
 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

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

 الفيزياء  / المركز علميالقسم ال .2

 التربية  أسس اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2022-2021 الفصل / السنة  .5

 ساعتين لكل محاضرة )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 1/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  ان التربية هي الوسيلة األساسية لتحقيق فلسفة الدولةو يفهم الطالب معنى التربية وأهدافها ومبادئها -1

 على مبادئ التربية البدائية. أيضا ويتعرف 

 والبيئة.  والتكنولوجيالعالقة بين التربية يفرق الطالب بين التربية والتعليم ويفهم ا -2

 

 . األساس للعملية االقتصادية والتنميةان يفهم الطالب ان التربية هي  -3

والتعرف على منجزات   اطالع الطالب على األمثلة التي تبين التربية ومبادئها في الحضارات األخرى -4

 . بعض العلماء في هذا المجال

 

 الحديثة والتعليم في العراق. يتعرف الطالب على التربية  -5

 

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

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

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9



  االهداف المعرفية -أ
 ان يفهم الطالب اساسيات التربية وأساليبها ونوع العالقة بينها وبين البيئة والتكنولوجيا..  -1أ

 تنمية روح المواطنة لدى الطالب من خالل التزامه بمبادئ التربية.  -2أ

 تقوية الجوانب الثقافية لدى الطلبة .  -3أ
 بال. معرفة الصفات الواجب توافرها لدى المعلم لالستفادة منها مستق  -4أ
والتعرف على منجزات   األخرىالتعرف على اساسيات واهداف ومبادئ التربية لدى الشعوب  -5أ

 العلماء وكيفية خدمتهم لمجتمعاتهم واالخرين..
 فهم العالقة بين التربية والبيئة والمناهج.  -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 يطبق الطالب مبادئ التربية في الحياة اليومية لحل المشاكل التي تواجهه.  – 1ب

 البيئية الصحيحة المرتبطة بالتربية.    اإلجراءاتيسهم في تطبيق  – 2ب

 في تنمية القيم الخلقية.  اإلسالمية األساليباعتماد  – 3ب

    في الجانب النوعي والكمي والزمني كون التربية عملية اقتصادية. اإلهدارعدم   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

والوسائل المتاحة   األساليبحاليا عن طريق التعليم االلكتروني يتم شرح وتوضيح المنهج الدراسي وبيان  

 التي من شأنها تعزز فهم المقرر الدراسي. 

 

 

 طرائق التقييم       

 

فكرية وتربوية لها صلة   أسئلة إعطاءامثلة توضيحية من خالل شرح المادة الدراسية فضال عن   إعطاءيتم 

 بالمقرر وكذلك الواجبات البيتية.  

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . وأهدافهاالتربية  أسسان يشعر الطالب برغبته في تطبيق  -1ج

   من خالل ما تعلمه في المقرر الدراسي.ان يسهم في تطوير البيئة  -2ج

 في الحياة اليومية.  جياوالتربية من خالل تطبيق التكنولوان يعمل على تعزيز دور العلم -3ج

 ان يعمل على تعزيز الجانب االقتصادي من خالل التربية.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

التوضيحية التي تنمي الشعور لدى الطالب برغبته في   األمثلة إعطاءيتم الشرح من خالل المحاضرة ب

 المشكالت. تطبيق ما تعلمه في واقع الحياة اليومية فضال عن تنمية قدراته في حل 

 

 طرائق التقييم     

 

 الواجبات واالسئلة البيتية التي يقيم من خاللها الطلبة.    إعطاءيتم       



 

 

 البنية التحتية  11

الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 
 2022-2021للعام   المقرر الدراسي لمادة أسس التربية

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 
 ار اليها في المقرر الدراسي شالمراجع الم

والمراجع التي يوصى  الكتب  ( أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  
 جعة المجالت التربوية الخاصة بهذا الجانب امر

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 
 بهذا المجال   اإللكترونيةمراجعة المواقع والمراجع 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على التفاعل مع مادة المقرر من اجل الفائدة المستقبلية.  -1د

 المتنوعة ومنح الدرجات عليها.  األسئلة إعطاءتنمية روح التنافس لدى الطلبة من خالل  -2د

 تشجيع الطلبة على المحافظة على البيئة من خالل تطبيق التكنولوجيا الصحيحة.  -3د

وفقا لفلسفة الدولة   الطلبة من اجل خدمتهم بلدهم باالتجاه الصحيح تقوية الجانب المعنوي عند -4د

   وسياستها التربوية.



 بنية المقرر010

 المطلوبة مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 الفصل االول 24 4الى  1من 

 معنى التربية.  -

مفهوم أسس   -

 التربية. 

 خصائص التربية.  -

 اهداف التربية.  -

 أهمية التربية.  -

عالقة التربية   -

 بالعلوم األخرى. 

األساس التاريخي   -

 للتربية. 

التربية البدائية   -

أنواعها   –)أهدافها 

 سماتها(.  –

التربية في بعض  -

الحضارات )وادي  

وادي   –الرافدين 

التربية   –النيل 

التربية   –الصينية 

 اليونانية(. 

الثقافة والتربية   -

 –)مفهوم الثقافة 

 خصائص الثقافة(. 

 الثقافة والمعلم. -

الفرق بين التربية  -

 . والتعليم

 

 الكتروني 

 إعطاء

الواجبات  

اليومية  

والتدقيق على  

الحضور 

 اليومي 

 الفصل الثاني  24 8الى  5من 

فلسفة التربية   -

العربية اإلسالمية  

 -وتشمل االتي: 

مرحلة التربية   -1

العربية في عصر ما  

 قبل اإلسالم. 

مرحلة التربية   -2

العربية في عصر ما  

 بعد اإلسالم. 

مراحل التربية   -3

اإلسالمية )مرحلة  

 الكتروني 

 إعطاء

الواجبات  

اليومية  

والتدقيق على  

الحضور 

 اليومي 



  –الدعوة اإلسالمية 

مرحلة االزدهار  

مرحلة   –والتقدم 

 التدهور واالنحالل(. 

المؤسسات   -

والمعاهد التربوية  

 عند المسلمين. 

تعلم المرأة في   -

 اإلسالم. 

المعلمون في   -

 اإلسالم . 

الشروط الواجب   -

 توافرها في المعلم. 

المالمح العامة   -

العربية   للتربية

 اإلسالمية. 

اعالم الفكر   -

التربوي اإلسالمي )  

ابن   –ابن خلدون 

  –الغزالي  –سينا 

جابر   –ابن سحنون 

 ابن حيان (. 

 

 الفصل الثالث  24 11الى  9من 

دور االسرة في   -

 العملية التربوية. 

 والبيئة. التربية  -

التربية البيئية   -

 والمناهج.

التوجهات   -

اإلسالمية في حماية  

 البيئة. 

التربية الخلقية   -

أهمية -)مفهومها 

االخالق في اإلسالم  

االخالق في فلسفة -

  –التربية اإلسالمية 

األساليب اإلسالمية  

في تنمية القيم  

 الخلقية(. 

 

 الكتروني 

 إعطاء

الواجبات  

اليومية  

والتدقيق على  

الحضور 

 اليومي 



 14الى  12من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
الفصل الرابع والفصل 

 الخامس 

       الفصل الرابع / 

التربية عملية   -

 اقتصادية. 

عالقة التربية   -

 بالتنمية. 

 الفصل الخامس/ 

التربية والمنهج  -

 العلمي في البحث. 

التربية والتقدم العلمي  

 والتكنولوجي.

 خصائص العلم. -

 التكنولوجيا. -

 تعريف التكنولوجيا. -

مراحل منهج البحث   -

 العلمي. 

عالقة التربية   -

 بالثورة التكنولوجية. 

 

 

 الكتروني 

 إعطاء

الواجبات  

اليومية  

والتدقيق على  

الحضور 

 اليومي 

 18الى  15من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
الفصل السادس والفصل 

 السابع

      /  الفصل السادس

والوحدة  التربية  -

 الوطنية والقومية. 

فلسفة التربية   -

 وأهدافها في العراق. 

 / الفصل السابع 
مبادئ التربية  

 الحديثة. 

مظاهر التربية في   -

 القرن العشرين. 

بعض علماء   -

التربية الحديثة )  

جون  –مكارنو 

مظاهر   -ديوي(.

التربية في القرن  

  -الحادي والعشرين.

خصائص التعليم  

ق )  الثانوي في العرا

  –التنظيم  –مفهومه 

 الكتروني 

 إعطاء

الواجبات  

اليومية  

والتدقيق على  

الحضور 

 اليومي 



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 12

في العام الدراسي القادم تخص جانب التطورات التكنولوجية وكيفية   إضافيةفصول  إضافةسيتم  

 وادامة الثروة المعدنية واستخدام الطاقة البديلة النظيفة. البيئة  للمحافظة علىاتباع التنمية المستدامة  

 

 

 بخصوص المدرس(. 

 

 مدرس المادة                                                                                                         

 م. موفق عبدالزهرة                                                                                                    

 م.د بالل جاسم                                                                                                      



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم  –كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  .1

 / المرحلة االولى  فيزياءقسم ال  / المركز علميالقسم ال .2

 111PHSTاالحصاء/  اسم / رمز المقرر  .3

 وفق الجدول المعلن في القسم  التعليم االلكتروني أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 اسبوع  30ساعات في االسبوع الواحد *  1ساعة  ,   30 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2022/  2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ان يتعلم الطالب عن البياانت االحصائية و اجملتمع و العينة  

 ة  ان يتعلم الطالب ما هي املتغريات العشوائي

 عرض اجلدويل للبياانت الان يتعلم الطالب 

 ان يتعلم الطالب ما هي مقاييس النزعة املركزية  

 ان يتعلم الطالب مقاييس التشتت  

 ان يتعلم الطالب بعض مفاهيم نظرية االحتمال من حيث التجارب العشوائية و فضاء العينة و احلوادث 

 ان يتعلم الطالب التباديل و التوافيق  
 ان يتعلم الطالب بعض التوزيعات االحتمالية  

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

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

 البرنامج. 



 ان يتعلم الطالب الفرضيات و الفرضية االحصائية 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 القدرة على تحليل المشاكل المرتبطة بالجانب التقني باستخدام مهارات عالية و تطبيق المنهجيات.  -1أ

 القدرة على التواصل مع االخرين ضمن فريق و كذلك التحفيز و ابراز روح القيادة .  -2أ

 ئية البيانية القدرة على جمع البيانات و تبويبها ومعالجتها احصائيا و رسمها بمختلف الرسوم االحصا  -3أ
التحلي بمواقف و قيم شخصية مهنية مالئمة و القدرة على ابداع اراء سديدة واتخاد القرارات    -4أ

 المناسبة. 
 االقدرة على اكتساب معارف جديدة و التعلم من التجارب و ايجاد الحلول الجديدة.   -5أ
القدرة على ترجمة جميع المشاكل التي تواجههم و ذلك بوضع برنامج رياضي و حله واتخاذ القرار     -6أ

 المناسب لهذه المشكالت. 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يتعلم الطالب كيفية استخدام االساليب االحصائية لحل المشكالت.  - 1ب

 ان يتعلم الطالب كيفية تبويب البيانات المختلفة و رسمها برسوم بيانية.   - 2ب

 ان يتعلم الطالب كيفية استخدام المفاهيم االحصائية على العينات بدال من المجتمعات الكبيرة .   - 3ب

 مهارة استخدام التوزيعات االحتمالية في مختلف جوانب الحياة .  ان يتعلم الطالب     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات الفيديوية  .1

 . اسلوب المناقشة .2

 ( google classroom- google meetالمحاضرات واالجتماعات االلكترونية ) .3

 طرائق التقييم       

 

 .االختبارات اليومية والشهرية االلكترونية    1

 . تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها  2   

 . طرح االسئلة خالل المحاضرة3

   
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية  -1ج

 ن يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج

 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه  اليجاد الحل المناسب للمسائل المعطاة  -3ج

للمشكالت التي يراد حلها و ايجاد بعض الحلول ان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول    -4ج

 االخرى المحتملة للمشكلة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 .التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية      1

 .التعليم باستخدام المسابقات االلكترونية حيث تعمل على تحريك روح الحماس بين الطلبة  2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه 3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب       4       



 

 

 
 

 
 

 طرائق التقييم     

 

 والحوار بين الطالب والتدريسي .اسلوب المناقشة 1

 . اسلوب المالحظة 2 

 .االمتحانات االلكترونية  3 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي  -1د

 حل المشكالت الخاصة بالرياضيات و الكيمياء بشكل عام عن طريق البيانات االحصائية  -2د

 بناء شخصية مدرس كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال  -3د

   اعداد الطالب علميا وتربويا وفق االسس العلمية الرصينة    -4د

 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المحاضرة   طبيعة البيانات االحصائية  الفصل االول ساعة  2 2

 االلكترونية  

 االلكتروني االمتحان 

واجبات يومية 

 مناقشات

المحاضرة   المتغير العشوائي  الفصل الثاني  ساعات   5 5

 االلكترونية  

 االمتحان االلكتروني 

واجبات يومية 

 مناقشات

المحاضرة   مقاييس النزعة المركزية  الفصل الثالث  ساعات   6 6

 االلكترونية  

 االمتحان االلكتروني 

واجبات يومية 

 مناقشات

المحاضرة   مقاييس التشتت  الفصل الرابع ات ساع  3 3

 االلكترونية  

 االمتحان االلكتروني 

واجبات يومية 

 مناقشات

 مقدمة في نظرية االحتمال الفصل الخامس  ساعات 8 8
المحاضرة  

 االلكترونية  

 االمتحان االلكتروني 

واجبات يومية 

 مناقشات

المحاضرة   اختبار الفرضيات  الفصل السادس  ساعات  6 6

 االلكترونية 

 االمتحان االلكتروني 

واجبات يومية 

 مناقشات

 البنية التحتية   .11
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 التوزيع االحتمالي االسي اضافة بعض االمثلة العملية و بعض اقترح  

 
 

 
 

                                                                                                                                            
   مدرس املادة   

                                                                                                                                    
 م.م. اميان حسن حممد 

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
 نظرية االحتماالت , أتليف:د .وليد النوري 

 مقدمة يف االحصاء ,أتليف : حممد صبحي ابو صاحل و عدانن حممد عوف.

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 

1-Probability and statistics by Morris H. De Groot. 
2- Introduction 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. 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   ( أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 
 بعض احملاضرات اخلاصة ابملوضوع من خالل املواقع االلكرتونية



 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 اثٍ انٓيضى –عبيؼخ ثغذاد/ كهيخ انزشثيخ نهؼهٕو انظشفخ  انًؤعغخ انزؼهيًيخ .1

 لغى انفيضيبء  / انًشكض ؼهًيانمغى ان .2

 يبدح انؾبعجبد اعى / سيض انًمشس .3

 ؽضٕس انكزشَٔي أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 2222-2221 عُخ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ 29 )انكهي(ػذد انغبػبد انذساعيخ  .6

 2222 ربسيخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .يؼّٔطشق انزؼبيم  انؾبعٕة ٔيكَٕبرّاكزغبة انطبنت نًفٕٓو -1

 يًيضارّرؼشيف انؾبعٕة ٔ -2

  اػطبء انطبنت خجشِ في انزؼبيم يغ انؾبعٕة -3

 يفٕٓو انزاكشح ٔيؼشفخ إَاػٓب اكزغبة انطبنت -4

 يؼشفخ ٔؽذاد االدخبل ٔاالخشاط -5

 خجشح ػٍ اَظًخ انزشغيم اكزغبة انطبنت  -6
 

 

خراج وغيرها  يوصف المقرر التعرف على الحاسوب ومكوناته المادية من وحدات االدخال واال

، والبرامجيات من انظمة تشغيل وقواعد بيانات وتطبيقات باالضافة الى تعليم مايكروسوفت اوفس وورد 

 االكسل، بور بوينت



 ٔطشائك انزؼهيى ٔانزؼهى ٔانزمييى انًمشسيخشعبد  .9

  االْذاف انًؼشفيخ -أ
 .ٔانزؼبيم يؼٓبانزؼشف ػٍ انؾبعٕة اكزغبة انمذسح ٔانًٓبسح في  --1أ

 .انًكَٕبد انًبديخ ٔانجشايغيبداكزغبة يٓبسح انزًييض ثيٍ  --2أ

 انزؼبيم يغ نٕؽخ انًفبريؼ -3أ
 اكزغبة انطبنت انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ اَظًخ انزشغيم نهؾبعٕة -4أ
 اكزغبة انطبنت انمذسح ػهٗ ركٕيٍ يهفبد خبطخ ثّ ٔايكبَيخ ؽفظٓب ٔرغييش اعًٓب ٔيٕلؼٓب -5أ
 اكزغبة انطبنت انمذسح ػهٗ كزبثخ ٔسلخ ػًم ٔٔسد ٔؽفظٓب ٔاضبفخ عذأل ٔػُبٔيٍ   -6أ

  ثبنًمشساالْذاف انًٓبساريخ انخبطخ   -ة 

 يؼشفخ فزؼ ٔغهك انؾبعجخ  – 1ة

 انزؼبيم يغ نٕؽخ انًفبريؼ  - 2ة

 كزبثخ ٔانطجبػخ ثجشايظ انٕٔسد ٔاالكغم – 3ة

  اعزخذاو انجٕس ثٕيُذ  يؼشفخ   -4ة

 طشائك انزؼهيى ٔانزؼهى      

 انميبو ثششػ انًبدح انؼهًيخ ٔادخبل االيضهخ انؾيبريخ ٔانًُبلشخ  -

 . انذسط االنكزشَٔيانزذسيجبد ٔاألَشطخ في  -.

 . نإلفبدح يُٓبٔانًظبدس  إسشبد انطالة إنٗ ثؼض انًٕالغ االنكزشَٔيخ  -

 

 

 

 طشائك انزمييى      

 االخزجبساد انيٕييخ انًفبعئخ ٔاالعجٕػيخ انًغزًشح -

 .خالل انًؾبضشحانًشبسكخ في 

 رمذيى األَشطخ

 . اخزجبساد فظهيخ َٔٓبئيخ ٔأَشطخ

 

 



 االْذاف انٕعذاَيخ ٔانميًيخ -ط

 .انزمُيخ ٔعبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح  رًُيخ -  -1ط

 .ذياإلَزشَانؾبعٕة ٔ يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُيخ  – 2

 الدخبل انًؼهٕيبد نهؾبعٕة  انًزؼذدح انٕعبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُيخ – 3

 ,RAMح ٔ انزؼشف ػهٗ انًٕاطفبد انغيذح نهؾبعٕة يٍ ؽيش انزاكش ػهٗ انطبنت لذسح رطٕيش – 4

ROM.,Hard  

 رطٕيش لذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ اَظًخ رشغيم يخزهفخ ثبطذاساد يخزهفخ -5

 ػهٗ انزؼبيم يغ عطؼ انًكزت ٔركٕيٍ يهفبد خبطخ ثّ ٔرخضييُٓبرطٕيش لذسح انطبنت  -6

 رطٕيش لذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ ثشايظ انٕٔسد ٔكيفيخ اعزخذاو نٕؽخ انًفبريؼ نهطجبػخ ٔكيفيخ ركٕيٍ عذأل    -7

 

يغ ثشَبيظ االكغم ٔادخبل انجيبَبد ٔانًؼبدالد ٔسعى ػاللبد  رطٕيش لذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم  -8

 سيبضيخ 

 

  

 طشائك انزؼهيى ٔانزؼهى     

 طشيمخ طشػ األعئهخ ٔانًُبلشخ.طشيمخ انًؾبضشح / 

 ركهيفبد انفظم ٔانٕاعجبد انًُضنيخ. -2

 أعهٕة انًُبلشخ. -3

 انًشبسيغ انفشديخ ٔانغًبػيخ انًغزمهخ. -4

 اعزخذاو انؾٕاس ٔانًؾبدصبد إلصشاء لذسرٓى ػهٗ انزؾذس. -5

 اعزخذاو انزؼهى اإلنكزشَٔي -6

 انًمشساعزخذاو عٕعم كالط سٔٔو نزؼهيى انطالة يٕضٕع  -7

 

 

 

 طشائك انزمييى    

 

 إجراء االختبارات النظرية الشفىية والمكتىبة / اليىمية / الشهرية / النهائية.-1

 المشاريع الفردية المستقلة والعمل الجماعي. -2

 إعداد الملصقات البحثية والتعليمية -3

 النهائيةإجراء االختبارات اإللكترونية الشفىية والمكتىبة / الشهرية /  -4

 



 

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهيخ انزٕظيف ٔانزطٕس انشخظي (.انزأْيهيخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ-د 

 يغبالد انؾيبح.  يًكٍ نهطبنت رٕظيف انًؼشفخ انزي ؽظم ػهيٓب في يخزهف  -1د

 

االعزًبػيخ ٔانزشثٕيخ يٕالفّ  أٌ ركٌٕ لبدًسا ػهٗ االعزفبدح يٍ انًؼشفخ انزي عيزى رٕظيفٓب في -2د

 ٔانضمبفيخ.

 

 ٔانزخظض أٌ يكزغت يٓبسح انزذسيظ نيكٌٕ يذسًعب َبعًؾب في يغبنّ -3د

. 

 

 ثُيخ انًمشس .12

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشيمخ انزمييى طشيمخ انزؼهيى

1+2 2 
اٌ يزؼشف انطبنت 

ػهٗ عٓبص انؾبعٕة 

 ٔيكَٕبرّ

رؼشيف انؾبعٕة 

 ٔيكَٕبرّ
انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ 

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ 
3+4+5+

6 

 
4 

اٌ يزؼشف انطبنت 

 انًؼبنظ ٔانزاكشح 
 انًؼبنظ 

انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ

7+8+9+

12 
4 

اٌ يزؼشف انطبنت 

انمشص انظهت 

 ٔيشغالد االلشاص 
 انمشص انظهت 

انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ

12+13+

14+15+

16 
5 

اٌ يزؼشف انطبنت 

َظبو انزشغيم 

ٔيكَٕبد عطؼ 

 انًكزت

 َظبو انزشغيم 
انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ

17+18+

19+22 
4 

اٌ يزؼشف انطبنت 

 يبيكشٔعٕفذ ٔٔسد
 يبيكشٔعٕفذ ٔٔسد

انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ

23+24+

25+26 
4 

اٌ يزؼشف انطبنت 

 ػهٗ ركٕيٍ عذأل 
 يبيكشٔعٕفذ ٔٔسد

انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ

27+28+

29 
3 

اٌ يزؼشف انطبنت 

 يبيكشٔعٕفذ اكغم

ادخبل انجيبَبد ٔسعى 

 انؼاللبد انشيبضيخ

 االكغم

انًؾبضشح 

 ٔانًُبلشخ

االخزجبساد 

انشٓشيخ 

 ٔانيٕييخ



 انجُيخ انزؾزيخ  .11

انكزت انًمشسح  -1

 انًطهٕثخ
 اعبعيبد انؾبعٕة ٔرطجيمبرّ انًكزجيخ ) انغضء االٔل(

 اعبعيبد انؾبعٕة ٔرطجيمبرّ انًكزجيخ) انغضء انضبَي(

انًشاعغ انشئيغيخ  -2

 )انًظبدس(

عهغخ يغش انًظطفٗ نهؼهٕو "اعبعيبد انؾبعٕة ٔاالَزشَيذ -1

"د صيبد يؾًذ ػجٕد داس انذكزٕس نهُشش ٔانزٕصيغ 2212أفيظ 

 2213، ثغذاد 

  Microsoftششكخ يبيكشٔعٕفذ  7 َظبو رشغيم ٔيُذٔص-2
 االيشيكيخ 

-LeBlanc,Brandon.”A closer look  at the 
windows 7 SKUs”.Windows Team Blog 
Microsoft, 2000 
- Forouzan , Behrouz A. “Introduction to 
cryptography and network security “ 2228 
-Computing Fundamentals, Innovative 
Training Works USA, Inc,2006 
-Computer Literacy BASICS : A 
Comprehensive Guide to IC3 by Connie 
Morrison and Dolores Wells (2012) 

-My Parents Second Computer and Internet 
Guide, Beyond the Basic by Louise 

Latremouille and Dave Henry 2012 

انكزت ٔانًشاعغ انزي يٕطٗ  ( أ

ثٓب )انًغالد انؼهًيخ ،انزمبسيش 

).....،  

عًيغ انكزت انًغالد ٔانزمبسيش انخبطخ ثًكَٕبد انؾبعٕة 

 انٕٔسدرؼهيى اعزخذاو ٔ

انًشاعغ االنكزشَٔيخ ،يٕالغ  ( ة

 االَزشَيذ ،.....
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2012-4-om,9"Processor", techterms.c  ،2021. Edited. -1-Retrieved 14

↑ 
 Computer Hope (12-6-2020), "Memory" ،www.computerhope.com, 

Retrieved 14-1-2020. Edited.  

 

https://www.noor-

book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%B4%D8%B1%D8%AD-

%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%

AC-Word-2010-pdf 

https://nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Stu

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-Word-2010-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-Word-2010-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-Word-2010-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-Word-2010-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-Word-2010-pdf


dies/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D

9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9

%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D9%

84%D8%A2%D9%84%D9%8A/Skills/chapter4.pdf 

 
 
 

 خطخ رطٕيش انًمشس انذساعي .12

اخش انزطٕساد خطخ رطٕيش انًمشس انذساعي ْٕ يٍ خالل اضبفخ يؼهٕيبد ؽذيضخ ٔػٍ  

ٔانًغزغذاد ػٍ انًفشداد انًٕعٕدح في انًمشس انذساعي ٔرنك يٍ خالل اَضال طٕس أ يظبدس 

انكزشَٔيخ نهطهجخ رغبػذ انطهجخ ػهٗ يؼشفخ اخش  انزطٕساد ٔانزمُيبد انؾذيضخ في يغبل اعزخذاو 

  انؾبعٕة

 
 

 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 

 المؤسسة التعليمية  .1
 الهيثم  ابن / الصرفة للعلوم التربية كلية

 / المركز علميالقسم ال .2
 الفيزياء قسم

 

 102PHEMالكهربائية والمغناطيسية /  اسم / رمز المقرر  .3

 الحضوري  الدوام أشكال الحضور المتاحة  .4

 2022-2021/الفصل االول  الفصل / السنة  .5

 90=30×3     )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .الكهربائية والمغناطيسية واهميتها في حياتناتعرف الطلبة على أساسيات اهلدف: 

والدمج بين المعاني الفيزيائية والقوانين واالشتقاقات الرياضية وفتح أفق الطالب نحو النظريات العلمية  
 وتطبيقاتها.

