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 سبعونبتأسٌس دار المعلمٌن العالً . وعلى مسٌرة  9191تأسس قسم الفٌزٌاء فً عام            

كان قسم الفٌزٌاء النهل المعطاة الذي الٌنضب فً نشر العلم  وحل العدٌد من المعضالت  ماعا

العلمٌة والتربوٌة . تخرج من قسم الفٌزٌاء اجٌاال كثٌرة تبوأت مناصب عدة فً مجال التربٌة 

والتعلٌم ودوائر الدولة الرسمٌة وفً مجاالت الطاقة والبحث العلمً . وعلى مر السنٌن تطور قسم 

الفٌزٌاء من نواحً كثٌرة حٌث افتتحت الدراسات العلٌا الماجستٌر فقط والول مرة فً القسم عام 

 9111م حتى اصبحت واسعة الطٌف االن وبعد ذلك افتتحت دراسة الدكتوراه فً القسم عا 9191

لعمل ٌة التربوٌة والعلمٌة فً قسم الفٌزٌاء اساتذة ذو خبرة فً مجال اولحد االن. اشرف على العمل

واالختصاص من حملة شهادة الدكتوراه والماجستٌر ومن حملة االلقاب العلمٌة استاذ واستاذ 

وعدد من حملة البكلورٌوس الذٌن ٌعملون فً المختبرات بصفة ومدرس مساعد  مساعد ومدرس

 القسم للدراسات االولٌة هً )تسعة( وللدراسات العلٌا هً )خمسة( .فً مختبرات عدد الوان  فنً 

 اٌشؤ٠خ 1-1

سؤ٠زٕب ٌمغُ اٌف١ض٠بء  اْ ٠ىْٛ اٌمغُ لبدس ػٍٝ ِٛاوجخ اؽذس اٌزم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي       

ٚسفذ اٌّغزّغ ثخش٠غ١ٓ لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌزذس٠ظ ٚثّب ٠إٍُ٘ٙ ٌٍٕٙٛك ٚاالسرمبء   باٌزىٌٕٛٛع١ٚاٌؼٍَٛ 

ثبٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثبعزخذاَ رم١ٕبد عذ٠ذح فٟ اٌّخزجشاد ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚوزٌه سفذ اٌّغزّغ ثطبلبد 

 ٌٍؼًّ فٟ ِخزٍف اٌمطبػبد.

 اٌشعبٌخ 1-2

لبد ٚوٛادس رؼًّ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد اْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ الداسح اٌمغُ ٘ٛ سفذ اٌّغزّغ ثطب      

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ثبالمبفخ اٌٝ اٌمطبػبد اٌقٕبػ١خ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ خالي:

رخشط رذس٠غ١ٓ ٌّبدح اٌف١ض٠بء  ثّإ٘الد ػب١ٌخ اٌّغزٜٛ لبدس٠ٓ ػٍٝ ا٠قبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ -1

 ثبٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة.

 ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ .رط٠ٛش اٌطٍجخ ٚرض٠ٚذُ٘ ثبٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ -2

 ثٕبء اٌقفبد اٌم١بد٠خ فٟ اٌخش٠غ١ٓ ٚرٌه ثزذس٠جُٙ ػٍٝ اٌؼًّ وفش٠ك ٚاؽذ.-3

 ػنبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ.الدػُ ٚرٛف١ش ث١ئخ ػًّ ع١ذح ٌٍطالة ٚ-4
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 . سػب٠خ ٚدػُ اٌّزفٛل١ٓ ٚرؾغ١ؼُٙ -5

 ٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ االوبد٠ّٟا٘ذاف ا 1-3

اٌٝ ر١ّٕخ اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرؾغ١ٓ ادائُٙ ٚعؼً االوبد٠ّٟ ٠ٙذف اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ        

اٌخش٠غ١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ ٚلبدس٠ٓ ػٍٝ اٌؾقٛي ػٍٝ فشفخ اٌؼًّ عٛاء فٟ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٚ فٟ لطبػبد 

 اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ ٌزا ٠ّىٓ رٍخ١ـ اال٘ذاف ٚاٌغب٠بد اٌٝ:

 سفذ اٌّغزّغ ثبٌّالوبد اٌزذس٠غ١خ.-1

 .د اٌزخقق١خفٟ اٌّغبال ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ اٌؼب١ٌّخِٛاوجخ اٌزطٛساد - -2

 ٌٍزٛافً ِغ اٌّغزّغ ٌزٛف١ش اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ. -3

 رٛع١ٗ اٌزؼ١ٍُ ٌخذِخ ر١ّٕخ اٌّغزّغ. -4

 .ٌٍؾفبظ ػٍٝ أخالل١بد ِٕٙخ اٌزذس٠ظ -5

 

 االوبد٠ّٟٔزبئظ اٌجشٔبِظ  4-1 

 رزجٍٛه ٘نٖ إٌزبئظ ِٓ فالي اٌّقوعبد اٌزب١ٌخ:

 اٌّطٍٛثخ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌزؼٍُ .9

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ  - أ

 . اوَبة اٌطٍجخ ِؼٍِٛبد ِٚفب١ُ٘ ف١ي٠ب٠ٚخ -1أ

 .اػذاد وٛادس ِذسثخ ِٚإٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ اٌّإعغبد -2أ

  اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع اٌّٙبساد  -ة 

 اْ ٠ىزغت اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍؼًّ فٟ ِغبالد  اخزقبؿ اٌف١ض٠بء  - 1ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

  ، اوغبة اٌطٍجخ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ػٓ أٛاع هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاعزخذاِٙب فٟ رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ِضً اٌّؾبمشح

 إٌّبلؾخ ، اٌّغبئٍخ

 هشائك اٌزم١١ُ 

  االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ   ٚاٌؾٙش٠خ  ٚإٌٙبئ١خ 

  اٌزمبس٠ش 

 ِؾبس٠غ اٌزخشط 

  اٌزفى١ش ِٙبساد  -ط

اوغبة اٌطٍجخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌالصِخ العزخذاِٙب فٟ ِغبي رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ٚاٌؾٛاس ث١ٓ اٌّذسط ٚاٌطبٌت ٚث١ٓ اٌطبٌت   -1ط
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 ٚاٌطبٌت

 اػذاد رمبس٠ش اعجٛػ١خ .  -2ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 خالي إٌّبلؾخ ٚاالعزغٛاة ِٓ 

  اٌذسعخ اٌؾٙش٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ 

  اعٍٛة إٌّبلؾخ 

  اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّخزجشادِم١بط  

 هشائك اٌزم١١ُ 

 )اخزجبساد ٔظش٠خ ) ١ِٛ٠خ ، ؽٙش٠خ + اخزجبساد ػ١ٍّخ ١ِٛ٠خ ٚؽٙش٠خ 

 االخزجبساد 

 اٌزمبس٠ش اٌّخزجش٠خ 

 .اٌؾخقٟ(ا٤خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبساد اٌؼبِخ  -ك 

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٍمب٘ب فٟ ِغبالد اٌؾ١بحاْ ٠غزط١غ اٌطبٌت رٛظ١ف  -1ك

 اْ ٠ىزغت اٌطبٌت ِٙبسح ِٕٙخ اٌزذس٠ظ . -2د

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌىزبثخ ٚاػذاد اٌجؾٛس ) اْ ٠ىْٛ ثبؽضب" ( -1د

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

  )ٞاداء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ )ِٓ خالي اٌذٚاَ اٌّخزجش 

  اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزخشطثؾٛس 

 هشائك اٌزم١١ُ 

    االخزجبساد 

  اٌّمبثالد 

  إٌّبلؾبد 

 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ 

 

 :تحلٌل سووات 5-1

فٟ" ا٤ٚمبع اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ّىٓ أْ رٕزظ ٘زٖ  (2×  2) رؾ١ًٍ ِقفٛفخ عٛٚاد ٘ٛ ١٘ىً رؾ١ًٍ         

اٌّقفٛفخ ِٓ لجً اص١ٕٓ ِٓ أصٚاط ِٓ ا٤ثؼبد. ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌنؼف ٟ٘ اٌّؼ١ٕخ أٚ سعَٛ ث١ب١ٔخ 

ِٓ فشؿ ٚرٙذ٠ذاد. ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌنؼف رؼزجش ٚمٛػ اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ، ث١ّٕب رؼزجش ١ِّضح 
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غش٠غ، اٌوأداح ٌقٕغ اٌمشاس رؼزجش رٕغ١ك ٘زٖ ا٤ػّبي  فٟٚاٌزٙذ٠ذاد وبٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ اٌفشؿ 

 ٚثقشف إٌظش ػٓ ث١بٔبد أوضش رفق١الً 

 

 

 

اٌؼٛاًِ 

 اٌذاخ١ٍخ

 

 

 

 

 

 اٌنؼف

 

 

 

 

 اٌمٛح

 

 

اٌؼٛاًِ 

 اٌخبسع١خ

 

 

 اٌّخبهش

 

 

 

 اٌفشؿ

 

  

 رؾ١ًٍ عٛٚاد ٌجشٔبِظ اٌف١ض٠بء 6-1

اٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ د ٌىً اٌفؼب١ٌبد فٟ ثشٔبِظ ارُ رطج١ك رؾ١ًٍ عٛٚ      

 :٠ّٚىٓ رٍخ١ـ إٌزبئظ ٚوّب ِٛمؼ فٟ اٌغذٚي ادٔبٖ

 العوامل
 الداخلٌة

 القوة
التارٌخ الطوٌل لكلٌة التربٌة وكونها احد -9

الكلٌات التابعة لجامعة بغداد وهً الجامعة 
 االولى فً العراق

االختصاص الحدٌث للقسم والمطلوب بكل -2

 قطاعات العمل  

  التطور الهائل فً تكنولوجٌا المعلومات-1

 الضعف
 رم١ٍذ٠خ هشق اٌزذس٠ظ ٚاالفزمبس ٌالعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ-1

 اخز١بس اٌطبٌت ٠زجغ اٌّؼذي ال ػٍٝ اٌشغجخ-2

  

العوامل 
 الخارجٌة

 الفرص
 ادخبي ٚعبئً ؽذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ-1

ِخزجشاد ؽذ٠ضخ ِٚغٙضح ثبٌزم١ٕبد أؾبء  -2

 اٌؾذ٠ضخ

 االعزفبدح ِٓ اٌخجشاد اٌخبسع١خ -3

 االعزؼبٔخ ثبٌخجشاد اٌؾبثخ-4

 المخاطر
 ٚعٛد اٌى١ٍبد اال١ٍ٘خ إٌّبفغخ -1

 لٍخ ػذد اٌخش٠غ١ٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ-2

 لٍخ فشؿ اٌؼًّ ٌٍخش٠غ١ٓ  -3

 اٌظشٚف اٌغ١ش ِغزمشح ٌٍجٍذ ٚاٌذٚي اٌّغبٚسح-4
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اثٓ ا١ٌٙضُ\اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ الغبَ و١ٍخ  

 اٌى١ّ١بء علوم حٌاة الحاسبات الفٌزٌاء الرٌاضٌات

 هئبٍخ اٌمَُ

 المقررٌة

 القاعات الدراسٌة اللجنة االمتحانٌة

 المختبرات

 شؤون الطلبة

 المكتبة

ومرافق  مخزن القسم

 صحٌة

 قاعة الندوات

 الدراسة الصباحٌة

 غرف االساتذة الدراسة المسائٌة

مجلس القسم  ادارة اللجان

 اللجنة العلمٌة
الدراسات  السكرتارٌة

 االولٌة

 لجنة المشترٌات

 لجنة التوثٌق

 لجنة المخزن والجرد

 لجنة المشارٌع

لجنة المؤتمرات 

 والندوات

 لجنة االنضباط

 لجنة االرشاد التربوي

 لجنة الغٌابات

 ادارة التسجٌل

البحوث  التدرٌسٌٌن

توالؤتمرا  
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 2021-2020( ١ٌٍٙىٍٗ اٌؼ١ٍّٗ 1إٌّٛمط هلُ )

 

  رفبف١ً اٌّالن

 ابراهٌماحمد  ةسمٌر.د..مرئٌس القسم / أ

 تعدٌل االلقاب العلمٌه

 اٌٍمت اٌؾٙبدح اعُ اٌزذس٠غٟ د

 استاذ دكتوراه فدوى عباس مصطفى. د  1

 استاذ دكتوراه علٌة عبد المحسن شهابد.   2

 استاذ دكتوراه خالد هالل حربًد.   3

 استاذ دكتوراه رعد حمٌد مجٌدد.   4

 استاذ دكتوراه كرٌم علً جاسمد.   5

 استاذ دكتوراه هادي جبار مجبلد.   6

 استاذ دكتوراه د. فاضل جبار جودة   7

 استاذ دكتوراه اٌمان حمٌد خضٌرد.   8

 استاذ دكتوراه بشائر محمد سعٌدد.   9

 استاذ دكتوراه بشرى كاظم حسون .د  10

 استاذ دكتوراه وداد حمدي جاسمد.   11

 استاذ  دكتوراه هدى مجٌد توفٌقد.   12

 استاذ  دكتوراه تغرٌد مسلم مرٌوشد.   13

 استاذ  دكتوراه د. بشرى هاشم حسٌن  14

 استاذ  دكتوراه حمٌد مجٌد عبد الجبارد.   15

 استاذ  دكتوراه عبد الحمٌد رحٌم مهديد.   16

 استاذ مساعد دكتوراه د. عالء بدر حسن  17

 استاذ مساعد دكتوراه مصطفى كامل جاسمد.   18

 استاذ مساعد دكتوراه ثجٌل محمد عبد النبً .د  19

 استاذ مساعد دكتوراه عباس كرٌم سعدوند.   20

 استاذ مساعد دكتوراه فاروق ابراهٌم حسٌند.   21

 استاذ مساعد دكتوراه د. سعاد حامد العٌبً  22

 استاذ مساعد دكتوراه د. تغرٌد عبد الحمٌد ناجً  23

 استاذ مساعد دكتوراه د. احمد فاضل مخٌبر  24

 استاذ مساعد دكتوراه عفاف زٌاد وادي. د  25

 استاذ مساعد دكتوراه امال جبار حاتمد.   26

 استاذ مساعد ماجستٌر انعام وادي وطن  27

 استاذ مساعد دكتوراه د. رغد صبحً عباس  28

 استاذ مساعد دكتوراه د. احمد موسى اشوٌخ  29

 استاذ مساعد دكتوراه د. ناز طلب جار هللا  30

 استاذ مساعد دكتوراه د. عروبة جمٌل طارش  31

 استاذ مساعد دكتوراه د. بشرى جودة حسٌن  32

 استاذ مساعد دكتوراه سمٌرة احمد ابراهٌم د.  33

 استاذ مساعد دكتوراه هناء شكر محمودد.   34

 استاذ مساعد دكتوراه د. مً عبد الستار محمد  35
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 اٌٍمت اٌؾٙبدح اعُ اٌزذس٠غٟ د

 استاذ مساعد دكتوراه د. ثائر عبد الكرٌم خلٌل  36

 استاذ مساعد ماجستٌر هناء ابراهٌم محمد  37

 استاذ مساعد دكتوراه عادل كامل شبٌب. د  38

 استاذ مساعد دكتوراه د. علً حسٌن عبد الرزاق  39

 استاذ مساعد دكتوراه د. ابتسام محمد تقً سلمان  40

 استاذ مساعد دكتوراه مٌسون رٌاض خضٌر. د  41

 استاذ مساعد دكتوراه د. ماجد سلٌم عزٌز  42

 استاذ مساعد دكتوراه د. شذى هاشم مهدي  43

 استاذ مساعد دكتوراه د. اٌاد احمد صالح  44

 استاذ مساعد دكتوراه د. حنان كاظم حسون  45

 استاذ مساعد دكتوراه د. عادل اسماعٌل كاظم  46

 استاذ مساعد ماجستٌر محمد حامد مصطفى   47

 استاذ مساعد دكتوراه د. انبثاق محمد علً عبد االمٌر  48

 استاذ مساعد دكتوراه د. اٌناس احمد جواد  49

 استاذ مساعد دكتوراه د. محسن عنٌد حسونً  50

 استاذ مساعد دكتوراه د. عدي طارق صبحً  51

 استاذ مساعد دكتوراه د. ضحى مولود عبد اللطٌف  52

 استاذ مساعد دكتوراه د. رونق قٌس غضبان  53

 مدرس دكتوراه سعد خلٌفة علً د.  54

 مدرس دكتوراه علً عدنان نعمة د.  55

 مدرس دكتوراه د. مظهر شهاب احمد  56

 مدرس دكتوراه رزاق صالحد. عقٌل   57

 مدرس دكتوراه د. نضال موسى عبد االمٌر  58

 مدرس دكتوراه د. اخالص همٌم شالل  59

 مدرس دكتوراه د. شٌماء قاسم عبد الحسن  60

 مدرس دكتوراه د. تغرٌد عبد الجبار ٌونس  61

 مدرس دكتوراه انتهاء احمد محمدد.   62

 مدرس دكتوراه د. حاتم عبد الرزاق طه  63

 مدرس دكتوراه فاضل مخٌبر د. سراب  64

 مدرس دكتوراه د. عالء عزٌز عباس  65

 مدرس دكتوراه د. علً محمد رحٌمة  66

 مدرس دكتوراه د. عماد هادي خلٌل  67

 مدرس دكتوراه حسٌن علً جاند.   68

 مدرس دكتوراه د. رضا حزام رسن  69

 مدرس دكتوراه سهام حسن سلماند.   70

 مدرس دكتوراه د. مظفر جاسم صاحب  71

 مدرس  دكتوراه شٌماء اكرم عباسد.    72

 مدرس دكتوراه افراح هادي حمادي. د  73

 مدرس دكتوراه د. احمد زٌد عبٌد  74

 مدرس دكتوراه طاهر حمد محمودد.   75

 مدرس دكتوراه سرمد مهدي علًد.   76

 مدرس دكتوراه لهٌب احمد محمدد.   77

 مدرس ماجستٌر هند عبد المجٌد مهدي  78

 مدرس ماجستٌر حسٌن عبد المهدي هاشم  79



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

9 
 

 اٌٍمت اٌؾٙبدح اعُ اٌزذس٠غٟ د

 مدرس ماجستٌر لٌنا مجٌد حٌدر  80

 مدرس ماجستٌر ضحى سعدي عبد المجٌد  81

 مدرس ماجستٌر وسن ناصر محمد   82

 مدرس  ماجستٌر سٌف علً حكٌم  83

  مدرس دكتوراه زٌنب ناجً عبد هللاد.   84

 مدرس ماجستٌر مصطفى محمد علً  85

 مدرس  ماجستٌر هبة ممتاز علً  86

 مدرس  ماجستٌر شٌماء هاشم عنٌد  87

 مدرس  ماجستٌر فراس كاظم نصٌف  88

 مدرس دكتوراه عائشة علً حسٌند.   89

 مدرس  دكتوراه حٌاة خلف حمٌدد.   90

 مدرس  دكتوراه غزالن سرحان احمدد.   91

 مدرس  ماجستٌر نور الهدى حسن عبد الحسٌن   92

 مدرس مساعد ماجستٌر احالم رشٌد خزعل  93

مساعد مدرس ماجستٌر خنساء ناصر عكلو  94  

 مدرس مساعد ماجستٌر اسٌل عادل ٌوسف  95

 مدرس مساعد ماجستٌر كزٌن موسى ابراهٌم  96

 مدرس مساعد ماجستٌر رؤى عمر طه  97

 مدرس مساعد ماجستٌر زٌنب جاسم نعمة  98

 مدرس مساعد ماجستٌر رحاب نصر فاضل   99

 مدرس مساعد ماجستٌر سراب سعدي جحٌل  100

مساعدمدرس  ماجستٌر بلقٌس عادل احمد  101  

 مدرس مساعد ماجستٌر رفاه اسماعٌل نوري  102
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  ِؼٍِٛبد اٌزذس٠غ١١ٓ

 د اٌٍمت اٌؼٍّٟ اٌؼذد

 1 اعزبر 16

 2 اعزبر ِغبػذ 37

 3 ِذسط 39

 4 ِذسط ِغبػذ 10

 

 2021 - 2020 ( ١ٌٍٙىٍٗ اٌؼ١ٍّٗ 2إٌّٛرط سلُ )

 ٚاالداس١٠ٓاٌف١١ٕٓ \اٌف١ض٠بءا١ٌٙىٍٗ اٌؼ١ٍّٗ ٌمغُ 

 دٌى١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ ا١ٌٙضُ/عبِؼخ ثغذا

 اٌّالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌٛظ١فٟ االٍُ 

  فٌزٌاوٌٌنر. نبراس تحسٌن عبد الحمٌد 1

  فٌزٌاوٌٌنم.ر. عالء عبد هادي  2

  فٌزٌاوٌٌنر. هدٌل عبد الجبار عباس 3

  فٌزٌاوٌٌنم.ر. رجاء فٌصل ربٌع 4

  فٌزٌاوي اقدم سجا عامر احمد 5

  فٌزٌاوٌٌنم.ر. امال حمٌد نعمان 6

  م . فٌزٌاوي عذراء علً سلمان  8

  فٌزٌاوي هدى عادل علً 9

  فٌزٌاوي مٌثاق عبد الرزاق 10

  عقد محمد محمد قاسم 11

 االدارٌون

  عقد جعفر رسل زهٌر 13

  معاون مدٌر حسابات سحر عبد الكرٌم كاظم 14
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 د ٌٍزذس٠غ١١ٓارؾ١ًٍ عٛٚ

 العوامل

 الداخلٌة

 القوة

 وجود البعثات الدراسٌة-9

ؤتمرات والندوات والدافع لتطوٌر وجود الم-2

 مهارات التدرٌسٌٌن

 الضعف

 اغشاءاد اٌّبد٠خ ٌٍى١ٍبد اال١ٍ٘خ-1

 اال٘زّبَ ثبٌؾقٛي ػٍٝ اٌزشل١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٛلف ػٕذ٘ب-2

 الرٛعذ فشق ػًّ ثؾض١خ -3

العوامل 

 الخارجٌة

 الفرص

 ٚعبئً ؽذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظادخبي -1

أؾبء ِخزجشاد ؽذ٠ضخ ِٚغٙضح ثبٌزم١ٕبد  -2

 اٌؾذ٠ضخ

 االعزفبدح ِٓ اٌخجشاد اٌخبسع١خ -3

 المخاطر

 ٚعٛد اٌى١ٍبد اال١ٍ٘خ-1

 اٌزطٛس اٌغش٠غ فٟ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ-2

 رط٠ٛش اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٚٙبساد اٌزذس٠ظ -3

 

 اٌطٍجخ .3

 لجٛي اٌطٍجخ  3.1

 ٠زُ اٌمجٛي فٟ ثؤبِظ  اٌجىٍٛه٠ًٛ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / لَُ ػٍَٛ اٌف١ي٠بء ثؼل رٍج١خ اٌّزطٍجبد اٌزب١ٌخ :      

 ٠ٕجغٟ ٌٗ / ٌل٠ٙب ّٙبكح اٌضب٠ٛٔخ اٌؼوال١خ اٚ ِب ٠ؼبكٌٙب . .1

 اْ ٠زُ اٌم١ٛي ِٓ فالي اٌمجٛي اٌّوويٞ ِٓ لجً ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ . .2

 . ٛبٌجب  ٠87زُ رٛى٠غ اٌطالة ػٍٝ الَبَ و١ٍخ اٌزوث١خ ثّب فٟ مٌه لَُ ػٍَٛ اٌف١ي٠بء فٟ إٌَٛاد ٌٍؼبَ  اٌّبٟٙ   .3

 وّب ٍّّذ فطخ لجٛي اٌطالة ِٓ ِؼب٘ل اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍمجٛي فٟ اٌلهاٍخ اٌٖجبؽ١خ . .4

 ٠زُ اعواء ِمبثٍخ كافً اٌمَُ ٌمجٛي اٌطالة . .5

طالة اٌغ١و ِمج١ٌٛٓ ػٓ ٛو٠ك اٌمجٛي اٌّوويٞ ٌٍٍذ فطخ اٌمجٛي ف١ّب ٠قٔ اٌلهاٍخ اٌَّبئ١خ  فمل ّّ .6

ٚاٌّٛظف١ٓ ِٓ وبفخ كٚائو اٌلٌٚخ ِٚٓ ٌل٠ٗ اٌوغجخ فٟ اوّبي رؼ١ٍّٗ ػٓ ٛو٠ك اٍزّبهح  ٠زُ رٛى٠ؼٙب ِٓ لجً اٌى١ٍخ ِغ 

 ِواػبح اٌّؼلي  .
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) اٌذساعخ  325هبٌت ) اٌذساعخ اٌقجبؽ١خ ( ِٚب ث١ٓ  ٠447زشاٚػ ثشٔبِظ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء ِب ث١ٓ   2011 – 2010ِٕز   

  ( اٌّغبئ١خ

 ٍٕٛاد فٟ ثؤبِظ كهعخ اٌجىٍٛه٠ًٛ .  قَّخ٠ٛٙؼ ِلٜ لجٛي اٌطٍجخ ٌ   (3.2)  ٚ  (3,1)ٚاٌغلٚي 

 ٍٕٛاد )اٌلهاٍخ اٌٖجبؽ١خ ( قَّخ لجٛي اٌطٍجخ ٌ(3,1) اٌغلٚي 

 ػلك اٌطالة اٌقو٠غ١ٓ ػلك اٌطالة إٌّم١ٌٛٓ ػلك اٌطالة اٌغلك إٌَخ

 112 ال٠ٛعل 146 2013 - 2012

 85 ال٠ٛعل 106 2013-2014

 68 ال٠ٛعل 126 2014-2015

2015-2016 95 7 81 

2016-2017 176 5 96 

 98 ال٠ٛعل 169  2017-2018

 91 ال٠ٛعل 271 2018-2019

 129 ال٠ٛعل 203 2019/2020

2020/2021 211 11 147 

 

 ٍٕٛاد )اٌلهاٍخ اٌَّبئ١خ( قَّخ لجٛي اٌطٍجخ ٌ  3.2اٌغلٚي 

 ػلك اٌطالة اٌقو٠غ١ٓ  ػلك اٌطالة إٌّم١ٌٛٓ  ػلك اٌطالة اٌغلك إٌَخ

 61 ال٠ٛعل 198 2013 - 2012

 41 ال٠ٛعل 60 2013-2014

 60 ال٠ٛعل 45 2014-2015

2015-2016 92 3 72 

2016-2017 82 7 43 

 33 ال٠ٛعل 70 2017-2018

 70 ال٠ٛعل 30 2018-2019

 84 ال٠ٛعل 20 2019/2020

2020/2021 26 1 63 

 

 

 

 

 



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

13 
 

 رم١١ُ أداء اٌطٍجخ   3.2

٠زُ رم١١ُ اكاء اٌطٍجخ فٟ وً ِبكح ِٓ لجً ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚرقزٍف ػلك ٚأٛاع اٌّٙبَ ٚفمب ٌّب ٘ٛ االَٔت ٌٙنا      

اٌّٛٙٛع . ٘نٖ اٌّٙبَ  ٟ٘ ػِّٛب ِي٠ظ ِٓ االِزؾبٔبد ٚاالفزجبهاد ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٚ رمبه٠و اٌّقزجو اٚ ِْبه٠غ اٚ 

بد . رٖٕف ثؼ٘ اٌّٙبَ ِٓ لجً ِغّٛػخ ِٓ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٚ ػوٚٗ ّف٠ٛخ )ٍّٕبهاد ( ٌجؼ٘ اٌّٛٙٛػ

اٌف١١ٕٓ ، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي فٟ ٔٙب٠خ إٌَخ ٠ملَ اٌطبٌت رمو٠وا ِىزٛثب اٚ ِْوٚع رقوط ٔٙبئٟ وّب ٠ؼطٝ ٌٍطبٌت ػوٙب 

 ّف٠ٛب ِٓ ٌٗ اٚ ٌٙب اٌؼًّ فٟ اٌّْوٚع ٚاالعبثخ ػٍٝ االٍئٍخ فٟ مٌه . 

 

  ١ّ١خ / رؼش٠ف اٌغبػبد اٌّؼزّذحاٌجشاِظ اٌزؼٍ  3.2.1

  105اٌزؼو٠ف اٌّٛؽل ِٓ اٌَبػبد اٌّؼزّلح ٌٚل٠ٗ إٌظبَ إٌَٛٞ ٌغ١ّغ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ ثٛالغ  ف١ي٠بء٠زجغ لَُ ػٍَٛ اٌ    

  156ٌٍلهًٚ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼبِخ اٞ ِغّٛع اٌٛؽلاد ٌٍطبٌت اٌقو٠ظ ٌغ١ّغ اٌلهًٚ  22ٌٍلهًٚ اٌزق١ٖٖخ ٚاٌَّبػلح ٚ 

 اٌّؾبسو١ٓ ٚارغب٘بد اٌزخشط   3.2.2

ٌمَُ اٌف١ي٠بء فٟ ثؤبِظ كهعخ اٌجىٍٛه٠ًٛ  اٌقَّخ ( ٠ج١ٓ ػلك اٌّْبهو١ٓ ٌىً فئخ ػٍٝ ِلٜ إٌَٛاد  3.3اٌغلٚي )    

 )اٌلهاٍخ اٌٖجبؽ١خ ( 

 )اٌذساعخ اٌقجبؽ١خ(ٌخّغخ عٕٛاد اٌّؾبسو١ٓ ٚارغب٘بد اٌزخشط  ( 3.3 )اٌغذٚي

 ػذد اٌطٍجخ اٌّؾبسو١ٓ

 اٌّغّٛع اٌغٕخ اٌشاثؼخ اٌغٕخ اٌضبٌضخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ اٌغٕخ االٌٚٝ اٌغٕخ

2010 -2011 80 111 121 135 447 

2011-2012 51 68 109 126 354 

2012 - 2013 146 48 76 112 382 

2013-2014 106 114 37 70 327 

2014-2015 126 105 91 46 368 

2015-2016 100 109 116 96 421 

2016-2017 186 79 139 104 508 

2017-2018 169 126 80 114 489 

2018-2019 243 147 152 91 633 

2019/2020 253 246 156 132 787 

2020/2021 162 196 232 151 741 
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اٌجىٍٛس٠ٛط دسعخ   ٌمغُ اٌف١ض٠بء فٟ ثشٔبِظ اٌخّغخ( ٠ج١ٓ ػذد اٌّؾبسو١ٓ ٌىً فئخ ػٍٝ ِذٜ اٌغٕٛاد  3.4اٌغذٚي )

 )اٌذساعخ اٌّغبئ١خ (

 ػذد اٌطٍجخ اٌّؾبسو١ٓ

 اٌّغّٛع اٌغٕخ اٌشاثؼخ اٌغٕخ اٌضبٌضخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ اٌغٕخ االٌٚٝ اٌغٕخ

2010 -2011 82 62 118 63 325 

2011-2012 75 65 72 111 323 

2012 - 2013 198 64 72 61 395 

2013-2014 60 153 37 72 322 

2014-2015 45 47 120 60 272 

2015-2016 85 47 68 103 304 

2016-2017 134 77 82 62 355 

2017-2018 70 74 64 52 260 

2018-2019 37 51 82 73 243 

2019/2020 24 38 63 84 209 

2020/2021 32 30 39 63 
164 

 

 

 

 ِشالجخ رمذَ اٌطٍجخ  3-2-3 

٠زُ ِوالجخ رملَ اٌطبٌت ِٓ لجً اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌٚغٕخ اٌَّزْبه٠ٓ ، فبْ اٌلهعبد إٌٙبئ١خ رزؾٛي فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ    

 اٌلهاٍٟ اٌٝ ٌغٕخ فؾٔ ٠ٚزُ اٌزؾمك ِٓ َٔقخ وً ٛبٌت ٌّٚبْ أٗ / أٙب الرياي فٟ ٚٙغ ع١ل .

وكاد ٚاٍز١ؼبثٙب ع١لا الثل ٌٗ / ٌٙب االٌزياَ ثبٌؾٚٛه ػٍٝ ٌٚزّى١ٓ  اٌطبٌت ِٓ ِزبثؼخ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ٚكهاٍخ اٌّف   

 % ( ِٓ اٌؼلك االعّبٌٟ ِٓ اٌَبػبد فالي إٌَخ . 15اٍبً ِٕزظُ ٚػلَ رىواه غ١بثٗ إٌَجخ اٌّؾلكح )

 

 أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  3.3

ٚاٌّغبئ١خ خالي اٌؼبَ   ٠ج١ٓ اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚإ٘الرُٙ ٚػذد هالة اٌذساعخ اٌقجبؽ١خ  ( 3.5)اٌغذٚي     

 . 2021 -2020اٌذساعٟ 

 هبٌت ) اٌذساعخ اٌّغبئ١خ ( 164هبٌت ) اٌذساعخ اٌقجبؽ١خ ( ،  741( ػذد اػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ / 3.5اٌغذٚي )

 ػذد أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌٍمت اٌؼٍّٟ اٌؾٙبدح اٌّغّٛع

 ِذسط ِغبػذ ِذسط أعزبر ِغبػذ أعزبر ِبعغز١ش دوزٛساٖ

80 22 16 37 39 10 102 
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 سأٞ اٌطالة  3.3.1

فالي فزوح اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ٠ٍيَ اٌطبٌت االٌزمبء ِغ أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ  ، ِٚٓ أعً رط٠ٛو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ أفن      

اٍزّبهح . 3.3ٚ  3.2ػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚوّب ِج١ٓ فٟ االّىبي الآهاء اٌطٍجخ ف١ّب ٠قٔ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ 

  2020-١١2019ُ ٌّبكح كها١ٍخ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ مر

 ..........اٌضب١ٔخ.......... اٌمَُ ...اٌف١ي٠بء..... اٌّوؽٍخ ....وٙوثبئ١خاٍُ اٌّبكح ....               

 أػيائٕب اٌطٍجخ      

ٔوعٛ االعبثخ ػٍٝ األٍئٍخ ثْىً كل١ك ٚرفى١و ػ١ّك ِزٛف١ٓ األِبٔخ ؽ١ش إٔب ٍَٕزقلَ آهائىُ فٟ رط٠ٛو ٚرؾ١َٓ     

 اٌّبكح 

 اٌلها١ٍخ فٟ اٌَّزمجً .     

 ِّزبص ع١ذ عذاً  ع١ذ ِمجٛي مؼ١ف مؼ١ف عذاً  فمواد االٍزج١بْ د

 6 7 2    ٚلذ اٌّؾبٙوح وبفٟ ٌزغط١خ ِؾز٠ٛبد اٌّبكح -1

 4 5 3 3   ِؾزٜٛ اٌّبكح ٠زٕبٍت ِغ اٌٙلف ِٓ إٌّب٘ظ -2

 3 3 6 3   اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌّزبؽخ ماد ِغيٜ -3

 2 3 3 4   اٌىزبة فبٌٟ ِٓ االفطبء إٌؾ٠ٛخ -4

 3 2 4 6   ِؾز٠ٛبد اٌىزبة ٟ٘ ِؼٍِٛبد ػفب ػ١ٍٙب اٌيِٓ -5

6- 
٠ؾزٛٞ اٌىزبة ػٍٝ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ االِضٍخ 

 ٚاٌزّبه٠ٓ
  4 3 4 4 

 2 3 5 3   االِزؾبٔبد رؼىٌ ِّْٚٛ اٌىزبة -7

 5 6 2    ػلك االِزؾبٔبد رىْٛ ّبٍِخ ٌّؾزٜٛ اٌّٛٙٛع -8

9- 
االِزؾبٔبد ٚاٌٛاعجبد رَبػل ػٍٝ اٍز١ؼبة 

 اٌّٛٙٛع
   5 8 2 

 4 4 2 5   ػلك االِزؾبٔبد ٚرىواها٘ب ِٕبٍت -10

  5     لبػبد اٌّؾبٙواد ِغٙيح -11

 3 3 5 4   ِٕبٍجخ ٚفؼبٌخ ِقزجواد -12
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 ( عملٌة استبٌان المناهج1.2الشكل )

  2019/2020ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ أٍزبم  ١١ُماٍزّبهح ر

 ..اٌضب١ٔخ ..... اٌمَُ .....اٌف١ي٠بء..... اٌّوؽٍخ ....وٙوثبئ١خ....... اٍُ اٌّبكح .ٍؼبك ؽبِل ٌؼ١جٟ....ك. أٍُ األٍزبم     

 أػيائٕب اٌطٍجخ     

َ آهائىُ فٟ رط٠ٛو ٚرؾ١َٓ ٔوعٛ االعبثخ ػٍٝ األٍئٍخ ثْىً كل١ك ٚرفى١و ػ١ّك ِزٛف١ٓ األِبٔخ ؽ١ش إٔب ٍَٕزقل    

 اٌلها١ٍخ فٟ اٌَّزمجً .     اٌّبكح

 ِّزبص ع١ذ عذاً  ع١ذ ِمجٛي مؼ١ف مؼ١ف عذاً  فمواد االٍزج١بْ د

1- 
ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ اٌزٛإً ٌٍّبكح اٌؼ١ٍّخ ثطو٠مخ ٍٍٙخ 

 ٍٍَٚخ
   2 7 6 

 3 6 3 3   اٌؾفبظ ػٍٝ اٍزقلاَ اكٚاد ٚرم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ -2

3- 
٠ٛٙؼ اٌغٛأت إٌظو٠خ فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع ِغ اِضٍخ ِٓ 

 اٌٛالغ
  3 4 5 4 

 10 2 3    ٠ؼطٟ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ثطو٠مخ رغطٟ ٚلذ اٌّؾبٙوح -4

 8 2 5    االٌزياَ ثّٛاػ١ل اٌّؾبٙواد -5

 4 5 4 2   ِزَب٠ٚخ ٌٍطالة فٟ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخاػطبء فوٓ  -6

 3 2 6 4   ٠ؾفي اٌطالة ٠ْٚغؼُٙ ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌجؾش -7

 2 7 4 2   ٠ؾزوَ ٚعٙبد إٌظو اٌّقزٍفخ ٌٍطالة -8

9- 
رْغ١غ اٌطالة ٌٍجؾش ػٓ ِب ٘ٛ عل٠ل ٚؽل٠ش ِٓ فالي 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ
   5 6 4 

 5 7 3    ثؼمً ِفزٛػرؾًّ االٔزمبكاد ٚااللزواؽبد  -10

 3 5 5 3   ػبكال فٟ رم١١ُ اٌطالة -11

12- 
 ٠َزقلَ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ االٍب١ٌت ٌزم١١ُ اكاء اٌطالة

 )ِضً اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس (
  4 3 3 5 

 2 8 2 2 1  ِزبثؼخ االْٔطخ ٚاٌٛاعجبد -13

 2 5 4 2 2  ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ ِٕبلْخ وً اٌمٚب٠ب -14

 

 مٛاثو أزمبي اٌطٍجخ  3.4

اٌزٟ  ٠زُ  ٔمً اٌطالة  ِووي٠ب ِٓ لجً اٌى١ٍخ ِٓ فالي ٌغٕخ ٠وأٍٙب ِؼبْٚ ػ١ّل ٌْإْٚ اٌطٍجخ ٚفمب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌزْو٠ؼبد 

 للِزٙب ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ . 

 ِزطٍجبد اٌزخشط  3.5

١ٌٖجؼ اٌطبٌت ِإ٘ال ٌٍؾٖٛي ػٍٝ كهعخ اٌجىٍٛه٠ًٛ فٟ ػٍَٛ اٌف١ي٠بء فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ ٠غت ػٍٝ اٌطبٌت اْ ٠ٍجٟ 

 اٌّزطٍجبد اٌزب١ٌخ : 

 ٍٕٛاد( . 7اعز١بى إٌَٛاد اٌلها١ٍخ  األهثغ  ّٙٓ اٌؾل األلٖٝ اٌَّٛػ ثٗ  فالي فزوح اٌلهاٍخ )  .1
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 ٌغوٗ اٌزم١١ُ .  اْ ٠ىْٛ ٌل٠ٗ ٍغً اوبك٠ّٟ فالي فزوح اٌلهاٍخ .2

 .  ٚؽلح 171ِموه ِغ  39اْ ٠ىْٛ ٌل٠ٗ  .3

4.  

 رؾمك اٌذسعخ  3.5.1

  ٠ٍزمٟ  هئ١ٌ اٌمَُ ِغ ثؼ٘ اٌطالة اٌّزقوع١ٓ ٌغوٗ رمم١ُ اٌَغً االوبك٠ّٟ ٌٗ / ٌٙب اصٕبء فزوح اٌلهاٍخ ٚاٌغلٚي

٠غت االٌزياَ   اٌزٟ اٌف١ي٠بء( ٠ج١ٓ اعّبٌٟ االػزّبكاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزقوط ٠ّٚٚٓ ٘نا اٌزم١١ُ اٌّؼب١٠و فٟ ثؤبِظ لَُ 3.7)

 ثٙب . 

 ( اٌّؼب١٠ش3.7اٌغذٚي ) 

 

 ػلك اٌَبػبد / االٍجٛع ػلك اٌٛؽلاد اٌّموهاد اٌّوؽٍخ

 27 41 11 االٌٚٝ

 26 41 10 اٌضب١ٔخ

 30 46 9 اٌضبٌضخ

 29 45 10 اٌواثؼخ

 

 ارغب٘بد اٌزخشط  3.5.2

 اػٛاَ اٌّبم١خ  ٌؼؾشح ( ٠ج١ٓ اٌطٍجخ اٌخش٠غ١ٓ 3.8) (3.7اٌغذٚي )

 

 اٌجىٍٛه٠ًٛ اٌطٍجخ اٌقو٠غ١ٓ فٟ كهعخ ِغّٛع اٌطٍجخ إٌَخ

2010 - 2011 447 135 

2011 - 2012 354 126 

2012- 2013 382 112 

2013-2014 385 85 

2014-2015 367 68 

2015-2016 401 81 

2016-2017 491 96 

2017-2018 542 98 

2018-2019 719 91 

2019/2020 787 129 

2020/2021 741 151 
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 اػٛاَ )اٌذساعخ اٌقجبؽ١خ ( ٌؼؾشح اػٛاَ ( ارغٙبد اٌزخشط 3.7اٌغذٚي )

 

 

 

 (  ارغب٘بد اٌزقوط ) اٌلهاٍخ اٌٖجبؽ١خ (3.4اٌْىً )

 

 

 اٌجىٍٛس٠ٛط  اٌخش٠غ١ٓ فٟ دسعخاٌطٍجخ  ِغّٛع اٌطٍجخ اٌغٕخ

2010 - 2011 325 63 

2011 - 2012 323 111 

2012- 2013 395 61 

2013-2014 418 41 

2014-2015 378 60 

2015-2016 304 72 

2016-2017 282 43 

2017-2018 288 33 

2018-2019 268 70 

2019/2020 209 84 

2020/2021 164 63 
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 اػٛاَ )اٌذساعخ اٌّغبئ١خ(  ٌؼؾشح( ارغٙبد اٌزخشط 3.8اٌغذٚي )

 

 ( ارغب٘بد اٌزقوط ) اٌلهاٍخ اٌَّبئ١خ ( 3.5اٌْىً ) 

 

  تحلٌل سووات للطلبة

 :ٔمبه اٌمٛح

 اٌؾقٛي ػٍٝ ػذد وبف ِٓ اٌطالة اٌّزؼٍمخ ثأػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ -1

 أْ اٌزبس٠خ اٌط٠ًٛ ٚاٌغٕٝ، فنال ػٓ اٌغّؼخ اٌط١جخ ٌإلداسح. -2

 . ؽخق١خ ِٓ اال٘زّبَ ٌٍطالة ِٓ لجً أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا٤ؽ١بء.3

ِؾبس٠غ اٌزخشط اٌزٟ أٔغض٘ب إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب هالة اٌغٕخ ٠ٚؾًّ اٌزق١ُّ، اٌزق١ٕغ، ٚاٌطبلخ -4 

 .اٌّزغذدح، ئٌخ

 ٔمبه اٌنؼف:

 ؼل إٌزبئظ فٟ اٌطالة اٌّزخشع١ٓ.أٚعٗ اٌمقٛس فٟ ث-1 

 ِٙبساد االرقبي. -أ  

 رق١ُّ/اٌؼبٌُ اٌؾم١مٟ اٌزطج١مبد. -ة  

 اٌّؼبفشح. ٚاٌزشث٠ٛخ اٌمنب٠ب اٌزم١ٕخ ٚااللزقبد٠خ -ط  

 ػبٌّٟ ِٚغزّؼٟ. اٌزشث١خ ٚاٌزذس٠ظأصش -د  

 ثٕه االؽز١بهٟ اٌف١ذساٌٟ". -اٌضمبفخ وٛٔٙب "ٍِؼمخ-2  

 ػذَ وفب٠خ ٌغخ اإلػذاد. -3 
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 ػذَ وفب٠خ اٌزذس٠ت فٟ اٌزفى١ش اٌؾشط أٚ اٌزؾ١ٍٍٟ-4 

 :الفرص

 اٌزخققبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 دػُ ٚعٛد اٌؾىِٛخ اٌّب١ٌخ ٌٍغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ. 

 .اٌٝ ِذسع١ٓ ٚرشث١٠ٛٓ ثؾبعخ  ِإعغبد اٌذٌٚخ 

 التهدٌدات؛  

 عشػخ اٌز١ّٕخ فٟ ِغبي اٌزىٌٕٛٛع١ب.-1 

 مؼف ِغزٜٛ اٌٛػٟ اٌؼٍّٟ ٌٍّغزّغ ثؾىً ػبَ. -2 

 ػذَ وفب٠خ اٌٛػٟ اٌؼبَ ٌٕٙذعخ فشؿ إٌّٙخ ٚاٌٛظ١فخ-3 

 العوامل

 الداخلٌة

 القوة

 رجؼ١خ اٌمغُ اٌٝ و١ٍخ ػش٠مخ ٚعبِؼخ ػش٠مخ-1

اِىب١ٔخ اْ ٠ىْٛ اٌخش٠ظ ِذسط اٚ اْ ٠ؼًّ  -2

 فٟ اٌمطبػبد اٌّخزٍفخ

 الضعف

 االخزقبؿلٍخ ػذد اٌزذس٠غ١١ٓ رٚ -1

لٍخ االعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ ٚلذَ إٌّب٘ظ -2

 ال٠زالئُ ِغ اٌزطٛس اٌؾبفً فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 لٍخ اٌّخزجشاد اٌؾذ٠ضخ -3

العوامل 

 الخارجٌة

 الفرص

 ادخبي ٚعبئً ؽذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ-1

أؾبء ِخزجشاد ؽذ٠ضخ ِٚغٙضح ثبٌزم١ٕبد  -2

 اٌؾذ٠ضخ

 اٌخبسع١خد االعزفبدح ِٓ اٌخجشا -3

 رالمخاط

 فزؼ ٔفظ االخزقبؿ فٟ اٌى١ٍبد إٌّبفغخ-1

 رغزخذَ ِخزجشاد اصٕبء اٌزذس٠ظلٍخ اٌّذاسط اٌزٟ -2

 إٌّب٘ظ اٌذساع١ٗ ــ  4

 ٔظشٖ ػبِٗ  1 –4

إٌّب٘ظ اٌلها١ٍٗ ٌطٍجخ لَُ اٌف١ي٠بء  ِي٠ظ ِٓ اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزوث٠ٛخ الػلاك ِلهً ع١ل 

 اٌف١ي٠بء  فٟ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ .لبكهػٍٝ  رله٠ٌ ِبكح 
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 لغُ اٌف١ض٠بء : إٌّب٘ظ  2 – 4

 :     اهثغ ٍٕٛاد ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .2

اٌْٙبكاد ٚاٌَبػبد  .3

اٌّغزٜٛ /  اٌّؼزّلح

 اٌغٕخ

سِض اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق

اعُ اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق
 اٌّؼزّذحٚاٌٛؽذاد اٌغبػبد 

 ػذد اٌّٛاد
ػذد 

 اٌغبػبد
 ػذد اٌٛؽذاد

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 43 28 11  االٌٚٝ

 41 26 10  اٌضب١ٔخ ِؼزّذحٚؽذح رزطٍت )ط( عبػخ 

ِغّٛع اٌغبػبد ٚاٌٛؽذاد  44 28 9  اٌضبٌضخ

 45 29 11  اٌواثؼخ ٌٍّشاؽً وبفخ

 ٚؽلح ٍبػخ     

     112 173 

 /و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ ا١ٌٙضُاٌف١ض٠بءِغّٛع اٌٛؽذاد ٌٍطبٌت اٌخش٠ظ ِٓ لغُ 

)اٌزخقق١خ اٌف١ض٠بءِغّٛع اٌٛؽذاد ٌذسٚط  

  116ٚاٌّغبػذح(  =

ِغّٛع اٌٛؽذاد                                         

     57ٌٍذسٚط اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼبِخ  =

 173ِغّٛع اٌٛؽذاد ٌٍطبٌت اٌخش٠ظ ٌغ١ّغ اٌذسٚط = 

 د
ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  اٌف١ض٠بء رفبف١ً اٌذسٚط ٌٍّشؽٍخ اٌشاثؼخ ٌمغُ 

2020 - 2021 
 ػذد اٌغــبػــبد

 اٌلهًٚ اٌَّبػلح ٌمَُ       1
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 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ
 رمز المقرر

 المرحلة االولى

 )انكلٌزي( اسم المادة اسم المادة)عربً(
 اٌغبػبد

 الوحدات
 اٌؼٍّٟ إٌظشٞ

911PHM المٌكانٌك Mechanics 3 2 7 

911 PHHM  المادةحرارة وخواص Heat and properties of the material 2 ----- 4 

919PHEM1 ٌةالكهربائٌة والمغناطٌس Electric and MagnetismI 3 2 7 

PHMT1 

911 

 Mathematics I 3 ----- 6  الرٌاضٌات

919 PHC1 الحاسبات  Computer I ---- 2 2 

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

911 PHBB اسس التربٌة Principles of Education 2 ----- 4 

912AR لغة عربٌة Arabic language 2 ----- 4 

101HR والدٌمقراطٌة حقوق االنسان Human rights and democracy 1 ----- 1 

991 PHEN1 لغة انكلٌزٌة English Language 1 ----- 2 

111 PHST احصاء Statistics 1 ----- 2 

 43 6 20  المجموع 

 

 

  ٌٍّشؽٍخ االٌٚٝ ِخطو ٠ٛمؼ ٔغجخ اٌّٛاد االخزقبؿ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼبِخ

 

 

 المواد االختصاص 

 المواد التربوٌة والعامة 
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 ٚفف اٌّمشس

(اٌؾبعجبد)ٚفف اٌّمشس  

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لَُ اٌف١ي٠بء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -2

 اٌؾبٍجبد اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -4

 اٌلٚاَ ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -5

2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -6  

ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -7  

2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف -8  

 أ٘لاف اٌّموه -9

 .ِىْٛاالٍب١ٍخ ِغ اٌْوػ اٌزف١ٍٖٟ ٌىً ِىٛٔبرٗ ٚ اٌؾبٍٛة اٌزؼوف ػٍٝ اٍب١ٍبد

 اٌوئ١َ١خ ٚرطج١مبرٗ اٌّىزج١خأظّخ اٌزْغ١ً اٌزؼوف ػٍٝ 

 .رطج١ك ثؤبِظ اٌٛهك ٚاالوًَ ػ١ٍّب

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ئ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِجوٕ٘بً ػّب 

 االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف اٌجؤبِظ.ئما وبْ لل ؽمك 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -10

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اػلاك وٛاكه ِلهثٗ ِٚإٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ اٌّإٍَبد اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌزوث٠ٛٗ  -1أ

 ٚرطج١مبرٗ اٌّىزج١خاٍب١ٍبد اٌؾبٍٛة رّى١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّبكح  -2أ
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 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌج١بٔبد اٌجوِغخ ِٚؼبٌغخ رطج١ك اٌجواِظ ٠ٚىزَت ِٙبهٖ فٟ  - 1ة

     

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ّوػ رف١ٍٖٟ ٌٍّبكح ِغ ر١ٙٛؼ اٌّٖطٍؾبد اٌؼ١ٍّٗ ٚػوٗ ٕٛه ػلح رقٔ اٌّٛٙٛع ِّٚبهٍخ 

 اٌؾبٍٛةثؼ٘ اٌزطج١مبد اٌجوِغ١ٗ ػٍٝ 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٛوػ اٍئٍٗ ِزٕٛػٗ رقٔ اٌّبكح ِغ افزجبهاد رؾو٠و٠خ ٚاِزؾبٔبد ف١ٍٖٗ ِْٚبه٠غ ثؾٛس

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ِّبهٍٗ اٍٍٛة اٌؾٛاه ِغ اٌطالة -1ط

 ػوٗ ٍٚبئً ٕٚٛه اِبَ اٌطبٌت ِغ ٛوػ اٍئٍٗ رض١و اٌزفى١و -2ط

 ثبٌّبكٖرمل٠ُ رمبه٠و رقٔ ِٛٙٛع ِؼ١ٓ  -3ط

    -4ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 افزجبهاد فالي اٌلهً

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

 -2ك
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 -3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه -11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٌٛؽلح / اٌَّبق اٍُ 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 8 

ِفَٙٛ اٌؾبٍٛة 

ٚاٛٛاه كٚهح ؽ١بد 

 اٌؾبٍٛة

ّوػ رف١ٍٖٟ 

ٌز١ٕٖف اٌؾٛا١ٍت 

االٌىزو١ٔٚخ ِٓ ؽ١ش 

اٌملهح ػٍٝ اٌزقي٠ٓ 

ٚاٌىفبءح ثبالٔغبى 

ٚٛج١ؼخ اغواٗ 

 االٍزؼّبي

 ٔظوٞ
افزجبهاد 

 ٚاٍئٍٗ

 ِيا٠ب اٌؾبٍٛة 8 5+6+7+8
ِغبالد اٍزؼّبٌٗ 

 اٌؼل٠لح
 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

9+10+11+

12 
 ِىٛٔبد اٌؾبٍٛة 8

ٌغ١ّغ  ّوػ رف١ٍٖٟ

 اٌّىٛٔبد
 ٔظوٞ

افزجبهاد 

ٚػوٗ 

ٍٚبئً 

 ا٠ٚبؽ١خ

13+14+15

+16 
8 

 ٚؽلاد اٌؾبٍٛة

 اٌٛؽلح االَ

ٚؽلاد االكفبي 

 ٚاالفواط  ٚإٌظبَ

ٚؽلح اٌّؼبٌغخ 

 اٌّووي٠خ

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

17+18+19

+20 
 ماووح اٌؾبٍٛةأٛاع  8

 ّوػ رف١ٍٖٟ

 & Ramاٌفوق ث١ٓ 

Rom 

اٌفوق ث١ٓ اٌموٓ 

اٌّغٕب١َٟٛ ٚاٌْو٠ٜ 

  اٌّغٕب١َٟٛ

 افزجبهاد ٔظوٞ

21+22+23

+24 
8 

ٔظبَ اٌزْغ١ً إٌٛافن 

Windows 

١ِّيارٗ, ػوٗ 

ا٠مٛٔبد ٍطؼ اٌّىزت 

 ِغ

 رطج١ك ػٍّٟ

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ
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25+26+27

+28 
8 

ثؤبِظ ِب٠ىوٍٚٛفذ 

 اٌٛهك

Microsoft Word 

رْغ١ً اٌجؤبِظ 

ٚاٌزؼوف ػٍٝ ١ِّيارٗ 

ٚفٖبئٖخ ٚرطج١مبرٗ 

ِغ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ 

ثبٍزؼّبي اعٙيٖ 

 اٌؾبٍٛة

 ٔظوٞ
اٍئٍٗ ِض١وٖ 

 ٌٍزفى١و

29+30 8 

ثؤبِظ ِب٠ىوٍٚٛفذ 

 اوًَ

Microsoft Excel 

رْغ١ً اٌجؤبِظ 

ٚاٌزؼوف ػٍٝ ١ِّيارٗ 

ٚفٖبئٖخ ٚرطج١مبرٗ 

اٌؼٍّٟ ِغ اٌزطج١ك 

ثبٍزؼّبي اعٙيٖ 

 اٌؾبٍٛة

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 

 وزت اٌّموه 

      ٜأفو 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

اٍزؼّبي اٌؾبٍجبد ٌزطج١ك اال٠ؼبىارّغ اٍزؼّبي ٚاٌَجٛهح اٌنو١خ 

فٟ ِقزجو اٌؾبٍجبد/لَُ اٌف١ي٠بء ِٓ لجً اٍبرنح اٌّبكح ٌؼوٗ 

 اٌّؾبٙواد 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

فل١ِخ ٚ ٕؾ١ٗ ٚ ىهاػ١ٗ  اٌزطج١ك إٌَٛٞ اٌّلهٍٟ, ِإٍَبد

 ِٚٛاهك اٌّبئ١خ
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ِبدح االؽقبء ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس  

 ٚفف اٌّمشس

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ -و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌف١ي٠بء لَُ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ  /اؽٖبء اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌلٚاَ اٌىزوٟٚٔ ٚؽَت ٍبػبد اٌغلٚي اٌّؼٍٓ فٟ اٌمَُ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 اٍجٛع 33ٍبػخ, ٍبػخ ٚاؽلح فٟ االٍجٛع *  33 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2321/  2323 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 اٌج١بٔبد االؽٖبئ١خ ٚاٌّغزّغ ٚاٌؼ١ٕخ )ِفوكرٙب , ٚأٛاػٙب , اِضٍخ , اٍئٍخ فبهع١خ(

 )فبهع١خ أٍئٍخ, أِضٍخ , أٔٛاػٙب , رؼبه٠ف ( اٌؼْٛائ١خ اٌّزغ١واد

 )فبهع١خ أٍئٍخ, أِضٍخ , أٔٛاػٙب , رؼبه٠ف ( اٌؼوٗ اٌغلٌٟٚ ٌٍج١بٔبد 

 فبهع١خ( أٍئٍخ, أِضٍخ , ِمب١٠ٌ إٌياػخ اٌّووي٠خ )أٛاػٙب 

 ِشاعؼخ أداء ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ا٤وبد٠ّٟ((

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً بٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتض

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص   
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 )فبهع١خ أٍئٍخ, أِضٍخ , أٔٛاػٙب , رؼبه٠ف ( ِمب١٠ٌ اٌزْزذ

 , ٔظو٠بد , أٔٛاػٙب , رؼبه٠فِملِخ فٟ ٔظو٠خ االؽزّبي ِٓ ؽ١ش اٌزغبهة اٌؼْٛائ١خ ٚ فٚبء اٌؼ١ٕخ ٚاٌؾٛاكس )

 فبهع١خ( أٍئٍخ, أِضٍخ,اٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌٍٕظو٠خ ,فٛإٙب

 (فبهع١خ أٍئٍخ, أِضٍخ , أٔٛاػٙب , رؼبه٠فاٌزجبك٠ً ٚاٌزٛاف١ك )

 )فبهع١خ أٍئٍخ, أِضٍخ , أٔٛاػٙب , رؼبه٠ف ( اٌقبٕخ االؽزّب١ٌخ اٌزٛى٠ؼبد ثؼ٘

 )فبهع١خ أٍئٍخ, أِضٍخ , أٔٛاػٙب , رؼبه٠ف ( افزجبه اٌفو١ٙبد ٚاٌفو١ٙخ االؽٖبئ١خ

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ  .13

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌملهح ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌّْبوً اٌّورجطخ ثبٌغبٔت اٌزمٕٟ ثبٍزقلاَ ِٙبهاد ػب١ٌخ ٚرطج١ك إٌّٙغ١بد. -1أ

 اٌملهح ػٍٝ اٌزٛإً ِغ االفو٠ٓ ّٙٓ فو٠ك ٚ ونٌه اٌزؾف١ي ٚاثواى هٚػ اٌم١بكح. -2أ

 ٚرج٠ٛجٙب ِٚؼبٌغزٙب اؽٖبئ١ب ٚهٍّٙب ثّقزٍف اٌوٍَٛ االؽٖبئ١خ اٌج١ب١ٔخ.اٌملهح ػٍٝ عّغ اٌج١بٔبد  -3أ

 اٌملهح ػٍٝ اوزَبة ِؼبهف عل٠لح ٚاٌزؼٍُ ِٓ اٌزغبهة ٚا٠غبك اٌؾٍٛي اٌغل٠لح . -4أ

اٌزؾٍٟ ثّٛالف ٚل١ُ ّق١ٖخ ١ِٕٙخ ِالئّخ ٚاٌملهح ػٍٝ اثلاء اهاء ٍل٠لح ٚارقبم اٌمواهاد  -5أ

 إٌّبٍجخ.

