  / المطبقين آداب المشاهدة الفعلية في المدارس وكاعتماد معايير دقيقة في تقويم اداء المدرسين 2أ 
 المدرسة .أتاحة الفرصة للطلبة / المطبقين لممارسة المهمات التربوية بصورة عملية في ميدانها الحقيقي و هو  3أ 
 توفير الفرصة للطلبة / المطبقين ألكتساب المهارات التدريسية بصورة تدريجية و منظمة . 8أ 
هذه  ك العالقة بينموقف التعليمي بشكل حقيقي ، و أدراعلى عناصر الللتعرف الطلبة / المطبقين توفير الفرصة  5أ 

 العناصر .
 المهارات الخاصة بالموضوع ب

 يكتسب الطلبة / المطبقين المهارات الالزمة لممارسة االدوار المتعددة التي تفرضها طبيعة العمل في التدريس .أن  1ب
 أن يكتسب الطلبة / المطبقين المهارات الالزمة إلدارة الصف والتعامل مع الطلبة 2ب
أن يتعامل الطلبة / المطبقين مع المدرسين و االدارة المدرسية و أن يتدربون على بعض المهمات االدارية و  3ب

 يتعرفون على االمكانات الحقيقية للمدارس و ظروف العمل فيها . 
 أن يكتسب الطلبة / المطبقين بعض االتجاهات االيجابية نحو مهنة التدريس . 8ب
 / المطبقين على أعداد الدروس و أساليب التدريس و التخطيط للدرس . أن يتدرب الطلبة 5ب

 طرائق التعليم والتعلم
 .Googel Classroom، النمذجة والمحاكاة ،المنصة التعليمية المحاضرة ، المناقشة و الحوار ، العروض العملية 

 طرائق التقييم
وفقا ألستمارة مالحظة تتضمن المهارات االساسية الالزمة  التدريسيداء األتقييم اختبارات تحريرية ، اختبارات الكترونية ، 

للتدريس ، ترافقها المناقشة ما بين التدريسي المدرب والطالب من جهة وما بين الطلبة االقران والطالب من جهة أخرى للتأكيد 
   . على نقاط القوة في االداء و محاولة تجاوز نقاط الضعف

 التفكير مهارات ج
التي تساعدهم في معالجة و حل مشاكل الحياة المختلفة  و / المطبقين على مهارات التفكير الالزمة الطلبة تعرف 1ج

. 
 مهارات التفكير في التدريس . لبة / المطبقين على كيفية توظيفتدريب الط 2ج
 تساعد على تنمية مهارات التفكبر .تدريب الطلبة / المطبقين على طرائق و أساليب التدريس التي  3ج
تدريب الطلبة / المطبقين على االخذ بأسلوب التفكير العلمي و استخدامه في معالجة القضايا و المشاكل في ضوء  8ج

 أحدث المعارف العلمية .                                  
 طرائق التعليم والتعلم

 Googelالزيارات الميدانية ،المحاضرة ، المناقشة و الحوار ، العروض العملية ، النمذجة والمحاكاة ،المنصة التعليمية 
Classroom. 
 طرائق التقييم
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 ألدائية للطلبة / المطبقين .ا اتاألختبار اختبارات تحريرية ، اختبارات الكترونية 
 

 )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والمنقولة  د
 لمهمات العمل في التدريس . العملية مأمكاناتهم الذاتية من خالل ممارستهأن يكتشف الطلبة / المطبقين قدراتهم و  1د
مصادر الثقافة المختلفة أكتساب الطلبة / المطبقين مهارات التعلم الذاتي ليصبحوا قادرين على التوصل الى  2د

 بأنفسهم و االفادة منها .
 لدى الطلبة / المطبقين على الحكم و التقييم في ضوء معايير قياسية محددة . تنمية القدرة 3د

 

 بنية المقرر 11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/ المساق
 او الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

أكساب الطلبة/المطبقين  9= 3*3 1+2+3
معلومات عن مهنة 

التدريس و المشاهدة في 
 المدارس .

آداب مهنة التريس و -
 أسس التدريس الجيد .

أدارة الصف و تنظيمه -
،االسئلة الصفية /أهميتها 

 و أنواعها.
الخطة التدريسية السنوية -

 واليومية.
المشاهدة :معناها -

والتعليمات التي يتبعها 
 الطالب أثناء المشاهدة.

المحاضرة ، المناقشة ، 
 العروض العملية.

 مناقشات شفوية

مشاهدة نماذج من  9=3*3 8+5+6
المدرسين في المدارس 

للتعرف على نقاط القوة  
و نقاط الضعف لديهم 
و االستفادة منها في 

 التطبيق الفردي.

المشاهدة العملية في 
 المدارس.