 
 
 

 

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

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

 البرنامج. 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

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

تعريف التيار الكهربائي وكيفية ربط  -2أ     على المتسعات والمقاومات وانواع كل منها ومجاالت استخدامها وتطبيقها. 
 الدوائر الكهربائية وحساب المجاهيل فيها .  

 كيفية تبسيط الدوائر المعقدة وايجاد كل من التياروالفولتية والمقاومات فيها.  -3أ

 دراسة المواد المغناطيسية ومعرفة المجاالت المغناطيسية وحساباتها .    -4أ

 . ية في حياتنا وتطبيقاتهااهمية الكهربائية والمغناطيس -5أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

                                                        إكساب الطالب معرفة بعلم الكهرباء والمغناطيس نظريا.    - 1ب

 إكساب الطالب معرفة بعلم الكهرباء والمغناطيس عمليا.   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 . التعليم الحضوري التفاعلي المباشر. 

 . استخدام شاشة العرض )السبورة الذكية( 2

 . طرح األسئلة الفكرية واألمثلة المحفزة للتفكير خالل المحاضرات المتلّوة والمكتوبة.3

 المختبر العملي.. 4

 . المناقشة خالل مواقع التواصل والمواقع التعليمية مثل موقع تليكرام وكالسروم.5

 طرائق التقييم       

 الشهريةو  االختبارات اليومية . 1

 لفصلية ا االختبارات . 2

 النهائية  االختبارات . 3
 . الواجبات البيتية 4     

 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

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

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

 تقارير حول التطبيقات الحياتية للكهربائية والمغناطيسية في حياتنا  -3ج

   

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 . التعليم الحضوري التفاعلي المباشر. 

 استخدام شاشة العرض )السبورة الذكية( . 2

 . طرح األسئلة الفكرية واألمثلة المحفزة للتفكير خالل المحاضرات المتلّوة والمكتوبة.3

 . المختبر العملي.4

 . المناقشة خالل مواقع التواصل والمواقع التعليمية مثل موقع تليكرام وكالسروم.5
 



 
 
 
 
 

 

 طرائق التقييم     

 الشهريةو  االختبارات اليومية . 

 لفصلية ا االختبارات . 2

 النهائية  االختبارات . 3
  . الواجبات البيتية4     

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 التقارير الخاصة بتطبيقات الموضــوع واهميتها ـالحياتية   -1د

 القاء محاضرات عن التقارير التي يقوم الطالب بها.   -2د



 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / المساق   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1  
3 

 اساسية تعاريف ومبادئ  1-

 المادة و الشحنة -1

 ظاهرة التكهرب    -2

 العدد الذري   -3

 العدد الكتلي   -4

 النظائر    -5

 قانون حفظ الشحنة  -6

 تقسيم المواد   2 -1

 المواد الموصلة  -أ

 المواد العازلة  -ب        

 المواد شبه الموصلة -ج        

 

 قانون كولوم 

 

Coulomb's Law 

 

  محاضرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان  

 وواجب 

 

2 3 

 

 قانون كولوم  1-3

 مالحظات

لحلللل مسلللائل القلللو  بطريقلللة 

 المتجهات:

 . جمع المتجهات1

 . تحليل المتجهات2

 . قانون الجيب تمام3

 

 امثلة محلولة 

  (  أسئلة عامة عن الفصل األول

 محاضرة 

3 3 

 

 المجال الكهربائي  2-1

 خطوط القوة الكهربائية   2-2

أ / خطلللوط القلللوة الكهربائيلللة 

لمجال ناشيء عللن شللحنة 

نقطيللة معزولللة )أو كللرة 

 مشحونة(

ب/ خطللوط القللوة الكهربائيللة  

 لمجال ناشيء عن ثنائي القطب

 كثافة الخطوط

ج/ خطلللوط القلللوة الكهربائيلللة 

لمجللال ناشلليء عللن صلللفيحة 

 مشحونة

د/ خطلللوط القلللوة الكهربائيلللة 

 لمجال بين لوحين متوازيين

 مجال الكهربائيأشكال ال 2-3

 . مجال كهربائي منتظم1      

. مجال كهربائي غير  2

 منتظم

صفات خطوط المجال   2-4

 الكهربائي

 

 الفصل الثاني 

 Theالمجال الكهربائي 

 Electric Field 

امتحان   محاضرة

 وواجب 

حركللللللللة الجسلللللللليمات  2-5 3 4

المشللللللحونة فللللللي المجللللللال 

 الكهربائي

 

 

 

  محاضرة

 

 



 المجال الكهربائي المنتظم

حركلللة الجسللليم المشلللحون  -1

عندما يوضع ساكناً في المجللال 

 المنتظم

حركلللة الجسللليم المشلللحون  -2

عنللدما يقللذف بسللرعة عموديللة 

 على المجال

حسللللاب شللللدة المجللللال  2-6

 Eالكهربائي 

. شللللدة المجللللال الكهربللللائي 1

لشحنة نقطية معزولة مقللدارها 

(q.) 

( لعلللللدد ملللللن E. إيجلللللاد )2

 الشحنات النقطية

عللن ثنللائي  . المجال الناشلليء3

 Electric Dipoleالقطب  

الواقعة علللى  pأوالً: عند نقطة  

 امتداد محور ثنائي القطب

الواقعللة  Qثانيللاً: عنللد نقطللة 

علللى العمللود المنصللف لمحللور 

 ثنائي القطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان  

 وواجب 

 

5 3                        

علللللن  . المجلللللال الناشللللليء4

 التوزيع الشحني المتصل  

المجللال الناشلليء عللن شللحنة 

 موزعة بشكل صفيحة

 بعض التطبيقات األخر  

 

 محاضرة  

ومسائل  محلولة امثلة    3 6

 الفصل

 محاضرة  

 مقدمة 3 7

الفيض الكهربائي الناتج  3-2

  عن المجال الكهربائي

الفيض الكهربائي نتيجة   3-3

  شحنة نقطية

 سطح كاوس  3-4

      قانون كاوس 3-5

 الفصل الثالث 

 قانون كاوس
امتحان   محاضرة 

 وواجب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان  

 وواجب 

8 3 

 
تطبيقللللات علللللى قللللانون  3-6

 كاوس

. المجال الناشيء عللن شللحنة 1

 نقطية

. المجال الناشيء عللن خللط ال 2

 نهائي الطول من الشحنات

عللن شللحنة  . المجال الناشيء3

 موزعة بشكل صفيحة مستوية

. المجال الناشيء عللن شللحنة 4

 كروية الشكل

المجلللال الكهربلللائي بلللين  3-7

 محاضرة  



 لوحين موصلين متوازيين

 

مجللال الجسللم المشللحون  3-8 3 9

عنللدما يكللون فللي حالللة اتللزان 

 كهروستاتيكي

مقدار واتجاه شدة المجللال   3-9

الكهربلللللائي خلللللارج الجسلللللم 

النقللاط التللي تبعللد الموصل عند  

 مسافات صغيرة عن سطحه

                                             

 محاضرة  

مسائل امثلة محلولة و  3 10

 . الفصل 

امتحان   محاضرة  

 وواجب  

 مقدمة  4-1 3 11

فللرق الجهللد بللين نقطتللين  4-2

 واقعتين في مجال كهربائي

 عالقة الجهد بشدة المجال4-3

التكامل الخطي لشدة  4-4

 المجال الكهربائي

 الفصل الرابع

 الجهد الكهربائي 

The Electric 

Potential 

  محاضرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان  

 وواجب 

 

 حساب الجهد الكهربائي4-5 3 12

. إن الجهد الكهربائي  1

الناشيء عن الشحنة  

( عند أية نقطة qالنقطية )

 (  rواقعة على بعد قدره )

إذا كانت لدينا مجموعللة مللن .  2

، 1rالشللللحنات النقطيللللة )

2r ،... ،nr ملللن النقطلللة )

المطللللوب إيجلللاد الجهلللد 

 عندها.

. الجهد الناشيء عن ثنائي 3

 القطب 

  

 محاضرة  

.الجهللد الكهربللائي الناشلليء 4 3 13

 عن التوزيع الشحني المتصل

إذا كللان لللدينا شللحنة موزعللة 

 توزيعاً متصالً مثل:

 المشحون.. السلك  1

 . الحلقة المشحونة. 2

 . القرص المشحون.3

 . الصفيحة المستوية.4

الجهد الناشيء عن    -1

 حلقة مشحونة

 محاضرة  

جهللللد الجسللللم الكللللروي 4-6 3 14

المشحون عندما يكون في حالة 

 اتزان كهروستاتيكي

 الجهدانحدار  4-7

 سطوح تساوي الجهد4-8

  

 محاضرة  

طاقة الوضع الكهربائية 4-9 3 15

Electric Potential 

 محاضرة  



Energy 

. الطاقة الكامنة لمجموعة 1

 2qو  1qمكونة من شحنتين 

.الطاقة الكامنة لمجموعة 2

 تتكون من ثالث شحنات 

 

16 3 
 

 امثلة محلولة 

 تمارين الفصل الرابع

 

 
امتحان   محاضرة 

 وواجب  

  السعة 5-1 3 17

 المتسعاتأنواع  5-2

. متسلللللللعات ذات للللللللوحين 1

 متوازيين

 . متسعة كروية2

 . متسعة اسطوانية3

 فوائد المتسعات 5-3

 

 الفصل الخامس 

المتسعات )المكثفات(  

 والعوازل

  محاضرة 

 

 

 

 

 

      امتحان 

 وواجب 

 
حسلللاب السلللعة: لمتسلللعة  5-4 3 18

 ذات لوحين متوازيين

حسلللاب السلللعة: لمتسلللعة  5-5

 اسطوانية

حسلللاب السلللعة: لمتسلللعة  5-6

 الكرة المعزولة

 ربط المتسعات 5-7

 . الربط على التوازي1

 . ربط المتسعات على التوالي2

 

 محاضرة  

متسعة بلللوحين متللوازيين   5-8 3 19

 بينهما مادة عازلة:

الطاقللللللللة الكهربائيللللللللة  5-9

 المخزونة في المتسعات

المجللال الكهربللائي فللي  5-10

 مادة عازلة

 العوازل وقانون كاوس 5-11

 

امتحان   محاضرة  

 وواجب 

20  

3 

 امثلة محلولة 

 الفصل  أسئلةحل 

 

 

 
امتحان   محاضرة 

 وواجب 

 التيار 6-1 3 21

 كثافة التيار 6-1-1

 المقاومة 6-2

العوامل المللرثرة فللي 6-2-1    

المقاومللة الكهربائيللة لموصللل 

 معدني

 . درجة الحرارة1

 . الطول 2 

 . مساحة المقطع 3

 . نوع المادة  4

أنللللللواع المقاومللللللات  6-2-2

 ً  المستخدمة عمليا

 . المقاومة الثابتة )السلكية(1

 . المقاومات القياسية2

 الفصل السادس

 التيار و المقاومة        

 

امتحان   محاضرة 

 وواجب 



 . المقاومات المتغيرة3

. قنطرة وتستون 4

Wheatston Bridge 

ربط  6-2-3  3 22

 المقاومات 

 . ربط التوالي1

 . ربط التوازي2

 . الربط المختلط3

 المقاومة النوعية 6-3

العالقللة بللين المقاومللة  6-3-1

 والمقاومة النوعية لموصل

 قانون أوم 6-4

التيلللار وفلللرق قيلللاس  6-4-1

 الجهد

انتقلللاالت الطاقلللة فلللي  6-4-2

 الدائرة الكهربائية

 القوة الدافعة الكهربائية 6-5

 حل أسئلة الفصل 

 

  محاضرة  

 معادلة الدائرة  7-1 3 23

حسلللاب فلللرق الجهلللد فلللي 7-2

 الدائرة الكهربائية

الشلللبكات الكهربائيلللة ذات 7-3

 الدوائر المتعددة  

 قوانين كيرشوف 

 قانون كيرشوف االول للتيار

 قانون كيرشوف الثاني للجهد

 

  محاضرة  

طريقلللللة اسللللللتخدام قللللللانون   24

 كيرشوف 

 توصيل األعمدة الكهربائية7-4

. توصلللليل األعمللللدة عللللللى 1

 التوالي

 . ربط األعمدة على التوازي2

 المختلط. الربط  3

 

 

امتحان   محاضرة  

 وواجب 

  محاضرة   حل مسائل الفصل  25

 مقدمة  8-1   3 26

 المجال المغناطيسي8-2

 الفيض المغناطيسي  8-3 8-3

 اتجاه المجال المغناطيسي  8-4 8-4

لقوة علللى شللحنة كهربائيللة 5-8ا  8-5

 متحركة في مجال مغناطيسي 

حركة الجسيمات المشللحونة 8-6  8-6

 في المجال المغناطيسي

. جسيم يحمللل شللحنة موجبللة 1

( v( قللذف بسللرعة )qقللدرها )

بصللورة عموديللة علللى مجللال 

(، إن هللذا Bمغناطيسي منتظم )

الجسللليم سلللوف يتللل ثر بقلللوة 

 الفصل الثامن 

 المغناطيسية
  محاضرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 البنية التحتية   .11

الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 
 الكهرابئية واملغناطيسية  

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 
 اساسيات الكهرابئية واملغناطيسية 

الكتب والمراجع التي يوصى   (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  

 الكهرابئية واملغناطيسية 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 
 موقع الفريد يف الفيزايء

 
 

 (qvBمقدارها يساوي )

حون . إذا دخلللل جسللليم مشللل 2

 مجاالً مغناطيسياً بصورة مائلة

. إذا دخللللل الجسلللليم مجللللاالً 3

 مغناطيسياً غير منتظم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتحان  

 وواجب 

حركة جسللم مشللحون فللي   8-7 3 27

مجللالين كهربللائي ومغناطيسللي 

 متعامدين

يسري  ا8-8 موصل  على  لقوة 

كهربائي   تيار  في  فيه  موجود 

 مجال مغناطيسي 

 

 محاضرة  

ملف   8-9 3 28 على  االزدواج  عزم 

كهربائي  تيار  خالله  يمر 

 .موجود في مجال مغناطيسي

 

 محاضرة  

امثللة محلولللة و حلل مسللائل  3 29

 الفصل 

 محاضرة  

امتحان  تجريبلي شلامل لكلل  3 30

 الفصول 

 محاضرة  

     



 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 : الموضوعات التي تم اضافتها  وتحديثها في المنهج

 .إضافة مسائل اثرائية تهدف الى تطوبر مهارة الطلبة في حل المسائل الرياضية  الفصل األول:

 .إضافة مخطط يبين فيه االختالف في قاتون الجهد الكهربائي لكل نوع  :  الفصل الثاني

 تلخيص طريقة كيرشوف عمليا على الدوائر مع إضافة امثلة على تطبيقها:  الفصل السابع

 الفصل الثامن : إضافة أنواع الحركة للشحنة داحل المجال المغناطيسي

 مجال كهريائي ةمغناطيسي حركة شحنة داخل                                     

 إضافة مفهوم عزم االزدواج                           

 إضافات لمعاني فيزيائية كثيرة داخل مفردات الفصول.  -1:  ويضاف لهذا

 إضافة أمثلة محلولة كثيرة داخل الفصول. -2

 إضافة أشكال فيزيائية في مختلف الفصول.  -3

 
  

 

 أساتذة المادة: 

هناء ابراهيم , د. طاهر  .، د شيماء قاسم عبدالحسن، ، د.   علي جاسمكريم )د. 

 ( حمد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 لمادة الميكانيك الكالسيكي / المرحلة االولى  نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ اٌظشفخ / إثٓ اٌهُضُ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌفُضَبء / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

 ىبُٔه اٌىالعُىٍ اٌُّ عُ / سِض اٌّمشسإ .3

 / اٌّشؽٍخ األوًٌ  طٍجخ اٌذساعبد األوٌُخ اٌفئخ اٌّغزهذفخ .4

 ) ؽضىسٌ ( اٌذواَ اٌُىٍِ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .5

 2022 - 2021 اٌفظً / اٌغٕخ .6

 أعجىع x 20  عبػخ 3 ( اٌىٍٍ )ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .7

 2022/  3/  22 سَخ إػذاد هزا اٌىطفأر .8

 :  أهذاف اٌّمشس .9

ثبٌّجبدئ اٌؼبِخ واٌخبطخ ثّبدح اٌُّىبُٔه اٌىالعُىٍ فُّب َخض اٌؾشوخ ثأٔىاػهب ِغ  ٍجخرضوَذ اٌط -1

 .ششػ ورفغُش اٌمىأُٓ اٌّزؼٍمخ ثهب 

عزفبدح واٌزؼبًِ ثهب فٍ اٌّشىالد اٌُّىبُٔىُخ ووُفُخ اإل ثبٌّهبساد اٌؼٍُّخ ٌٍزؼبًِ ِغ ٍجخرضوَذ اٌط -2

 اٌّىالف اٌّخزٍفخ .

 . ػٓ اٌُّىبُٔه اٌىالعُىٍاٌُىُِخ ِٓ اٌؾُبح  لؼُخوا ِضٍخأ ششػ ورىضُؼ -3

 

ب َىفش وطف اٌّمشس هزا إَغبصاً ِمزضُبً ألهُ خظبئض اٌّمشس وِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزىلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾمُمه

ثُٕهب وثُٓ وطف . والثذ ِٓ اٌشثظ  عزفبدح اٌمظىي ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخِجشهٕبً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك اإل

 .   اٌجشٔبِظ



 

 :  وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد   .11

 

 : هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ

  .اٌىالعُىٍ  اٌؾظىي ػًٍ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ فٍ اٌُّىبُٔهفٍ  ٍجخرّىُٓ اٌط -1 أ

  . رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌفُضَبء ثشىً ػبَخظىطبً ثشاص اٌىُّبد األعبعُخ واٌّشزمخ فٍ اٌُّىبُٔه وإ -2 أ

  . اٌؼذدَخ ووؽذارهب ثٕظبَ اٌىؽذاد اٌؼبٌٍّاٌىُّبد و خٌزؼشف ػًٍ اٌىُّبد اٌّزغها -3 أ

  . ػٕهباٌُىُِخ ِضٍخ ِٓ اٌؾُبح اخزٍف أٔىاع اٌؾشوخ واٌزشوُض ػًٍ ششػ اٌمىأُٓ ػٓ ِ -4 أ

   
 

  :  هذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشساأل -ة 

  . ثشىً ػبَ ٌٍؾظىي ػًٍ اٌّؤهالد اٌؼٍُّخ رخض اٌفُضَبءٍجخ رهُئخ اٌط -1 ة

وزغبة إوثبٌزبٌٍ  ِىاضُغ اٌُّىبُٔه ششػ فٍ اٌؾذَضخ وزغبة ِهبساد اٌزذسَظ اٌّخزٍفخإؽش اٌطٍجخ ػًٍ  -2 ة

 .  اٌخجشح فٍ اٌزؼبًِ ِغ شزً ِىاضُغ اٌفُضَبء

  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ

ِزؾبٔبد اٌشفىَخ واٌمظُشح ػٓ طشَك اإل،  اٌخبطخ ثؼٍُ اٌُّىبُٔه اٌىالعُىٍ اٌؼٍُّخػطبء اٌّؾبضشاد إ

   . ِزؾبٔبد اٌزؾشَشَخ ٌظمً ِب رؼٍّه اٌطٍجخاإلو ، األِضٍخ إٌمبشُخ ثبٌؾىاس راد اٌؼاللخ ثبٌّىضىع

 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ

 .دساعٍ  ٔهبَخ وً فظًفٍ ِزؾبٔبد اإل+  غشَؼخاٌِزؾبٔبد اإلشهشَخ + اٌِزؾبٔبد اإلعشاء إ

 

 
 

 :  هذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخاأل -ط

عبثخ ِٓ خالي طشػ األعئٍخ واإل خزظبطهإىِبد اٌزٍ دسعهب فٍ ِغبي ِٓ رطجُك اٌّؼٍ ٍجخرّىُٓ اٌط -1 ط

  . و اإلعبثخ ػٍُهب ِٓ خالي إٌمبػ اٌّفزىػ ٌغبَخ اٌّؾبضشح اٌمبدِخأػٍُهب فٍ ِغزّغ اٌظف 

  
 

  . ( اٌشخظٍاألخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  اٌّهبساد )واٌزأهٍُُخ إٌّمىٌخ  اٌؼبِخاٌّهبساد  -د 

 خػٕذ رؼشضه ألٌ ِشىٍ وِغزمجالً  ِزالن اٌّؼٍىِبد اٌؼٍُّخ رخض اٌُّىبُٔه ورطجُمهب آُٔبً إاٌطٍجخ ػًٍ ؽش  -1 د

 .  رىاعهه

ؽذس ٌّىاوجخ أ اٌّزىفشح فٍ اٌؾبعجبد واٌّىثبَالدرظبي واٌزىضُؼ اٌؾذَضخ رفؼًُ إعزخذاَ وعبئً اإل -2 د

 .  اٌزطجُمبد اٌؾُبرُخ اٌّشرجطخ ِغ اٌّؾبضشاد اٌؼٍُّخ إٌظشَخ

 



  : خ اٌّمشسـُـٕـث  .11

 اٌغبػبد األعجىع

 

ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

عُ اٌىؽذح / أو إ

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

 3=  1×3 وياأل

 

اٌّؼشفخ وزغبة إ

فٍ فهُ ِؼًٕ  اٌؼٍُّخ

اٌؾشوخ فٍ ثؼذ واؽذ 

فُخ رطجُمهب فٍ ووُ

و ااٌؾشوخ فٍ ثؼذَٓ 

 .أثؼبد  صالصخ

اٌمُبعبد واٌؾشوخ فٍ 

 ثؼذ واؽذ

 ؽضىسٌ

 ٔظشٌ

ؽً ِغبئً 

اٌفظً داخً 

 . اٌظف

 3 = 1×3 اٌضبٍٔ

 

وزغبة اٌّؼشفخ إ

اٌؼٍُّخ فٍ فهُ ِؼًٕ 

اٌؾشوخ فٍ ثؼذ واؽذ 

فُخ رطجُمهب فٍ ووُ

و ااٌؾشوخ فٍ ثؼذَٓ 

 .أثؼبد  صالصخ

 اٌؾشوخ فٍ ثؼذ واؽذ
ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ِزؾبْ شفىٌإ

 3 = 1 ×3 اٌضبٌش

 

فهُ ِؼًٕ اٌىُّبد 

 واٌؼذدَخ خاٌّزغه

 

 خاٌىُّبد اٌّزغه

 واٌؼذدَخ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ؽً اٌّغبئً

 3 =1 ×3 اٌشاثغ

 

فهُ اٌضشة اٌؼذدٌ 

 رغبهٍواإل

 

رغبهٍ اٌضشة اإل

 واٌؼذدٌ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ِزؾبْ شفىٌإ

 3 = 1×3 اٌخبِظ
 

 فهُ اٌؾشوخ فٍ ثؼذَٓ

 

اٌؾشوخ فٍ ثؼذَٓ 

 شزمبق لىإُٔهبإو

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ؽً اٌّغبئً

  3 = 1 ×3 اٌغبدط

 

اٌؾشوخ فٍ ثؼذَٓ 

 اٌمزائف

 

 اٌؾشوخ فٍ ثؼذَٓ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ؽً اٌّغبئً



 3 = 1×3 اٌغبثغ
شهشٌ  ِزؾبْإ

 رؾشَشٌ 
 رمُُُ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ِزؾبْ إ

 ثغُّغشهشٌ 

 اٌّىاد اٌغبثمخ

 3 = 1 ×3 اٌضبِٓ

 

رؼشَف لىأُٓ ُٔىرٓ 

فٍ اٌؾشوخ وِزً 

رغزخذَ فٍ اٌّىالف 

 اٌّخزٍفخ

شزمبق إاٌزؼشف و

 لىأُٓ ُٔىرٓ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ِزؾبْ شفىٌإ

 3 = 1 ×3 اٌزبعغ

 

زؼبًِ ِغ لىأُٓ اٌ

اٌؾشوخ ثىعىد 

 ؽزىبناإل

ي ؽزىبن ولىاإل

 اٌّغٍطخاإلؽزىبن 

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ
 ِزؾبْ شفىٌإ

 3 = 1 ×3 اٌؼبشش

 

اٌزؼشف ػًٍ اٌؾشوخ 

ذائشَخ إٌّزظّخ اٌ

وغُش إٌّزظّخ 

 شزمبق لىإُٔهبإو

 اٌؾشوخ اٌذائشَخ
ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 راد اٌؼاللخ

اٌؾبدٌ 

 ػشش
 اٌؾشوخ اٌذائشَخ فهُ اٌغبرثُخ 3 = 1 ×3

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

رىٍّخ  ؽً 

اٌّغبئً راد 

 اٌؼاللخ

 3 = 1×3 اٌضبٍٔ ػشش

 

فهُ اٌشغً واٌطبلخ 

 شزمبق اٌمىأُٓإو

 

 اٌشغً واٌطبلخ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 راد اٌؼاللخ

 ؽفع اٌطبلخ فهُ لىأُٓ اٌؾفع 3 = 1×3 اٌضبٌش ػشش
ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 راد اٌؼاللخ

 3 = 1×3 اٌشاثغ ػشش

 

فهُ اٌضخُ اٌخطٍ 

ذفغ ؤظشَخ اٌضخُ واٌ

 اٌذفغ –اٌخطٍ 

 واٌزظبدِبد

اٌضخُ اٌخطٍ واٌذفغ 

 واٌزظبدِبد

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 اٌّزؼٍمخ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اٌخبِظ 

 ػشش
3×1 = 3 

 

فهُ اٌضخُ اٌخطٍ 

واٌذفغ ؤظشَخ اٌضخُ 

اٌذفغ  –اٌخطٍ 

 واٌزظبدِبد

اٌضخُ اٌخطٍ واٌذفغ 

 واٌزظبدِبد

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

رىٍّخ 

اٌّىضىع 

 وؽً اٌّغبئً

اٌغبدط 

 ػشش
3×1 = 3 

شهشٌ  ِزؾبْإ

 رؾشَشٌ 
 رمُُُ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ِزؾبْ إ

شهشٌ ثىً 

 اٌّىاد اٌغبثمخ

  3 = 1 ×3 اٌغبثغ ػشش

 

ِبهٍ اٌؾشوخ 

ُخ و لىإُٔهب اٌذوسأ

وسثطهب ثبٌؾشوخ 

 ٔزمبٌُخاإل

 اٌؾشوخ اٌذوسأُخ
ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 اٌّزؼٍمخ

 3 = 1 ×3 اٌضبِٓ ػشش

 

اٌطبلخ اٌؾشوُخ فهُ 

وػضَ  اٌذوسأُخ

 اٌمظىس اٌزارٍ

 اٌؾشوخ اٌذوسأُخ
ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 اٌّزؼٍمخ

 3 = 1 ×3 اٌزبعغ ػشش

 

ػضَ اٌذوساْ واٌغغُ 

 اٌغبعئ

 اٌؾشوخ اٌذوسأُخ
ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ؽً اٌّغبئً 

 اٌّزؼٍمخ

 3 = 1 ×3 اٌؼششوْ
شهشٌ  ِزؾبْإ

 رؾشَشٌ 
 رمُُُ

ؽضىسٌ 

 ٔظشٌ

ِزؾبْ إ

شهشٌ ثىً 

 اٌّىاد اٌغبثمخ



 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ :   .12

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

1 - Classical Mechanics for Physics 

Graduate Students , ERNESTO 

CORINALDESI , 1998 .  