روعّخ ع١ّغ اٌّْبوً اٌزٟ رٛاعُٙٙ ٚمٌه ثٛٙغ ثؤبِظ ه٠بٟٙ ٚؽٍخ ٚارقبم اٌمواه  اٌملهح ػٍٝ -6أ

  إٌّبٍت ٌزٍه اٌّْبوً.

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٍزقلاَ االٍب١ٌت االؽٖبئ١خ اٌّقزٍفخ ٌؾً اٌّْىالد. – 1ة

 ٚهٍّٙب ثوٍَٛ ث١ب١ٔخ.٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رج٠ٛت اٌج١بٔبد اٌّقزٍفخ  – 2ة

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ االؽٖبئ١خ ػٍٝ اٌؼ١ٕبد ثلال ػٓ اٌّغزّؼبد اٌىج١و. – 3ة

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت ِٙبهح اٍزقلاَ اٌزٛى٠ؼبد االؽٖبئ١خ فٟ ِقزٍف عٛأت اٌؾ١بح.  -4ة

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌّؾبٙواد ٚاٌْوػ ػٍٝ اٌَجٛهح 

 ٌٍّٕبلْخ ث١ٓ اٌطٍجخ.ٛوػ اٍئٍخ 

 اٌوثٜ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ كافً اٌّٛٙٛع.

 اٌوثٜ ِغ اٌّٛا١ٙغ االفوٜ.

 ؽً اِضٍخ ِزٕٛػخ ٚاػطبء ٚاعجبد ١ٌزُ رله٠ت اٌطبٌت ٚاٍز١ؼبثٗ ٌٍّٛٙٛع.

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٛوػ اٍئٍخ ِجبّوح كافً اٌٖف.

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ.

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ.

 اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ.

 ٖٔف إٌَخ ٚٔٙب٠خ إٌَخ.اِزؾبٔبد 

 اٌزفى١و ِٙبهاد -ط

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ افزجبه اٌفو١ٙبد ٚارقبم اٌمواهاد اٌٖؾ١ؾخ. -1ط         

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت اٍب١ٌت اٌّؼب٠ٕخ  ٚو١ف١خ اٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ االؽٖبئ١خ ػ١ٍٙب. -2ط

 ٠زؼٍُ اٌطبٌت رج٠ٛت اٌج١بٔبد اؽٖبئ١ب. -3ط

٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  كهاٍخ ؽبٌخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ ِغزّغ ِٓ فالي كهٍزٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌّغزّغ ٚارٟ  -4ط   

 رّضٍخ.

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ؽً اٌّْىالد اٌقبٕخ ثبٌو٠ب١ٙبد ٚاٌف١ي٠بء ثْىً ػبَ ػٓ ٛو٠ف اٌج١بٔبد ثْىً اؽٖبئ١ب.  -1ك

 ّٔنعخ اٌّْىالد فٟ اٌؾ١بح ه٠ب١ٙب ٚا٠غبك اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙب. -2ك

 اٌؼًّ فٟ فو٠ك ِزقٖٔ ثبٌّٛٙٛع. -3ك

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد ا٤عجٛع
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 هج١ؼخ اٌج١بٔبد االؽقبئ١خ اٌفقً االٚي 2 1-2
اٌّؾبمشاد ٚ 

 اٌغجٛسح

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌّبلؾبد

 اٌّزغ١ش اٌؼؾٛائٟ اٌفقً اٌضبٟٔ 5  3-7
اٌّؾبمشاد ٚ 

 اٌغجٛسح

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌّبلؾبد

 ِمب٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ اٌفقً اٌضبٌش 6  8-13
ٚ  اٌّؾبمشاد

 اٌغجٛسح

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌّبلؾبد

 ِمب٠ظ اٌزؾزذ اٌفقً اٌشاثغ 3 14-16
اٌّؾبمشاد ٚ 

 اٌغجٛسح

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌّبلؾبد

 ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ االؽزّبي اٌفقً اٌخبِظ 8 17-24
اٌّؾبمشاد ٚ 

 اٌغجٛسح

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌّبلؾبد

 اخزجبس اٌفشم١بد اٌفقً اٌغبدط 6 25-33
اٌّؾبمشاد ٚ 

 اٌغجٛسح

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌّبلؾبد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .1

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 ثبٌّٛٙٛع اٌقبٕخ إٌّٙغ١خ اٌىزت

1-Probability and Statistics By Morris H. De Groot 

2-Intoduction to Mathematical Statistics By Hogg and Craig 

 3-An Introduction to probability theory and mathematical statistics ; by 

Rohtagi 

 4-Introduction to the theory of statistics ; by Mood , Graible and Boes 

 إٌٛهٞ ١ٌٚل.ك : رب١ٌف , االؽزّبالد ٔظو٠خ* 

 ػٛف ِؾّل ٚػلٔبْ ٕبٌؼ اثٛ ٕجؾٟ ِؾّل : رب١ٌف , االؽٖبء فٟ ِملِخ *

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌجوِغ١بد ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 والكتب والمحاضرات االلكترونٌة المواقع خالل من بالموضوع الخاص المحاضرات بعض

 المجانٌة

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ 

ٍج١ً اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف 

 ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  .2

 اٌمجٛي اٌّوويٞ  ٚ اٌقطخ اٌّموهح  ٌٍمَُ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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اٌّمشسٚفف  (1الكيربائية ك المغناطسيةوصف مقرر)  

 

 / ابف الييثـ كمية التربية لمعمـك الصرفة اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -13

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -14

 212PHEA( / 2الكيربائية كالمغناطيسية ) اٍُ / هِي اٌّموه -15

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -16

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -17

 2021-2020 اٌفًٖ / إٌَخ -18

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -19

ساعة عمميو  64ساعة نظرية ك 64عممي بمعدؿ  2\نظرم  2
 بالسنة

 2021-2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -23

 أ٘لاف اٌّموه -21

 وتطبٌقاتها االساسٌه تعرٌف الطالب أسس علم المغناطٌسٌة والمجال الكهرومغناطٌسً 

 الطالب ببعض اجهزة القٌاس الكهربائٌةتعرٌف 

 للتٌار الكهربائًالمغناطٌسً الطالب بالمجال تعرٌف 

 وبعض دوائرها التطبٌقٌة.او المتناوبة  ٌة المترددة ائنبذة اساسٌة عن التٌارات الكهرب

 سافارت +قانكف امبير الدائرم(–تعريؼ الطالب بقكانيف الحث الكيركمغناطيسي )فارادام+ بايكت 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 ربائيو . تعريؼ الطالب بمفاىيـ الحث الذاتي كالمتبادؿ كتكضيؼ ذلؾ في بعض التطبيقات كالمحكالت الكي

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -22

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 أسس علم المغناطٌسٌة والمجال الكهرومغناطٌسًاف يعرؼ الطالب   -1أ

 وكٌفٌه الحصول علٌه . المجال المغناطٌسًاف يعرؼ الطالب  -2أ

وٌفهم الفرق بٌن وبعض دوائرها التطبٌقٌةالمتناوبة ٌة ائالتٌارات الكهرباف يعرؼ الطالب   -3أ

                                 .الكهربائٌه المتناوبه والمستمرة

 سافارت كقانكف امبير الدائرم في الحث المغناطيسي–اف يعرؼ الطالب قانكف بايكت  -4أ 

كجياز الرنيف  ربط ما يتعممو الطالب بالكاقع مف تطبيقات المجاليف الكيربائي كالمغناطيسي-5أ 
 الكيربائي كغيرىا.

      

   

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 كيفية ربط الدكائر الكيربائية الخاصة بتجارب المختبر - 1ة

 كيؼ تعمؿ االجيزة المستخدمة  - 2ة

التعرؼ عمى بعض االجيزة الخاصة بالمكضكع كاالميتير كالفكلتميتر ككيفيو ربط المقاكمات مع   - 3ة
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 الكمفانكميتير لتحكلييا الى اجيزة حساسو لقياس الفكلتيو كالتيار .

ِٓ ؽ١ش اٍزقلاَ اٌمٛا١ٔٓ إٌّبٍجٗ ٌىٟ رطجك ػٍٝ وً ؽبٌٗ ػٍٝ ؽلح ِٓ ؽ١ش  التفكير العممي  -4ة

ؽَبة اٌّغبي اٌّغٕب١َٟٛ ٌٍّف ؽٍيٟٚٔ اٚ ٍٍه ٠ًٛٛ علا اٚ اٌّغبي اٌّغٕب١َٟٛ اٌّٛعٛك ث١ٓ 

    ه اٚ ٌؾٍمٗ اٚ ٌٍّف ؽٍمٟ اٚ ٌْؾٕٗ ٚاؽلح اٚ ٌْؾٕز١ٓ اٚ اوضو .ٍٍى١ٓ ٠ّو ف١ّٙب ر١ب

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارٌر +  حل تمارٌن على شكل 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اختبارات موضوعٌة 

 اختبارات عملٌة                                                   

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

                                                                                                          التفكير العممي -1ط

 الحفظ لمقكانيف الرئيسيو ككيفيو استخداـ كؿ قانكف في الحالو المناسبو  -2ط

فيـ معنى االسئمو كتحكيميا الى رمكز مختصره كتثبيتيا لمتكصؿ الى الحؿ مف خالؿ ربط  -3ط
 المعطيات ب المطمكب ثـ استخداـ القانكف المناسب لذلؾ .

   

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 + مناقشة  homeworkتقارٌر +  حل تمارٌن على شكل طريقة المحاضرة + 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 اختبارات موضوعٌة 

 اختبارات عملٌة
 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 و١ف١ٗ هثٜ االفىبه ٚهثطٙب ثبٌٛالغ ٌز١ًَٙ رنوو رٍه اٌمٛا١ٔٓ اٚ االفىبه اٌؼ١ٍّٗ  -1ك

 هثٜ اٌفٖٛي اٌلها١ٍٗ ِغ ثؼٚٙب ٌزىًّ اٌضب١ٔٗ ِضال االٌٚٝ ٚاٌضبٌضٗ اٌضب١ٔٗ ٚ٘ىنا -2ك

 ر١ٙٛف ِٙبهاد اٌزنوو ٌٍزًٕٛ ٌٍمٛا١ٔٓ اٌالىِٗ ٌؾً اٌَّبئً -3ك

  ٚرم٠ٛزٙب فلِٗ ٌفُٙ ٚؽً اٌَّبئً اٌىٙوثبئ١ٗ ر١ٙٛف ِٙبهاد اٌٍغٗ االٔى١ٍي٠ٗ   -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -23

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اف يعرؼ الطالب  8 1+2+3+4
ٌة ائالتٌارات الكهرب

وبعض المتناوبة 

 دوائرها التطبٌقٌة

دكائر التيار 
 المتناكب

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

اف يعرؼ الطالب  8 5+6+7+8
 المجال المغناطٌسً

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المجاؿ المغناطيسي
الشيرية 
 كاليكمية

9+10+11
+12 

اف يعرؼ الطالب  8
بعض اجيزة القياس 

 الكيربائية 

اجيزة القياس 
 الكيربائية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

13+14+
15+16 

الطالب تعرٌف  8

المغناطٌسً بالمجال 

 للتٌار الكهربائً

المغناطٌسً المجال 

 للتٌار الكهربائً
االختبارات  المحاضرة+المناقشة

الشيرية 
 كاليكمية

17+18+
19+20 

تعربؼ الطالب بالقكة  8
الدافعة الكيربائية 

 المحتثة

القكة الدافعة 
 الكيربائية المحتثة

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

21+22+
23+24 

تعريؼ الطالب بقكانيف  8
 الحث الذاتي كالمتبادؿ

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المحاثة
الشيرية 
 كاليكمية

25+26+
27+28 

تعريؼ الطالب بالتيار  8
 الكيربائي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة التيار الكيربائي
الشيرية 



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

36 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -24

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 المقرر الدراسي+ مصادر مف شبكة االنترنت

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 حصرا مختبر الكيربائية في الكمية 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التكجد

 

 اٌمجٛي  -25

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 (أسس التربية)ٚفف اٌّمشس

 ٕٚف اٌّموه

 كاليكمية

تعريؼ الطالب  4 29+30
بالخكاص الخكاص 
المغناطيسية لممكاد 
 كالفيركمغناطيسية

الخكاص 
المغناطيسية لممكاد 
 كالفيركمغناطيسية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ئ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب ئما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 
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 ابف الييثـ -الصرفة  جامعة بغداد / كمية التربية لمعمكـ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 ف١ي٠بءلَُ اٌ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -2

 أسس التربية  اٍُ / هِي اٌّموه -3

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 ؽٚٛه فؼٍٟ ٚال ٠ٛعل كهاٍخ ػٓ ثؼل ٚؽَت اٌمٛا١ٔٓ إٌبفنح

 

 االٌٚٝ  / اٌّوؽٍخ  اٌضبٟٔ -اٌفًٖ االٚي  2121-2121 اٌفًٖ / إٌَخ -5

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -6

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ  61

 1-9-2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 أ٘لاف اٌّموه -8

التالـؤ مع الحياة كذلؾ عف طريؽ تنمية الدكافع كتككيف االتجاىات مف  اعداد الطمبة اعداد يمكنيـ -1
 الالزمة لو.

 تخريج مكاطف مييئا لبناء كتطكير المجتمع. -2
 بالمسؤكلية نحك الغير.خمؽ الكعي االجتماعي لدل الطمبة كتنمية الشعكر  -3
 العمؿ عمى تحقيؽ التربية الخمقية باعتبارىا المحكر الذم تدكر حكلو برامج التربية كالتعميـ كمناىجيا. -4

 اٌجؤبِظ.

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9

 :اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ

 اكساب الطمبة معرفة:

 يتعرؼ الطمبة عمى معنى التربية، كاىدفيا كخصائصيا ككظائفيا   -1

 يتعرؼ الطمبة عمى التطكر التاريخي لمتربية. -2
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 يتعرؼ الطمبة عمى التربية في بعض الحضارات. -3

 اعالـ الفكر العربي التربكم االسالمي يتعرؼ الطمبة عمى    -4

لالسرة كالمجتمع كتكافؤ الفرص االساس االجتماعي لمتربية كالدكر التربكم يتعرؼ الطمبة عمى  -5
 التعميمية.

االساس االقتصادم لمتربية كاثرىا في تنمية المكارد البشرية كالعكامؿ يتعرؼ الطمبة عمى  -6
 .االقصادية

 لمتربية .االساس العممي يتعرؼ الطمبة عمى    -7

 .االسس الكطنية لمتربيةيتعرؼ الطمبة عمى  -8

 يتعرؼ الطمبة عمى التربية الحديثة كاعالـ الفكر التربكم الغربي.   -9

 اٌزؼوف ػٍٝ كٚه اٌّلهٍخ ٚاالٍوح فٟ ر١ّٕخ اٌٛاىع إٌٟٛٛ . -10

 

 اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  -ة 

 مساعدة الطمبة عمى تنمية ميارة المالحظة. -1

 انكاع التربية كاىدافيا كالتمييز بيف خصائصيا.مساعدة الطمبة في القدرة عمى التصنيؼ كالمقارنة بيف  -2

 مساعدة الطمبة في تنمية ميارة االستنتاج كالتحميؿ لممعمكمات الكاردة في المادة. -3

 القدرة عمى التمخيص كايجاد نقاط القكة كالضعؼ في المادة. -4

 القدرة عمى ابداء الرأم . -5

 .ِٙبهح اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ -6

 .اٌّؼوفخ اٌزٟ رٍمب٘باٌزفى١١و اال٠غبثٟ ٚرٛظ١ف  -7

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

طريقة المحاضرة ، الحكار كالمناقشة ، كاستخداـ المتشابيات كالمتناقضات كالعصؼ الذىني، منصة الكككؿ 
 ميت كانشاء صفكؼ الكتركنية كككؿ كالسرـك ، التيمكراـ .

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 .االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ  -1

 ّفٛٞ ٚرؾو٠وٞاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  -2

  اٌّْبهوبد ا١ِٛ١ٌخ اصٕبء اٌّؾبٙواد ٚاٌّْبهوخ ثبٌٕمبّبد  -3
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 االهاء اٌزٟ رطوػ اصٕبء اٌّؾبٙوح ٚاالفىبه اٌغل٠لح اٌّْبهوبد ِٓ فالي اثلاء  -4

 اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌٍّٖمبد اٌزؼ١ّ١ٍخ. -5

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.رْغ١غ ِٙبهاد اٌزفى١و إٌبلل  -1

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ. -2

 .ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  -3

 ربط مكضكعات المادة بما يحصؿ بالبيئة المحيطة بالطمبة كالقدرة عمى تكضيفيا بالحياة اليكمية. -4

 تنمية الميكؿ كاالتجاىات نحك البيئية العراقية . -5

 تثميف جيكد العمماء كالمفكريف . -6

 ابداء اىتماـ كرغبة في تطكير التربية كالتعميـ في العراؽ. -7

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاٌزمبه٠و  االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ ٚاٌّْبهوبد اصٕبء اٌّؾبٙوح 

 

 :اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

 بث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثم
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 ث١ٕخ اٌّموه -11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

 ٍبػبد  8 4 - 1

محاضرة عف مفيكـ 
التربية ككظائفيا 
 كاىدافيا كانكاعيا 

اكساب الطالب معرفة لمعنى 
التربية، كاىدؼ كخصائص 

 ككظائؼ التربية  

التربية الفرؽ بيف 
كالتعميـ / عالقة 

التربية بالعمـك االخرل 
االساس التاريخي 

 لمتربية كالتربية البدائية

ٚفك اٌفموح  ٔظوٞ

 اٌؼبّوح أػالٖ

 ٍبػبد 8 8 - 5

محاضرة عف مفيكـ 
التربية ككظائفيا 
 كاىدافيا كانكاعيا 

تربية الحضارة الصينية / 
 االسبارطية كاالثينية  –اليكنانية 

اٌفموح ٚفك  ٔظوٞ

 اٌؼبّوح أػالٖ

 ٍبػبد 8 12 - 9

محاضرة عف مفيكـ 
التربية ككظائفيا 
 كاىدافيا كانكاعيا 

التربية العربية االسالمية 
المؤسسات  –فمسفتيا كمراحميا 

كالمعاىد عند العرب الممسمميف 
 كاعالـ الفكر التربكم االسالمي 

ٚفك اٌفموح  ٔظوٞ

 اٌؼبّوح أػالٖ

 اِزؾبْ    ٍبػز١ٓ 13

14 - 18 
11 

 ٍبػبد

محاضرة عف مفيكـ 
التربية ككظائفيا 
 كاىدافيا كانكاعيا 

االساس االجتماعي 
 كاالقتصادم كالعممي لمتربية

ٚفك اٌفموح  ٔظوٞ

 اٌؼبّوح أػالٖ

 ٍبػبد 6 21 - 19
محاضرة عف مفيكـ 

التربية ككظائفيا 
االسس الكطنية لمتربية  

كالتربية الحديثة كاعالـ الفكر 

ٚفك اٌفموح  ٔظوٞ

 اٌؼبّوح أػالٖ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -11

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

  

 نكرم عباس عبد اهلل  -اسس التربية/ د. احمد حقي الحمي

 / د. عمي ىكد باعبادالتربة االسالمية فكرا كسمكمان 

 اصكؿ التربية االسالمية / عبد الرحمف النحالكم

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ) اٌّٖبكه(

 

 طرؽ البحث العممي في العمـك االجتماعية / محجكب عطية 

 المنيج التربكم مف منظكر اسالمي/ يعقكب نشكاف 

 في التربية الخمقية كاالجتاعية/ عبد الحميد حسف

اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب ) اٌّغالد اٌىزت ٚاٌّواعغ 

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و،......(
 

 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزؤذ،.....

 
 االؽلاسػوٚٗ ثٛه ث٠ٕٛذ ػٓ افالَ ٌز١ٙٛؼ  -1
 اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ  -2

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -12
 رؾل٠ش اٌّٖبكه .

 التربكم الغربي كاىدافيا كانكاعيا 

 ٍبػبد 8 25 - 22

محاضرة عف مفيكـ 
التربية ككظائفيا 
 كاىدافيا كانكاعيا 

مقدمة عف التعميـ الثانكم في 
 العراؽ

ٚفك اٌفموح  ٔظوٞ

 اٌؼبّوح أػالٖ

 ٍبػبد 8 29 - 26

محاضرة عف مفيكـ 
التربية ككظائفيا 
 كاىدافيا كانكاعيا 

ٚفك اٌفموح  ٔظوٞ مقدمة في االدارة التربكية 

 اٌؼبّوح أػالٖ

 ٍبػز١ٓ 31
 اِزؾبْ   
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 ٍجخٔمً اؽلس اٌّؼٍِٛبد ٌٍط

 اٛالػُٙ ػٍٝ وً ِب٘ٛ عل٠ل ٚؽل٠ش ِٓ وزت ِٖٚبكه 

 اٍزقلاَ اٍب١ٌت ٚٛوق ٌٍزله٠ٌ عل٠لح 

 اٍزقلاَ ِٕٖبد اٌىٛوً ١ِذ 

 أْبء ٕفٛف وٛوً والٍوَٚ 

 ػوٚٗ ثٛهث٠ٕٛذ ر١ٙٛؾ١خ 

 

 

 

 

 (المغة العربية)ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -26

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -27

 AR 102المغة العربية اٍُ / هِي اٌّموه -28

 ماجستير  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -29

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -33

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -31

 ساعة  60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -32

 2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -33

 اٌّموهأ٘لاف  -34

 تعمـ الطمبة عمى المغة العربية الفصحى . 

 ضبط قكاعدىا النحكية كالصرفية كاإلمالئية السميمة 

 معرفة الصكاب كالخطأ في العبارات كالجمؿ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -35

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

                                                                    يجب اف يتعمـ الطمبة قكاعد المغة العربية السميمة .   -1أ

 يجب اف يتعمـ الطمبة لغة القرآف الكريـ كنصكصو كمعانيو . -2أ

 يجب اف يتعمـ الطمبة قسمان مف دكاكيف العرب كنثره .  -3أ
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 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 االلقاء كالشرح ليذا المكضكع - 1ة

 يجب اف تككف ىناؾ مناقشة متكاصمة بيف االستاذ كطمبتو .  - 2ة

                                                  اجراء اختبار في نياية المحاضرة حكؿ المكضكع المخصص .   - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 المحاضرة ، الحكار ، المناقشة ، طرح االمثمة . 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االمتحانات الشيرية ، النشاط اليكمي لمطمبة . 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد   -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -36

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 
قكاعدىا النحكية 

 كالصرفية كاالمالئية 

 مستكيات المغة.  -

 نشأة المغة .  -

الفرؽ بيف فقو المغة  -
 كعمـ المغة 

مصنفات فقو المغة  -
 العربية في اخذ المغة.

 نشاط يكمي نظرم 

5+6+7+8 2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 

النحكية قكاعدىا 
 كالصرفية كاالمالئية

تعريؼ المغة عند ابف  -
 جني كدم سكسير. 

نشأة الشعر في  -
 العصر الجاىمي 

نشأة الشعر في  -
 العصر اإلسالمي

 نشاط يكمي نظرم

9+10+11
+12 

2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 
قكاعدىا النحكية 
 كالصرفية كاالمالئية

نشأة الشعر في  -
 العصر العباسي . 

 الشعراء.  -

قصيدة في المتنبي . -
 العتاب

 نشاط يكمي نظرم

13+14+
15+16 

2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 

 نشاط يكمي نظرم النحك -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -37

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 كتاب سيبكيو كشرح ابف عقيؿ 

 ال يكجد                              

قكاعدىا النحكية 
 كالصرفية كاالمالئية

 المبتدأ كالخبر.  -

 كأخكاتيا كاف -

17+18+
19+20 

2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 
قكاعدىا النحكية 
 كالصرفية كاالمالئية

 الفعؿ الماضي.  -

 الفعؿ المضارع. -

 نشاط يكمي نظرم

21+22+
23+24 

2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 
قكاعدىا النحكية 
 كالصرفية كاالمالئية

رسـ اليمزة المتكسطة  -
 كالمتطرفة كالقطع كالكصؿ 

التػػاء القصػػيرة كالطكيمػػة  -
. 

 نشاط يكمي نظرم

25+26+
27+28 

2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 
قكاعدىا النحكية 
 كالصرفية كاالمالئية

األغالط لمغكية  -
 الشائعة. 

 عالمات الترقيـ. -

 نشاط يكمي نظرم

29+30 2×5  =
10 

تعمـ المغة العربية 
الفصحى كضبط 
قكاعدىا النحكية 
 كالصرفية كاالمالئية

 .مريـنص مف سكرة  -

 . التككير سكرة -

 

 نشاط يكمي نظرم
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ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  -38

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 (ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ)ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 الصرفة / ابف الييثـكمية التربية لمعمـك  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -39

 لَُ اٌف١ي٠بء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -43

 ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ اٍُ / هِي اٌّموه -41

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -42

 اٌلٚاَ ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -43

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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  2321 -2323 اٌفًٖ / إٌَخ -44

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -45
ٍبػبد ئِزؾب١ٔخ  13 =2* 5)ػْو ٍبػبد اٍجٛػ١ب( +   5*  2

 ّٙو٠خ

 2321 -2323 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -46

 أ٘لاف اٌّموه -47

 أ: رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ا١ّ٘خ ػٍُ إٌفٌ ٚػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚفوٚػٗ ٚا٘لافٗ   

 ة: رؼوف اٌطٍجخ ثلٚه ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ فٟ ؽ١برُٙ اٌقبٕخ ِٓ فالي اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب 

ط: عؼً اٌطٍجخ ٌل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٛٙٛػبد ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رُ رله٠َٙب ٌُٙ فٟ ؽ١برُٙ ا١ٌّٕٙخ ثؼل 

 رقوعُٙ ِّٚبهٍخ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ.   

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -48

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 رؼوف ػٍٝ ػٍُ إٌفٌ ٚا١ّ٘زٗ ٚفوٚػٗ ِٚلاهٍٗ ٚا٘لافٗ.  -1أ

 رؼوف ػٍٝ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚا١ّ٘زٗ فٟ ؽ١بح اٌطبٌت ٚاٌّلهً.  -2أ

رؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِٛٙٛػبد ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ) اٌلافؼ١خ, االٔزجبٖ ٚاالؽَبً ٚاالكهان,  -3أ

 اٌّفب١ُ٘( ٚاٌزنوو ٚا١ٌَٕبْ, اٌزغن٠خ اٌواعؼخ, أزمبي اصو اٌزؼٍُ,

رؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌفوٚق اٌفوك٠خ, ٚٔظو٠بد اٌزؼٍُ ٚكٚه٘ب فٟ ر١ٍٕٛٗ ٌّبكرٗ اٌزٟ ١ٍلهٍٙب ثؼل  -4أ

 رقوعٗ

 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد رّىٕٗ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ اٌزٟ ٠ّو ثٙب. – 1ة

  اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد رّىٕٗ ِٓ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌزال١ِن ػٕل ِّبهٍزٗ ٌّٕٙخ اٌزله٠ٌ.  – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌّؾبٙوح, اٌؾٛاه, إٌّبلْخ , ٛوػ االٍئٍخ, اٌزمبه٠و ا١ِٛ١ٌخ

 إٌّٖبد االٌىزو١ٔٚخ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ   إٌْبٛ ا١ٌِٟٛ ) رمبه٠و ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح + رؾ١ٚو ٠ِٟٛ( 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -49

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 5*  2 االٚي
اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ 

 إٌفٌ

ِب ٘ٛ ػٍُ إٌفٌ, 

رؼو٠فٗ, ا٘لافٗ, 

 فوٚػٗ, ِلاهٍٗ. 

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍَٛن 5*  2 اٌضبٟٔ

اٌٍَٛن , ِؾلكاد 

اٌٍَٛن اٌج١ٌٛٛع١خ, 

 اٌج١ئ١خ. 

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5* 2 اٌضبٌش 
اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ 

 إٌفٌ اٌزوثٛٞ

رؼو٠ف ػٍُ إٌفٌ 

اٌزوثٛٞ, ا١ّ٘زٗ, 

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚػٍُ 

 إٌفٌ اٌزوثٛٞ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌواثغ
اٌزؼوف ػٍٝ ّٔبمط 

 ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞفٟ 

ّٔٛمط والٍّٚب٠و 

ٚوٛك٠ٚٓ, ّٔٛمط 

عٍيه,  –هٚثود 

 ّٔٛمط ث١ٕب١ِٓ ثٍَٛ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌقبٌِ
اٌزؼوف ثطوائك ػٍُ 

 إٌفٌ اٌزوثٛٞ

ٛو٠مخ اٌّالؽظخ 

اٌؼ١ٍّخ, اٌّالؽظخ 

اٌنار١خ, اٌّالؽظخ 

 اٌطج١ؼ١خ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌَبكً
اٌزؼوف ثطوائك ػٍُ 

 إٌفٌ اٌزوثٛٞ

اٌلهاٍبد اٌززجؼ١خ,  

إٌّٙظ االو١ٕ١ٍىٟ, 

 إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌلافؼ١خ  5*  2 اٌَبثغ

رؼو٠ف اٌلافؼ١خ, 

ر١ٕٖفٙب, ٚظبئفٙب, 

اٍزوار١غ١خ اٍزضبهح 

 اٌلافؼ١خ. 

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5* 2 اٌضبِٓ
اٌزؼوف ػٍٝ االٔزجبٖ 

 ٚاالكهان اٌؾَٟ

ِؼٕٝ االٔزجبٖ, اٌؼٛاًِ 

اٌّإصوح ف١ٗ, أٛاػٗ,  

 ػلَ االٔزجبٖ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(
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 5*  2 اٌزبٍغ
اٌزؼوف ػٍٝ االٔزجبٖ 

 ٚاالكهان اٌؾَٟ

رؼو٠ف االكهان, 

رؼو٠ف االؽَبً, 

الَبَ االؽَبً, 

فٟ اٌؼٛاًِ اٌّإصوح 

 االؽَبً ٚاالكهان.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌؼبّو
اٌزؼوف ػٍٝ اٌناووح 

 ٚا١ٌَٕبْ

رؼو٠ف اٌناووح, 

 أٛاػٙب, ٔظو٠برٙب.
 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

اٌؾبكٞ 

 ػْو
2  *5 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌناووح 

 ٚا١ٌَٕبْ

رؼو٠ف ا١ٌَٕبْ, 

 ٔظو٠برٗ.

 

 

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌضبٟٔ ػْو
اٌزؼوف ػٍٝ اٌناووح 

 ٚا١ٌَٕبْ

اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ 

ػ١ٍّزٟ اٌزنوو 

 ٚا١ٌَٕبْ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌزفى١و 5*  2 اٌضبٌش ػْو

رؼو٠ف اٌزفى١و, 

اغواٙٗ, أٛاػٗ, 

ٕفبد اٌّفىو اٌغ١ل, 

 ٛوق اٍزضبهح اٌزفى١و

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

+ )رؾ١ٚو 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌواثغ ػْو
اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق 

 اٌفوك٠خ

رؼو٠ف اٌفوٚق 

اٌفوك٠خ, أٛاػٙب, 

اٍجبثٙب, رٛى٠ؼٙب, 

 و١ف١خ ِواػبرٙب 

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

اٌقبٌِ 

 ػْو
2  *5 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق 

 اٌفوك٠خ

االٛفبي غ١و اٌؼبك١٠ٓ, 

االٛفبي ثط١ئٛا اٌزؼٍُ, 

االٛفبي اٌّزقٍف١ٓ 

ػم١ٍب, االٛفبي 

اٌّٚطوثْٛ أفؼب١ٌب 

ٚغ١و اٌّزى١ف١ٓ 

 اعزّبػ١بً.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

اٌزؼوف ػٍٝ ٔظو٠بد  5*  2اٌَبكً 
ٔظو٠خ االّواٛ 

اٌىال١ٍىٟ ٌـ ) ا٠فبْ 
ْٔبٛ ٠ِٟٛ  ٔظوٞ

)رؾ١ٚو + 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -53

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

( رؤوف محمود القٌسً, 2338علم النفس التربوي )  -

 عمان, دار دجلة

كتب ومصادر خارجٌة عن المادة خارج الكتب والمالزم  -

 المقررة .

 االنترنتشبكة  -

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍطٍجخ اٌّطجم١ٓ ٌٍّوؽٍخ اٌواثؼخ

 

 رمو٠و( ثبفٍٛف(. اٌزؼٍُ  ػْو

 5*  2 اٌَبثغ ػْو
اٌزؼوف ػٍٝ ٔظو٠بد 

 اٌزؼٍُ

ٔظو٠خ اٌزؼٍُ االعوائٟ 

 ٌـ )ٍىٕو(.
 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌضبِٓ ػْو
اٌزؼوف ػٍٝ ٔظو٠بد 

 اٌزؼٍُ

إٌظو٠خ االكهاو١خ 

ٚاالٍزجٖبه٠خ ٌـ 

 )وٍٛ٘و(.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌزبٍغ ػْو
اٌزؼوف ػٍٝ أزمبي 

 اصو اٌزؼٍُ

رؼو٠ف أزمبي اصو 

ا١ّ٘زٗ, أٛاػٗ, اٌزؼٍُ, 

 ٔظو٠برٗ.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

 5*  2 اٌؼْوْٚ
اٌزؼوف ػٍٝ اٌزغن٠خ 

 اٌّورلح

رؼو٠ف اٌزغن٠خ 

 اٌّورلح, أٛاػٙب.
 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(

اٌؾبكٞ 

 ٚاٌؼْوْٚ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّفَٙٛ. 5*  2

رؼو٠ف اٌّفَٙٛ, 

كٚه٘ب, أٛاػٙب, 

رؼٍّٙب, اٌؼٛاًِ 

 اٌّإصوح ف١ٙب.

 ٔظوٞ

ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

)رؾ١ٚو + 

 رمو٠و(
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 اٌمجٛي  -51

 فٟ ٙٛء ا١ٌخ اٌمجٛي اٌّوويٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 (ِبدح اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ )ّٔٛرط ٚفف ِمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -52

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -53

 المغة االنجميزية اٍُ / هِي اٌّموه -54

  البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -55

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -56

ك قناة  Google classroomالتعميـ األلكتركني عبر منصة 
 التمكراـ

 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -57

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -58

 ساعات إمتحانية  x 3  =3 1ساعة دراسية  +   28=  1× 28

 شيرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية  

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 16/2/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -59

 أ٘لاف اٌّموه -63

ٌزه  االعبع١خ اٌمٛاػذ ػٍٝرذس٠جُٙ ػٍٝ ِّبسعزٙب فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌزأو١ذ ٚبدح اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ِ فٟاٌطٍجخ  سفغ ِغزٜٛ

 . ب فٟ وبفخ اٌّغبالدٚاعزخذاِبرٙ اٌٍغخ اٌؼب١ٌّخ

ٚدساعخ فٟ ِٛاعٙخ اٌزطٛساد اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚا٤عشح ٚاٌّغزّغ  اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خرٛظ١ف 

 . اٌّٛمٛػبد اٌؼ١ٍّخ

  .االٔغ١ٍض٠خ ٚاٌىزبثخ فٟ اٌٍغخ زؾذسّبع ٚاٌزعِٙبسح اٌمشاءح ٚاالفٟ اٌطٍجخ رط٠ٛش لذساد 

فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٍٕٛع١ب ٚو١ف١خ  ٘بٚدٚس اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خٌقشفخ ٠ؾؼشْٚ ثم١ّخ ٚأ١ّ٘خ ِبدح ٠غؼً هٍجخ و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ ا

ٚاٌّزٛعطخ ٚاإلػذاد٠خ  االثزذائ١خوّذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط  اخزقبفبرُٙرؼبٍُِٙ ِغ هٍجخ اٌّذاسط ثؼذ اٌزخشط ِّٚبسعخ 

 ٠ش.بٌقٕبػخ ٚفٟ ِغبي اٌجؾش ٚاٌزطٛٚثؼل اٌّخزجشاد اٌجؾض١خ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ اٌّزؼٍمخ ث

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -61
 

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  - أ

  - ة
                                                  . ثّفشدارٙب ٚعٍّٙب ٚػجبسارٙب اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خاٌزؼُشف ػٍٝ ِبدح   -1أ

                    ِٚؼب١٠ش٘ب ٚؽشٚهٙب.  اٌمٛاػذ االعبع١خاٌزؼُشف ػٍٝ  -2أ

 .ثؾىً ع١ٍُ رؼ١ّك فُٙ ِؼبٟٔ ٚوٍّبد اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ -3أ         

 اٌمذسح ػٍٝ إٌطك اٌقؾ١ؼ ٌّفشداد ٘زٖ اٌٍغخ. -4أ

 اٌطٍجخ فٟ ف١بغخ االعئٍخ ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب.ص٠بدح اِىب١ٔخ  -5أ

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؼ١ٍّخ. ُفٟ ؽ١برٙ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ اٌمذسح ػٍٝ ِّبسعخ  -6أ
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 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

     ِٙبسح االعزّبع ٚاالفغبء. – 1ة

  ِٙبسح اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ.  - 2ة

 ِٙبسح إٌطك اٌغ١ٍُ. – 3ة

  .االعئٍخِٙبسح االعبثخ ػٍٝ   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (. االِزؾبٔبد

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

                                               هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح ، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب .  -1ط

ىب١ٔخ اإلعزفبدح ِٕٙب فٟ ر١غ١ش ثّب ٠ؾقً فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب اٌطٍجخ، ٚئِ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ سثو ِٛمٛػبد -2ط

                                                                                            .  م١ٕخاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٚ االعزّبػ١خرُٙ ؽ١ب

  االعبثخ ػ١ٍٙب، ٚؽً رّبس٠ٓ اٌىزبة.هشػ ا٤عئٍخ ٚ -3ط

                                                        

 ؽذاد اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ِغ اٌطٍجخ.ِٕبلؾخ اٌّٛمٛػبد ٚٚ  -4ط 

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (. االِزؾبٔبد
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 ث١ٕخ اٌّموه -62

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

 

 

1+2+3+4 

 

 

1×4=4 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي  -

اٌغٍٛن ٚاٌؼاللبد 

االعزّبػ١خ ِضً اٌزؾ١خ 

ٚاٌزؼبسف ٚاٌؾىش 

ٚاالػززاس، ٚاعّبء اٌجٍذاْ 

 ٚاٌؼٛافُ ٚاُ٘ اٌّذْ.

ر١ّٙذ ٌجؼل اٌّفب١ُ٘  -

ِضً اٌٍّف  ا٤عبع١خ

اٌؾخقٟ ٌٍفشد ٚاعّبء 

  .اٌٛظبئف

 ؽً اٌزّبس٠ٓ ٚاالعئٍخ . -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

9 .Unit1 : Hello! 

2 . Unit2 :Your world 

1 .Unit 3: All about You   

9 .Unit 4: Family and friends 

  Exercises and solutions   

 

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

5+6 

  

1×2=2 

 

اٌزؼشف ػٍٝ عٕغ١بد االلٛاَ  -

االخشٜ ٚفٕبػبرُٙ اٌزٟ 

 ٠ؾزٙشْٚ ثٙب.

ٚاٌزؼشف ػ١ٍٗ، رٕظ١ُ اٌٛلذ  -

اٌّفنالد ِٓ ؽشاة ٚهؼبَ 

 ٚعىٓ.

 ؽً اٌزّبس٠ٓ ٚاالعئٍخ ِٚشاعؼخ. -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

9 .Unit5 : The way I live 

2 . Unit6 :Every day 

Exercises and solutions   

 

 ٔظشٞ

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ

      

 

7+8+9+
10 

  

1×4=4 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّقطٍؾبد  -

االٔغ١ٍض٠خ اٌّزؼٍمخ ثؾ١بح 

االؽخبؿ ِٓ هؼبَ ٚؽشاة 

  ٚعىٓ ٍِٚجظ ٚاٌؼبة.

اٌزؼشف ػٍٝ عٕغ١بد االلٛاَ  -

االخشٜ ٚفٕبػبرُٙ اٌزٟ 

 ٠ؾزٙشْٚ ثٙب.

رٕظ١ُ اٌٛلذ ٚاٌزؼشف ػ١ٍٗ،  -

اٌّفنالد ِٓ ؽشاة ٚهؼبَ 

 ٚعىٓ.

اِىب١ٔخ لشاءح ٚوزبثخ  -

ربس٠خ ا١ٌّالد ٌجؼل 

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

9 . Unit 7: My favourites   

2 .  Unit 8: Where I live 

1 . Unit9 : Times past 

9 . Unit10 :We had a great 

time! 

Exercises and solutions   

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -63

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 

 

 English in a Simplified Way, Tahir Al-Bayati   
 New Headway Plus (Beginner) , John and Liz Soars, Oxford 

 Living English Structure, W. Stander Allen 

  

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

 

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثجؼل اٌزّبس٠ٓ اٌخبسع١خ ٌغشك االهالع ػ١ٍٙب ٚؽٍٙب.    

 اٌٝ ثؼل اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌخبفخ ثزؼٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خرٛع١ٗ اٌطٍجخ 

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 

اٌزطج١مبد  ٌٍم١بَ ثزٕف١زاٌزارٟ اٌزؼٍُ ػزّبد رٛع١ٗ اٌطبٌت فٟ ا        

داخً ا١ِٛ١ٌخ  ّبسعبدػجش اٌّ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ اٌؾ١بر١خ فٟ ِبدح

اٌؾخق١بد اٌزبس٠خ١خ، 

 ٚاٌّٙٓ، ٚاعّبء اٌؾٙٛس.

ا١ّ٘خ اٌٛلذ فٟ أغبص  -

 اٌّّٙبد ٚ االػّبي .

 ؽً اٌزّبس٠ٓ ٚاالعئٍخ. -

 

11+12+
13+14 

 

1×4=4 

اْ ٠ززوش اٌطٍجخ ِغ١ّبد  -

، اٌّالثظ ثأٌٛأٙب اٌّخزٍفخ

ٚاٌزؼج١ش ػٓ االػّبي ٚاٌغٍٛو١بد 

ثىٍّبد ٚعًّ ِف١ذح ٌٍقٛس 

  ٚاٌٍّقمبد.

اٌزؼج١ش العّبء اٌمذسح ػٍٝ  -

ٚعبئً إٌمً اٌّخزٍفخ، ٚاٌؼاللبد 

 االعزّبػ١خ اٌمبئّخ ػٍٝ اعبعٙب.

 ؽً اٌزّبس٠ٓ ٚاالعئٍخ ِٚشاعؼخ. -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

9 . Unit 11: I can do that you   

2 .   Unit 12: Please and thank 

you 

1 .Unit 13: Here and now 

9 .Unit 14: It's time to go!  

Exercises and solutions   

 

 

 

 ٔظشٞ

 

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

صُ   ٠ِٟٛ

اِزؾبْ ٔٙب٠خ 

   اٌغٕخ
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 فٟ اٌّغزّغ.اٌّؾبمشح ٚ إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 

 اٌمجٛي  -64

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اإلستيعابية المقررة  )طمبة الصباحي(أكبر مف الخطة  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

ِبدٖ ا١ٌّىب١ٔه اٌىالع١ىٟ ٚفف اٌّمشس  

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ئ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف ِجوٕ٘بً ػّب ئما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. 

 اٌجؤبِظ.

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -65

 لَُ اٌف١ي٠بء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -66

 PHM ١ِ103ىب١ٔه /اٌٖف االٚي اٍُ / هِي اٌّموه -67

 ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌؾٚٛه االٌىزوٟٚٔ ؽَت اٌغلٚي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -68

 2020/2021 إٌَخاٌفًٖ /  -69

 رمو٠جبٍبػخ كها١ٍخ   90 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -70

 15/12/2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -71

  أ٘لاف اٌّموه -72
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رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اٌّجبكٞء االٍب١ٍخ ٌف١ي٠بء ١ِىب١ٔى١خ اٌؾووخ ثبٔٛاػٙب ٚاٌمٛا١ٔٓ االٍب١ٍخ ٌزف١َو 

 ثى١ف١خ ّوػ اٚ رف١َو ٘نٖ اٌظٛا٘و ٚلٛا١ٕٔٙب ظٛا٘واٌؾووخ اٌطج١ؼ١خ ٚاػلاك اٌطبٌت اٌطٍجخ

 و١ف١خ رٛظ١ف ٘نٖ اٌّؼوفخ فٟ االٍزفبكح ِٓ اٌزطج١مبد اٌّزٛفوٖ فٟ اٌؾ١بح.
 رٛم١ؼ اِضٍخ ٚالؼ١خ ٠ؼ١ؾٙب اٌطبٌت فٟ ؽ١برٗ

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -73

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ِٚٓ صُ اٌى١ّبد اٌّورجطخ ثٙب ، االٍب١ٍخ اٌم١ب١ٍخ ٚٚؽلاد ل١بٍٙباٌى١ّبد رؼو٠ف  -1

ٕٚف لٛا١ٔٓ اٌؾووخ االٍب١ٍخ ِغ اِضٍخ ٚالؼ١خ َِزقوعخ  ثب١ٌخ ؽَب٘ب ٚو١ف١خ رؾل٠ل ٚؽلاد ل١بٍٙب.

 ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ. اٌزًٍََ اال١َٔبٟٔ فٟ ّوػ أٛاع ؽووخ االعَبَ ّٚوػ اٌمٛا١ٔٓ افبٕخ ٌىً ؽووخ. 

 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

  . فجوح ػ١ٍّخ ٌٍّفب١ُ٘ إٌظو٠خ اٌّلهٍٚخ ِٓ فالي اٌّقزجو اٌؼٍّٟئوَبة اٌطبٌت  - 1

 .ِٙبهح اٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزله٠ٌ اٌؾل٠ضخ فٟ ّوػ اٌّٛا١ٙغئوَبة اٌطبٌت   - 2 

     

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ٚٛوػ  ػٓ ٛو٠ك أْبء ِغّٛػٗ ثبٌزٍىواَ .إٌّبلْخِغ اٌطٍجخ .اٌؾٛاه،  ثبٍزقلاَ ِٕٖبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ

 اٌىزو١ٔٚٗ.اِزؾبٔبد األِضٍخ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

، ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً ٌىً فقً ِغزمً  ٌىزش١ٔٚٗاال االِزؾبٔبد

 ػٍٝ ؽىً فٛسَ ِؼذ عبثمب االخزجبس اٌّفبعٟء )اٌىٛص((. اٌىزش١ٔٚب هبٌت ٚهبٌجخ

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ اٌزٛافً ِغ  ، ٌغشكٚرشفغ اٌىزش١ٔٚب اٌّؾبمشحرغغ١ً هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء  -1

 ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب.
 ٠زون ٌٍطٍجخ اِىب١ٔخ رف١َو ثؼ٘ اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ فالي اٌّؾبٙوح -2
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؾٛاه،إٌّبلْخ، ٚٛوػ األِضٍخ.االٌىزو١ٔٚٗ ،  اٌّؾبٙوح

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

، ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً ػٓ هش٠ك ّٔبرط وٛوً دسا٠فاالِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 ( اٌىزش١ٔٚب اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

ٌّٛاوجخ  ــاٌّزٛفوح فٟ اٌؾبٍجبد ٚاٌّٛثب٠الررفؼ١ً اٍزقلاَ ٍٚبئً االرٖبي ٚاٌز١ٙٛؼ اٌؾل٠ضخ  -1ك

 ـاؽلس اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ اٌّورجطخ ِغ اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ إٌظو٠خ
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 ث١ٕخ اٌّموه -74

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

1+2+3+4  3×4=12 اوزغبة اٌّؼشفخ فٟ  

لٛا١ٔٓ ِغبي فُٙ ِؼٕٝ 

اٌؾشوخ ثبٔٛاػٙب ِغ 

.  اٌّغزخذِخ اٌٛؽذاد  

اٌم١بط ٚاٌؾشوخ ثجؼذ ٚاؽذ 

ٚؽشػ اٌّؼٕٝ اٌم١ض٠بٚٞ 

ٌٍّزغٙبد ٚاٌى١ّبد 

 اٌؼذد٠خ

 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

5+6+7+8  3×4=12  اوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

   اٌؾشوخ ٚاٌمِٜٛغبي 

اٌؾشوخ ثجؼذ٠ٓ ٚاٌمٜٛ 

 اٌّشافمخ ٌٍؾشوخ 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
9+10+11+

12 
3×4=12 اوزغبة اٌّؼشفخ فٟ  

اٌؾشوخ اٌذائش٠خ ِغبي 

 إٌّزظّخ

رفغ١ش اٌّؼٕٝ اٌف١ض٠بٚٞ 

ٌٍؾشوخ اٌذائش٠خ إٌّزظّخ ِغ 

اٌزٛم١ؾ١خ ِٓ اٌؾ١بحاالِضٍخ   

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
13+14+15+

16 
3×4=12 ؽشػ ػبَ ِٚفقً ػٓ  ِفب١ُ٘ اٌؾغً ٚاٌطبلخ 

اٌّؼٕٝ اٌف١ض٠بٚٞ ٌٍؾغً 

ِغ اؽىبي  ٚو١ف١خ سثطٗ

 اٌطبلخ

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
17+18+19+

20 
 ِفب١ُ٘ ؽفع اٌطبلخ   12=4×3

 

 

ؽشػ ػبَ ِٚفقً ٌّفب١ُ٘ 

ؽفع اٌطبلخ ٚاٌمٛا١ٔٓ 

 اٌخبفخ ثٙب

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
21+22+23+

24 
3×4=12 ِفب١ُ٘ اٌزقبدِبد  

 ٚاٌضخُ اٌخطٟ 

ػبَ ِٚفقً ٌٍّؼٕٝ ؽشػ 

اٌف١ض٠بٚٞ ٌٍزقبدِبد 

َ ِبث١ٓ االعغبَ ِٚفٙٛ

 ؽفع اٌضخُ

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

25+26 28

+27+ 

3×4=12 ِفب١ُ٘ اٌؾشوخ  

 اٌذٚسا١ٔخ

ػبَ ٌٍؾشوخ اٌذٚسا١ٔخ  ؽشػ

ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّغزخذِخ 

ٌٍزفغ١ش ِغ اٌّقٍؾبد 

اٌّشرجطخ ثٙباٌؼ١ٍّخ   

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

30+29 3× ِشاعؼخ ػبِخ ٌٍّمشس  اِىب١ٔخ ِشاعؼخ اٌفقٛي  6=2

اٌذساعٟ ِغ اِىب١ٔخ 

رؾغ١ٓ اداء اٌطبٌت ِٓ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -75

اٌىزت اٌّموهح  -1

 اٌّطٍٛثخ

1 – Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

 

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -2

 )اٌّٖبكه(

2- physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  ( أ

ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و 

 ).....، 

 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ة

 االٔزو١ٔذ ،.....
https://phet.colorado.edu 

 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -76

رُ رؼي٠ي اٌفٖٛي اٌلها١ٍٗ اٌّموهٖ ثبِضٍٗ ٚرّبه٠ٓ ِؾٌٍٛٗ اٙبف١خ ٌَّبػلٖ اٌطبٌت فٟ   -1

 اٌّفَٙٛ اٌؼٍّٟ اٌّؼطٝ.اٍز١ؼبة 
اٙبفخ ِٛٙٛع اٌّزغٙبد ٚرؾ١ٍٍٙب ٌزؼي٠ي ٚفُٙ اٌى١ّبد اٌف١ي٠بئ١ٗ اٌّزغٙخ فٟ اٌفٖٛي  -2

 اٌزب١ٌٗ.
 اػطبء اٌّي٠ل ِٓ االٍئٍٗ ٌىً ٚؽلٖ كها١ٍٗ وٛاعت اٙبفٟ . -3

 

 

  رىشاس ِؾبٚالد االخزجبس



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

64 
 

  (فيزياء خواص المادة)ٚفف اٌّمشس   

 

 الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -77

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -78

 فيزياء الحرارة كخكاص المادة  اٍُ / هِي اٌّموه -79

 PHM 101/  البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -83

 الحضكر االسبكعي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -81

  2021 - 2020 اٌفًٖ / إٌَخ -82

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -83

 ساعات إمتحانية  x 3 =9 3ساعة دراسية  +    56=  2× 28

 شيرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية  

 16/12/2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -84

 أ٘لاف اٌّموه -85

 . مكضكع الحرارة كخكاص المادة كدكرىا في فيـ مبادئ الفيزياء كفي الحياة اليكمية تعرؼ الطمبة عمى 

 كيفية تكظيؼ ىذه المعرفة في مكاجية مكاقؼ الحياة اليكمية في مجاؿ التربية كالتعميـ كاألسرة كالمجتمع. 

مادة الفيزياء كدكر الحرارة  في تأريخ عمـ يشعركف بقيمة كأىمية  لمعمكـ الصرفة يجعؿ طمبة كميات التربية
االبتدائية تعامميـ مع طمبة المدارس بعد التخرج كممارسة إختصاصاتيـ كمدرسيف في المدارس  الفيزياء ككيفية

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 . كبعض المختبرات البحثية في دكائر الدكلة في مجاؿ البحث كالتطكيرالمتكسطة كاإلعدادية ك 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -86

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

التعُرؼ عمى مادة الحرارة كخكاص المادة ، ككيؼ نشأت  تبمكر كأصبحت حاجة إنسانية لمتطبيقات  -1أ
 اليندسية كالتكنمكجيا، ك كذلؾ التعرؼ عمى طرائقو كمجاالتو كنظرياتو.

 التعُرؼ عمى القكانيف كمعاييرىا كشركطيا، كاألزمات التي تمر بيا، ك فكائدىا لممجتمع. -2أ

 أٛاع ِمب١٠ٌ كهعخ اٌؾواهح . ػٍٝ التعُرؼ  -3أ

 ػٍٝ اٌقٛآ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٌٍّٛاك. التعُرؼ -4أ

 . ٚاٌىٙوثبئ١خ ٌٍّٛاك اٌّغٕب١َ١ٛخ ػٍٝ اٌقٛآ  التعُرؼ  -5أ

 ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌو اثؼخ ٌٍّبكح ) اٌجالىِب(. التعُرؼ   -6أ

 

 

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

إكساب الطالب معرفة بالحرارة كخكاص المادة ، حيث مف الممكف لمطالب تحكيؿ ىذه المعرفة  - 1ة
 إلى سمكؾ كتصرؼ عندما يقتضي المكقؼ إستجابة معينة لحؿ مشكمة ما .    