 

مناقشة ال،المحاضرة
 العروض العملية ،

مناقشات 
 شفوية.

تدريب الطالب /المطبق  12=3*8 7+4+9+11+11
 على التدريس.

التطبيق الفردي  و تمرين 
عملي على مهارات 
التدريس ) استخدام 

السبورة ،التهيئة والغلق 
،االستجواب ،التعزيز 

،التغذية المرتدة ،تنويع 
 المثيرات.

، تدريس  العمليالتدريب 
لك بتقسيم االقران و ذ

طالب الصف الى 
تطبق تباعا كل مجاميع 

أسبوع مجموعة حتى آخر 
 الفصل االول.

مناقشات شفوية 
 بناءة .

 كذلك كذلك كذلك كذلك 12=3*8 12+13+18+15
    امتحان تحريري  3= 3*1 16

الطلبة  تقييم أداء تطبيق عملي في المدارس تطبيق جمعي-ممارسة الطلبة  72=12*6 17+14+19+21
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/المطبقين لمهارات  21+22+
التدريس في الميدان 
 الحقيقي )المدارس( 

/المطبقين وفقا 
ألستمارة 

المالحظة تربويا 
 و علميا

23+28+25+26
+27+24 

تدريب الطلبة /المطبقين  12=3*6
على الحكم والتقييم في 

قياسية ضوء معايير 
 محددة.

مناقشة  -
المشكالت التي 
واجهت الطلبة 
/المطبقين في 

ترة التطبيق ف
 الجمعي.

 

االسئلة الصفية و 
 المناقشة

 مناقشات شفوية

    امتحان تحريري  6=3*2 29+31
 

 

 البنية التحتية 12
 القراءات المطلوبة :

 النصوص االساسية 

 كتب المقرر 

 اخرى 

 النصوص االساسية:*
 اثرائية التربية العملية وفقا للمفرداتمحاضرات عن  -

 :كتب المقرر *         
 في كليات التربية للعلوم الصرفة التربية العملية-

 الدكتور أحمد عبيد حسن    و تأليف الدكتورة ماجدة إبراهيم علي
 2118كتاب منهجي مساعد/جامعة بغداد

 أخرى :*
الدكتور ، 2117التربية العملية بين النظرية و التطبيق ، -

 محمود حسان سعد.
 ،الدكتور دمحم زياد حمدان .1941التربية العملية الميدانية ، -
تدريس العلوم في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة  -

  ،الدكتور عبد اللطيف حسين حيدر. 1993،
 متطلبات خاصة

وريات والبرمجيات لدوتشمل على سبيل المثال ورش العمل وا

 والمواقع االلكترونية

- Googel class  roomلالستخدام المنصة التعليمية  ورشة عمل
 ورشة للتدريب على االختبارات االلكترونية 

 .كتابة الخطة اليومية للتدريب على مهارةورشة -
 مهارات التدريس .  استخدام  للتدريب علىورشة  -

 التدريسطرائق واستراتيجيات  استخدام  للتدريب علىورشة  --
 االجتماعيةالخدمات 

 ضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية استضافةوتشمل 

 التطبيق الجمعي لطلبة الصف الرابع في المدارس

 

 القبول 13
 وفقا آللية القبول المركزي. المتطلبات السابقة
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 21 اقل عدد من الطلبة
 81 اكبر عدد من الطلبة
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 نمورج وصف المقرر

 وصف المقرر

 انتشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ / اثٍ انٓٛثىكهٛخ  انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

 لسى انفٛضٚبء انمسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 اسى / سيض انًمشس .3
 انفٛضٚبء انُٕٔٚخ

 

 انجكبنٕسٕٚط انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انذٔاو انٕٛيٙ أشكبل انسؼٕس انًتبزخ .5

 2019/2020 انفظم / انسُخ .6

 )ػًهٙ(اسجٕػٛب  سبػبد3)َظش٘(+اسجٕػٛببد سبػ 3 ػذد انسبػبد انذساسٛخ )انكهٙ( .7

 2019/2020 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف .8

 أْذاف انًمشس .9

 .ٔكٛفٛخ تظُٛفٓب انٗ إَاع زست اػذادْب انكتهٛخ ٔانزسٚخسبسٛخ االانُٕاح ٔخظبئظٓب يؼُٗ انتؼشف ػهٗ 

انُٕٖ ٔزسبة ؽبلبد يؼشفخ انتشكٛت انُٕٔ٘ ٔانًُبرج انُٕٔٚخ انتٙ كبٌ نٓب انذٔس فٙ تفسٛش يذٖ استمشاسٚخ 