2 - Classical Mechanics , R. DOUGLAS and 

GOREGE , 2006 .  

 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ ) اٌّظبدس ( -2

1 - Physics for Scientists and Engineers 

with modern physics , SERWAY and 

JEWETT , 9 Edition , 2014 .  

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً  -أ  2

 ، اٌزمبسَش ،..(  ثهب )اٌّغالد اٌؼٍُّخ

 .  2002ُخ ٌٍّؤٌف هشثشد غىٌذشزبَٓ ، اٌُّىبُٔىب اٌىالعُى -1

  .  2014ُىُخ ٌٍّؤٌف ِبَىً وىهُٓ ، اٌُّىبُٔىب اٌىالع -2

   2020ٌُّىبُٔىب اٌىالعُىُخ ٌٍّؤٌف ِؾّىد ؽّضح ضبؽٍ ، ا -3

ِىالغ  اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ، -ة  2

 ... االٔزشُٔذ ،

 شجىخ اٌفُضَبء اٌزؼٍُُّخ .  -1

 ِىلغ اٌفشَذ فٍ اٌفُضَبء .  -2

 ِىلغ ٔبعب ثبٌؼشثٍ ٌٍفُضَبء .  -3

 : اٌذساعٍخطخ رطىَش اٌّمشس   .13

  

فشع فٍ  ٍّؼشفخ اٌؼٍُّخ فٍ اٌفُضَبء وخظىطبً ٌاٌزمذَ اٌهبئً ِغ الئُ زؾغت ِب َثرطىَش اٌّفشداد 

ِضً إضبفخ ِىاضُغ إصشائُخ ِٓ والغ ؽُبرٕب اٌُىُِخ ورفغُش طجُؼزهب اٌؾشوخ وفك  اٌىالعُىٍ اٌُّىبُٔه

 ِبَذسعه اٌطٍجخ فٍ ِبدح اٌُّىبُٔه اٌىالعُىٍ . 

 
 

 اٌىبدس اٌزذسَغٍ ٌّبدح اٌُّىبُٔه اٌىالعُىٍ / اٌّشؽٍخ األوًٌ : 

 أ.د.سػذ ؽُّذ ِغُذ .  -1

 أ.د.هبدٌ عجبس ِغُجً .  -2

 أ.َ.د.ِظطفً وبًِ عبعُ .  -3

 َ.فشاط وبظُ ٔظُف .  -4
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 ارتباط هذه احلقوق ابلتشريعات والقوانني احلالية  

 
 وامهية املمارسات الدميقراطية حسب االنظمة الدولية  

 
 ومشاركة الفرد ابلرأي الواضح يف ممارسته لعملية االنتخاابت

 خدمة املواطن واجملتمعوهذه االراء البناءة تصب يف 

 
 النافذ حاليا  2005بيان اهم احلقوق اليت يتمتع فبها الفرد يف اجملتمع العراقي يف ظل دستور  

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

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

 البرنامج. 



 بيان امهية التعايش السلمي االجتماعي للمرأة  
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

    االهداف المعرفية -أ

 لحقوقه العامة واحترام حقوق االخرين ان فهم الطالب   -1أ

 حسب التشريعات القديمة واالديان السماوية وممارسته  -2أ

  .الحق قي الرأي في مجاالت الحياة السياسية واالقتصاد واالجتماعية  -3أ
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 بيان حقوق المرأة والفرد بصورة عامة      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

انضمامهم للصفوف االفتراضية   وذلك عن طريق  االمثلة –طرح االسئلة  –المناقشة  -الحوار –المحاضرة 

اليومية  )كوكل كالس رووم(، المحاضرة التفاعلية عن طريق االنترنيت )الصف االفتراضي(، االمتحانات 

عن طريق كوكل فورم، المحاضرة المسجلة التي تزود الحقا الى الطلبة الذين لم يستطيعوا الحضور في 

المحاضرة التفاعلية، التواصل مع الطلبة عن طريق برنامج التواصل االجتماعي تليكرام، تزويدهم بأدبيات  

 مطبوعة تخص المحاضرة عن طريق الصف االفتراضي.

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 اسئلة يومية من خالل المحاضرات والواجبات البيتية واالمتحانات اليومية والشهرية 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المناقشة الجادة والفعلية واالجابة الصريحة والواضحة لالسئلة  -1ج

 ربط المفردات مع االحداث اليومية ومناقشتها  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

انضمامهم للصفوف االفتراضية )كوكل كالس رووم(، المحاضرة التفاعلية عن طريق االنترنيت )الصف  



 

االفتراضي(، االمتحانات اليومية عن طريق كوكل فورم، المحاضرة المسجلة التي تزود الحقا الى الطلبة  

التفاعلية، التواصل مع الطلبة عن طريق برنامج التواصل الذين لم يستطيعوا الحضور في المحاضرة 

 االجتماعي تليكرام، تزويدهم بأدبيات مطبوعة تخص المحاضرة عن طريق الصف االفتراضي.

 

 طرائق التقييم     

 

 االمثلة  –طرح االسئلة  –المناقشة  -الحوار –المحاضرة 

 
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 مناقشة االحداث اليومية "االخبار" واالجابة عنها  -1د

 مشاركة الطلبة  -2د

 -3د

     -4د



 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3 +

4 
4 

اكتساب معرفة حقوقه  

العامة وحقوق  

االخربن من خالل 

الحقوق في  

الحضارات واالديان  

والتشريعات الحديثة  

في المجتمعات وفي 

االمور السياسية  

واالقتصادية 

 واالجتماعية

حقوق االنسان في 

الحضارات القديمة/  

العراقية اليونانية  

 الرومانية 

 نظري  
امتحان +  

 نشاط يومي

5+6+7 +

8 
4  

 

دستور جمهورية 

العراق ) الحقوق  

االقتصادية 

واالجتماعية 

 والسياسية والثقافية (  
 
 

 امتحان   نظري  

9+10 +

11+12 
  

االعالن العالمي  

 لحقوق االنسان  
مضمون االعالن  

العالمي االعتراف 

 الدولي ومراحله  
المنضمات غير 

 الحكومية  
المنظمات غير 

 الحكومية 
 

 امتحان  نظري 

13+14 +

15+16 
  

 مراحله  

مات غير ظالمن 

 الحكومية  

المنظمات غير 

   الحكومية

 
 

 امتحان  نظري 

17+18 +

19+20 
  

 
  -تعريفها-لديمقراطية

مظاهر -الصعوبات

 الديمقراطية  

 امتحان  نظري 
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الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 
 حقوق االنسان والدميقراطية  

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 
 حقوق االنسان والطفل , حقوق االنسان والدميقراطية  

الكتب والمراجع التي يوصى   ( أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  
 تقارير االمم املتحدة حلقوق االنسان 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 

تليكرام، الصف االفرتاضي  توفر خدمة االنرتنيت، برانمج التواصل االجتماعي 
 كوكل كالس رووم
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ودعمها  وذلك بربطها في الواقع االجتماعي الذي يمر به البلد او السياسي ,  تعزيز المنهج باألمثلة  

من خالل بيان الحقوق في الدول االخرى وبما يتوافق مع الشريعة االسالمية   بصور توضيحية 

 الغراء  ومحاولة تعريف الطلبة بجميع حقوقهم . 

 

 

 

 ركائزها والياتها 

 
21+22 +

23+24 +

25 
  

حق المرأة في التعايش  

 السلمي واالجتماعي  
 امتحان  نظري 

26+27 +

28+29 +

30 
  

يمقراطي  دالدستور ال

العالقة بين 

الديمقراطية وحقوق  

 االنسان

 امتحان   نظري 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 المؤسسة التعليمية  .1
 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 / المركز علميالقسم ال .2
 قسم الفيزياء 

 رياضيات PHMT1 106  اسم / رمز المقرر  .3

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 البكالوريوس

 الفصل / السنة  .5
 وحسب الجدول المعلن بالقسم    حضوريالدوام  

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6
2021/2022 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 ساعة دراسية    90

 أهداف المقرر .8

لتفسير  االساسية  والقوانين  بانواعها  الحركة  ميكانيكية  لفيزياء  االساسية  المباديء  على  الطالب  تعليم 

 ظواهرالحركة الطبيعية واعداد الطالب الطلبة بكيفية شرح او تفسير هذه الظواهر وقوانينها 

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

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 . ان يتذكر الطالب المعلومات والقوانين المعطاة في المقرر الدراسي -1أ
 . ان يفهم الطالب مواضيع المقرر والمسائل الرياضياتية المتعلقة بها-2أ
بالية  والقوانين المتعلقة ومن ثم الكميات المرتبطة بها ، الكميات االساسية القياسية ووحدات قياسهاتعريف   -3أ

وصف قوانين الحركة االساسية مع امثلة واقعية مستخرجة من الحياة   حدات قياسها.حساها وكيفية تحديد و

 .اليومية. التسلسل االنسياني في شرح انواع حركة االجسام وشرح القوانين اخاصة لكل حركة
ان يتمكن الطالب من تحليل نص السؤال وترتيب المعلومات لالستفادة منها في الحل والحصول على نتائج -4أ

 . حة صحي
 . ان يكون الطالب مسائل تتعلق بمواضيع المقرر ومن ثم التوصل الى حلها بشكل صحيح -5أ
 . ان يَكون الطالب افكارا حول مادة المقرر ويعرف كيفية استنباط القوانين المناسبة لحلها  -6أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .الرياضياتية المطلوبة والمتعلقة بمفردات المقرران يبرهن الطالب القوانين  - 1ب
 . ان يستخدم الطالب القوانين المناسبة للحل في كل مسالة  – 2ب
 .ان يجيد الطالب الربط بين المواضيع التي يمكن الربط بينها ضمن مفردات المقرر – 3ب
    .مهارة استخدام وسائل التدريس الحديثة في شرح المواضيعإكساب الطالب   -4ب
 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 حضورية المحاضرات  .1
 . اسلوب المناقشة .2
  الحضورية للمحاضرة والتوضيحية  الداعمة الفيديوات  .3

 طرائق التقييم       

 رات اليومية والشهرية  االختبا. 1
 تكليف الطالب بمهمات دراسية يثاب عليها  . 2   
 مواضيع الرياضيات ومفردات المقرر تكليف الطالب بعمل تقارير ضمن . 3   

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يبدي الطالب اهتماما بما يقدمه التدريسي من شرح للمادة الدراسية  -1ج
 ان يمتلك الطالب قناعة كافية عن اهمية المادة التي يتلقاها-2ج
 ان يتمكن الطالب من تنظيم المعطيات التي لديه لحل المشكالت الرياضياتية  -3ج
ان يتمكن الطالب من مناقشة وتبرير الحلول للمشكالت الرياضياتية واقتراح بعض الحلول االخرى   -4ج

 المحتملة للمشكلة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 النظر  وجهات ودعم والتدريسي الطالب بين المناقشة  اسلوب  باستخدام التعليم  .1       



 

 واالجوبة السريعة وتكليف الطالب بالحل على السبورة    األسئلةالتعليم باستخدام   .2       

 .التعلم عن طريق جعل الطالب مدرسا لتعزيز ثقته بنفسه 3       

 .التعلم عن طريق العصف الذهني بين الطالب  4       

 

 طرائق التقييم     

 

 اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي  -1
 اسلوب المالحظة   -2
 االمتحانات الحضورية  -3
 التقارير و الواجبات  -4

 
 التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

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

 التطبيقات الحياتية المرتبطة مع المحاضرات العلمية النظرية

 توظيف المعلومات المكتسبة في المجال الحياتي   -2د
 خالل الربط بين التعليم التقليدي و التعليم االلكتروني التطوير الشخصي من  -3د
 كفوء يتمكن من نقل خبراته الطالب مستقبال  بناء شخصية مدرس  -4د

    



 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

فهم نظم االعداد والدوال  12=4×3 1+2+3+4

الرياضية والغاية  

 واالستمرارية  

1- Functions 

2-Functionsanalysis 

and graphic 

3-Properties 

functions 

4-Mathematical 

models 

5-Limit and 

continuty 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

تمكين الطالب من فهم  12=4×3 5+6+7+8

المعالدله الخطية والصيغة  

العامه لها والخط الموازي  

 وبعض التطبيقات  

1-Equation of line 

2-General forms for 

equations of lines 

3-Parallel lines 

4-Perpendicular 

linesAngle between 

lines 

5-Physical 

application 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

9+10+11+

12 
فهم المشتقة و طرق  12=4×3

 االشتقاق االشتقاق
 

1-Derivatives 

2-General rules 

3-Slope and rates 

4-Techniques of 

derivatives 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

13+14+15

+16 
تمكين الطالب من تطبيق   12=4×3

المشتقة  بالمسائل و  

 تطبيقاتها  

1-Chain rule 

2-Maximum and 

minimum 

3-Implicit 

Differentiation 

4-Application 

 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

17+18+19

+20 
فهم التكامل والقواعد    12=4×3

العامة وطرق التكامل   

 وتطبيقاتها 

 

1-Integration 

2-General rules 

3-Integration 

Methods 

4Application(Work, 

Pressure ,Heat and 

Force 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

21+22+23

+24 
تمكين الطالب من اشتقاق   12=4×3

معكوس الدوال المثلثية  

ومعرفة بعض الخواص  

 وتكاملها 

1-Trigonometric 

Functions 

2-Properties 

3-Derivative 

4-Integral 

Application 

 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية
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الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 
International  edition (Thomas) part 1 

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 

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  

 

والمراجع التي يوصى  الكتب  ( أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  

Calculus and analytic geometry by  (George B-

Thomas). 

 

Calculus by (Ross L.Finney, George B-

Thomas,Jr.) part 1. 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 

https://youtu.be/zViH7WK8eNA 
https://youtu.be/zlLxSz23agw   

https://youtu.be/sBX4TUWja_A 
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25+26

28+27+ 

اشتقاق  تمكين الطالب من  12=4×3

الدالة  االسية 

واللوغارتمية ومعرفة  

 بعض الخواص وتكاملها 

1-Expoential and 

logarithmic 

function 

2-Properties 

3-Derivative form 

 

 

 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

تمكين الطالب من تطبيق   6=2×3 30+29

التكامل في المسائل 

 الحياتية  

Integral Form 

Application 
 المحاضرة 
 الحضورية 

 والمناقشة 

 االمتحانات 
 الحضورية 

اليومية )   
 ) والشهرية

https://youtu.be/zViH7WK8eNA
https://youtu.be/zlLxSz23agw
https://youtu.be/sBX4TUWja_A


اثراء مواضيع المشتقة و التكامل بالمزيد من االمثلة لتمكين الطالب من التعرف على طرق    .1

 الحل المختلفة. 
 المواضيع التي لها عالقة بتطبيقات المشتقة و التكاملالتركيز على بعض -2

 

 

 م. هديل حسين لعيبي      و     عبير حسين 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .2

 علم النفس التربوي  اسم / رمز المقرر  .3

 لكترونية الصفوف ا أشكال الحضور المتاحة  .4

 3022-2021 الفصل / السنة  .5

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6
ساعات إمتحانية  8= 2* 4ساعات اسبوعيا( +   8) 4*  2

 شهرية

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

 أ: تعرف الطلبة على اهمية علم النفس وعلم النفس التربوي وفروعه واهدافه    

 ب: تعرف الطلبة بدور علم النفس التربوي في حياتهم الخاصة من خالل الموضوعات التي يتناولها  

 في كيفية التعامل مع الطلبة من خالل مفاهيم علم النفس   : تعرف الطلبةج

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

 تخرجهم وممارسة مهنة التدريس.    
 

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

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

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9



 

   االهداف المعرفية -أ

 تعرف على علم النفس واهميته وفروعه ومدارسه واهدافه.  -1أ

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

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

 االنتباه واالحساس واالدراك, والتذكر والنسيان 
تعرف الطالب على الفروق الفردية, ونظريات التعلم ودورها في  -4أ

 توصيله لمادته التي سيدرسها بعد تخرجه 
 تعرف الطالب على نظرات التعلم  -5أ         
 تعرف الطالب على التغذية الراجعة, انتقال اثر التعلم, المفاهيم(   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

عات تدريب الطلبة على كيفية اداء المحاضرات داخل القا  – 1ب

 الدراسية 

 ليتمكن من اداء عمله بعد تخرجه 

  ان يتمكن من تطبيق مفاهيم علم النفس مع طالبه خالل عمله  – 2ب

  

  
 طرائق التعليم والتعلم       

التعليم   ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،   عن بعد المحاضرةطريقة 

 .االلكتروني
 البحوث الخاصة قي المنصات االلكترونية 

 طرائق التقييم       

االمتحانات الشهرية,   النشاط اليومي ) تقارير عن موضوع المحاضرة +  

   داخل الصفوف االلكترونية تحضير يومي(

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطلبة مفاهيم علم النفس تعليم -1ج

 .  جعل الطالب قادرا على الربط بين المادة العلمية وبين نماذج من بحوث -2ج

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

 

  
المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 والتطور الشخصي (. التوظيف 

 مهارات االطالع على الموضوعات والكتب  ذات الصلة بمادة   -1د

 علم النفس التربوي 

 ل المعلومات للطالب وفق اسس علمية مهارة كيفية ايصا-2د

 مهارة كيفية التعامل مع الطالب وفق  مفاهيم علم النفس -3د



 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 4*2 االول 
التعرف على علم  

 النفس 

ما هو علم النفس,  

تعريفه, اهدافه,  

 فروعه, مدارسه. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 التعرف على السلوك  4*2 الثاني  
السلوك , محددات  

البيولوجية,  السلوك 

 البيئية. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 الثالث 
السلوك , محددات  

السلوك البيولوجية,  

 البيئية. 

تعريف علم النفس  

التربوي, اهميته,  

العملية التعليمية وعلم  

 النفس التربوي. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 الرابع 
التعرف على نماذج  

 في علم النفس التربوي 

نموذج كالوسماير  

وكودوين, نموذج 

جلزر,   –روبرت 

 نموذج بنيامين بلوم. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 الخامس 
التعرف بطرائق علم  

 التربوي النفس  

طريقة المالحظة  

العلمية, المالحظة  

الذاتية, المالحظة  

 الطبيعية. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 السادس 
التعرف بطرائق علم  

 النفس التربوي 

الدراسات التتبعية,  

المنهج االكلينيكي,  

 المنهج التجريبي. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 التعرف على الدافعية  4*2 السابع

تعريف الدافعية,  

تصنيفها, وظائفها,  

استراتيجية استثارة  

 الدافعية. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 الثامن 
التعرف على االنتباه  

 واالدراك الحسي 
االنتباه  التعرف على 

 واالدراك الحسي 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 التاسع
التعرف على االنتباه  

 واالدراك الحسي 

تعريف االدراك, 

تعريف االحساس,  

اقسام االحساس,  

العوامل المؤثرة في  

 االحساس واالدراك. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 التعرف على الذاكرة   4*2 العاشر 
تعريف الذاكرة,  

 انواعها, نظرياتها. 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

الحادي  

 عشر 
 التعرف على النسيان  4*2

تعريف النسيان,  

 نظرياته. 
 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 إمتحان باستعمال   نظريالتعرف على الذاكرة  التعرف على الذاكرة   4*2 الثاني عشر



 

 

 

 

 

التعليم   والنسيان والنسيان

 االلكتروني

 و نشاط يومي

 التعرف على التفكير  4*2 الثالث عشر

تعريف التفكير, 

اغراضه, انواعه, 

الجيد,  صفات المفكر 

 طرق استثارة التفكير 

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 الرابع عشر
التعرف على الفروق  

 الفردية 

تعريف الفروق  

الفردية, انواعها,  

اسبابها, توزيعها,  

 كيفية مراعاتها 

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

الخامس  

 عشر 
2*4 

التعرف على الفروق  

 الفردية 

االطفال غير العاديين, 

االطفال بطيئوا التعلم,  

االطفال المتخلفين 

عقليا, االطفال 

المضطربون انفعاليا  

وغير المتكيفين  

 اجتماعياً. 

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

السادس  

 عشر 
2*4 

التعرف على نظريات  

 التعلم 

نظرية االشراط  

الكالسيكي لـ ) ايفان  

 بافلوف(. 

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 السابع عشر
التعرف على نظريات  

 التعلم 

نظرية التعلم االجرائي  

 لـ )سكنر(. 
التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 الثامن عشر
التعرف على نظريات  

 التعلم 

النظرية االدراكية  

واالستبصارية لـ  

 )كوهلر(.

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 التاسع عشر
التعرف على انتقال  

 اثر التعلم 

تعريف انتقال اثر  

التعلم, اهميته, انواعه,  

 نظرياته. 

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

 4*2 العشرون
التعرف على التغذية  

 المرتدة 

تعريف التغذية  

 المرتدة, انواعها. 
التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي

الحادي  

 وعشرون  

 
 التعرف على المفهوم 4*2

تعريف المفهوم,  

دورها, انواعها, 

تعلمها, العوامل 

 المؤثرة فيها. 

التعليم  

 االلكتروني

 إمتحان 

 و نشاط يومي
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الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 
 بعلم النفس التربوي الموجودة في المكتبات جميع الكتب المتعلقة  

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 
 ( رؤوف حممود القيسي, عمان, دار دجلة 2008علم النفس الرتبوي ) 

الكتب والمراجع التي يوصى   ( أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  

 الكتب المتعلقة  بعلم النفس التربوي الموجودة في المكتبات  

 والكتب االلكترونية المتعلقة بعلم النفس التربوي 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 
كل ما يرد على المواقع االلكترونية فيما يخص موضوعات علم النفس 

 التربوي 

 
 
 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 توجيه الطلبة في معرفة كتابة البحث العلمي وخاصة  في علم النفس التربوي  -1
 االسبوعية تشجيع الطالب على كيفية ممارسة مهنة التدريس من خالل تكليفهم بالبحوث  -2

 والبحوث الخاصة 

تعليم الطالب على كيفية الحوار العلمي والمناقشات العلمية سواء مع المدرس ام مع بعضهم   -3

 البعض لينعكس ذلك على شخصيتهم وعلى مهنة التدريس  
 

 

 مدرسة المادة 

 أ.م.د. افراح هادي حمادي 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء / المركز علميالقسم ال .2

  PHM 101/فيزياء الحرارة وخواص المادة  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

  2022 - 2021 الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعات إمتحانية  x 3 =9 3ساعة دراسية  +    56=  2× 28

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 2021/ 10/ 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . موضوع الحرارة وخواص المادة ودورها في فهم مبادئ الفيزياء وفي الحياة اليومية تعرف الطلبة على 
 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

مادة الفيزياء ودور الحرارة  في تأريخ علم يشعرون بقيمة وأهمية  للعلوم الصرفة يجعل طلبة كليات التربية
االبتدائية مارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وم الفيزياء وكيفية

 . وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة في مجال البحث والتطويرالمتوسطة واإلعدادية و 

 

 

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

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

 البرنامج.



 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية -أ

التعُرف على مادة الحرارة وخواص المادة ، وكيف نشأت  تبلور وأصبحت حاجة إنسانية للتطبيقات  -1أ
 الهندسية والتكنلوجيا، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته.

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

 على انواع مقاييس درجة الحرارة . التعُرف  -3أ

 على الخواص الميكانيكية للمواد. التعُرف -4أ

 . والكهربائية للمواد المغناطيسية على الخواص  التعُرف  -5أ

 على الحالة الر ابعة للمادة ) البالزما(. التعُرف   -6أ

  
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

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

تحويل هذه المعرفة إلى سلوك  اددة لها، ويمكن لهحوالعوامل الم الحرارة إكساب الطالب معرفة ب - 2ب

 ددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها .حيسهم في إبعاد العوامل الم

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 وكذلك بشكل فيديوات pdfالمحاضرات االلكترونية والتي تضمنت عرض المادة على شكل ملفات   -1
 ويتم فيها الحوار والمناقشة وطرح األمثلة.

  .المختبر العملي ويتم فيه الحوار المباشر مع الطلبة والمناقشة -2
 .استخدام المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت -3

 

 طرائق التقييم      

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

 

 



 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

ربط موضوعات الحرارة وخواص المادة بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية  -2ج
 اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  

طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات الحرارة وخواص المادة فيما يتعلق بالبناء من عمارات  -3ج
 .اإلنشاء عبر منظومة اإلنترنتوجسور حديثة 

   .في البيئة التي يعيشها الطلبة ربط موضوعات الحرارة وخواص المادة  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

وكذلك بشكل فيديوات  pdfالمحاضرات االلكترونية والتي تضمنت عرض المادة على شكل ملفات   -1
 ويتم فيها الحوار والمناقشة وطرح األمثلة.