رؾ٠ًٛ ٘نٖ اٌّؼوفخ ئٌٝ ٍٍٛن  بٚاٌؼٛاًِ اٌّٙلكح ٌٙب، ٠ّٚىٓ ٌٙ بٌؾواهح ئوَبة اٌطبٌت ِؼوفخ ث - 2ة

 ٠َُٙ فٟ ئثؼبك اٌؼٛاًِ اٌّٙلكح ٌٙب، ٠ٕٚؼُ ثبٌزٛافك اٌْقٖٟ ٚاٌزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ِ ف١ٙب .
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    - 3ة    

ككذلؾ بشكؿ فيديكات  pdfالمحاضرات االلكتركنية كالتي تضمنت عرض المادة عمى شكؿ ممفات   -1
 كيتـ فييا الحكار كالمناقشة كطرح األمثمة.

 المختبر العممي كيتـ فيو الحكار المباشر مع الطمبة كالمناقشة  -2

 . استخداـ المعمكمات المتكفرة عبر اإلنترنت -3

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      -4ة    

لمطمبة )التحضير اليكمي كتسجيؿ المشاركة لكؿ طالب اإلمتحانات الشيرية، كالكاجبات البيتية كالنشاط اليكمي 
 كطالبة (.

 

 

 

 

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

مكانية إجابتيـ عمييا . -1ط   طرح األسئمة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة كا 

مكانية  -2ط ربط مكضكعات الحرارة كخكاص المادة بما يحصؿ في البيئة التي يعيشيا الطمبة ، كا 
 اإلستفادة منيا في تيسير الحياة كالتمتع باإلنجازات العممية كالتكنمكجية.  
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طرح األسئمة كالبحث عف آخر مستجدات الحرارة كخكاص المادة فيما يتعمؽ بالبناء مف عمارات  -3ط
 كجسكر حديثة اإلنشاء عبر منظكمة اإلنترنت

  في البيئة التي يعيشيا الطمبة  هثٜ ِٛٙٛػبد اٌؾواهح ٚفٛآ اٌّبكح  -4ط

 

 

 

 

 

 

 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ  -ك 

  ر١ّٕخ اٌملهاد اٌن١ٕ٘خ ٌٍطبٌت ػػػػػػ -1ك

  ر١ّٕخ اٌملهاد اٌّٙبه٠خ ػ -2ك

  اٌزؼبًِ ِغ ِمب١٠ٌ كهعخ اٌؾواهح ) اٌّؾبه٠و(   -3ك
  ؼوف١خ ر١ّٕخ اٌملهاد اٌّ   -4ك
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٌٛؽلح / اٌَّبق اٍُ 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

إكتساب المعرفة في  8=4×2 1+2+3+4
مجاؿ فيزياء الحرارة 

كدكرىا في بناء الحضارة 
اإلنسانية بشكؿ عاـ.  
كتحديد انكاع  المحارير 
 كميكانيكية انتقاؿ الحرارة 

  ـ  ل١بً كهعخ اٌؾواهح -
 انكاع المحارير -
 التمدد الحرارم -
 طرؽ انتقاؿ الحرارة -

 

 إمتحاف نظرم

 ك نشاط يكمي 

إكتساب المعرفة في    8=4×2 5+6+7+8
مجاؿ مصادرالطاقة 
كالقانكف االكؿ 
 لمثرمكداينمؾ  

ِٖبكه اٌطبلخ  -

 اٌؾواه٠خ

 اٌؾواهح إٌٛػ١خ -

اٌمبْٔٛ االٚي  -

 ٌٍضوِٛكا٠ّٕه

 

 إمتحاف نظرم

 ك نشاط يكمي 

9+10+11
+12 

إكتساب المعرفة في    8= 4×2
التميز بيف الغاز المثالي 
 كالغاز الحقيقي 

اٌغبى اٌؾم١مٟ  ٚ اٌغبى  -

 اٌّضبٌٟ 

إٌظو٠خ اٌؾوو١خ  -

 ٌٍغبىاد

 Cv ٚCpاٌؼاللخ ث١ٓ  -

 

 إمتحاف نظرم

 الفصؿ األكؿ 

13+14+
15+16 

إكتساب المعرفة في  8=4×2
مجاؿ الكثافة ككذلؾ 

 المزكجة 

 اٌىضبفخ ٚاٌٛىْ إٌٛػٟ -

 اٌْل اٌَطؾٟ -

 ِؼبكٌخ ثؤٌٟٛ -

 اٌٍيٚعخ -

 

إمتحاف  نظرم
كنشاط يكمي 
ثـ إمتحاف 
 نصؼ السنة
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17+18+
19+20 

إكتساب المعرفة  8=4×2
الخصائص الميكانيكية 

 لممكاد . 

 انكاع االجيادكاالنفعاؿ-

 معامؿ يكنؾ-

العالقة الخكاص  -
 الميكانيكية كدرجة الحرارة

 

 إمتحاف نظرم

 ك نشاط يكمي

  

21+22+
23+24 

 

25 ×26 

 2×4=8 

 

 

2x 2 =4 

 

 

 

إكتساب المعرفة في 
مجاؿ الخكاص 

 المغناطيسية لممكاد.

إكتساب المعرفة في 
مجاؿ الخكاص الكيربائية 

               لممكاد. 

دراسة الخكاص  -
 ناطيسية لممكاد مغال

 تصنيؼ المكاد  -

 المكصكلية الكيربائية- 

المكصالت كالعكازؿ  -
 كاشباه المكصالت 

 نظرم

 

 

 نظرم

 إمتحاف  

 ك نشاط يكمي

 

 إمتحاف 

 ك نشاط يكمي  

27  ×28 

 

2×2=4 

 

إكتساب المعرفة في 
مجاؿ الحالة الرابعة 
     لممادة كىي البالزما 

معرفة الفرؽ بيف  - 
 حاالت المادة

 اشكاؿ البالزما-

 اىمية دراسة البالزما-

 

 إمتحاف نظرم

 ك نشاط يكمي 

إكتساب المعرفة في  4=2×2 29+30
مجاؿ المكاد المتراكبة 
كالمكاد المدعمة كالمكاد 

 تصنيؼ المكاد  -
 انكاع المكاد المتراكبة -
محاسف كمساؤ المكاد  -

 إمتحاف نظرم

 ك نشاط يكمي 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -87

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
  اٌّموهوزت 
      ٜأفو 

 : النصوص األساسية

التكجد نصكص اكمقررات ثابتة في الدراسة الجامعية كانما تككف متغيرة 
 حسب التطكرات التي تحدث في ىذا المجاؿ.

   رةظرارىا مف اجتماع االقساـ المتناقحسب ماتـ ا كتب المقرر:

1- Heat and properties of Materials ,by Kadem Ahmed 

mohemed    

2- The Science and Engineering of Materials, 
 th

ed 

Donald R. Askeland – Pradeep P. Phulé  

3- Classification of materials  JosepPoch March  

 اخرى : 

الحرارة  تكجيو الطمبة لمتابعة ما يرد مف مكقع في عمـ الفيزياء متعمؽ بمادة
  .كخكاص المادة 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

 ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد

فٟ ِبكح اٌؾواهح ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

 (ٚفٛآ اٌّبكح

يتمتع الطمبة بإجراء العديد مف التجارب العممية تحت إشراؼ 
 أساتذة أكفاء في ىذا المجاؿ .

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

تكجيو الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع التطبيقات 
الحياتية في مادة الحرارة كخكاص المادة عبر المشاىدة اليكمية 

 في المجتمع.

 

 

 

 المتركبة االساسية 
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 اٌمجٛي  -88

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم    اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ِبدح اٌش٠بم١بد اٌّمشسٚفف 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -89
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ

 اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -90
 لَُ اٌف١ي٠بء

 اٍُ / هِي اٌّموه -91
106 PHMT1 س٠بم١بد 

 اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -92
 اٌجىبٌٛه٠ًٛ

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -93
 ىزوٟٚٔ  ٚؽَت اٌغلٚي اٌّؼٍٓ ثبٌمَُ اٌلٚاَ اٌ

 اٌفًٖ / إٌَخ -94
2020/2021 

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -95
 ٍبػخ كها١ٍخ   90

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -96
2020/2021 

 أ٘لاف اٌّموه -97

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اٌّجبكٞء االٍب١ٍخ ٌف١ي٠بء ١ِىب١ٔى١خ اٌؾووخ ثبٔٛاػٙب ٚاٌمٛا١ٔٓ االٍب١ٍخ ٌزف١َو 

 ظٛا٘واٌؾووخ اٌطج١ؼ١خ ٚاػلاك اٌطبٌت اٌطٍجخ ثى١ف١خ ّوػ اٚ رف١َو ٘نٖ اٌظٛا٘و ٚلٛا١ٕٔٙب

 و١ف١خ رٛظ١ف ٘نٖ اٌّؼوفخ فٟ االٍزفبكح ِٓ اٌزطج١مبد اٌّزٛفوٖ فٟ اٌؾ١بح.

اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ئ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ 

ِجوٕ٘بً ػّب ئما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 اٌجؤبِظ.



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

72 
 

 رٛم١ؼ اِضٍخ ٚالؼ١خ ٠ؼ١ؾٙب اٌطبٌت فٟ ؽ١برٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -98

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ِٚٓ صُ اٌى١ّبد اٌّورجطخ ثٙب ، اٌى١ّبد االٍب١ٍخ اٌم١ب١ٍخ ٚٚؽلاد ل١بٍٙبرؼو٠ف  -1

ٕٚف لٛا١ٔٓ اٌؾووخ االٍب١ٍخ ِغ اِضٍخ ٚالؼ١خ َِزقوعخ  ل١بٍٙب.ثب١ٌخ ؽَب٘ب ٚو١ف١خ رؾل٠ل ٚؽلاد 

 ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ. اٌزًٍََ اال١َٔبٟٔ فٟ ّوػ أٛاع ؽووخ االعَبَ ّٚوػ اٌمٛا١ٔٓ افبٕخ ٌىً ؽووخ. 

-   

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 .  اٌّقزجو اٌؼٍّٟفجوح ػ١ٍّخ ٌٍّفب١ُ٘ إٌظو٠خ اٌّلهٍٚخ ِٓ فالي ئوَبة اٌطبٌت  - 1

 .ِٙبهح اٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزله٠ٌ اٌؾل٠ضخ فٟ ّوػ اٌّٛا١ٙغئوَبة اٌطبٌت   - 2 

     

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

.اِزؾبٔبد ٚٛوػ األِضٍخ. .إٌّبلْخِغ اٌطٍجخ .اٌؾٛاه اٍزقلاَ اٌَجٛهح اٌنو١خ فٟ اٌمبء اٌّؾبٙواد.

 رؾو٠و٠خ
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 ٛوائك اٌزم١١ُ      

، ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً اٌزؾش٠ش٠خ ٌىً فقً ِغزمً  االِزؾبٔبد

 االخزجبس اٌّفبعٟء )اٌىٛص(هبٌت ٚهبٌجخ(. 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب. -1

 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ فالي اٌّؾبٙوح ٠زون ٌٍطٍجخ اِىب١ٔخ رف١َو ثؼ٘ -2

   

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح،اٌؾٛاه،إٌّبلْخ، ٚٛوػ األِضٍخ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً  اٌٛاعجبد اٌج١ز١خاالِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ ،

 هبٌت ٚهبٌجخ (

 ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ  -ك 

ٌّٛاوجخ  ــرفؼ١ً اٍزقلاَ ٍٚبئً االرٖبي ٚاٌز١ٙٛؼ اٌؾل٠ضخ اٌّزٛفوح فٟ اٌؾبٍجبد ٚاٌّٛثب٠الر -1ك

 ـاؽلس اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ اٌّورجطخ ِغ اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ إٌظو٠خ
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 ث١ٕخ اٌّموه -99

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

فُٙ ٔظُ االػذاد  12=4×3 1+2+3+4

ٚاٌذٚاي اٌش٠بم١خ 

ٚاٌغب٠خ 

 ٚاالعزّشاس٠خ  

1- Functions 

2-Functionsanalysis and 

graphic 

3-Properties functions 

4-Mathematical models 

5-Limit and continuty 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ ٚاعت ث١زٟ 

 +  اِزؾبْ          

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  12=4×3 5+6+7+8

فُٙ اٌّؼبٌذٌٗ 

اٌخط١خ ٚاٌق١غخ 

اٌؼبِٗ ٌٙب ٚاٌخو 

اٌّٛاصٞ ٚثؼل 

 اٌزطج١مبد 

1-Equation of line 

2-General forms for 

equations of lines 

3-Parallel lines 

4-Perpendicular lines 

Angle between lines 

5-Physical application 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ ٚاعت ث١زٟ 

 +  اِزؾبْ          

9+10+11+

12 

فُٙ اٌّؾزمخ ٚ  12=4×3

هشق االؽزمبق 

 االؽزمبق

 

 

1-Derivatives 

2-General rules 

3-Slope and rates 

4-Techniques of 

derivatives  

  

 

ؽً اعئٍخ +  ٔظشٞ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
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13+14+15+

16 

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  12=4×3

رطج١ك اٌّؾزمخ  

ثبٌّغبئً ٚ 

 رطج١مبرٙب 

 1-Chain rule 

2-Maximum and 

minimum 

3-Implicit Differentiation 

 4-Application 

 

ؽً اعئٍخ +  ٔظشٞ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

17+18+19+

20 

فُٙ اٌزىبًِ   12=4×3

ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ 

ٚهشق اٌزىبًِ  

 ٚرطج١مبرٙب

  

1-Integration 

2-General rules 

3-Integration Methods 

4-Application(Work, 

Pressure ,Heat and 

Force 

ؽً اعئٍخ +  ٔظشٞ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

21+22+23+

24 

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  12=4×3

اؽزمبق ِؼىٛط 

اٌذٚاي اٌّضٍض١خ 

ِٚؼشفخ ثؼل 

 اٌخٛاؿ ٚرىبٍِٙب

1-Trigonometric Functions 

2-Properties 

3-Derivative 

4-Integral 

Application 

 

  

ؽً اعئٍخ +  ٔظشٞ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

25+26

28+27+ 

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  12=4×3

اؽزمبق اٌذاٌخ  

االع١خ 

ٚاٌٍٛغبسر١ّخ 

ِٚؼشفخ ثؼل 

 اٌخٛاؿ ٚرىبٍِٙب

1-Expoential and 

logarithmic function 

2-Properties 

3-Derivative form 

  

ؽً اعئٍخ +  ٔظشٞ

 ٚاعت ث١زٟ



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

76 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -100

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ:

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 

 وزت اٌّموه 

      ٜأفو 

 إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

 2 – Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006  

 

ِزطٍجبد  فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛلغ اٌىزوٟٚٔ (

Classroom  

اٌقلِبد االعزّبػ١خ )رًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 ا١ٌّلا١ٔخ(إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد 

 ِؾبٙواد رطج١م١خ رؼوٗ ٌٍطٍجخ 

 

 اٌمجٛي  -101

 فٟ ٙٛء آ١ٌخ اٌمجٛي اٌّوويٞ    اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أوجو ِٓ اٌقطخ االٍز١ؼبث١خ اٌّموهح     أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  6=2×3 30+29

رطج١ك اٌزىبًِ فٟ 

 اٌّغبئً اٌؾ١بر١خ 

Integral Form 

 Application 

ؽً اعئٍخ +  ٔظشٞ

 ٚاعت ث١زٟ
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ِبدح ؽمٛق االٔغبّْٔٛرط ٚفف اٌّمشس  

 

 

 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإٍَخ  -132

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -133

 HR 101/  حقكؽ االنساف كالديمقراطية اٍُ / هِي اٌّموه -134

135-    

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -136

 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -137

 ساعة 30 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -138

 2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -139

 أ٘لاف اٌّموه -113

 تعرٌف الطلٌة على فهم حقوق االنسان فً الحضارات القدٌمة واالدٌان

 السماوٌة و ارتباط هذه الحقوق بالتشرٌعات والقوانٌن الحالٌة 

 واهمٌة الممارسات الدٌمقراطٌة حسب االنظمة الدولٌة 

 ممارسته لعملٌة االنتخاباتومشاركة الفرد بالرأي الواضح فً 

 وهذه االراء البناءة تصب فً خدمة المواطن والمجتمع

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -111

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

 اْ فُٙ اٌطبٌت ٌؾمٛلٗ اٌؼبِخ ٚاؽزواَ ؽمٛق االفو٠ٓ  -1أ

 ؽَت اٌزْو٠ؼبد اٌمل٠ّخ ٚاالك٠بْ اٌَّب٠ٚخ ِّٚبهٍزٗ -2أ

 اٌؾك لٟ اٌوأٞ فٟ ِغبالد اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك ٚاالعزّبػ١خ  -3أ

 ؽبٙوا  -4أ

  -5أ

   -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ   -ة 

  ّوػ اٌّفوكاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع رىَت اٌطبٌت فُٙ عل٠ل - 1ة

 للحٌاة فً المجتمع وتحول هذه المفردات الى سلوك  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االمثلة  –طرح االسئلة  –المناقشة  -الحوار –المحاضرة 
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 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 التحضٌر الٌومً  –االمتحانات الشهرٌة  –االمتحانات الٌومٌة 

 

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 المناقشة الجادة والفعلٌة واالجابة الصرٌحة والواضحة لالسئلة -1ط

 ربط المفردات مع االحداث الٌومٌة ومناقشتها -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 التحضٌرات الٌومٌة –االمتحانات الشهرٌة  –االمتحانات الٌومٌة 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االمثلة –طرح االسئلة  –المناقشة  -الحوار –المحاضرة 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 مناقشة االحداث الٌومٌة "االخبار" واالجابة عنها -1ك

 مشاركة الطلبة -2ك

 -3ك

    -4ك
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 اٌّموهث١ٕخ  -112

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 

   4 

اكتساب معرفة حقوقه 

العامة وحقوق االخربن 

من خالل الحقوق فً 

الحضارات واالدٌان 

والتشرٌعات الحدٌثة فً 

المجتمعات وفً االمور 

واالقتصادٌة السٌاسٌة 

 واالجتماعٌة

حقوق االنسان فً 

الحضارات القدٌمة/ 

العراقٌة الٌونانٌة 

 الرومانٌة 

 

 نظري 

 

امتحان + نشاط 

 ٌومً 

5+6+7+8 

 
حقوق االنسان فً االدٌان 

السماوٌة االسالم 

 والمسٌحٌة

 

   = 

 

 مناقشة 

9+11+11+

12 
 

دستور جمهورٌة العراق 

) الحقوق االقتصادٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة 

  والثقافٌة (

 

 

   = 

 

 بحوث نظرٌة 

13+14+15

+16  
بعض المواد من االعالن 

 العالمً لحقوق االنسان 

 

   = 

 

17+18+19

+21 
 

مضمون االعالن العالمً 

االعتراف الدولً 

 ومراحله 

 المنضمات غٌر الحكومٌة 

 

   = 

 

21+22+23

+24 
 

  مات غٌر الحكومٌةظالمن

 

    = 

 

25+26+27

+28 

 

  -تعرٌفها-الدٌمقراطٌة

مظاهر -الصعوبات

 الدٌمقراطٌة 

 ركائزها والٌاتها

 الدستور الٌمقراطً

 

 

 

    = 

 

29+31 
 

العالقة بٌن الدٌمقراطٌة 

 وحقوق االنسان
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -113

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 االنسان / تطورها / مفاهمٌمها / حماٌتهاحقوق 

 المنشورا ت والتقارٌر حول حقوق االنسان / جامعة بغداد

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -114

 حسب القبول المركزي اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اكبر من الخطة االستٌعابٌة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    = 
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 اٌضب١ٔخاٌّشؽٍخ 
 المرحلة الثانٌة

 الوحدات اٌغبػبد اسم المادة)انكلٌزي( اسم المادة)عربً( رمز المقرر

 اٌؼٍّٟ إٌظشٞ

291PHOP البصرٌات Optics 3 2 7 

299PHAS الفلك Astronomy 2 ---- 4 

292PHEA ٌة ئالكهربا
 I Iوالمغناطٌسٌة

Electric and Magnetism I I 2 2 5 

291PHMT الرٌاضٌاتI I Mathematics I I 3 ---- 6 

299PHS الصوت والحركة الموجٌة Sound and wave motion 2 ---- 4 

215 PHC2 الحاسبات I I Computer I I ------ 2 1 

291PHED  ادارة وتعلٌم ثانوي
 تربوٌة

secondary Education and Educational 

Administration 

2 ---- 4 

291PHDP  نفس النموعلم Developmental psychology 2 ---- 4 

299PHRM ًاسس البحث العلم Fundamentals of scientific research 2 ---- 4 

291 PHEN2 لغة انكلٌزٌة English Language 1 ----- 2 

 41 6 19  المجموع 

 

 

 ٌٍّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِخطو ٠ٛمؼ ٔغجخ اٌّٛاد االخزقبؿ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼبِخ

 

 

5 5 

 المواد التربوٌة والعامة  المواد االختصاص 
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 ٚفف اٌّمشس اٌؾبٍجبد )ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ()ٚفف اٌّمشس

 

 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -115

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -116

 )المرحمة الثانية  (الحاسبات  اٍُ / هِي اٌّموه -117

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -118

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -119

 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -123

 ساعة دراسية 30 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -121

 2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -122

 أ٘لاف اٌّموه -123

 تعريؼ الطالب بأساسيات الحاسبات.

 تعريؼ الطالب برياضيات المصفكفات ككيفية التعامؿ مع الحاسبة مف خالؿ ىذه المصفكفات.

 .الخاصة بجياز الحاسبةتعريؼ الطالب بالجانب النظرم 

 ( .MatLabتعريؼ الطالب  بمغة البرمجة )

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 ربط الجانب النظرم بالجانب العممي باستخداـ الحاسبات.

 كالتي تخص التعامؿ مع المصفكفات . (MatLab)ادراج مجمكعة كبيرة مف ايعازات 

 .(MatLab)تعميـ الطمبة اساسيات رسـ الدكاؿ الرياضية المختمفة باستخداـ لغة البرمجة

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -124

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ( .MatLabتعريؼ الطالب  بمغة البرمجة )-1أ

 ( كالتي تخص التعامؿ مع المصفكفات .MatLabادراج مجمكعة كبيرة مف ايعازات )-2أ

 (MatLab) تعميـ الطمبة اساسيات رسـ الدكاؿ الرياضية المختمفة باستخداـ لغة البرمجة -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اكساب الطالب ميارة التعرؼ كتغيير مكاصفات الحاسكب بناءن عمى احتياجو. - 1ة

 ( .MatLabلغة البرمجة ) اكساب الطالب ميارة استخداـ نظاـ الحاسبة باستخداـ  - 2ة

 .(MatLabالمختمفة باستخداـ لغة البرمجة )رسـ الدكاؿ الرياضية اكساب الطالب ميارة   - 3ة

   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 المحاضرة ،التعميـ باستخداـ الحاسبة ) تطبيؽ عممي (،  الحكار ، المناقشة ، كطرح األمثمة .
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 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

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

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

مكانية إجابتهم عميها .  -1ط ربط  -2ططرح األسئمة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة وا 
مكانية اإلستفادة منيا في تيسير  مكضكعات الحاسكب بما يحصؿ في البيئة التي يعيشيا الطمبة ، كا 

لحؿ  (MatLab)الحياة كالتمتع بامكانيات الحاسبة لحؿ المشاكؿ العممية كاستخداـ لغة البرمجة 
 المشاكؿ المختمفة كالتي تكاجو مختمؼ االختصاصات .  

 -3ط

   -4ط

 

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌز    

 المحاضرة ، الحكار ، المناقشة ، كطرح األمثمة .

 

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ  

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



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

86 
 

 

 

 

 

 ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف  -ك 

 . (MatLab)االٍزقلاَ االِضً ٌٍؾبٍجخ اٌْق١ٖخ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ  -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -125

 اٌَبػبد األٍجٛع

ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

اكساب  4=4×1 1+2+3+4
المعرفة في 
عمـ الحاسكب 
كتحكيؿ ىذة 
المعرفة الى 
سمكؾ يسيـ 
في تعممة 
المكاد 
الدراسية 
 االخرل.

كجعؿ 
الطالب قادران 
عمى حؿ 
مختمؼ 
المشكؿ 

باستخداـ لغة 
البرمجة 

(MatLab) 
. 

 Introduction to 

matlab 

 Mathematical 

Operations 

 Variables & 

Constants 

 Variables & 

Constants 

Naming Rules 

Experimental 
+ 

Theoretical 

 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 

 Reserved Words in .1 كذلؾ 4=4×1 5+6+7+8

MATLAB 

2. Special Variables 

Predefined in 

Experimental 
+ 

 إمتحاف

+ نشاط 
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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 (') 

Theoretical 

 

 يكمي 

9+10+11
+12 

 Number-Matrix .1 كذلؾ 4=4×1 

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 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 
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13+14+
15+16 

 Functions .1 كذلؾ 4=4×1

Frequently Used With 

Matrices 

a. Size. 

b. Length 

c. Numel 

d. sum 

e. clear 

f. whose 

g. who 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 

17+18+
19+20 

 Drawing Using .1 كذلؾ  4=4×1

MATLAB 

a. plot3 

b. polar 

c. semilogx 

d. semilogy 

e. loglog 

f. bar 

g. bar3 

h. mesh 

i. surf 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 

21+22+
23+24 

 Forming a Plot كذلؾ 4=4×1 

in MATLAB 

j. Figure. 

k. Xlabel. 

l. Title. 

m. Grid. 

n. Box. 

o. Axis. 

p. xlim 

q. subplot. 

r. Close 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 
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25+26+
27+28 

 Logical Comparison .1 كذلؾ 4=4×1 

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 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 

اٌّٛاك اٌّٚبفخ ٌٍؼبَ  كذلؾ 2=2×1 29+30

 (:2021-2020اٌلهاٍٟ )

1. Determinant 

for (3*3) 

matrix. 

2. Inverse for 

(3*3) matrix. 

3. Physical 

applications 

using Matlab. 

4. Lissajous 

figure. 

5. Max function. 

6. Min function. 

7. Mean 

function. 

8. Sum function. 

9. Trace 

Experimental 
+ 

Theoretical 

 

 إمتحاف

+ نشاط 
 يكمي 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -126

 اٌّطٍٛثخ :اٌمواءاد 

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 محاضرات معدة مف قبؿ اساتذة المادة

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 ، اجيزة حاسكب smart board, Data Show ، اجيزة 

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 

 

 

 اٌمجٛي  -127

 القبكؿ كفؽ القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اكبر مف الخطة االستيعابية أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

function. 

10. Dot prods. 

11. Cross prod. 
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 ((2والمغناطيسية )الكهربائية )ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ كمية اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -128  

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -129

( / 2الكيربائية كالمغناطيسية ) اٍُ / هِي اٌّموه -133 212PHEA 

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -131

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -132

 2021-2020 اٌفًٖ / إٌَخ -133

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -134

ساعة عمميو  64ساعة نظرية ك 64عممي بمعدؿ  2\نظرم  2
 بالسنة

 2021-2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -135

 أ٘لاف اٌّموه -136

 وتطبٌقاتها االساسٌه تعرٌف الطالب أسس علم المغناطٌسٌة والمجال الكهرومغناطٌسً 

 الطالب ببعض اجهزة القٌاس الكهربائٌةتعرٌف 

 للتٌار الكهربائًالمغناطٌسً الطالب بالمجال تعرٌف 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 وبعض دوائرها التطبٌقٌة.او المتناوبة  ٌة المترددة ائنبذة اساسٌة عن التٌارات الكهرب

 سافارت +قانكف امبير الدائرم(–تعريؼ الطالب بقكانيف الحث الكيركمغناطيسي )فارادام+ بايكت 

 تعريؼ الطالب بمفاىيـ الحث الذاتي كالمتبادؿ كتكضيؼ ذلؾ في بعض التطبيقات كالمحكالت الكيربائيو . 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -137

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 أسس علم المغناطٌسٌة والمجال الكهرومغناطٌسًاف يعرؼ الطالب   -1أ

 وكٌفٌه الحصول علٌه . المجال المغناطٌسًاف يعرؼ الطالب  -2أ

وٌفهم الفرق بٌن وبعض دوائرها التطبٌقٌةالمتناوبة ٌة ائالتٌارات الكهرباف يعرؼ الطالب   -3أ

                                 .الكهربائٌه المتناوبه والمستمرة

 لحث المغناطيسيسافارت كقانكف امبير الدائرم في ا–اف يعرؼ الطالب قانكف بايكت  -4أ 

ربط ما يتعممو الطالب بالكاقع مف تطبيقات المجاليف الكيربائي كالمغناطيسي كجياز الرنيف -5أ 
 الكيربائي كغيرىا.

      

   

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 كيفية ربط الدكائر الكيربائية الخاصة بتجارب المختبر - 1ة
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 كيؼ تعمؿ االجيزة المستخدمة  - 2ة

التعرؼ عمى بعض االجيزة الخاصة بالمكضكع كاالميتير كالفكلتميتر ككيفيو ربط المقاكمات مع   - 3ة
 الكمفانكميتير لتحكلييا الى اجيزة حساسو لقياس الفكلتيو كالتيار .

ِٓ ؽ١ش اٍزقلاَ اٌمٛا١ٔٓ إٌّبٍجٗ ٌىٟ رطجك ػٍٝ وً ؽبٌٗ ػٍٝ ؽلح ِٓ ؽ١ش  التفكير العممي  -4ة

ب١َٟٛ ٌٍّف ؽٍيٟٚٔ اٚ ٍٍه ٠ًٛٛ علا اٚ اٌّغبي اٌّغٕب١َٟٛ اٌّٛعٛك ث١ٓ ؽَبة اٌّغبي اٌّغٕ

    ٍٍى١ٓ ٠ّو ف١ّٙب ر١به اٚ ٌؾٍمٗ اٚ ٌٍّف ؽٍمٟ اٚ ٌْؾٕٗ ٚاؽلح اٚ ٌْؾٕز١ٓ اٚ اوضو .

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارٌر +  حل تمارٌن على شكل 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اختبارات موضوعٌة 

 اختبارات عملٌة                                                   

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

                                                                                                          التفكير العممي -1ط

 الحفظ لمقكانيف الرئيسيو ككيفيو استخداـ كؿ قانكف في الحالو المناسبو  -2ط

فيـ معنى االسئمو كتحكيميا الى رمكز مختصره كتثبيتيا لمتكصؿ الى الحؿ مف خالؿ ربط  -3ط
 المعطيات ب المطمكب ثـ استخداـ القانكف المناسب لذلؾ .
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 + مناقشة  homeworkتقارٌر +  حل تمارٌن على شكل طريقة المحاضرة + 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 اختبارات موضوعٌة 

 اختبارات عملٌة
 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 و١ف١ٗ هثٜ االفىبه ٚهثطٙب ثبٌٛالغ ٌز١ًَٙ رنوو رٍه اٌمٛا١ٔٓ اٚ االفىبه اٌؼ١ٍّٗ  -1ك

 هثٜ اٌفٖٛي اٌلها١ٍٗ ِغ ثؼٚٙب ٌزىًّ اٌضب١ٔٗ ِضال االٌٚٝ ٚاٌضبٌضٗ اٌضب١ٔٗ ٚ٘ىنا -2ك

 ر١ٙٛف ِٙبهاد اٌزنوو ٌٍزًٕٛ ٌٍمٛا١ٔٓ اٌالىِٗ ٌؾً اٌَّبئً -3ك

  ٚرم٠ٛزٙب فلِٗ ٌفُٙ ٚؽً اٌَّبئً اٌىٙوثبئ١ٗ ر١ٙٛف ِٙبهاد اٌٍغٗ االٔى١ٍي٠ٗ   -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -138

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 اف يعرؼ الطالب  8 
ٌة ائالتٌارات الكهرب

وبعض المتناوبة 

 دوائرها التطبٌقٌة

دكائر التيار 
 المتناكب

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

5+6+7+8 اف يعرؼ الطالب  8 
 المجال المغناطٌسً

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المجاؿ المغناطيسي
الشيرية 
 كاليكمية

9+10+11
+12  

اف يعرؼ الطالب  8
بعض اجيزة القياس 

 الكيربائية 

اجيزة القياس 
 الكيربائية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

13+14+
15+16  

الطالب تعرٌف  8

المغناطٌسً بالمجال 

 للتٌار الكهربائً

المغناطٌسً المجال 

 للتٌار الكهربائً
االختبارات  المحاضرة+المناقشة

الشيرية 
 كاليكمية

17+18+
19+20  

تعربؼ الطالب بالقكة  8
الدافعة الكيربائية 

 المحتثة

القكة الدافعة 
 الكيربائية المحتثة

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية

21+22+
23+24  

تعريؼ الطالب بقكانيف  8
 الحث الذاتي كالمتبادؿ

االختبارات  المحاضرة+المناقشة المحاثة
الشيرية 
 كاليكمية

25+26+
27+28  

تعريؼ الطالب بالتيار  8
 الكيربائي

االختبارات  المحاضرة+المناقشة التيار الكيربائي
الشيرية 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -139

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 المقرر الدراسي+ مصادر مف شبكة االنترنت

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 حصرا مختبر الكيربائية في الكمية 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التكجد

 

 اٌمجٛي  -143

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 كاليكمية

29+30 تعريؼ الطالب  4 
بالخكاص الخكاص 
المغناطيسية لممكاد 
 كالفيركمغناطيسية

الخكاص 
المغناطيسية لممكاد 
 كالفيركمغناطيسية

االختبارات  المحاضرة+المناقشة
الشيرية 
 كاليكمية
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 (اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ)ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -141

  لَُ اٌف١ي٠بء  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -142

 اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٍُ / هِي اٌّموه -143

 ثىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -144

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -145

بحسب التعميمات )محاضرات الكتركنية عف بعد + حضكرم 
 لالمتحانات(بالقاعات بالنسبة 

 2321-2323 اٌفًٖ / إٌَخ -146

 ٍبػخ  63 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -147

 23/12/2323 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -148

 أ٘لاف اٌّموه -149

 تعرٌف الطالب بمعنى اإلدارة وما هً مستوٌات النظام التربوي فً العراق . -1

 المركزي (  والنظام الالمركزي .التعرف على أهم االتجاهات الحدٌثة فً اإلدارة ) النظام  -2

 المقارنة بٌن أنماط اإلدارة . -3

 تعرٌف اإلدارة المدرسٌة واهم مهام المدٌر اإلدارٌة والفنٌة . -4

 التعرف على اإلدارة الصفٌة واهم مجاالتها .  -5

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 التعرف على  مفهوم المعرفة واهم عملٌاتها. -6

 ومراحل تطوره  التطرق إلى مواضٌع اإلشراف التربوي -7

 تهٌئة الطالب إلى التطبٌق العملً من خالل موضوعات  اإلدارة  واإلشراف التروي  -8

 توضٌح أهمٌة التعلٌم الثانوي وأهدافه ومشكالته  -9

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -153

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 أْ ٠مبهْ اٌطبٌت ث١ٓ اإلكاهح اٌّزٍَطخ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ -1أ

 أْ ٠ٕبلِ اٌطبٌت اإلكاهح وؼٍُ ٚفٓ  -2أ

 أْ ٠ؼوف اٌطبٌت اإلكاهح اٌٖف١خ  -3أ

 أْ ٠جٓ اٌطبٌت ١٘ى١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ فٟ اٌؼواق   -5أ

 أْ ١ّ٠ي ث١ٓ ػ١ٍّبد ئكاهح اٌّؼوفخ   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ئكاهح اٌٖف  – 1ة

 ٠طجك األٍب١ٌت اٌىال١ِخ اٌزٟ رْغغ ػٍٝ اٌزفبػً اٌٖفٟ  – 2ة

 أْ ٠ٍمٟ كهٍب ؽٛي ِٛٙٛػبد اإلكاهح ٚاإلّواف اٌزوثٛٞ   - 3ة

   ٠طجك األٍب١ٌت اٌزٟ رض١و كافؼ١خ اٌطٍجخ ٌٍزؼٍُ   -4ة

 

، كٚه ػ١ٍّبد ئكاهح اٌّؼوفخ فٟ ثٕبء  ِفَٙٛ اٌّؼوفخ ٚأٔٛاػٙب ، ػ١ٍّبد ئكاهح اٌّؼوفخ   -اٌزؾل٠ش :

 إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ .
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 .اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ،  داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ إٌّبلؾخهش٠مخ ،  ػٓ ثؼذ اٌّؾبمشحهش٠مخ   

 

 

ٛوائك اٌزم١١ُ        

 

ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ٠ٚزُ رغغ١ً ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ )داخً اٌمبػبد( اٌؾٙش٠خ االِزؾبٔبداالِزؾبْ إٌقفٟ ٚ

 (.Google-classroomٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ، )داخً ففٛف 

 

 

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       

.اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ،  داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ إٌّبلؾخهش٠مخ ،  ػٓ ثؼذ اٌّؾبمشحهش٠مخ   

 

ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 

ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ٠ٚزُ رغغ١ً ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ )داخً اٌمبػبد( اٌؾٙش٠خ االِزؾبٔبداالِزؾبْ إٌقفٟ ٚ

 (.Google-classroomٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ، )داخً ففٛف 
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اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك   

ِٙبهح اإلٌمبء   -1ك  

ِٙبهح ٙجٜ اٌٖف  -2ك  

 

 

   

 ث١ٕخ اٌّموه -151

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 

1+2+3+4  

 

2×4=8  

٠ؼوف اٌطبٌت ِؼٕٝ 

اإلكاهح ِٚٓ ٘ٛ 

ِإٌٍ وً ٔظو٠خ ِٓ 

ٔظو٠بد اإلكاهح  ، أْ 

ٚث١بْ  ٠ؼوف اإلكاهح

 َِز٠ٛبرٙب

رؼو٠ف اإلكاهح 

ٚاٌزطٛه اٌزبه٠قٟ 

ٌإلكاهح  َِٚز٠ٛبد 

ئكاهح إٌظبَ اٌزوثٛٞ  

ٚفٖبئٔ اإلكاهح 

 اٌزوث٠ٛخ 

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

5+6+7+8  

 

2×4=8  
أْ ٠فوق اٌطبٌت ث١ٓ 

 ٚظبئف اإلكاهح 
 ٚظبئف اإلكاهح 

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

9+10+11
+12  

 

2×4=8  
اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّٙبَ 

 ٚاٌّٙبهاد  اإلكاه٠خ

رؼو٠ف اإلكاهح 

اٌّله١ٍخ  ِٚٙبَ 

 اٌّل٠و ٚاثوى ِٙبهرٗ 

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 ئِزؾبْ

 اٌفقً ا٤ٚي

13+14+
15+16  

 

2×4=8  

اٌزؼوف ػٍٝ اثوى 

االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

 اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ  

االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ 

)اٌّووي٠خ 

( خٚاٌالِووي٠  

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ

17+18+
19+20  

 

2×4=8  
اٌّمبهٔخ ث١ٓ أّٔبٛ 

اإلكاهح ٚر١ٙٛؼ 

 ػ١ٍّخ اٌزفبػً اٌٖفٟ 

أّٔبٛ اإلكاهح 

اٌّله١ٍخ ٚإٌْبٛ 

اٌّلهٍٟ ٚاإلكاهح 

 اٌٖف١خ 

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

21+22+
23+24  

 

 2×4=8  
أْ ٠ؼوف اإلّواف 

اٌزوثٛٞ ِٚواؽٍٗ 

 ٚأ٘لافٗ  ٚٚظبئفٗ 

ِملِخ ػٓ اإلّواف 

 اٌزوثٛٞ 

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

  

  

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -152

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 ال توجد كتب مقررة ، ٌعتمد على المصادر التالٌة 

 2331سامً عرٌفج ، االدارة التربوٌة المعاصرة ،  -1
 2339فً التعلٌم ،   ةاحمد ٌوسف ، الالمركزٌ -2
 2331محمد عبد القادر ، االدارة المدرسٌة الحدٌثة ،  -3
 2333 محمد رسالن ، االدارة علم وتطبٌق / -4
ابو وفاء واخرون ، اتجاهات حدٌثة فً االدارة  -5

 2333المدرسٌة / 
سعد غالب ٌاسٌن ، ادارة المعرفة المفاهٌم النظم التقنٌات  -6

/2316 
 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

التوجٌه إلى مواقع الكترونٌة  لها عالقة بموضوعات المادة  ، 

توجٌه الطلبة على استخدام مكتبة الكلٌة لالطالع على المصادر 

 الخاصة باإلدارة التربوٌة 

 

25+26+  

27+28  

 

 

 

 

2x  4=8  
اٌّمبهٔخ ث١ٓ أٔٛاع 

أْ ١ّ٠ي اإلّواف 

ث١ٓ أٍب١ٌت 

 ٞ  اإلّواف اٌزوثٛ

أٔٛاع اإلّواف 

 اٌزوثٛٞ  ٚأٍب١ٌجٗ 

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

29+30  

 

2×2=4  

 

 

 

أْ ٠ؼوف 

اٌّؼوفخ ٚث١بْ 

أٔٛاػٙب  أْ 

٠جٓ أ٘لاف 

 ٞ ُ اٌضبٔٛ  اٌزؼ١ٍ

كٚه ئكاهح اٌّؼوفخ فٟ 

ثٕبء إٌّظّبد ١٘ىً 

اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ فٟ 

 اٌؼواق  

ثبعزؼّبي  ٔظشٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الٌوجد 

 

 اٌمجٛي  -153

 ؽَت هؤ٠خ فطخ لجٛي اٌغبِؼخ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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  منهج البحث العلمً()ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -154

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -155

 أسس البحث العممي  اٍُ / هِي اٌّموه -156

  البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -157

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -158

بحسب التعميمات )محاضرات الكتركنية عف بعد + حضكرم 
 بالقاعات بالنسبة لالمتحانات(

 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -159

 ساعة نظرية 60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -163

 23/12/2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -161

 أ٘لاف اٌّموه -162

 تعرٌف الطالب بمفهوم العلم وطرق الحول على المعرفة  -1

 تعرٌف الطالب بالطرٌقة العلمٌة فً البحث  -2

 أن ٌمٌز الطالب بٌن خصائص التفكٌر العلمً  -3

 تعرٌف الطالب بمفهوم البحث العلمً  وأهمٌته للباحث أو المجتمع  -4

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 بٌان أخالقٌات البحث العلمً   -5

 توضٌح مشكلة البحث ومصادر الحصول علٌها  -6

 إٌضاح  فروض البحث وكٌفٌة صٌاغتها -7

 إٌضاح أدوات البحث العلمً  -8

 تعرٌف الطالب بأسالٌب البحث العلمً   -9

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -163

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 أْ ٠مبهْ اٌطبٌت ث١ٓ ِفَٙٛ اٌؼٍُ ِٚفَٙٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -1أ  

 أْ ٠ؼوف اٌطبٌت ِْىٍخ اٌجؾش  -2أ

 أْ ٠مبهْ ث١ٓ أٔٛاع اٌفوٚٗ  -3أ

 أْ ٠ٛٙؼ أكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ   -5أ

 اٌؼٍّٟأْ ١ّ٠ي ث١ٓ أٍب١ٌت اٌجؾش   -6أ     

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ١ٕبغخ ِْىٍخ اٌجؾش  – 1ة

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ١ٕبغخ فوٚٗ اٌجؾش   – 2ة

 أْ ٠طجك أفالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ئػلاكٖ ٌٍزمبه٠و اٌّطٍٛثخ ِٕٗ فٟ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ األفوٜ   - 3ة

 

 

عؼً اٌطبٌت لبكه ػٍٝ ئػلاك فطخ ثؾش ٚفك اٌقطٛاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾش ثبالٛالع ػٍٝ   -*اٌزؾل٠ش :
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 اٌوٍبئً ٚاالٛبه٠ؼ اٌغبِؼ١خ ِٚمبهٔخ اٌّبكح إٌظو٠خ ِغ ِٕٙغ١خ رٍه اٌوٍبئً .

    

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ،  داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ إٌّبلؾخهش٠مخ ،  ػٓ ثؼذ اٌّؾبمشحهش٠مخ 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

ػٓ ثؼذ ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ػٓ ثؼذ  ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ)داخً اٌمبػبد(اٌؾٙش٠خ االِزؾبٔبداالِزؾبْ إٌقفٟ ٚ

 (.٠ٚGoogle-classroomزُ رغغ١ً ٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ)داخً اٌقف االفزشامٟ

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ خطٛاد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ فٟ ؽً اٌّؾىالد -1ط

 .  عؼً اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ اٌشثو ث١ٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚث١ٓ ّٔبرط ِٓ ثؾٛس -2ط

 .اٌّض١شح ٌٍزفى١ش ِٕٚبلؾخ ئعبثبد اٌطٍجخ ػ١ٍٙب هشػ ا٤عئٍخ -3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ،  داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ إٌّبلؾخهش٠مخ ،  ػٓ ثؼذ اٌّؾبمشحهش٠مخ 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ٠ٚزُ رغغ١ً ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ )داخً اٌمبػبد( اٌؾٙش٠خ االِزؾبٔبداالِزؾبْ إٌقفٟ ٚ

 (.Google-classroomٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ، )داخً ففٛف 
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 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ِٙبهاد االٛالع ػٍٝ اٌىزت ٚاٌجؾٛس اٌؾل٠ضخ  ماد اٌٍٖخ ثّبكح أٌٍ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -1ك

 ثؾش ػٍّٟ ٚفك اٌقطٛاد اٌؼ١ٍّخ .ِٙبهح وزبثخ -2ك

 ث١ٕخ اٌّموه -164

 اٌَبػبد األٍجٛع
اٌزؼٍُ ِقوعبد 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

 

1+2+3+4 

 

2×4=8 

٠ؼوف اٌطبٌت ِؼٕٝ 

اٌؼٍُ  ٚٛوق اٌؾٖٛي 

ػٍٝ اٌّؼوفخ ر١ٙٛؼ 

افزواٙبد اٌؼٍُ  ِغ 

ث١بْ اٌطو٠مخ اٌؼ١ٍّخ 

فٟ اٌجؾش اٍزؼواٗ 

رؼو٠فبد ٌّٕٙظ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ

 

 

ٌؼٍُ ٚفٖبئٔ اٌزفى١و 

اٌؼٍّٟ ، اٌجؾش اٌؼٍّٟ  

 ٚأ١ّ٘زٗ

 

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

5+6+7+8 

 

2×4=8 

 

ئ٠ٚبػ ِْىٍخ اٌجؾش 

ِٖٚبكه اٌؾٖٛي 

 ػ١ٍٙب ٚو١ف١خ ١ٕبغزٙب

ئ٠ٚبػ فوٚٗ اٌجؾش 

ٚو١ف١خ ١ٕبغزٙب ِٚب 

 ٟ٘ ّوٚٛٙب

 ٔظشٞ ئعواءاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

9+10+11
+12 

 

2×4=8 

 

ٌزؼوف ػٍٝ األٍٍٛة 

 اٌزبه٠قٟ فٟ اٌجؾش

ٚا٤عٍٛة اٌٛففٟ 

 ٚا٤عٍٛة اإلعشائٟ 

 

 ٔظشٞ أعب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 ئِزؾبْ

 اٌفقً ا٤ٚي

13+14+
15+16 

 

2×4=8 

 

اٌزؼوف ػٍٝ أٔٛاع 

اٌؼ١ٕبد ٚث١بْ فطٛاد 

 االٍزجبٔخئػلاك 

 ٔظشٞ أكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ
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17+18+
19+20 

 

2×4=8 

 

رؼو٠ف اٌّمبثٍخ 

ّوٚٛٙب أٔٛاػٙب 

 ِيا٠بٖ ٍٍج١برٙب

 ٔظشٞ أكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

21+22+
23+24 

 

 2×4=8 

 

 رؼش٠ف اٌّالؽظخ 

ّوٚٛٙب أٔٛاػٙب 

 ِيا٠بٖ ٍٍج١برٙب

 ٔظشٞ أدٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

  

  

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

25+26+ 

27+28 

 

 

 

 

2x 4=8 

 

 

رؼش٠ف االخزجبساد 

 ؽشٚهٙب هش٠مخ ئػذاد٘ب 

 ٔظشٞ أكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

29+30 

 

2×2=4 

 

 

اٌملهح ػٍٝ وزبثخ 

رمو٠و ٌٍجؾش ٚفك 

 إٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ

 

 

 

 

 

 ٔظشٞ ئػذاد ِخطو اٌجؾش 

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 اِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -165

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 ة ِموهبوز 
      ٜأفو 

 إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

ٚال وزت ال رٛعذ ٔقٛؿ أعبع١خ فٟ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ٌٍذساعبد ا١ٌٚ٤خ. 

 ِمشسح ٚئّٔب ٔؼزّذ ػٍٝ اٌّقبدس ا٢ر١خ 

أسالٌب البحث العلمً مناهجه ، جودت عزت عطوي ،  -

، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،   ، طرقه اإلحصائٌة ادواته

2119 

،  فً التربٌة وعلم النفسمناهج البحث سامً محمد ملحم ،  -1

 2111دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، 

دلٌل أخالقٌات ممدوح عبد المنعم صوفان،  -1

 ، مصر  2012،  البحث العلمً
جابر عبد الحمٌد جابر وآخرون ، مناهج البحث فً التربٌة وعلم  -9

 9191النفس ، دار النهضة العربٌة ، 

ج البحث العلمً العزاوي رحٌم ٌونس ، مقدمة فً منه -2

  2118، دار دجلة ، األردن ، 1، ط

 

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

/ 
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اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

/ 

 

 اٌمجٛي  -166

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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اٌجقش٠بد ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس  

 

 

 ا١ٌٙضُو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ / اثٓ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -167

 لغُ اٌف١ض٠بء  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ -168

 اٌجقش٠بد اٍُ / هِي اٌّموه -169

 رؼ١ٍُ اٌىزشٟٚٔ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -173

 2121/2129 اٌفًٖ / إٌَخ -171

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -172

عبػبد  9= 9×  9عبػخ دساع١خ  +  99=  1× 29 

ؽٙش٠خ  ثبإلمبفخ ئٌٝ اإلِزؾبٔبد اٌّشوض٠خ  ئِزؾب١ٔخ

 ٚإٌٙبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ

 2121/2129 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -173

 أ٘لاف اٌّموه -174

ٚدٚسٖ فٟ فُٙ ِجبدب اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ٚئعزخذاِبرٗ  اٌجقش٠بدرؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ِٛمٛع 

 ا١ِٛ١ٌخ .

 اعزخذاَ ٘زٖ اٌّؼشفخ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚسثطٙب ثبٌظٛا٘ش اٌؼ١ٍّخ االخشٜو١ف١خ 

٠غؼً هٍجخ و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ ٠ؾؼشْٚ ثم١ّخ ٚأ١ّ٘خ ِبدح اٌف١ض٠بء ٚدٚس 

فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٍٕٛع١ب ٚو١ف١خ رؼبٍُِٙ ِغ هٍجخ اٌّذاسط ثؼذ اٌزخشط ِّٚبسعخ  اٌجقش٠بد

ئخزقبفبرُٙ وّذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط اإلثزذائ١خ ٚاٌّزٛعطخ ٚاإلػذاد٠خ ٚثؼل اٌّخزجشاد 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 ٌخ اٌّزؼٍمخ ثبٌقٕبػخ ٚفٟ ِغبي اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش.اٌجؾض١خ فٟ دٚائش اٌذٚ

 ٌٍطبٌت ثؾىً ٠غبػذٖ ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌّؾىالد اٌؾ١بر١خرٛظ١ف اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  -175

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

a.  اٌف١ض٠بء ٚاسرجبهٗ  اٌزؼُشف ػٍٝ ِبدح اٌجقش٠بد ٚو١ف ٔؾأ ٚرطٛس ٘زا اٌؼٍُ ١ٌقجؼ ِٓ اُ٘ فشٚع

 اٌّجبؽش ثبٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ.

b. .اٌزؼُشف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ ٌٍجقش٠بد ٚو١ف١خ االعزفبدح ِٕٙب ٚسثطٙب ثبٌظٛا٘ش ا١ِٛ١ٌخ 
c. االعزخذاَ االِضً ٌٍّؼٍِٛخ ٚو١ف١خ رٛظ١فٙب ٌٍٛفٛي اٌٝ اٌفُٙ اٌقؾ١ؼ ٌٍّبدح 

 ِؼشفخ ػ١ٍّخ.اٌزؼشف ػٍٝ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌخبفخ ثىً 

 اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه  -ة 

  

a.  ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ فٟ ِغبي اٌجقش٠بد، ؽ١ش ِٓ اٌّّىٓ ٌٍطبٌت رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف

 ػٕذِب ٠مزنٟ اٌّٛلف ئعزغبثخ ِؼ١ٕخ ٌؾً ِؾىٍخ ِب .
b.  اعبع١خ فٟ فُٙ اٌظٛا٘ش ئوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح اٌالصِخ فٟ رٛظ١ف اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ٌزىْٛ سو١ضح

 اٌف١ض٠ب٠ٚخ اٌّزؼٍمخ ثبٌجقش٠بد
 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 

ٛوائك اٌزم١١ُ        

 

ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً  اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ

 هبٌت ٚهبٌجخ (.
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اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط  

 

                             هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح ، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب .  -9

سثو ِٛمٛع اٌجقش٠بد ثّب ٠ؾقً فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب اٌطٍجخ، ٚئِىب١ٔخ اإلعزفبدح  -2                  

                                                ِٕٙب فٟ ر١غ١ش اٌؾ١بح ٚاٌزّزغ ثبإلٔغبصاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ.  

آخش ِغزغذاد ػٍُ اٌجقش٠بد ف١ّب  هشػ ا٤عئٍخ ٚاٌجؾش ػٓ -1                                            

 ٠زؼٍك ثبٌزطج١مبد إٌٙذع١خ ٚػٍُ اإلرقبالد.

  

إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك   

رفغ١ش االعزخذاَ االِضً ٌٍّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثبٌجقش٠بد ٚرٛظ١فٙب ٌٍّؼشفخ اٌّزىبٍِخ ثخقٛؿ  -1

 اٌظٛا٘ش اٌؼ١ٍّخ

 ِؼبٌغخ اٌطبٌت ٌٍّؾبوً اٌّزؼٍمخ ثزفغ١ش اٌظٛا٘ش اٌجقش٠خ -2
 االعزخذاَ االِضً ٌالعٙضح اٌجقش٠خ ِٚؼشفخ و١ف١خ اعزخذاِٙب -3

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه -176

 اٌغبػبد ا٤عجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 

 

9+2+1+

9 

 

 

1×9=92  

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

ٚر١ّٙذ ٌجؼل 

اٌّفب١ُ٘ ا٤عبع١خ  

اٌّزؼٍمخ ثفشٚع ػٍُ 

 اٌجقش٠بد

   هج١ؼخ اٌنٛء 

   .ِْٛفَٙٛ اٌفٛر 

  ٟاٌّفَٙٛ اٌّٛع

 ٌٍنٛء 

 ِؼبًِ االٔىغبس 
 ٞاٌّغبس اٌجقش 

 

 

 

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

 

 ئِزؾبْ

ٚ ٔؾبه 

 اعجٛػٟ

 

1+1+1+

9 

  

1×9=92  

 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

 إٌٙذع١خ 

  االٔؼىبط

 ٚاالٔىغبس
  ٟاالٔىغبسف

 اٌغطٛػ اٌىش٠ٚخ
  اٌؼذعبد 

اٌشل١مخ  اٌؼذعبد

 ٚاٌغ١ّىخ

 

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

 

 ئِزؾبْ

 اٌفقً االٚي

1+91+99

+92  

 

1×9=92  

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

 إٌٙذع١خ

 

  اٌّشا٠ب 
  اٌّشا٠ب اٌشل١مخ

 ٚاٌغ١ّىخ
  اٌض٠غ فٟ اٌؼذعبد

 ٚاٌّشا٠ب

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

ئِزؾبْ 

ٚٔؾبه 

صُ  اعجٛػٟ

ئِزؾبْ ٔقف 

 اٌغٕخ

 

91+99+

91+91  

 

1×9=92  

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

 اٌف١ض٠بئ١خ

  اٌض٠غ 
 اٌض٠غ فٟ اٌؼذعبد 
   اٌض٠غ فٟ اٌّشا٠ب 

 

 

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

 

 

 ئِزؾبْ

ٚ ٔؾبه 

 اعجٛػٟ

 

91+99+

91+21  

 

1×9=92  

 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

 اٌف١ض٠بئ١خ

  ًاٌزذاخ 
  اٌزغبسة اٌّزؼٍمخ

 ثبٌزذاخً

 

 

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه 

   اعجٛػٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -177

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -3

 إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

 ال رٛعذ ٔقٛؿ أعبع١خ فٟ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ٌٍذساعبد ا١ٌٚ٤خ. 

 

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -4

 )اٌّٖبكه(

من المواضٌع التً أتفق علٌها فً قطاعٌة  البصرٌاتة ماد

وال ٌوجد كتاب  العربٌة التربٌة أن ٌكون المنهج باللغة 

 منهجً ثابت

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  ( د

،اٌزمبه٠و ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

).....،  

٠زّزغ اٌطٍجخ ثاعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ رؾذ ئؽشاف 

 أعبرزح أوفبء فٟ ٘زا اٌّغبي.

 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( س

 االٔزو١ٔذ ،.....