 .ٔكٛفٛخ تسذٚذ انُٕٖ االكثش استمشاسنًختهف انُٕٖ االٚضٔثبسٚخ انشثؾ ٔانفظم

 .انتؼشف ػهٗ إَاع االشؼخ انُٕٔٚخ ٔخظبئض كم َٕع ٔيخبؽشْب ٔكٛفٛخ انتؼبيم يؼٓب

نًمطغ تسذٚذ َٕع انتفبػم انُٕٔ٘ انًالئى نكم َٕع يٍ إَاع االشؼبػبد انُٕٔٚخ يٍ خالل انتؼشف ػهٗ ا

 .انؼشػٙ نهتفبػم ٔلذسح االٚمبف

 ٔانًؼدالد. ثبَٕاػٓب االؽالع ػهٗ االخٓضح انخبطخ ثًدبل انفٛضٚبء انُٕٔٚخ يثم انًفبػالد انُٕٔٚخ

 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمتؼٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انتؼهى انًتٕلؼخ يٍ انطبنت تسمٛمٓب 

يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ زمك االستفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انتؼهى انًتبزخ. ٔالثذ يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف 

 انجشَبيح.

 يخشخبد انتؼهى ٔؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .10

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 .اػذاد كٕادس يذسثّ ٔيؤْهخ نهؼًم فٙ انًؤسسبد انؼهًّٛ ٔانتشثّٕٚ  -1أ

   ٔاستخذايٓب نخذيخ انًدتًغ.انُٕٔٚخ )َظش٘ ٔػًهٙ( يبدح  يؼشفخ ٔفٓى تًكٍٛ انطبنت ػهٗ -2أ
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 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انتؼبيم يغ خًٛغ إَاع االشؼخ انُٕٔٚخ.ٚكتست يٓبسِ فٙ يدبل  - 1ة

  االشؼبػٛخ. انتذسٚغ يٍ االشؼبع ٔلٛبط االَٕاع انًختهفخ يٍ اندشعانؼًم فٙ يدبل   - 2ة

   

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

ششذ تفظٛهٙ نهًبدح يغ تٕػٛر انًظطهسبد انؼهًّٛ ٔػشع طٕس ػذح تخض انًٕػٕع ٔيًبسسخ 

 انمٛبسبد انُٕٔٚخ انًًٓخ نهجٛئخ.ثؼغ 

 

 ؽشائك انتمٛٛى      

ٔتدبسة  يتُٕػّ تخض انًبدح يغ اختجبساد تسشٚشٚخ ٔايتسبَبد فظهّٛ ٔيشبسٚغ ثسٕث ؽشذ اسئهّ

 يختهفخ.

 

 يٓبساد انتفكٛش -ج

 يًبسسّ اسهٕة انسٕاس يغ انطالة -1ج

 ػشع ٔسبئم ٔطٕس ايبو انطبنت يغ ؽشذ اسئهّ تثٛش انتفكٛش -2ج

 تمذٚى تمبسٚش تخض يٕػٕع يؼٍٛ ثبنًبدِ -3ج

    -4ج

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 

 

 ؽشائك انتمٛٛى    

 اختجبساد خالل انذسط

 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجٕع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ

اسى انٕزذح / انًسبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انتمٛٛى ؽشٚمخ انتؼهٛى

1+2+3+4 12 

يؼشفةةةةةخ ثؼةةةةةغ انًفةةةةةبْٛى 

 االسبسٛخ ثبنُسجخ نهُٕاح 

 

انخةةٕاص انثبثتةةخ  -1

نهُةةةةةةةةةٕاح يثم انكتهةةةةةةةةةخ   

انشةةةةةسُخ  زدةةةةةى انُةةةةةٕاح 

ٔانخةةةةةةةٕاص انسشكٛةةةةةةةخ 

 نهُٕاح

تؼةةةةةةةةةةةةةةةةةبسٚف )  -2

انُظبئش   االٚضٔثبساد 

  االٚضٔيٛةةةةةةةةةةةةةةشاد   

 االٚضٔتَٕبد(

 خبطٛخ انتُبظش   -3

 َظش٘
اختجبساد 

 ٔاسئهّ

5+6+7+8 12 
انتؼشف ػهٗ انتشكٛت 

 انُٕٔ٘

 ؽبلخ انشثؾ -1

 يؼذل ؽبلخ انشثؾ-2

َظبيٛةةةةةةةةةبد  ؽبلةةةةةةةةةخ -3

 انفظم

خةةةةةةةةةةؾ االسةةةةةةةةةةتمشاس -4

 ٔانٕفشح انطجٛؼٛخ

 