 المختبر العملي ويتم فيه الحوار المباشر مع الطلبة والمناقشة  -2
 استخدام المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت -3

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات  -د 

  تنمية القدرات الذهنية للطالب -1د

  تنمية القدرات المهارية  -2د

  التعامل مع مقاييس درجة الحرارة ) المحارير(   -3د

  عرفية تنمية القدرات الم   -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

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

ودورها في بناء 
الحضارة اإلنسانية 

بشكل عام.  وتحديد 
انواع  المحارير 

وميكانيكية انتقال 
 الحرارة 

قياس درجة  -

  ـ  الحرارة
 انواع المحارير -
 التمدد الحراري  -
 طرق انتقال الحرارة -

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

إكتساب المعرفة في    8=4×2 5+6+7+8
مجال مصادرالطاقة 
والقانون االول 
 للثرموداينمك  

مصادر الطاقة  -

 الحرارية

 الحرارة النوعية -

القانون االول  -

 للثرموداينمك

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

9+10+11
+12 

إكتساب المعرفة في    8= 4×2
التميز بين الغاز 
 المثالي والغاز الحقيقي 

الغاز الحقيقي  و  -

 الغاز المثالي 

النظرية الحركية  -

 للغازات

 Cvالعالقة بين  -

 Cpو

 

 إمتحان نظري 
 الفصل األول 

13+14+
15+16 

إكتساب المعرفة في  8=4×2
مجال الكثافة وكذلك 

 اللزوجة 

الكثافة والوزن  -

 النوعي

 الشد السطحي -

 معادلة برنولي -

 اللزوجة -

 

إمتحان  نظري 
ونشاط يومي 
ثم إمتحان 
 نصف السنة

17+18+
19+20 

إكتساب المعرفة  8=4×2
الخصائص الميكانيكية 

 للمواد . 

 واالنفعال االجهاد نواعا-
 معامل يونك-
العالقة الخواص  -

  الحرارةالميكانيكية ودرجة
 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي
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الكتب المقررة  -1

 المطلوبة

1- Heat and properties of Materials ,by Kadem Ahmed mohemed 

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

Askeland – Pradeep P. Phulé .  
     Classification of 

materials  JosepPoch March.  3-  
المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(
Heat and Thermodynamics, Mark W. Zymansky .  

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....، 

كوم اكبر  –موقع الفيزياء   pdfكتاب محاضرات الحرارة وخواص المادة

 . مكتبة في الفيزياء

21+22+
23+24 

 
25 ×26 

 2×4=8 
 
 
2x 2 =4 
 
 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الخواص 

 المغناطيسية للمواد.
إكتساب المعرفة في 

مجال الخواص 
    الكهربائية للمواد. 

           

دراسة الخواص  -
 ناطيسية للمواد مغال
 تصنيف المواد  -

الموصولية - 
 الكهربائية

الموصالت والعوازل  -
 واشباه الموصالت 

 نظري 
 
 

 نظري 

 إمتحان  
 و نشاط يومي

 
 إمتحان 

 و نشاط يومي  

27  ×28 
 

2×2=4 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الحالة الرابعة 
  للمادة وهي البالزما 

   

معرفة الفرق بين  - 
 حاالت المادة

 اشكال البالزما-
 اهمية دراسة البالزما-

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

إكتساب المعرفة في  4=2×2 29+30
مجال المواد المتراكبة 
والمواد المدعمة والمواد 

 االساسية 

 تصنيف المواد  -
انواع المواد  -

 المتراكبة
محاسن ومساؤ  -

 المواد المتركبة
 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

 
 



المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

 . الفيزياء في الفريد pdf  موقعال المادة وخواص الحرارة1-

 .  النور لمكتبة االلكتروني الموقع والحرارة المادة خواص -2
 . االلكترونية الفريد مكتبة المادة وخواص الحرارة -3
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الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في مادة الحرارة وخواص المادة عبر  توجيه الطالب في اإلعتماد

 المشاهدة اليومية في المجتمع من خالل االتي:

  القيام بورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية في مادة الحرارة وخواص المادة . -1

 ساتذة أكفاء في هذا المجال .إجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أ -2 

 القاء محاضرات من قبل ضيوف خارجيين واجراء التدريب المهني والدراسات الميدانية . -3 
 

 

 :مدرسوا المادة 

     أ. د. بشائر محمد سعيد - 3     أ. د. عبد الحميد رحيم مهدي -2       أ.د.خالد هالل حربي -1

 

 . صبحي أ.م .د. عدي طارق -5                            أ. د. تغريد مسلم مريوش -4
 



 ح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙسأص

 جبيؼخ ثغذاد           

 

 نًبدح انهغخ االَكهٛضٚخ ٔطف انًمشس انذساعٙ

2022- -2021  نهؼبو انذساعٙ 

 لغى انفٛضٚبء

 انذساعٙ ٔطف انًمشس

 

 

 انٓٛضى اثٍ-كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انفٛضٚبء انمغى انجبيؼٙ / انًشكض .2

 االَكهٛضٚخ خانهغ اعى / سيض انًمشس .3

 ٔنٗانًشدهخ اال-األٔنٛخ طهجخ انذساعخ انفئخ انًغزٓذفخ .4

 (Google classroomsانذضٕس االنكزشَٔٙ فٙ انظفٕف االنكزشَٔٛخ ) أشكبل انذضٕس انًزبدخ .5

 انًمشساد دغت جذٔل انًذبضش

 2022-2021 انفظم / انغُخ .6

 عبػخ َظشٚخ   30 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 2022-2021 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

اعزخذاو األصيُخ ثشكم ٔ انجًم،ثُبء  انمٕاػذ، انًظطهذبد، ٚخض فًٛب انهغٕٚخ لبثهٛزٓى ٚشٕٔرط االَكهٛضٚخ انهغخ يغ انطهجخ رٕاطم

 طذٛخ.

  اإلَكهٛضٚخ. نهكهًبد انظذٛخ ٔانهفع ثبنمشاءح انطهجخ رؼشٚف

 .االَكهٛضٚخ ثبنهغخ االكبدًٚٛخ ثأعهٕة انكزبثخ انطهجخ رؼشٚف

 انجًمثبنهغخ إلَجهٛضٚخ ٔإجبثخ أعئهخ يزُٕػخ ػٍ يذزٕاْب ٔػًب ٔسد ثٓب يٍ يفشداد ٔرشاكٛت، ٔرشجًخ  لشاءح َظٕصرًكٍٛ انطهجخ يٍ 

ػًب إرا كبٌ لذ  رذمٛمٓب يجُٛبًزٕلؼخ يٍ انطبنت ْزا إٚجبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشجبد انزؼهى ان انذساعٙ ٕٚفش ٔطف انًمشس

 انًزبدخ.دمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى 



 .يٍ اإلَجهٛضٚخ إنٗ انؼشثٛخ

 

 

 يخشجبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 يخشجبد انزؼهى

 ٛخ انًؼشف األْذاف-أ

 .اٌ ٚؼشف انطبنت انًكَٕبد األعبعٛخ نجُبء انجًهخ 

 ٌٚززكش لٕاػذ انهغخ اإلَجهٛضٚخ يٍ خالل انُظٕص ا. 

  ٌيٍ اإلَجهٛضٚخ إنٗ انؼشثٛخ انجًم ٔانُظٕص جىشٚزا. 

 

  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 ٚفشق ثٍٛ لٕاػذ انهغخ اإلَجهٛضٚخ    . 

 ٚذهم انُظٕص اإلَجهٛضٚخ. 

  كزبثخ يٕضٕع فٕٙٚظف لٕاػذ انهغخ اإلَجهٛضٚخ 

  انجًم اإلَجهٛضٚخ.ٚؼشع إَٔاع 

االهداف الىجدانية والقيمية -ج  
 .يٓبسح انزٕاطم ثئٚجبثٛخ يغ اٜخشٍٚ ٔانؼًم ضًٍ يجبيٛغ 

  اعزخذاو ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد ٔيٕالغ االَزشَٛذ انخبطخ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ.يٓبسح 

  انضمخ ثبنُفظ اصُبء انذٕاسٔاالجبثخ ثبنهغخ يٓبسح انزذذس ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ ٔنفع انكهًبد ثشكم طذٛخ ٔانزشجٛغ ػهٗ رؼضٚض

  االَكهٛضٚخ.

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

االنكزشَٔٛخ ٔطشح األعئهخ ٔإربدخ انًجبل نهطهجخ نهزفبػم يغ انًبدح يٍ خالل طشٚمخ انًُبلشخ داخم انًذبضشح  ثؼذ،طشٚمخ انًذبضشح ػٍ 

انمٕاػذٚخ انًخزهفخ، ٔكزنك اجشاء انذٕاساد انزفبػهٛخ فًٛب ثُٛٓى رذذ اششاف اإلجبثخ ػهٗ األعئهخ ٔ نهمشاءح ،انزشجًخاػطبءْى انفشطخ 

 أعزبر انًبدح.

 

 طشائك انزمٛٛى 

 

داخم انمبػبد(، انٕاججبد انجٛزٛخ ػٍ ثؼذ ٔيشبسكخ انطبنت فٙ انُمبشبد ػٍ ثؼذ ٔٚزى رغجٛم انشٓشٚخ )االيزذبٌ انُظفٙ ٔااليزذبَبد 

( انزٙ رؼزجش َشبط ٕٚيٙ نهطهت. كزنك االنزضاو ٔانًٕاظجخ ػهٗ Google-classroomٔرضجٛذ دسجخ نكم يشبسكخ )داخم انظف االفزشاضٙ 

 دضٕس انًذبضشاد االنكزشَٔٛخ يٓى جذا نزمٛٛى انطبنت.

 

 الْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخا-د

 .رؼهى أعبعٛبد انهغخ اإلَجهٛضٚخ انزٙ يٍ شأَٓب أٌ رشكم األعبط إلرمبَٓب فٙ انًغزمجم •

 اعزخذاو انٓٛبكم األعبعٛخ نهجًم اإلَجهٛضٚخ •

 .انزؼجٛش ػٍ انُفظ شفٓٛب ثبعزخذاو نغخ إَجهٛضٚخ ثغٛطخ •

 .لشاءح ٔفٓى يٕاد ثغٛطخ يكزٕثخ ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ •

 .كزبثخ جًم ثغٛطخ يٕجٓخ ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ •

   رمذٚش أًْٛخ انهغخ اإلَجهٛضٚخ كهغخ ارظبل دٔنٛخ نالعزفبدح يٍ إَجبصاد انضمبفبد انؼبنًٛخ ٔانكزت ٔانًجالد انؼهًٛخ فٙ جًٛغ  •

 انًجبالد ٔانزخظظبد.

 



 ثُٛخ انًمشس .11

أٔ انًٕضٕع اعى انٕدذح  يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع  طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى 

 

1ًذبضشح ان /1األعجٕع   

2ًذبضشح ان/  2األعجٕع    

 

 

2 

 اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ*

ثبألعًبء انًفشدح ٔانجًغ 

 ٔكزنك االسلبو.

ٔانزؼشف ػهٗ إػطبء * 

 .يظطهذبد جذٚذح

*رطٕٚش يٓبسح لشاءح  

انُظٕص ٔانمطغ 

بئٛخ انًخزبسح يٍ االَش

 انًمشسانكزبة 

* انزؼشف ػهٗ انظفبد 

( edانًُزٓٛخ ة )

 (ing)ٔانًُزٓٛخ ة 

(Unit 1) 

Hello! 

ثبعزؼًبل  ػٍ ثؼذ

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

يزؼهمخ ثبنًبدح. 

إػطبء ٔاجت *

 ػُذ َٓبٚخ ثٛزٙ

 .ذبضشحيكم 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 انمبديخ.

 3انًذبضشح / 3األعجٕع 

    4انًذبضشح/ 4األعجٕع 

 

  

2 

انًزؼهمخ اكزغبة انًؼشفخ *

 .ثـ: صيٍ انًضبسع انجغٛظ

 

إػطبء انًظطهذبد * 

ٔانزؼشف ػهٗ اعًبء 

 انذٔل

 So do“*أخز يٕضٕع 

I” and “Neither do 

I” 

(Unit 2) 

Your world 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

 

 

 

= 

 

 

  5/ انًذبضشح 5األعجٕع 

    6/انًذبضشح 6األعجٕع  

 

 

2 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ 

 ثـ

Narrative tenses: 

Active and Passive 

(Unit 3) 

What a story! 

 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

االنكزشَٔٙانزؼهٛى   

(Google 

classroom) 

 

 

 

 

= 

    7/ انًذبضشح 7األعجٕع 

 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل    1

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

االٔل يزذبٌالا  

  8/ انًذبضشح 8األعجٕع 

9ح /انًذبضش 9األعجٕع     

 

 

2 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ 

  Possessive’s  ثـ

 

 

(Unit 4) 

Family and Friends 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

يزؼهمخ ثبنًبدح. 



*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

 10/ انًذبضشح 10األعجٕع 

11ًذبضشح /ان 11األعجٕع  

 

 

2 

 

-Nationality 

- How much is it? 

  

(Unit 5) 

The way I live 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

 

 

= 

12/ انًذبضشح 12األعجٕع  

13/انًذبضشح 13األعجٕع      

 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ  2

 ثـ

*Words that go 

together 

*The time 

*Days of week 

(Unit 6) 

Every day 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

 

 

= 

14/ انًذبضشح 14األعجٕع   

Exam 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل    

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 االيزذبٌ انضبَٙ

  15/ انًذبضشح 15األعجٕع

16/انًذبضشح 16األعجٕع     

 

 

2 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ 

 Question words* ثـ

 *Adjectives 

(Unit7) 

My favorites 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

 انطهجخ أعئهخ

يزؼهمخ ثبنًبدح. 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

 

 

  

   17/ انًذبضشح 17األعجٕع

18/انًذبضشح 18األعجٕع    

 

2 

 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ 

 ثـ

 *prepositions 

*directions 

(Unit8) 

Where I live 

 ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 



انطهجخ أعئهخ 

يزؼهمخ ثبنًبدح. 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

   19انًذبضشح / 19األعجٕع

20/انًذبضشح 20 األعجٕع   

 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ  2

 ة

]*Irregular verbs 

(Unit 9) 

Times past 

 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

يزؼهمخ ثبنًبدح. 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

21/ انًذبضشح 21األعجٕع   

Exam 

 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل    1

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 االيزذبٌ انضبنش

22/ انًذبضشح 22األعجٕع  

23/انًذبضشح 23األعجٕع      

 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ  2

  ة

   * Expressions 

with modals 

 

(Unit10) 

We had a great time 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

ثبنًبدح. يزؼهمخ 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

  24/ انًذبضشح 24األعجٕع

25/انًذبضشح 25األعجٕع     

 

 اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ 2

 ة 

Adverbs and 

adjectives  

(Unit11) 

I can do that 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

االنكزشَٔٙانزؼهٛى   

(Google 

classroom) 

 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 



انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

يزؼهمخ ثبنًبدح. 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

   26/ انًذبضشح 26األعجٕع

27/انًذبضشح 27األعجٕع    

 

اكزغبة انًؼشفخ انًزؼهمخ  2

 ة

quantifiers 

(Unit12) 

Please and thank you 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

ثبنًبدح. يزؼهمخ 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

    28/ انًذبضشح 28األعجٕع

29/انًذبضشح 29األعجٕع     

يشاجؼخ شبيهخ نزًبسٍٚ  2

 يخزبسح يٍ كزبة انطبنت

يشاجؼخ شبيهخ نهكزبة 

 انًُٓجٙ

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل 

االنكزشَٔٙانزؼهٛى   

(Google 

classroom) 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛؼبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًؼطبح يٍ خالل 

عؤال ػُٛخ 

ػشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

يزؼهمخ ثبنًبدح. 

*إػطبء ٔاجت 

ثٛزٙ ػُذ َٓبٚخ 

كم يذبضشح. 

ٔٚجت ػهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 .انمبديخ

30/ انًذبضشح 30األعجٕع   

Exam 

ػٍ ثؼذ ثبعزؼًبل    1

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 االيزذبٌ انشاثغ



 

 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 New headway Beginner Students Book انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

By 

Liz and John Soars 

 الٕٚجذ انًشاجغ انشئٛغٛخ )انًظبدس( -2

انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب )انًجالد انؼهًٛخ،  ( أ

 انزمبسٚش( 

 الٕٚجذ

 الٕٚجذ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ ( ة

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ .13

  ٚشجٗ صٚبدح انٕلذ انٕلذ انًخظض نًبدح انهغخ اإلَكهٛضٚخ اال ْٕٔ عبػخ ٔادذح أعجٕػٛب ال ٚكفٙ نزغطٛخ جًٛغ يفشداد انكزبة انًُٓجٙ انًمشس. نزنك

يذبضشرٍٛ أعجٕػٛب نزؼى انفبئذح ثشكم أكجش ػهٗ انطهجخ ٔاالعزفبدح يٍ يذزٕٚبد انكزبة أ نٛكٌٕ عبػزٍٛ ػهٗ األلم  نزذسٚظ ْزِ انًبدحانًخظض 

 نزطٕٚش يٓبساد انزذذس ٔانمشاءح ٔاالطغبء ثشكم أفضم. 

 

 ٚفٓى ثبنخطٕاد انٕاجت االنزضاو ثٓب اصُبء انكزبثخ نًب نٓزِ انًٓبسح يٍ ٔرؼشانكزبثخ االكبدًٚٛخ  انطهجخ ألعهٕةارجبع ٔ انكزبثخ" ح"يٓبسػهٗ  انزشكٛض

 .اًْٛخ اصُبء

 

 ٔاػذاد يٕاضٛغ  ًٚكٍ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ يٍ خالل انمٛبو ثأَشطخ يزؼذدح داخم انمبػخ انذساعٛخ يضال اجشاء دٕاساد ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ثٍٛ انطهجخ ا

 م انطهجخ ػهٗ اٌ ٚزى لشاءرٓب ايبو صيالئٓى داخم انظف انذساعٙ ٔانغًبح نهطهجخ ثزٕجّٛ اعئهخ ٔرزى االجبثخ ػُٓب ثبنهغخ االَكهٛضٚخ.يٍ لجيخزهفخ 

 

  يٍ انًًكٍ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ ٔرنك ثزكشٚظ جضء يٍ ٔلذ انًذبضشح نزطٕٚش يٓبسح االعزًبع )االطغبء( ػٍ طشٚك رشغٛم االعزبر نًمبطغ

 .خغ انظٕرٛاعئهخ نهطهجخ ػهٗ ضٕء رهك انًمبط ٔرٕجّٛ يؼُٛخ طٕرٛخ

 

 

 اعزبر انًبدح انز٘ اػذ ْزا انزٕطٛف نهًمشس:

 و.د.صُٚت َبجٙ ػجذهللا

 

 



 نًٌرج ًصف انًمرر

 

 ًصف انًمرر

 

 

 

 انًؤصضح انرعهًُُح .1
 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم

 / انًشكز عهًٍانمضى ان .2
 قسم الفٌزٌاء

 اصى / سيز انًمشس .3
 اإلدارة التربوٌة والتعلٌم الثانوي

 أشكال انحضىس انًراحح .4
  بالقاعات بالنسبة لالمتحانات( بحسب التعلٌمات )محاضرات الكترونٌة عن بعد + حضوري

 انفصم / انضُح .5
0202/0200 

 )انكهٍ(عذد انضاعاخ انذساصُح  .6
0202/0200 

 ذاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7
0202/0200 

 أهذاف انًمشس .8

 .تعرٌف انطبنب بًعنى اإلدارة ًيب ىً يستٌٌبث اننظبو انتربٌي فً انعراق  -1

 
 .انتعرف عهى أىى االتجبىبث انذذٌثت فً اإلدارة ) اننظبو انًركزي ( ًاننظبو اناليركزي -2

 

 .انًمبرنت بٍن أنًبط اإلدارة -3

 تعرٌف اإلدارة انًذرسٍت ًاىى ييبو انًذٌر اإلدارٌت ًانفنٍت . -4

 

 انتعرف عهى اإلدارة انصفٍت ًاىى يذبالتيب . -5

 

المتاحة. والبد من التعلم تستااد  القصو  من فرص يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 انتعرف عهى يفيٌو انًعرفت ًاىى عًهٍبتيب -6

 .انتطرق إنى يٌاضٍع اإلشراف انتربٌي ًيرادم تطٌره - 7

 
 .انتطبٍك انعًهً ين خالل يٌضٌعبث اإلدارة ًاإلشراف انترًي تيٍئت انطبنب إنى -8

 

 .تٌضٍخ أىًٍت انتعهٍى انثبنٌي ًأىذافو ًيشكالتو -9

 

 وطشائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى انًمشسيخشجاخ  .9

  االهذاف انًعشفُح -أ
 أٌ َماسٌ انطانة تٍُ اإلداسج انًرضهطح وانذًَمشاطُح -1أ

 اإلداسج كعهى وفٍأٌ َُالش انطانة  -2أ

 أٌ َعشف انطانة اإلداسج انصفُح  -3أ
 اٌ َعشف انطانة االششاف انرشوٌ  -4أ
 أٌ تٍُ انطانة هُكهُح انرعهُى انثاَىٌ فٍ انعشاق   -5أ
 انرعهُى انثاوٍَ فٍ انعشاق وانذول االخشيأٌ ًَُز تٍُ    -6أ

  االهذاف انًهاساذُح انخاصح تانًمشس  -ب 

 انطهثح عهً إداسج انصفذذسَة   - 1ب

 َطثك األصانُة انكاليُح انرٍ ذشجع عهً انرفاعم انصفٍ   - 2ب

 أٌ َهمٍ دسصا حىل يىضىعاخ اإلداسج واإلششاف انرشتىٌ  - 3ب

 َطثك األصانُة انرٍ ذثُش دافعُح انطهثح نهرعهى   -4ب

 طشائك انرعهُى وانرعهى      

 

 
 انًُالشح داخم انًحاضشج االنكرشوَُح ، انرعهُى االنكرشوٍَ.طشَمح انًحاضشج عٍ تعذ ، طشَمح 

 

 

 طشائك انرمُُى      

 

 (Google-classroomدسجح نكم يشاسكح، )داخم صفىف  دُااليرحاٌ انُصفٍ وااليرحاَاخ انشهشَح )داخم انماعاخ(،انىاجثاخ انثُرُح ويشاسكح انطانة فٍ انُماشاخ وَرى ذضجُم وذثث

 
 انىجذاَُح وانمًُُحاالهذاف  -ج

 االداسج انرشتىَحذعهُى انطهثح يفاهُى  -1ج

 جعم انطبنب لبدرا عهى انربط بٍن انًبدة انعهًٍت ًبٍن نًبرج ين بذٌث -2ج

 انًثٍرة نهتفكٍر ًينبلشت إجبببث انطهبت عهٍيب طرح األسئهت -3ج

 طشائك انرعهُى وانرعهى     

 

 انًُالشح داخم انًحاضشج االنكرشوَُح ، انرعهُى االنكرشوٍَ.طشَمح انًحاضشج عٍ تعذ ، طشَمح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشائك انرمُُى    

 

 (Google-classroomدسجح نكم يشاسكح، )داخم صفىف  دُااليرحاٌ انُصفٍ وااليرحاَاخ انشهشَح )داخم انماعاخ(،انىاجثاخ انثُرُح ويشاسكح انطانة فٍ انُماشاخ وَرى ذضجُم وذثث

 

 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انعايح وانًهاساخ   -د 

 االداسج انرشتىَحيهاساخ االطالع عهً انًىضىعاخ وانكرة  راخ انصهح تًادج   -1د

 ل انًعهىياخ نهطانة وفك اصش عهًُحيهاسج كُفُح اَصا  -2د

   االداسج انرشتىَح يهاسج كُفُح انرعايم يع انطالب وفك  يفاهُى  -3د



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تُُح انًمشس .11

 انضاعاخ األصثىع
يخشجاخ انرعهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرعهُى

2+0+3+4 2×4 

=8 
  ٌعرف الطالب معنى

أن ٌعرف واإلدارة 
اإلدارة وبٌان 

 مستوٌاتها

تعرٌف اإلدارة 
 والتطور التار ٌخً
لإلدارة ومستوٌات 

إدارة النظام التربوي 
وخصائص اإلدارة 

  التربوٌة

من خالل الصف   الكترونٌة محاضرة
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet   المناقشة+تلٌجرام+ 

 +  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

5+6+7+8 3×4 

=12 
 أن ٌفرق الطالب بٌن

 وظائف اإلدارة
محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف  وظائف اإلدارة

 Googleااللكترونً على برنامج 
meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

9+22+22+
20 

2×4 

=8 
التعرف على 

المهارات والمهام 
 االدارٌة

تعرٌف االدارة 
المدرسٌة ومهام 

 المدٌر

محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف 
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

23+24+25+
26 

2×4 

=8 
التعرف على ابرز 
االتجاهات الحدٌثة 
 فً االدارة التربوٌة

االتجاهات الحدٌثة 
فً اإلدارة التربوٌة 

)المركزٌة 
 والالمركزٌة (

محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف 
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

27+28+29+
02 

2×4 

=8 
المقارنة بٌن أنماط 

اإلدارة وتوضٌح 
عملٌة التفاعل 
 الصفً الصفٌة

االنماط االدارة 
المدرسٌة واالدارة 

 الصفٌة

محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف 
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

02+00+03+
04 

2×4 

=8 
أن ٌعرف اإلشراف 
التربوي ومراحله 
 وأهدافه ووظائفه

مقدمة عن اإلشراف 
 التربوي

محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف 
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

05+06+07+
08 

2×4 

=8 
المقارنة بٌن أنواع 

اإلشراف أن ٌمٌز بٌن 
أسالٌب اإلشراف 

 التربوي

أنواع األشراف 
 التربوي وأسالٌبه

محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف 
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

  االختبارات الشهرٌة والٌومٌة

و  التعلٌم الثانوي 4=2×2 09+32
هٌكل التعلٌم الثانوي 

 فً العراق

محاضرة الكترونٌة  من خالل الصف  التعلٌم الثانوي 
 Googleااللكترونً على برنامج 

meet  تلٌجرام +المناقشة+ 

 االختبارات الشهرٌة والٌومٌة



 

 

 

 

 

 

 

 

 انثُُح انرحرُح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهىتح -1
 جمٌع الكتب المتعلقة بكتب االدارة التربوٌة والتعلٌم الثانوي الموجودة المكتبات

 