رٛع١ٗ اٌطبٌت فٟ اإلػزّبد اٌزارٟ ٌشؤ٠خ ع١ّغ اٌزطج١مبد 

ٚرفبػً ػجش اٌّؾب٘ذح ا١ِٛ١ٌخ اٌجقش٠بد اٌؾ١بر١خ فٟ ِبدح 

 اٌطبٌت ِغ الشأٗ ٌٍزٛافً اٌؼٍّٟ ػجش اٌٛعبئً اٌّزبؽخ 

 

 

29+22+

21+29  

 

1×9=92  

 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

 اٌف١ض٠بئ١خ

  اٌؾ١ٛد 
  اٌزغبسة اٌّزؼٍمخ

 ثبٌؾ١ٛد

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

  

 ئِزؾبْ 

 ٚ ٔؾبه 

 اعجٛػٟ

 

21+21+  

21+29  

 

 

1×9=92  

 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِغبي اٌجقش٠بد 

 اٌف١ض٠بئ١خ

   

 االعزمطبة 
  اٌزغبسة اٌّزؼٍمخ

 ثبالعزمطبة

ِٕقخ 

 اٌىزش١ٔٚخ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه 

 اعجٛػٟ

 

  



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

115 
 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -178

 رؾ١ًٍ االٌٛاْ -1

 اال١ٌبف اٌجٖو٠خ -2
 اٌي٠غ فٟ اٌّوا٠ب -3
 هثٜ اٌزلافً ثظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ -4
 هثٜ  اٌؾ١ٛك ثبٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ -5
 هثٜ االٍزمطبة ثبٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ -6

 

 

 (ٌش٠بم١بدا)ٚفف اٌّمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -179
 ا١ٌٙضُو١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ 

 اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -180
 لَُ اٌف١ي٠بء

 اٍُ / هِي اٌّموه -181
106 PHMT1 س٠بم١بد 

 اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -182
 اٌجىبٌٛه٠ًٛ

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -183
 اٌىزوٟٚٔاٌلٚاَ 

 اٌفًٖ / إٌَخ -184
2020/2021 

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -185
 رمو٠جبٍبػخ كها١ٍخ   90

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ئ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب ئما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 اٌجؤبِظ.
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 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -186
2020/2021 

 أ٘لاف اٌّموه -187

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اٌّجبكٞء االٍب١ٍخ ٌف١ي٠بء ١ِىب١ٔى١خ اٌؾووخ ثبٔٛاػٙب ٚاٌمٛا١ٔٓ االٍب١ٍخ ٌزف١َو 

 ظٛا٘واٌؾووخ اٌطج١ؼ١خ ٚاػلاك اٌطبٌت اٌطٍجخ ثى١ف١خ ّوػ اٚ رف١َو ٘نٖ اٌظٛا٘و ٚلٛا١ٕٔٙب

 اٌّزٛفوٖ فٟ اٌؾ١بح.و١ف١خ رٛظ١ف ٘نٖ اٌّؼوفخ فٟ االٍزفبكح ِٓ اٌزطج١مبد 

 رٛم١ؼ اِضٍخ ٚالؼ١خ ٠ؼ١ؾٙب اٌطبٌت فٟ ؽ١برٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -188

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ِٚٓ صُ اٌى١ّبد اٌّورجطخ ثٙب ،اٌى١ّبد االٍب١ٍخ اٌم١ب١ٍخ ٚٚؽلاد ل١بٍٙبرؼو٠ف  -1

ثب١ٌخ ؽَب٘ب ٚو١ف١خ رؾل٠ل ٚؽلاد ل١بٍٙب.ٕٚف لٛا١ٔٓ اٌؾووخ االٍب١ٍخ ِغ اِضٍخ ٚالؼ١خ َِزقوعخ ِٓ 

 اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ. اٌزًٍََ اال١َٔبٟٔ فٟ ّوػ أٛاع ؽووخ االعَبَ ّٚوػ اٌمٛا١ٔٓ افبٕخ ٌىً ؽووخ. 

-   

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 .  إٌظو٠خ اٌّلهٍٚخ ِٓ فالي اٌّقزجو اٌؼٍّٟفجوح ػ١ٍّخ ٌٍّفب١ُ٘ ئوَبة اٌطبٌت  - 1

 .ِٙبهح اٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزله٠ٌ اٌؾل٠ضخ فٟ ّوػ اٌّٛا١ٙغئوَبة اٌطبٌت   - 2
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ٚٛوػ  ِغ اٌطٍجخ ٚ إٌّبلْخ.اٌؾٛاهفٟ اٌمبء اٌّؾبٙواربٌزفبػ١ٍخٚا googl meetاٍزقلاَ  ثؤبِظ 

 google classroomاٌىزو١ٔٚخ رىْٛ ِٓ فالي ثؤبِظ  رؾو٠و٠خاِزؾبٔبد ….األِضٍخ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

، ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً اٌزؾش٠ش٠خ ٌىً فقً ِغزمً  االِزؾبٔبد

 االخزجبس اٌّفبعٟء )اٌىٛص(هبٌت ٚهبٌجخ(. 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب. -1

 ٠زون ٌٍطٍجخ اِىب١ٔخ رف١َو ثؼ٘ اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ فالي اٌّؾبٙوح-2

 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح،اٌؾٛاه،إٌّبلْخ، ٚٛوػ األِضٍخ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ ، ٚإٌؾبه 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

ٌّٛاوجخ اؽلس  ــرفؼ١ً اٍزقلاَ ٍٚبئً االرٖبي ٚاٌز١ٙٛؼ اٌؾل٠ضخ اٌّزٛفوح فٟ اٌؾبٍجبد ٚاٌّٛثب٠الر-1ك

 ـاٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ اٌّورجطخ ِغ اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ إٌظو٠خ
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 ث١ٕخ اٌّموه -189

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 3×4=12  Infinite series 

a. Finite and infinite 

sequence 

b. Finite and infinite 

series 

c. Convergence of 

Series - ratio and 

tests 

d. Estimation of the 

sum of series of 

constant terms 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ االٌىزشٟٚٔ 

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

5+6+7+8 3×4=12  Power series 

Expansion of 

Functions 

1 - Introduction 

2 .Taylor Series 

Expansion and 

Remainder term 

3 - Convergeuce of 

power Series 

4- Computation of 

Logarithms 

5- Computation of 

Trigonometric 

functions 

6- Computation of 

other function 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ االٌىزشٟٚٔ 

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
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9+10+11+

12 

3×4=12   

Vectors 

1 - Vector component 

and the unitvector(i 

and j) 

2 - Addition and 

Subtraction of Vectors 

3- Space Coordinates 

a- Cortisone 

coordinates 

b- b-Cylindrical 

coordinates 

C-Spherical 

coordinates 

4 . Scaler product of 

two Vectors 

5 . Vector product of 

two Vectors 

6- Equation of lines 

and planes 

 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ االٌىزشٟٚٔ 

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          

13+14+15+

16 

3×4=12  Partial 

Differentiation 

1- Function of two or 

more variables 

2- The gradient 

3- - The chain Rule 

for Partial 

Derivatives 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

 داخً اٌقف

+  االٌىزشٟٚٔ

ٚاعت ث١زٟ +  

 اِزؾبْ          
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4- - The Total 

Differential 

5- Maxima ans 

Minima of functions 

of two Independent 

Variables 

6- Higher - Order 

Derivatives 

7- Exact Differentials 

8- Derivatives of 

Integrals 

17+18+19+

20 

3×4=12   First Order 

Differential 

Equation 

1 – Introduction 

2 - Equation with 

Variables Separable 

3- Homogeneous 

Equation 

4- Nonhomogeneam 

Equation 

5- Linear Equation 

6 - Equation with 

Exact Differentials 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ االٌىزشٟٚٔ 

ٚاعت ث١زٟ + 

اِزؾبْ        

    

21+22+23+

24 

3×4=12     

Secound Order 

Differential Equations 

1 – Introduction 

2- Special Types of 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ االٌىزشٟٚٔ 

ٚاعت ث١زٟ + 

اِزؾبْ        
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -190

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ:

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 

 وزت اٌّموه 

      ٜأفو 

 إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

2– Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006 

4-Calculus and Analytic geometry by 

Second Order 

Equations 

3- Homogeaeom 

Linear Equations 

4 - Nonhomogeaeam 

Linear Equations 

5 - Differentials 

Operators 

6 . Solution of Laplace 

Equation Vsing 

7 . Hu separation of 

Variables method 

25+26 28

+27+ 

3×4=12    the double 

integral 

ؽً اعئٍخ فٟ  ٔظشٞ

داخً اٌقف 

+ االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاعت ث١زٟ

30+29 3× 2=6  the polar coordinates ٞؽً اعئٍخ فٟ  ٔظش

داخً اٌقف  

االٌىزشٟٚٔ + 

 ٚاعت ث١زٟ
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George by Thomas. edition 1988 

 

  

  

 

 اٌمجٛي  -191

 فٟ ٙٛء آ١ٌخ اٌمجٛي اٌّوويٞ    اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أوجو ِٓ اٌقطخ االٍز١ؼبث١خ اٌّموهح     أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 (اٌفٍه)ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 الييثـ ابف/  الصرفة لمعمكـ التربية كمية اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -192

 الفيزياء قسـ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -193

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 211PHAS/  عمـك الفمؾ اٍُ / هِي اٌّموه -194

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -195

 حضكر الكتركني حسب الجدكؿ المعمف مف القسـ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -196

 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -197

ساعة 30 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -198  

2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -199  

 أ٘لاف اٌّموه -233

  

 (والمجرات، والمذنبات، والكواكب، النجوم)مثل  لألجرام السماوٌة الدراسة العلمٌة

 

 (.  ٌة المٌكرونً الكونًإشعاع الخلف)مثل  الغالف الجويالتً تحدث خارج نطاق  الظواهر دراسة 

 

  .والحركة، وعلم األرصاد الجوٌة، والكٌمٌاء، الفٌزٌاءاألجسام السماوٌة من حٌث التطور، دراسة ٌهتم ب

 

 .الكواكب السٌارة حول الشمس ةدراسة قوانٌن كبلر الخاصة بحرك

 

   .الكسوف و لكل من القمر والشمسو دراسة ظاهرتً الخسوف

 

   .تكون وتطور الكون

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -231

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 معرفة اسرار الكون والكرة االرضٌة التً نعٌش علٌها.  -1أ

 فهم الخواص الطبٌعٌة لكل من الشمس والقمر والكواكب السٌارة والنجوم والمجرات. -2أ

 االهتمام بقٌاس مواقع االجرام السماوٌة كالشمس والقمر والكواكب والنجوم.  -3أ

بٌااة، بااضااافة إلااى القاادرة علااى تحدٌااد المواقااع الجاذ اضااطراباتإلااى فهاام  ادى القٌاااس الاادقٌق لمواقااع الكواكااب -4أ

فاً التنباؤ باللقااءات  األجساام المجااورة لكوكاب األرضتعقاب  علاى الحالٌاة والماضاٌة لللكواكاب بدقاة أكثر..وٌسااعد

 .واالصطدامات المحتملة مع كوكب األرض

 

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 احدث الوسائل العلمٌة فً شرح مفردات المادة. استخدام - 1ة

 ( لعرض البٌانات الخاصة بالمقرر.(data showاستخدام شاشة العرض   - 2ة

 عرض احدث ما توصلت الٌه االكتشافات العلمٌة فً مجال الفضاء.  - 3ة

   استخدام اجهزة الرصد الفلكً.   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 لطرق النظرٌة والعملٌة فً شرح الموضوع.ااستخدام 

 

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
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 ٌجرى التقٌٌم من خالل االمتحانات الٌومٌة والشفهٌة والتحرٌرٌة والبحوث الخاصة بالمادة.

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 .من خالل التمارٌن العملٌة -1ط

 .االختبارات الشفوٌة -2ط

 مناقشة البحوث الخاصة بالموضوع. -3ط

 .من خالل التمارٌن النظرٌة )حل االسئلة(   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 حسب ماذكر اعاله.

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 حسب ماذكر اعاله.

 

 

 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ  -ك 

تنظٌم حلقات نقاشٌة حول احدث الرحالت الفضائٌة وماتوصلت الٌه من نتائج.                          -1ك

 دراسة احدث النتائج التً توصل الٌها تلسكوب هابل. -2ك

                                           مناقشة ما تم التوصل الٌه من اسرار الكون حدٌثا.                                                                                 -3ك

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -232

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

المعرفااااة فااااً اكتساااااب  8=4 ×2 1+2+3+4

مجاااااال علااااام الفضااااااء 

 والفلك

__ قاااوانٌن كبلااار، هندساااة 

 الكرة

__ القبااااااااااة السااااااااااماوٌة، 

 االنظمة السماوٌة

منطقة البروج، الفصول _ 

 االربعة 

الترنح والتماٌد، حل ـــــ 

 أسئلة

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً

الخااااواص الفٌزٌائٌاااااة ـــــــــ  كذلك 8=4 ×2 5+6+7+8

 للشمس

الخااااواص الفٌزٌائٌاااااة ـــــــــ 

 لالرض

الخااااواص الفٌزٌائٌاااااة ـــــــــ 

 للقمر

ظاااااااهرتً الكسااااااوف ـــــــــــ 

 والخسوف

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً

9+10+11
+12 

 الكواكب السٌارة ـــــ كذلك 8=4 ×2

 قاعدة بودـــــ 

 الشهب، النٌازكـــــ 

 المذنباتـــــ 

 

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً

13+14+
15+16 

ـــــــــــــــ كذلك 8=4 ×2 النجوم،أقاااااااااااااادار  ــــ

 النجوم،نورانٌة النجوم

ـــ أطٌاااف النجااوم، عالقااة  ــــ

 الكتلة بالنورانٌة

مخطااط هٌرتااز ساابرانك  ـــــــ

 رسل

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً
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 تطور النجوم ـــــ

 

17+18+
19+20 

ــــــــــ كذلك 8=4 ×2 ـــــــــة  ــــ النجـــــــــوم الثنائي
 والمتعددة

بعـــض أنــواع الثنائيـــات  ـــــــ
 الكسوفية

 النجوم المتغيرة، ـــــ

 النابضات او الخافقات ـــــ

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً

21+22+
23+24 

مجرة درب التبانـة، حجـم  ــــ كذلك 8=4 ×2
 المجرة 

الجمهـــرة النجميـــة فــــي  ـــــــ
 المجرة

 العناقيد النجمية ــــ

الســــدم، المــــادة مــــابين  ــــــــ
 النجوم

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً

25+26+
27+28 

 أنواع المجرات  ــــ كذلك 8=4 ×2

 مكونات المجرات ــــ

 الكويزراتــــ 

تمـــدد الكـــون والزحزحـــة  ـــــــ
 نحو األحمر

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً

 الغالف الجوي ــــ  كذلك 4=2 ×2 29+30

 الشعاع الشمسي ــــ

امتحان+ نشاط  نظري

 .ٌومً
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -233

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 النصوص االساسٌة

 الكون العمٌق

 الموسوعة الفلكٌة المبسطة     .1
 الكتاب المقرر 

 تااألٌف  -علاام الفلااك -الجاازء الثااانً  -فٌزٌاااء الجااو والفضاااء
 النعٌمً وفٌاض عبد اللطٌف النجمالدكتور حمٌد مجول 

  فٌزٌاء الجو والفضاء الجزء االول 
 تم اعتماد مصادر حدٌثة ومحاضرات فً علم الفلك

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة السنوي فً المدارس المتوسطة 

 واالعدادٌة

 

 اٌمجٛي  -234

 فً ضوء الٌة القبول المركزي اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اكبر من الخطة االستٌعابٌة المقررة أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 _الضغط الجوي

_ اجهــــــزة قيــــــاس الضــــــغط 
 الجوي
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 (اٌقٛد ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ )ٚفف اٌّمشس

 

 

 الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -235

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -236

 الصوت والحركة الموجية اٍُ / هِي اٌّموه -237

 218PHS/  البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -238

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -239

بحسب التعميمات )محاضرات الكتركنية عف بعد + حضكرم 
 بالقاعات بالنسبة لالمتحانات(

 2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -213

 ساعة نظرية 60 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -211

 2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -212

 أ٘لاف اٌّموه -213

 . اٌقٛد ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ػٍُ اٌف١ض٠بءرؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ِٛمٛع 

 رفغ١ش اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ اٌّشرجطخ ثبٌقٛد ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ.فٟ  اٌّؼشفخ اٌزٟ ٠ىزغجٙب اٌطبٌت رٛظ١ف

 اخزقبفبرُِّٙبسعخ ِبدح اٌقٛد ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ ػٕذ اوغبة اٌطٍجخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌالصِخ العزخذاِٙب فٟ ِغبي رذس٠ظ 

 ٚاٌزٟ رىْٛ مّٓ ِمشس ِبدح اٌؼٍَٛ أٚ اٌف١ض٠بء. ٚاإلػذاد٠خ ،اٌّزٛعطخ، االثزذائ١خوّذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط 

 فٟ دٚائش اٌذٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌغبٔت اٌجؾضٟ. خاٌّغبالد اٌجؾض١خ ٚاٌزطج١م١اٌجؾش اٌؼٍّٟ العزخذِٙب فٟ اوغبة اٌطٍجخ ِٙبساد 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -214

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

اٌطبٌت ػٍٝ ا٤ٔٛاع ػٍٝ اٌؾمبئك ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدب ٚإٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثّمشس اٌقٛد ٚاٌؾشوخ  اْ ٠زؼشف-1أ

 .اٌّٛع١خ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌظٛا٘ش ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ ثّبدح اٌقٛد ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ.-2أ

 اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ.ر١ّٕخ ِٙبساد ٚلذساد اٌطٍجخ ػٍٝ اػذاد  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌزؼٍُ هش٠مخ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ اٌزٟ رغبػذٖ ػٍٝ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ –1ة

 .    ٚرؾ٠ًٛ رٌه ئٌٝ عٍٛن ِزجغ فٟ ؽً اٌّؾىالد اٌؼ١ٍّخ

اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌّشرجطخ ثبٌقٛد اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌزٟ رغبػذٖ ػٍٝ فُٙ ٚرفغ١ش –2ة

 .ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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هش٠مخ ؽً اٌّؾىالد،هش٠مخ اٌزمقٟ ،  داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ إٌّبلؾخهش٠مخ ،  ػٓ ثؼذ اٌّؾبمشحهش٠مخ 

 .ٚاالوزؾبف، اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

ػٓ ثؼذِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ػٓ ثؼذ  ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ)داخً اٌمبػبد(اٌؾٙش٠خ االِزؾبٔبداالِزؾبْ إٌقفٟ ٚ

 (.٠ٚgoogle-classroomزُ رغغ١ً ٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ)داخً اٌقف االفزشامٟ

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 .اٌؼٍّٟ ٌؾً اٌّؾىالد اٌؼ١ٍّخرؼ١ٍُ اٌطٍجخ خطٛاد اٌزفى١ش -1ط

ٚا٤ِضٍخاٌّض١شح  هشػ ا٤عئٍخ -3ط.  عؼً اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ اٌشثو ث١ٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚث١ئزٗ ِٚؾب٘ذارٗ ا١ِٛ١ٌخ-2ط

 .ٌٍزفى١ش اٌؼٍّٟ ِٕٚبلؾخ ئعبثبد اٌطٍجخ ػ١ٍٙب

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌّؾىالد،هش٠مخ اٌزمقٟ ٚاالوزؾبف اٌزٟ رزُ داخً اٌّؾبمشح هش٠مخ ؽً إٌّبلؾخ ، هش٠مخ اٌّؾبمشح ، هش٠مخ 

 االوزش١ٔٚخ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ٠ٚزُ رغغ١ً ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ )داخً اٌمبػبد( اٌؾٙش٠خ االِزؾبٔبداالِزؾبْ إٌقفٟ ٚ

 (.google-classroomٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ، وزبثخ رمش٠ش ػٍّٟ ٌّٛمٛع مّٓ اٌّمشس )داخً ففٛف 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ِٙبهاد االٛالع ػٍٝ اٌىزت ٚاٌجؾٛس اٌؾل٠ضخ  ماد اٌٍٖخ ثّبكح اٌٖٛد ٚاٌؾووخ اٌّٛع١خ. -1ك

 ِٙبهح اٍزؼّبي االٔزو١ٔذ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. -2ك

 ِٙبهح وزبثخ اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ.-3ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -215

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

 

1+2+3+4 

 

2×4=8 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: ثّب١٘خ اٌقٛد 

ٚؽشٚه ؽذٚصٗ ٚأزمبٌٗ، 

اال٘زضاص اٌؾش، اٌؾشوخ 

اٌزٛافم١خ اٌجغ١طخ 

 ٚرطج١مبرٙب.

اٌفقً ا٤ٚي )رؼش٠ف اٌقٛد، 

اٌّؼٕٝ اٌغ١ىٌٛٛعٟ 

ٚاٌف١ض٠بئٟ ٌٍقٛد، ؽشٚه 

 ؽذٚس اٌقٛد ٚأزؾبسٖ(

)اٌؾشوخ اٌفقً اٌضبٟٔ 

اال٘زضاص٠خ، اٌؾشوخ اٌزٛافم١خ 

اٌجغ١طخ، رطج١مبد ػٍٝ 

 اٌؾشوخ اٌزٛافم١خ اٌجغ١طخ(

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

5+6+7+8 

 

2×4=8 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـ: ِجذأ اٌزشاوت ٚأٔٛاػٗ

اٌفقً اٌضبٌش )ِجذأ اٌزشاوت، 

فٟ رشاوت ؽشوز١ٓ  رٛافم١ز١ٓ 

ثؼذ ٚاؽذ، رشاوت ؽشوز١ٓ 

اٌزٛافم١ز١ٓ فٟ ثؼذ٠ٓ 

ِزؼبِذ٠ٓ، رطج١مبد ثبعزؼّبي 

 اٌؾبعٛة*(

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

9+10+11
+12 

 

2×4=8 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـ: اال٘زضاصاد اٌّنّؾٍخ

اٌفقً اٌشاثغ )اٌمٜٛ اٌّغججخ 

ِؼبدٌخ المّؾالي اال٘زضاصاد، 

اٌؾشوخ اٌزٛافم١خ اٌّنّؾٍخ، 

أٔٛاع اٌؾشوخ اٌزٛافم١خ 

اٌّنّؾٍخ، رطج١مبد ثبعزؼّبي 

 ثشٔبِظ اٌّبرالة*(

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 ئِزؾبْ

 اٌفقً ا٤ٚي

13+14+
15+16 

 

2×4=8 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: اال٘زضاص اٌمغشٞ 

 ٚاٌش١ٔٓ

 ٔظشٞ 

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ

17+18+
19+20 

 

2×4=8 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـ: اٌؾشوخ اٌّٛع١خ

اٌفقً 

اٌغبدط)اٌؾشوخاٌّٛع١خ*،أٛ

اػٙب*، خقبئقٙب، اٌّٛعبد 

اٌٛالفخ، ٔظش٠خ اال٘زضاص ٌٛرش 

 ِؾذٚد ، ا٣ٌالد اٌّٛع١م١خ*(

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

21+22+
23+24 

 

 2×4=8 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: اٌّٛعبد اٌط١ٌٛخ فٟ 

اٌغبصاد ٚأزمبي اٌقٛد 

اٌفقً اٌغبثغ )اٌّٛعبد 

اٌط١ٌٛخ فٟ اٌغبصاد، عشػخ 

اٌّٛعخ اٌط١ٌٛخ ٚرقؾ١ؼ 

الثالط، ؽذح اٌّٛعخ 

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

  

  



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

134 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -216

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 ة ِموهبوز 
      ٜأفو 

 إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

 ال رٛعذ ٔقٛؿ أعبع١خ فٟ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ٌٍذساعبد ا١ٌٚ٤خ. 

  :ف١ض٠بء اٌقٛد ٚاٌؾشوخ اٌّٛع١خ، اِغذ ػجذ اٌشصاق اٌىزبة اٌّمشس

 .2111وشع١خ، عبِؼخ اٌّٛفً، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

 أخشٜ:

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. 

 . ثبإلمبفخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح فٟ ا٤ٔزش١ٔذ ثق١غخ ٔقٛؿ أٚ ف١ذٚ

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

/ 

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

/ 

 

اٌّٛعبد اٌقٛر١خ، رذاخً  فٟ اٌغبصاد

 اٌقٛر١خ، رطج١مبد ػ١ٍّخ*(

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

25+26+ 

27+28 

 

 

2x 4=8 

 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: اػزجبساد ػبِخ فٟ 

 اٌقٛد

اٌفقً اٌضبِٓ )اٌمذسح ٚاٌؾذح 

فٟ اٌقٛد، ؽذٚد اعزغبثخ 

االرْ اٌجؾش٠خ ٌٍقٛد، 

ِفب١ُ٘ ِم١بط اٌذعج١ً، 

أعبع١خ فٟ اٌغٍُ اٌّٛع١مٟ: 

ػٍٛ اٌقٛد، دسعخ اٌقٛد، 

 ٔغّخ اٌقٛد، رطج١مبد*(

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

29+30 

 

2×2=4 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: ثؼل اٌظٛا٘ش 

 اٌّزؼٍمخ ثبٔزؾبس اٌقٛد

اٌفقً اٌزبعغ )دٚثٍش، 

 أؼىبط اٌقٛد، اٌؾ١ٛد فٟ

، *اٌقٛد، اٌّٛعبد اٌشعخ

عٙبص اٌغٛٔبس*، عٙبص رفز١ذ 

 (ؽقٝ اٌىٍٝ*

 ٔظشٞ

ثبعزؼّبي 

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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 اٌمجٛي  -217

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 مالحظة: الفقرات الُمشار الٌها بإشارة )*( هً فقرات محدثة على مفردات اللجنة القطاعٌة

 

 (ػٍُ إٌفظ إٌّٛ) ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

اٌّمشسفف ٚ  

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ –و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -218

 اٌف١ي٠بءلَُ ػٍَٛ   اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -219

 CsDP 217ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ/  اٍُ / هِي اٌّموه -223

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -221

 كٚاَ اٌىزوٟٚٔ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -222

 ِشاعؼخ أداء ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ا٤وبد٠ّٟ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 2323-2321ٍٕخ كها١ٍخ  اٌفًٖ / إٌَخ -223

 ٍبػخ63 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -224

 2323-2321 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -225

 أ٘لاف اٌّموه -226

 ان ٌعرف الطالب معنى علم نفس النمو واهمٌته وقوانٌنه ومراحله - أ
 ان ٌعرف الطالب العوامل المؤثرة فً النمو  - ب
 ان ٌفهم الطالب مناهج البحث فً علم نفس النمو - ت
 ان ٌعرف الطالب خصائص النمو فً مرحلة الطفولة   - ث
 ان ٌعرف الطالب دور المؤسسات االجتماعٌة فً التنشئة االجتماعٌة للطفل  - ج
 ان ٌعرف الطالب خصائص النمو فً مرحلة المراهقة  - ح
 ان ٌعرف الطالب دور المجتمع والمهنة واالتجاهات والمٌول فً مشكالت المراهقٌن  - خ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -227

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ  -1أ

 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح لٟ إٌّٛ)اٌٛهاص١خ ٚاٌج١ئ١خ( 2ا

 اٌّزالىِبد  –االِواٗ  اٌٛهاص١خ3ا

 ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ -2أ

 ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ -3أ

 ِوؽٍخ اٌّوا٘مخ -4أ

 اٌّإٍَبد االعزّبػ١خ -5أ

 ٚاٌّوا٘م١ٓاٌّْىالد اٌزٟ ٠زؼوٗ ٌٙب االٛفبي   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌّمبهٔخ - 1ة

 اٌزم١١ُ - 2ة

 إٌمل - 3ة
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  اٌزطج١ك   -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ ٚاٌؾٛاه - أ
 رطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ اٌٛالغ ِٓ فالي االِضٍخ - ة
 اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙٛع - د
 اٌّؾبٙوح - س

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رم١١ُ اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرفبػً اٌطٍجخ - أ
 رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  - ة
 اٌؾٚٛه  - د
 االفزجبهاد - س

 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اٌزطج١ك -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 اٌّمبهٔخ-3ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزوو١ت  -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ  - أ
 رطج١ك اٌغبٔت إٌظوٞ ػٍٝ اٌٛالغ ِٓ فالي االِضٍخ - ة
 اػلاك رمبه٠و ػٓ وً ِٛٙٛع - د
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 اٌّؾبٙوح - س

 

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 

 معنى علم نفس النمو ونشأته وتطوره ومفاهٌمه ومبرراته واهدافه    -

 علم نفس النمو ٔظو٠بد   -

 علم نفس النمو  اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ   -

     علم نفس النمو  اٌّْىالد اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب   -أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌّمبهٔخ  – 1ة

 اٌزم١١ُ  – 2ة

 إٌمل  -3ة

 اٌزطج١ك  -4ة

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط +

 رمل٠و ػظّخ اٌقبٌك فٟ عؼً االَٔبْ وبئٕب ٠ٙزُ ثبٌغبٔت االهّبكٞ ٚال ١ٍّب إٌفَٟ ِٕٗ  -1ط

 رمل٠و عٙٛك اٌؼٍّبء فٟ كهاٍخ ػٍُ إٌفٌ  -2ط

 رمل٠و عٙٛك اٌجبؽض١ٓ ٚاٌلها١ٍٓ فٟ ث١بْ ا١ّ٘خ االهّبك ٚاٌٖؾخ إٌف١َخ   -3ط

 رمل٠و عٙٛك اٌّإٌف١ٓ فٟ ِغبي رأ١ٌف اٌىزت فٟ اٌّغبي إٌفَٟ ٚاالهّبكٞ -4ط

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 رم١١ُ اٌزؾ١ٚو ا١ٌِٟٛ ٚرفبػً اٌطٍجخ - أ
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 رم١١ُ رمبه٠و اٌطٍجخ  - ة
 اٌؾٚٛه  - د
 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ - س

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اٌزؾ١ًٍ -1ك

 اٌزوو١ت -2ك

 االٍزٕزبط -3ك

 اٌّمبهٔخ -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -229

 ث١ٕخ اٌّموه -228

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 1-2 4 

ِؼوفخ ِؼٕٝ ػٍُ ٔفٌ 

إٌّٛ ٚأ١ّ٘زٗ 

 ٚاٌّجبكٜء اٌؼبِخ ٌٍّٕٛ 

 ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ 

اٌّؾبٙوح + 

اٌمٖخ+ 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

3-4 4 
ِؼوفخ اٌؼٛاًِ 

 اٌّإصوح فٟ إٌّٛ

اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ 

 إٌّٛ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌؾٛاه

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

5-6  4 
اٌجؾش ِؼوفخ ِٕب٘ظ 

 فٟ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ

ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ ػٍُ 

 ٔفٌ إٌّٛ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

7-8-9-

13-11 
13 

ِؼوفخ ّٔٛ االٛفبي فٟ 

 ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ
 ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ 

اٌّؾبٙوح 

 +اٌؾٛاه

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

12-13 4 

فُٙ كٚه اٌّإٍَبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزْٕئخ 

 االعزّبػ١خ ٌٍطفً

كٚه اٌّإٍَبد 

االعزّبػ١خ فٟ اٌزْٕئخ 

 االعزّبػ١خ ٌٍطفً 

اٌّؾبٙوح + 

 إٌّبلْخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

14-15  4 
ِؼوفخ إٌّٛ فٟ 

 ِوؽٍخ اٌّوا٘مخ 
 اٌّوا٘مخ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌمٖخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

16-17  4 
ِؼوفخ اصو اٌّغزّغ 

 ػٍٝ ّٔٛاٌّوا٘ك 
 ٚاٌّغزّغ اٌّوا٘ك

اٌّؾبٙوح + 

 إٌّبلْخ

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

18-19-

23 
6 

ِؼوفخ اصو إٌّٙخ ػٍٝ 

 ّٔٛ اٌّوا٘ك 
 اٌّوا٘ك ٚإٌّٙخ

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

21-22-

23 
6  

ِؼوفخ رطٛه ارغب٘بد 

 اٌّوا٘م١ٓ ١ٌُِٚٛٙ

ارغب٘بد اٌّوا٘م١ٓ 

ٌُٙٛ١ِٚ 

اٌّؾبٙوح + 

 اٌّْوٚػبد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد

24-25-

26 
6  

ِؼوفخ ثؼ٘ ِْىالد 

 اٌّوا٘م١ٓ 

ثؼ٘ ِْىالد 

 اٌّوا٘م١ٓ 

اٌّؾبٙوح + 

اٌمٖخ+ 

 اٌّْىالد

رفبػً اٌطٍجخ 

 + افزجبهاد
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 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

اللجنه  النصوص االساسٌة ضمن مفردات المقرر من قبل

 القطاعٌة

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 الٌوجد

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 ال ٌوجد

 

 اٌمجٛي  -233

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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 ٚفف ِمشس االٔى١ٍضٞ

 

 

 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -231

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -232

 المغة االنكميزية اٍُ / هِي اٌّموه -233

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -234

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -235

Google classroomالتعميـ األلكتركني عبر منصة  ك قناة  
 التمكراـ

 2021-2020 اٌفًٖ / إٌَخ -236

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -237

1ساعة دراسية  +   28=  1× 28  3 x ساعات إمتحانية  3=   

 شيرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية  

17/12/2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -238  

 أ٘لاف اٌّموه -239

ِخزٍف أٛاع  فُٙبدحاٌٍغخ االٔى١ٍض٠خٚاثشاص دٚس٘ب ثبػزجبس٘ب اٌٍغخ االوضش اعزخذاِبً فٟ اٌؼبٌُ فٟ ٚفف ّٚثف اٌطٍجخ ٠رؼش

 اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ.  اٌؼٍَٛ ٚخقٛفبً 

 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ  ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ ِٓ خالي رقفؼ ثؼل اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزٟ رغبُ٘ فٟ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف  المتاحة. والبد من الربط بٌنهاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ِٛاعٙخ اٌزطٛساد اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚا٤عشح ٚاٌّغزّغ. 

رؼض٠ض صمخ اٌطٍجخ ثبٔفغُٙ ٌزؼٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚرط٠ٛش ِٙبسارُٙ فٟ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ  ٚاٌّؼبٟٔ ٚاعزٕجبه فىشح اٌّٛمٛع 

 . اٌشئ١غ١خ ٌٍجؾٛس ٚإٌّؾٛساد اٌؼ١ٍّخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -243

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

اٌزؼُشف ػٍٝ  -2أٚاٌزىٍٕٛع١ب.  اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚدٚس٘ب فٟ ٔمً ٚفُٙ ِخزٍف أٛاع اٌؼٍَٛاٌزؼُشف ػٍٝ ِبدح  -1أ

  -3أاٌمٛا١ٔٓ ِٚؼب١٠ش٘ب ٚؽشٚهٙب، ٚا٤صِبد اٌزٟ رّش ثٙب ف١ض٠بء ا١ٌٍضس، ٚ فٛائذٖ ٌٍّغزّغ. 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ فٟ ِغبي ف١ض٠بء ا١ٌٍضس، ؽ١ش ِٓ اٌّّىٓ ٌٍطبٌت رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف ػٕذِب  - 1ة

 ٠مزنٟ اٌّٛلف ئعزغبثخ ِؼ١ٕخ ٌؾً ِؾىٍخ ِب .    

ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثب١ٌٍضس ٚاٌؼٛاًِ اٌّٙذدح ٌٙب، ٠ّٚىٓ ٌٗ رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف ٠غُٙ فٟ ئثؼبد   - 2ة

  - 3ةاٌّٙذدح ٌٙب، ٠ٕٚؼُ ثبٌزٛافك اٌؾخقٟ ٚاٌزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب . اٌؼٛاًِ 

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.
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 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (.اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

سثو ِٛمٛػبد ا١ٌٍضس ثّب  -2طهشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح ، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب .  -1ط

٠ؾقً فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب اٌطٍجخ، ٚئِىب١ٔخ اإلعزفبدح ِٕٙب فٟ ر١غ١ش اٌؾ١بح ٚاٌزّزغ ثبإلٔغبصاد اٌؼ١ٍّخ 

هشػ ا٤عئٍخ ٚاٌجؾش ػٓ آخش ِغزغذاد ػٍُ ا١ٌٍضس ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزطج١مبد إٌٙغ١خ ٚػٍُ  -3طٚاٌزىٍٕٛع١خ.  

   -4طزٍف أعضاء ٚأػنبء اٌغغُ اٌجؾشٞ ػجش ِٕظِٛخ اإلٔزشٔذ.اإلرقبالد ٚاٌقؾخ اٌؾ١بر١خ ػٍٝ ِخ

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (.اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه -241

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

 

 

1+2+3+4 

 

 

1×4=4 

اٌزؼش٠ف ثبٔٛاع اٌغًّ فٟ 

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

ِٚىٛٔبرٙب.صِٓ اٌّنبسع 

 اٌجغ١و.

 ِفب١ُ٘ اعبع١خ .9
 أٛاع االفؼبي )ِغبػذح ٚؽم١م١خ( .2
 أٛاع اٌفبػً ٚػاللزٗ ثبٌفؼً .1
 اٌغٍّخ اٌزبِخِىٛٔبد  .9
 االصِبْ فٟ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ .1
 اٌّنبسع اٌجغ١و .1
 اٌغًّ فٟ صِٓ اٌّنبسع اٌجغ١و .1
ف١غخ اٌفؼً فٟ صِٓ اٌّنبسع  .9

 اٌجغ١و
اعزٕجبه اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ٌجؼل  .1

 فمشاد ِمبالد اٌىزبة إٌّٙغٟ
هش٠مخ وزبثخ سعبٌخ اٌٝ فذ٠ك ٚ  .91

 ِغإٚي ِجبؽش

 

 

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

5+6+7+8 

 

1×4=4 

اٌزؼش٠ف ثبٔٛاع اٌغًّ فٟ 

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

ِٚىٛٔبرٙب.صِٓ اٌّبمٟ 

 اٌجغ١و.

 االفؼبي فٟ ف١غخ اٌّبمٟ .9
و١ف١خ رؾ٠ًٛ صِٓ اٌفؼً ِٓ  .2

 اٌّنبسع اٌٝ اٌّبمٟ
 االفؼبي اٌؾبرح .1
 اٌغٍّخ فٟ صِٓ اٌّبمٟ اٌجغ١و .9
اٌفشق ث١ٓ اٌّنبسع اٌجغ١و  .1

 ٚاٌّبمٟ اٌجغ١و
رؾ٠ًٛ اٌغًّ ِٓ اٌّنبسع اٌجغ١و  .1

 اٌٝ اٌّبمٟ اٌجغ١و ٚثبٌؼىظ

 اعزؼّبالدٚاد اٌشثو ٌٍغًّ. 1

ٍٍٛؽذاد اٌزٟ رُ ؽٍٛي رّبس٠ٓ اٌىزبث.     9

 رغط١زٙب

 

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

 

9+10+11
+12 

 

 

1×4=4 

اٌزؼش٠ف ثبٔٛاع اٌغًّ فٟ 

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

ِٚىٛٔبرٙب.صِٓ اٌّغزمجً 

 اٌجغ١و.

 االفؼبي فٟ صِٓ اٌّغزمجً .9
أٛاع اٌغًّ فٟ اٌّغزمجً اٌجغ١و  .2

(will, going to) 
و١ف رىْٛ عٍّخ ربِخ فٟ صِٓ  .1

 اٌّغزمجً اٌجغ١و
أٛاع اٌغًّ اٌّغزمج١ٍخ ِٚبرا  .9

 رٛفف
اٌفشق ث١ٓ اٌغًّ فٟ صِٓ اٌّنبسع  .1

 ٚاٌّبمٟ ٚاٌّغزمجً
ف١غخ ٔفٟ اٌغًّ اٌّضجزخ فٟ  .1

 االصِبْ اٌضالصخ
ف١غخ اٌغإاي ٚػاللزٙب ثبالصِبْ  .1

 اٌضالصخ
 ,what)اٌغإاي اٌؼبِخ  ف١غ .9

where, when, how much, 
how many, who, 

which,….etc.) 
لشاءح ثؼل اٌمطغ ِٓ اٌىزبة  .1

 

 

 

 ٔظشٞ

 

 

 

 ئِزؾبْ

 اٌفقً ا٤ٚي
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ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌزٟ 

رنّٕزٙب ثبالمبفخ اٌٝ رؼٍُ 

 ِفشدارٙب
ؽً ثؼل اٌزّبس٠ٓ اٌخبفخ ثق١غ  .91

 اٌغإاي ٚاٌغًّ اٌفؼ١ٍخ
 

 

 

 

 

13+14+
15+16 

 

 

1×4=4 

Have, have got, has 

and has got 

 ,haveاٌزؼش٠ف ثبعزخذاِبد  .9
have got, has and has got 

 اٌفشق ث١ُٕٙ .2
 ِزٝ ٠غٛص االخزقبسِٚزٝ ال٠غٛص .1
 صِٓ اٌّنبسع اٌّغزّش .9
 صِٓ اٌّبمٟ اٌّغزّش .1
اٌفشق ث١ٓ اٌّنبسع اٌّغزّش  .1

 ٚاٌّبمٟ اٌّغزّش
 some & anyاعزخذاِبد  .1
 رّبس٠ٓ اٌىزبةؽٍٛي  ثؼل  .9
لشاءح ثؼل اٌمطغ ِٓ اٌىزبة  .1

 إٌّٙغٟ ٚؽً اٌزّبس٠ٓ اٌّزؼٍمخ ثٙب
اعزؼّبالد عًّ اٌٛفً فٟ وزبثخ  .91

 اٌّمبالد

 

 

 ٔظشٞ

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ

 

 

17+18+
19+20 

 

 

1×4=4 

 ,somethingاعزؼّبي 

anything, few, little, 

lots & a lot of 

Comparative and 

superlative 

 اٌزؼش٠ف ثٙزٖ اٌق١غ .9
ِبٌفشق ث١ُٕٙ ِٚزٝ رغزؼًّ وً  .2

 ِٕٙب
 ؽٍٛي رّبس٠ٓ ؽٛي اٌّٛمٛع .1
 ف١غ اٌّمبسٔخ .9
 اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌقفبد اٌّزّبصٍخ .1
اٌقفبد را اٌّمطغ اٌٛاؽذ ٚراد  .1

 اٌّمبهغ اٌّزؼذدح
 (er & more)امبفخ  .1
 ف١غ اٌزفن١ً .9
 ف١غ اٌزفن١ًأٛاع  .1

 (est &most)امبفخ  .91

 

 

 

 

 ٔظشٞ

 

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

 

21+22+
23 

 

 

1×3=3 

اٌّنبسع اٌزبَ ٚاٌّبمٟ 

 اٌزبَ ٚاٌّغزمجً اٌزبَ

 

Prepositions 

 ػٓ االصِبْ فٟ ف١غخ اٌزبَ ِمذِخ .9

 لبػذح اٌّنبسع اٌزبَ .2
 رى٠ٛٓ عًّ فٟ صِٓ اٌّنبسع اٌزبَ .1
 لبػذح اٌّبمٟ اٌزبَ .9
 رى٠ٛٓ عًّ فٟ صِٓ اٌّبمٟ اٌزبَ .1
 لبػذح اٌّغزمجً اٌزبَ .1
عًّ فٟ ف١غخ اٌّغزمجً رى٠ٛٓ  .1

 اٌزبَ
اعزؼّبي وٍّبد ٌٙب اوضش ِٓ ِؼٕٝ  .9

 فٟ عًّ ِخزٍفخ
ؽٍٛي رّبس٠ٓ ٚاِضٍخ ػٓ ف١غ  .1

 اٌضِٓ اٌزبَ
 ؽشٚف اٌغش .91
 اعزؼّبالد ؽشٚف اٌغش فٟ اٌّمبي .99

 

 

 ٔظشٞ

  

  

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

 

24+25+ 

 

 

1x3 =3 

 a & theاعزؼّبالد 

 

Express Quantity 

 a & theاٌزؼش٠ف ة  .9
 a & theِزٝ رغزؼًّ  .2
 a &theِزٝ ٠ّٕغ اعزؼّبي  .1
 اٌزؼج١ش ػٓ اٌى١ّبد .9
 much & manyاعزؼّبي  .1
 اٌفشق ث١ّٕٙب .1
 ؽً رّبس٠ٓ ٚاِضٍخ .1
 

 

 

 ٔظشٞ

 

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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26 

 

 

27+28 

 

1×2=2 

 like doingاعزؼّبالد 

& would like to do 

 

Should, must & 

have to 

 & like doingاٌزؼش٠ف ة  .9
would like to do 

 اٌفشق ث١ّٕٙب .2
رؾٛي اٌفؼً اٌٝ ف١غ اخشٜ  .1

 وبالعّبء ٚاٌقفبد
9. Should, must & have to 
 اٌفشق ث١ُٕٙ .1
 ا٠ٌٛٚبد اعزخذاَ وً ُِٕٙ .1
رى٠ٛٓ عًّ ِضجزخ ِٕٚف١خ  .1

 ثبعزخذاُِٙ
 ؽٍٛي رّبس٠ٓ ٚاِضٍخ ِٓ اٌىزبة .9

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .8

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 ٌة اٌّموهبىزا 
      ٜأفو 

 

References 

 New headway plus (pre-intermediate) 

 English for Iraq 

 Free English grammar 
 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

 ٌغشك االهالع ػ١ٍٙب ٚؽٍٙب. رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثجؼل اٌزّبس٠ٓ اٌخبسع١خ

 اٌٝ ثؼل اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ اٌخبفخ ثزؼٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خرٛع١ٗ اٌطٍجخ 

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

االعزّبع اٌٝ ِٓ خالي اٌزارٟ ػٍٝ اٌزؼٍُ رٛع١ٗ اٌطبٌت فٟ اإلػزّبد 

ثؼل اٌجشاِظ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ِٚؾب٘ذح االفالَ غ١ش اٌّزشعّخ ٌٍؼشث١خ. 

وزٌه لشاءح ثؼل اٌشٚا٠بد ٚاٌمقـ. وً رٌه ثٙذف رّش٠ٓ اٌؾٛاط 

 ػٍٝ فُٙ اٌّفشداد ٚاٌغًّ.
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 اٌمجٛي  .9

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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17 

 ٌّشؽٍخ اٌضبٌضخا

 المرحلة الثالثة

 الوحدات اٌغبػبد اسم المادة)انكلٌزي( اسم المادة)عربً( رمز المقرر

 اٌؼٍّٟ إٌظشٞ

191PHAP الفٌزٌاء الذرٌة والجزٌئٌة Atomic and molecular Physics 3 2 7 

121PHTH الثرموداٌنمك Thermodynamic 3  6 

321PHE الكترونٌات Electronics 3 2 7 

322PHAM ًالمٌكانٌك التحلٌل Analytical Mechanics 3  6 

325PHCF دوال معقدة Complex functions 2 ----- 4 

324PHCT  االرشاد النفسً والصحة
 النفسٌة

psychological Guidance and 

psychological heath 
2 ----- 4 

323PHMP مناهج وطرائق التدرٌس Curriculum and methods of teaching 2  4 

327PHOP اختٌاري Optional 2 ---- 4 

326 PHEN3 لغة انكلٌزٌة English Language 1 ----- 2 

 44 4 21  المجموع 

 

 

 ِخطو ٠ٛمؼ ٔغجخ اٌّٛاد االخزقبؿ ٚ اٌّٛاد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼبِخ ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ

 

  المواد التربوٌة والعامة   المواد االختصاص
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(اإلسؽبد ٚاٌقؾخ إٌفغ١خ)ٚفف اٌّمشس  

 أنموذج وصف المقرر

 كصؼ المقرر

 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ  المؤسسة التعميمية -242

  الفيزياءقسـ  القسـ الجامعي / المركز -243

 MPاإلرشاد كالصحة النفسية /  اسـ / رمز المقرر -244

 البكالكريكس البرامج التي يدخؿ فييا -245

 الدكاـ اليكمي أشكاؿ الحضكر المتاحة -246

 2321 - 2323   الفصؿ / السنة -247

 عدد الساعات الدراسية )الكمي( -248
ساعات إمتحانية شيرية  4=  2×2ساعة دراسية  +    56=  2× 28

 باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية  

 2321 - 2323   تاريخ إعداد ىذا الكصؼ  -249

 أىداؼ المقرر -250
 تعرؼ الطمبة عمى أىمية اإلرشاد النفسي كالصحة النفسية في الحياة اليكمية .  . أ
 كيفية تكظيؼ ىذه المعرفة في مكاجية مكاقؼ الحياة اليكمية في مجاؿ التربية كالتعميـ كاألسرة كالمجتمع.  . ب

 يشعركف بقيمة كأىمية اإلرشاد كالصحة النفسية في تعامميـ مع طمبة المدارسج.  جعؿ طمبة كميات التربية 

 بعد التخرج كممارسة إختصاصاتيـ ككنيـ مدرسيف في المدارس اإلبتدائية كالمتكسطة كاإلعدادية .      

 

مبرىنان عما يكفر كصؼ المقرر ىذا إيجازان مقتضيان ألىـ خصائص المقرر كمخرجات التعمـ المتكقعة مف الطالب تحقيقيا 
 إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصكل مف فرص التعمـ المتاحة. كالبد مف الربط بينيا كبيف كصؼ البرنامج.
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 مخرجات التعمـ كطرائؽ التعميـ كالتعمـ كالتقييـ -251
 المعرفة كالفيـ  -أ

 تعرؼ اإلرشاد النفشسي ، ككيؼ نشا كتبمكر كأصبح حاجة إنسانية ، كطرائقو كمجاالتو .  -1أ

 تعرؼ الصحة النفسية كمعاييرىا كمظاىرىا ، كاألزمة النفسية ، كالتكافؽ اإلنساني .  -2أ

 الميارات الخاصة بالمكضكع   -ب 

 ىذه المعرفة إلى سمكؾ عندما   إكساب الطالب معرفة باإلرشاد النفسي ، كيمكف لو تحكيؿ  - 1ب

 يقتضي المكقؼ إستجابة معينة لحؿ مشكمة ما .            

 إكساب الطالب معرفة بالصحة النفسية كالعكامؿ الميددة ليا ، كيمكف لو تحكيؿ ىذه المعرفة  - 2ب

 مع البيئة  إلى سمكؾ يسيـ في إبعاد العكامؿ الميددة ليا ، كينعـ بالتكافؽ الشخصي كالتكافؽ       

 التي يعيش فييا .        

 طرائؽ التعميـ كالتعمـ

 المحاضرة ، الحكار ، المناقشة ، كطرح األسئمة .     

 طرائؽ التقييـ

 ) التحضير اليكمي كتسجيؿ المشاركة لكؿ طالب كطالبة (. اإلمتحانات الشيرية  ، كالنشاط اليكمي لمطمبة 

 ميارات التفكير -ج

مكانية إجابتيـ عمييا .   -1ج  طرح األسئمة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة كا 

 ربط مكضكعات اإلرشاد النفسي كالصحة النفسية بما يحصؿ في البيئة التي يعيشيا الطمبة ،   -2ج

مكانية اإلستفادة منيا في تيسير الحياة كالتمتع بالسمكؾ الراقي.           كا 
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 طرائؽ التعميـ كالتعمـ

 المحاضرة ، الحكار ، المناقشة ، كطرح األسئمة . 

 طرائؽ التقييـ

 ) التحضير اليكمي كتسجيؿ المشاركة لكؿ طالب كطالبة (. اإلمتحانات الشيرية  ، كالنشاط اليكمي لمطمبة 

 الميارات  العامة كالمنقكلة ) الميارات األخرل المتعمقة بقابمية التكظيؼ كالتطكر الشخصي (. -د 

 -1د

 -2د
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 بنية المقرر -252

 الساعات األسبكع
مخرجات التعمـ 

 المطمكبة
 اسـ الكحدة / المساؽ أك المكضكع

طريقة 
 التعميـ

 طريقة التقييـ

1+2+3
+4 

إكتساب المعرفة في  8=4×2
مجاؿ اإلرشاد النفسي 
، كتحكيؿ ىذه المعرفة 
إلى سمكؾ يسيـ في 
 إرشاد الذات كاآلخر .  

ػػػػ محاضرة عامة عف اإلرشاد كالصحة 
 النفسية كمقرر دراسي .  

ػػػػ التكجيو ،اإلرشاد النفسي ، عمـ النفس 
 اإلرشادم ، معنى اإلرشاد التربكم .

 ػػػػ  نشأة كتطكر اإلرشاد النفسي .

 ػػػػ تطكر مفاىيـ التكجيو كاإلرشاد 

 نظرم

Google 

Meet 

classroo
m 

 إمتحاف

 + نشاط يكمي 

5+6+7
+8 

ػػػػ  مبررات اإلرشاد النفسي ، أىداؼ اإلرشاد  كذلؾ  8=4×2  
 النفسي .

 ػػػػ العالقة بيف اإلرشاد كالعمكـ األخرل .

 ػػػػ العالقة بيف اإلرشاد كالعمكـ األخرل .

 ػػػػ  أسس التكجيو كاإلرشاد : األسس

 العامة ، األسس الفمسفية .   

 نظرم

Google 

  Meet 

classroo
m 

 

 إمتحاف

 + نشاط يكمي 

9+10+
11+12 

 ػػػػ  أسس التكجيو كاإلرشاد : األسس كذلؾ 8=4×2 

 النفسية كاإلجتماعية كالعصبية .   

 ػػػػ  مجاالت اإلرشاد النفسي .

 ػػػػ  طرؽ اإلرشاد النفسي .

 ػػػػ  نظريات اإلرشاد كالتكجيو :   

 نظرم

Google 

  Meet 

classroo
m 

 إمتحاف

google class 
room 
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 نظرية التحميؿ النفسي.   .1
 . النظرية السمككية .2

13+14
+15+

16 

 ػػػػ  نظريات اإلرشاد كالتكجيو :    كذلؾ 8=4×2

 . نظرية الذات. 3

 . النظرية الكجكدية.                         4

 النفسي: ػػػػ المعمكمات الالزمة لعممية اإلرشاد

  أىمية المعمكمات 
  مشكالت جمع المعمكمات 
  أنكاع المعمكمات 

 ػػػػ كسائؿ جمع المعمكمات : 

 دراسة الحالة ،  السجؿ التراكمي  

 السجؿ القصصي  

 ػػػػ إمتحاف الفصؿ الثاني 

 نظرم

Google 

Meet 

classroo
m 

 

 

+ نشاط أمتحاف
 يكمي 

17+18
+19+

20 

2×4=8   

 

 

 

إكتساب المعرفة في 
مجاؿ الصحة النفسية 
، كتحكيؿ ىذه المعرفة 
إلى سمكؾ يسيـ في 

 ػػػػ كسائؿ جمع المعمكمات : 

  السيرة الذاتية 
  اإلختبارات كالمقاييس 
  المالحظة 
 المقابمة 

 اإلرشاد كالتكجيو في المدرسة :  ػػػ

  أىداؼ اإلرشاد كالتكجيو في المدرسة 
  . عداده  المدرس المرشد : كظائفو كا 
  . عداده  المرشد التربكم كظائفو كا 

 ػػػ الحاجة إلى برامج اإلرشاد في المدرسة 

 نظرم

Google 
Meet 

classroo
m 

 إمتحاف

طمب  + نشاط 
تقارير مشتركة 
عبر مجاميع مف 
الطمبة كارساليا 
 عمى التمكراـ 
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تحقيؽ الصحة النفسية 
 النسبية. 

معنى الصحة النفسية ، التعريفات السمبية  ػػػػ
 ، التعريفات اإليجابية . 

21+22
+23+

24 

ػػػػ مظاىر الصحة النفسية ، المفاىيـ  كذلؾ 8=4×2 
األساسية المرتبطة بالصحة النفسية ، 
 عالقة الصحة النفسية بالعمكـ األخرل. 

ػػػػ خصائص الشخصية السكية ، الشخص 
 السكم كالشخص الالسكم.

 .  معايير الصحة النفسية ػػػػ

مظاىر السمكؾ السكم كالسمكؾ الالسكم ،  ػػػػ
 تكامؿ الشخصية . 

 نظرم

Google 
Meet 

classroo
m 

 إمتحاف

+  محاضرة 
فديكية عمى 

المنصة التعميمية 
google class 

room 

25+
26+
27+
28 

 
2×4=
8 

 كذلؾ

 

 

 

   

 

 

األزمات النفسية ، معنى األزمة النفسية ،  ػػػػ
 الطرؽ السميمة لحؿ األزمات النفسية.

الحيؿ الدفاعية ، اإلحباط ، اإلضطرابات  ػػػػ
 النفسية .

 ميكانزمات الدفاع النفسية  . ػػػػ

 ػػػػ التكافؽ ، معنى التكافؽ ، التكيؼ ،

 الفركؽ بيف التكافؽ كالتكيؼ. 

 نظرم

Google 
Meet 

classro
om 

 إمتحاف

+  محاضرة 
فديكية عمى 

المنصة 
التعميمية 
google 

class room  
 إمتحاف

+  محاضرة 
فديكية عمى 
المنصة 
التعميمية 
google 
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 البنية التحتية  -253

 القراءات المطمكبة :

  النصكص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرل 

 النصكص األساسية 

( حنا عزيز داكد ، كناظـ ىاشـ 1990عمـ نفس الشخصية ) .1
 العبيدم  ػػػ جامعة بغداد . 

( مصطفى محمكد 1991اإلرشاد النفسي كالتكجيو التربكم ) .2
 اإلماـ ، ك أنكر حسيف عبدالرحمف ػػػ جامعة بغداد . 

 ( أحمد عزت راجح ، اإلسكندرية . 1982أصكؿ عمـ النفس ) .3
 كتب المقرر : اليكجد كتاب مقرر .

 أخرل : 

تـ إعتماد مصادر حديثة بحثت مكضكعي اإلرشاد النفسي    
كالصحة النفسية إلى جكار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، 
لغرض إعداد المادة المقررة عمى كفؽ مفردات المجنة القطاعية 
المعتمدة في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، كمف ىذه 

 المصادر : 

(  حامد عبد السالـ زىراف ، 2005نفسي )التكجيو كاإلرشاد ال .1
 القاىرة ػػ عالـ الكتب . 