 ايتسبٌ فظهٙ َظش٘

 انتًٛض ثٍٛ انًُبرج انُٕٔٚخ 12 9+10+11+12

 ًَٕرج لطشح انسبئم -1

 ًَٕرج انمششح انُٕٔٚخ-2

انُٕٔٚخ  االصٔاج -3

ٔخٕاص انسبنخ 

 االسػٛخ 

تحذيذ ايسوبار : )تحذيث(

االكثر استقرار لنوى 

واعطاء  الخفيفت والثقيلت

عن  امثلت توضح الفرق

ومناقشت  باقي النوى

 التطبيقاث

 َظش٘

اختجبساد 

ٔػشع ٔسبئم 

 اٚؼبزٛخ

13+14+15 

+16 
12 

م فبػتيؼشفخ ؽشائك 

 االشؼبع يغ انًبدح

  كبيةباشؼخ م فبػت -1

اندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًٛبد 

   انًشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسَٕخ

انُٕٛتشَٔةةبد يةةغ ٔ

 انًبدح

انًتسهسالد   -2

 انُشطخ اشؼبػٛب

: التذريع من )تحذيث(

النووي والمواد  االشعاع

المستخذمت لكل نوع من 

 االشعاع.

 ايتسبٌ فظهٙ َظش٘

17+18+19 

+20 
12 

انتفبػالد انتؼشف ػهٗ 

 انُٕٔٚخ

اَةةةةةةةةٕاع انتفةةةةةةةةبػالد -1

 انُٕٔٚخ

يسبزخ انًمطغ --2

 ٔإَاػّانؼشػٙ 

 اختجبساد َظش٘
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 انجُٛخ انتستٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ  

  انُظٕص

 األسبسٛخ 

 كتت انًمشس 

      ٖأخش 

1-Jean-L. B., James R., Michel S., 2015, "Fundamentals In  

Nuclear Physics", Springer Science+ Business Media, Inc. 

2-SyeD- N. A., 2007 , " Physics and engineering of 

 Radiation Detection", Academic Press is an imprint of Elsevier. 

3-James E. Martin, 2006 , " Physics for Radiation Protection",  

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 

 "يجبدئ انفٛضٚبء تشخًخ انذكتٕس ػبطى ػجذ انكشٚى ػضٔص  يبٚشْٕف  -4

 خبيؼخ انًٕطم.-انُٕٔٚخ"  ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسج انؼهًٙ

يتطهجبد خبطخ ) ٔتشًم 

انًثبل ٔسش  ػهٗ سجٛم

انؼًم ٔانذٔسٚبد 

ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكتشَٔٛخ (

البيخ ٔسش ػًم نًؼشفخ اخشاءاد انساليخ ػشع ػذح ثشايح تطجٛمّٛ يُٓب 

ٔالبيخ ٔسش ػًم نًؼشفخ إَاع  انالصيخ ػُذ انتؼبيم يغ انًظبدس انًشؼخ.

 انًٕاد انًستخذح الغشاع انتذسٚغ يٍ االشؼبػبد انًختهفخ.

 

انخذيبد االختًبػٛخ ) 

ٔتشًم ػهٗ سجٛم انًثبل 

يسبػشاد انؼٕٛف 

ٔانتذسٚت انًُٓٙ 

 ٔانذساسبد انًٛذاَٛخ ( 

 . اخشاء لٛبسبد َٕٔٚخ يختهفخ خبطخ ثبنجٛئخ.داء تدبسة يختجش انُٕٔٚخا

 

 انمجٕل  .13

 يشكض٘ انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االستٛؼبثٛخ انًمشسِاكثش يٍ انخطخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 المادة: مذرسوا

 

 

 بشائر محمذ سعيذ             د.  أ.       مخيبر   أحمذ فاضل أ.م.د.       ناز طلب جارهللاأ.م.د. 

االَشطبس انُٕٔ٘  -3

ٔانطبلخ انًتسشسح يٍ 

 االَشطبس

 لذسح االٚمبف   -4

  انسظٛهخ انُٕٛتشَٔٛخ-5

21+22 6 
انتؼشف ػهٗ اَتبج انطبلخ 

 انُٕٔٚخ يٍ انًفبػالد

 انًفبػالد انُٕٔٚخ

 االَشطبسٚخ ٔاالَذيبخٛخ 

 يجذأ ػًم انًفبػم-1

 اخضاء انًفبػم -2

 فظهٙايتسبٌ  َظش٘

23+24 6 
تؼدٛم انذلبئك  كٛفٛخ

  انًشسَٕخ

يؼدالد انذلبئك 

 انًشسَٕخ
 َظش٘

اسئهّ يثٛشِ 

 نهتفكٛش

25+26 6 
اندسًٛبد انتؼشف ػهٗ  

 االٔنٛخ

يمذيخ ػٍ فٛضٚبء انذلبئك 

 ايتسبٌ فظهٙ َظش٘ األٔنٛخ  
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