 انًشاجع انشئُضُح )انًصادس( -2

 0223 الثانوي واالضراف والتعلٌم، االدارة  عالء الناصر – 2
 0229احمد ٌوسف ، الالمركزٌة فً التعلٌم ،  - 0 
 0226سعد غالً ٌاسٌن : ادارة المعرفة المفاهٌم النظم التقنٌات / - 3
 0202سامً عبد الفتاح : االدارة والتعلٌم الثانوي / -4

انكرة وانًشاجع انرٍ َىصً تها  ( أ

  )انًجالخ انعهًُح ،انرماسَش ،.....(
 انًٌجٌدة فً انًكتببث  تانتربٌٌ االدارةانكتب انًتعهمت  

 ببالدارة انتربٌٌتًانكتب االنكترًنٍت انًتعهمت 

انًشاجع االنكرشوَُح ،يىالع االَرشَُد  ( ب

.....، 
 رًنٍت فًٍب ٌخص يٌضٌعبث  االدارة انتربٌٌتكم يب ٌرد عهى انًٌالع االنكت

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 االداسج انرشتىَحذىجُه انطهثح فٍ يعشفح كراتح انثحس انعهًٍ وخاصح  فٍ   -1
 نذوسَحذشجُع انطالب عهً كُفُح يًاسصح يهُح انرذسَش يٍ خالل ذكهُفهى تانثحىز ا -2

 وانثحىز انخاصح

 ك عهً شخصُرهى وعهً يهُح انرذسَش  ذعهُى انطالب عهً كُفُح انحىاس انعهًٍ وانًُالشاخ انعهًُح صىاء يع انًذسس او يع تعضهى انثعض نُُعكش رن -3
 

 



 



 نموذج وصف المقرر

 

 مقرر اسس البحث العلمي وصف 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .۱

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .۲

 أسس البحث العلمي  اسم / رمز المقرر .۳

 الصفوف االلكترونية / برنامج الكوكل ميت أشكال الحضور المتاحة .٤

 ٢٠٢٢-٢٠٢١ الفصل / السنة .٥

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦
دراسية +ساعات امتحانيه شهرية باإلضافة الى ساعة  ٦٠

 االمتحانات المركزية والنهائية السنوية 

 ١/٣/٢٠٢٢ تاريخ إعداد هذا الوصف  .۷

 أهداف المقرر .۸

 تعريف الطالب بمفهوم العلم وطرق الحول على المعرفة  -١
 تعريف الطالب بالطريقة العلمية في البحث  -٢
 يميز الطالب بين خصائص التفكير العلمي  أن -٣

 تعريف الطالب بمفهوم البحث العلمي  وأهميته للباحث أو المجتمع  -٤
 بيان أخالقيات البحث العلمي   -٥
 توضيح مشكلة البحث ومصادر الحصول عليها  -٦
 إيضاح  فروض البحث وكيفية صياغتها -٧
 إيضاح أدوات البحث العلمي  -٨
 تعريف الطالب بأساليب البحث العلمي   -٩
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۹
 االهداف المعرفية  -أ

 أن يقارن الطالب بين مفهوم العلم ومفهوم البحث العلمي -۱أ  
 أن يعرف الطالب مشكلة البحث  -۲أ
 أن يقارن بين أنواع الفروض  -۳أ
 يوضح أدوات البحث العلمي  أن  -٥أ
 أن يميز بين أساليب البحث العلمي  -٦أ     
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تدريب الطلبة على صياغة مشكلة البحث  – ۱ب
 تدريب الطلبة على صياغة فروض البحث   – ۲ب
 يطبق أخالقيات البحث العلمي في إعداده للتقارير المطلوبة منه في المواد الدراسية األخرى  أن  - ۳ب
   
 طرائق التعليم والتعلم      

 .التعليم االلكتروني ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،  عن بعد المحاضرةطريقة 
 

 طرائق التقييم      
 

الصف داخل (ويتم تسجيل وتثبيت درجة لكل مشاركةعن بعد ومشاركة الطالب في النقاشات  عن بعد الواجبات البيتية
 فضال عن تقديم التقارير الخاصة بالمادة الدراسية  .)Google-classroomاالفتراضي

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 في حل المشكالت تعليم الطلبة خطوات التفكير العلمي -۱ج
 .  نماذج من بحوث  وبينجعل الطالب قادرا على الربط بين المادة العلمية -۲ج
 .المثيرة للتفكير ومناقشة إجابات الطلبة عليها طرح األسئلة -۳ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 .التعليم االلكتروني ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،  عن بعد المحاضرةطريقة 

 طرائق التقييم    
-Google(داخل صفوف ، ومشاركة الطالب في النقاشات ويتم تسجيل وتثبيت درجة لكل مشاركة،الواجبات البيتية 

classroom(. 
 
 

 المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 أسس البحث العلمي مهارات االطالع على الكتب والبحوث الحديثة  ذات الصلة بمادة  -۱د
 بحث علمي وفق الخطوات العلمية .مهارة كتابة -۲د



 بنية المقرر .۱۰

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع

طريقة 
 طريقة التقييم التعليم

 
٤+٣+٢+١ 

 
٨=٤×٢ 

يعرف الطالب معنى 
العلم  وطرق الحصول 
على المعرفة توضيح 
افتراضات العلم  مع 
بيان الطريقة العلمية 

في البحث استعراض 
تعريفات لمنهج البحث 

 العلمي
 
 

لعلم وخصائص التفكير 
العلمي ، البحث العلمي  

 وأهميته
 

 نظري
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
 إمتحان

 و نشاط يومي

 
٨+٧+٦+٥ 

 
٨=٤×٢ 

 
إيضاح مشكلة البحث 
ومصادر الحصول 
 عليها وكيفية صياغتها

إيضاح فروض البحث 
وكيفية صياغتها وما 

 هي شروطها

 نظري إجراءات البحث العلمي
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
 إمتحان

 و نشاط يومي

 
١١+١٠+٩

+١٢ 

 
٨=٤×٢ 

 
لتعرف على األسلوب 

 التاريخي في البحث
واألسلوب الوصفي 
 واألسلوب اإلجرائي 

 

 نظري البحث العلمي  أساليب
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
 

 إمتحان
 الفصل األول

١٤+١٣+
١٦+١٥ 

 
٨=٤×٢ 

 
التعرف على أنواع 

وبيان خطوات  العينات
 إعداد االستبانة

 نظري أدوات البحث العلمي
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
ونشاط  إمتحان

يومي ثم إمتحان 
 نصف السنة

١٨+١٧+
٢٠+١٩ 

 
٨=٤×٢ 

 
تعريف المقابلة 

شروطها أنواعها 
 مزاياه سلبياتها

 نظري أدوات البحث العلمي 
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
 

 امتحان
 و نشاط يومي 

٢٢+٢١+
٢٤+٢٣ 

 
 ٨=٤×٢ 

 
 تعريف المالحظة 

شروطها أنواعها 
 مزاياه سلبياتها

 نظري البحث العلمي  أدوات
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

  
  

 امتحان
 و نشاط يومي 

 
٢٦+٢٥+ 
٢٨+٢٧ 

 
 

 
٢x ٨=٤ 

 
 

تعريف االختبارات 
 شروطها طريقة إعدادها 

 نظري أدوات البحث العلمي 
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
 

 امتحان
 و نشاط يومي 



 البنية التحتية  .۱۱

 الكتب المقررة المطلوبة    

  
،  ادواتهأساليب البحث العلمي مناهجه ، جودت عزت عطوي ،  -١

 ٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   طرقه اإلحصائية

، دار  مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسسامي حممد ملحم ،  -٢
 ٢٠٠٠املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، 

،  دليل أخالقيات البحث العلميممدوح عبد املنعم صوفان،  -١

 ، مصر  ٢٠١٢

  

 

 

 المراجع الرئيسية (المصادر)
 
 

 
جابر عبد الحميد جابر وآخرون ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، دار النهضة  / -١

 ١٩٨٩العربية ، 

 

 
الكتب والمراجع التي يوصى بها (المجالت 

 العلمية ،التقارير ،.....)
 
 

 ع االلكترونية ،مواقع االنترنيت المراج

دجلة ،  ، دار١العزاوي رحيم يونس ، مقدمة يف منهج البحث العلمي ، ط
 ٢٠٠٨األردن ، 

 
 
 
توجيه الطالب على ما يرد على المواقع االلكترونية فيما يخص  

 الموضوع ، 

 
 
٣٠+٢٩ 

 
٤=٢×٢ 

 
 

القدرة على كتابة 
للبحث وفق  تقرير

 المنهجية العلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظري إعداد مخطط البحث 
باستعمال 
التعليم 

 االلكتروني

 
 امتحان

 و نشاط يومي 



 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -:۱۲
 تزويد الطلبة بمناهج البحث العلمي التي تتناول الدراسات المستقبلية مثل اسلوب دلفي  -۱
 واالطاريح في تخصص الفيزياء العام وطرائق التدريس توضيح الفروقات المنهجية في كتابة الرسائل  -۲
توجيه الطلبة نحو مكتبة الكلية  واستعارة رسالة لمعرفة مدى تطابق المادة النظرية المدروسة مع  -۳

 الخطوات الخاصة بكتابة الرسالة واالطروحة .
 
 
 
 
 
 

 
 

 -مدرسة المادة :
 سراب فاضل مخيبرد. 

 



 نموذج وصف المقرر 

 

 )البصرايت(  وصف المقرر

 

 ابن الهيثم  للعلوم الصرفة كلية التربية المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  / المركز علميالقسم ال .2

 البصريات  اسم / رمز المقرر  .3

 حضوري أشكال الحضور المتاحة  .4

 2022- 2021 الفصل / السنة  .5

 ساعة 90 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2022- 3- 23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 بمواضيع الفيزياء   اوعالقته بصرياتتعرف الطلبة على أهمية ال •

 وما يتعلق بالظاهرة الفيزيائية والمبدأ الفيزيائية الخاص بها   البصريةخواص ال محاولة فهم  •

 تعريف الطلبة على كيفية استخدام االدوات واالجهزة االيضاحية  •

ا وكيفية  تطوير جانب البحث العلمي لدى الطلبة عن طريق تعيين الظاهرة البصرية ومعرفة اسبابه •

 حدوثها . 

تعزيز القدرات المعرفية لدى الطلبة عن طريق ربط الموضوع بالظواهر البصرية الموجودة في   •

 الطبيعة . 

 تنمية روح التعاون للطلبة في ميدان البحث العلمي مما يعزز القدرات االبداعيه لهم  •

 

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

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

 البرنامج. 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية - أ
a.    البصريةإكساب الطالب معرفة باالجهزة                                                                      . 

b.    بموضوع البصريات  إكساب الطالب معرفة شاملة بالمبادى الفيزيائية المتعلقة 

c. مثل العدسات والمرايا والمواشير البصريةالعناصر إكساب الطالب معرفة ب  

d.  الكهروبصرية )الليزر والخلية الضوئية(إكساب الطالب معرفة بالخواص    

   

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  - ب 

وتوظيفها للمعرفة المتكاملة بخصوص بموضوع البصريات االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة   •

 تفسير الظواهر العلمية 

   للوسائل التعليمية المتوفرة عن طريق االنترنيتاالستخدام االمثل  •

 طرائق التعليم والتعلم       

 الحوار   •

 المناقشة   •

 طرح األمثلة  •

 اإلنترنت المعلومات المتوفرة عبر  •

 

 

 طرائق التقييم       

 

 الشهرية    االمتحانات •

 النشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.  •

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  - ج

 تنمية روح التعاون لدى الطلبة في استنباط المفاهيم الفيزيائية التي تخص موضوع البصريات - 1ج

 توثيق الروابط بين الطلبة والمعلم من خالل التفاعل البناء بينهم فيما يخص التعليم  - 2ج

 تهيئة كادر تدريسي قادر على القيام بالمهام التدريسية باكمل وجه - 3ج

    - 4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 السبورة )الذكية والبيضاء(   •

 الملزمة  •

 مصدر كتاب البصريات  •

 مقاطع فيديو تخص الموضوع تعرض على السبورة الذكية  •

 

 



 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و - د 

 

 .   ربط الجانب العملي مع النظري لغرض   المحاضرةطرح األسئلة أثناء   - 1د
 بالتطبيقات الهندسية والتكنلوجية.  المحاضرة ربط   - 2د
 ربط المفاهيم البصرية بالظواهر اليومية المعروفة لدى الطالب  - 3د

 



 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 
1×3 

)مجموعات

 )=3 

المعرفة  إكساب الطلبة

المفاهيم االساسية  في 

 للبصريات 
 الفصل االول : مقدمة

  نظري

 حضوري 
 نشاط يومي

2 

1×3 

)مجموعات

 )=3 
 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لعمل الموشور

 ظاهرة التفريق  •

االنكسار في  •

 المواشير

زاوية االنحراف   •

 الصغرى

تكون الوان  •

 الطيف

 

 

   نظري

 حضوري

 

 إمتحان 

نشاط  يومي  و

 يومي

3 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لاللوان  

 

  طبيعة الضوء  •

  تكوين االلوان •

االمتصاص   •

  واالنعكاس

كيفية تمييز  •

 االلوان

   نظري

 حضوري

 امتحان 

نشاط  يومي  و

 يومي

 

4 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

النكسار  الضوء في 

 العدسات  

الفصل الثاني: انعكاس  

 واالنكسار 

انتقال الضوء  •

 بخطوط مستقيمة  

تكون البؤرة في  •

 المرايا والعدسات  

تحقيق قانوني   •

االنكسار والزاوية  

 الحرجة  

معامل االنكسار لكل  •

 مادة

   نظري

 حضوري

 امتحان 

نشاط  يومي  و

 يومي

 

5 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للسطح الكروي 

الفصل الثالث :  

 السطوح الكروية

التعرف على   •

 هنسة السطح

القوانين   •

البصرية في  

السطوح  

 الكروية 

   نظري

 حضوري

 إمتحان 

 شهري 



6 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للعدسات  

 

 

 

 

الفصل الرابع:  

 العدسات 

انواع  •

 العدسات 

العدسات   •

 المركبة 

مفهوم البعد   •

 البؤري  

عالقة كاوس  •

وعالقة 

نيوتن اليجاد  

 البعد البؤري 

 

   نظري

 حضوري

 امتحان  

نشاط  يومي  و

 يومي

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3   

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

للعدسات وانواعها  

 وتطبيقاتها 

استخدام   •

 العسات  

صيغة  •

صانعي 

 العدسات 

 

 

   نظري

 حضوري
 

 

 امتحان 

نشاط  يومي  و

 يومي 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للمرايا وانواعها 

الفصل الخامس:  

 المرايا 

طبيعة الضوء  •

 االشعاعية

االنعكاس في  •

 المرايا 

العناصر البصرية  •

)انواع المرايات  

 والمرايا( 

   نظري

 حضوري
 

 امتحان 

نشاط  يومي  و

 يومي 

 

 

9 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

لظاهرة االنعكاس في  

 المرايا 

المرايا الكروية   •

 والمستوية 

المرايا الرقيقة   •

 والسميكة 

صيغة كاوس  •

 للمرايا 

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي 

 

 

10 

 

 

 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للزيغ 

 

الفصل السادس:  

 الزيغ 

 مفهوم الزيغ  •

 انواع الزيغ   •

طرق التخلص   •

 من الزيغ

   نظري

 حضوري
 

 امتحان 

نشاط  يومي  و

 يومي 

 

 



 

 

11 

 

 

 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للزيغ 

 وانواعه

 

الزيغ في   •

المرايا  

 والعدسات 

الزيغ اللوني   •

 والاللوني 

 

   نظري

 حضوري
 

 نشاط يومي 

 

 

 

 

12 

 

 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم البصرية 

 العامة 

مراجعة شاملة  

 للفصول السابقة 

   نظري

 حضوري
 

امتحان  

 شهري

 

 

13 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3  

 

 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للبصريات الموجية 

 

الفصل السابع :  

 التداخل  

 مفهوم التداخل  •

تجربة حلقات   •

 نيوتن

التداخل على مبدا   •

 تجزئة السعة 

التداخل البناء   •

 والهدام 

   نظري

 حضوري

 

 امتحان فصلي  

 

 

14 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لموضوع التداخل 

تجربة تداخل  •

 مايكلسون

التداخل على مبدا   •

تجزئة جبهة  

 الموجة 

 مفهوم فرق الطور 

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي

15 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 للحيود 

الفصل الثامن :  

 الحيود 

 مفهوم الحيود •

تجربة الشق   •

 المزدوج ليونك 

طبيعة الضوء  •

 الموجية  

مبدا تراكب   •

 الموجات 

التداخل البناء   •

 والهدام 

 

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي

16 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 النواع الحيود  

 انواع الحيود  •

الحيود في   •

 الظواهر اليومية  

   نظري

 نشاط يومي حضوري



كيفية التفريق بين   •

 الحيود والتداخل 

17 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 النواع الحيود 

 محزز الحيود  •

الفرق بين الحيود   •

 والتداخل

 زاوية الحيود 

   نظري

 حضوري
 نشاط يومي

18 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية في  

 البصريات الموجية 

مراجعة الفصل  

 السابع والثامن  

   نظري

 حضوري
امتحان  

 شهري

19 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لالستقطاب 

الفصل التاسع:  

 االستقطاب 

معنى  •

 االستقطاب 

انواع  •

 االستقطاب  

المواد   •

 المستقطبة 

 

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي

20 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لالستقطاب 

مفهوم  •

 االستقطاب 

 االلواح القطيبة  •

زاوية  •

 االستقطاب  

الموجات   •

المستعرضة  

 والطولية 

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي

20 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لالستقطاب 

الظواهر المتعلقة   •

 باالستقطاب 

االستقطاب   •

 باالنعكاس

االستقطاب   •

 باالنكسار

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي

21 

1×3 

)مجموعات

 )=3 

 المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

 لالجهزة البصرية 

الفصل العاشر :  

 البصرية االجهزة 

انواع االجهزة   •

 البصرية 

اهمية االجهزة  •

 البصرية 

   نظري

 حضوري

 نشاط يومي

 

 

22 

 

1×3 

)مجموعات

 )=3  

 المعرفة في إكساب

المفاهيم البصرية 

 العامة 

 

مراجعة الفصل التاسع  

 والعاشر 

 

   نظري

 حضوري

 

امتحان  

 شهري

 

 



 

 البنية التحتية   .11

الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 
fundamental of optics 

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 
Hand Book of Optics Third Edition Volume I 

(2009) by Michael Bass 

الكتب والمراجع التي يوصى   ( أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....، 

 ملزمة مؤلفة من قبل تدريسيو المادة   

بكافة لم الفيزياء متعلق عتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

 المخصصة له المواضيع

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 

 

https://www.wikipedia.org  

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

ادراج مفاهيم فرعية تتعلق بموضوع البصريات تتداخل مع المفاهيم العامة ، مثل الليزر وانواعه 

 واالجهزة البصرية الحديثة والبصريات االلكترونية والمفهوم الكمي للبصريات الحديثة.  

 

 كادر مادة البصرايت 
 

 ا.م.د. عالء بدر حسن  .1

 ا.م.د. ابتسام حممد تقي  .2

 حسون ا.م.د. حنان كاظم  .3

 م.د. دعاء علي تعبان     .4

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Bass&text=Michael+Bass&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.wikipedia.org/
https://www.wikipedia.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.wikipedia.org/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.wikipedia.org/&prev=search&pto=aue


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الييثم انًؤسسح انرعهيًيح .1

 قسم الفيزياء انمسى اندايعي / انًزكز .2

 )//   215PHC2المرحمة الثانية  (الحاسبات  اسى / ريز انًمزر .3

 البكالوريوس انثزايح انري يذخم فيها .4

 الحضور الكتروني  //الدوام اليومي أشكال انحضىر انًراحح .5

 2021/2022 انفصم / انسنح .6

 ساعة دراسية 30 )انكهي(عذد انساعاخ انذراسيح  .7

 2021/2022 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 تعريف الطالب بأساسيات الحاسبات.
 المصفوفات وكيفية التعامل مع الحاسبة من خالل ىذه المصفوفات.رياضيات تعريف الطالب ب

 .الخاصة بجياز الحاسبةتعريف الطالب بالجانب النظري 
 ( .MatLabتعريف الطالب  بمغة البرمجة )

 ربط الجانب النظري بالجانب العممي باستخدام الحاسبات.
 والتي تخص التعامل مع المصفوفات . (MatLab)ج مجموعة كبيرة من ايعازات ادر ا

 .(MatLab) تعميم الطمبة اساسيات رسم الدوال الرياضية المختمفة باستخدام لغة البرمجة
 
 

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

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

 البرنامج.



 

 يخزخاخ انرعهى وطزائك انرعهيى وانرعهى وانرمييى .11

  الهذاف انًعزفيحا -أ

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

 (MatLabلغة البرمجة )تعميم الطمبة اساسيات رسم الدوال الرياضية المختمفة باستخدام    -3أ
 
 االهذاف انًهاراذيح انخاصح تانًمزر  -  -ب 

 .اكساب الطالب ميارة التعرف وتغيير مواصفات الحاسوب بناًء عمى احتياجو - 1ب

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

 .(MatLabالرياضية المختمفة باستخدام لغة البرمجة )رسم الدوال اكساب الطالب ميارة   - 3ب
   

 طزائك انرعهيى وانرعهى      

 الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثمة . التعميم باستخدام الحاسبة ) تطبيق عممي (، المحاضرة ،

 

 طزائك انرمييى      

 

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

 
 االهذاف انىخذانيح وانميًيح  -ج

مكانية إجابتهم عميها .  -1ج                                  طرح األسئمة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطمبة وا 

مكانية اإلستفادة منيا في  -2ج ربط موضوعات الحاسوب بما يحصل في البيئة التي يعيشيا الطمبة ، وا 
لحل  (MatLab)واستخدام لغة البرمجة  تيسير الحياة والتمتع بامكانيات الحاسبة لحل المشاكل العممية

 .  المشاكل المختمفة والتي تواجو مختمف االختصاصات 

 

 طزائك انرعهيى وانرعهى     

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثمة .

   

 طزائك انرمييى  

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

 انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انًهاراخ  انعايح وانًنمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهيح  -د 

 . (MatLab)االسرخذاو االيثم نهحاسثح انشخصيح تاسرخذاو تزنايح  -1د



 تنيح انًمزر .11

 انساعاخ األسثىع
يخزخاخ 

انرعهى 

 انًطهىتح

اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طزيمح انرعهيى

طزيمح 

 انرمييى

اكساب  4=4×1 1+2+3+4
المعرفة في 
عمم الحاسوب 

ىذة وتحويل 
المعرفة الى 
سموك يسيم 
في تعممة 
المواد 
الدراسية 
 .االخرى
وجعل 

الطالب قادرًا 
عمى حل 
مختمف 
المشكل 

باستخدام لغة 
البرمجة 

(MatLab) 
. 

 Introduction to 

matlab 

 Mathematical 

Operations 

 Variables & 

Constants 

 Variables & 

Constants 

Naming Rules 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 

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

MATLAB 

2. Special Variables 

Predefined in 

MTLAB 

3. Formats of the 

Numbers 

4. Defining Variables 

5.  Defining Matrices 

a. The brackets []  

b.  The semicolon (;)  

c. The parentheses ()  

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 



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 (') 

9+10+11
+12 

 Number-Matrix .1 كذلك 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 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 

13+14+
15+16 

 Functions .1 كذلك 4=4×1

Frequently Used With 

Matrices 

a. Size. 

b. Length 

c. Numel 

d. sum 

e. clear 

f. whose 

g. who 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 



 
17+18+
19+20 

 Drawing Using .1 كذلك  4=4×1

MATLAB 

a. plot3 

b. polar 

c. semilogx 

d. semilogy 

e. loglog 

f. bar 

g. bar3 

h. mesh 

i. surf 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 

21+22+
23+24 

 Forming a Plot كذلك 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 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 

25+26+
27+28 
 

 1×4=4 
 
 

 كذلك
 
 

1. Logical Comparison 

and Combining 

Operators 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 

 Control Flow . .2 كذلك 2=2×1 29+30

Statements 

a. For Loop 

Statement 

b. While Loop 

statement 

c. If condition 

statement 

d. Break Statement 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان
+ نشاط 
 يومي 



 انثنيح انرحريح  .12

 1 – محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة      انكرة انًمزرج وانًطهىتح 

 انًزاخع انزئيسيح ) انًصادر( -2
Introduction to matlab by dr.sikander M.Muza 

 

انكرة وانًزاخع انري يىصً تها  . أ

  )انًدالخ انعهًيح , انرماريز, ....(
A Guide to matlab for beginners and 

experienced users   by Brian R.Hunt   

انًزاخع االنكرزونيح , يىالع  . ب

 اليىخذ االنرزنيد ,....

 

 

 

 

 خطح ذطىيز انًمزر انذراسي  .13

 

 (:2022-2021انًىاد انًضافح نهعاو انذراسي )

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 function. 

10. Dot prods. 

11. Cross prod. 

 
 

   د. علي حسين عبد الرزاق                 د.علي عدنان نعمة
      

e. Switch-End 

 



 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 اثٍ انٓيثى-جبيؼخ ثغذاد/ كهيخ انزشثيخ نهؼهٕو انصشفخ انًؤسسخ انزؼهيًيخ .1

 انفيزيبء  / انًشكز ؼهًيانمسى ان .2

 PHS218انصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ/  اسى / سيز انًمشس .3

 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4
محاضرات الكترونية عن بعد + حضوري بالقاعات بالنسبة 

 لالمتحانات

 2022-2021 انفصم / انسُخ .5

 سبػخ 60 )انكهي(ػذد انسبػبد انذساسيخ  .6

 2022-2021 ربسيخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .اٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ػٍُ اٌف١س٠بءرؼرف اٌطٍجخ ػٍٝ ِٛضٛع 

 .ثبٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خرفط١ر اٌظٛا٘ر اٌطج١ؼ١خ اٌّررجطخ فٟ  اٌّؼرفخ اٌزٟ ٠ىزطجٙب اٌطبٌت رٛظ١ف

ِّبرضخ ِبدح اٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ ػٕذ اوطبة اٌطٍجخ ِٙبراد اٌزفى١ر اٌالزِخ الضزخذاِٙب فٟ ِجبي رذر٠ص 

 ٚاٌزٟ رىْٛ ضّٓ ِمرر ِبدح اٌؼٍَٛ أٚ اٌف١س٠بء ٚاإلػذاد٠خ ،اٌّزٛضطخ،  االثزذائ١خوّذرض١ٓ فٟ اٌّذارش  اخزصبصبرُٙ

 فٟ دٚائر اٌذٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌجبٔت اٌجذضٟ خاٌجذش اٌؼٍّٟ الضزخذِٙب فٟ اٌّجبالد اٌجذض١خ ٚاٌزطج١م١اوطبة اٌطٍجخ ِٙبراد 

 
 
 

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

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

 البرنامج.