( سامي محمد ممحـ ، 2010مبادلء التكجيو كاإلرشاد النفسي ) .2
 عماف ػػ دار المسيرة . 

class room 

أنكاع التكافؽ ، خصائص الشخص  ػػػػ  4=2×2 29+30
 ؽ  . المتكاف

 إمتحاف الفصؿ الثاني        

 نظرم

Google 
Meet 

classroo
m 

  نشاط+  أمتحاف 
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(  2008مبادلء اإلرشاد النفسي لممرشديف كاألخصائييف ) .3
 محمد أحمد خداـ مشاقبة ، عماف . 

يب محمد الخالدم ، ( أد2009المرجع في الصحة النفسية ) .4
 بغداد ػ مكتب أبابيؿ . 

 ( سامر جميؿ رضكاف ، عماف ػػ دار المسيرة 2009الصحة النفسية )

متطمبات خاصة ) كتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ كرش 
 العمؿ كالدكريات كالبرمجيات كالمكاقع االلكتركنية (

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               

الخدمات االجتماعية ) كتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ 
محاضرات الضيكؼ كالتدريب الميني كالدراسات 

 (  الميدانية

 تطبيؽ طمبة المرحمة الرابعة السنكم في المدارس المتكسطة   

 كاإلعدادية    

 القبكؿ  -254
 عبر المصادر الحديثة  %20سكؼ أقـك بتطكير المقرر ضمف  خطة تطكير المقرر الدراسي-14
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 في ضكء الية القبكؿ المركزم    لمتطمبات السابقةأ

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة  أكبر عدد مف الطمبة 

 

مادة الثرموداينمك وصف المقرر  

 

 

 

 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ المؤسسة التعميمية 1
 قسـ الفيزياء القسـ الجامعي / المركز 2
 PHTH 320الثرمكداينميؾ المرحمة الثالثة اسـ / رمز المقرر 3
 البكالكريكس البرنامج الذم يدخؿ فييا 4
 الدكاـ اليكمي اشكاؿ الحضكر المتاحة 5
2021-2020 الفصؿ / السنة 6  
عدد الساعات الدراسية  7

 )الكمي(
مناقشة (  30نظرم +  60ساعة )  90  

2021-2020 تاريخ اعداد ىذا الكصؼ 8  
 اىداؼ المقرر 9

ييدؼ الى تعريؼ الطالب بمعنى الثرمكداينمؾ ) عمـ التحرؾ الحرارم ام الربط بيف  أ
 الحركة كالحرارة (

 التعرؼ عمى عدد مف المكائف الحرارية كدراسة مككناتيا كطريقة عمميا  ب
 الربط بيف ىذا العمـ كعمميات التحرؾ الحرارم التي تجرم في بما ىك محيط بنا ج
التعرف على بعض الظواهر االنتقالٌة , متوسط المسار الحر, ظاهرة اللزوجة ,   د

التي ترتبط ارتباطا كثيقا ب عمـ التحرؾ الحرارم ظاهرة التوصٌل الحراري  
 طرائؽ انتقاؿ الحرارة ,االنتشار, كالتكصمية الحرارية كالمكائف الحرارية ق

 

 يكفر كصؼ المقرر ىذا ايجازان مقتضبان الىـ خصائص المقرر كمخرجات التعمـ المتكقعة مف الطالب تحقيقيا مبرىنان 
 عما اذا كاف قد حقؽ االستفادة القصكل مف فرص التعمـ المتاحة ، كالبد مف الربط بينيا كبيف كصؼ البرنامج .
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 مخرجات التعمـ كطرائؽ التعميـ كالتعمـ كالتقييـ 10
 المعرفة كالفيـ أ

 تمكيف الطالب عمى المعرفة كفيـ مادة الفيزياء  1أ 
 ككادر مدربة كمؤىمة لمعمؿ في المؤسسات العممية كالتربكيةإعداد  2أ 
  3أ 
  4أ 

 الميارات الخاصة بالمكضكع ب
 الثرموداٌنمٌكأف يكتسب الطالب ميارة في إختصاص الفيزياء كبالتحديد مكضكع  1ب

 الذم يعد مف الفركع الميمة لمفيزياء كيربطيا مع عمـ اليندسة
  2ب
  3ب

 طرائؽ التعميـ كالتعمـ
 اسمكب المناقشة

 مقياس التطبيؽ العممي في المختبرات
 المحاضرات الفيديكية

 ,Google Classroom, Google meetمختمؼ كسائؿ التعميـ االلكتركني ) 
Telegram ( 

 
 طرائؽ التقييـ

 اإلختبارات
 التقارير

 مشاريع التخرج
 

 الطالبميارات التفكير التي تحفز  ج
 أسمكب الحكار ما بيف الطالب كاألستاذ 1ج
 إعداد تقارير أسبكعية 2ج
  3ج



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

159 
 

  4ج
 طرائؽ التعميـ كالتعمـ

 اسمكب المناقشة
 مقياس التطبيؽ العممي في المختبرات

 المحاضرات الفيديكية
 ,Google Classroom, Google meetمختمؼ كسائؿ التعميـ االلكتركني ) 

Telegram ( 
 

 طرائؽ التقييـ
 التقارير النظرية

 الدرجات , اإلختبارات , التقارير اليكمية
 الميارات العامة كالمنقكلة )الميارات االخرل المتعمقة بقابمية التكظيؼ كالتطكر الشخصي( د

  1د
  2د

 

 بنية المقرر 11

 لساعاتا االسبكع
مخرجات التعمـ 

 المطمكبة
 الكحدة/ المساؽاسـ 

 اك المكضكع

طر 
يقة 
التع
 ليـ

طريقة 
 التقييـ

1+2+3+
4 

 داٌنمٌكالثرمو معنىيتعمـ   12
الثرموداٌنمٌكٌة كانكاع االنظمة 

العملٌات انكاع و

 الثرمودٌنامٌكٌة 
 ومعنى معادالت الحالة
 لمغاز المثالي كالحقيقي

 الفصل االول:مفاهٌم اساسٌة                   
معنى الثرموداٌنمٌك,تقدٌم مفاهٌم اساسٌة:النظام )النظام( 
وانواعه )النظام الحقٌقً و النظام المثالً( , حدود النظام 

المحٌط النظام وانواعه )المفتوح والمغلق والمعزول( ,الجدار 
االدٌباتٌكً والداٌاثرمً , الخواص الضمنٌة و غٌر الضمنٌة , 

ات العكسٌة وغٌر العكسٌة . العملٌات فً الثموداٌنمك, العملٌ
التوازن الحراري و التوازن الدٌنامٌكً الحراري ,خواص 
النظام )المركزة والشاملة المستقلة والتابعة( ,حالة النظام 

,العملٌات الثرمودٌنامٌكٌة: االدٌباتٌكٌة )الكظمٌة( االٌزوثرمٌة 
 ,الدورٌة والعكسٌة و الال عكسٌة , الطاقة )العالقة بٌن الحرارة

 والشغل (, القانون الصفري.          
 الفصل الثانً :معادالت الحالة   

معادلة الحالة للغاز المثالً والطرٌقة التجرٌبٌة الشتقاقها , 
الغازات الحقٌقة )غٌر المثالٌة( , معادالت الحالة للغازات 
 الحقٌقٌة ,معادلة الحالة لغاز فان درفالز واٌجاد ثوابتها .

نظ
 رم

اإلختبا
 رات

اليكمية 
كاإلمتح
انات 
الشيري
 ة

 الفصل الثالث:نظرٌات رٌاضٌة مفٌدة             التعرؼ عمى معامؿ  9 5+6+7
مشتقات جزئٌة ,متطابقات مفٌدة , دالة الحالة وشروطها ,دالة 

= = 
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 التمدد كاالنضغاط 
معنى المادة النقية 
 كاطكار المادة

 المسار , التمددٌة واالنضغاطٌة.       
 الرابع:خصائص المواد التقنٌةالفصل   

اطوار المادة النقٌة )الصلبة ,السائلة ,الغازٌة ( , الغاز والبخار 
 وخصائص االبخرة

 البٌرونك ةمعادلكيفية اشتقاؽ  9 8+9+10
 كتطبيقيا 

القانون االول فً التعرؼ عمى 

 كتطبيقاتو الثمودٌنامٌك

, االبخرة المشبعة وغٌر المشبعة , سلوك المواد النقٌة, السطح 
الفصل البٌانً لمادة نقٌة حقٌقٌة ,معادالت كالبٌرون .     

 الخامس:القانون االول فً الثمودٌنامٌك
تجارب جول , نص القانون االول صٌغة القانون االول لحفظ 

 الطاقة , تطبٌقات القانون

= = 

11+12+
13+14 

الشغل المنجز كيفية حساب  =

فً العملٌات العملٌات 

 االربعة الثرمودٌنامٌكٌة

نتائج القانون االول  ,معنى االنثالبً , التمدد الحر للغاز , 
التمدد الحقٌقً للغاز , الشغل المنجز فً العملٌات الكظمٌة 

واالٌزوثرمٌة و عملٌات ثابتة الحجم , شغل الغاز فً  العملٌات 
حرارة , السعة الحرارٌة تحت ضغط ثابت ثابتة درجة ال

والعالقة بٌنهما واثباتها عملٌا . مفهوم الشغل فً الثرموداٌنمك 
 , اعتماد الشغل على المسار .

= = 

15+16+
17+18 

القانون الثانً أىـ صيغ  =

,المكائف  للثرمودٌنامٌك
 الحرارم ككيفية عمميا

 الفصل السادس:القانون الثانً فً الثرمودٌنامٌك 
 –صٌغة القانون الثانً فً الثرمودٌنامٌك )كالسٌوس,كلفن 

بالنك( , ماكنة دورة كارنو , ربط القانون االول و القانون 
الثانًٌ و النتائج المترتبة على هذا الرابط عند تطبٌقها على هذا 
الغاز مثالً . مثال القانون االول , القانون الثانً , المكائن 

 تها , المضخة الحرارٌة .   كفاء –دورتها  -الحرارٌة 
 

= = 

19+20+
21+22  

معنى االنتركبي ككيفية حسابو  =
الثرمودٌنامٌكٌةلمعمميات   

 معادالت الجهود الثرمودٌنامٌكٌة , معادالت ماكسوٌل.
الفصل السابع :االنتروبً)القصور الذاتً(   

تعرٌف االنتروبً,حساب التغٌر فً النتروبً, مبدأ ازدٌاد 
الكون والنظام , العالقة بٌن االنتروبً ودرجة النتروبً فً 

الحرارة, نظرٌة كالســـٌوس,دالة جبس , دالة هٌلمولتز, 
معادالت الجهود الثرمودٌنامٌكٌة , معادالت ماكسوٌل.مفهوم 
كلفن للحرارة والصفر المطلق والقانون الثالث للثرموداٌنمٌك 
 بصٌغة كالسٌوس ونٌرنست.
 

= = 

23+24+
25+26  

المبادئ االساسٌة التعرؼ عمى  =

كبعض  للنظرٌة الحركٌة
 الظكاىر االنتقالية

 الفصل الثامن :النظرٌة الحركٌة للغازات
لمحة تارٌخٌة , المبادئ االساسٌة للنظرٌة الحركٌة, التصادمات 
بجدار متحرك, القوى الداخلٌة للجزٌئات, الظواهر االنتقالٌة , 

, ظاهرة التوصٌل  متوسط المسار الحر, ظاهرة اللزوجة
 الحراري.

= = 

27+28 معنى االحتمالية كاىـ  6 
منيـ االحصاءات كمزايا كؿ  

الفصل التاسع: المٌكانٌك االحصائً                  
 -حاالت ومستوٌات الطاقة, االحتمالٌة, احصاء ماكسوٌل 

انشتاٌن-دٌراك, احصاء بوز -بولتزمان, احصاء فٌرمً   
= = 

29+30 أزمبي اٌؾواهح ٛوائك  6 

ٚاالٔزْبه ٚاٌز١ٍ١ٕٛخ 

 اٌؾواه٠خ

 اٌفًٖ اٌؼبّو - أ

ٛو٠مخ , ٛو٠مخ االّؼبع, ٛو٠مخ اٌؾًّ, ٛوائك أزمبي اٌؾواهح - ة

لبْٔٛ  , االٔزْبه,اٌز١ٍٕٛخ اٌؾواه٠خ, لبْٔٛ فٛه٠و,  اٌز١ًٕٛ

 فه االٚي

 

= = 

 

 البنية التحتية 12
 القراءات المطمكبة :

 إٌٖٛٓ االٍب١ٍخ 

.اٌضوِٛكا٠ّٕه )ك.اِغل ػجل اٌوىاق ووع١خ ,  .1

 ك.ػجلاٌؾ١ّل اٌؼجل(.
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 وزت اٌّموه 

 ٜافو 
.اٌزؾون اٌؾواهٞ ٚإٌظو٠خ اٌؾوو١خ ٌٍغبىاد )ك.ػجل  .2

اٌوؽّٓ ِؾّٛك اٌغ١ٍّٟ , ك.ِإ٠ل عجوائ١ً , ك.ٍِٛٝ 

 ػجبً ِؾّل(.

ِجبكٞء اٌضوِٛك٠ٕب١ِه, األٍزبم اٌلوزٛه فالػ ؽَٓ  .3

 .ؽ١َٓ, عبِؼخ ثبثً و١ٍخ اٌؼٍَٛ
 متطمبات خاصة
ٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد ٌلٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ ٚا

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ

 المختبرات العممية

 الخدمات االجتماعية
ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ

 التطبيؽ المدرسي السنكم

 

 القبكؿ 13
 القبكؿ بمكجب آلية القبكؿ المركزم  المتطمبات السابقة
  اقؿ عدد مف الطمبة
 أكثر مف الخطة اإلستيعابية المقررة اكبر عدد مف الطمبة
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اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ ٚاٌغي٠ئ١خ اٌّموهّٔٛرط ٚفف   

 

 

 اٌؼٍّٟ / عبِؼخ ثغلاكٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -255

 اثٓ ا١ٌٙضُ –لَُ اٌف١ي٠بء / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض -256

 اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ ٚاٌغي٠ئ١خ اعُ / سِض اٌّمشس -257

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب -258

 اٌلهًٚ اٌزفبػ١ٍخ اإلٌىزو١ٔٚخ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -259

 2129-2121 اٌفقً / اٌغٕخ -263

 عبػخ 11=1*11 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -261

 2121-92-29 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -262

 أ٘ذاف اٌّمشس -263
 

 اٌٙلف اٌؼبَ : رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ أٍب١ٍبد اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ.

اٌٙلف اٌقبٓ : رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ٠زؼٍك ثبٌف١ي٠بء اٌؾل٠ضخ وبٌٕظو٠خ إٌَج١خ اٌقبٕخ ٚٔظو٠بد اٌزوو١ت 

ٚاألّؼخ ا١ٕ١ٌَخ ٚاٌّٛعبد اٌّبك٠خ ٚاٌلِظ ث١ٓ اٌّؼبٟٔ اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاالّزمبلبد اٌو٠ب١ٙخ ٚفزؼ اٌنهٞ 

 أفك اٌطبٌت ٔؾٛ إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚرطج١مبرٙب.

 اٌٙلف اٌؼبَ : رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ أٍب١ٍبد اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ.

وبٌٕظو٠خ إٌَج١خ اٌقبٕخ ٚٔظو٠بد اٌزوو١ت اٌٙلف اٌقبٓ : رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ٠زؼٍك ثبٌف١ي٠بء اٌؾل٠ضخ 

اٌنهٞ ٚاألّؼخ ا١ٕ١ٌَخ ٚاٌّٛعبد اٌّبك٠خ ٚاٌلِظ ث١ٓ اٌّؼبٟٔ اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاالّزمبلبد اٌو٠ب١ٙخ ٚفزؼ 

 أفك اٌطبٌت ٔؾٛ إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚرطج١مبرٙب.

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ-264

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِبكح اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ ٚاٌغي٠ئ١خ ٚأ١ّ٘زٙب فٟ اٌف١ي٠بء فبٕخ ٚفٟ اٌؼٍُ ػبِخ. -1أ

 رطج١مبد ػٍُ اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ. -2أ

 فُٙ ػاللخ اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ ثجم١خ ػٍَٛ اٌف١ي٠بء اٌؾل٠ضخ. -3أ

 
 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ئوَبة اٌطبٌت ِؼوفخ أػّك ثّفب١ُ٘ اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ ٚفُٙ ث١ٕخ اٌّبكح ٚروو١جبرٙب اٌلل١مخ. – 1ة 

 رٍٛؼخ م١ٕ٘خ اٌطبٌت ٔؾٛ فُٙ رطٛه كهاٍخ اٌىْٛ ٚاٌّبكح. – 2ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ اٌزفبػٍٟ اٌّجبّو.1

 . اٌّؾبٙواد اٌف١ل٠ٛ٠خ اٌَّغٍخ.2

ح ٚاٌّىزٛثخ.. ٛوػ 3 ّٛ  األٍئٍخ اٌفىو٠خ ٚاألِضٍخ اٌّؾفيح ٌٍزفى١و فالي اٌّؾبٙواد اٌّزٍ

 . اٌّقزجو اٌؼٍّٟ.4

 . إٌّبلْخ فالي ِٛالغ اٌزٛإً ٚاٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِضً ِٛلغ ر١ٍىواَ ٚوالٍوَٚ.5

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اٌْٙو٠خٚ االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ . 9

 ٌف١ٍٖخا االفزجبهاد . 2

 إٌٙبئ١خ االفزجبهاد . 3

 . اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ4

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ٛوػ األٍئٍخ أصٕبء اٌّؾبٙوح ٌي٠بكح رفبػً اٌطٍجخ ِغ اٌّبكح ٚرؾف١ي اٌزفى١و ٚرو١ٍـ اٌّؼٍِٛخ فٟ أم٘بُٔٙ. -1ط         

 هثٜ ِٛٙٛع اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ ثجؼ٘ اٌلهاٍبد ٚاألفىبه اٌزٟ رٍٛغ ِؼوفخ اٌطبٌت ثبٌىْٛ ٚاٌّبكح. -2ط

 

   -9ط         

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد ا٤خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د   

 .فٖٕٛبً  ٚاٌف١ي٠بء اٌنه٠خػِّٛبً وزبثخ اٌجؾٛس ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌف١ي٠بء اٌؾل٠ضخ  -1د
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 ث١ٕخ اٌّموه.  11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد ا٤عجٛع

اعُ اٌٛؽذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 3 االٚي

 : ِب ٟ٘ اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ؟1-1

 : ِملِخ فٟ إٌَج١خ. 1-2

 .: اٌّؾبٚه اٌمٖٛه٠خ1-3

إٌظو٠ةةةخ إٌَةةةج١خ 

 اٌقبٕخ
 ِؾبٙوح

اِزؾةةةةةةةةةةةبْ 

 ٚٚاعت 

 3 اٌضبٟٔ

 : لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ ٌٍؾووخ. 1-4

 : رؾ٠ٛالد غب١ٌٍٛ. 1-5

 : ِجلأ َٔج١خ ١ٔٛرٓ.1-6

 ِؾبٙوح 

 3 اٌضبٌش

 ِٛهٌٟ.  -: رغوثخ ِب٠ى1-7ٍَْٛ

 : فو١ٙبد إٌظو٠خ إٌَج١خ اٌقبٕخ. 1-8

 : رؾ٠ٛالد ٌٛهٔزي.1-9

   ِؾبٙوح 

 3 اٌواثغ

َٔةةةج١خ  -1: ٔزةةةبئظ رؾةةة٠ٛالد ٌةةةٛهٔزي: 1-10

 ، اٌطٛي

 َٔج١خ اٌيِٓ،  -2

 .  َٔج١خ اٌَوػخ -3

 : اٌىزٍخ إٌَج١خ.1-11

 ِؾبٙوح  

 3 اٌقبٌِ

 : اٌمٛح إٌَج١خ. 1-12

 : اٌطبلخ إٌَج١خ. 1-13

 : اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبلخ ٚاٌيفُ. 1-14

 .اإلٌىزوْٚ فٌٛذ

 ِؾبٙوح  

 ِؾبٙوح   .  َِبئً ِؾٌٍٛخ 3 اٌَبكً

 3 اٌَبثغ

: ٛج١ؼةةةةةةةةةةةةةخ اٌٚةةةةةةةةةةةةةٛء ٚاالّةةةةةةةةةةةةةؼبع 2-1

 اٌىٙوِٚغٕب١َٟٛ. 

 : اإلّؼبع اٌؾواهٞ. 2-2

 : أجؼبس ٚاِزٖبٓ اإلّؼبع.2-3

اإلّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼبع 

 اٌىٙوِٚغٕب١َٟٛ
 ِؾبٙوح 

اِزؾةةةةةةةةةةةبْ 

 ٚٚاعت

 3 اٌضبِٓ

 : ئّؼبع اٌغَُ االٍٛك. 2-4

 : ١ٛف ئّؼبع اٌغَُ االٍٛك. 2-5

 ع١ٕي. -: لبْٔٛ ه2-6ٍٟ٠

 ِؾبٙوح  

 3 اٌزبٍغ

: اٌظةةب٘وح 8-2: لةةبْٔٛ ثالٔةةه ٌإلّةةؼبع. 2-7

: رف١َو آ٠ْٕزب٠ٓ ٌٍظةب٘وح 9-2اٌىٙوٚٙٛئ١خ. 

 اٌىٙوٚٙٛئ١خ.

 ِؾبٙوح  

 3 اٌؼبّو
: رطج١مةةةةةبد اٌظةةةةةب٘وح اٌىٙوٚٙةةةةةٛئ١خ. 2-10

 .َِبئً ِؾٌٍٛخ
 ِؾبٙوح  

اٌؾةةةةةةةةةةةبكٞ 

 ػْو
3 

 : اوزْبف إٌْبٛ االّؼبػٟ اٌطج١ؼٟ. 3-1

 : إٌّبمط اٌنه٠خ: 3-2

 ّٔٛمط رَِْٛٛ، -1

 ِؾبٙوح  اٌزوو١ت اٌنهٞ
اِزؾةةةةةةةةةةةبْ 

 ٚٚاعت

 3 اٌضبٟٔ ػْو
 ّٔٛمط همهفٛهك.  -2

 : ٔظو٠خ اإلٍزطبهح ٌومهفٛهك.3-3
 ِؾبٙوح  
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اٌضبٌةةةةةةةةةةةةةةش 

 ػْو
.َِبئً ِؾٌٍٛخ 3   ِؾبٙوح  

اٌواثةةةةةةةةةةةةةةغ 

 ػْو
3 

 : اوزْبف األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ.4-1

 : ئٔزبط األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ. 4-2

 

 االّؼخ ا١ٕ١ٌَخ

 
 ِؾبٙوح 

اِزؾةةةةةةةةةةةبْ 

 ٚٚاعت

اٌقةةةةةةةةةةبٌِ 

 ػْو
3 

 : ل١بً ّلح األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ. 4-3

 : أ١ٛبف األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ:4-4
 ِؾبٙوح  

اٌَةةةةةةةةةةبكً 

 ػْو
3 

 : ١ٛف األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ اٌَّزّو، 4-4-1

 : ١ٛف األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ اٌقطٟ اٌؾبك.4-4-2
 ِؾبٙوح  

اٌَةةةةةةةةةةةةةةبثغ 

 ػْو
3 

 : ٛج١ؼخ ٚؽ١ٛك األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ. 4-5

 أىَبه األّؼخ ا١ٕ١ٌَخ.: 4-6
 ِؾبٙوح  

اٌضةةةةةةةةةةةةةةبِٓ 

 ػْو
3 

 : رأص١و وِٛجزٓ. 4-7

 : ئٔزبط اٌيٚط.4-8
 ِؾبٙوح  

اٌزبٍةةةةةةةةةةةةةةغ 

 ػْو
3 

َِةةةةبئً . أٍئٍةةةةـخ: اِزٖةةةةبٓ اٌفٛرةةةةْٛ. 4-9

 .ِؾٌٍٛخ
 ِؾبٙوح  

 3 اٌؼْوْٚ
 : ِملِخ. 5-1

 : فو١ٙخ كٞ ثوٌٟٚ. 5-2

اٌٖفبد اٌّٛع١خ 

 ٌٍغ١َّبد
 ِؾبٙوح 

اِزؾةةةةةةةةةةةبْ 

 ٚٚاعت

اٌؾةةةةةةةةةةةبكٞ 

 ٚاٌؼْوْٚ
3 

 : ؽ١ٛك اإلٌىزوٚٔبد. 5-3

 ؽ١ٛك ا١ٌٕٛروٚٔبد. :5-4
 ِؾبٙوح  

اٌضةةةةةةةةةةةةةةةبٟٔ 

 ٚاٌؼْوْٚ
3 

 : ِب ٟ٘ ِٛعبد كٞ ثوٌٟٚ؟ 5-5

 : ٍوػخ ِٛعخ كٞ ثوٌٟٚ.5-6
 ِؾبٙوح  

اٌضبٌةةةةةةةةةةةةةةش  

 ٚاٌؼْوْٚ
3 

 : ٍوػخ اٌطٛه ٍٚوػخ اٌّغّٛػخ. 5-7

 : رغوثخ اٌْك اٌّيكٚط.5-8
 ِؾبٙوح  

اٌواثةةةةةةةةةةةةةةغ  

 ٚاٌؼْوْٚ
3 

 : ِجلأ اٌالكلخ. 5-9

 .َِبئً ِؾٌٍٛخ. أٍئٍـخ
 ِؾبٙوح  

اٌقةةةةةةةةةةبٌِ  

 ٚاٌؼْوْٚ
 اٌّملِخ، ١ٛف مهح ا١ٌٙلهٚع١ٓ 3

 مهح ا١ٌٙلهٚع١ٓ

 
 ِؾبٙوح

اِزؾةةةةةةةةةةةبْ 

 ٚٚاعت

اٌَةةةةةةةةةةبكً  

 ٚاٌؼْوْٚ
3 

ٔظو٠ةةةخ ثةةةٛه فةةةٟ مهح ا١ٌٙةةةلهٚع١ٓ، اّةةةزمبق 

 ٛبلخ اٌوثٜ ٌنهح ا١ٌٙلهٚع١ٓ
 ِؾبٙوح 

اٌَةةةةةةةةةةةةةةبثغ  

 ٚاٌؼْوْٚ
3 

ئ٠غةةبك اٌَةةوػخ اٌيا٠ٚةةخ ٌإلٌىزةةوْٚ، فوٙةة١بد 

 ثٛه ٌزف١َو ١ٛف مهح ا١ٌٙلهٚع١ٓ
 ِؾبٙوح 

 اٌضةةةةةةةةةةةةةةبِٓ 

 ٚاٌؼْوْٚ
 

اّةةةةزمبق ِؼبكٌةةةةخ اٌؼةةةةلك اٌّةةةةٛعٟ ثبٍةةةةزقلاَ 

فوٙةة١خ ثةةٛه اٌضب١ٔةةخ، أزمةةبالد االٌىزةةوْٚ فةةٟ 

 مهح ا١ٌٙلهٚع١ٓ

 ِؾبٙوح 

 اٌزبٍةةةةةةةةةةةةةةغ 

 ٚاٌؼْوْٚ
   ِؾبٙوح  أٍئٍـخؽووخ ٔٛاح ا١ٌٙلهٚع١ٓ.  

  َِبئً ِؾٌٍٛخ  اٌضالصْٛ

   ِؾبٙوح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -265
 

 

 

 

 

 

 
 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 ال تكجد نصكص أساسية في المنيج العممي.
 المصادر:

 .1977أٍب١ٍبد اٌف١ي٠بء، ف. ثُٛ، روعّخ ٛجؼخ ٍٕخ  -1

اٌقفةبعٟ ٚ ك. ػجةبً ؽّةبكٞ ٚ ك. اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ، ك. ٛبٌت ٔبٟ٘  -2

 ٘وِي ِّٟٛ.

 ِفب١ُ٘ فٟ اٌف١ي٠بء اٌؾل٠ضخ، آهصو ثب٠يه، روعّخ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ. -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.     
ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚسػ 

اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛالغ 

 االٌىزش١ٔٚخ (

فٟ ِقزجو اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ.اٌطٍجخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزغبهة اٌؼ١ٍّخ  ٠غوٞ  

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد 

 ا١ٌّذا١ٔخ ( 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ:-266
 

 :اٌّٛمٛػبد اٌزٟ رُ امبفزٙب  ٚرؾذ٠ضٙب فٟ إٌّٙظ

 اإلٌىزوْٚ فٌٛذ. -رغوثخ ِب٠ىٍَْٛ ِٛهٌٟ  -ِملِخ فٟ إٌَج١خ  -ِب ٟ٘ اٌف١ي٠بء اٌنه٠خ؟  اٌفًٖ األٚي:

رطج١مةةبد اٌظةةب٘وح  -: رغ١١ةةو ػٕةةٛاْ اٌفٖةةً ِةةٓ لٛج١ؼةةخ اٌٚةةٛءل ئٌةةٝ ل اإلّةةؼبع اٌىٙوِٚغٕب١َٛةةٟل اٌفٖةةً اٌضةةبٟٔ

 اٌىٙوٚٙٛئ١خ.

 اِزٖبٓ اٌفٛرْٛ. -: ئٔزبط اٌيٚط اٌفًٖ اٌواثغ

ؽ١ةةةٛك  -ئٌةةٝ ل اٌٖةةةفبد اٌّٛع١ةةخ ٌٍغَةة١ّبدل  لاٌّٛعةةةبد ٚاٌغَةة١ّبدل و ػٕةةةٛاْ اٌفٖةةً ِةةٓ: رغ١١ةةاٌفٖةةً اٌقةةبٌِ

 رغوثخ اٌْك اٌّيكٚط. -ِب ٟ٘ ِٛعبد كٞ ثوٌٟٚ؟  -ا١ٌٕٛروٚٔبد 

 ئٙبفبد ٌّؼبٟٔ ف١ي٠بئ١خ وض١وح كافً ِفوكاد اٌفٖٛي. -1: ٠ٚٚبف ٌٙنا

 ئٙبفخ أِضٍخ ِؾٌٍٛخ وض١وح كافً اٌفٖٛي. -2

 ف١ي٠بئ١خ فٟ ِقزٍف اٌفٖٛي.ئٙبفخ أّىبي  -3

 
  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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االلكترونٌات()ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس  

اٌذساعٟ ٌّبدح االٌىزش١ٔٚبد  ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس  

  2129-2121لغُ اٌف١ض٠بء ٌٍؼبَ اٌذساعٟ \اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ

 ٚفف اٌّمشس

 

(الييثـ بف)إكمية التربية لمعمـك الصرفة /  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -267  

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -268

 321PHEاإللكتركنيات /  اٍُ / هِي اٌّموه -269

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -273

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -271

2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -272  

ساعة دراسية 90 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -273  

/2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف -274 12/20  

 أ٘لاف اٌّموه -275

تحقٌق مجموعتٌن من االهداف, االولى تتعلق بالمحتوى العلمً الدراسً لمادة االلكترونٌات, واالخرى تتعلق 
 بالجانب السلوكً للطالب وما نصبو إلٌه ونخطط لكً ٌمتلكه الطالب بعد اجتٌازه لمادة االلكترونٌات بنجاح.

فٌزٌائٌة عملٌة وظٌفٌة ذات عالقة مباشرة بحاجاتهم والتطبٌقات المحٌطة تمكٌن الطلبة من اكتساب معلومات 
بهم والتً تقع ضمن مجال مادة المقرر. اضافة الى تمكٌن الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملٌة و 

 وظٌفٌة بالمعلومات والحقائق التً تقدمها لهم المواد العلمٌة االخرى.

اب دور وامكانٌة العلم والتكنولوجٌا و علم النانو تكنولوجً فً استغالل مصادر تمكٌن الطلبة من فهم واستٌع

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 الثروة الطبٌعٌة للوطن ومواكبة التطور والتقدم المستمر على الصعٌدٌن العلمً و العملً اإلنتاجً.

 .ً الطبٌعةو فتعرف الطلبة على أهمٌة المعرفة العلمٌة لمقرر االلكترونٌات وتطبٌقاتها فً الحٌاة الٌومٌة 

وبالتالً توجٌه المعلومات   توظٌف المعرفة العلمٌة فً مواجهة مواقف الحٌاة الٌومٌة فً المجاالت المختلفة.
والحقائق الفٌزٌائٌة لمادة االلكترونٌات المقدمة للطلبة توجٌها اجتماعٌا ٌخدم الطالب وٌساعده لمواجهة 

 ولة تقدٌم الحلول العلمٌة و العملٌة لها.المشكالت الحٌاتٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة ومحا

و تطبٌقاته  ٌجعل طلبة كلٌات التربٌة ٌشعرون بقٌمة وأهمٌة مواد الفٌزٌاء عموما وااللكترونٌات خصوصا
 فً المدارس المتوسطة واإلعدادٌة .أكفاء اثناء ممارسة إختصاصاتهم كمدرسٌن المختلفة 

 

 ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -276
 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ

االنكاع المختمفة لممعرفة العممية مف حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ كنظريات كقكانيف تتعمؽ  رؼ عمىتعي 1أ 
 بمقرر االلكتركنيات.

 التطبيقات العممية الخاصة بكؿ معرفة عممية. رؼ عمىتعي 2أ 

 الحياة العممية في الحياة اليكمية. يتعرؼ عمى الدكائر اإللكتركنية النظرية ك تطبيقيا عمى 3أ 

 يتعرؼ عمى الفرؽ بيف المادة النظرية لمادة الكيربائية العامة ك مادة اإللكتركنيات الدقيقة. 4أ 
 

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع  -ة 

اكساب  الطمبة الميارات الالزمة لكي يتعمـ الطالب خطكات طريقة التفكير العممي التي تساعده  1ب
 لمحصكؿ عمى المعرفة العممية بذاتو كتحكيؿ ذلؾ الى سمكؾ دائـ لحؿ المشكالت العممية.

 .الحديثة اكساب الطمبة الميارات التي تساعده لفيـ التطبيقات التي تتعمؽ بمادة االلكتركنيات 2ب

 عمميا ك إشارتيا.اكساب الطمبة الميارات الالزمة لمتمييز بيف الدكائر اإللكتركنية المتعددة كتحميؿ  3ب

 اكساب الطمبة الميارات التي تساعده لتمييز األجزاء الصغيرة عمميان لمحتكيات الدائرة الكيربائية. 4ب
 

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

ك تحفيزىـ طرح األسئمة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرىـ كأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة  1ج
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مكانية إجابتيـ عمييا .  كا 

خطكات طريقة التفكير العممي لحؿ المشكالت العممية كتطبيقيا عمى ممارسة تعميـ الطمبة عمى  2ج
 .العممية المكاضيع المقررة في المفردات

مكانية اإلستفادة مف المنيج لفيـ التطبيقات  3ج ربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشيا الطمبة ، كا 
 .ك الطبيعة العامة في الحياة

 كممارسة ميارات التفكير العممي اثناء اعطاء المحاضرات.تطبيؽ  4ج
 

 

 طرائق التعميم والتعمم

طريقة المناقشة ، طريقة حؿ المشكالت , طريقة ، ك كفقان لالساليب الستة لممحاضرة الجامعيةالمحاضرة طريقة 
 التقصي كاالكتشاؼ , طريقة عصؼ الدماغ.

 طرائق التقييم

امتحاف نصؼ السنة , كالنشاط اليكمي لمطمبة ) التحضير اليكمي كتسجيؿ المشاركة مع  اإلمتحانات الشيرية ،
 اعطاء التقييـ لكؿ مشاركة(.
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مخرجات  الساعات االسبكع
التعمـ 
 المطمكبة

 اسـ الكحدة/ المساؽ

 اك المكضكع

طريقة 
 التعميـ

1+2+3
+4 

اكتساب  12
المعرفة العلمٌة  

فً مجال 
االلكترونٌات 

تحقٌق ومحاولة 
االغراض 
السلوكٌة 

المحددة بقصد 
تحقٌق تغٌر فً 
سلوك الطالب 

ٌسهم فً 
اعداده كمدرس 
ٌملك المهارات 

المطلوبة 
 كفٌزٌائً

 ِمذِخ ػبِخ ػٓ ف١ض٠بء اؽجبٖ اٌّٛفالداٌفقً ا٤ٚي: 

اٌزوو١ت اٌنهٞ , ٔظو٠خ اٌؾيَ ٚ َِز٠ٛبد اٌطبلخ فٟ 

اٌّٛاك اٌٍٖجخ , ر١ٕٖف اٌّٛاك , أّجبٖ إٌّٛالد ٚ 

ػاللخ فغٛح اٌطبلخ , اٌز١ًٕٛ فٟ اٌّٛاك اٌٍٖجخ , رٛى٠غ 

اإلٌىزوٚٔبد ٚ َِٕٛة َِزٜٛ ف١وِٟ , اّجبٖ 

    إٌّٛالد إٌم١خ , اٌزطؼ١ُ ، ّجٗ إًٌّٛ ِٓ ٔٛع     

   n-type  ٚp-type, وضبفخ اٌْؾٕبد فٟ أّجبٖ 

 إٌّٛالد اٌّْٛثخ.
 

 اٌفقً اٌضبٟٔ: اٌضٕبئٟ اٌجٍٛسٞ

ِٚقطٜ ؽيَ اٌطبلخ ٌٙب , اٌضٕبئٟ   PNرى٠ٛٓ إٌٍٛخ  

فٟ ؽبٌخ  PNاٌجٍٛهٞ , اٌغٙل اٌؾبعي ٚ ؽَبثٗ, ٍٕٚخ 

اإلٔؾ١بى , ِؼبكٌخ اٌضٕبئٟ ، رأص١و كهعخ اٌؾواهح ػٍٝ 

اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌٍضٕبئٟ اٌجٍٛهٞ ,   فٛآ اٌضٕبئٟ ,

 فٖبئٔ اٌضٕبئٟ , فٜ اٌؾًّ ٚ ٔمطخ اٌزْغ١ً .

 نظرم

5+6+7
+8 

 رطج١مبد اٌضٕبئٟ اٌجٍٛسٞ اٌفقً اٌضبٌش:  كذلؾ 12

اٌزؼل٠ً )اٌزم٠ُٛ( , اٌّؼلي إٌٖفٟ ٚ اٌىبًِ , اٌّؼلي 

, وفبءح اٌزؼل٠ً , فٌٛز١خ  .r.fاٌمٕطوٞ , ػبًِ اٌزّٛط 

, كٚائو اٌزو١ّؼ , اٌّوّؼ اٌَؼٛٞ  PIVاٌنهٚح اٌؼى١َخ 

C  ِوّؼ االكفبي اٌقبٔك , ِوّؼ ,RC  ِوّؼ ,LC  ,

كٚائو رْى١ً اٌّٛعخ : اٌزؾل٠ل ٚ أٛاػٗ , اإلٌياَ ٚ 

 10أٔٛاػٗ , ِٚبػف اٌفٌٛز١خ , اٌضٕبئ١بد اٌقبٕخ )

 صٕبئ١بد ( .
 

 شاٌفقً اٌشاثغ: صٕبئٟ ص٠ٕ

اٌزوو١ت , اٌقٖبئٔ , اٌوِي, اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌضٕبئٟ 

ى٠ٕو , اٌّؼبًِ اٌؾواهٞ ٌضٕبئٟ ى٠ٕو , اٌملهح اٌّجلكح فٟ 

صٕبئٟ ى٠ٕو , ٘جٛٛ اٌملهح ثَجت اهرفبع كهعخ اٌؾواهح , 

رطج١مبد صٕبئٟ ى٠ٕو , ِؼبكٌخ رٕظ١ُ اٌفٌٛز١خ , ِؾلك ى٠ٕو 

 ثلائوح ِزىبٍِخ .

 نظرم

9+10+
11+12 

 (BJTاٌزشأضعزٛس صٕبئٟ اٌٛفٍخ ) اٌفقً اٌخبِظ:  كذلؾ 12

روو١ت اٌزوأيٍزٛه ٚ أٛاػٗ , ِقطٜ ؽيَ اٌطبلخ , 

أٛاع االٔؾ١بى ٌٍزوأيٍزٛه , ِؼبًِ رىج١و اٌز١به       

βdc   ٚ αdc   ٜٛوق هثٜ اٌزوأيٍزٛه, ١ِّياد هث ,

CB ٜ١ِّياد هث ,CE  , ِٕبٛك ػًّ اٌزوأيٍزٛه ,

, رأص١و ِٛلغ ٔمطخ   Q-pointفٜ اٌؾًّ ٚ ٔمطخ اٌؼًّ

اٌزْغ١ً ػٍٝ ّىً االّبهح اٌقبهعخ , رأص١و كهعخ 

, CEاٌؾواهح , ػبًِ االٍزمواه٠خ , ٛوق أؾ١بى 

االٔؾ١بى اٌضبثذ , ئٔؾ١بى اٌمبػلح , ئٔؾ١بى اٌزغن٠خ اٌقٍف١خ , 

 نظرم
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ؼًّ ٌٍزوأيٍزٛه , ئٔؾ١بى ِمَُ اٌغٙل , ئٍزمواه٠خ اٌ

 ئٔؾ١بى اٌّٖله٠ٓ.

13+14
+15+

16 

 ِىجشاد اٌزشأضعزٛس اٌفقً اٌغبدط:  كذلؾ 12

ِىجو اٌجبػش اٌّْزون , ِىجو اٌغبِغ اٌّْزون , ِىجو 

اٌمبػلح اٌّْزووخ , ِمبهٔخ ث١ٓ اٌّىجواد اٌضالصخ , اٌىَت 

فٟ اٌز١به ٚ اٌغٙل ٚ اٌملهح , ِّبٔؼٗ االكفبي ٚ االفواط 

ٌٍجبػش اٌّْزون , اٌّىجواد ِزؼلكح اٌّواؽً , اٌلائوح 

بٚة , اٌّىبفئخ اٌّزٕبٚثخ ٌٍزوأيٍزٛه , فٜ اٌؾًّ اٌّزٕ

, ػوٗ ٔطبق  r اٌضٛاثذ اٌٙغ١ٕ١خ , اٌؼاللخ ِغ ِؼبِالد 

ٌٍّىجو ٚ روكك اٌمطغ االكٔٝ ٚ االػٍٝ ,  B.Wاٌزوكك 

 أٛاع االلواْ ٌٍّىجواد ِزؼلكح اٌّواؽً
 

 اٌضب٠شٚعزش اٌفقً اٌغبثغ: 

, اٌلا٠بن , اٌزوا٠بن ,  SCRصٕبئٟ ّٛوٍٟ, اٌضب٠وٍٚزو 

طج١مبد ػ١ٍّخ ٌىً , ر SCSاٌّفزبػ ا١ٌٍَىٟٛٔ ا١ٌَّطو 

 .UJTٔٛع , اٌزوأيٍزٛه اؽبكٞ اٌمطج١خ ٚ رطج١مبرٗ 
 

 نظرم

17+18
+19 

 JFETرشأضعزٛس رأص١ش اٌّغبي اٌٛفٍٟ  اٌفقً اٌضبِٓ: كذلؾ 9

JFET   لٕبح–n   لٕبح ٚp -  ِٔجلأ اٌؼًّ , اٌقٖبئ ,

,  JFETاالٔزمب١ٌخ ٚ فٖبئٔ االفواط , ٛوق أؾ١بى 

, روأيٍزٛه رأص١و  Qرؼ١١ٓ فٜ اٌؾًّ ٚ ٔمطخ اٌؼًّ 

, أٔٛاػٗ , MOSFETاٌّغبي مٞ االٚو١َل اٌّؼلٟٔ 

, ِىجواد  E-MOSFET  ,D-MOSFETفٖبئٖٗ, 

JFET 
 

 اٌفقً اٌزبعغ: ِىجشاد اٌمذسح

, اٌٖٕف  B, اٌٖٕف  Aِىجواد اٌملهح ِٓ اٌٖٕف 

AB اٌٖٕف ,C  اٌملهح اٌّجلكح فٟ ِىجو اٌملهح , ٚؽلح ,

ٚ  OP-Ampاٌل٠َجً فٟ اٌملهح , ِىجو اٌؼ١ٍّبد 

 أعياءٖ , اٌّىجو اٌزفبٍٟٙ ٚ أّٔبٛ األكفبي.

 نظرم

 اٌفقً اٌؼبؽش:  اٌزغز٠خ اٌخٍف١خ اٌغبٌجخ كذلؾ 6 20+21

OP-Amp  ِغ رغن٠خ فٍف١خ ٍبٌجخ, ربثغ اٌفٌٛز١خ, اٌّىجو

مٞ االكفبي اٌؼبوٌ, رأص١و اٌزغن٠خ اٌقٍف١خ اٌَبٌجخ ػٍٝ 

ِّبٔؼٗ االكفبي ِّٚبٔؼخ االفواط ٌٍّىجو, ىؽيؽخ 

 اٌطٛه.

 نظرم

 اٌفقً اٌؾبدٞ ػؾش: اٌّزثزثبد كذلؾ 6 22+23
اٌزغن٠خ اٌقٍف١خ اٌّٛعجخ , ّوٚٛ اٌزنثنة , ِنثنة لٕطوح 

,  -Tٚا٠ٓ , ِنثنة ىؽيؽخ اٌطٛه , ِنثنة الزواْ 

, ِنثنة وٌٛجزٌ , ِنثنة ٘بهرٍٟ , ِنثنة  LCِنثنثبد 

والة , ِنثنة ثٍٛهح اٌىٛاري , اٌّنثنثبد اٌالع١ج١خ : 

ِزؼلك اال٘زياىاد اؽبكٞ االٍزمواه٠خ , ِزؼلك 

ٟ االٍزمواه٠خ , ِزؼلك اال٘زياىاد اال٘زياىاد صٕبئ

 نظرم
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 .اٌالَِزمو 

 اٌفقً اٌضبٟٔ ػؾش: دٚائش إٌّطك كذلؾ 6 24+25

,   ANDٌغخ اٌؾبٍجخ , اٌجٛاثبد إٌّطم١خ االٍب١ٍخ  

OR  ,NOT  عجو ث١ٌٛٓ , ثٛاثخ , NOR  ,NAND  ,

رطج١ك ػٍّٟ ٌلٚائو إٌّطك فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ ِٕظِٛخ 

 ٕٕبػ١خ.

 نظرم

 اٌفقً اٌضبٌش ػؾش: ِمذِخ فٟ إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٟ كذلؾ 6 26+27

ِملِخ ػبِخ ػٓ ِفَٙٛ إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٟ , االٍزؼواٗ 

اٌزأه٠قٟ ٌزطٛه رم١ٕخ إٌبٔٛ , ػاللخ رم١ٕخ إٌبٔٛ ثبٌؾ١بح 

ا١ِٛ١ٌخ , أٔبث١ت اٌىبهثْٛ إٌب٠ٛٔخ , اٌزوأيٍزٛه إٌبٔٛٞ 

 , اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌزم١ٕخ إٌبٔٛ.

 نظرم

  
28+29
+30  

  
9 

 
 كذلؾ

 (:2191-2199رؾذ٠ش إٌّٙظ اٌّمشس ٌٍؼبَ)

 

 ئمبفخ اٌفقً اٌشاثغ ػؾش: -9

 )اٌّفشق اٌٙغ١ٕٟ ٚ رطج١مبرٗ(   

,  اٌّفشق اٌٙغ١ٕٟ  فٖبئٔ اٌضٕبئٟ اٌّقزٍف إٌٍٛخ )

ِمبهٔخ ث١ٓ اٌلا٠ٛك اٌّزْبثٗ إٌٍٛخ ٚ اٌلا٠ٛك اٌّقزٍف 

, ِقطٜ َِز٠ٛبد  اٌّفشق اٌٙغ١ٕٟ  إٌٍٛخ , أٔٛاع 

,  اٌّفشق اٌٙغ١ٕٟ  , رطج١مبد اٌّفشق اٌٙغ١ٕٟ  اٌطبلخ 

اٌقال٠ب ا١ٌَّْخ , وفبءح اٌقال٠ب ا١ٌَّْخ , اٌىٛاّف 

 اٌٚٛئ١خ .

 ئمبفخ ثؼل اٌّفشداد فٟ فقٛي اٌّمشس: -2

 الفصؿ األكؿ : تكليد زكج )إلكتركف فجكة( -أ

 حامالتإعادة اإللتحاـ ك زمف البقاء لم                  

 تيار اإلنتشار ك تيار اإلنجراؼ                  

 الفصؿ الثاني: معادلة شككمي لتيار الدايكد -ب

 الفصؿ الثالث: مككنات دكائر مجيز القدرة المستمرة -ج

 

 نظرم
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 البنية التحتية 22

 القراءات المطمكبة :

 النصكص االساسية 
 كتب المقرر 
 اخرل 

 (:Referencesالمراجع )

 (  ٕجؾٟ ٍؼ١ل اٌواٚٞ , عبِؼخ إًٌّٛ.1987ف١ي٠بء االٌىزو١ٔٚبد  ) - 1

 ( , اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ, أٞ. ثٟ. ِبٌف١ٕٛ, روعّخ )ثله ِؾّل1979ِجبكئ االٌىزو١ٔٚبد ) -2

 ػٍٟ اٌٛربه ٚ ك. ه٠بٗ وّبي ِؾّل اٌؾى١ُ( , ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ.    
 

 الفصؿ الرابع: مقارنة بيف الثنائي االعتيادم ك الزينر -د

 الفصؿ الخامس: إشتقاقات رياضية لمعامالت تكبير -ق

 التيار لمترانزستكر ك كذلؾ لعامؿ                     

 اإلستقرارية مع تغير درجة الحرارة                     

  BJTك JFETالفصؿ الثامف: مقارنة بيف ترانزستكر -ز

 FET صٛاثذ ِؼبِالد                        

 FETأٔٛاع هثٜ روأيٍزٛه                        

 ػْو: ِمبهٔخ ث١ٓ اٌّنثنة اٌغ١جٟ ٚ اٌفًٖ اٌؾبكٞ -ٚ

 ِزؼلك اإلٕ٘ياىاد اٌالَِزمو                               

 اٌفًٖ اٌضبٟٔ ػْو: رطج١مبد ئٙبف١خ ٌلٚائو إٌّطك -ٞ

 

 

 %21ٔغجخ رؾذ٠ش إٌّٙظ= 
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3- Albert Malvino and David Bates, Electronic Principles 8th 

edition, McGraw-Hill Education, USA, 2016. 

4- S. M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 

3rd edition, John Wiley & Sons, Inc. Canada, 2007. 

5- Neamen, Donald A., Microelectronics: Circuit Analysis and 

Design, fourth edition, McGraw-Hill Companies, 2010 

6- R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit 

Theory, 10
th 

Edition, Prentice Hall, 2009. 

7- Neamen, Donald A., Semiconductor Physics & Devices: Basic 

Principles, fourth edition, McGraw-Hill Companies, 2012. 

 

اضافة الى تزكيد الطمبة بمجمكعة مف المصادر االكاديمية االخرل مع مجمكعة 
 مف المكاقع العممية عمى شبكة المعمكمات/ االنترنت في مجاؿ االختصاص.

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ 

ٍج١ً اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ 

ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 ٌتم أعطاء المحاضرات الكترونٌا عن طرٌق برامج 

Google classroom 

Google Meet 

Telegram 

Power point  

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ 

ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِؾبٙواد 

ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ (

/ 

اٌمجٛي 13  

كفؽ الية القبكؿ المركزمالقبكؿ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ  

 / ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 اكبر مف الخطة االستيعابية أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ
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 (الميكانيك التحميميٚفف ِمشس)

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -277  

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -278

 الميكانيؾ التحميمي اٍُ / هِي اٌّموه -279

 322PHAMالبكالكريكس /  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -283

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -281

2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -282  

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -283

90 

 

2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -284  

 أ٘لاف اٌّموه -285

 اف يفيـ الطالب المتجيات ككيفية تطبيقيا 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 اف يستعمؿ الطالب تفاضؿ كتكامؿ المتجيات في عمـ الحركة 

 أدراؾ الطالب دايناميؾ الجسـ بصكرة عامة كالحركة عمى خط مستقيـ بصكرة خاصة

 أف يفيـ الطالب الميكانيؾ السماكم 

 أف يدرؾ الطالب معادالت الكرانج كىاممتكف كيستعمميا في دايناميؾ الجسـ  

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -286

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

                                                                         تمكيف الطالب عمى المعرفة كفيـ مادة الفيزياء  -1أ

 اعداد ككادر مدربة كمؤىمة لمعمؿ في المؤسسات العممية كالتربكية -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

  - 2ةاف يكتسب الطالب ميارة في اختصاص الفيزياء  - 1ة

  - 3ة
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     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

  مف خالؿ مقاييس اسمكب المناقشة االختبارات اليكمية

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 كاالختبارات 

 التقارير 

  االختبارات اليكمية كالفصمية

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 اسمكب الحكار بيف الطالب كاالستاذ -1ط

 اعداد تقارير اسبكعية -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسمكب المناقشو 

 مقياس التطبيؽ العممي في المختبرات 
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 التقارير النظرية 

 الدرجات                                                   

 االختبارت                                                       

 التقارير المختبرية التقارير النظرية 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 كافً اٌٖف االٌىزوٟٚٔ أسمكب المناقشة -1ك

 أسمكب البحث العممي كاعداد التقارير -2ك

    -4كممارسة طرؽ التفكير المتقدمة )فرض فرضيات كاالستنتاج( -3ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -287

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 ساعة 12  استعماؿ الطالب  
مفردات المتجيات 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 نظرم 

 كاالمتحانات

 كالتقارير

 

ساعة 5+6+7+815 كيفية استعماؿ تفاضؿ  
كتكامؿ المتجيات في 

Velocity and 
acceleration in 

 االختبارات نظرم 
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+9 عمـ الحركة .السرعة  
كالتعجيؿ في 
االحداثيات الكارتيزية 
كالقطبية كاالسطكانية 
 كالكركية

cylindrical 
coordinate 

Velocity and 
acceleration in 
spherical 
coordinate 
Linear 
Momentum 

Newton's Laws 

 

 

 كاالمتحانات

 كالتقارير

 
10+11+

12 

  
+13+14+

15 

ساعة 18 أف يدرؾ الطالب عمـ  
الحركة كدايناميؾ 
الجسـ كالحركة عمى 
 خط مستقيـ

Force as a 
function of 
position only. 
The concept of 
kinetic and 
potential energy 

Rectilinear 
Motion - 
Uniform 
Acceleration 
Under a 

Constant Force 

 االختبارات نظرم

 كاالمتحانات

 

 كالتقارير
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Force as a 
function of 
(velocity, time) 

Motion of 
projectile in a 
uniform 
gravitation field 

 

 

16+17+
18+19+
20+21  

ساعة  18 أف يفيـ الطالب  
التي تحكـ  القكانيف

الحركة ككيفية كصؼ 
الحركو مف خالؿ 
 المعادلو الخاصو بيا

 كلحاالت مختمفو  

.The harmonic 
oscillator 

The energy 
equation for 
smooth 
constraint   

The simple 
pendulum 

Translation 
Motion of the 
coordinate 
system 

 

نظ 
 رم 

 االختبارات

 كاالمتحانات

 كالتقارير
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22+23+
24+25+

26 

 

اف يفيـ الطالب   15
الميكانيؾ السماكم 
كمف خالؿ قكانيف 
كبمر كيستطيع اف 
يكصؼ مجاالت 
 الطاقو المختمفو   

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 نظرم 

 كاالمتحانات

 كالتقارير
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -288

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 النصكص االساسية -
 الكتب والمناهج المقررة -

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 المختبرات العممية

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 التطبيقية المينية السنكية 

 

 اٌمجٛي  -289

 القبكؿ بمكجب آلية القبكؿ المركزم  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 اكثر مف الخطة االستعابية المقررة  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌزؾل٠ش

 اٌّالؽظبد اٌّفوكاد د

1  
Center of mass and rocket motion 

 

2 components of acceleration  

3 The energy equation for smooth  

  

27+28+
29+30  

 

12 

يفيـ كيسجؿ الطالب 
معادالت الكرانج 
كىاممتكف في دايناميؾ 
 الجسـ 

LaGrange's 
equation  

Hamilton 
equation 

 االختبارات نظرم 

 كاالمتحانات

 كالتقارير
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constraint and lab –frame , c-frame    
 

 نموذج وصف المقرر اٌلٚاي اٌّؼملح()ٚفف اٌّمشس

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً 

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

 التعلٌمٌة المؤسسة 
 الصرفة / ابف الييثـكمية التربية لمعمـك 

 المركز/  الجامعً القسم 
 قسـ الفيزياء

 المقرر رمز/  اسم 

 PHCF 325 الدكاؿ المعقدة / مرحمة ثالثة

 

 فٌها ٌدخل التً البرامج 
  البكالكريكس

 المتاحة الحضور أشكال 
 الدكاـ اليكمي

 السنة/  الفصل 
2121/2121 

 (الكلً) الدراسٌة الساعات عدد 
 ساعة نظرية 61

 الوصف هذا إعداد تارٌخ  
2121/2121 

 المقرر أهداف 

مو عمى االعداد المعقدة كالدكاؿ المعقدة كخكاصيا كالتكامؿ المعقد كالمتسمسالت يتاىيؿ كتدريب الطالب كتعم
 كالتطبيقات الفيزيائية كتكظيؼ الدكاؿ في خدمة المكاد الدراسية االخرل.

 والتقٌٌم والتعلم التعلٌم وطرائق التعلم مخرجات 
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  والفهم المعرفة -أ

  -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 

 

 

  بالموضوع الخاصة المهارات -ب

 تعميـ كتدريب الطالب عمى حؿ التماريف ككيفية التفكير بحميا -1ب

 تعميـ الطالب كتدريبو عمى كيفية تطبيقيا في مكاضيع اخرل -2ب

                                                     تعميـ الطالب عمى كيفية ربطيا بالكاقع   -3ب

 -4ب

  والتعلم التعلٌم طرائق  

التفاعمية عف طريؽ االنترنيت )الصؼ االفتراضي(،  المحاضرةانضماميـ لمصفكؼ االفتراضية )كككؿ كالس رككـ(، 
، المحاضرة المسجمة التي تزكد الحقا الى الطمبة الذيف لـ يستطيعكا  االمتحانات اليكمية عف طريؽ كككؿ فكـر
الحضكر في المحاضرة التفاعمية، التكاصؿ مع الطمبة عف طريؽ برنامج التكاصؿ االجتماعي تميكراـ، تزكيدىـ 

 كعة تخص المحاضرة عف طريؽ الصؼ االفتراضي.بأدبيات مطب

  التقٌٌم طرائق

  اسئمة يكمية مف خالؿ المحاضرات كالكاجبات البيتية كاالمتحانات اليكمية كالشيرية
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 التفكٌر مهارات -ج

   اسئمة مكضكعية كمتداخمة -1ج

 اسئمة خارجية متنكعة -2ج

 -3ج

  -4ج   

  والتعلم التعلٌم طرائق

التفاعمية عف طريؽ االنترنيت )الصؼ االفتراضي(،  المحاضرةانضماميـ لمصفكؼ االفتراضية )كككؿ كالس رككـ(، 
، المحاضرة المسجمة التي تزكد الحقا الى الطمبة الذيف لـ يستطيعكا  االمتحانات اليكمية عف طريؽ كككؿ فكـر

برنامج التكاصؿ االجتماعي تميكراـ، تزكيدىـ الحضكر في المحاضرة التفاعمية، التكاصؿ مع الطمبة عف طريؽ 
 بأدبيات مطبكعة تخص المحاضرة عف طريؽ الصؼ االفتراضي.

  التقٌٌم طرائق

  حضكريا في الكمية. كالشيرية عف طريؽ كككؿ فكـر بكساطة الصؼ االفتراضي االمتحانات اليكمية

 (الشخصً والتطور التوظٌف بقابلٌة المتعلقة األخرى المهارات) والمنقولة العامة  المهارات -د

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 

 

 

 

 

 



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

188 
 

 

 

 المقرر بنٌة 

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع

/  الوحدة اسم

 أو المساق

 الموضوع

 طرٌقة

 التعلٌم
 التقٌٌم طرٌقة

تمييد, العدد المعقد,  اكتساب المعرفة في االعداد المعقدة كخكاصيا  11 1-5
الصفات تماريف, 

الجبرية, تماريف, 
القيمة المطمقة, 
تماريف, التمثيؿ 
اليندسي لمعدد 

المعقد, االحداثيات 
القطبية, تماريف, 
القكل كالجذكر, 

 تماريف

 امتحاف شيرم  نظرم

دكاؿ المتغير المعقد,  اكتساب المعرفة في الدكاؿ المعقدة كخكاصيا 11 6-11
تماريف, الغايات, 

تماريف, االستمرارية, 
تماريف ,المشتقة, 
تماريف, الدكاؿ 
التحميمية, الدكاؿ 
 التكافقية, تماريف

 امتحاف شيرم نظرم

اكتساب المعرفة في الدكاؿ المعقدة االكلية  11 11-15
 كخكاصيا

الدالة االسية, الدالة 
المكغاريتمية, تماريف, 

 امتحاف شيرم نظرم
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الدكاؿ المثمثية, 
الدكاؿ المثمثية 
العكسية, الدكاؿ 
الزائدية, الدكاؿ 

الزائدية العكسية, 
 تماريف

اكتساب المعرفة في التكامؿ المعقد كخكاصو  11 16-21
 كمبرىناتو 

المسارات, التكامؿ 
المعقد, تماريف, 
مبرىنة ككشي 

ككرسا, تعميـ مبرىنة 
ككشي ككرسا عمى 

منطقة متعددة 
االتصاؿ, التكامالت 

غير المحددة, 
تماريف, صيغتا 

التكامميتيف, ككشي 
مبرىنة ليكفيؿ, 
مبرىنة مكريرا, 

المبرىنة االساسية 
في الجبر, مبرىنة 
القيمة المتكسطة 
 لكاكس, تماريف

 امتحاف شيرم نظرم

تقارب المتتابعات  اكتساب المعرفة في المتسمسالت المعقدة 11 21-25
كالمتسمسالت, 

تماريف, متسمسالت 

 امتحاف شيرم نظرم
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القكل, تماريف, 
متسمسمة تايمكر, 
تماريف, متسمسمة 

 لكراف, تماريف

اكتساب المعرفة في معالجة اىـ التطبيقات   11 26-31
 الفيزيائية

تطبيقات عمى 
الكيربائية الساكنة, 
تماريف, تطبيقات 

عمى سرياف الحرارة, 
 تماريف

 امتحاف شيرم نظرم

      

      

 التحتٌة البنٌة  

 وجود خدمة االنترنٌت سرٌعة 

 وجود جهاز حاسوب 

 وجود جهاز هاتف نقال 

  

 : المطلوبة القراءات

األساسٌة النصوص  
المقرر كتب 
أخرى 

    

 الدكاؿ المعقدة لمصؼ الثالث فيزياء في كميات التربية 

 سمير بشير حديد ك يحيى عبد سعيد 

 المثال سبٌل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجٌات والدورٌات العمل ورش

 ( االلكترونٌة والمواقع

تكفر خدمة االنترنيت، برنامج التكاصؿ االجتماعي تميكراـ، الصؼ 
،  االفتراضي كككؿ كالس ركـك

 سبٌل على وتشمل)  االجتماعٌة الخدمات

 والتدرٌب الضٌوف محاضرات المثال

 (  المٌدانٌة والدراسات المهنً
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 القبول  

 االنترنيت كالصفكؼ االفتراضية )كككؿ كالس رككـ(.معرفة استعماؿ  السابقة المتطلبات

   الطلبة من عدد أقل

 اكبر مف الطاقة االستيعابية  الطلبة من عدد أكبر

 

 

ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس االخز١بسٞ ) إٌبٔٛرىٍٕٛعٟ ( ٚفف اٌّمشس  

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -290

 لَُ اٌف١ي٠بء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -291

 اٍُ / هِي اٌّموه -292

/ اٌزؾٌَ إٌبئٟافز١بهٞ/  435PHOT 

 

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -293

 اٌلٚاَ ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -294

2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -295  

ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -296  

2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف -297  

 أ٘لاف اٌّموه -298

 ٚػٕبٕوٖ االٍب١ٍخ ِغ اٌْوػ اٌزف١ٍٖٟ ٌىً ػٕٖو. اٌزؾٌَ إٌبئِٟؼٕٝ 

, إٌٛافن اٌغ٠ٛٗ ٚأٛاع اٌزؾٌَ إٌبئٟاٌزؼوف ػٍٝ االّؼٗ اٌىٙوِٚغٕب١َ١ٛخ االوضو اٍزؼّبال فٟ ٔظبَ 
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 االٔزْبهاد ِغ اٌغالف اٌغٛٞ.

 ٚأٛاع إٌّٖبد ٚاٌّلاهاد اٌفٚبئ١خ. اٌزؾٌَ إٌبئِٟؼوفٗ اٌّىٛٔبد اٌوئ١َ١ٗ ٌغٙبى 

 ِؼٕٝ اٌٖٛهح اٌول١ّٗ ٚا١ّ٘ٗ ِؼبٌغزٙب ٚٛوائك ِؼبٌغزٙب ٚرؾ١َٕٙب الٍزقالٓ اٌج١بٔبد اٌّّٙٗ ِٕٙب.

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -299

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اػلاك وٛاكه ِلهثٗ ِٚإٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ اٌّإٍَبد اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌزوث٠ٛٗ  -1أ

 ٚاُ٘ رطج١مبرٗ اٌزؾٌَ إٌبئٟرّى١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّبكح  -2أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌزؾٌَ إٌبئ٠ٟىزَت ِٙبهٖ فٟ ِغبي اٌجوِغخ ِٚؼبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّٗ ٚ - 1ة

اٌٍَجٟ ٚاال٠غبثٟ ٚاٌزؼوف ػٍٝ ا١ٌخ ػًّ اعٙيح اٌواكاه  اٌزؾٌَ إٌبئٟاٌؼًّ فٟ ِغبي   - 2ة

 ٚاٌواك١ِٛ٠زو ا١ٌٍلاه

     

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ّوػ رف١ٍٖٟ ٌٍّبكح ِغ ر١ٙٛؼ اٌّٖطٍؾبد اٌؼ١ٍّٗ ٚػوٗ ٕٛه ػلح رقٔ اٌّٛٙٛع ِّٚبهٍخ 

 ثؼ٘ اٌزطج١مبد اٌجوِغ١ٗ ػٍٝ اٌؾبٍٛة

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٛوػ اٍئٍٗ ِزٕٛػٗ رقٔ اٌّبكح ِغ افزجبهاد رؾو٠و٠خ ٚاِزؾبٔبد ف١ٍٖٗ ِْٚبه٠غ ثؾٛس

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 ِّبهٍٗ اٍٍٛة اٌؾٛاه ِغ اٌطالة -1ط

 ػوٗ ٍٚبئً ٕٚٛه اِبَ اٌطبٌت ِغ ٛوػ اٍئٍٗ رض١و اٌزفى١و -2ط

 رمل٠ُ رمبه٠و رقٔ ِٛٙٛع ِؼ١ٓ ثبٌّبكٖ -3ط
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    -4ط

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       

 

 

ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد فالي اٌلهً

 

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك   

-1ك  

-2ك  

-3ك  

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه -300

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+4 8 

اٌزؾٌَ ِؼٕٝ ٔظبَ 

ٚػٕبٕوح  إٌبئٟ

 اٌف١ي٠بئ١ٗ

ّوػ رف١ٍٖٟ 

ٌٍؼٕبٕو االٍب١ٍٗ 

 ٌالٍزْؼبه ػٓ ثؼل

 ِٚواؽٍخ اٌَجغ

 ٔظوٞ
افزجبهاد 

 ٚاٍئٍٗ

5+6+7+8 8 

أٛاع اٌط١ف 

 اٌىٙوِٚغٕب١َ١ٛٗ

ٚػاللخ اٌطبلخ ِغ 

اٌطٛي اٌّٛعٟ 

 ٚاٌزوكك

أٛاع اٌطبلبد 

اٌىٙوِٚغٕب١َ١ٛٗ 

االوضو اٍزؼّبال فٟ 

اٌزؾٌَ إٌبئِٟغبي   

 اٌؾذ٠ش:

اٌزؾغظ ِؼظُ ٔظُ )

رزغٕت رغغ١ً  إٌبئٟ

اهٛاي اٌّٛعبد فٟ 

ٔطبق ه١ف االؽؼخ 

فٛق اٌجٕفغغ١خ 

ٚه١ف االؽؼخ اٌضسلبء 

, ِٓ اٌط١ف اٌّشئٟ

ؽشػ الفنً اٌظشٚف 

إٌّبخ١خ إٌّبعجخ 

ٌزغغ١ً اٌج١بٔبد فٟ 

(اٌط١ف اٌّشئٟٔطبق   

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

9+10+11+

12 
8 

ٍجت ىهلخ اٌَّبء 

ٚرٍْٛ اٌغ١َٛ 

ٚاٌٚجبة ثبٌٍْٛ 

 االث١٘

أٛاع رفبػالد اٌطبلٗ 

ِغ ِىٛٔبد اٌغالف 

اٌغٛٞ ٚأٛاع 

)ها٠ٍٟ,  االٔزْبهاد

 ِٟ ٚاٌغ١و أزمبئٟ(

 ٔظوٞ

افزجبهاد 

ٚػوٗ 

ٍٚبئً 

 ا٠ٚبؽ١خ

13+14+15

+16 
8 

ٍجت ظٙٛه إٌجبد 

افٚو ىاٟ٘ ثٍْٛ 

١ٕفب ٚإفو ّزبءا 

ٌٛعٛك ٕجغٗ 

٠فَو فالي  اٌىٍٛهف١ً

أٛاع رفبػالد اٌطبلٗ 

 ِغ اال٘لاف االه١ٙٗ

 اٌؾذ٠ش:

) رفبػً اٌطبلخ 

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ
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اٌىٙشِّٚغٕبه١غ١خ  لبػلح اٌزفبػً اٌط١فٟ

ِغ اال٘ذاف االسم١خ, 

اال٘ذاف اٌّذسٚعٗ: 

إٌجبد اٚساق )

ٖب١ٚاٌّ (( 

17+18+19

+20 
8 

أٛاع اٌّلاهاد 

 اٌفٚبئ١ٗ

ّىٛٔبد عٙبى ّوػ ٌ

ٚأٛاع  اٌزؾٌَ إٌبئٟ

إٌّٖبد ٚاٌّلاهاد 

 اٌفٚبئ١ٗ

 :اٌزؾذ٠ش

اٌزؾغظ أٛاع  )

ؽغت ِجذأ  إٌبئٟ

,اٌطبلخ  

(.خقبئـ اٌّشئ١بد  

 

 افزجبهاد ٔظوٞ

21+22+23

+24 
8 

 ِوئ١خرؾ٠ًٛ ٔٛع 

هل١ّٗ هِبك٠ٗ اٌٝ ٔٛع 

 ٕٛهح هل١ّٗ صٕبئ١ٗ

أٛاػٙب اٌّوئ١بد 

ٚٛوائك ِؼبٌغزٙب 

 ٚرؾ١َٕٙب

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

25+26+27

+28 
8 

آ١ٌٗ ػًّ اعٙيٖ 

 ,اٌواكاه ٚا١ٌٍلاه

اٍزقواط اٌم١ُ اٌّزبؽٗ 

ٌجىَالد ٕٛهح 

هل١ّٗ   ٌٙب ػلك ِٓ 

اٌجزبد ِٚؼوفٗ ػلك 

َِز٠ٛبرٙب اٌوِبك٠ٗ 

رّزٍه للهٖ ر١١ّي 

 هاك٠ِٛزو٠ٗ ِؼ١ٕٗ

أٛاع اٌٍٛبئً اٌغ٠ٛٗ 

 ٚاٌفٚبئ١ٗ

 اٌزؾذ٠ش:

االلّبس اٌقٕبػ١خ )

ِٚغزؾؼشارٙب 

ٚخقبئقٙب ٚدسعخ 

اٌٛمٛػ )اٌّىب١ٔخ, 

ه١ف١خ, ساد٠ِٛزش٠خ 

ٚص١ِٕخ(,آ١ٌخ اعزمجبي 

ٚثش ِٚؼبٌغخ 

اٌج١بٔبد, عذاٚي 

ٌٕطبلبد ِغزؾؼشاد 

 الّبس الٔذعبد

 (MSS, TM & 

 ٔظوٞ
اٍئٍٗ ِض١وٖ 

 ٌٍزفى١و
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -301

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 

 وزت اٌّموه 

      ٜأفو 

 

 

1- Lillesand T., Kiefer R. W., Chipman J., 2015, 

―Remote Sensing and Image Interpretation‖, 7
th

, 

John Wiley & Sons, Inc. 

2- Persico R., 2014, ―Introduction to Ground 

Penetrating Radar: Inverse Scattering and Data 

Processing‖, the Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Inc. 

3- Clough B., Dai J. and Zhang C., 2012, " Laser air 

photonics: beyond the terahertz gap ", Elsevier, 

VOL. 15, NO. 1-2. 

4- Gente R. and Koch M., 2015, "Monitoring leaf 

water content with THz and sub-THz waves", 

Plant methods, VOL. 11, NO. 15. 

5-  Zhang X.-C., Xu J., 2010, ―Introduction to THz 

Wave Photonics‖, Springer. 

6- Popovich, V., Claramunt, C., Schrenk, M., 

Korolenko, K., Gensel, J., 2015, ―Information 

Fusion and Geographic Information Systems‖, 

Springer. 

االٍب١ٍبد  اٌزؾٌَ إٌبئٟ, ل 2003ٔج١ً ٕجؾٟ اٌلاغَزبٟٔ,   -7

 ٚاٌزطج١مبدل, كاه إٌّب٘ظ.

, لٔظبَ رؾل٠ل اٌّٛالغ اٌؼبٌّٟ ) 2012عّبي ّؼٛاْ, -8 GPS ,ل)

OLI) 

29+30 8 

اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌزف١َو 

اٌجٖوٞ 

ٚا٢ٌٟ,اٌزٖؾ١ؾبد 

إٌٙل١ٍخ 

ٚاٌواك٠ِٛزو٠خ,رطج١ك 

ِؼبكٌخ االِزلاك اٌقطٟ 

ٌٍزجب٠ٓ ٌزؾ١َٓ 

اٌّوئ١خ, و١ف١خ هٍُ 

اٌّقطٜ اٌزىواهٞ, 

رطج١ك ِؼبكٌخ اٌّؼبًِ 

اٌطج١ؼٟ اٌفولٟ 

 ٌٍٕجبربد

 ِبدح ؽذ٠ضخ:

 رؾ١ًٍ اٌّشئ١بد

)ػٕبفش اٌزفغ١ش 

اٌجقشٞ ٚا٢ٌٟ, 

ِشاؽً ِؼبٌغخ 

اٌّشئ١بد, اٌزؾٛ٘بد 

ٚاالخطبء إٌٙذع١خ ٚ 

اٌشاد٠ِٛزش٠خ, هشائك 

 رؾ٠ًٛ اٌّشئ١بد(

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ
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ٌٍزؼ١ٍُ اٌفٕٟ ٚ اٌزله٠ت إٌّٟٙ. اٌّإٍَخ اٌؼبِخ  

 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 ػوٗ ػلح ثواِظ رطج١م١ٗ ِٕٙب:

ENVI 4.5, ArcGIS 9.3, ERDAS, MATLAB 

2020 

فٟ رله٠ٌ اٌّبكح اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚٗرُ اػزّبك  اٌزؾٌَ   

 Google( ٚثؤبِظ )Classroomإٌبئٟ, ثأٍزؼّبي ِٕٖخ )

Meet ) 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

اٌزطج١ك إٌَٛٞ اٌّلهٍٟ, ِإٍَبد فل١ِخ ٚ ٕؾ١ٗ ٚ ىهاػ١ٗ 

 ِٚٛاهك اٌّبئ١خ
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ٚفف اٌّمشسّٔٛرط   

 

َ.د. ١ِغْٛ س٠بك                                                             ٚفف اٌّمشس  

 

 عبِؼخ ثغلاك  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -332

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ/ اثٓ ا١ٌٙضُ )لَُ اٌف١ي٠بء( اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -333

 PHMP 323إٌّب٘ظ ٚ ٛوائك اٌزله٠ٌ اٍُ / هِي اٌّموه -334

 فٟ و١ٍبد اٌزوث١خ  ًاٌجىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -335

 اٍجٛػٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -336

 2321 -2323  اٌفًٖ / إٌَخ -337

 93 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -338

 2321 -2323 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -339

 : اٌّموه أ٘لاف -313

المقرر الى التعرف على : معنى العلم ، وماهً خطوات التفكٌر العلمً ،وماذا تشمل مكونات العلم ٌهدف 

)مستوٌات المعرفة العلمٌة( ، وكٌف ٌمكن تصنٌف مستوٌات المعرفة العلمٌة ومهارات التفكٌر العلمً 

دٌثة فً تدرٌس ،وماهً أهداف وخصائص العلم ، وماذا ٌعنً مفهوم التكنولوجٌا وماهً االتجاهات الح

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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العلوم .كما ٌهدف المقرر الى التعرف على المفهوم القدٌم والحدٌث للمنهج وماهً سلبٌات واٌجابٌات كل 

منهما أضافة الى التنظٌم المنطقً والساٌكولوجً للمنهج ، ثم التعرف الى مكونات المنهج الحدٌث .ومن 

ج الدراسٌة )خصائص ، سلبٌات ، اٌجابٌات ( أهداف المقرر التعرف على أسس بناء المنهج وأنواع المناه

.كذلك التعرف على االهداف التربوٌة من حٌث )المعنى ،االهمٌة ، مستوٌاتها ،صٌاغتها، مجاالتها ( .وماذا 

نعنً بكل من )طرٌقة وأسلوب واستراتٌجٌة ( التدرٌس ، كما ٌهدف المقرر للتعرف على تصنٌف طرائق 

ها ، وفلسفة التدرٌس المختبري وأهمٌة المختبر فً تدرٌس العلوم التدرٌس والنظرٌات المنبثقة من

والسالمة المهنٌة ، أضافة الى التخطٌط فً التدرٌس وأهمٌته وأنواع الخطط الدراسٌة وكٌفٌة كتابة الخطة 

 الٌومٌة .

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -311

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ٛج١ؼخ اٌؼٍُ ، ِٚىٛٔبرٗ ، ٚأ٘لافٗ ، ٚفٖبئٖٗ ، ٚػ١ٍّبرٗ . -1أ

 أكهان ِفَٙٛ إٌّٙظ اٌمل٠ُ ا١ٌٚك ٚاٌؾل٠ش اٌٛاٍغ ٚاٌّمبهٔخ ث١ّٕٙب ثّقزٍف اٌغٛأت . -2أ

 اٌز١١ّي ث١ٓ اٌزٕظ١ُ إٌّطمٟ ٚاٌَب٠ىٌٛٛعٟ ٌٍّٕٙظ ، ٚػاللزٙب ثّىٛٔبد إٌّٙظ اٌؾل٠ش . -3أ

 ٌٍ ثٕبء إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ، ٚػاللخ اٌزوث١خ ثبٌفٍَفخ ٚاٌضمبفخ .اٌزؼوف ػٍٝ أ -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٔٛاع إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ٚاكهان اٌؼاللبد ث١ٕٙب ِٓ فالي ١ِّياد وً ِٕٙب . -5أ

 أكهان ِفَٙٛ اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ ِٚغبالرٙب َِٚز٠ٛبرٙب ، ٚو١ف١خ ١ٕبغزٙب .  -6أ

 ، االٍزوار١غ١خ ( فٟ اٌزله٠ٌ ، ٚو١ف١خ اٌز١١ّي ث١ٕٙب . أكهان ِفَٙٛ ) االٍٍٛة ، اٌطو٠مخ -7أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٔٛاع ٛوائك اٌزله٠ٌ ، ٚر١ٕٖفٙب ؽَت إٌظو٠بد إٌّجضمخ ِٕٙب . -8أ

 اٌزؼوف ػٍٝ  أ١ّ٘خ اٌزله٠ٌ اٌّقزجوٞ ، ٚلٛاػل اٌَالِخ  ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌّقزجواد . -9أ

 ث١ٓ أٔٛاػٗ ، ٚاٌزؼوف ػٍٝ اثوى ػٕبٕوٖ .أكهان ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ فٟ اٌزله٠ٌ ، ٚاٌز١١ّي  -13أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 اٌّمبهٔخ ث١ٓ أٔٛاع إٌّب٘ظ ٚأٌٍ رٕظ١ّٙب ، ٚٛج١ؼخ رٕظ١ُ وً ِٕٙب . – 1ة

 ١ٕبغخ اال٘لاف اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ ٚاالغواٗ اٌٍَٛو١خ ثّقزٍف ِغبالرٙب َِٚز٠ٛبرٙب. – 2ة

 رمل٠ُ كهً ّٔٛمعٟ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ ِبكح اٌى١ّ١بء ثبػزّبك  اٌطوائك ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ .  – 3ة
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   وزبثخ فطخ رله١َ٠خ ثّٛٙٛع ِؼ١ٓ ّٙٓ االفزٖبٓ اٌؼٍّٟ . -4ة

 :ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ . -
 فوائٜ اٌزفى١و . -
 إٌّظّبد اٌّزملِخ . -
 . إٌّْطبد اٌؼم١ٍخ اٌّؼوف١خ -
 إٌّٖبد االٌىزو١ٔٚخ -

 

 : ٛوائك اٌزم١١ُ     

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -
 االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ . -
 رطج١ك فوكٞ ٚوزبثخ ّٔٛمط ٌقطخ رله١َ٠خ فٟ ِٛٙٛع اٌزطج١ك ِغ اٌٍٛبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ . -

 

 : ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 االٍزٕزبط  -1ط

 االٍزمواء ٚ االٍزٕجبٛ  . -2ط

 اٌزف١َو . -3ط

 اٌز١ٕٖف  -4ط

 

 :ٛوائك اٌزم١١ُ    

  13_ اِزؾبْ اٌفًٖ االٚي 

 13_ اِزؾبْ ٖٔف إٌَخ )ِوويٞ( 

 13_ اِزؾبْ اٌفًٖ اٌضبٟٔ 

 13_اٌزطج١ك اٌفوكٞ 

 63_ اِزؾبْ ٔٙبئٟ 
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 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 اٌملهح ػٍٝ اٌزله٠ٌ ) اػزّبك ٛوائك اٌزله٠ٌ إٌّبٍجخ ( . -1ك

 ٚإٌّبلْخ . اٌملهح ػٍٝ اٌز١ٙٛؼ-2ك

 ٚاٌّمبهٔخ .  ِٙبهح اٌز١ٕٖف-3ك

 اٌزقط١ٜ  ٌٍلهً ١ٕٚبغخ االغواٗ اٌٍَٛو١خ . ِٙبهح  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -312

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 اٌّٛٙٛعأٚ 
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

      1         3 

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ 

اٌؼٍُ ، ٚٛوق اٌزفى١و 

ٚفطٛاد اٌزفى١و 

 اٌؼٍّٟ. 

 ِفَٙٛ اٌؼٍُ 
اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

      2                            3 

ر١ٕٖف َِز٠ٛبد 

اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ 

ِٚٙبهاد اٌزفى١و 

 اٌؼٍّٟ .

 ِىٛٔبد اٌؼٍُ

فوائٜ اٌزفى١و 

ٚإٌّْطبد 

اٌؼم١ٍخ 

 اٌّؼوف١خ

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

      3        3                       

اٌزؼوف ػٍٝ أ٘لاف 

اٌؼٍُ ٚفٖبئٖٗ 

ِٚفَٙٛ اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 ٚفٍَفخ رله٠ٌ اٌؼٍَٛ

 اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

      4       3 

ِفَٙٛ اٌزؼوف ػٍٝ 

إٌّٙظ )اٌمل٠ُ 

ٚاٌؾل٠ش ( ٍٍج١بد 

ٚا٠غبث١بد صُ اٌّمبهٔخ 

 ث١ّٕٙب .

 إٌّٙظ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و 

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

      5        3  

اٌز١١ّي ث١ٓ رٕظ١ُ 

إٌّٙظ )إٌّطمٟ 

ٚاٌَب٠ىٌٛٛعٟ( 

ٚر١ٙٛؼ اٌؼاللخ  

 ث١ّٕٙب .

 أٌٍ رٕظ١ُ إٌّٙظ

إٌّْطبد 

اٌؼم١ٍخ 

اٌّؼوف١خ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

      6  

      3      

              

      

االٍبً اٌّؼوفٟ 

 ٚاالٍبً االعزّبػٟ
 أٌٍ ثٕبء إٌّٙظ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

      7        3  
االٍبً إٌفَٟ 

 ٚاالٍبً اٌفٍَفٟ
 أٌٍ ثٕبء إٌّٙظ 

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ّف٠ٛخأٍئٍخ   

      8        3   اِزؾبْ اٌفًٖ االٚي  
أٍئٍخ 

 رؾو٠و٠خ



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

202 
 

      9      

              

  

      3  

اٌزؼوف ػٍٝ ِٕٙظ 

)اٌّٛاك إٌّفٍٖخ ٚ 

اٌّغبالد اٌٛاٍؼخ 

 ٚاٌّٛاك اٌّزواثطخ(

أٔٛاع إٌّب٘ظ 

اٌلها١ٍخ ) إٌّب٘ظ 

 اٌزم١ٍل٠خ (

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

     13        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ِٕٙظ 

)إٌْبٛ ٚا١ٌّٛي 

 ٚاٌّٛالف االعزّبػ١خ(

أٔٛاع إٌّب٘ظ 

اٌلها١ٍخ )إٌّب٘ظ 

 اٌؾل٠ضخ (

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

     11        3  
اٌزؼوف ػٍٝ إٌّٙظ 

 اٌّؾٛهٞ ٚاٌٛؽلاد

أٔٛاع إٌّب٘ظ 

اٌلها١ٍخ )إٌّب٘ظ 

 اٌؾل٠ضخ (

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

     12        3  
ر١ٙٛؼ ِىٛٔبد 

 إٌّٙظ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب

ػٕبٕو إٌّٙظ 

 اٌلهاٍٟ وٕظبَ هثبػٟ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

     13        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ 

اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ 

ٚأ١ّ٘زٙب ِٖٚبكه 

 اّزمبلٙب 

ػٕبٕو إٌّٙظ 

 اٌلهاٍٟ وٕظبَ هثبػٟ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

     14        3     

اٌز١١ّي ث١ٓ اال٘لاف 

)اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ 

 ٚاالغواٗ اٌٍَٛو١خ(

ّٚوٚٛ اٌغوٗ 

اٌٍَٛوٟ ٚو١ف١خ 

 ١ٕبغزٗ 

ػٕبٕو إٌّٙظ 

 اٌلهاٍٟ وٕظبَ هثبػٟ

فوائٜ اٌزفى١و 

ٚإٌّظّبد  

 اٌّزملِخ

١ٕبغخ 

اال٘لاف 

 اٌزوث٠ٛخ

     15        3  

اٌزؼوف ػٍٝ اٌّغبي 

اٌّؼوفٟ ٌالغواٗ 

 اٌٍَٛو١خ َِٚز٠ٛبرٗ

ر١ٕٖف االغواٗ 

 اٌٍَٛو١خ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ

١ٕبغخ 

االغواٗ 

 اٌٍَٛو١خ

     16        3  

اٌزؼوف ػٍٝ اٌّغبي 

اٌٛعلأٟ ٚاٌّٙبهٞ 

ٌالغواٗ اٌٍَٛو١خ 

 َِٚز٠ٛبرٙب 

ر١ٕٖف االغواٗ 

 اٌٍَٛو١خ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ

١ٕبغخ 

االغواٗ 

 اٌٍَٛو١خ
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    17        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ 

)اٌّؾزٜٛ ٚاٌقجوح 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ( ٚلٛاػل 

 افز١به ِؾزٜٛ إٌّٙظ

اٌّؾزٜٛ ٚاٌقجواد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    18        3  

اٌز١١ّي ث١ٓ )ٛو٠مخ 

 ٚأٍٍٛة ٚاٍزوار١غ١خ(

اٌزله٠ٌ ، ٚاٌزؼوف 

ػٍٝ أٌٍ ١ِّٚياد 

ِٚؼب١٠و افز١به ٛو٠مخ 

 اٌزله٠ٌ اٌغ١لح 

 ٛوائك رله٠ٌ اٌؼٍَٛ
فوائٜ اٌزفى١و 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    19        3  

ر١ٕٖف ٛوائك  

اٌزله٠ٌ ، ٚاٌزؼوف 

ػٍٝ ٔظو٠خ ث١بع١ٗ 

 اٌّؼوف١خ

 ٛوائك رله٠ٌ اٌؼٍَٛ

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و 

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    23        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ٛو٠مخ 

 االٍزىْبف اٌّٛعٗ :

)ِؼٕٝ ،فطٛاد ، 

 ِيا٠ب ، ٍٍج١بد (

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

إٌّجضمخ ِٓ إٌظو٠خ 

 اٌّؼوف١خ

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚإٌّْطبد 

اٌؼم١ٍخ 

 اٌّؼوف١خ

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    21        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ٛو٠مخ 

ؽً اٌّْىالد 

اٌّجوِغخٚاٌّؾبٙوح   

)ِؼٕٝ ،فطٛاد، 

 ِيا٠ب ،ٍٍج١بد (

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

إٌّجضمخ ِٓ إٌظو٠خ 

 اٌّؼوف١خ

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚإٌّْطبد 

اٌؼم١ٍخ 

 اٌّؼوف١خ

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    22        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ٛج١ؼخ 

ٔظو٠خ ٍىٕو اٌٍَٛو١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّجوِظ ) 

أٔٛاػٗ ، ١ِّيارٗ 

 ،ٍٍج١برٗ ( ٚاٌؾبٍٛة

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

 إٌّجضمخ ِٓ 

 إٌظو٠خ اٌٍَٛو١خ

إٌّظّبد 

اٌّزملِخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    23        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ٛج١ؼخ 

إٌظو٠خ االعزّبػ١خ ، 

ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ  : 

)ِؼٕٝ ،فطٛاد 

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

إٌّجضمخ ِٓ إٌظو٠خ 

 االعزّبػ١خ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ 
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ
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 ،١ِّياد (

    24        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ٛو٠مخ 

 إٌّبلْبد اٌغّبػ١خ :

 )اٌّؼٕٝ، اٌقطٛاد (

 ٚا٠غبث١برٙب ٍٍٚج١برٙب

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

إٌّجضمخ ِٓ إٌظو٠خ 

 االعزّبػ١خ 

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    25        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ٛو٠مخ 

 االٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ :

 )اٌزؼو٠ف ،اٌقطٛاد(

 اال٠غبث١بد ٚاٌٍَج١بد

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

إٌّجضمخ ِٓ إٌظو٠خ 

 االعزّبػ١خ

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    26        3   اِزؾبْ  اٌفًٖ اٌضبٟٔ  
أٍئٍخ 

 رؾو٠و٠خ

    27        3  

اٌزؼوف ػٍٝ 

اٌؼوٚٗ اٌؼ١ٍّخ 

ٚاالٍزغٛاة :)اٌّؼٕٝ 

،اٌّيا٠ب ،اٌقطٛاد، 

 اٌٍَج١بد (

أفوٜٛوائك رله٠ٌ   

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّظّبد 

 اٌّزملِخ

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    28        3  

اٌزؼوف ػٍٝ اٌي٠بهاد 

ا١ٌّلا١ٔخ ٚئػلاك 

اٌزمبه٠و: )اٌّؼٕٝ، 

 اال٠غبث١بد، اٌٍَج١بد(

 ٛوائك رله٠ٌ أفوٜ
اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    29        3  

اٌزؼوف ػٍٝ اٌزله٠ٌ 

اٌّقزجوٞ ٚاٌَالِخ 

ٚاؽز١بٛبد ا١ٌّٕٙخ 

 االِبْ أصٕبء اٌزغبهة

اٌّقزجو فٟ رله٠ٌ 

 اٌؼٍَٛ

فوائٜ اٌزفى١و 

ٚإٌّظّبد 

 اٌّزملِخ

 أٍئٍخ ّف٠ٛخ

    33        3  

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ 

اٌزقط١ٜ ٚأ١ّ٘زٗ  فٟ 

اٌزله٠ٌ، ٚأٔٛاع 

اٌقطٜ اٌزله١َ٠خ 

 ٚأٌٍ وزبثخ اٌقطخ

 اٌزقط١ٜ فٟ اٌزله٠ٌ

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚفوائٜ 

 اٌزفى١و

ئػلاك ّٔٛمط 

 فطخ 

    31            3   رطج١ك فوكٞ ِغ وزبثخ   
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -313

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

العفون ، نادٌة حسٌن ٌونس وفاطمة عبد االمٌر الفتالوي 

(2311 :)  

"مناهج وطرائق تدرٌس العلوم " ، مكتبة التربٌة االساسٌة ، 

 بغداد  .

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

 

 اٌمجٛي  -314

 ِبكح أٌٍ روث١خ ، ِبكح ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ، ِبكح اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 133 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 233 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 فطخ رله١َ٠خ ١ِٛ٠خ       

    32        3   
رطج١ك فوكٞ ِغ وزبثخ 

 فطخ رله١َ٠خ ١ِٛ٠خ
  

    33        3   
رطج١ك فوكٞ ِغ وزبثخ 

 فطخ رله١َ٠خ ١ِٛ٠خ
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اخز١بسٞ اٌّمشسٚفف   

 

(بف الييثـ)إكمية التربية لمعمـك الصرفة /  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -315  

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -316

 PHEالطاقات المتجددة /  اٍُ / هِي اٌّموه -317

 البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -318

 الصفكؼ االلكتركنية /برنامج الكككؿ ميت أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -319

2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -323  

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -321

+  ساعات إمتحانيةساعة دراسية 60  

 شيرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية

2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف -322  

 أ٘لاف اٌّموه -323

 ىواالخر الطاقات المتجددة,الدراسً لمادة العلمً االولى تتعلق بالمحتوى  ,تحقٌق مجموعتٌن من االهداف
الطاقات لٌه ونخطط لكً ٌمتلكه الطالب بعد اجتٌازه لمادة الجانب السلوكً للطالب وما نصبو إتعلق بت

 بنجاح. المتجددة

وظٌفٌة ذات عالقة مباشرة بحاجاتهم والتطبٌقات المحٌطة عملٌة تمكٌن الطلبة من اكتساب معلومات فٌزٌائٌة 
 فة الى تمكٌن الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملٌة وبهم والتً تقع ضمن مجال مادة المقرر. اضا

 وظٌفٌة بالمعلومات والحقائق التً تقدمها لهم المواد العلمٌة االخرى.

فً استغالل مصادر و العلوم التطبٌقٌة تمكٌن الطلبة من فهم واستٌعاب دور وامكانٌة العلم والتكنولوجٌا 
 .على الصعٌدٌن العلمً و العملً اإلنتاجً ر والتقدم المستمرومواكبة التطوللوطن الثروة الطبٌعٌة 

 .و فً الطبٌعةوتطبٌقاتها فً الحٌاة الٌومٌة  الطاقات المتجددةتعرف الطلبة على أهمٌة المعرفة العلمٌة لمقرر 

علومات  وبالتالً توجٌه الم توظٌف المعرفة العلمٌة فً مواجهة مواقف الحٌاة الٌومٌة فً المجاالت المختلفة.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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المقدمة للطلبة توجٌها اجتماعٌا ٌخدم الطالب وٌساعده لمواجهة  الطاقات المتجددةوالحقائق الفٌزٌائٌة لمادة 
 لها.و العملٌة المشكالت الحٌاتٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة ومحاولة تقدٌم الحلول العلمٌة 

و تطبٌقاته  خصوصا الطاقات المتجددةووما ٌزٌاء عمٌجعل طلبة كلٌات التربٌة ٌشعرون بقٌمة وأهمٌة مواد الف
 فً المدارس المتوسطة واإلعدادٌة .أكفاء اثناء ممارسة إختصاصاتهم كمدرسٌن المختلفة 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -324
 

اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ  

1أ  االنكاع المختمفة لممعرفة العممية مف حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ كنظريات كقكانيف تتعمؽ  رؼ عمىتعي 
. الطاقات المتجددةبمقرر   

2أ  التطبيقات العممية الخاصة بكؿ معرفة عممية. رؼ عمىتعي   
3أ  ك تطبيقيا عمى الحياة العممية في الحياة اليكمية. الطاقات المتجددة  يتعرؼ عمى فركع    
4أ  .الطاقات المتجددة  يتعرؼ عمى الفرؽ بيف المادة النظرية لمادة الطاقات العامة ك مادة    

 

اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع  -ة   

1ب اكساب  الطمبة الميارات الالزمة لكي يتعمـ الطالب خطكات طريقة التفكير العممي التي تساعده  
سمكؾ دائـ لحؿ المشكالت العممية.لمحصكؿ عمى المعرفة العممية بذاتو كتحكيؿ ذلؾ الى   

2ب  الطاقات المتجددة  اكساب الطمبة الميارات التي تساعده لفيـ التطبيقات التي تتعمؽ بمادة  
.الحديثة  

3ب  اكساب الطمبة الميارات الالزمة لمتمييز بيف انكاع التطبيقات المتعددة كتحميميا. 
4ب النظريات المتعمقة بالطاقات المتجددة.اكساب الطمبة الميارات التي تساعده لتمييز    

 

 

ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

1ج ك تحفيزىـ طرح األسئمة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرىـ كأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة  
مكانية إجابتيـ عمييا .  كا 

2ج كتطبيقيا عمى خطكات طريقة التفكير العممي لحؿ المشكالت العممية ممارسة تعميـ الطمبة عمى  
.العممية المكاضيع المقررة في المفردات  

3ج مكانية اإلستفادة مف المنيج لفيـ التطبيقات   ربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشيا الطمبة ، كا 
.ك الطبيعة العامة في الحياة  

4ج  تطبيؽ كممارسة ميارات التفكير العممي اثناء اعطاء المحاضرات. 
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والتعممطرائق التعميم   

+ طرح االمثمة + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارير +  حل تمارين عمى شكل   

 

 طرائق التقييم

امتحاف نصؼ السنة , كالنشاط اليكمي لمطمبة ) التحضير اليكمي كتسجيؿ المشاركة مع  اإلمتحانات الشيرية ،
 اعطاء التقييـ لكؿ مشاركة(.

المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د   

 تفسير الظواهر العمميةلغرض وتوظيفها  بالطاقات المتجددةاالستخدام االمثل لممفاهيم المتعمقة   -4
  بالطاقات المتجددة معالجة الطالب لممشاكل المتعمقة  -5

الخاليا الشمسية وخصوصا اجهزة  الطاقات المتجددة تعتمد عمى التي  لألجهزةاالستخدام االمثل  -6
 وربينات الرياحت و
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 ث١ٕخ اٌّمشس -326  -121

 الساعات االسبكع
مخرجات 
التعمـ 
 المطمكبة

 اسـ الكحدة/ المساؽ

 اك المكضكع

طريقة 
 التعميـ

طرٌقة 

 التقٌٌم

1+2+3
+4  

اكتساب  8
المعرفة العلمٌة  

فً مجال 
الطاقات 
المتجددة 

ومحاولة تحقٌق 
االغراض 
السلوكٌة 

المحددة بقصد 
تحقٌق تغٌر فً 
سلوك الطالب 

ٌسهم فً 
اعداده كمدرس 
ٌملك المهارات 

المطلوبة 
 كفٌزٌائً

اٌطبلبد  ِمذِخ ػبِخ ػٓ ف١ض٠بءاٌفقً ا٤ٚي: 

 اٌّزغذدح

 ,  اٌطبلبد اٌّزغلكح  رؼو٠ف,  ِٖبكه اٌطبلخ 

١ِّياد اٌطبلخ   فٛائل اٌطبلبد اٌّزغلكح 

اٌطبلخ  ,   ِٖبكه اٌطبلخ اٌّزغلكح ,   اٌّزغلكح

ِلفً اٌٝ ك٠ٕب١ِه  ,  اٌّزغلكح فٟ اٌؼواق 

. اٍئٍخ اٌفًٖ االٚي  اٌؾواهح   
 

اٌطبلخ اٌؾّغ١خ اٌفقً اٌضبٟٔ:   

 

 ,  أٍب١ٍبد اإلّؼبع, اٌطبلخ اٌىٙوِٚغٕب١َ١ٛخ

فٖبئٔ االّؼبع  , ئّؼبع اٌغَُ األٍٛك 

 االِزٖب١ٕخ ،  االٔجؼبص١خ , اٌىٙوِٚغٕب١َٟٛ 

 ,   َّْٟ اٌاالّؼبع  ,  ٚاالٔؼىب١ٍخ ٚإٌفبم٠خ

 . اٌضبثذ اٌَّْٟ 

 المحاضرة

 +المناقشة
االختبارات 

الشهرٌة 

+  والٌومٌة

 واجب بٌتً

5+6+7
+8+9  

 رطج١مبد اٌطبلخ اٌؾّغ١خ  اٌفقً اٌضبٌش:  كذلؾ 10

اٌجوط  ,  ِغّغ األٌٛاػ ا١ٌَّْخ اٌَّطؾخ

اٌطبلخ أٔظّخ  ,  اٌجؾ١واد ا١ٌَّْخ ,  اٌَّْٟ

ِبو١ٕخ ,  ا١ٌَّْخ ثٛاٍطخ األلّبه اٌٖٕبػ١خ

فٖبئٔ  ,   اٌق١ٍخ ا١ٌَّْخ , اٌؾواهح ا١ٌَّْخ

 ,  ِؼبٌُ فوط اٌق١ٍخ ا١ٌَّْخ   , عٙل  -ر١به

 ,  أفًٚ األٚٙبع ٌَطؼ أٌٛاػ اٌقال٠ب ا١ٌَّْخ

١َّّْخ ِىٛٔبد إٌظبَ  , ٍٍج١بد اٌطّبلخ اٌ

   .رطج١مبد اٌقال٠ب ا١ٌَّْخ , اٌَّْٟ
 

 

 المحاضرة

االختبارات  +المناقشة
الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

10+11
+12+
13+14  

 هبلخ اٌش٠بػ اٌفقً اٌشاثغ:   10

أٔٛاع اٌزٛهث١ٕبد اٌو٠بػ  ,  ٛبلخ اٌو٠بػ رؼو٠ف 

رٛهث١ٕبد اٌو٠بػ ماد  ,  ِٕٚؾٕٝ أكاء اٌطبلخ

رٛهث١ٕبد اٌو٠بػ ماد اٌّؾٛه  ,  اٌّؾٛه األفمٟ

اٌزؾ١ًٍ  , ؽووخ اٌو٠بػٍجت  , اٌْبلٌٟٛ 

افز١به األِبوٓ  ,  اٌو٠بٟٙ ٌطبلخ اٌو٠بػ

ٍٍج١بد ٛبلخ  ,  رٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ   اٌّالئّخ

 . اٌو٠بػ 

االختبارات  
الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

 خ١اٌطبلخ اٌّبئ :اٌفقً اٌخبِظ كذلؾ 15+1610

أٛاع اٍزقلاَ  ,   خ١اٌطبلخ اٌّبئ ػٓ  ِملِخ

االختبارات  المحاضرة
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 البنية التحتية البنية التحتية 22

 القراءات المطمكبة :

 النصكص االساسية 
 كتب المقرر 
 اخرل 

 (:Referencesالمراجع )

اؽّل اٌغجٛهٞ اؽّل ؽَٓ اؽّل  ١ً, ك. ػّو فٍ(  2010)ِجبكئ اٌطبلبد اٌّزغلكح  - 1

 .ٚؽلح ثؾٛس اٌطبلبد اٌّزغلكح,  غخ٠اٌؾٛ –اٌّؼٙل اٌزمٕٟ , اٌغجٛهٞ

 .ك. هائل فٚو ٍٍّبْ اٌفٙلاٚٞ( , 2015)اٌطبلبد اٌّزغلكح  -2

اٌؼوثٟ ١٘ٚت , اٌؼوثٟ ١ٞٛاٌؾ ١ٜاٌّؾ خ٠ٌؾّب خ٠ٙوٚه أكاح فخ١ِٖبكه اٌطبلخ إٌظ -3

 عبِؼخ اٌجؾو٠ٓ  ,ػ١َٝ إٌبٕو ٚ  ؽٕبْ ِجبهن اٌجٛفالٍٗ
 

4- Fundamentals and Applications of Renewable Energy, 

+17+
18+19  

ؽَبة اٌملهح اٌّزٛفوح ِٓ ,  اٌطبلخ اٌّبئ١خ

(  ِؾطبد اٌملهح ,  ِٖبكه اٌطبلخ اٌّبئ١خ

 ,  أٛاع ِؾطبد اٌطبلخ اٌّبئ١خ ,  خ١اٌىٙوِٚبئ

اٌّؾطبد  ,  اٌّؾطبد ماد االهرفبع اٌٛاٛئ

  .ماد االهرفبع اٌؼبٌٟ

الشهرية  +المناقشة
+  واليومية

 واجب بيتي

19+20
+21+
22+23  

 هبلخ ثبهٓ ا٤سك     :  اٌفقً اٌغبدط كذلؾ 10

جبٛٓ ٌِٖبكه اٌطبلخ اٌؾواه٠خ , اٌطبلخ اٌؾواه٠خ

ئ٠غبث١بد , إًٔ ٛبلخ ثبٛٓ األهٗ, االهٗ

  ,ٍٍج١بد ٛبلخ ثبٛٓ األهٗ, ٛبلخ ثبٛٓ األهٗ

ؽواهح ثبٛٓ , رطج١مبد ؽواهح ثبٛٓ األهٗ  

 ٚاٌج١ئ١خ اٌزْغ١ٍ١خ اٌّْبوً, األهٗ  
 

 
 

 المحاضرة

االختبارات  +المناقشة
الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

24+25
+26  

  هبلخ اٌّؾ١طبد ٚاٌجؾبس   اٌفقً اٌغبثغ:  6

,  طبد١ؽواهح اٌّؾ ٠ًٛبلخ رؾٛ ,ِملِخ ػبِخ

اٌطوق اٌَّزقلِخ الٍزغالي ٛبلخ اٌفوق فٟ 

اٌلٚهح اٌّفزٛؽخ اٚ  -1, كهعبد اٌؾواهح

, اٌلٚهح اٌّغٍمخ اٚ كٚهح ألهٍْٛ, كٚهح وٍٛك 

 ٛبلخ,ٚاٌغيه اٌّل ٛبلخ, اٌّالئُ اٌّٛلغ افز١به

 األِٛاط ػٓ إٌبرغخ اٌطبلخ و١ّخ ؽَبة, األِٛاط

 المحاضرة

االختبارات  +المناقشة
الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

27+28
+29+

30 

 اإلؽ١بئ١خ اٌىزٍخ ٛبلخ اٌفقً اٌضبِٓ: كذلؾ 8

 اٌغبى, اٌطبلخ ِؾب١ًٕ, وٛلٛك اٌقْت اٍزقلاَ

 اٌغبى ئٔزبط ٚؽلح ِىٛٔبد,اٌؾ١ٛٞ

 اٌغبى اٍزقلاِبد, اٌزق١ّو ػ١ٍّخ ّوٚٛ,اٌؾ١ٛٞ

 اٌطبلخ, اٌؾ١ٛٞ اٌغبى اٍزقلاَ ِؼٛلبد, اٌؾ١ٛٞ

 , إٌفب٠بد ِٓ

 

 المحاضرة

االختبارات  +المناقشة
الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي
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اضافة الى تزكيد الطمبة بمجمكعة مف المصادر االكاديمية االخرل مع مجمكعة 
 مكمات/ االنترنت في مجاؿ االختصاص.عمف المكاقع العممية عمى شبكة الم

ٚرًّْ ػٍٝ ِزطٍجبد فبٕخ ) 

ٍج١ً اٌّضبي ٚهُ اٌؼًّ 

ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

ف١ّب ٠خـ  اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ  رٛع١ٗ اٌطٍجخ ٌّزبثؼخ ِب ٠شد

  اٌّٛمٛع

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ 

ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِؾبٙواد 

ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ (

/ 

اٌمجٛي 13  

 القبكؿ كفؽ الية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 / ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ

 اكبر مف الخطة االستيعابية أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ
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 ٚفف اٌّمشس اٌذساعٟ ٌّبدح اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

202-2021  ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 0

 لغُ اٌف١ض٠بء

 ٚفف اٌّمشس اٌذساعٟ

 

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ-و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -327

 لغُ اٌف١ض٠بء اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض -328

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اعُ / سِض اٌّمشس -329

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ -هٍجخ اٌذساعخ ا١ٌٚ٤خ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ -330

 (Google classroomsاٌؾنٛس االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌقفٛف االٌىزش١ٔٚخ ) أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -331

 ؽغت عذٚي اٌّؾبمشاد اٌّمشس

 2021-2020 اٌفقً / اٌغٕخ -332

 عبػخ ٔظش٠خ   30 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( -333

 2020-2021 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -334

 أ٘ذاف اٌّمشس -335

اٌّقطٍؾبد، اٌمٛاػذ، ثٕبء اٌغًّ، ٚاعزخذاَ ا٤صِٕخ ثؾىً  ٠خـ ف١ّب اٌٍغ٠ٛخ لبث١ٍزُٙ ٠شٛٚرط االٔى١ٍض٠خ اٌٍغخ ِغ اٌطٍجخ رٛافً

 فؾ١ؼ.

  اإلٔى١ٍض٠خ. ٌٍىٍّبد اٌقؾ١ؼ ثبٌمشاءح ٚاٌٍفع اٌطٍجخ رؼش٠ف

 .االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ االوبد١ّ٠خ اٌىزبثخثأعٍٛة  اٌطٍجخ رؼش٠ف

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ لشاءح ٔقٛؿ ثبٌٍغخ إلٔغ١ٍض٠خ ٚئعبثخ أعئٍخ ِزٕٛػخ ػٓ ِؾزٛا٘ب ٚػّب ٚسد ثٙب ِٓ ِفشداد ٚرشاو١ت، ٚرشعّخ اٌغًّ 

 ِٓ اإلٔغ١ٍض٠خ ئٌٝ اٌؼشث١خ.

ئ٠غبصاً ِمزن١بً ٤ُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِج١ٕب ػّب ئرا وبْ لذ ٠ٛفش ٚفف اٌّمشس اٌذساعٟ ٘زا 

 ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -336

 ِخشعبد اٌزؼٍُ
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 ا٤٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

 .اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌّىٛٔبد ا٤عبع١خ ٌجٕبء اٌغٍّخ 

 ْ٠ززوش لٛاػذ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ِٓ خالي إٌقٛؿ ا. 

 ُاٌغًّ ٚإٌقٛؿ ِٓ اإلٔغ١ٍض٠خ ئٌٝ اٌؼشث١خ. اْ ٠زشع 

 

  

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع -ة 

 ٠فشق ث١ٓ لٛاػذ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ    . 

  اإلٔغ١ٍض٠خ٠ؾًٍ إٌقٛؿ. 

 ٠ٛظف لٛاػذ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ وزبثخ ِٛمٛع 

 .٠ؼشك أٔٛاع اٌغًّ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌّىزغجخ-ط 

 .ِٙبسح اٌزٛافً ثا٠غبث١خ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚاٌؼًّ مّٓ ِغب١ِغ 

  اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ِٚٛالغ االٔزش١ٔذ اٌخبفخ ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ.ِٙبسح 

 ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ ٌٚفع اٌىٍّبد ثؾىً فؾ١ؼ ٚاٌزؾغ١غ ػٍٝ رؼض٠ض اٌضمخ ثبٌٕفظ اصٕبء اٌؾٛاسٚاالعبثخ ثبٌٍغخ  ِٙبسح اٌزؾذس

  االٔى١ٍض٠خ.

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

ِٓ خالي  هش٠مخ اٌّؾبمشح ػٓ ثؼذ، هش٠مخ إٌّبلؾخ داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ ٚهشػ ا٤عئٍخ ٚئربؽخ اٌّغبي ٌٍطٍجخ ٌٍزفبػً ِغ اٌّبدح

ف اػطبءُ٘ اٌفشفخ ٌٍمشاءح ،اٌزشعّخ ,  اإلعبثخ ػٍٝ ا٤عئٍخ اٌمٛاػذ٠خ اٌّخزٍفخ، ٚوزٌه اعشاء اٌؾٛاساد اٌزفبػ١ٍخ ف١ّب ث١ُٕٙ رؾذ اؽشا

 أعزبر اٌّبدح.

 

 هشائك اٌزم١١ُ 

 

االِزؾبْ إٌقفٟ ٚاالِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ )داخً اٌمبػبد(، اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ػٓ ثؼذ ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ػٓ ثؼذ ٠ٚزُ رغغ١ً 

( اٌزٟ رؼزجش ٔؾبه ٠ِٟٛ ٌٍطٍت. وزٌه االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ػٍٝ Google-classroomٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ )داخً اٌقف االفزشامٟ 

 ٌىزش١ٔٚخ ُِٙ عذا ٌزم١١ُ اٌطبٌت.ؽنٛس اٌّؾبمشاد اال
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 ث١ٕخ اٌّمشس -337

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد ا٤عجٛع

 اٌّٛمٛع

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 

1/ اٌّؾبمشح 1ا٤عجٛع   

2/ اٌّؾبمشح  2ا٤عجٛع    

(Unit 1) 

 

2 

*اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثب٤فؼبي اٌّغبػذح 

* ئػطبء ِقطٍؾبد 

 عذ٠ذح

*رط٠ٛش ِٙبسح لشاءح  

إٌقٛؿ ٚاٌمطغ 

االٔؾبئ١خ اٌّخزبسح ِٓ 

 اٌىزبة اٌّمشس

It’s a wonderful 

world! 

P.6 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

*٠زُ رم١١ُ ِذٜ 

اعز١ؼبة ٚفُٙ 

اٌطٍجخ ٌٍّبدح 

اٌّؼطبح ِٓ خالي 

عإاي ػ١ٕخ 

ػؾٛائ١خ ِٓ 

اٌطٍجخ أعئٍخ 

ِزؼٍمخ ثبٌّبدح. 

*ئػطبء ٚاعت 

ث١زٟ ػٕذ ٔٙب٠خ 

وً ِؾبمشح. 

٠ٚغت ػٍٝ 

اٌطٍجخ رمذ٠ُ 

اعبثبرُٙ لجً 

اٌّؾبمشح 

 اٌمبدِخ.

  3/ اٌّؾبمشح 3ا٤عجٛع 

    4/اٌّؾبمشح 4ا٤عجٛع  

(Unit 2) 

  

2 

*اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: صِٓ اٌّنبسع اٌجغ١و 

ٚاٌّغزّش ٚف١غخ اٌّجٕٟ 

 ٌٍّغٙٛي

* ئػطبء اٌّقطٍؾبد 

 ٚاٌقفبد اٌّؼبوغخ

Get happy! 