 ٔطشائك انزؼهيى ٔانزؼهى ٔانزمييى انًمشسيخشجبد  .9

  االْذاف انًؼشفيخ -أ
اْ ٠زؼرف اٌطبٌت ػٍٝ األٔٛاع ػٍٝ اٌذمبئك ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدئ ٚإٌظر٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثّمرر اٌصٛد  -1أ

 .ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ
 اْ ٠زؼرف اٌطبٌت ػٍٝ اٌظٛا٘ر ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ ثّبدح اٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ. -2أ

 ر اٌؼ١ٍّخ.اٌزمبر٠ر١ّٕخ ِٙبراد ٚلذراد اٌطٍجخ ػٍٝ اػذاد   -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االْذاف انًٓبساريخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

اوطبة اٌطبٌت اٌّٙبراد اٌالزِخ ٌزؼٍُ طر٠مخ اٌزفى١ر اٌؼٍّٟ اٌزٟ رطبػذٖ ػٍٝ اٌذصٛي ػٍٝ اٌّؼرفخ اٌؼ١ٍّخ  - 1ة

 .    ٚرذ٠ًٛ رٌه إٌٝ ضٍٛن ِزجغ فٟ دً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ
اوطبة اٌطبٌت اٌّٙبراد اٌزٟ رطبػذٖ ػٍٝ فُٙ ٚرفط١ر اٌظٛا٘ر اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌّررجطخ   - 2ة

 .ثبٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ
  - 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهيى ٔانزؼهى      
اٌزمصٟ طر٠مخ  طر٠مخ دً اٌّشىالد،،  داخً اٌّذبضرح االٌىزر١ٔٚخ إٌّبلشخطر٠مخ ،  ػٓ ثؼذ اٌّذبضرحطر٠مخ 

 .اٌزؼ١ٍُ االٌىزرٟٚٔ طر٠مخ ػصف اٌذِبؽ، ٚ ٚاالوزشبف،
 

 

 

 طشائك انزمييى      
ِٚشبروخ اٌطبٌت فٟ إٌمبشبد ػٓ ثؼذ  ػٓ ثؼذ اٌٛاججبد اٌج١ز١خ ،)داخً اٌمبػبد(اٌشٙر٠خ االِزذبٔبداالِزذبْ إٌصفٟ ٚ

(، ٚرى١ٍف اٌطٍجخ ثزمذ٠ُ رمبر٠ر ٠ٚgoogle-classroomزُ رطج١ً ٚرضج١ذ درجخ ٌىً ِشبروخ )داخً اٌصف االفزراضٟ 

 دٛي ِٛضٛػبد ِزؼٍمخ ثبٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ.

 
 االْذاف انٕجذاَيخ ٔانميًيخ -ج

 .رؼ١ٍُ اٌطٍجخ خطٛاد اٌزفى١ر اٌؼٍّٟ ٌذً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ -1ج

                                                                                             .  جؼً اٌطبٌت لبدرا ػٍٝ اٌرثظ ث١ٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚث١ئزٗ ِٚشب٘ذارٗ ا١ِٛ١ٌخ -2ج

                                                          .اٌّض١رح ٌٍزفى١ر اٌؼٍّٟ ِٕٚبلشخ إجبثبد اٌطٍجخ ػ١ٍٙب ٚاألِضٍخ طرح األضئٍخ -3ج

يبدح انفيزيبء ػًٕيب ٔيبدح انصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ ثبنخصٕص يٍ خالل رًُيخ ييٕل انطهجخ رجبِ  -4ج

  سثظ انًبدح ثبنظٕاْش انزي يؼيشٓب انطبنت في ثيئزّ يثم انصذٖ، انشَيٍ، االدٔاد انًٕسيميخ ٔغيشْب.

  

 طشائك انزؼهيى ٔانزؼهى     

طر٠مخ اٌزمصٟ ٚاالوزشبف اٌزٟ رزُ طر٠مخ ػصف اٌذِبؽ،  طر٠مخ دً اٌّشىالد،إٌّبلشخ ، طر٠مخ اٌّذبضرح ، طر٠مخ 

 . خاإلٌىزر١ٔٚداخً اٌّذبضرح 

 

 طشائك انزمييى    

ِٚشبروخ اٌطبٌت فٟ إٌمبشبد ٠ٚزُ رطج١ً اٌٛاججبد اٌج١ز١خ  ،)داخً اٌمبػبد( اٌشٙر٠خ االِزذبٔبداالِزذبْ إٌصفٟ ٚ

 .(google-classroomٚرضج١ذ درجخ ٌىً ِشبروخ، وزبثخ رمر٠ر ػٍّٟ ٌّٛضٛع ضّٓ اٌّمرر )داخً صفٛف 



 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهيخ انزٕظيف ٔانزطٕس انشخصي (.انزأْيهيخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

 يٓبساد االطالع ػهٗ انكزت ٔانجحٕس انحذيثخ  راد انصهخ ثًبدح انصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ. -1د

 يٓبسح اسزؼًبل االَزشَيذ في انزؼهيى ٔانزؼهى. -2د

 يٓبسح كزبثخ انزمبسيش انؼهًيخ. -3د

    -4د



 ثُيخ انًمشس .10

 انسبػبد األسجٕع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشيمخ انزمييى انزؼهيىطشيمخ 

 
1+2+3+4 

 
2×4=8 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: ثّب١٘خ اٌصٛد 

ٚشرٚط دذٚصٗ ٚأزمبٌٗ، 

اال٘زساز اٌذر، اٌذروخ 

اٌزٛافم١خ اٌجط١طخ 

   ٚرطج١مبرٙب.

اٌفصً األٚي )رؼر٠ف 

اٌصٛد، اٌّؼٕٝ 

اٌط١ىٌٛٛجٟ ٚاٌف١س٠بئٟ 

ٌٍصٛد، شرٚط دذٚس 

 اٌصٛد ٚأزشبرٖ(

)اٌذروخ  اٌفصً اٌضبٟٔ

اال٘زساز٠خ، اٌذروخ 

اٌزٛافم١خ اٌجط١طخ، 

رطج١مبد ػٍٝ اٌذروخ 

 اٌزٛافم١خ اٌجط١طخ(

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

 إِزذبْ

 ٚ ٔشبط ٠ِٟٛ

 
5+6+7+8 

  
2×4=8 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

   ثـ: ِجذأ اٌزراوت ٚأٔٛاػٗ

اٌفصً اٌضبٌش )ِجذأ 

اٌزراوت، رراوت دروز١ٓ  

رٛافم١ز١ٓ فٟ ثؼذ ٚادذ، 

رراوت دروز١ٓ 

اٌزٛافم١ز١ٓ فٟ ثؼذ٠ٓ 

 ِزؼبِذ٠ٓ(

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

 إِزذبْ

 ٚ ٔشبط ٠ِٟٛ

 
9+11+11
+12 

 
2×4=8 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

   ثـ: اال٘زسازاد اٌّضّذٍخ

اٌفصً اٌراثغ )اٌمٜٛ 

اٌّطججخ الضّذالي 

اال٘زسازاد، ِؼبدٌخ 

اٌزٛافم١خ اٌذروخ 

اٌّضّذٍخ، أٔٛاع اٌذروخ 

اٌزٛافم١خ اٌّضّذٍخ، 

اِضٍخ ػ١ٍّخ ال٘زسازاد 

 ِضّذٍخ(

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

 

 إِزذبْ

 اٌفصً األٚي

13+14+
15+16 

 
2×4=8 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: اال٘زساز اٌمطرٞ 

   ٚاٌر١ٔٓ

اٌفصً اٌخبِص ) ال٘زساز 

اال٘زساز اٌمطرٞ، ِؼبدٌخ 

اٌمطرٞ، اٌر١ٔٓ، ضؼخ 

اال٘زساز اٌمطرٞ ػٕذ 

اٌر١ٔٓ، اِضٍخ ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 اٌر١ٔٓ(

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

إِزذبْ ٚٔشبط 

٠ِٟٛ صُ إِزذبْ 

 ٔصف اٌطٕخ

17+18+
19+21 

 
2×4=8 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

   ثـ: اٌذروخ اٌّٛج١خ

اٌفصً اٌطبدش )اٌذروخ 

اٌّٛج١خ، أٛاػٙب، 

خصبئصٙب، اٌّٛجبد 

اٌٛالفخ، ٔظر٠خ اال٘زساز 

ٌٛرر ِشذٚد، اٌآلالد 

 اٌّٛض١م١خ(

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

 

 إِزذبْ

 ٚ ٔشبط ٠ِٟٛ 

21+22+
23+24 

 
 2×4=8 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: اٌّٛجبد اٌط١ٌٛخ فٟ 

 اٌغبزاد ٚأزمبي اٌصٛد

   فٟ اٌغبزاد

اٌفصً اٌطبثغ )اٌّٛجبد 

اٌط١ٌٛخ فٟ اٌغبزاد، 

ضرػخ اٌّٛجخ اٌط١ٌٛخ 

ٚرصذ١خ الثالش، شذح 

اٌصٛر١خ، رذاخً  اٌّٛجخ

 (اٌّٛجبد اٌصٛر١خ

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

  

  

 إِزذبْ

 ٚ ٔشبط ٠ِٟٛ 

 
25+26+ 

 
2x 4=8 

 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: اػزجبراد ػبِخ فٟ 

اٌفصً اٌضبِٓ )اٌمذرح 

ٚاٌشذح فٟ اٌصٛد، 

دذٚد اضزجبثخ االرْ 

اٌجشر٠خ ٌٍصٛد، ِم١بش 

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

 

 إِزذبْ

 ٚ ٔشبط ٠ِٟٛ 



 

 انجُيخ انزحزيخ  .11

 انًطهٕثخانكزت انًمشسح  -1
ف١س٠بء اٌصٛد ٚاٌذروخ اٌّٛج١خ، اِجذ ػجذ اٌرزاق اٌىزبة اٌّمرر: 

 .0000ورج١خ، جبِؼخ اٌّٛصً، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

 انًشاجغ انشئيسيخ )انًصبدس( -2

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.  

انكزت ٔانًشاجغ انزي يٕصٗ  ( أ

ثٓب )انًجالد انؼهًيخ ،انزمبسيش 

).....،  

1-- Wave Motion, Elsevier 

2- Journal of Sound and Vibration, Elsevier.   

انًشاجغ االنكزشَٔيخ ،يٕالغ  ( ة

 االَزشَيذ ،.....
 .أٚ ف١ذٚ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفرح فٟ األٔزر١ٔذ ثص١غخ ٔصٛص

 

 خطخ رطٕيش انًمشس انذساسي .12

 ايثهخ اضبفيخ يٍ انجيئخ ٔ ثبإلضبفخ رى رطٕيش انًمشس نيشًم اضبفخ فمشاد حذيثخ رشًم

انصذٖ، يٕجبد انشجخ،  ثظبْشري انصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ يثم راد صهخزطجيمبد حذيثخ ن

زؼهك اخزشاق حبجز انصٕد ثبنُسجخ نهطبئشاد، كًب رى اضبفخ فمشاد رزؼهك ثبنزطجيمبد انحذيثخ انزي ر

في انطت ) اجٓزح  انصٕريخ ٔ فٕق انصٕريخ اسزخذاو انًٕجبد ثبنصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ يثم

، االجٓزح ي اَبثيتليبس سشػخ جشيبٌ انًٕائغ فاجٓزح رفزيذ حصٗ انكهٗ، اجٓزح انسَٕبس، 

رشكز ػهٗ انشثظ ثيٍ يب يذسسّ انطبنت  في كم فصم كًب رى ضبفخ يسبئم (،ٔاالدٔاد انًٕسيميخ

زى ركهيف انطهجخ يكًب ثًبدح انصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ ٔيب يشبْذِ يٍ ظٕاْش ٔرطجيمبد ػًهيخ, 

 ثبنصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخػذاد رمبسيش رزؼهك ثأحذس االخزشاػبد انؼهًيخ ٔانزطجيمبد انًزؼهمخ ئث

ضًٍ يفشداد انًبدح أ خبسج انًفشداد ٔنكٍ راد صهخ ثبنصٕد ٔانحشكخ انًٕجيخ ٔرزى يُبلشخ 

 .انطهجخ انطبنت ثًحزٕٖ رمشيشِ ثًحبضشح يخصصخ نًُبلشخ رمبسيش
 

 اساتذة املادة الذين اعدوا هذا التوصيف للمقرر
 د. عماد هادي خليل

 عباسد. رغد صبحي 
 زيد عبيدد. امحد 

27+28 
 

اٌذضج١ً، ِفب١ُ٘ أضبض١خ      اٌصٛد

فٟ اٌطٍُ اٌّٛض١مٟ: ػٍٛ 

اٌصٛد، درجخ اٌصٛد، 

   ٔغّخ اٌصٛد، رطج١مبد(

 
29+31 

 
2×2=4 

 

اوزطبة اٌّؼرفخ اٌّزؼٍمخ 

ثـ: ثؼض اٌظٛا٘ر 

   اٌّزؼٍمخ ثبٔزشبر اٌصٛد

اٌفصً اٌزبضغ )دٚثٍر، 

أؼىبش اٌصٛد، اٌذ١ٛد 

فٟ اٌصٛد، اٌّٛجبد 

 اٌرجخ(

ثبضزؼّبي  ٔظرٞ

اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزرٟٚٔ

 

 إِزذبْ

 ٚ ٔشبط ٠ِٟٛ 



 ًَىرج وطف انًقشس

 

 وطف انًقشس

 

 انهٍثى اتٍ / انظشفح نهؼهىو انتشتٍح كهٍح انًؤؼؽخ انزعهًٛٛخ .1

 انفٍزٌاء  قضى  / انًطكع عهًٙانمؽى ان .2

 II    /212 PHEA  وانًغُاطٍضٍح انكهشتائٍح اؼى / ضيع انًمطض .3

 انذواو حضىسي + انكتشوًَ أشكبل انحعٕض انًزبحخ .4

 2022-2021 انفصم / انؽُخ .5

 )انكهٙ(عسز انؽبعبد انسضاؼٛخ  .6
 64 و َظشٌح صاػح 64 ( تًؼذل ػًهً صاػح2صاػح َظشي+  2)

 ػًهٍه تانضُح صاػح

 0200-0202 ربضٚد إعساز ْصا انٕصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

وتحهٍم انظىاهش  االصاصٍه وتطثٍقاتها انكهشويغُاطٍضً وانًجال انًغُاطٍضٍح ػهى أصش انطانة تؼشٌف

 انطثٍؼٍح
 وستطها تانحٍاج انٍىيٍح انكهشتائٍح انقٍاس اجهزج تثؼض انطانة تؼشٌف

  انكهشتائً نهتٍاس انًغُاطٍضً تانًجال انطانة تؼشٌف

تطثٍقً وستطها تانحٍاج ان دوائشها وتؼض انًتُاوتح او انًتشددج ئٍح انكهشتا انتٍاساخ ػٍ اصاصٍح َثزج

 انٍىيٍح.

 ) انذائشي ايثٍش قاَىٌ+ صافاسخ– تاٌىخ +داياس فا( انكهشويغُاطٍضً انحث تقىاٍٍَ انطانة تؼشٌف

 انكهشتائٍه كانًحىالخ انتطثٍقاخ تؼض فً رنك ٍفظوتى وانًتثادل انزاتً انحث تًفاهٍى انطانة تؼشٌف

 وانًىنذ انكهشتائً

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

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

 البرنامج.



 وطشائق انتؼهٍى وانتؼهى وانتقٍٍى انًقشسيخشجاخ  .9

  االهذاف انًؼشفٍح -أ
  ٔذصبئصّ انكٓطٔيغُبغٛؽٙ ٔانًجبل انًغُبغٛؽٛخ عهى أؼػ انطبنت ٚعطف اٌ  -1أ

 رٕنسِ ٔلٛبؼّ ٔحؽبة  كثبفخ انطبلخ انًغُبغٛؽٛخ ٔكٛفّٛ انًغُبغٛؽٙ انًجبل انطبنت ٚعطف اٌ  -2أ

ثٍٛ   انفطق انزطجٛمٛخٔٚفٓى زٔائطْب ٔثعط انًزُبٔثخ ئٛخ انكٓطثب انزٛبضاد انطبنت ٚعطف اٌ  -3أ

 انٕٛيٛخٔانًؽزًطِ ٔضثطٓب ثبنحٛبح  انًزُبٔثّ انكٓطثبئّٛ

 ٔرطجٛمبرٓى انًغُبغٛؽٙ انحث فٙ انسائط٘ ايجٛط ٔلبٌَٕ ؼبفبضد– ثبٕٚد لبٌَٕ انطبنت ٚعطف اٌ  -4أ
انطٍَٛ   كجٓبظ ٔانًغُبغٛؽٙ انكٓطثبئٙ انًجبنٍٛ رطجٛمبد يٍ ثبنٕالع انطبنت ٚزعهًّ يب ضثػ-  -5أ

 . ٔغٛطْب انكٓطثبئٙ
ضثػ انًحبثبد ٔغطٚمخ عًم انًحٕنخ ٔيعبض اٌ ٚعطف انطبنت انحث انصارٙ ٔانًزجبزل ٔغطق  -6أ

  انزٛبضاد انسٔايخ
  االهذاف انًهاساتٍح انخاطح تانًقشس  -ب 

 انًرزجط ثزجبضة انربصخ انكٓطثبئٛخ انسٔائط ضثػ اٌ ٚكزؽت انطبنت يٓبضح فٙ  - 1ة

 انًؽزرسيخ االجٓعح اٌ ٚكزؽت انطبنت انًعهٕيبد انربصخ ثبؼبغ عًم   - 2ة

 ضثػ اٌ ٚكزؽت انطبنت يٓبضح فٙ كٛفّٛ  ٔانفٕنزًٛزط كباليٛزٛط االجٓعح ثعط عهٗ انزعطف  - 3ة

 .ٔانزٛبض انفٕنزّٛ نمٛبغ حؽبؼّ اجٓعح انٗ نزحٕنٛٓب يع  انكهفبَٕيٛزٛط انًمبٔيبد

 عهٗ رطجك نكٙ انًُبؼجّ انمٕاٍَٛ اؼزرساو حٛث يٍ انعهًٙ اٌ ٚكزؽت انطبنت انمسضح عهٗ انزفكٛط   -4ة

 انًجبل أ جسا غٕٚم ؼهك أ حهعَٔٙ نًهف انًغُبغٛؽٙ انًجبل حٛث  حؽبة يٍ حسح عهٗ حبنّ كم

 أ نشحُزٍٛ أ ٔاحسح نشحُّ أ حهمٙ نًهف أ نحهمّ أ رٛبض فًٛٓب ًٚط ؼهكٍٛ  ثٍٛ انًٕجٕز انًغُبغٛؽٙ

     . اكثط

 طشائق انتؼهٍى وانتؼهى      

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل طريقة المحاضرة + 

 طشائق انتقٍٍى      

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

 
 االهذاف انىجذاٍَح وانقًٍٍح -ج

 انعهًٙ انزفكٛط  -1ج

 انًُبؼجّ انحبنّ فٙ لبٌَٕ كم اؼزرساو ٔكٛفّٛ انطئٛؽّٛ نهمٕاٍَٛ انحفع  -2ج

 ضثػ انًٕظٕعبد ثبنجٛئخ انزٙ ٚعٛشٓب انطبنت -3ج

   

 طشائق انتؼهٍى وانتؼهى     

 

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل طريقة المحاضرة + 

 
 
 



 

 

 

 طشائق انتقٍٍى    

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

 انًُمٕنخ ) انًٓبضاد األذطٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕض انشرصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبضاد  انعبيخ ٔ -ز 

 انعهًّٛ االفكبض أ ٔاالؼزرساو االيثم نهمٕاٍَٛ انفٛعٚبئٛخ ثبنحٛبح انٕٛيٛخ االفكبض ضثػ كٛفّٛ  -1ز

 ٔرٕظٛفٓب نغطض رفؽٛط انظٕاْط انعهًٛخ ثععٓب يع انسضاؼّٛ انفصٕل ضثػ  -2ز

 انكٓطثبئٛخ انًؽبئم نحم انالظيّ نهمٕاٍَٛ نهزٕصم انزصكط يٓبضاد رٕظٛف  -3ز

ٔذصٕصب اجٓعح انًٕثبٚم انزٙ رجعث االشعبعبد انكٓطٔيغُبغٛؽٛخ االؼزرساو االيثم نالجٓعح    -4ز

 ٔاثطاج االرصبالد ٔغٛطْب.
 



 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

انكزت انًمطضح  -1

 انًطهٕثخ
 ابراهيم انصر واخرون اتليف د. / اجلزء الثاين الكهرابئية وادلغناطيسية

 

انًطاجع انطئٛؽٛخ  -2

 )انًصبزض(
 االنرتنت شبكة من مصادر+ ادلقرر الدراسي  

انكزت ٔانًطاجع انزٙ ٕٚصٗ  ( أ

ثٓب )انًجالد انعهًٛخ ،انزمبضٚط 

).....،  

 من حديث كتاب+االنرتنت شبكة من مصادر

 الكهرابئي اجملاالت بعنوان  جاسم محدي وداد .د.أ :اتليف(

 )حديثة برؤية وادلغناطيسية

 تٍُح انًقشس .22

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشٌقح انتقٍٍى طشٌقح انتؼهٍى

2+0+3+4  8 

  انطانة ٌؼشف اٌ
 انكهشتائٍح انتٍاساخ

 وتؼض انًتُاوتح
 انتطثٍقٍح دوائشها

 انتٍاس دوائش
 انًتُاوب

 انًحاضشج

 انًُاقشح+

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

5+6+7+8 8 
  انطانة ٌؼشف اٌ

 انًغُاطٍضً انًجال
 انًغُاطٍضً انًجال

 +انًحاضشج

 انًُاقشح

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

9+22+22
+20 

8 
 انطانة ٌؼشف اٌ

 انقٍاس اجهزج تؼض
 انكهشتائٍح

 انقٍاس اجهزج
 انكهشتائٍح

 انًحاضشج

 انًُاقشح+

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

23+24 

+25+26 
8 

 انطانة تؼشٌف
 انًغُاطٍضً تانًجال

 انكهشتائً نهتٍاس

 انًغُاطٍضً انًجال
 انكهشتائً نهتٍاس

 +انًحاضشج

 انًُاقشح

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

+18+17 
29+02 

8 
 تانقىج انطانة تؼشتف
 انكهشتائٍح انذافؼح
 حانًحتث

 انذافؼح انقىج
 انًحتثح انكهشتائٍح

 انًحاضشج

 انًُاقشح+

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

+22+21 
03+04 

8 
 انطانة تؼشٌف

 تقىاٍٍَ
 وانًتثادل انزاتً انحث

 انًحاثح
 +انًحاضشج

 انًُاقشح

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

+05+06 
28+27 

8 
 تانتٍاس انطانة تؼشٌف

 انكهشتائً
 انكهشتائً انتٍاس

 +انًحاضشج

 انًُاقشح

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح

09+32 4 

  انطانة تؼشٌف
  تانخىاص

 نهًىاد انًغُاطٍضٍح
 وانفٍشويغُاطٍضٍح

 انخىاص
 نهًىاد انًغُاطٍضٍح

 وانفٍشويغُاطٍضٍح

 انًحاضشج

 انًُاقشح+

 االختثاساخ
 انشهشٌح
 وانٍىيٍح



انًطاجع االنكزطَٔٛخ ،يٕالع  ( ة

 االَزطَٛذ ،.....

كلية اساسيات الكهرابئية وادلغناطيسية )اتليف د.دمحم بن علي امحد /  
+ اخلصائص الكهرابئية وادلغناطيسية )اتليف دللك سعود( اجامعة -العلوم 

 احلايك /جامعة البلقاء(د.عماد 

 

 ذطخ رطٕٚط انًمطض انسضاؼٙ .12

 فًٍا ٌخض انًىضىع انًىاقغ االنكتشوٍَح تىجٍه انطهثح نًتاتؼح يا ٌشدػهى  -1

ػثش انًتؼهقح تانًجال انكهشتائً وانًغُاطٍضً تىجٍه انطانة نشؤٌح جًٍغ انتطثٍقاخ انحٍاتٍح -2

وادراك  نهتىاطم انؼهًً ػثش انىصائم انًتاححوتفاػم انطانة يغ اقشاَه انًشاهذج انٍىيٍح 
 المخاطر الناجمة عن االشعاع الكهرومغناطيسي.