P.14 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

   5/ اٌّؾبمشح 5ا٤عجٛع 

    6/اٌّؾبمشح 6ا٤عجٛع  

(Unit 3) 

 

 

2 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـضِٓ اٌّبمٟ اٌجغ١و 

 ٚاٌّبمٟ اٌّغزّش

*اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي ثضِٓ 

 اٌّبمٟ  

Telling tales 

P.22 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

    7/ اٌّؾبمشح 7ا٤عجٛع 

 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    1

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

 االِزؾبْ االٚي

    8/ اٌّؾبمشح 8ا٤عجٛع 

9/اٌّؾبمشح  9ا٤عجٛع   

(Unit 4) 

 

2 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ ا٤فؼبي اٌّغبػذح 

 ,mustاٌّؾشٚهخ )

should, can) 

 

 

Doing the right thing  

p.30 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

 10/ اٌّؾبمشح 10ا٤عجٛع 

11/اٌّؾبمشح  11ا٤عجٛع  

(Unit 5) 

 

2 

 

اٌّزؼٍمخ اوزغبة اٌّؼشفخ 

 ثـضِٓ اٌّغزمجً

   *ؽشٚف اٌغش

ثبإلمبفخ ؽً اٌٝ أٔؾطخ 

 ِخزٍفخ ِٓ اٌٛؽذح ٔفغٙب 

On the move  

p.38 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

  12/ اٌّؾبمشح 12ا٤عجٛع

13/اٌّؾبمشح 13ا٤عجٛع     

(Unit 6) 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

ثـى١ف١خ اعزؼّبي اٌىٍّخ 

like) ) 

I just love it! 

p.46 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

= 
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*verb patterns 

ثبإلمبفخ ؽً اٌٝ أٔؾطخ 

 ِخزٍفخ ِٓ اٌٛؽذح ٔفغٙب

classroom) 

 

 

14/ اٌّؾبمشح 14ا٤عجٛع   

Exam 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    

االٌىزشٟٚٔاٌزؼ١ٍُ   

(Google 

classroom) 

 

 االِزؾبْ اٌضبٟٔ

  15/ اٌّؾبمشح 15ا٤عجٛع

16/اٌّؾبمشح 16ا٤عجٛع     

(Unit7) 

 

2 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـضِٓ اٌّنبسع اٌزبَ

*ف١غخ اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي 

 ثضِٓ اٌّنبسع اٌزبَ  

ثبإلمبفخ ؽً اٌٝ أٔؾطخ 

 ِخزٍفخ ِٓ اٌٛؽذح ٔفغٙب

The world of work 

p.54 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

  

   17/ اٌّؾبمشح 17ا٤عجٛع

18/اٌّؾبمشح 18ا٤عجٛع    

(Unit8) 

2 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـبٌغًّ اٌؾشه١خ إٌٛع 

ثبإلمبفخ ؽً  ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ

اٌٝ أٔؾطخ ِخزٍفخ ِٓ 

  اٌٛؽذح ٔفغٙب 

Just imagine! 

p.62 

 

ثؼذ ثبعزؼّبي  ػٓ

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

   19/ اٌّؾبمشح 19ا٤عجٛع

20/اٌّؾبمشح 20ا٤عجٛع    

(Unit 9) 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

اٌّغبػذح  ثب٤فؼبي

ثبإلمبفخ ؽً  اٌّؾشٚهخ

اٌٝ أٔؾطخ ِخزٍفخ ِٓ 

  اٌٛؽذح ٔفغٙب 

Getting on together 

P.70 

 ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

21/ اٌّؾبمشح 21ا٤عجٛع   

Exam 

 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    1

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 االِزؾبْ اٌضبٌش

    22/ اٌّؾبمشح 22ا٤عجٛع

23/اٌّؾبمشح 23ا٤عجٛع   

(Unit10) 

2  

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثضِٓ اٌّنبسع اٌزبَ 

ثبإلمبفخ ؽً اٌٝ  اٌّغزّش

أٔؾطخ ِخزٍفخ ِٓ اٌٛؽذح 

 ٔفغٙب

 

 

Obsessions 

P.78 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

    24/ اٌّؾبمشح 24ا٤عجٛع

25/اٌّؾبمشح 25ا٤عجٛع   

(Unit11) 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

ثـبٌغًّ اٌؾشه١خ إٌٛع 

 ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ

Tell me about it 

P.86 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

  26/ اٌّؾبمشح 26ا٤عجٛع

27/اٌّؾبمشح 27ا٤عجٛع     

(Unit12) 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

 ة

Reported  

statement and 

questions 

Life is great event! 

P.94 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

    28/ اٌّؾبمشح 28ا٤عجٛع

29/اٌّؾبمشح 29ا٤عجٛع    

ِشاعؼخ ؽبٍِخ ٌزّبس٠ٓ ِخزبسح   2

 ِٓ وزبة اٌطبٌت 

ِٚشاعؼخ ؽبٍِخ ٌٍىزبة 

 إٌّٙغٟ

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

30/ اٌّؾبمشح 30ا٤عجٛع   

Exam 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    1

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 االِزؾبْ اٌشاثغ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -338

 Intermediate student’s Book New headway Plus اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -5

By 

Liz and John Soars 

  اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس( -6

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،  ( ط

 اٌزمبس٠ش( 

 

  اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ ( ػ

  

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -339

 ٠بدح اٌٛلذ اٌٛلذ اٌّخقـ ٌّبدح اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ اال ٚ٘ٛ عبػخ ٚاؽذح أعجٛػ١ب ال ٠ىفٟ ٌزغط١خ ع١ّغ ِفشداد اٌىزبة إٌّٙغٟ اٌّمشس. ٌزٌه الزشػ ص

٠بد اٌىزبة اٌّخقـ ٌزذس٠ظ ٘زٖ اٌّبدح ١ٌىْٛ عبػز١ٓ ػٍٝ ا٤لً اٚ ِؾبمشر١ٓ أعجٛػ١ب ٌزؼُ اٌفبئذح ثؾىً أوجش ػٍٝ اٌطٍجخ ٚاالعزفبدح ِٓ ِؾزٛ

 ٌزؾم١ك ا٤٘ذاف اٌّشعٛح ٌٚزط٠ٛش ِٙبساد اٌزؾذس ٚاٌمشاءح ٚاالفغبء ثؾىً أفنً. 

  أو١ذ ػٍٝ رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌىزبثخ االوبد١ّ٠خ واػطبئُٙ ػٕب٠ٚٓ ٌّٛام١غ ػ١ٍّخ رزّبؽٝ ِغ اٌّٛاد اٌّمشسح ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ لطغ أؾبئ١خ ِغ اٌز

 ارجبع اعٍٛة اٌىزبثخ االوبد١ّ٠خ اٌقؾ١ؾخ. 

 ٌّٕٙظ ثؾبعخ اٌٝ ا( اٌزشو١ض ػٍٝ ِٙبسح االفغبء ِٓ خالي رؾغ١ً االلشاؿ اٌّذِغخCDٌا ) خبفخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚاٌّزنّٕخ ٌٕقٛؿ ِخزبسح

 ِٕٚؼ اٌطٍجخ ٚلذ ِؾذد ٌزغغ١ً إٌمبه اٌّّٙخ ثؼذ٘ب ٠زُ رٛص٠غ اعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ ٚاٌطٍت ُِٕٙ االعبثخ ػٕٙب مّٓ ٚلذ ِؾذد ا٠نب. 

 ٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ث١ٓ هبٌج١ٓ اٚ ث١ٓ هٍجخ مّٓ ػالٚح ػٍٝ إٌمبه اٌّزوٛسح أفب فأْ رط٠ٛش إٌّٙظ ٠ّىٓ اْ ٠زُ ِٓ خالي رخق١ـ ٚلذ ٌٍّؾبدصخ ثب

ِغّٛػبد ِمغّخ ِٓ لجً اعزبر اٌّبدح ػٍٝ اْ ٠زُ اخز١بس ِٛام١غ ؽٛاس٠خ رٛاوت اٌؾ١بٖ ا١ِٛ١ٌخ اٚ اٌزؾذس ػٓ ِٛام١غ اٚ رغبسة اعزّبػ١خ 

 ِخزٍفخ ٚثبٌزبٌٟ فأْ رطج١ك ٘زٖ إٌمبه ٠ىفً رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

217 
 

 ٌّشؽٍخ اٌشاثؼخا

 المرحلة الرابعة

 الوحدات اٌغبػبد اسم المادة)انكلٌزي( اسم المادة)عربً( رمز المقرر

 اٌؼٍّٟ إٌظشٞ

921PHNP الفٌزٌاء النووٌة Nuclear physics 3 2 7 

431PHLA اللٌزر Laser 2 ---- 4 

433PHEP ٌٌسٌةطالكهرومغنا ةالنظر Electromagnetic theory 3  6 

432PHQM مٌكانٌك الكم Quantum mechanics 3  6 

426PHSS فٌزٌاء الحالة الصلبة Solid state physics 3  6 

430ME قٌاس وتقوٌم Measurement and evaluation 2 ---- 4 

428PHV التربٌة العملٌة Practical education 1 2 4 

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

434PHEL تعلٌمً مختبر Demonstration instruments Lab ---- 2 2 

911 PHEN4 لغة انكلٌزٌة English Language 1 ----- 2 

 45 6 20  المجموع 
 

 

 اٌشاثؼخ ِخطو ٠ٛمؼ ٔغجخ اٌّٛاد االخزقبؿ ٚ اٌّٛاد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼبِخ ٌٍّشؽٍخ

 

 

 

 

 

 

 

 المواد التربوٌة والعامة  المواد االختصاص 
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 الفيزياء النووية(ٚفف اٌّمشس)

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

اٌّمشسٚفف   

 

/ اثٓ ا١ٌٙضُ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -343  

/  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ -341

 اٌّووي
 لَُ اٌف١ي٠بء

 اٍُ / هِي اٌّموه -342

 اٌف١ي٠بء ا٠ٌٕٚٛخ

 

أّىبي اٌؾٚٛه  -343

 اٌّزبؽخ

ؽٚٛه اْٚ ال٠ٓ اٌىزوٟٚٔ ٚؽَت اٌغلٚي اٌوٍّٟ ٌمَُ اٌف١ي٠بء 

Meet/اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اي  ثّؾبٙواد رفبػ١ٍخ  

ٚلٕٛاد اٌز١ٍىواَ, classroomاٌىزو١ٔٚخ ٚثبلٟ ِٕٖبد اٌزؼ١ٍُ ِضً اي 

 اِب االِزؾبٔبد ٚؽَت اٌزؼ١ٍّبد كافً اٌمَُ فٟ اٌى١ٍخ.

2321-2323 اٌفًٖ / إٌَخ -344  

ػلك اٌَبػبد  -345

 )اٌىٍٟ(اٌلها١ٍخ 
ٍبػخ اٍجٛػ١ب )ػٍّٟ(2)ٔظوٞ(+اٍجٛػ١ببد ٍبػ 3  

ربه٠ـ ئػلاك ٘نا  -346

 إٌٛف 
26/12/2020  

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  -347
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ

.اػلاك وٛاكه ِلهثٗ ِٚإٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ اٌّإٍَبد اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌزوث٠ٛٗ  -1أ  

ٚاٍزقلاِٙب ٌقلِخ اٌّغزّغا٠ٌٕٚٛخ )ٔظوٞ ٚػٍّٟ( ِبكح  ِؼوفخ ٚفُٙ رّى١ٓ اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ  

  اٌقبٕخ ثبٌّموه اال٘لاف اٌّٙبهار١خ  -ة 

اٌزؼبًِ ِغ ع١ّغ أٛاع االّؼخ ا٠ٌٕٚٛخ.٠ىزَت ِٙبهٖ فٟ ِغبي   - 1ة  

   اٌزله٠غ ِٓ االّؼبع ٚل١بً االٔٛاع اٌّقزٍفخ ِٓ اٌغوع االّؼبػ١خاٌؼًّ فٟ ِغبي    - 2ة

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

 ِٓ فاليّوػ رف١ٍٖٟ ٌٍّبكح ِغ ر١ٙٛؼ اٌّٖطٍؾبد اٌؼ١ٍّٗ ٚػوٗ ٕٛه ػلح رقٔ اٌّٛٙٛع 

ؽٚٛه اْٚ ال٠ٓ اٌىزوٟٚٔ ٚؽَت اٌغلٚي اٌوٍّٟ ٌمَُ اٌف١ي٠بء /اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اي 

Meet ثّؾبٙواد رفبػ١ٍخ اٌىزو١ٔٚخ ٚثبلٟ ِٕٖبد اٌزؼ١ٍُ ِضً اي   classroom   ٚلٕٛاد اٌز١ٍىواَ.

اٌم١بٍبد ا٠ٌٕٚٛخ اٌّّٙخ ٌٍج١ئخ رقٔ اٌّبكح فٟ كافً اٌمَُ ا٠ٚب.ِّٚبهٍخ ثؼ٘  ٚاعواء رغبهة ِقزٍفخ   

 

ٛوائك اٌزم١١ُ        

ّٙو٠خ  ٚف١ٍٖخ ٚؽَت اٌزؼ١ٍّبد كافً اٌمَُ فٟ   رؾو٠و٠خ اِزؾبٔبد  ٛوػ اٍئٍٗ ِزٕٛػٗ رقٔ اٌّبكح ِغ

 اٌى١ٍخ

 

 

اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط  

ِّبهٍٗ اٍٍٛة اٌؾٛاه ِغ اٌطالة -1ط  

ػوٗ ٍٚبئً ٕٚٛه اِبَ اٌطبٌت ِغ ٛوػ اٍئٍٗ رض١و اٌزفى١و -2ط  

رمل٠ُ رمبه٠و رقٔ ِٛٙٛع ِؼ١ٓ ثبٌّبكٖ -3ط  

   

  

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       

 رٛع١ٗ اٌطٍجخ ثبالٛالع ػٍٝ اٌّٛا١ٙغ اٌّقزٍفخ اٌزٟ رقٔ اٌّبكح.
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ٛوائك اٌزم١١ُ      

ٛو٠مخ االٍئٍخ ٚإٌّبلْخاٍزقلاَ   

 

 

 

 

إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك   

أوزَبة اٌطٍجخ ثؼ٘ اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٖبكه اٌّْؼخ. -1ك  

أوزَبة اٌطٍجخ ثؼ٘ اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثْوٚٛ اٌَالِخ ٚاالِبْ فٟ كافً ِقزجواد ا٠ٌٕٚٛخ. -2ك  
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 ث١ٕخ اٌّموه -348

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3 9 

ِؼوفةةةةةخ ثؼةةةةة٘ اٌّفةةةةةب١ُ٘ 

 االٍب١ٍخ ثبٌَٕجخ ٌٍٕٛاح 

 

اٌضبثزةةخ اٌقةةٛآ  -1

ٌٍٕةةةةةةةةةٛاح ِضً:اٌىزٍةةةةةةةةةخ،  

اٌْةةةةؾٕخ ،ؽغةةةةُ إٌةةةةةٛاح 

ٚاٌقةةةةةةةٛآ اٌؾوو١ةةةةةةةخ 

 ٌٍٕٛاح

رؼةةةةةةةةةةةةةةةةةبه٠ف )  -2

إٌظبئو ، اال٠يٚثبهاد 

، اال٠ي١ِٚةةةةةةةةةةةةةةواد ، 

 اال٠يٚرٛٔبد(

 فب١ٕخ اٌزٕبظو  

 ٔظوٞ
افزجبهاد 

 ٚاٍئٍٗ

4+5+6 9 
اٌزؼوف ػٍٝ اٌزوو١ت 

 إٌٛٚٞ

ٛبلخ اٌوثٜ -1  

ِؼلي ٛبلخ اٌوثٜ-2  

ٔظب١ِةةةةةةةةةبد  ٛبلةةةةةةةةةخ -3

 اٌفًٖ

فٜ االٍزمواه ٚاٌٛفوح -4

 اٌطج١ؼ١خ

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

 اٌز١ّي ث١ٓ إٌّبمط ا٠ٌٕٚٛخ 9 7+8+9

ّٔٛمط لطوح  -1

 اٌَبئً

ّٔٛمط اٌمْوح ا٠ٌٕٚٛخ-2  

ّٔبمط ٠ٚٛٔخ افوٜ-3  

 ٔظوٞ
افزجبهاد 

ٚػوٗ ٍٚبئً 

 ا٠ٚبؽ١خ

10+11+12 

+13 
12 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ إٌْبٛ 

االّؼبػٟ ٚأّبٛ 

 االٔؾالي إٌٛٚٞ

إٌْةةةةةةةةبٛ ظةةةةةةةب٘وح  -1

  االّؼبػٟ ٚاٌفؼب١ٌخ.

ٛةةةةوق أزةةةةبط إٌظةةةةبئو -2

 اٌّْؼخ.

اٌزٛاىْ االّؼبػٟ-3  

أّبٛ االٔؾالي )اٌفب,ث١زب -4

 ٚوبِب(.

اٌّزٍََالد إٌْطخ 

.اّؼبػ١ب  

+ػٍّٟ ٔظوٞ  

اٍئٍٗ ِض١وٖ 

ثبالٙبفخ ٌٍزفى١و

اٌٝ االِزؾبْ 

 اٌفٍٖٟ

13+14+15  9 
ً فبػرِؼوفخ ٛوائك 

ِغ اٌّبكح إٌٛٚٞ االّؼبع  

 للهح اال٠مبف -1

 اٌّلٜ -2

ً اٌغَةة١ّبد فبػةةر -3

   اٌّْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾٛٔخ

ٚاٌغ١ةةةةو ِْةةةةؾٛٔخ  

ِةةغ   وبِةةباّةةؼخ  ٚ

 اٌّبكح

: اٌزذس٠غ ِٓ )رؾذ٠ش(

إٌٛٚٞ ٚاٌّٛاد  االؽؼبع

اٌّغزخذِخ ٌىً ٔٛع ِٓ 

+ػٍّٟ ٔظوٞ  اِزؾبْ فٍٖٟ 
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 االؽؼبع.

16+17+18 

+19 
12 

اٌزفبػالد اٌزؼوف ػٍٝ 

 ا٠ٌٕٚٛخ

أةةةةةةةةٛاع اٌزفةةةةةةةةبػالد -1

 ا٠ٌٕٚٛخ

َِبؽخ اٌّمطغ --2

 اٌؼوٟٙ ٚأٛاػٗ

االْٔطبه  رفبػالد -3

إٌٛٚٞ ٚاالٔلِبط   

ؽغبة )رؾذ٠ش(: 

  اٌؾق١ٍخ ا١ٌٕٛرش١ٔٚخ

  

20 3 
اٌزؼوف ػٍٝ أزبط اٌطبلخ 

 ا٠ٌٕٚٛخ ِٓ اٌّفبػالد

 اٌّفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ

 االْٔطبه٠خ  

ِجلأ ػًّ اٌّفبػً-1  

اعياء اٌّفبػً -2  

 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ

21 6 
و١ف١خ رؼغ١ً اٌللبئك 

 اٌّْؾٛٔخ 
ِؼغالد اٌللبئك 

 اٌّْؾٛٔخ
 ٔظوٞ

اٍئٍٗ ِض١وٖ 

 ٌٍزفى١و

22+23 6 
اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  

اٌغوع االّؼبػ١خ اٌزبرغخ 

 ػٓ اٌزؼوٗ ٌالّؼبع

 أٛاع اٌغوع االّؼبػ١خ

ِؼذي )رؾذ٠ش(: ؽغبة 

االؽؼبػ١خ  خاٌغشػ

 إٌبرغخ ِٓ عغ١ّبد ث١زب 

 ٔظوٞ
اٍئٍٗ ِض١وٖ 

 ٌٍزفى١و

24+25 

 
6 

اٌغ١َّبد اٌزؼوف ػٍٝ 

 اال١ٌٚخ
ِملِخ ػٓ ف١ي٠بء اٌللبئك 

 األ١ٌٚخ  
 اِزؾبْ فٍٖٟ ٔظوٞ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -349

اٌىزت اٌّموهح  -7

 اٌّطٍٛثخ

ماٌرهوف, ترجمة الدكتور عاصم عبد الكرٌم عزوز,"مبادئ 

 الفٌزٌاء 

الموصل.جامعة -النووٌة", وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -8

 )اٌّٖبكه(

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 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  ( ؿ

ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و 

).....،  

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

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

 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ك

 االٔزو١ٔذ ،.....

عرض عدة برامج تطبٌقٌه منها:اقامة ورش عمل ودورات 

تدرٌبٌة لمعرفة اجراءات السالمة الالزمة عند التعامل مع 

المصادر المشعة. واقامة ورش عمل لمعرفة انواع المواد 

المستخدة الغراض التدرٌع من االشعاعات المختلفة. باستخدام 

Meetبرنامج ال   بمحاضرات تفاعلٌة الكترونٌة وباقً 

 وقنوات التلٌكرام.classroomمنصات التعلٌم مثل ال 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -353

اٙبفخ ثؼ٘ اٌّٛا١ٙغ اٌفوػ١خ ٌٍّبكح ٚاٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثّٛٙٛع اٌزله٠غ ٚؽَبثبد اٌغوع 

 االّؼبػ١خ ٚؽَبثبد اٌؾ١ٍٖخ ا١ٌٕٛرو١ٔٚخ.
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 الميزر()ٚفف اٌّمشس

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 الييثـكمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -351

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -352

 فيزياء الميزر اٍُ / هِي اٌّموه -353

 431PHLA/  البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -354

 الدكاـ اليكمي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -355

 2021/2020 اٌفًٖ / إٌَخ -356

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -357

 ساعات إمتحانية  x =6 3  2ساعة دراسية  +   56=  2× 28

 شيرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية  

 6/12/2020 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -358

 أ٘لاف اٌّموه -359

 رؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ِٛمٛع ف١ض٠بء ا١ٌٍضس ٚدٚسٖ فٟ فُٙ ِجبدب اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ٚئعزخذاِبرٗ ا١ِٛ١ٌخ . 

و١ف١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌّؼشفخ فٟ ِٛاعٙخ اٌزطٛساد اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚا٤عشح ٚاٌّغزّغ اٌشػب٠خ 

 اٌقؾ١خ. 

٠غؼً هٍجخ و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ ٠ؾؼشْٚ ثم١ّخ ٚأ١ّ٘خ ِبدح اٌف١ض٠بء ٚدٚس ا١ٌٍضس فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٍٕٛع١ب ٚو١ف١خ 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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ثؼذ اٌزخشط ِّٚبسعخ ئخزقبفبرُٙ وّذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط اإلثزذائ١خ ٚاٌّزٛعطخ ٚاإلػذاد٠خ  رؼبٍُِٙ ِغ هٍجخ اٌّذاسط

 ٚثؼل اٌّخزجشاد اٌجؾض١خ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثبٌقٕبػخ ٚفٟ ِغبي اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -363

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

اٌزؼُشف ػٍٝ ِبدح ف١ض٠بء ا١ٌٍضس ٚو١ف ٔؾأ ٚرجٍٛس ٚأفجؼ ؽبعخ ئٔغب١ٔخ ٌٍزطج١مبد إٌٙذع١خ ٚاٌزىٍٕٛع١ب   -1أ

                                                  ٚاٌقؾ١خ ٚفٟ ِغبي اإلرقبالد، ٚ وزٌه اٌزؼشف ػٍٝ هشائمٗ ِٚغبالرٗ ٚٔظش٠برٗ. 

                      ؽشٚهٙب، ٚا٤صِبد اٌزٟ رّش ثٙب ف١ض٠بء ا١ٌٍضس، ٚ فٛائذٖ ٌٍّغزّغ. اٌزؼُشف ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ِٚؼب١٠ش٘ب ٚ -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ فٟ ِغبي ف١ض٠بء ا١ٌٍضس، ؽ١ش ِٓ اٌّّىٓ ٌٍطبٌت رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف ػٕذِب  - 1ة

 ٠مزنٟ اٌّٛلف ئعزغبثخ ِؼ١ٕخ ٌؾً ِؾىٍخ ِب .    

ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثب١ٌٍضس ٚاٌؼٛاًِ اٌّٙذدح ٌٙب، ٠ّٚىٓ ٌٗ رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف ٠غُٙ فٟ ئثؼبد   - 2ة

                                              اٌّٙذدح ٌٙب، ٠ٕٚؼُ ثبٌزٛافك اٌؾخقٟ ٚاٌزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب . اٌؼٛاًِ 

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (.

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

                                               هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح ، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب .  -1ط

سثو ِٛمٛػبد ا١ٌٍضس ثّب ٠ؾقً فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب اٌطٍجخ، ٚئِىب١ٔخ اإلعزفبدح ِٕٙب فٟ ر١غ١ش اٌؾ١بح  -2ط

                                                                                            ٚاٌزّزغ ثبإلٔغبصاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ.  

هشػ ا٤عئٍخ ٚاٌجؾش ػٓ آخش ِغزغذاد ػٍُ ا١ٌٍضس ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزطج١مبد إٌٙغ١خ ٚػٍُ اإلرقبالد ٚاٌقؾخ  -3ط

                                                         اٌؾ١بر١خ ػٍٝ ِخزٍف أعضاء ٚأػنبء اٌغغُ اٌجؾشٞ ػجش ِٕظِٛخ اإلٔزشٔذ.

   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (.

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3ك

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه -361

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 اٌزم١١ُٛو٠مخ 

 

 

1+2+3+4 

 

 

2×4=8 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 

ف١ض٠بء ا١ٌٍضس ٚر١ّٙذ 

ٌجؼل اٌّفب١ُ٘ ا٤عبع١خ 

وزؼبًِ اإلؽؼبع 

اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ ِغ 

 اٌّبدح.  

Interaction of radiation with 

matter 

9 .The laser idea   

2 .Properties of laser beams   

1 .Introduction concepts   

9 .Electromagnetic Spectrum   

1 .Summary of Blackbody 

Radiation theory 

1 .Modes of rectangular 

cavity   

1 .Rayleigh-jeans and Planck 

radiation formula 

9 .Planck’s hypothesis and 

field quantization 

1 .Spontaneous and 

stimulated emission 

91 .Absorption 

99 .Rates of absorption and 

stimulated emission 

92 .Einstein coefficient 

91 .Quantum electrodynamics 

approach   

99 .Allowed and forbidden 

transitions 

91 .Transition cross section , 

absorption, and gain 

coefficient 

91 .Line broadening 

mechanisms 

 

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ
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91 .Degenerate energy levels   

99 .Saturation 

91 .Molecular energy levels 

20. Exercises and solutions  

 

5+6+7+8 

  

2×4=8 

 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 

 أعظ ػًّ ا١ٌٍضس 

masers and laser 

9 .The idea of Maser and 

laser   

2 .Fundamentals of Maser 

and laser 

1 .Threshold Condition   

9 .Population inversion 

1 .The total loss in the laser 

device   

1 .Pumping schemes   

1 .Pumping power 

9 .Pumping processes 

9. Exercises and solutions   

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

 

 

9+10+11
+12 

 

 

2×4=8 

 

 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

 اٌّشٔبْ اٌجقشٞ

Optical resonator 

9 .Introduction   

2 .Type of Optical resonator 

1 .Stability of resonator 

9 .Modes of resonator   

1 .quality factor   

1 .mode locking 

1 .Exercises and solutions   

 

 

 

 

 ٔظشٞ

 

 

 

 ئِزؾبْ

 اٌفقً ا٤ٚي

 

 

13+14+
15+16 

 

 

2×4=8 

 

 

 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 

 اٌالخط١خ ٔزبط ا١ٌٍضس

 ٚرؾ٠ٛشارٗ 

9 .Introduction   

2 .The Nonlinear Wave 

Equation   

1 .Second harmonic 

generation   

9 .Phase Matching   

5. Exercises and solutions   

 

 

 ٔظشٞ

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه 

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ

   

 

  laser types 

9 .A solid-state laser   

2 .Laser liquid state 

1 .Laser gaseous state 
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17+18+
19+20 

 

2×4=8 

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 

 أٔٛاع ا١ٌٍضساد

9 .The semiconductor laser 

1 .Chemical Laser   

6. Exercises and solutions   

 

 ٔظشٞ

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

 

21+22+
23+24 

 

 

 2×4=8 

 

 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 

ئعزخذاِبد ا٤ؽؼخ 

 ا١ٌٍضس٠خ

 

Laser Applications 

9 .Introduction  

2 .Industrial Applications  

1 .measurements and 

detection  

9 .medical and biological 

applications  

1 .military applications  

1 .Marketing Applications  

1 .Optical Communications  

8. Holography 

 

 

 ٔظشٞ

  

  

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

 

25+26+ 

27 

 

 

 

2x 3 =6 

 

 

 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 

 ا٤ؽؼخ ا١ٌٍضس٠خ اٌؾّب٠خ

   

Laser Safety in Research 

Laboratories 

9 .Introduction   

2 .Radiation Hazards   

1 .Electrical Power Hazards   

9 .Explosion Hazards   

 5. Poisoning Hazards   

6. Safety rules for work in 

laboratories   

 

 

 ٔظشٞ

 

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

 

29+30 

 

3×2=6 

اوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ثؼل 

 اٌّٛام١غ 

 عذ٠ذ

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 

10- plus and continuous laser   

 

 ٔظشٞ

 

 ئِزؾبْ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -362

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 

 References 

   د. عٙبَ لٕذال –ف١ض٠بء ا١ٌٍضس ٚثؼل اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 
 Principles of Lasers Orazio Svelto 

 ٟٔا١ٌٍضس ٚرطج١مبرٗ .د. عؼٛد اٌٍؾ١ب 
  ث١ال ١ٌٕى١ً–ا١ٌٍضساد 

 أخشٜ : 

 . ١ٍضسِزؼٍك ثّبدح اٌٍُ اٌف١ض٠بء ػرٛع١ٗ اٌطٍجخ ٌّزبثؼخ ِب ٠شد ِٓ ِٛلغ 

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

 

٠زّزغ اٌطٍجخ ثاعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ رؾذ ئؽشاف أعبرزح 

 أوفبء فٟ ٘زا اٌّغبي.

 

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

رٛع١ٗ اٌطبٌت فٟ اإلػزّبد اٌزارٟ ٌشؤ٠خ ع١ّغ اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ فٟ 

ّٓ خالي اٌؼ١بداد ػجش اٌّؾب٘ذح ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّغزّؼ ػٍَٛ ا١ٌٍضسِبدح 

 .اٌطج١خ مّٓ اٌّغّؼبد اٌطج١خ

 

 

 

 اٌمجٛي  -363

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 
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 اٌزؾذ٠ش

 %(20اٌفًٖ االٚي: )رؾل٠ش 

 %( 100)اٙبفخ    ّوػ -

 %(   100َِبئً  )اٙبفخ  -

 %( 20اٌفًٖ اٌضبٟٔ: )رؾل٠ش 

 %(                            100اٌقَبهٖ اٌى١ٍخ فٟ عٙبى ا١ٌٍيه ) -

                                  %(                                   100للهح اٌٚـ  رؾل٠ش ) -

  %(100َِبئً  ) -

 %(20بٌش: )رؾل٠ش اٌفًٖ اٌض

 %(    10)اٙبفخ  ّوػ -

 %(10أٛاع اٌّؤبْ ) -

 َِبئً -

 %(20اٌفًٖ اٌواثغ: )رؾل٠ش 

 %(20ر١ٌٛل اٌزٛافم١خ اٌضب١ٔخ ) -

 %(20اٌفًٖ اٌقبٌِ: )رؾل٠ش 

 %(                                               100)اٙبفخ        ١ٌيه االٌىزوْٚ اٌؾو  -

 %(20اٌفًٖ اٌَبكً: )رؾل٠ش 

            %(                                              100اٌزطج١مبد اٌطج١خ ) -

                                     %(            100اٌزطج١مبد اٌزغبه٠خ ) -

 %(100 اٙبفخ:)اٌضبِٓاٌفًٖ 

 ا١ٌٍيه إٌجٟٚ ٚا١ٌٍيه اٌَّزّو
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اٌّمشس ّٔٛرط ٚفف اٌىٙوِٚغٕب١َ١ٛخ(ٕٚف اٌّموه)  

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -364
اٌقشفخ / اثٓ ا١ٌٙضُو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ   

 اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض -365
 لغُ اٌف١ض٠بء

 اعُ / سِض اٌّمشس -366
4اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ   

 اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب -367
 433PHEPاٌجىبٌٛس٠ٛط / 

 أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -368
 اٌذٚاَ ا١ٌِٟٛ

 اٌفقً / اٌغٕخ -369
2020/2021  

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( -370

ٍبػخ كها١ٍخ  +  ٍبػبد ئِزؾب١ٔخ   90=  3× 30  

 ّٙو٠خ  ثبإلٙبفخ ئٌٝ اإلِزؾبٔبد اٌّووي٠خ ٚإٌٙبئ١خ ا٠ٌَٕٛخ  

 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -371
2020/2021  

 أ٘ذاف اٌّمشس -372

اٌّغبي اٌىٙشٚعزبر١ىٟ فٟ االٚعبه اػطبء اٌطٍجخ ٔجزح اعبع١خ ػٓ رؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ِٛمٛع ف١ض٠بء اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ ٚ

اٌّٛفٍخ ٚاٌؼبصٌخ ٚث١بْ ا١ّ٘خ اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبه١غٟ ٚو١ف١خ االعزفبدح ِّٕٙب ٚرغٕت االخطبس إٌبعّخ ػّٕٙب ٚدٚس٘ب 

 فٟ فُٙ ِجبدب اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ٚئعزخذاِبرٙب ا١ِٛ١ٌخ . 

و١ف١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌّؼشفخ فٟ ِٛاعٙخ اٌزطٛساد اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚا٤عشح ٚاٌّغزّغ اٌشػب٠خ 

 اٌقؾ١خ. 

٠غؼً هٍجخ و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ ٠ؾؼشْٚ ثم١ّخ ٚأ١ّ٘خ ِبدح اٌف١ض٠بء ٚدٚس االؽؼبع اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ فٟ اٌؼٍَٛ 

االثشاط ٚاالرقبالد ٚاٌٙبرف اٌّؾّٛي ٚو١ف١خ رؼبٍُِٙ ِغ هٍجخ اٌّذاسط ثؼذ اٌزخشط ِّٚبسعخ ٚاٌزىٍٕٛع١ب ٚخبفخ فٟ ِغبي 

ئخزقبفبرُٙ وّذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط اٌّزٛعطخ ٚاإلػذاد٠خ ٚثؼل اٌّخزجشاد اٌجؾض١خ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثبٌقٕبػخ ٚفٟ 

 ِغبي اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش. 

 

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ئ٠غبىاً ِمز١ٚبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب ئما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 اٌجؤبِظ.
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ُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍ -373  

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ِٚغبالد  اٌّغٕبه١غ١خ ٚاٌّغبي اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ -أعظ ػٍُ اٌىٙشثبئ١خاْ ٠ؼشف اٌطبٌت   -1أ

 االعزخذاَ

ِؼبدٌخ ثٛاصْٚ، ِؼبدٌخ الثالط ٚؽً ٘زٖ  اٌّغبي اٌّغٕبه١غٟ ٚرؼش٠ف اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٚ -2أ

                                                                                    اٌّؼبدالد  

ِٚؼبدٌخ  اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  لبْٔٛ وبٚط ٚرطج١مبرٗ ، اٌزبصش٠خ اٌّغٕبه١غ١خ ٚإٌفبر٠خ اٌّغٕبه١غ١خ  -3أ

   االعزّشاس٠خ

                                                                ائشٞ فٟ اٌؾش اٌّغٕبه١غٟعبفبسد ٚلبْٔٛ اِج١ش اٌذ–اْ ٠ؼشف اٌطبٌت لبْٔٛ ثب٠ٛد  -4أ         

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت ِؼبدالد ِبوغ٠ًٛ ثق١غٙب اٌزفبم١ٍخ ٚاٌزىب١ٍِخ.    -5أ

 إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ خٛاؿ اٌّٛعخ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -6أ         

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

                                                                      و١ف١خ اعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌش٠بم١خ ػٍٝ اٌّزغٙبد ٚرٛم١ف إٌظش٠بد اٌخبفخ ثٙب  - 1ة

                                                                                                  ب االٌّبَ ثبالؽذاص١بد ٚأٛاػٙب امبفخ اٌٝ ِؼشفخ اٌّٛعخ ٚو١ف١خ رىٛٔٙب ٚأزؾبس٘  - 2ة

                                                                    اوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثبٌّغبالد اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ ٚؽً اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثّٙب  - 3ة

 ٌزفى١ش اٌؼٍّٟا 4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 + هشػ االِضٍخ + ِٕبلؾخ  homeworkِؾبمشح ف١ذ٠ٛ٠خ+رمبس٠ش +  ؽً رّبس٠ٓ ػٍٝ ؽىً 

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 

اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ ، ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ  +  اخزجبساد ِٛمٛػ١خ + اخزجبساد ػ١ٍّخ

 ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

                                                                                                       هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح ِٓ خالي  اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ -1ط

                                                                                                                                                          اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ -2ط

                                                                                                                   اٌشثو ث١ٓ اٌّٙبسر١ٓ -3ط

 سثو اٌّٛمٛػبد ثبٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب اٌطبٌت  -4ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 + ِٕبلؾخ  homeworkرمبس٠ش +  ؽً رّبس٠ٓ ػٍٝ ؽىً هش٠مخ اٌّؾبمشح اٌف١ذ٠ٛ٠خ+ 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ ، ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ  +  اخزجبساد ِٛمٛػ١خ + اخزجبساد ػ١ٍّخ

 ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (

 

 ) اٌّٙبساد ا٤خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -د 

االعزخذاَ االِضً ٌٍّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛعبد اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ ٚرٛظ١فٙب ٌغشك   -7

 رفغ١ش اٌظٛا٘ش اٌؼ١ٍّخ

 ِؼبٌغخ اٌطبٌت ٌٍّؾبوً اٌّزؼٍمخ ثبالؽؼبع اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ -8

االؽؼبػبد اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ ٚخقٛفب اعٙضح االعزخذاَ االِضً ٌالعٙضح اٌزٟ رجؼش  -9

 اٌّٛثب٠ً ٚاثشاط االرقبالد.
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 ث١ٕخ اٌّمشس -374

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد ا٤عجٛع

اعُ اٌٛؽذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

1+2+3+

4 

3×4=12 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  رؾ١ًٍ اٌّزغٙبد  

 ٚأٛاع االؽذاص١بد

اٌّزغٙبدرؾ١ًٍ  ِؾبمشح  

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ

5+6+7+

8 

3×4=12 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  اٌىٙشثبئ١خ  

اٌّغزمشح )اٌىٙشٚعزبر١ى١خ(ٚاٌفشق 

ث١ٓ اٌؼٛاصي ٚاٌّٛفالد ٚاٌزؼشف 

 ػٍٝ صٕبئٟ اٌمطت اٌىٙشثبئٟ

اٌىٙشثبئ١خ 

اٌّغزمشح 

 )اٌىٙشٚعزبر١ى١خ(

ِؾبمشح 

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ

9+10+

11+12  

3×4=12 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  ِؼبدٌخ ثٛاصْٚ،  

 ِؼبدٌخ الثالط ٚهش٠مخ ؽٍُٙ

ؽً اٌّغبئً 

 اٌىٙشٚعزبر١ى١خ

ِؾبمشح 

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ

13+14+

15+16  

3×4=12 االعزمطبة، اٌٛعو  رؼش٠ف اٌطبٌت  

لبْٔٛ وبٚط فٟ اٌؼٛاصي ٚ   ػبصي

اٌزأصش٠خ  ٚ االصاؽخ اٌىٙشثبئ١خ

اٌىٙشثبئ١خ ٚصبثذ اٌؼضي ٚاٌم١ُ 

 اٌؾذٚد٠خ ٌّغبئً رؾٛٞ ػٛاصي

اٌّغبي 

اٌىٙشٚعزبر١ىٟ فٟ 

 االٚعبه اٌؼبصٌخ

ِؾبمشح 

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚاعت ث١زٟ ٚا١ِٛ١ٌخ +

17+18+

19+20  

3×4=12 رؼشثف اٌطبٌت اٌطبلخ اٌىبِٕخ    

اٌطبلخ اٌىٙشٚعزبر١ى١خ   وضبفخ 

 اٌطبلخ ٌٍّغبي اٌىٙشٚعزبر١ىٟ

اٌطبلخ 

 اٌىٙشٚعزبر١ى١خ

ِؾبمشح 

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ

21+22+

23+24  

3×4=12 اٌز١بس   وضبفخ رؼش٠ف اٌطبٌت هج١ؼخ  

 اٌز١بس ِٚؼبدٌخ االعزّشاس٠خ

ِؾبمشح  اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ

25+26+

27+28  

3×4=12 رؼش٠ف اٌطبٌت  لٛح ٌٛسٔظ  لبْٔٛ  

عبفبسد   لبرٛد اِج١ش  -ثب٠ٛد

اٌذائشٞ، ِؼبدالد ِبوغ٠ًٛ ٚ 

ٕبه١غ١خخٛاؿ اٌّٛعخ اٌىٙشِٚغ  

ِؾبمشح  اٌّغٕبه١غ١خ

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

meet 

االخزجبساد اٌؾٙش٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ

29+30  3×2=6 رؼش٠ف اٌطبٌت  اٌخٛاؿ  

 اٌّغٕبه١غ١خ ٌٍّبدح  اٌزّغٕو

إٌظش٠خ اٌّغٙش٠خ 

 ٌٍزّغٕو

ِؾبمشح 

ف١ذ٠ٛ٠خ ػجش 

google 

اٌؾٙش٠خ  االخزجبساد

 ٚا١ِٛ١ٌخ + ٚاعت ث١زٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -375

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

 وزت اٌّمشس 

      ٜأخش 

 اٌّمشس اٌذساعٟ )اٌىزت إٌّٙغ١خ (+ ِقبدس خبسع١خ

 اٌّغبالد اٌىٙشِٚغٕبه١غ١ٗ اٌغضء االٚي ٚاٌضبٟٔ -1

 اعبع١بد إٌظش٠ٗ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١ٗ اٌغضء االٚي ٚاٌضبٟٔ    -2

 اعبع١بد اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ -3       

( رب١ٌف عٛص٠ف  2000عٍغٍخ ٍِخقبد ؽَٛ:اٌىٙشِٚغٕبه١غ١بد ) -4    

 ادِٕغزش  

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    

أػالٖ ، رُ ئػزّبد ِقبدس ؽذ٠ضخ ئٌٝ عٛاس اٌّقبدس ا٤عبع١خ اٌّج١ٕخ فٟ 

ٌغشك ئػذاد اٌّبدح اٌّمشسح ػٍٝ ٚفك ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ اٌّؼزّذح فٟ 

 .  ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ِٕٙب ِقبدس ِأخٛرح ِٓ االٔزش١ٔذ

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛالغ 

 االٌىزش١ٔٚخ (

ف١ّب ٠خـ  اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ رٛع١ٗ اٌطٍجخ ٌّزبثؼخ ِب ٠شدػٍٝ 

 اٌّٛمٛع 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 

رٛع١ٗ اٌطبٌت ٌشؤ٠خ ع١ّغ اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّغبي 

اٌّؾب٘ذح ا١ِٛ١ٌخ ٚرفبػً اٌطبٌت اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبه١غٟ ػجش 

ِغ الشأٗ ٌٍزٛافً اٌؼٍّٟ ػجش اٌٛعبئً اٌّزبؽخ ٚادسان اٌّخبهش 

 إٌبعّخ ػٓ االؽؼبع اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ.

 

ِٕؾأ اٌذا٠ب اٌجبس ٚاٌف١شٚ  

 ِغٕبه١غ١خ

meet 
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ٌمجٛيا  -376  

فٟ ٙٛء آ١ٌخ اٌمجٛي اٌّوويٞ   اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ  

 --------------------- ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ اوجش ِٓ أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ   

 

 

 رّبس٠ٓ امبف١خفمشاد اٌٝ ثؼل اٌفقٛي ٚرُ امبفخ  % ؽ١ش20ٔغجخ اٌزؾذ٠ش : 

 

                                                     

 

 الفيزياء الصمبة()ٚفف اٌّمشس

 

1-   
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 ٚفف اٌّمشس)اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ(

  

 

اٌؼٍّٟ / عبِؼخ ثغذادٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -377  

اثٓ ا١ٌٙضُ –لَُ اٌف١ي٠بء / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -378  

 ME433اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ   اٍُ / هِي اٌّموه -379

  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -383

 أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -381
  //Google classroom    Googleإٌّٖبد االٌىزو١ٔٚخ // 

meet  

2321-2323 إٌَخاٌفًٖ /  -382  

ٍبػبد اٍجٛػ١ب  13ّؼجخ /  4ٍبػخ *   2  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -383  

2321 -2323 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -384  

 أ٘لاف اٌّموه -385

 الهدف العام : تعرف الطلبة على اهمٌة القٌاس والتقوٌم وكٌفٌة اجراء االختبارات التحصٌلٌة .

الهدف الخاص : تعرف الطلبة بالقٌاس واالختبار وتصنٌف االختبارات التحصٌلٌة ومزاٌا وعٌوب 

االدائٌة ( وكٌفٌة  –المقالٌة  –وطرق صٌاغة كل نوع من االختبارات التحصٌلٌة ) الموضوعٌة 

تصحٌحها ، كذلك كٌفٌة اجراء التحلٌل االحصائً لكل فقرة من فقرات االختبار واٌجاد الخصائص 

 فعالٌة البدائل الخاطئة (. –تمٌٌز –سهولة  –القٌاسٌة لكل فقرة ) صعوبة 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -386

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ِٚفَٙٛ االفزجبه اٌزؾ١ٍٖٟ.-1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع االفزجبهاد اٌزؾ١ٍ١ٖخ. -2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ فٖبئٔ االفزجبهاد اٌغ١لح. -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة 

 ِٙبهاد ١ٕبغخ اٌَإاي اٌزؾ١ٍٖٟ.– 1ة

 ِٙبهاد ثٕبء اٌقبهٛخ االفزجبه٠خ ٌٍفمواد اٌزؾ١ٍ١ٖخ.– 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌّؾبٙوح -إٌّبلْخ 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اِزؾبْ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ االٚي        االِزؾبٔبد ٚاٌٛاعجبد اٌلها١ٍخ ا١ِٛ١ٌخ          االِزؾبْ إٌٙبئٟ

15                                                         %13                    %          15% 

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ    )اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ (  

 

 

 

 

 

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 -1ك

 -2ك
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 -3ك

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -387

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2 االٚي
التعرف على عملٌة القٌاس 

 والتقوٌم التربوي 
مقدمة فً القٌاس 

 والتقوٌم
 اِزؾبْ ٠ِٟٛ اٌّؾبٙوح

 اٌضبٟٔ
التقوٌم تعرٌفه  التعرف على 2

واهمٌته فً العملٌة 

هالتعلٌمٌة  وانواع  

 

 التقوٌم التربوي  
 ِٕبلْخ

ٛوػ االٍئٍخ 

 ٚإٌّبلْخ

 اٌضبٌش

 التعرف على - 2

االختبار تعرٌفه وتصنٌفاته -

اماتهدواستخ  

 االختبار التحصٌلً

  ِؾبٙوح 

التعرف على خطوات بناء  2 اٌواثغ

 االختبار التحصٌلً 

  محاضرة  االختبار التحصٌلً 

تحدٌد التعرف على  - 2 اٌقبٌِ

فاالهدا  

خطوات بناء االختبار 

 -التحصٌلً 
 محاضرة 

 

حدٌد تالتعرف على  - 2 اٌَبكً

 المحتوى

خطوات بناء االختبار 

 التحصٌلً
  محاضرة 

 اٌَبثغ

صٌاغة التعرف على  2

الفقرات والمبادئ العامة 

الواجب مراعتها عند 

 صٌاغتها

خطوات بناء االختبار 

 التحصٌلً
 محاضرة 

 

 اٌضبِٓ
ترتٌب التعرف على  - 2

 االسئلة

صٌاغة الفقرات والمبادئ 

العامة الواجب مراعتها 

 عند صٌاغتها

 محاضرة 
 

اعداد التعرف على  - 2 اٌزبٍغ

 التعلٌمات

  محاضرة  ترتٌب االسئلة -

اخراج التعرف على  - 2 اٌؼبّو

وطباعتهاالختبار   

  محاضرة  اعداد التعلٌمات -

اٌؾبكٞ 

 ػْو

اختبارات التعرف على  2

االختٌار من متعدد وقواعد 

 اعدادها ومزاٌاها وعٌوبها

اخراج االختبار  -

 وطباعته

 محاضرة 
 

 اٌضبٟٔ ػْو
 االختباراتالتعرف على  2

اختبارات الموضوعٌة 

االختٌار من متعدد 

وقواعد اعدادها ومزاٌاها 

 محاضرة  االختبارات الموضوعٌة
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ها / اختبارات وعٌوب

الصح والخطا / اختبارات 

  المطابقة

 اٌضبٌش ػْو

االختبارات التعرف  2

المقالٌة وانواعها ، ذات 

االجابة المحددة ) 

القصٌرة واالكمال ( وذات 

االجابة المفتوحة وقواعد 

 تصحٌحها ومزاٌاها 

 محاضرة  االختبارات المقالٌة

 

ػْواٌواثغ   
كٌفٌة التعرف على  9

 ةاستخراج معامالت صعوب

 وتمٌٌز االختبارات المقالٌة

التحلٌل االحصائً 

 للفقرات 
 محاضرة 

 

اٌقبٌِ 

 ػْو

كٌفٌة   التعرف على 9

ة استخراج معامالت صعوب

االختبارات  تمٌٌز و

 الموضوعٌة

التحلٌل االحصائً 

 للفقرات
 محاضرة 

 

اٌَبكً 

 ػْو

التعرف على كٌفٌة  2

عالٌة استخراج معامل ف

 البدائل الخاطئة

 محاضرة  البدائل الخاطئة 
 

 اٌَبثغ ػْو

التعرف على بعض   9

مقاٌٌس االحصاء 

التربوي ) مقاٌٌس 

النزعة المركزٌة / 

 -مقاٌٌس التشتت( 

مقاٌٌس النزعة المركزٌة 

 / مقاٌٌس التشتت
 محاضرة 

 

 اٌضبِٓ ػْو

الوسائل التعرف على  2

الالختبارٌة انواعها ) 

المالحظة ، المقابلة ، 

قوائم التقدٌر ( االستبٌان /

 ا

الوسائل الالختبارٌة ا  محاضرة  

 

 اٌزبٍغ ػْو
فترة تطبٌق التعرف على  2

طلبة المرحلة الرابعة 

" اسابٌع1ولمدة "  

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

" 1الرابعة ولمدة "

 اسابٌع

 محاضرة 
 

 اٌؼْوْٚ

الوسائل التعرف على  2

الالختبارٌة انواعها ) 

المالحظة ، المقابلة ، 

قوائم التقدٌر ( تعرٌفها ، 

 وقواعد اعدادها وانواع

الوسائل الالختبارٌة 

انواعها ) المالحظة ، 

المقابلة ، قوائم التقدٌر ( 

تعرٌفها ، وقواعد 

 اعدادها وانواعه

 محاضرة 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -388

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

كتب ومصادر خارجٌة عن المادة خارج الكتب والمالزم 

 المقررة .

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الزٌارات المٌدانٌة للطلبة المطبقٌن للمرحلة الرابعة .

 

 اٌمجٛي  -389

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

   

اٌؾبكٞ 

 ٚاٌؼْوْٚ

2  

خصائص التعرف على 

)  االختبار الجٌد وهً

الصدق / الثبات / 

 الموضوعٌة/ الشمولٌة (

 محاضرة  خصائص االختبار الجٌد

 

      

  

% 23رُ رؾذ٠ش ثٕغجخ  

امبفخ ِمب١٠ظ إٌضػخ 

اٌّشوض٠خ ِٚمب١٠ظ 

 اٌزؾزذ
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)االجهزة ووسائل االٌضاح(مختبر تعلٌمً )ٚفف اٌّمشس

 

 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم المؤسسة التعلٌمٌة -390

 قسم الفٌزٌاء القسم الجامعً / المركز -391

 434PHEL )االجهزة ووسائل االٌضاح(مختبر تعلٌمً  اسم / رمز المقرر -392

 البكالورٌوس البرامج التً ٌدخل فٌها -393

 الدوام الٌومً أشكال الحضور المتاحة -394

2020/2021 الفصل / السنة -395  

عدد الساعات الدراسٌة  -396
 )الكلً(

المركزٌة  االمتحاناتبااضافة إلى  ساعة دراسٌة + 60
  والنهائٌة السنوٌة

2020/2021 تارٌخ إعداد هذا الوصف -397  

 أهداف المقرر -398

 تعرف الطلبة على أهمٌة التجارب التعلٌمٌة وعالقته بمواضٌع الفٌزٌاء 

  محاولة فهم خواص كل تجربة  وما ٌتعلق بالظاهرة الفٌزٌائٌة والمبدأ الفٌزٌائٌة الخاص

 بها

  الطلبة على كٌفٌة استخدام االدوات واالجهزة االٌضاحٌةتعرٌف 

  توظٌف المعرفة العلمٌة للطالب بشكل عملً مما ٌساعده وٌسهل علٌه اٌجاد حلول لمعظم

 المشكالت الحٌاتٌة.

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -399

 المعرفة والفهم - أ
 

  تعُرفDemonstration instruments Lab . 

 .تعُرف الربط بٌن المختبر التعلٌمً والفترة التطبٌقٌة للطالب المرحلة الرابعة 
   

المهارات الخاصة بالموضوع  -ب   
 

c.                                                                     .  إكساب الطالب معرفة باالجهزة كافة 
d.   إكساب الطالب معرفة شاملة بالمبادى الفٌزٌائٌة المتعلقة بالحرارة والكهربائٌة

 والمٌكانٌك 
e.  إكساب الطالب معرفة بالظواهر البصرٌة 
f.   إكساب الطالب معرفة بالخواص المغناطٌسٌة 

 

 
طرائق التعلٌم والتعلم 

  التجربة 
   الحوار 
  المناقشة 
 وطرح األمثلة 
 .والمعلومات المتوفرة عبر اانترنت 

 
طرائق التقٌٌم 

 
  تقدٌم التقرٌر االسبوعً للتجربة 
  االمتحانات الشهرٌة 
  .) النشاط الٌومً للطلبة ) التحضٌر الٌومً وتسجٌل المشاركة لكل طالب وطالبة 

 مهارات التفكٌر -ج
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                                               طرح األسئلة أثناء التجربة  ، لغرض اربط الجانب العملً مع النظري  .  -1
 ربط التجربة العملٌة  بالتطبٌقات الهندسٌة والتكنلوجٌة. -2

 

المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  -د 
 الشخصً (.

 
ها للمعرفة االستخدام االمثل للمفاهٌم المتعلقة بموضوع التجربة  وتوظٌف -13

 المتكاملة بخصوص تفسٌر الظواهر العلمٌة
 االستخدام االمثل لالجهزة ومعرفة كٌفٌة استخدامها -11
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 بنٌة المقرر -400

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طرٌقة 
 التعلٌم

طرٌقة 
 التقٌٌم

1 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

فً إكساب الطلبة المعرفة 
تجارب الفصل االول 

والمفاهٌم االساسٌة لكل 
 تجربة

التعرف على تجارب الفصل 
 االول بشكل عام

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

2 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

إكساب المعرفة فً 
 المفاهٌم االساسٌة للحرارة

 الحرارة

 تمدد الغازات 

  عالقة الضغط بدرجة
 الغلٌان

 تمدد السوائل 

 تمدد الجوامد 

  الحرارة ااشعاعانتقال 

 
نظري
 +

 عملً

 
 إمتحان

ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

3 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة 

 للمٌكانٌك

 مٌكانٌك الجوامد والموائع

 تحقٌق قانون  العزوم 

 المٌزان 

  تحلٌل القوى على السطح
 المائل

 المضخة الماصة 

 المضخة الماصة الكابسة 

نظري
 +

 عملً

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

 
4 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
 المفاهٌم االساسٌة للضوء

الضوء الهندسً والظواهر 
 البصرٌة

  انتقال الضوء بخطوط
 مستقٌمة

  تكون البؤرة فً المراٌا
 والعدسات

 تحقٌق قانونً االنعكاس 

  تحقٌق قانونً االنكسار
 والزاوٌة الحرجة

 ًالماء انكسار الضوء ف 

  تحلٌل الضوء فً الموشور
 المجسم

نظري
 +

 عملً
 
 

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

 

5 

 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

 
إكساب المعرفة فً 

المفاهٌم االساسٌة للحرارة 
 والمٌكانٌك و الضوء

 صندوق الحرارة
 صندوق المٌكانٌك
 صندوق الضوء

نظري
 +

 عملً

 إمتحان
 شهري

6 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

 
إكساب المعرفة فً 

 المفاهٌم االساسٌة للضوء
 
 

 العارض فوق الراسً
 

نظري
 +

 عملً

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً
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7 
 
 
 
 

 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة 

 للكهرباء

الكهربائٌة واالمواج 
الكهرومغناطٌسٌة الدقٌقة  

 )الجزء االول (

 ًالجرس الكهربائ 

 )المحولة الكهربائٌة )الرافعة 

   المحولة الكهربائٌة
 )الخافضة (

 
 

نظري
 +

 عملً
 

 
 

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

 
 

 
 
8 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة 

 للكهرباء

الكهربائٌة واالمواج 
الكهرومغناطٌسٌة الدقٌقة  

 )الجزء الثانً  (

  الكهرومغناطٌسًالحث 

 ًالمولد الكهربائ 

 ًالمحرك الكهربائ 

نظري
 +

 عملً
 

 
 امتحان

ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

 
 

9 

 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

 
إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة 
 الكهربائٌة  و الضوء

 العارض فوق الراسً
الكهربائٌة واالمواج 

 الكهرومغناطٌسٌة الدقٌقة
 

نظري
 +

 عملً

 إمتحان
 شهري

 
 

10 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

 التحدٌث:
إكساب المعرفة فً 

الزٌغ المفاهٌم   
 

 استحداث تجربة
 المجهر المركب

 

نظري
 +

 عملً
 

 
 امتحان

ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

 
 

 
 

11 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
الفٌزٌائٌة المفاهٌم   
 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 
 االول

 

نظري
 +

 عملً
 

 
نشاط 
 ٌومً

 
 

 
 

12 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
الفٌزٌائٌة المفاهٌم   
 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 
 االول

 

نظري
 +

 عملً
 

 
نشاط 
 ٌومً
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13 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
الفٌزٌائٌة المفاهٌم   
 

 امتحان نظري شامل
 

 نظري

 
امتحان 
 فصلً

 
 

 
 

14 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
الفٌزٌائٌة المفاهٌم   
 

 امتحان نظري شامل
 

 نظري

 
امتحان 
 فصلً

 
 

 
 

15 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
الفٌزٌائٌة المفاهٌم   
 

 امتحان عملً  شامل
 

 عملً

 
امتحان 
 فصلً

 
 

 
 

16 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26  

إكساب المعرفة فً 
الفٌزٌائٌة المفاهٌم   
 

 امتحان عملً  شامل
 

 عملً

 
امتحان 
 فصلً

 
 

17+
18+
19+

20 

 تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة

21+
22+
23+

24 

 تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة

25 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

إكساب الطلبة المعرفة فً 
تجارب الفصل الثانً  
والمفاهٌم االساسٌة لكل 

 تجربة

التعرف على تجارب الفصل 
 الثانً  ) دوائر المنطق (
اساسٌات النظام الثنائً 

 والعشري

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

26 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة لدوائر 

 المنطق

,  ,XOR, NORبوابات 
 , OR/NORالبوابة المركبة 

AND/NAND, 

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

27 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

 الجامع النصفً والجامع التام كذلك
نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

28 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

 كذلك
العداد التصاعدي والتنازلً 

 واشارات المرور

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

نشاط نظريمراجعة عامة لتجارب الفصل  كذلك 13×ساعة 2 29
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 القبول -401

 فً ضوء آلٌة القبول المركزي المتطلبات السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقل عدد من الطلبة

المقررةأكبر من الخطة االستٌعابٌة  أكبر عدد من الطلبة  

 

 مجموعة
=26  

+  الثانً
 عملً

 ٌومً

30 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26  

 كذلك
 امتحان عملً  شامل

 
 عملً

 
امتحان 
 فصلً

 
 

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسٌة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب المقرر : االجهزة ووسائل االٌضاح فً الفٌزٌاء 
 تألٌف : أ.م فٌاض عبد اللطٌف نجم 

م. ضٌاء عبد علً توٌج             
 أخرى : 

توجٌه الطلبة لمتابعة ما ٌرد من موقع علم الفٌزٌاء 
 متعلق بكافة التجارب العلمٌة المخصصة له  
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المجهر المركب (   استحداث تجربة% )20مالحظة / التحدٌث ضمنً بنسبة   

 

 

()اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخٚفف اٌّمشس  

 ٚفف اٌّمشس

 

ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ / اثٓ ا١ٌٙض١ٍُخ اٌزشث١خ و اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -402  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبٌل 
المثال ورش العمل والدورٌات 
 والبرمجٌات والمواقع االلكترونٌة (

 
 

ٌتمتع الطلبة بإجراء العدٌد من التجارب العملٌة تحت 
هذا المجال.إشراف أساتذة أكفاء فً   

 
 

الخدمات االجتماعٌة ) وتشمل على سبٌل 
المثال محاضرات الضٌوف والتدرٌب 
 المهنً والدراسات المٌدانٌة ( 

 
توجٌه الطالب فً ااعتماد الذاتً لرؤٌة جمٌع 
التطبٌقات الحٌاتٌة عبر التطبٌق العملً  وتفاعل 
الطالب مع اقرانه للتواصل العلمً عبر الوسائل 
 المتاحة 
 
 

٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا ئ٠غبصاً ِمزن١بً ٤ُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ 

اٌّزبؽخ. ٚالثذ اٌزؼٍُ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِجشٕ٘بً ػّب ئرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ 

 ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚفف اٌجشٔبِظ.
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 لغُ اٌف١ض٠بء اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض -403

 1002302010900ِخزجش رؼ١ٍّٟ   اعُ / سِض اٌّمشس -404

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب -405

 اٌذٚاَ ا١ٌِٟٛ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -406

 2121/2129 اٌفقً / اٌغٕخ -407

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -408

 )اٌىٍٟ(

 عبػخ ثب٤عجٛع  29

 2129-2121 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف -409

 أ٘ذاف اٌّمشس -410

  يعيشها التي البيئة في يحصل بما  ربطهاٚرؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزغبسة اٌزؼ١ّ١ٍخ 
 الطمبة

  ِؾبٌٚخ فُٙ خٛاؿ وً رغشثخ  ِٚب ٠زؼٍك ثبٌظب٘شح اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌّجذأ اٌف١ض٠بئٟ اٌخبؿ

 ثٙب

  اٌزٟ رغزؼًّ فٟ اٌىؾف ٚل١بط رؼش٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ االدٚاد ٚاالعٙضح

 االؽؼبع

  ٌٍطبٌت ثؾىً ػٍّٟ ِّب ٠غبػذٖ ٠ٚغًٙ ػ١ٍٗ ا٠غبد ؽٍٛي رٛظ١ف اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ

 ٌّؼظُ اٌّؾىالد اٌؾ١بر١خ.

 

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -411

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ - ة

 

  وٛاكه ِلهثٗ ِٚإٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ اٌّإٍَبد اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌزوث٠ٛٗاػلاك.. 
 ٍٝٚاٍزقلاِٙب ٌقلِخ اٌّغزّغا٠ٌٕٚٛخ ّبكح اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٌ ِؼوفخ ٚفُٙ رّى١ٓ اٌطبٌت ػ. 

   



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

253 
 

 

 

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع  -ة 
 

g.                                                                     .  ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثبالعٙضح وبفخ 

h.   ثأ١ٌخ ل١بط االؽؼبعئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ؽبٍِخ ثبٌّجبدٜ اٌف١ض٠بئ١خ اٌّزؼٍمخ  

i.  االؽؼبػ١خئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثبٌظٛا٘ش  

  

 

 

هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

  اٌزغشثخ 

  اٌؾٛاس  

  إٌّبلؾخ 

 ٚهشػ ا٤ِضٍخ 

 .ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ 
 

هشائك اٌزم١١ُ 

 

  رمذ٠ُ اٌزمش٠ش االعجٛػٟ ٌٍزغشثخ 

 اٌؾٙش٠خ  االِزؾبٔبد 

  .) إٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ ) اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط
 

                                               .  اسثو اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ِغ إٌظشٞ ، ٌغشك  اٌزغشثخ هشػ ا٤عئٍخ أصٕبء  -9

 ثبٌزطج١مبد إٌٙذع١خ ٚاٌزىٍٕٛع١خ. اٌزغشثخ اٌؼ١ٍّخ سثو  -2

 

ٚاٌزطٛس اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد ا٤خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف  -د 

 اٌؾخقٟ (.

 

ٚرٛظ١فٙب ٌٍّؼشفخ  ثّٛمٛع اٌزغشثخ االعزخذاَ االِضً ٌٍّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ  -12

 اٌّزىبٍِخ ثخقٛؿ رفغ١ش اٌظٛا٘ش اٌؼ١ٍّخ

 االعزخذاَ االِضً ٌالعٙضح ِٚؼشفخ و١ف١خ اعزخذاِٙب -13
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 ث١ٕخ اٌّمشس -412

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد ا٤عجٛع
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛمٛع
هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

9 

2×92 

( خ)ِغّٛػ

=29  

اٌّؼشفخ فٟ  ئوغبة اٌطٍجخ

رغبسة اٌفقً االٚي 

ٚاٌّفب١ُ٘ االعبع١خ ٌىً 

 رغشثخ

اٌزؼشف ػٍٝ رغبسة اٌفقً االٚي 

 ثؾىً ػبَ

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ 

ٔؾبه 

ِٟٛ٠ 

2 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

ٌّذٜ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ 

  اٌغغ١ّبد اٌّؾؾٛٔخ

دساعخ خٛاؿ ؽغشح اٌزأ٠ٓ 

ٚرؼ١١ٓ ِذٜ دل١مخ اٌفب فٟ 

 اٌٙٛاء

 

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 

 ئِزؾبْ

  ِٟٛ٠ 

ٔؾبه ٚ

ِٟٛ٠ 

1 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ 

ٌخٛاؿ اٌىضاؽف 

 ا١ٌِٛن١خ

دساعخ خٛاؿ اٌقّبَ ا١ٌِٛنٟ 

)رؼ١١ٓ هٛي اٌٙنجخ ٚعٙذ 

اٌٙنجخ (اٌزؾغ١ً ١ًِٚ   

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 اِزؾبْ

  ِٟٛ٠ 

ٔؾبه ٚ

ِٟٛ٠ 

 

9 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ 

  ٌؼؾٛائ١خ اٌؼذ االؽؼبػٟ

 اؽقبئ١بد اٌؼذ ٌالؽؼبع إٌٛٚٞ

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 

 

 اِزؾبْ

  ِٟٛ٠ 

ٔؾبه ٚ

ِٟٛ٠ 

 

1 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

ٌطج١ؼخ  اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغشػخ 

 ٚاٌّغبفخ

 اٌؼىغٟ اٌزشث١غ لبْٔٛ رؾم١ك
 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 ئِزؾبْ

 ؽٙشٞ 

1 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

ٌّفَٙٛ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ 

ِؼبًِ االِزقبؿ ٌالؽؼخ 

 اٌّخزٍفخ

 

 

 

 

ؽغبة ِؼبًِ االِزقبؿ 

اٌخطٟ ٚاٌىزٍٟ ٌال١ٌَّٕٛ 

 الؽؼخ وبِب ٚدلبئك ث١زب
 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

اِزؾبْ    

  ِٟٛ٠ 

ٔؾبه ٚ

ِٟٛ٠ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اياٌّفب١ُ٘ االعبع١خ   

رؼ١١ٓ صِٓ اٌخّٛد ٌؼذاد 

 وب٠ىش 
 

 

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 

 

 

 اِزؾبْ

  ِٟٛ٠ 

ٔؾبه ٚ

 ِٟٛ٠ 
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9 

 

 

 

 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

 اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ 

 اٌّزؼٍمخ ثىفبءح ػذاد وب٠ىش

دساعـخ وفبءح ػذاد وب٠ىش الؽؼخ 

 وبِب

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 

 

 اِزؾبْ

  ِٟٛ٠ 

ٔؾبه ٚ

 ِٟٛ٠ 

 

 

1 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌف١ض٠بئ١خ  اٌّفب١ُ٘   

 

ِشاعؼخ ؽبٍِخ ثزغبسة اٌفقً 

 االٚي 

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 

 

ٔؾبه 

 ِٟٛ٠ 

 

 

91 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌف١ض٠بئ١خ  اٌّفب١ُ٘   

 

ِشاعؼخ ؽبٍِخ ثزغبسة اٌفقً 

 االٚي 

 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ

 

 

ٔؾبه 

 ِٟٛ٠ 

 

 

99 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌف١ض٠بئ١خ  اٌّفب١ُ٘   

 

 اِزؾبْ ٔظشٞ ؽبًِ 

 
 ٔظشٞ

 

اِزؾبْ 

  فقٍٟ 

 

 

92 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌف١ض٠بئ١خ  اٌّفب١ُ٘   

 

 اِزؾبْ ػٍّٟ  ؽبًِ 

 
 ػٍّٟ

 

اِزؾبْ 

  فقٍٟ 

 

 

91 

 

 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

اٌف١ض٠بئ١خ  اٌّفب١ُ٘   

 

 اِزؾبْ ػٍّٟ  ؽبًِ 

 
 ػٍّٟ

 

اِزؾبْ 

  فقٍٟ 

 

 

99+91
+91+

91 

 رطج١ك هٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ 

99+91
+21+

29 

 رطج١ك هٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ 

22 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

اٌّؼشفخ فٟ  ئوغبة اٌطٍجخ

 اٌضبٟٔ  رغبسة اٌفقً

ٚاٌّفب١ُ٘ االعبع١خ ٌىً 

اٌزؼشف ػٍٝ رغبسة اٌفقً 

  اٌضبٟٔ 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ 

ٔؾبه 

ِٟٛ٠ 
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 اٌمجٛي -413

 فٟ مٛء آ١ٌخ اٌمجٛي اٌّشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ

اٌّمشسح االعز١ؼبث١خأوجش ِٓ اٌخطخ  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ  
 

 

 

 

 

 رغشثخ

21 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

ٌطج١ؼخ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ 

  ه١ف اؽؼخ وبِب 

اعزخذاَ ِؾًٍ ِزؼذد 

ٚوبؽف اٌمٕٛاد 

ٌزغغ١ً ه١ف  اٌغشِب١َٔٛ

اؽؼخ وبِب ٌٍؼٕبفش 

 اٌّؾؼخ.
 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ 

ٔؾبه 

ِٟٛ٠ 

29 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

ٌط١ف  اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ

 اؽؼخ ث١زب

ل١بط رٛص٠غ هبلخ ث١زب 

ثبعزؼّبي اٌّغبي 

 اٌّغٕبه١غٟ فمو
 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ 

ٔؾبه 

ِٟٛ٠ 

21 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

ٌطج١ؼخ  اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ

 اٌؼذ االؽؼبػٟ

 دلخ اٌؼذ ٌالؽؼبع إٌٛٚٞ
 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ 

ٔؾبه 

ِٟٛ٠ 

21 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 اٌّؼشفخ فٟ ئوغبة

 اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ

ِشاعؼخ ػبِخ ٌزغبسة اٌفقً 

 اٌضبٟٔ 

ٔظشٞ

 +

 ػٍّٟ 

ٔؾبه 

ِٟٛ٠ 

21 

2×92 

)ِغّٛػخ( 

=29  

 
 اِزؾبْ ػٍّٟ  ؽبًِ 

 
 ػٍّٟ

 

اِزؾبْ 

  فقٍٟ 
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

-اٌّزمذِخ ) ا٠ٌٕٚٛخ فٟ اٌف١ض٠بء  رغبسةوزت اٌّمشس : 

اٌقجخ( -اٌزس٠خ  

د. ػجبط عبعُ ؽّبدٞرأ١ٌف :   

 د. ٘شِض ِٛؽٟ ٠ٛؽٕب

 أ.َ ف١بك ػجذ اٌٍط١ف ٔغُ 

َ. م١بء ػجذ ػٍٟ ر٠ٛظ             

 أخشٜ : 

ٍُ اٌف١ض٠بء ػرٛع١ٗ اٌطٍجخ ٌّزبثؼخ ِب ٠شد ِٓ ِٛلغ 

  ثىبفخ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ اٌّخققخ ٌٗ ِزؼٍك 
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١ِىب١ٔه اٌىُ ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس  

 

 

 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -414

 قسـ الفيزياء اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -415

 اٍُ / هِي اٌّموه -416
 PHQM 432اٌىُ ١ِىب١ٔه

/  البكالكريكس اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -417 PHLA 

 الدكاـ االلكتركني أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -418

2020/2021 اٌفًٖ / إٌَخ -419  

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 

 

٠زّزغ اٌطٍجخ ثاعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ رؾذ 

 ئؽشاف أعبرزح أوفبء فٟ ٘زا اٌّغبي.

 

 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 

رٛع١ٗ اٌطبٌت فٟ اإلػزّبد اٌزارٟ ٌشؤ٠خ ع١ّغ 

ٚرفبػً  اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ ػجش 

اٌطبٌت ِغ الشأٗ ٌٍزٛافً اٌؼٍّٟ ػجش اٌٛعبئً 

 اٌّزبؽخ 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

259 
 

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -423

x 3  2ساعة دراسية  +   56=  2× 28 ساعات إمتحانية  6=   

 شيرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية كالنيائية السنكية  

2020/2021 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -421  

 أ٘لاف اٌّموه -422

ٚدٚسٖ فٟ فُٙ ِجبدب اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ٚئعزخذاِبرٗ ا١ِٛ١ٌخ .  ىُ رؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ِٛمٛع ف١ض٠بء اٌ  

.و١ف١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌّؼشفخ فٟ ِٛاعٙخ اٌزطٛساد اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚا٤عشح ٚاٌّغزّغ   

فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٍٕٛع١ب  ١ِىب١ٔه اٌىُ ٚدٚس اٌىُ  ٠غؼً هٍجخ و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ ٠ؾؼشْٚ ثم١ّخ ٚأ١ّ٘خ ِبدح ف١ض٠بء

ٚو١ف١خ رؼبٍُِٙ ِغ هٍجخ اٌّذاسط ثؼذ اٌزخشط ِّٚبسعخ ئخزقبفبرُٙ وّذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط اإلثزذائ١خ ٚاٌّزٛعطخ ٚاإلػذاد٠خ 

 ٚثؼل اٌّخزجشاد اٌجؾض١خ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثبٌقٕبػخ ٚفٟ ِغبي اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -423

اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ  

ٚو١ف ٔؾأ ٚرجٍٛس ٚأفجؼ ؽبعخ ئٔغب١ٔخ ٌٍزطج١مبد إٌٙذع١خ ٚاٌزىٍٕٛع١ب ٚفٟ  ىُ اٌزؼُشف ػٍٝ ِبدح ف١ض٠بء اٌ -1أ

 ِغبي اإلرقبالد، ٚ وزٌه اٌزؼشف ػٍٝ هشائمٗ ِٚغبالرٗ ٚٔظش٠برٗ. 

، ٚ فٛائذٖ ٌٍّغزّغ.اٌىُاٌزؼُشف ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ِٚؼب١٠ش٘ب ٚؽشٚهٙب، ٚا٤صِبد اٌزٟ رّش ثٙب ف١ض٠بء  -2  
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اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة   

، ؽ١ش ِٓ اٌّّىٓ ٌٍطبٌت رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف ١ِىب١ٔه اٌىُ ئوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ فٟ ِغبي ف١ض٠بء  - 1ة

 ػٕذِب ٠مزنٟ اٌّٛلف ئعزغبثخ ِؼ١ٕخ ٌؾً ِؾىٍخ ِب .    

ىٓ ٌٗ رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رقشف س ٚاٌؼٛاًِ اٌّٙذدح ٌٙب، ١ٌّّ٠ٚىب١ٔه اٌىّٟ ّؼشفخ ثباٌئوغبة اٌطبٌت   - 2ة

 ٠غُٙ فٟ ئثؼبد اٌؼٛاًِ اٌّٙذدح ٌٙب، ٠ٕٚؼُ ثبٌزٛافك اٌؾخقٟ ٚاٌزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب .

 

 

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

 

 

ٛوائك اٌزم١١ُ        

 

 اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ (.

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

ثّب  ٌىُسثو ِٛمٛػبد ا -2طهشػ ا٤عئٍخ أصٕبء اٌّؾبمشح ، ٌغشك ؽذ اٌطٍجخ ٚئِىب١ٔخ ئعبثزُٙ ػ١ٍٙب .  -1ط

٠ؾقً فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب اٌطٍجخ، ٚئِىب١ٔخ اإلعزفبدح ِٕٙب فٟ ر١غ١ش اٌؾ١بح ٚاٌزّزغ ثبإلٔغبصاد اٌؼ١ٍّخ 

ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزطج١مبد إٌٙغ١خ ٚػٍُ اإلرقبالد  ٌىُ هشػ ا٤عئٍخ ٚاٌجؾش ػٓ آخش ِغزغذاد ػٍُ ا -3طٚاٌزىٍٕٛع١خ.  

.ػجش ِٕظِٛخ اإلٔزشٔذ ٔٛاؽٟ اٌؾ١بحػٍٝ ِخزٍف   

 

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       

 اٌّؾبمشح ، اٌؾٛاس ، إٌّبلؾخ ، ٚهشػ ا٤ِضٍخ، ٚاٌّخزجش اٌؼٍّٟ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ػجش اإلٔزشٔذ.

ٛوائك اٌزم١١ُ      

(.اإلِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ، ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبه ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزؾن١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغغ١ً اٌّؾبسوخ ٌىً هبٌت ٚهبٌجخ   
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اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1ك  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2ك  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3ك  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4ك  



 2020/2021اٌزمش٠ش اٌزارٟ ٌمغُ اٌف١ض٠بء ٌؼبَ 

262 
 

 ث١ٕخ اٌّموه -424

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
اٌزم١١ُٛو٠مخ   

1+2+3+4 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي  12 

اٌىُ  ف١ض٠بء ِفب١ُ٘  

ٚر١ّٙذ ٌجؼل اٌّفب١ُ٘ 

ٌزط١مبد ا٤عبع١خ 

ٔظش٠بد اٌىُ ٚٔٛاؽٟ ؽً 

 اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثٙب 

ا٤عظ اٌف١ض٠بئ١خ ١ٌٍّىب١ٔه  ــــ 

 اٌىّٟ

ِب ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ-  

ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ -ٌّبما  -

 ٙوٚهٞ،

اٌظٛا٘و اٌزٟ فًْ ا١ٌّىب١ٔه -

 اٌىال١ٍىٟ ثزف١َو٘ب 

ئّؼبع اٌغَُ األٍٛك-  

، اٌظب٘وح اٌىٙوٚٙٛئ١خ-   

، رأص١و وِٛجزٓ--  

اٍزمواه٠خ اٌنه-  

ؽ١ٛك ٚرلافً اإلٌىزوٚٔبد -  

ٚاٌّٛعخ اىكٚاع١خ اٌغَُ -

 ٌإلّؼبع اٌىٙوِٚغٕبٟٛ،

 

 ئِزؾبْ ٔظشٞ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ

5+6+7+8 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي  12 

ٔظش٠بد اٌىُ أعظ   

اٌّظٙو اٌّٛعٟ ٌٍغ١َّبد --

 اٌّبك٠خ، 

ِجلأ اٌالكلخ ٌٙب٠ئج١ون--  

ِجلأ اٌزمبثً. -  

اٌقفبد ا١ٌٚ٤خ ١ٌٍّىب١ٔه  ــــ

 اٌىّٟ

 ِملِخ، كاٌخ اٌّٛعخ ٚرفَة١و٘ب،

،  اّةةزمبق ّةةوٚٛ كاٌةةخ اٌّٛعةةخ

ِؼبكٌةةةةةخ ّةةةةةوٚكٔ و، ِؼبكٌةةةةةخ 

اٌّٛعخ ٌْوٚكٔ و، اٌّإصواد، 

، اٌةةةةةةلٚاي اٌّةةةةةةإصو اٌٙو١ِزةةةةةةٟ

اٌمةةة١ُ اٌنار١خٚاٌةةةلٚاي اٌؼ١به٠ةةةخ، 

اٌةةلٚاي ، اٌمِةة١ُ  اٌّزٛلةؼةةخ، اٌنار١ةةخ

.اٌنار١خ ٚصٛاثذ اٌؾووخ  

 

 ئِزؾبْ ٔظشٞ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ
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9+10+11
+12  

ؽً  ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ  12

 ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

ِؼبكٌخ ّوٚكٔ و اٌّؼزّةلح ؽً 

، ٕةفبد َِةز٠ٛبد ػٍٝ اٌةيِٓ

اٌطبلخ ٚكٚاي اٌّٛعخ، فةٛآ 

اٌّةةةإصواد، ؽفةةةع االؽزّب١ٌةةةخ، 

اٌؾةةةةةةةبالد اٌّىّّةةةةةةةةخ،اٌزّبصً, 

، اٌزؼبِةةةةةةةةل اٌؼ١ةةةةةةةةبهٞ،اٌزفبٚد

ر١ةةةةةةةةبه ، ٔظو٠ةةةةةةةةخ ا٠ؤفَةةةةةةةةذ

أؾةةةالي َِةةةز٠ٛبد ، االؽزّب١ٌةةةخ

، ِجةلأ اٌزواوةت اٌقطةٟ، اٌطبلخ

، فٚةةبءٍ٘جود،  هِةةٛىك٠وان:

١ٍٙب٠ئج١ونرّض  

 

 ئِزؾبْ ٔظشٞ

 اٌفقً ا٤ٚي

13+14+
15+16  

 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي 12

 اٌغٙٛد اٌى١ّخ 

 فٟ ِغبئً اٌف١ض٠بء 

 اٌغغ١ُ اٌؾش

ِملِةةخ، ِؼبكٌةةخ ّةةوٚكٔ و فةةٟ 

ثؼةةل ٚاؽةةل، ِةةٕقف٘ اٌغٙةةل مٚ 

اٌغلهاْ اٌٍٖلح، اٌغَة١ُ اٌؾةو 

فةةٟ ٕةةٕلٚق اٌغٙةةل مٞ األثؼةةبك 

اٌضالصةةةةةةةخ، وضبفةةةةةةةخ اٌؾةةةةةةةبالد، 

االٔؼىةةةبً ٚإٌفةةةبم ػةةةٓ ِٚةةةةٓ 

فةةةالي ؽةةةبعي عٙةةةل، ِةةةٕقف٘ 

اٌغٙةةةةةةل اٌَّةةةةةةزط١ً ثبهرفةةةةةةبع 

 ِؾلٚك.

 

ئِزؾبْ ٚٔؾبه  ٔظشٞ

٠ِٟٛ صُ ئِزؾبْ 

 ٔقف اٌغٕخ

17+18+
19+20  

ئوزغبة اٌّؼشفخ خقبئـ  12

اٌىُ فٟ رطج١مبد اٌىُ 

ثّغبئً اٌف١ض٠بء ٚفمب 

ٌٕظش٠خ اٌّززثزة اٌزٛافمٟ 

.اٌجغ١و  

 

 اٌّززثزة اٌزٛافمٟ اٌخطٟ

ِملِةةةةةخ، اٌلاٌةةةةةخ اٌٙبٍِز١ٔٛةةةةةخ، 

ِؼبكٌخ ّةوٚكٔ و، ؽةً ِؼبكٌةخ 

ّةةةوٚكٔ و، َِةةةز٠ٛبد اٌطبلةةةخ 

ٚاٌةةةةةةلٚاي اٌّٛع١ةةةةةةخ، لٛاػةةةةةةل 

االٔزمةةةةةةبء، اٌةةةةةةلٚاي اٌّٛع١ةةةةةةخ 

ٌٍّزنثةةةةةةةةةةنة اٌزٛافم١ؼ١به٠ةةةةةةةةةةخ 

ِزؼبِةةةةةةلح، ِمبهٔةةةةةةخ إٌظو٠ةةةةةةخ 

اٌىال١ٍى١خ ِغ إٌظو٠ةخ اٌى١ّةخ, 

اٌّةةإصواد اٌوافؼةةخ ٚاٌقبفٚةةخ، 

 ِإصو اٌزواوت.

 

 ئِزؾبْ ٔظشٞ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 

21+22+
23+24  

ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي  12

اٌزسح أؽبد٠خ  

ٚاٌضخُ  االٌىزشْٚ

 اٌضاٚٞ فٟ اٌّغبي اٌىّٟ 

 اٌزسح أؽبد٠خ االٌىزشْٚ

اٌغٙةةل اٌّزٕةةبظو، ؽةةً اٌّؼبكٌةةخ 

اٌزفبٙةةة١ٍخ، كاٌةةةخ اٌّٛعةةةخ، مهح 

ا١ٌٙةةلهٚع١ٓ، اٌةةيفُ اٌةةياٚٞ، 

 ئِزؾبْ  ٔظشٞ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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ِمبهٔخ ِغ إٌظو٠خ اٌىال١ٍى١خ، 

االٌىزةةةةوْٚ، ِٖةةةةفٛفبد ثةةةةوَ 

ثةةةبٌٟٚ ٚرطج١مبرٙةةةب ػٍةةةٝ ثةةةوَ 

االٌىزةةةةةةوْٚ, لبػةةةةةةلح ف١وِةةةةةةٟ 

 اٌن٘ج١خ.

 

25+26+  

27+28  

 

 ئوزغبة اٌّؼشفخ فٟ ِغبي  12

إٌظش٠خ ئعزخذاِبد 

اٌى١ّخ ٌؾً ِغبئً 

اٌف١ض٠بء ثبعزؼّبي هشق 

 اٌزمش٠ت 

 

 هشق اٌزمش٠ت

ٔظو٠ةةةةةةةةةةخ االٙةةةةةةةةةةطواة،  -أ 

اٌؾبٌةةخ غ١ةةو اٌزمو٠ةةت األٚي، 

إٌّؾٍةةةةخ، اٌزمو٠ةةةةت اٌضةةةةبٟٔ، 

اٌؾبٌةةةةخ إٌّؾٍةةةةخ، اؽزّب١ٌةةةةةخ 

االٔزمةةةةةبي، رطج١مةةةةةبد ػٍةةةةةٝ 

 ٔظو٠خ االٙطواة.

 -ٛو٠مةةةةةةةةةةةخ اٌزمو٠ةةةةةةةةةةةت   -ة 

 اٌزطج١مبد.

 اٌزطج١مبد. -ٛو٠مخ اٌزغب٠و  -ط 

 ــــــــ اٌزق٠ٛش اٌّغغُ.

ــــــــــ ؽً ثؼل اٌّغبئً 

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛمٛع

 ئِزؾبْ ٔظشٞ

 ٚ ٔؾبه ٠ِٟٛ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -425

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 إٌقٛؿ ا٤عبع١خ 

 ال رٛعذ ٔقٛؿ أعبع١خ فٟ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ٌٍذساعبد ا١ٌٚ٤خ. 

ِٓ اٌّٛام١غ اٌزٟ أرفك ػ١ٍٙب فٟ  ىُ  اٌىزبة اٌّمشس: ؽ١ش أْ ِبدح اٌ

فأْ اٌىزبة اٌّمشس ٘ٛ: اٌؼشث١خلطبػ١خ اٌزشث١خ أْ ٠ىْٛ إٌّٙظ ثبٌٍغخ   

 

  ،9199"ف١ض٠بء اٌىُ " د عبعُ اٌؾغ١ٕٟ ، عبِؼخ ثغذاد  

  اعبع١بد ١ِىب١ٔه اٌىُ"   د.عبٌُ ؽغٓ اٌؾّبع ٚ د اِغذ ػجذ"

 9199اٌشصاق وشع١خ  عبِؼٗ اٌّٛفً 

 

 أخشٜ : 

. ٌىُ ٍُ اٌف١ض٠بء ِزؼٍك ثّبدح اػرٛع١ٗ اٌطٍجخ ٌّزبثؼخ ِب ٠شد ِٓ ِٛلغ   

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌجوِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

 

 

٠زّزغ اٌطٍجخ ثاعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ رؾذ ئؽشاف أعبرزح 

 أوفبء فٟ ٘زا اٌّغبي.

 

 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 

رٛع١ٗ اٌطبٌت فٟ اإلػزّبد اٌزارٟ ٌشؤ٠خ ع١ّغ اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ فٟ 

. ػٍَٛ اٌىُ ِبدح   

 

 

 

 اٌمجٛي  -426

 في ضكء آلية القبكؿ المركزم اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 أكبر مف الخطة اإلستيعابية المقررة   أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 وصف مقرر التربٌة العملٌة 

 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

د. بالل جاسم نصٌف                                      ٕٚف اٌّموه  

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌٖوفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -427

لَُ اٌف١ي٠بء   اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي -428  

 EPS  435اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ )اٌّْب٘لح ٚاٌزطج١ك( اٍُ / هِي اٌّموه -429

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -433

 اٌلٚاَ ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -431

٠٢٠٢_٠٢٠٢ إٌَخاٌفًٖ /  -432  

 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -433
ٍبػخ كها١ٍخ فٚال ػٓ ٍبػبد االّواف ػٍٝ اٌّطجم١ٓ ٌّلح  83

٠ِٛب... 45  

٩/٠/٠٢٠٢ ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  -434  

،ٚرٛظ١ف  ٚأ٘لافٙبأـ اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ّ٘زٙب ٚاٌؾبعخ ا١ٌٙب         أ٘لاف اٌّموه -435

                                                مٌه اصٕبء ِلح اٌزطج١مبد  ٌفُٙ ٍٍٛن اٌّزؼٍُ كافً اٌٖف ٚاٌّلهٍخ .                                                              

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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ئ واالنواع وعمل ادراك دور الوسائل والتقنٌات التعلٌمٌة فً التربٌة العملٌة من حٌث المباد–ب 

 الوسٌلة من المواد المتوفرة .

والتعلٌمات التً ٌنبغً اتباعها. وأهدافهااستٌعاب معنى المشاهدة -جـ   

تزوٌد المتعلم بالتعلٌمات الخاصة بتنظٌم التطبٌقات التدرٌسٌة من حٌث حقوق ومسؤولٌات كل من –د 

 المشرف التربوي ومدٌر المدرسة والطالب المطبق.

وانواعها وعناصرها  أهمٌتهاتمكٌن المتعلم من التعرف على كٌفٌة كتابة الخطة التدرٌسٌة وادراك –ه 

 وتنظٌمها ونماذجها.

 

 

 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -436

اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ  

رؼوف اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ، ِٓ ؽ١ش ْٔأرٙب ٚا١ّ٘زٙب ِٚىبٔزٙب فٟ ِٕب٘ظ اػلاك اٌّله١ٍٓ. -1أ  

اٌزؼوف ػٍٝ لٛاػل افز١به ٚاٍزقلاَ اٌٍٛبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ .-2أ  

ب ، ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّزؼٍُ اصٕبء اٌّْب٘لح.أ٘لافٙرؼوف اٌّْب٘لح ، ِؼٕب٘ب،  -3أ  

د اٌّْوف، ِٚل٠و اٌّلهٍخ، ِٚلهً اٌّبكح، ٚاٌطبٌت اٌّطجك .اٌزؼوف ػٍٝ ؽمٛق ٚٚاعجب-4أ  

اٌزؼوف ػٍٝ ِب١٘خ اٌقطٜ اٌزله١َ٠خ ، ٚأٛاػٙب ،ٚػٕبٕو٘ب، ٚرٕظ١ّٙب. -5أ  

   -6أ
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اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع   -ة   

اٌزله٠ت ػٍٝ اٍزؼّبي ثؼ٘ اٌٍٛبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ .– 1ة  

. اٌزله٠ت ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌزله١َ٠خ – 2ة  

اٌزله٠ت ػٍٝ وزبثخ اٌقطخ ا١ِٛ١ٌخ إٌّٛمع١خ . – 3ة  

     -4ة

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

 اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ ٚاٌزؼ١ٍُ  اٌّٖغو.

 

 

 

ٛوائك اٌزم١١ُ        

رم١١ُ ِجبّو الكاء اٌطبٌت اٚ ٌطبٌجخ ٌٍّٙبهاد اٌزله٠ج١خ  فٟ االٌمبء.  ٚاِزؾبْ رؾو٠وٞ فٚال ػٓ إٌْبٛ 

ٌٍطبٌت فٟ اٌّْبهوخ  ٚاٌزؾ١ٚو.صُ اٌزم١١ُ اٌغّؼٟ اصٕبء اٌزطج١ك اٌفؼٍٟ فٟ اٌّلاهً. ا١ٌِٟٛ  

 

 

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

هثٜ ِٛٙٛػبد اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ  ثبٌٛالغ اٌزوثٛٞ فٟ اٌّلهٍخ .-1ط  

ِض١وح ٌٍزفى١و فٟ و١ف١خ اٍزؼّبي ِٙبهاد اٌزله٠ٌ ،ٚٙجٜ اٌٖف ،ٚو١ف١خ اٍزؼّبي  أٍئٍخٛوػ -2ط

 اٌضٛاة ٚاٌؼمبة..

عؼً اٌطبٌت ٠فىو فٟ و١ف١خ ِؼبٌغخ اٌّْبوً اٌزٟ رؾًٖ كافً اٌٖف .-3ط  

   -4ط

  

ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       
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 إٌّبلْخ ، ٚاٌؾٛاه، ٚاالٍزغٛاة .

ٛوائك اٌزم١١ُ      

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ، ٚاٌف١ٍٖخ، ٚاٌمبء ّٔٛمط اٌلهً ثٖٛهح ِجبّوح، ٚإٌْبٛبد ٚاٌّْبهوبد اٌزٟ ٠مَٛ 

 ثٙب اٌطبٌت .

 

 

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك   

فوكٞ ٌٍّٙبهاد اٌزله١َ٠خ . أكاء -1ك  

رٕظ١ُ اٌقطٜ اٌزله٠ج١خ اٌّقزٍفخ . -2ك  

-3ك  

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه -437

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1+2+3+

4 
4×4=16  

اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚ 

ٚ كٚه  أ١ّ٘زٙب

اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ف١ٙب 

ٚ فٛائل اٌّْب٘لح  

ٚاٌزله٠ت ػٍٝ أكاء 

اٌّٙبهاد اٌزله٠ج١خ  

ٚاٌزله٠ت ػٍٝ وزبثخ 

ٚرٕظ١ُ اٌقطخ 

اٌزله١َ٠خ ا١ِٛ١ٌخ 

ٚا٠ٌَٕٛخ ٚاٌزؼوف 

ػٍٝ َِإ١ٌٚبد وً 

ِٓ اٌّْوف ٚاٌّل٠و 

 ٚاٌطبٌت .

_ِملِخ ػبِخ ػٓ 

ِؼٕٝ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚ 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  

وث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌز

ٚا١ّ٘زٙب ِٚىبٔزٙب      

_ اٌزله٠ت ػٍٝ  

افز١به اٌٍٛبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ .               

_اٌزؼوف                

ػٍٝ اٌّْب٘لح ِؼٕب٘ب 

ٚ اكاة  أ٘لافٙبٚ 

اٌّْب٘لح .               

_ اٌزله٠ت            

ػٍٝ ِٙبهح االٍزقلاَ 

 االِضً ٌٍَجٛهح   

ٔظوٞ 

 +ػٍّٟ

اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

5+6+7+

8 
4×4=16  ونٌه  

_فٖبئٔ اٌّلهً 

فٟ رله٠َٗ ٚ 

اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ 

 و١ف١خ اٌزله٠ت ػ١ٍٙب .

_اٌزله٠ت ػٍٝ ِٙبهح 

اٌٖف ٚ ر١ٙئخ ٙجٜ 

 اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

_اٌزؼوف ػٍٝ ِٙبهح 

ر٠ٕٛغ اٌّض١واد ٚ 

إٌّجٙبد ٚ ٛوػ 

االٍئٍخ ٚ اٌزله٠ت 

 ػ١ٍٙب .

_اٌزؼوف ػٍٟ ِٙبهٖ 

اٌزؼي٠ي ٚاٌزغن٠خ 

اٌواعؼخ ٚ اٌزله٠ت 

 ػٍٝ اٍزقلاِٙب .

ٔظوٞ+ 

 ػٍّٟ

اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ
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9+13+

11+12  
4×4=16  ونٌه 

_اٌزؼوف ػٍٝ ِٙبهح 

ٚٙٛػ اٌْوػ ٚ 

اٌزف١َو ٚ اٌزله٠ت 

 ػ١ٍٙب .

_ اٍزقلاَ ِٙبهح 

اٌزف١َو اٌّزًٍََ 

اٌّزواثٜ  ٚ اٌزله٠ت 

 ػ١ٍٙب .

_ اٌزله٠ت ػٍٟ ِٙبهح 

ـ لبْٔٛ  لبْٔٛ ـ ِضبي 

ٚاٍزقلاَ رم١ٕبد 

اٌزؼ١ٍُ ٚ ِٙبهح 

االٍٙبة ـ ٚاٌزىواه 

 اٌّمٖٛك .

_ اٌزله٠ت ػٍٝ ثٕبء 

علٚي هٕل ٌٙنٖ 

 اٌّٙبهاد .

ٔظوٞ + 

 ػٍّٟ

اِزؾبْ +  

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

13+14+

15+16  
4×4=16  ونٌه 

اٌزؼوف ػٍٝ  -

ٛوق رؾ١ٚو 

اٌلهًٚ ٚ 

اٌفٛائل 

اٌؼظ١ّخ اٌزٟ 

٠ملِٙب 

 اٌزقط١ٜ .
_اٌزله٠ت  -

اػلاك  ػٍٝ 

ر١ُّٖ اٌقطخ 

اٌزؾظ١و٠خ 

 ا١ِٛ١ٌخ .
_اٌزؼوف  -

 أٌٍػٍٝ 

اٌزؾ١ٚو 

اٌغ١ل ٚ 

ػٕبٕو 

 اٌزؾ١ٚو
_ 

ٔظوٞ+ 

 ػٍّٟ

اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ
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17+18+

23 
4×4=16  ونٌه 

_اٌزؼوف ػٍٝ رٕظ١ُ 

ٚ ر١َٕك اٌزطج١مبد 

 اٌزله٠ج١خ .

 أكاء_اٌزله٠ت ػٍٝ 

ِٙبهاد اٌزله٠ٌ 

 كافً اٌٖف .

_اٌزؼوف ػٍٝ ؽمٛق 

َِإ١ٌٚبد اٌّْوف ٚ 

ٚ اٌّل٠و ٚ اٌّلهً ٚ 

 اٌطبٌت .

 أٔٛاع_اٌزؼوف ػٍٝ 

اٌقطٜ اٌزله١َ٠خ ٚ 

ػٕبٕو٘ب ٚ رٕظ١ّبرٙب 

 .  

ٔظوٞ + 

 ػٍّٟ

اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ 

21+22+

23+24  
4×4=16  ونٌه 

_ػوٗ ّٔبمط ِقزٍفخ 

 ِٓ اٌقطٜ ا١ِٛ١ٌخ .

_رله٠ت اٌطالة ػٍٝ 

 و١ف١خ وزبثخ اٌقطخ.

_رى١ٍف اٌطالة ثىزبثخ 

فطٗ ١ِٛ٠خ فٟ 

ِٛٙٛع ِٓ 

 رقُٖٖٙ .

ٔظوٞ 

 +ػٍّٟ

اِزؾبْ + 

 ْٔبٛ ٠ِٟٛ

25+26+

27+28  
4×4=16  ونٌه 

_رله٠ت اٌطالة ػٍٝ 

اٌّٙبهاد  أكاء

اٌزؼ١ّ١ٍخ ثْىً رطج١ك 

 فوكٞ .

_اٍزقلاَ علٚي هٕل 

اٌّٙواد ٌٍزؼوف ػٍٝ 

ٌٍّٙبهح  طبٌتارمبْ اٌ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

_رؾل٠ل إٌمبٛ 

ٚ اٌٍَج١خ فٟ  اإل٠غبث١خ

 ػٍّٟ
اِزؾبْ ػٍّٟ 

 + ْٔبٛ ٠ِٟٛ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -438

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌٖٛٓ األٍب١ٍخ 
 وزت اٌّموه 
      ٜأفو 

 النصوص االساسٌة: 

مبادئ التربٌة العملٌة فً كلٌات  .1
التربٌة للعلوم الصرفة 

و احمد  إبراهٌم(ماجدة 2314)
 عبٌد ،جامعة بغداد.

التربٌة العملٌة  )االطارالنظري(  .2
( خالد العمري و محود 1996،)

 المساد ،جامعة صنعاء .
الدلٌل فً التربٌة العملٌة  .3

(عبد هللا عمر الفرا ،و 1994)
 عبده مسعد حمران ،بٌروت .   

 كتب المقرر : ال توجد كتب مقررة

ِزطٍجبد فبٕخ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ٚاٌجوِغ١بد ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌلٚه٠بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ (

______ 

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرًّْ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

االشراف على تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة فً المدارس 

. ااعدادٌةالمتوسطة و   

 

 اٌمجٛي  -439

 فٟ ٙٛء ا١ٌخ اٌمجٛي اٌّوويٞ  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

 _______ ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 ؽَت اٌقطخ االٍز١ؼبث١خ اٌّموهح  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 سح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟاٚص

 عبِؼخ ثغذاد           

 

اٌطبٌت ِٓ لجً  أكاء

 ثم١خ اٌطالة .
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 ٚفف اٌّمشس اٌذساعٟ ٌّبدح اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

202-2021  ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 0

 لغُ اٌف١ض٠بء

 اٌّمشس اٌذساعٟٚفف 

 

 

 اثٓ ا١ٌٙضُ-و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -440

 لغُ اٌف١ض٠بء اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمغُ  -441

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اعُ / سِض اٌّمشس -442

 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ -هٍجخ اٌذساعخ ا١ٌٚ٤خ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ -443

 (Google classroomsاٌؾنٛس االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌقفٛف االٌىزش١ٔٚخ ) أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -444

 ؽغت عذٚي اٌّؾبمشاد اٌّمشس

 2021-2020 اٌفقً / اٌغٕخ -445

 عبػخ ٔظش٠خ   30 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( -446

 2020-2021 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -447

 أ٘ذاف اٌّمشس -448

اٌّقطٍؾبد، اٌمٛاػذ، ثٕبء اٌغًّ، ٚاعزخذاَ ا٤صِٕخ ثؾىً  ٠خـ ف١ّب اٌٍغ٠ٛخ لبث١ٍزُٙ ٠شٛٚرط االٔى١ٍض٠خ اٌٍغخ ِغ اٌطٍجخ رٛافً

 فؾ١ؼ.

  اإلٔى١ٍض٠خ. ٌٍىٍّبد اٌقؾ١ؼ ثبٌمشاءح ٚاٌٍفع اٌطٍجخ رؼش٠ف

 .االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ االوبد١ّ٠خ ثأعٍٛة اٌىزبثخ اٌطٍجخ رؼش٠ف

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ لشاءح ٔقٛؿ ثبٌٍغخ إلٔغ١ٍض٠خ ٚئعبثخ أعئٍخ ِزٕٛػخ ػٓ ِؾزٛا٘ب ٚػّب ٚسد ثٙب ِٓ ِفشداد ٚرشاو١ت، ٚرشعّخ اٌغًّ 

 ِٓ اإلٔغ١ٍض٠خ ئٌٝ اٌؼشث١خ.

٠ٛفش ٚفف اٌّمشس اٌذساعٟ ٘زا ئ٠غبصاً ِمزن١بً ٤ُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِج١ٕب ػّب ئرا وبْ لذ 

 ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ.

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك  -449

 ِخشعبد اٌزؼٍُ
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 ا٤٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

 .اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌّىٛٔبد ا٤عبع١خ ٌجٕبء اٌغٍّخ 

 ْ٠ززوش لٛاػذ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ِٓ خالي إٌقٛؿ ا. 

 ُاٌغًّ ٚإٌقٛؿ ِٓ اإلٔغ١ٍض٠خ ئٌٝ اٌؼشث١خ. اْ ٠زشع 

 

  

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع -ة 

  اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ٠فشق ث١ٓ لٛاػذ    . 

 ٠ؾًٍ إٌقٛؿ اإلٔغ١ٍض٠خ. 

 ٠ٛظف لٛاػذ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ وزبثخ ِٛمٛع 

 .٠ؼشك أٔٛاع اٌغًّ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌّىزغجخ-ط 

 .ِٙبسح اٌزٛافً ثا٠غبث١خ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚاٌؼًّ مّٓ ِغب١ِغ 

  اٌخبفخ ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ.اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ِٚٛالغ االٔزش١ٔذ ِٙبسح 

  ِٙبسح اٌزؾذس ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ ٌٚفع اٌىٍّبد ثؾىً فؾ١ؼ ٚاٌزؾغ١غ ػٍٝ رؼض٠ض اٌضمخ ثبٌٕفظ اصٕبء اٌؾٛاسٚاالعبثخ ثبٌٍغخ

  االٔى١ٍض٠خ.

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

ٚئربؽخ اٌّغبي ٌٍطٍجخ ٌٍزفبػً ِغ اٌّبدح ِٓ خالي هش٠مخ اٌّؾبمشح ػٓ ثؼذ، هش٠مخ إٌّبلؾخ داخً اٌّؾبمشح االٌىزش١ٔٚخ ٚهشػ ا٤عئٍخ 

ف اػطبءُ٘ اٌفشفخ ٌٍمشاءح ،اٌزشعّخ ,  اإلعبثخ ػٍٝ ا٤عئٍخ اٌمٛاػذ٠خ اٌّخزٍفخ، ٚوزٌه اعشاء اٌؾٛاساد اٌزفبػ١ٍخ ف١ّب ث١ُٕٙ رؾذ اؽشا

 أعزبر اٌّبدح.

 

 هشائك اٌزم١١ُ 

 

(، اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ػٓ ثؼذ ِٚؾبسوخ اٌطبٌت فٟ إٌمبؽبد ػٓ ثؼذ ٠ٚزُ رغغ١ً االِزؾبْ إٌقفٟ ٚاالِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ )داخً اٌمبػبد

( اٌزٟ رؼزجش ٔؾبه ٠ِٟٛ ٌٍطٍت. وزٌه االٌزضاَ ٚاٌّٛاظجخ ػٍٝ Google-classroomٚرضج١ذ دسعخ ٌىً ِؾبسوخ )داخً اٌقف االفزشامٟ 

 ؽنٛس اٌّؾبمشاد االٌىزش١ٔٚخ ُِٙ عذا ٌزم١١ُ اٌطبٌت.
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 اٌّمشسث١ٕخ  -450

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد ا٤عجٛع

 اٌّٛمٛع

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 

1/ اٌّؾبمشح 1ا٤عجٛع   

2/ اٌّؾبمشح  2ا٤عجٛع    

 

 

2 

*اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثب٤فؼبي اٌّغبػذح 

* ئػطبء ِقطٍؾبد 

 عذ٠ذح

*رط٠ٛش ِٙبسح لشاءح  

إٌقٛؿ ٚاٌمطغ 

االٔؾبئ١خ اٌّخزبسح ِٓ 

 اٌىزبة اٌّمشس

 

(Unit 1) 

No place like home 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

*٠زُ رم١١ُ ِذٜ 

اعز١ؼبة ٚفُٙ 

اٌطٍجخ ٌٍّبدح 

اٌّؼطبح ِٓ خالي 

عإاي ػ١ٕخ 

ػؾٛائ١خ ِٓ 

اٌطٍجخ أعئٍخ 

ثبٌّبدح. ِزؼٍمخ 

*ئػطبء ٚاعت 

ث١زٟ ػٕذ ٔٙب٠خ 

وً ِؾبمشح. 

٠ٚغت ػٍٝ 

اٌطٍجخ رمذ٠ُ 

اعبثبرُٙ لجً 

اٌّؾبمشح 

 اٌمبدِخ.

 3/ اٌّؾبمشح 3ا٤عجٛع 

    4/اٌّؾبمشح 4ا٤عجٛع 

 

  

2 

*اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: صِٓ اٌّنبسع اٌجغ١و 

ٚاٌّغزّش ٚف١غخ اٌّجٕٟ 

 ٌٍّغٙٛي

* ئػطبء اٌّقطٍؾبد 

 اٌّؼبوغخٚاٌقفبد 

Present Perfect 

Simple and 

Continuous 

(Unit 2) 

Been there, like that! 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

  5/ اٌّؾبمشح 5ا٤عجٛع 

    6/اٌّؾبمشح 6ا٤عجٛع  

 

 

2 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـ

Narrative tenses: 

Active and Passive 

(Unit 3) 

What a story! 

 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

    7/ اٌّؾبمشح 7ا٤عجٛع 

 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    1

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

 االِزؾبْ االٚي

  8/ اٌّؾبمشح 8ا٤عجٛع 

9/اٌّؾبمشح  9ا٤عجٛع     

 

 

2 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 Question forms ثـ 

(Negatives and 

Questions) 

 

 

(Unit 4) 

Nothing but the true 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

 10/ اٌّؾبمشح 10ا٤عجٛع 

11/اٌّؾبمشح  11ا٤عجٛع  

 

 

2 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـضِٓ اٌّغزمجً

Future forms 

Will 

Going to 

Present continuous  

(Unit 5) 

An eye to the future 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 
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12/ اٌّؾبمشح 12ا٤عجٛع  

13/اٌّؾبمشح 13ا٤عجٛع      

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

 ثـ

Expressions of 

quantity 

(Unit 6) 

Making it big 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

14/ اٌّؾبمشح 14ا٤عجٛع   

Exam 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 االِزؾبْ اٌضبٟٔ

  15/ اٌّؾبمشح 15ا٤عجٛع

16/اٌّؾبمشح 16ا٤عجٛع     

 

 

2 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 Modals and ثـ

related verbs 

(Unit7) 

Getting on together 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

  

   17/ اٌّؾبمشح 17ا٤عجٛع

18/اٌّؾبمشح 18ا٤عجٛع    

 

2 

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ 

 ثـ

    Participles 

    Relative clauses 

(Unit8) 

Going to extremes 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

= 

 

   19/ اٌّؾبمشح 19ا٤عجٛع

20/اٌّؾبمشح 20ا٤عجٛع    

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

 ة

Expressing habit 

(Unit 9) 

Things ain’t what they 

used to  be! 

 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

21/ اٌّؾبمشح 21ا٤عجٛع   

Exam 

 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    1

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 االِزؾبْ اٌضبٌش

22/ اٌّؾبمشح 22ا٤عجٛع  

23/اٌّؾبمشح 23ا٤عجٛع      

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

  ة

   * Expressions 

with modals 

 

(Unit10) 

Risking life and limb 

ثبعزؼّبي ػٓ ثؼذ 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

  24/ اٌّؾبمشح 24ا٤عجٛع

25/اٌّؾبمشح 25ا٤عجٛع     

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

 Hypothesizing ة

(Unit11) 

In your dreams 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

   26/ اٌّؾبمشح 26ا٤عجٛع

27/اٌّؾبمشح 27ا٤عجٛع    

 

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ  2

 ة

Articles and 

determiners 

(Unit12) 

It’s never too late 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

= 

    28/ اٌّؾبمشح 28ا٤عجٛع

29/اٌّؾبمشح 29ا٤عجٛع     

ِشاعؼخ ؽبٍِخ ٌزّبس٠ٓ  2

اٌطبٌتِخزبسح ِٓ وزبة   

ِشاعؼخ ؽبٍِخ ٌٍىزبة 

 إٌّٙغٟ

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

30/ اٌّؾبمشح 30ا٤عجٛع   

Exam 

ػٓ ثؼذ ثبعزؼّبي    1

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

(Google 

classroom) 

 

 

 االِزؾبْ اٌشاثغ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -451

 Upper Intermediate student’s Book New headway Plus اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -9

By 

Liz and John Soars 

  اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس( -10

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ،  ( ر

 اٌزمبس٠ش( 

 

  اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ ( س

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -452

 بدح اٌٛلذ اٌٛلذ اٌّخقـ ٌّبدح اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ اال ٚ٘ٛ عبػخ ٚاؽذح أعجٛػ١ب ال ٠ىفٟ ٌزغط١خ ع١ّغ ِفشداد اٌىزبة إٌّٙغٟ اٌّمشس. ٌزٌه ٠شعٝ ص٠

بد اٌىزبة اٌّخقـ ٌزذس٠ظ ٘زٖ اٌّبدح ١ٌىْٛ عبػز١ٓ ػٍٝ ا٤لً اٚ ِؾبمشر١ٓ أعجٛػ١ب ٌزؼُ اٌفبئذح ثؾىً أوجش ػٍٝ اٌطٍجخ ٚاالعزفبدح ِٓ ِؾز٠ٛ

 ٌزط٠ٛش ِٙبساد اٌزؾذس ٚاٌمشاءح ٚاالفغبء ثؾىً أفنً. 

 

 ٚرؼش٠فُٙ ثبٌخطٛاد اٌٛاعت االٌزضاَ ثٙب اصٕبء اٌىزبثخ ٌّب ٌٙزٖ اٌّٙبسح ِٓ اٌىزبثخ االوبد١ّ٠خ ِٙبسح" اٌىزبثخ" ٚارجبع اٌطٍجخ ٤عٍٛة ػٍٝ  اٌزشو١ض

 اٌطبٌت اْ ٠ىزت ثؾش اٌزخشط ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ(. سٌزخشط )ارا ِب اخزبا١ّ٘خ ٚثب٤خـ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ اصٕبء وزبثخ ثؾٛس ا

 

 ٚاػذاد ِٛام١غ  ٠ّىٓ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ ِٓ خالي اٌم١بَ ثأٔؾطخ ِزؼذدح داخً اٌمبػخ اٌذساع١خ ِضال اعشاء ؽٛاساد ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ ا

 ُٙ داخً اٌقف اٌذساعٟ ٚاٌغّبػ ٌٍطٍجخ ثزٛع١ٗ اعئٍخ ٚرزُ االعبثخ ػٕٙب ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ.ِخزٍفخ ِٓ لجً اٌطٍجخ ػٍٝ اْ ٠زُ لشاءرٙب اِبَ صِالئ

 

  اٌّّىٓ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ ٚرٌه ثزىش٠ظ عضء ِٓ ٚلذ اٌّؾبمشح ٌزط٠ٛش ِٙبسح االعزّبع )االفغبء( ػٓ هش٠ك رؾغ١ً االعزبر ٌّمبهغ ِٓ

 غ اٌقٛرٟ.فٛر١خ ِؼ١ٕخ ٚرٛع١ٗ اعئٍخ ٌٍطٍجخ ػٍٝ مٛء اٌّمط

 

 

 

 

 

 

 

 