 ثبنزطجٛمبد )انمٕاٍَٛ( انُظطٚخ انساضؼخ ضثػ نٛشًم انًمطض رطٕٚط رى : وانثاًَ االول انفظم
 انًزؽعبد ثطثػ رزعهك جسٚسح ٔيؽبئم يحهٕنخ أيثهخ ثٕظع ٔشنك ٕٚيٙ ثشكم رؽزرسو انزٙ االؼبؼٛخ

 االٔل انفصم فٙ نهسائطح انطٍَٛ حبنخ انٗ ٔانحصٕل انزٕانٙ أ انزٕاظ٘ عهٗ ٔانًهفبد ٔانًمبٔيبد
 فٙ ٔاؼزرسايٓب ٔانًهفبد انًزؽعبد فٙ انطبلخ ثرعٌ ٚزعهك فًٛب انثبَٙ انفصم فٙ االيط ٔضثػ

 .االؼزٛمبظ نغطض انًُجّ صُبعخ
 أ ايٛزط انٗ انكهفبَٕيزط رحٕٚم كٛفٛخ عهٗ انطبنت لسضح نزععٚع جسٚسح يؽبئم ٔظع: انثانث انفظم

 .انزٛبض أ انفٕنزٛخ نمٛبغ انًُبؼت انًسٖ عهٗ نهحصٕل انًمبٔيبد ضثػ ٔكٛفٛخ فٕنزًٛزط
 .انرصٕص ثٓصا جسٚسح يؽبئم ٔحم انسائط٘ ايجٛط لبٌَٕ عهٗ رطجٛمبد ٔظع : انشاتغ انفظم

)لطص  ٔنُع ٔاْى رطجٛمبد لبٌَٕ فبضازا٘ضازا٘ بحم يؽبئم رزعهك ثمبٌَٕ ف :انفظم انخايش

 فبضازا٘ ( انص٘ ٚزعًٍ رحٕٚم انطبلخ انكٓطثبئٛخ انٗ انطبلخ انًٛكبَٛكٛخ
 انصارٙ انحث نزفؽٛط ضزا٘بف لبٌَٕ ْٕٔ يبكؽٕٚم لٕاٍَٛ يٍ لبٌَٕ اْى اؼزرساو رى: انضادس انفظم

 انًٕؼٛمٛخ االجٓعح عًم غطق يٍ انعسٚس رفؽٛط ٔ ضثػ يٍ انطبنت رًكٍ ثحٛث ثططٚمخ ٔانًزجبزل
 . انًغُبغٛؽٙ انطٍَٛ اجٓعح انٗ اظبفخ ٔانًٛكطفٌٕ انكٓطثبئٙ انكٛزبض يثم
 ٔثطبلبد انؽٛبضاد ٔيكبثح انكٓطثبئٛخ انًٕنساد عًم فٙ انسٔايخ انزٛبضاد نزبثٛط اؼزعطاضرى  كًب

 االَبضح اجٓعح فٙ ثبنًغُبغٛؽٛخ انزٛبض رطثػ انزٙ انعاللخ رفؽٛط َزٛجخ انُمٕز نؽحت االئزًبٌ
 انجٕٛد انٗ ٔصٕال انعبنٙ انعغػ عجطذطٕغ انكٓطثبئٛخ انطبلخ َمم ذطٕغ فٙ ٔكصنك ٔاالؼزُؽبخ

 . ذبفعخ يحٕالد ثبؼزرساو ٔشنك
 
 

   ادلادة مدرسات

 

 

 أ.د بشرى كاظم حسون    أ.د وداد محدي جاسم     أ.د سعاد حامد العييب    أ.م.د ضحى مولود عبد اللطيف 



 ًٕرج ٔصف انًمشسَ

 

 ٔصف انًمشس

 

 انًؤسسخ انزعهيًيخ .1
 وضاشح انزعهيى انعبني وانجذش انعهًي / جبيعخ ثغراذ

 / انًصكط عهًيانمسى ان .2
 اثٍ انهيضى –لسى انفيطيبء / كهيخ انزصثيخ نهعهىو انظصفخ

 المغة االنكميزية اسى / شيط انًمصش .3

 المحاضرات التفاعمية عبر المنصات االلكترونية  أشكبل انذضىش انًزبدخ .4

 انفظم / انسُخ .5
2021-2022 

 )انكهي(عرذ انسبعبد انرشاسيخ  .6
ساعات امتحانية  8=  1 × 8ساعة دراسية  +   88=  1× 88

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية 
 11/18/8281 ربشيخ إعراذ هسا انىطف  .7

 أهراف انًمصش .8

ثبعزجبشهب انهغخ االكضص استزدرايب  فتي انعتبنى فتي واثصاض ذوشهب انهغخ االَكهيطيخ انهرف انعبو : رعصف انطهجخ عهً أسبسيبد 

   .وطف و فهى يدزهف اَىاع انعهىو وخظىطب  انفيطيبء انذريضخ

 
دش انطهجخ عهً اسزعًبل انهغخ االَكهيطيخ في  ديبرهى انيىييخ يٍ خالل  رظفخ ثعض انًىالع انهرف اندبص : 

 انيىييخ في يجبل انزصثيخ وانزعهيى واألسصح وانًجزًع.االنكزصوَيخ وانزي رسبهى في يىاجهخ انزطىشاد انذيبريخ 

رعطيط صمخ انطهجخ ثبَفسهى نزعهى انهغخ االَكهيطيخ ورطىيص يهبشارهى في انمصاءح وانكزبثخ  وانًعبَي واسزُجبط فكصح 

 انًىضىع انصئيسيخ نهجذىس وانًُشىشاد انعهًيخ.

 

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

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

 البرنامج.

 وطصائك انزعهيى وانزعهى وانزمييى انًمصشيدصجبد  .9



  االهراف انًعصفيخ -أ
           انزعُصف عهً يبذح انهغخ االَكهيطيخ وذوشهب في َمم وفهى يدزهف اَىاع انعهىو وانزكُهىجيب.                                           -1أ

 اثصاض ذوش انهغخ االَكهيطيخ ثبعزجبشهب أكضص انهغبد انًسزدريخ دىل انعبنى  -2أ

 نًكىَبد االسبسيخ نهغخ االَكهيطيخ رعهى انًجبذي وا -3أ
 رعهى انشصوط وانمىاعر انىاجت ارجبعهب نزكىٌ انجًم في انهغخ االَكهيطيخ طذيذخ وربيخ -4أ

 
 

  االهراف انًهبشاريخ اندبطخ ثبنًمصش  -ة 

 .انجًموفهى ثُيخ  ثأسبسيبد انهغخ االَكهيطيخ إكسبة انطبنت يعصفخ أعًك   - 1ة

 .اهًيخ انهغخ االَكهيطيخ في انًجبالد انعهًيخ واالَسبَيخ وانًجزًعيخرىسعخ زهُيخ انطبنت َذى    - 2ة

     

 طصائك انزعهيى وانزعهى      

 
 . انزعهيى اإلنكزصوَي انزفبعهي انًجبشص.1

 . انًذبضصاد انفيريىيخ انًسجهخ.2

 انًذبضصاد انًزهّىح وانًكزىثخ.. طصح األسئهخ انفكصيخ واأليضهخ انًذفطح نهزفكيص خالل 3

 انًُبلشخ خالل يىالع انزىاطم وانًىالع انزعهيًيخ يضم يىلع رهيكصاو وكالسصوو.  .4

 

 

 طصائك انزمييى      

 انشهصيخو االخزجبشاد انيىييخ . 1

 نفظهيخا االخزجبشاد . 2

 انُهبئيخ االخزجبشاد . 3
  . انىاججبد انجيزيخ4

 
 وانميًيخاالهراف انىجراَيخ  -ط

 رشجيع انطهجخ عهً اسزعًبل انهغخ االَكهيطيخ في ديبرهى انيىييخ ونى ثشكم ثسيظ ونفزصاد يذروذح. -1ط

   -4ط-رًُيخ صمخ انطبنت ثُفسه وكسص دبجط اندىف نريهى عٍ انهغخ االَكهيطيخ. -2ط

  

 طصائك انزعهيى وانزعهى     

 . انزعهيى اإلنكزصوَي انزفبعهي انًجبشص.1

 انًذبضصاد انفيريىيخ انًسجهخ.. 2

 . طصح األسئهخ انفكصيخ واأليضهخ انًذفطح نهزفكيص خالل انًذبضصاد انًزهّىح وانًكزىثخ.3

 انًُبلشخ خالل يىالع انزىاطم وانًىالع انزعهيًيخ يضم يىلع رهيكصاو وكالسصوو.  .4

 

 

 طصائك انزمييى    

 

 

 



 

 ) انًهبشاد األخصي انًزعهمخ ثمبثهيخ انزىظيف وانزطىش انشدظي (. انًُمىنخانزأهيهيخ انًهبشاد  انعبيخ و -ذ 

 .ثعض انًمبالد وانمطع يٍ اخزيبش انطبنت نزعطيط صمزه ثُفسهكزبثخ رشجيع انطهجخ عهً   -1ذ

دش انطهجخ عهً لصاءح ثعض انمظض وانًمبالد انجسيطخ وانمظيصح نزطىيص رعهى نفع وكزبثخ   -2ذ

 انًفصذاد ثبنهغخ االَكهيطيخ.

    



 ثُيخ انًمصش .11

 انسبعبد األسجىع
يدصجبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اسى انىدرح / أو 

 انًىضىع
 طصيمخ انزمييى طصيمخ انزعهيى

 
 

1+8+3+4 

 
 
1×4=4 

اندًم فٙ انخؼشٚف بإَاع 

انهغت االَكهٛضٚت 

صيٍ  ٔيكَٕاحٓا.

 انًضاسع انبغٛظ.

 

Main Ideas 

 

Informal letters 

 يفاْٛى اعاعٛت .1
إَاع االفؼال )يغاػذة  .2

 ٔحمٛمٛت(
إَاع انفاػم ٔػاللخّ  .3

 بانفؼم
 يكَٕاث اندًهت انخايت .4
 االصياٌ فٙ انهغت االَكهٛضٚت .5
 انًضاسع انبغٛظ .6
اندًم فٙ صيٍ انًضاسع  .7

 انبغٛظ
انفؼم فٙ صيٍ  صٛغت .8

 انًضاسع انبغٛظ
اعخُباط انفكشة انشئٛغٛت  .9

نبؼض فمشاث يماالث انكخاب 

 انًُٓدٙ
طشٚمت كخابت سعانت انٗ  .11

 صذٚك ٔ يغؤٔل يباشش

 

 

 

 َظش٘

 

 إيخحاٌ

 ٔ َشاط ٕٚيٙ

 
5+6+7+8 

  
1×4=4 

انخؼشٚف بإَاع اندًم فٙ 

انهغت االَكهٛضٚت 

صيٍ انًاضٙ  ٔيكَٕاحٓا.

 انبغٛظ.

 صٛغت انًاضٙاالفؼال فٙ  .1
كٛفٛت ححٕٚم صيٍ انفؼم يٍ  .2

 انًضاسع انٗ انًاضٙ
 االفؼال انشارة .3
اندًهت فٙ صيٍ انًاضٙ  .4

 انبغٛظ
انفشق بٍٛ انًضاسع انبغٛظ  .5

 ٔانًاضٙ انبغٛظ
ححٕٚم اندًم يٍ انًضاسع  .6

انبغٛظ انٗ انًاضٙ انبغٛظ 

 ٔبانؼكظ

ادٔاث انشبظ  اعخؼًال.   7

 نهدًم

.     انخغهغم انًُطمٙ فٙ 8

 انكخابت 
  حهٕل حًاسٍٚ انكخاب.     9

 نهٕحذاث انخٙ حى حغطٛخٓا  

 

 

 َظش٘
 

 إيخحاٌ

 ٔ َشاط ٕٚيٙ

 
 

9+12+11
+18 

 
 
1×4=4 

انخؼشٚف بإَاع اندًم فٙ 

انهغت االَكهٛضٚت 

صيٍ انًغخمبم  ٔيكَٕاحٓا.

 انبغٛظ.

 

Countries 

&Nationality 

 انًغخمبماالفؼال فٙ صيٍ  .1
إَاع اندًم فٙ انًغخمبم  .2

 (will, going to)انبغٛظ 
كٛف حكٌٕ خًهت حايت فٙ  .3

 صيٍ انًغخمبم انبغٛظ
إَاع اندًم انًغخمبهٛت  .4

 ٔيارا حٕصف
انفشق بٍٛ اندًم فٙ صيٍ  .5

انًضاسع ٔانًاضٙ 

 ٔانًغخمبم
صٛغت َفٙ اندًم انًثبخت  .6

 فٙ االصياٌ انثالثت
صٛغت انغؤال ٔػاللخٓا  .7

 انثالثتباالصياٌ 
صٛغ انغؤال انؼايت  .8

(what, where, when, 
how much, how 

many, who, 
which,….etc.) 

لشاءة بؼض انمطغ يٍ  .9

انكخاب ٔانخؼشف ػهٗ 

انمٕاػذ انخٙ حضًُخٓا 

 باالضافت انٗ حؼهى يفشداحٓا

 

 

 

 َظش٘

 

 

 

 إيخحاٌ

 انفصم األٔل



حم بؼض انخًاسٍٚ انخاصت  .11

بصٛغ انغؤال ٔاندًم 

 انفؼهٛت
 

 .  حبؼٛت انًٕاطٍُٛ نبهذآَى11

 

 
 

13+14+
15+16 

 
 

1×4=4 

Have, have got, 

has and has got 
 انخؼشٚف باعخخذاياث  .1

have, have got, has 
and has got 

 انفشق بُٛٓى .2
يخٗ ٚدٕص االخخصاسٔيخٗ  .3

 الٚدٕص
 صيٍ انًضاسع انًغخًش .4
 صيٍ انًاضٙ انًغخًش .5
انفشق بٍٛ انًضاسع  .6

 انًغخًش ٔانًاضٙ انًغخًش
 some & anyاعخخذاياث  .7
 حهٕل  بؼض حًاسٍٚ انكخاب .8
لشاءة بؼض انمطغ يٍ  .9

انكخاب انًُٓدٙ ٔحم 

 انخًاسٍٚ انًخؼهمت بٓا
 اعخؼًاالث خًم انٕصم فٙ كخابت

 نًماالثا

 

 

 َظش٘

 

إيخحاٌ َٔشاط 

ٕٚيٙ ثى إيخحاٌ 

 َصف انغُت

 
 

17+18+
19+82 

 
 

1×4=4 

 ,somethingاعخؼًال 

anything, few, little, 

lots & a lot of 

 

Comparative and 

superlative 

 

Time Expressions 

 

 

 انخؼشٚف بٓزِ انصٛغ .1
يانفشق بُٛٓى ٔيخٗ حغخؼًم  .2

 كم يُٓا
حهٕل حًاسٍٚ حٕل  .3

 انًٕضٕع
 صٛغ انًماسَت .4
انًماسَت بٍٛ انصفاث  .5

 انًخًاثهت
انصفاث را انًمطغ انٕاحذ  .6

 ٔراث انًماطغ انًخؼذدة
 (er & more)اضافت  .7
 انخفضٛمصٛغ  .8
  صٛغ انخفضٛمإَاع  .9

  (est &most)اضافت  .11
انخؼابٛش انًغخؼًهت نٕصف  .11

 انٕلج أ انخاسٚخ

 

 

 

 

 َظش٘

 

 

 إيخحاٌ

 ٔ َشاط ٕٚيٙ 

 
 

81+88+
83 

 
 
 1×3=3 

انًضاسع انخاو ٔانًاضٙ 

 انخاو ٔانًغخمبم انخاو

 

Prepositions & 

Adverbs 

 

Irregular and past 

participle verbs 

ػٍ االصياٌ فٙ  يمذيت .1

 صٛغت انخاو

  لاػذة انًضاسع انخاو .2
حكٍٕٚ خًم فٙ صيٍ  .3

  انًضاسع انخاو
 لاػذة انًاضٙ انخاو .4
حكٍٕٚ خًم فٙ صيٍ  .5

 انًاضٙ انخاو
 لاػذة انًغخمبم انخاو .6
حكٍٕٚ خًم فٙ صٛغت  .7

 انًغخمبم انخاو
اعخؼًال كهًاث نٓا اكثش يٍ  .8

  يؼُٗ فٙ خًم يخخهفت
االفؼال انشارة ٔانخصشٚف  .9

 نث نهفؼمانثا
ٔ ظشٔف  حشٔف اندش .11

 انضياٌ ٔانًكاٌ
 اعخؼًاالث حشٔف اندش فٙ انًمال

 

 

 َظش٘

  

  

 إيخحاٌ

 ٔ َشاط ٕٚيٙ 

 
 

84+85+ 

 
 
1x 3 =3 

 a & theاعخؼًاالث 

 

Expression  of 

Quantity 

 

Synonyms & 

 a & theانخؼشٚف ب  .1
 a & theيخٗ حغخؼًم  .2
  a &theيخٗ ًُٚغ اعخؼًال  .3
 انخؼبٛش ػٍ انكًٛاث .4
 much & manyاعخؼًال  .5
 انفشق بًُٛٓا .6
 حم حًاسٍٚ ٔايثهت .7

اعخؼًال انًشادفاث ٔانًؼاكغاث 

 

 

 َظش٘

 

 

 إيخحاٌ

 ٔ َشاط ٕٚيٙ 



 

 
 

 انًادة: يذسط

 أ.و.د. حاحى ػبذ انشصاق طّ

11/12/2021 

86 
 

Antonyms  فٙ انكخابت 

 
87+88 

 
1×8=8 

 like doingاعخؼًاالث 

& would like to do 

 

Should, must & 

have to 

 & like doingانخؼشٚف ب  .1
would like to do 

 انفشق بًُٛٓا .2
ححٕل انفؼم انٗ صٛغ اخشٖ  .3

 كاالعًاء ٔانصفاث
4. Should, must & have 

to 
 انفشق بُٛٓى .5
 أنٕٚاث اعخخذاو كم يُٓى .6
حكٍٕٚ خًم يثبخت ٔيُفٛت  .7

 باعخخذايٓى
حهٕل حًاسٍٚ ٔايثهت يٍ  .8

 انكخاب

 

 َظش٘

 

 إيخحاٌ

 ٔ َشاط ٕٚيٙ 

 انجُيخ انزذزيخ  .11

انكزت انًمصشح  -1

 انًطهىثخ
New headway plus (pre-intermediate) 

 

انًصاجع انصئيسيخ  -2

 )انًظبذش(
English for Iraq 

انكزت وانًصاجع انزي يىطً  ( أ

ثهب )انًجالد انعهًيخ ،انزمبشيص 

).....،  
Free English grammar 

انًصاجع االنكزصوَيخ ،يىالع  ( ة

 االَزصَيذ ،.....

English 4u 
English Heflin 

 انرشاسيخطخ رطىيص انًمصش  .12

 :انًٕضٕػاث انخٙ حى اضافخٓا  ٔححذٚثٓا فٙ انًُٓح

 انزعصيف ثبنعُىاٌ انصئيسي نكزبثخ انًمبل او انمظخ

 ئم انصسًيخ وغيص انصسًيخصسبان انفصق ثيٍ

   انكزبثخ االكبذيًيخفي  اَىاع اذواد انصثظ

 اسزعًبالد ظصف انطيبٌ وانًكبٌ



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 المؤسسة التعليمية  .1
 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .2

 رياضيات PHMT1 106 اسم / رمز المقرر  .3

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2022-2021 الفصل / السنة  .5

 تقريبا ساعة دراسية   90 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2022-2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لتفسير تعليم   االساسية  والقوانين  بانواعها  الحركة  ميكانيكية  لفيزياء  االساسية  المباديء  على  الطالب 

 ظواهرالحركة الطبيعية واعداد الطالب الطلبة بكيفية شرح او تفسير هذه الظواهر وقوانينها 

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

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج. 



 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
والقوانين المتعلقة  ومن ثم الكميات المرتبطة بها ،الكميات االساسية القياسية ووحدات قياسهاتعريف  -

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

 الحياة اليومية. التسلسل االنسياني في شرح انواع حركة االجسام وشرح القوانين اخاصة لكل حركة. 

 
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .   خالل المختبر العمليخبرة عملية للمفاهيم النظرية المدروسة من إكساب الطالب - 1ب

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

 

   

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 .امتحانات تحريريةوطرح األمثلة. .المناقشةمع الطلبة .الحواراستخدام السبورة الذكية في القاء المحاضرات.

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل  التحريرية لكل فصل مستقل  االمتحانات

 االختبار المفاجيء )الكوز(طالب وطالبة(. 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 يترك للطلبة امكانية تفسير بعض المفردات العلمية خالل المحاضرة -2

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة،الحوار،المناقشة، وطرح األمثلة. 

 

 

 طرائق التقييم     



 

 

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

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 
لمواكبة احدث   ــوالموبايالتتفعيل استخدام وسائل االتصال والتوضيح الحديثة المتوفرة في الحاسبات -   -

 ـالتطبيقات الحياتية المرتبطة مع المحاضرات العلمية النظرية
 



 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3+4 3×4=12  1- Functions 

2- Functions 

analysis and 

graphic 

3- Properties of 

functions 

4-

 

Mathematica

l models 

5- Limit and 

continuty 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           

5+6+7+8 3×4=12  1- Equation 

of line 

2- General 

forms for 

equations of 

lines 

3- Parallel 

lines 

4-

 

Perpendicular 

lines 

5- Angle 

between lines 

6- Physical 

application 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           

9+10+11+12 3×4=12   

 

1-

 

Derivatives 

2- General 

rules 

3- Slope and 

rates 

4-

 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           



Techniques of 

derivatives 

5- Chain rule 

6- Maximum 

and minimum 

7- Implicit 

Differentiation 

     8-Application 
13+14+15 +

16 
3×4=12  1-

 

Integration 

2- General 

rules 

3-

 

Integration 

Methods 

4-

 

Application(Wo

rk, Pressure 

,Heat and Force 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           

17+18+19 +

20 
3×4=12    1-

 

Trigonometric 

Functions 

2-

 

Properties 

3-

 

Derivative 

4- Integral 

5-

 

Application 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           

21+22+23 +

24 
3×4=12   

 

1- Expoential 

and 

logarithmic2- 

function 

  

 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           



 

 البنية التحتية   .11

الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

 

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 

2– Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

 

الكتب والمراجع التي يوصى   ( أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 
 مكتبة النور 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

التطرق بشكل اوسع  على انواع المتسلسالت  ومنها متسلسة لورنت و التعرف على كيفية التميز   

تطبيقاتها  بين اختبارات المتسلسالت وكذلك التطرق الى مواضيع الحركه من خالل القوانيين و 

 باالمثلة 

 

 

 
 رمي وليد حسني   .م.م

 مرحلة اثين  /مدرسة الرايضيات 

25+26

28+27+ 
3×4=12  3- Properties 

function 
4-  function 

Derivative 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

 + واجب بيتي 

30+29 3×2=6  Integral Form 

5-  Application 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف  

 + واجب بيتي 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 ابن الهيثم /الصرفةكليه ابن الهيثم للعلوم 

 قسم الفيزياء  / المركز علميالقسم ال .2

 CsDP 217علم نفس النمو/  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2021 الفصل / السنة .5

 ساعه 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 ان يعرف الطالب مفهوم علم النفس  العام وعلم النفس النمو واهميته وقوانين  ومراحل النمو -1

 على النمو المؤثرةان يعرف الطالب العوامل  -2

 ان يفهم الطالب مناهج البحث في علم النفس النمو -3

 الطفولةان يعرف الطالب خصائص النمو في مرحله -4

 للطفل االجتماعية التنشئةفي   االجتماعيةان يعرف دور المؤسسات -5

 

 الطفولةان يعرف الطالب  خصائص النمو  في مرحله  -6

 

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

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

 البرنامج.



  المراهقةان يعرف الطالب خصائص النمو  في مرحله  -7

 واالتجاهات والميول في مشكالت المراهقه والمهنةان يعرف الطالب دور المجتمع 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 علم النفس النمو-1أ

 مناهج البحث في علم النفس النمو-2أ

 الطفولةمرحله  -3أ
 المراهقةمرحله -4أ
 االجتماعيةالمؤسسات  -5أ
 المشكالت التي يتعرض لها االطفال والمراهقين  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 المقارنة- 1ب

 التقييم - 2ب

 النقد - 3ب

  التطبيق   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 والحوار الجماعية المناقشة-ا

 عليه واإلجابة األسئلةتطبيق الجانب النظري على الواقع من خالل توجيه  -ب

 اعداد تقارير عن كل موضوع-ت

 المحاضرة -ث

 طرائق التقييم      

 الطلبةتقييم التحضير اليومي وتفاعل  -ا

 الطلبةتقييم تقارير  -ب

 الحضور  -ت

 االختبارات  -ث
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تقدير عظمه الخالق في جعل االنسان كائنا يهتم بالجانب االرشادي وال سيما النفسي منه-1ج

 علم النفس دراسةتقدير جهود العلماء في -2ج

 النفسية والصحةتقدير جهود الباحثين والدارسين  في بيان  اهميه النمو النفسي واالرشاد -3ج

 تقدير جهود المؤلفين في مجال تاليف الكتب التي تخص علم النفس النمو واالرشاد النفسي  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 الجماعية المناقشة -ا

 األمثلةتطبيق الجانب النظري على الواقع من خالل  -ب

 اعداد تقارير عن كل موضوع -ث

 المحاضرة -ت 

 طرائق التقييم    

 



 

 تقييم التحضير اليومي وتفاعل الطلبة -أ
 تقييم تقارير الطلبة  -ب
 الحضور  -ت
 االمتحانات النهائية -ث

 

 

 
 (. ر الشخصييف والتطواألخرى المتعلقة بقابلية التوظالمنقولة ) المهارات التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التحليل-1د

  التركيب-2د

 االستنتاج-3د

 المقارنة  -4د



 

 البنية التحتية  .11

الكتب المقررة  -1

 المطلوبة
 اللجنةالنصوص االساسية ضمن مفردات المقرر من قبل 

 القطاعية

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(
 دال يوج

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

العلمية ،التقارير بها )المجالت 

).....،  
 دال يوج

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 4 
معرفة معنى علم نفس 

النمو وأهميته 

 العامة للنمو والمبادىء
 علم النفس النمو

المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

3-4 4 
معرفه العوامل 

 المؤثره في النمو
في  المؤثرةالعوامل 

 النمو
  المحاضرة

 والحوار
 الطلبةتفاعل 

5-6 4 
معرفه مناهج البحث 

 في علم النفس النمو
مناهج البحث في علم 

 النفس النمو
+  المحاضرة

 المشكالت
 الطلبةتفاعل 

 + اختبارات
7-8-9-

10-11 
10 

معرفة نمو االطفال في 

 مرحلة الطفولة
 مرحلة الطفولة

المحاضرة 

 +الحوار
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

12-13 4 
فهم دور المؤسسات 

االجتماعية في التنشئة 

 االجتماعية للطفل

المؤسسات دور 

االجتماعية في التنشئة 

 االجتماعية للطفل

المحاضرة + 

 المناقشة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

14-15 4 
معرفة النمو في 

 مرحلة المراهقة
 المراهقة

+ المحاضرة

 القصة
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

16- 17 4 
معرفة اثر المجتمع 

 المراهق على نمو
 والمجتمع  المراهقة

 المحاضرة

 +مناقشه
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
18-19-

20 
6 

معرفة اثر المهنة على 

 نمو المراهق
 والمهنة المراهقة

 المحاضرة

 +مشكالت
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات
21-22-

23 
6 

معرفة اثر المهنة على 

 نمو المراهق
اتجاهات المراهقين 

 وميولهم
المحاضرة + 

 المشروعات
تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

24-25-

26 
6 

معرفة بعض مشكالت 

 المراهقين
بعض مشكالت 

 المراهقين

المحاضرة + 

القصة+ 

 المشكالت

تفاعل الطلبة 

 + اختبارات

      



المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....
 

 

 

 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 نظريات علم النفس النمو 

 نظريه التحليل النفسي :سيجموند فرويد -1
 نظريه النمو المعرفي : جان بياجيه  -2
 نظريه النمو االخالقي : كولبرك -3
 االجتماعي : اريكسون نظريه النمو النفسي -4
 التداخل واوجه الشبه واالختالف بينها -5
 تطبيق مبادئ النظريات على الحياة العمليه  -6

 

 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .2

 211PHASعلوم الفلك /  اسم / رمز المقرر  .3

 حضور الكتروني حسب الجدول المعلن من القسم  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021/2022 الفصل / السنة  .5

 ساعة 30 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

    1202/2202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 السيارة  وأصل املنظومة الشمسية      الكواكبدراسة 

 الدراسة العلمية للمنظومات والمتغيرات النجمية 

 دراسة نظريات الكون  

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

 
 .والحركة، وعلم األرصاد الجوية، والكيمياء، الفيزياءيهتم بدراسة األجسام السماوية من حيث التطور، 

 دراسة قوانين كبلر الخاصة بحركة الكواكب السيارة حول الشمس.

 دراسة أنظمة احداثيات القبة السماوية  

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

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

 البرنامج. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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)


 
 القمر والشمس. دراسة ظاهرتي الخسوف والكسوف و لكل من 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

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

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

 االجرام السماوية كالشمس والقمر والكواكب والنجوم. االهتمام بقياس مواقع  -3أ
الجاذبية، باإلضافة إلى القدرة على تحديد المواقع   اضطراباتالقياس الدقيق لمواقع الكواكب ادى إلى فهم -4أ

في التنبؤ   األجسام المجاورة لكوكب األرض الحالية والماضية لللكواكب بدقة أكثر..ويساعد على تعقب 
 باللقاءات واالصطدامات المحتملة مع كوكب األرض. 

 التعرف على الظواهر الشمسية ومدى تاثيرها على مناخ االرض  -5أ
   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

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

 ( لعرض البيانات الخاصة بالمقرر. (data showاستخدام شاشة العرض  - 2ب
 اليه االكتشافات العلمية في مجال الفضاء عرض احدث ما توصلت  - 3ب

    استخدام اجهزة الرصد الفلكي.     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 استخدام الطرق النظرية والعملية في شرح الموضوع.

 

 

 

 طرائق التقييم       

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

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 من خالل التمارين العملية.-1ج

 االختبارات الشفوية. -2ج

 مناقشة البحوث الخاصة بالموضوع. -3ج

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

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 حسب ماذكر اعاله.

 

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


 

 

 طرائق التقييم     

 حسب ماذكر اعاله.

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 تنظيم حلقات نقاشية حول احدث الرحالت الفضائية وماتوصلت اليه من نتائج.                          -1د

 دراسة احدث النتائج التي توصل اليها تلسكوب هابل. -2د

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

     -4د
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3+4 2× 4=8 
اكتساب المعرفة في  
مجال علم الفضاء  

 والفلك 

 
_ قوانين كبلر، هندسةة 

 الكرة
أنظمةةةةة أحةةةةداثيات __ 

 القبة السماوية
   منطقة البروجـــــ 
 الفصول االربعة  _

 الترنح والتمايد،  ـــــ 
  مصطلحات فلكيةـــــ 
القياس  وحدات ـــــ 
 الفلكية

 حل أسئلة 

 نظري
امتحان+ نشاط  

 . يومي

 المنظومة الشمسيةـــــ  كذلك 8=4 ×2 5+6+7+8
الخواص الفيزيائيةة ـــــ  

 للشمس
الطبقات الخارجيةة   ـــــ  

 للشمس

الظةواهر السةطحية  ـــــــ

 للشمس

الخواص الفيزيائيةة ـــــ  
 لالرض

الخواص الفيزيائيةة ـــــ  
 للقمر 
ـــ  ظةةاهرتي الكسةةو  ــــ

 والخسو 

 

امتحان+ نشاط   نظري
 . يومي

9+10 +11
+12 

 الكواكب السيارة ـــــ كذلك 8=4 ×2

 قاعدة بودـــــ 

 الشهب، النيازكـــــ 

 المذنباتـــــ 

ـــ  أصةةةل المنظومةةةة ـــــ

 الشمسية

فرضةةيات لتفسةةير ـــــــ 

أصةةةةةةةةل المنظومةةةةةةةةة 

 الشمسية

 

 حل أسئلة

 

امتحان+ نشاط   نظري
 . يومي

ـــ كذلك 8=4 ×2+ 14+ 13 امتحان+ نشاط   نظريالنجوم،أقةةةةةةدار  ــــــــ



 النجوم،نورانية النجوم 16+ 15

ـــ أطيةةةا  النجةةةوم،  ـــــ

 عالقة الكتلة بالنورانية

ـــ عالقةةةةة الطاقةةةةة  ــــــ

الواصةةةةلة مةةةةن الةةةةنجم 

 بالقدر المضرمي

 حركة النجوم  ـــــ   

ـــ مخطةةةةط هيرتةةةةز  ــــــ

 سبرانك رسل 

 تطور النجوم ـــــ

 

 . يومي

17 +18 +
19 +20 

ـــ كذلك 8=4 ×2 النجوووولث الين   وووو   ــــــ
 والمتعددة

ـــ بعووووووع   ووووووولا   ــــــــ
 الين    ت الكسلف  

 النجلث المتغ رة، ـــــ
 الثقوب السوداء  ـــــ
ــ   الن بض ت  ـــ

امتحان+ نشاط   نظري
 . يومي

21 +22 +
23 +24 

ـــ كذلك 8=4 ×2 مجوورة د ا التن  وو ،  ـــ
 حجم المجرة 

ـــــ حركوووووو  ا  ووووووراث  ـــــ
 السم وي  في المجرة 

الجمهرة النجم   في   ــــ
 المجرة

 العن ق د النجم   ــــ
 كتلة المجرة  ــــ

السدث، الم دة م ب ن   ــــ
 النجلث

  سئل  الفصل   ــــ

امتحان+ نشاط   نظري
 . يومي

25 +26 +
27 +28 

   لا  المجرات  ــــ كذلك 8=4 ×2
 مكل  ت المجرات ــــ

ــــ ــزام  ـــ ــرات االقـ مجـ

 والعمالقة  

امتحان+ نشاط   نظري
 . يومي
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الكتب المقررة   -1

 المطلوبة 

 فيزايء اجلو والفضاء اجلزء االول -1
أتليف الدكتور   -علم الفلك -اجلزء الثاين  -فيزايء اجلو والفضاء -2

 محيد جمول النعيمي وفياض عبد اللطيف النجم 
 

المراجع الرئيسية   -2

 )المصادر( 
An Introduction to Astronomy  

الكتب والمراجع التي يوصى   (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير  

).....،  

 من الكواركات اىل الثقوب السوداء  -1
 الفلك الكروي  -2
 املوسوعه الفلكية  -3
 النجوم منذ والدهتا حىت تصبح ثقواب سوداء -4
 الفضاء اخلارجي واستخداماته السلمية   -5
 موسوعة األفالك واألوقات -6
      بناء الكون ومصري االنسان  -7

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب

 االنترنيت ،..... 

https://nasainarabic.net/main 

https://astronomynow.com 
https://www.universetoday.com 

http://www.alkoon.alnomrosi.net/index.h
tml 

https://www.space.com 
sci.com-https://www.aliens 

https://skyandtelescope.org 

 الكليز اتــــ 
تمدد الكلن  ــــ

 والزحزح   حل األحمر
المركن ت العضلي    ــــ

 في الكلن 
 اسئلة   ــــ

 الغالف الجلي  ــــ  كذلك 4=2 ×2 30+ 29
 الشع   الشمسي ــــ

 الجلي _الضغط 
_ ا هزة ق  س الضغط 

 الجلي 

امتحان+ نشاط   نظري
 . يومي

https://nasainarabic.net/main
https://astronomynow.com/
https://www.universetoday.com/
http://www.alkoon.alnomrosi.net/index.html
http://www.alkoon.alnomrosi.net/index.html
https://www.space.com/
https://www.aliens-sci.com/
https://skyandtelescope.org/


https://www.nasa.gov 
https://hubblesite.org 

https://www.khanacademy.org/science/c
astronomy-and-osmology 
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 في ضوء الية القبول المركزي  المتطلبات السابقة  

ــ  أقل عدد من الطلبة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكبر من الخطة االستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة  
 

فقرات واسئلة جديدة ضمن املقرر   إضافة )  التحديث ضمن   /مالحظة  
 ( ابالمحرالدراسي ملونة 

 

 اساتذة املادة 

 د. عروبة مجيل طارش  

 د. حياة خلف محيد  

 د. عائشة علي حسني  

 

https://www.nasa.gov/
https://hubblesite.org/
https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy
https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء / المركز علميالقسم ال .2

  PHM 101/فيزياء الحرارة وخواص المادة  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

  2022 - 2021 الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعات إمتحانية  x 3 =9 3ساعة دراسية  +    56=  2× 28

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  
 2021/ 10/ 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . موضوع الحرارة وخواص المادة ودورها في فهم مبادئ الفيزياء وفي الحياة اليومية تعرف الطلبة على 
 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

مادة الفيزياء ودور الحرارة  في تأريخ علم يشعرون بقيمة وأهمية  للعلوم الصرفة يجعل طلبة كليات التربية
االبتدائية مارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وم الفيزياء وكيفية

 . وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة في مجال البحث والتطويرالمتوسطة واإلعدادية و 

 

 

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

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

 البرنامج.



 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية -أ

التعُرف على مادة الحرارة وخواص المادة ، وكيف نشأت  تبلور وأصبحت حاجة إنسانية للتطبيقات  -1أ
 الهندسية والتكنلوجيا، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته.

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

 على انواع مقاييس درجة الحرارة . التعُرف  -3أ

 على الخواص الميكانيكية للمواد. التعُرف -4أ

 . والكهربائية للمواد المغناطيسية على الخواص  التعُرف  -5أ

 على الحالة الر ابعة للمادة ) البالزما(. التعُرف   -6أ

  
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

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

تحويل هذه المعرفة إلى سلوك  اددة لها، ويمكن لهحوالعوامل الم الحرارة إكساب الطالب معرفة ب - 2ب

 ددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها .حيسهم في إبعاد العوامل الم

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 وكذلك بشكل فيديوات pdfالمحاضرات االلكترونية والتي تضمنت عرض المادة على شكل ملفات   -1
 ويتم فيها الحوار والمناقشة وطرح األمثلة.

  .المختبر العملي ويتم فيه الحوار المباشر مع الطلبة والمناقشة -2
 .استخدام المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت -3

 

 طرائق التقييم      

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

 

 



 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

ربط موضوعات الحرارة وخواص المادة بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية  -2ج
 اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.  

طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات الحرارة وخواص المادة فيما يتعلق بالبناء من عمارات  -3ج
 .اإلنشاء عبر منظومة اإلنترنتوجسور حديثة 

   .في البيئة التي يعيشها الطلبة ربط موضوعات الحرارة وخواص المادة  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

وكذلك بشكل فيديوات  pdfالمحاضرات االلكترونية والتي تضمنت عرض المادة على شكل ملفات   -1
 ويتم فيها الحوار والمناقشة وطرح األمثلة.

 المختبر العملي ويتم فيه الحوار المباشر مع الطلبة والمناقشة  -2
 استخدام المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت -3

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات  -د 

  تنمية القدرات الذهنية للطالب -1د

  تنمية القدرات المهارية  -2د

  التعامل مع مقاييس درجة الحرارة ) المحارير(   -3د

  عرفية تنمية القدرات الم   -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

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

ودورها في بناء 
الحضارة اإلنسانية 

بشكل عام.  وتحديد 
انواع  المحارير 

وميكانيكية انتقال 
 الحرارة 

قياس درجة  -

  ـ  الحرارة
 انواع المحارير -
 التمدد الحراري  -
 طرق انتقال الحرارة -

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

إكتساب المعرفة في    8=4×2 5+6+7+8
مجال مصادرالطاقة 
والقانون االول 
 للثرموداينمك  

مصادر الطاقة  -

 الحرارية

 الحرارة النوعية -

القانون االول  -

 للثرموداينمك

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

9+10+11
+12 

إكتساب المعرفة في    8= 4×2
التميز بين الغاز 
 المثالي والغاز الحقيقي 

الغاز الحقيقي  و  -

 الغاز المثالي 

النظرية الحركية  -

 للغازات

 Cvالعالقة بين  -

 Cpو

 

 إمتحان نظري 
 الفصل األول 

13+14+
15+16 

إكتساب المعرفة في  8=4×2
مجال الكثافة وكذلك 

 اللزوجة 

الكثافة والوزن  -

 النوعي

 الشد السطحي -

 معادلة برنولي -

 اللزوجة -

 

إمتحان  نظري 
ونشاط يومي 
ثم إمتحان 
 نصف السنة

17+18+
19+20 

إكتساب المعرفة  8=4×2
الخصائص الميكانيكية 

 للمواد . 

 واالنفعال االجهاد نواعا-
 معامل يونك-
العالقة الخواص  -

  الحرارةالميكانيكية ودرجة
 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي
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الكتب المقررة  -1

 المطلوبة

1- Heat and properties of Materials ,by Kadem Ahmed mohemed 

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

Askeland – Pradeep P. Phulé .  
     Classification of 

materials  JosepPoch March.  3-  
المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(
Heat and Thermodynamics, Mark W. Zymansky .  

الكتب والمراجع التي يوصى  (أ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....، 

كوم اكبر  –موقع الفيزياء   pdfكتاب محاضرات الحرارة وخواص المادة

 . مكتبة في الفيزياء

21+22+
23+24 

 
25 ×26 

 2×4=8 
 
 
2x 2 =4 
 
 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الخواص 

 المغناطيسية للمواد.
إكتساب المعرفة في 

مجال الخواص 
    الكهربائية للمواد. 

           

دراسة الخواص  -
 ناطيسية للمواد مغال
 تصنيف المواد  -

الموصولية - 
 الكهربائية

الموصالت والعوازل  -
 واشباه الموصالت 

 نظري 
 
 

 نظري 

 إمتحان  
 و نشاط يومي

 
 إمتحان 

 و نشاط يومي  

27  ×28 
 

2×2=4 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الحالة الرابعة 
  للمادة وهي البالزما 

   

معرفة الفرق بين  - 
 حاالت المادة

 اشكال البالزما-
 اهمية دراسة البالزما-

 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

إكتساب المعرفة في  4=2×2 29+30
مجال المواد المتراكبة 
والمواد المدعمة والمواد 

 االساسية 

 تصنيف المواد  -
انواع المواد  -

 المتراكبة
محاسن ومساؤ  -

 المواد المتركبة
 

 إمتحان نظري 
 و نشاط يومي 

 
 



المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

 االنترنيت ،.....

 . الفيزياء في الفريد pdf  موقعال المادة وخواص الحرارة1-

 .  النور لمكتبة االلكتروني الموقع والحرارة المادة خواص -2
 . االلكترونية الفريد مكتبة المادة وخواص الحرارة -3
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الذاتي لرؤية جميع التطبيقات الحياتية في مادة الحرارة وخواص المادة عبر  توجيه الطالب في اإلعتماد

 المشاهدة اليومية في المجتمع من خالل االتي:

  القيام بورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية في مادة الحرارة وخواص المادة . -1

 ساتذة أكفاء في هذا المجال .إجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أ -2 

 القاء محاضرات من قبل ضيوف خارجيين واجراء التدريب المهني والدراسات الميدانية . -3 
 

 

 :مدرسوا المادة 

     أ. د. بشائر محمد سعيد - 3     أ. د. عبد الحميد رحيم مهدي -2       أ.د.خالد هالل حربي -1

 

 . صبحي أ.م .د. عدي طارق -5                            أ. د. تغريد مسلم مريوش -4
 



 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ / إثٍ انٓٛثى  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انفٛضٚبء   / انًشكض ؼهًٙانمسى ان .2

  انًشحهخ انثبَٛخ  -انكٓشثبئٛخ ٔانًغُبؽٛسٛخ يخزجش  سى / سيض انًمشسإ .3

 ؽهجخ انذساسبد األٔنٛخ  انفئخ انًسزٓذفخ .4

 انذٔاو انٕٛيٙ  أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .5

  2222/  2221 انفظم / انسُخ .6

 سبػخ فٙ األسجٕع  22 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

    2222/  3/  28 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 :  أْذاف انًمشس .9

 ٔ سثطٓب ثًب ٚحظم فٙ انجٛئخ انزٙ ٚؼٛشٓب انطهجخرؼشف انطهجخ ػهٗ أًْٛخ انزدبسة انزؼهًٛٛخ  . 

 

  ٔانًجذأ انفٛضٚبئٙ انخبص ثٓب يحبٔنخ فٓى خظبئض كم ردشثخ ٔيب ٚزؼهك ثبنظبْشح انفٛضٚبئٛخ  . 

  ثشكم ػًهٙ يًب ٚسبػذِ ٔٚسٓم ػهّٛ إٚدبد حهٕل نًؼظى انًشكالد  نهطهجخرٕظٛف انًؼشفخ انؼهًٛخ

  انحٛبرٛخ .

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

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

 البرنامج.



 ٔانزمٛٛى  ٔانزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى  انًمشسيخشخبد  .12

 

 :   ْذاف انًؼشفٛخاأل - أ

 خ  ٔانزشثٕٚخ . انؼهًٛيؤْهخ نهؼًم فٙ انًؤسسبد ٔ خػذاد كٕادسيذسثإ -1أ

 .  سزخذايٓب نخذيخ انًدزًغٔإ ٔانًغُبؽٛسٛخ  انكٓشثبئٛخ ًبدح اندبَت انؼًهٙ ن يؼشفخ ٔفٓى يٍ هجخرًكٍٛ انط -2أ

  

 :  ْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشساأل -ة 

  . ثكبفخ األخٓضح يؼشفخ هجخإكسبة انط -1ة

  ثبنكٓشثبئٛخ  ٔانًغُبؽٛسٛخ .يؼشفخ شبيهخ ثبنًجبدٖ انفٛضٚبئٛخ انًزؼهمخ  هجخإكسبة انط -2ة

 ٔانزؼهى  ؽشائك انزؼهٛى

 
  انزدشثخ 

  انحٕاس 

  انًُبلشخ 

   ؽشذ األيثهخ 

 

 ؽشائك انزمٛٛى

 

  نكم ؽبنت ٔؽبنجخ ( انُشبؽ انٕٛيٙ نهطهجخ ) انزحؼٛش انٕٛيٙ ٔرسدٛم انًشبسكخ .  

 نهزدشثخسجٕػٙ رمذٚى انزمشٚش األ  . 

 ٔانسُٕٚخ  انفظهٛخ يزحبَبداإل . 

 

 

 :   ْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخاأل - ج

                                      .انُظش٘ اندبَت سثؾ اندبَت انؼًهٙ يغ نغشع انزدشثخ ؽشذ األسئهخ أثُبء  -1ج

 . ٔانزكُهٕخٛخ  ثبنزطجٛمبد انُٓذسٛخ انزدشثخ انؼًهٛخ سثؾ  -2ج

 

 

 :  انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ ( انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد  انؼبيخ  -د 

ٔرٕظٛفٓب نهًؼشفخ انًزكبيهخ ثخظٕص رفسٛش  ثًٕػٕع انزدشثخ يثم نهًفبْٛى انًزؼهمخ سزخذاو األاإل -1د

 .  انظٕاْش انؼهًٛخ

 .  سزخذايٓبإخٓضح ٔيؼشفخ كٛفٛخ يثم نألسزخذاو األاإل -2د

 



 

 :  ثُٛخ انًمشس .11

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع
سى انٕحذح / أٔ إ

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1  

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

  ثزدبسة انفظم األٔل

  سبسٛخ نكم ردشثخٔانًفبْٛى األ

  خًٛغرؼشٚف 

  انطهجخ ثزدبسة

  ٔلانفظم األ

  َشبؽ ٕٚيٙ  ػًهٙ+َظش٘

2 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

  ثُظشٚخ إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

ثفٍُ ٔرطجٛمبرٓب انؼًهٛخ ػُذ  

  انذٔائش انكٓشثبئٛخسثؾ 

 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ  َظشٚخ ثفٍُ 

3 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

ثُظشٚخ   انًؼشفخإكسبة انطهجخ 

ثفٍُ ٔرطجٛمبرٓب انؼًهٛخ ػُذ  

 سثؾ انذٔائش انكٓشثبئٛخ 

  إيزحبٌ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ  َظشٚخ ثفٍُ

4 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

   ثبنًحٕنخ انكٓشثبئٛخ انشافؼخ 

   ٔانخبفؼخ ٔلٛبط كفبءرٓب 

  انًحٕنخ

   انكٓشثبئٛخ
  َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ

5 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

   ثبنًحٕنخ انكٓشثبئٛخ انشافؼخ 

 ٔانخبفؼخ ٔلٛبط كفبءرٓب  

  انًحٕنخ

   انكٓشثبئٛخ
  إيزحبٌ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ

6 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثبنًهف 

انكٓشثبئٙ ٔخظبئظّ ٔكٛفٛخ 

 لٛبط حثّ انزارٙ ٔيمبٔيزّ 

لٛبط يحبثخ يهف 

 ٔيمبٔيزّ انذاخهٛخ 
 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

7 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثبنًهف 

انكٓشثبئٙ ٔخظبئظّ ٔكٛفٛخ 

 لٛبط حثّ انزارٙ ٔيمبٔيزّ 

لٛبط يحبثخ يهف 

 ٔيمبٔيزّ انذاخهٛخ 
 إيزحبٌ ٕٚيٙ   َظش٘+ػًهٙ 

8 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثبنًمٕو 

انًؼذَٙ ٔخظبئظّ ٔػًهٛخ 

 رمٕٚى انًٕخخ انكبيهخ 

 انًمٕو 

 انًؼذَٙ 
 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 



9 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثبنًمٕو 

انًؼذَٙ ٔخظبئظّ ٔػًهٛخ 

 رمٕٚى انًٕخخ انكبيهخ 

 انًمٕو 

 انًؼذَٙ 
 إيزحبٌ ٕٚيٙ   َظش٘+ػًهٙ 

10 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثدٓبص 

انًشسًخ انكبثٕد٘ ٔخظبئظّ 

 ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ 

خٓبص انًشسًخ 

 انكبثٕد٘ 
 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

11 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثدٓبص 

انًشسًخ انكبثٕد٘ ٔخظبئظّ 

 ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ 

خٓبص انًشسًخ 

 انكبثٕد٘ 
 ٕٚيٙ  إيزحبٌ َظش٘+ػًهٙ 

12 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم األٔل 

يشاخؼخ شبيهخ 

ثزدبسة انفظم 

 األٔل 

 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘ 

13 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم األٔل 

إيزحبٌ َظش٘ 

شبيم ثزدبسة 

 انفظم األٔل   

 إيزحبٌ فظهٙ   َظش٘ 

14 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم األٔل 

يشاخؼخ شبيهخ 

ثزدبسة انفظم 

 األٔل 

 َشبؽ ٕٚيٙ  ػًهٙ  

15 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم األٔل 

إيزحبٌ ػًهٙ 

شبيم ثزدبسة 

 انفظم األٔل   

 إيزحبٌ فظهٙ   َظش٘ 

 إيزحبَبد َظف انسُخ انذساسٛخ  16

 إيزحبَبد َظف انسُخ انذساسٛخ 17

 إيزحبَبد َظف انسُخ انذساسٛخ 18



 انؼطهخ انشثٛؼٛخ  19

 انؼطهخ انشثٛؼٛخ  20

21 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

 ثبَٙ ثزدبسة انفظم ان

  ٔانًفبْٛى األسبسٛخ نكم ردشثخ

  رؼشٚف خًٛغ

  انطهجخ ثزدبسة

  ثبَٙانفظم ان

  َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ

22 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

ثُظشٚخ   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

سٍَٛ انزٕانٙ فٙ انذٔائش 

 انكٓشثبئٛخ ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ   

سٍَٛ انزٕانٙ فٙ 

 انذٔائش انكٓشثبئٛخ  
 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

23 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

ثُظشٚخ   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

سٍَٛ انزٕانٙ فٙ انذٔائش 

 انكٓشثبئٛخ ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ    

سٍَٛ انزٕانٙ فٙ 

 انذٔائش انكٓشثبئٛخ   
 إيزحبٌ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

24 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ  22= 

ثأشكبل  إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

نٛسبخٕط ٔكٛفٛخ انحظٕل 

 ػهٛٓب ٔرطجٛمبرٓب انؼًهٛخ    

 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ  أشكبل نٛسبخٕط

25 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

  سبػخ 22= 

ثأشكبل  انطهجخ انًؼشفخإكسبة 

نٛسبخٕط ٔكٛفٛخ انحظٕل 

 ػهٛٓب ٔرطجٛمبرٓب انؼًهٛخ  

 إيزحبٌ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ  أشكبل نٛسبخٕط 

26 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

  سبػخ 22= 

ثُظشٚخ   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

سٍَٛ انزٕاص٘ فٙ انذٔائش 

 انكٓشثبئٛخ ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ   

سٍَٛ انزٕاص٘ فٙ 

 انذٔائش انكٓشثبئٛخ  
 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

27 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

  سبػخ 22= 

ثُظشٚخ   إكسبة انطهجخ انًؼشفخ

سٍَٛ انزٕاص٘ فٙ انذٔائش 

 انكٓشثبئٛخ ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ    

سٍَٛ انزٕاص٘ فٙ 

 انذٔائش انكٓشثبئٛخ   
 إيزحبٌ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

28 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

  سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثًًبَؼخ 

انًهف ٔانًزسؼخ ٔانًمبٔيخ 

 ٔخظبئض كم ٔاحذح يُٓب 

يًبَؼخ يهف 

 ٔيزسؼخ ٔيمبٔيخ 
 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 



 

 :  انجُٛخ انزحزٛخ  .12

   انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1
 : ردبسة فٙ انفٛضٚبء انؼًهٛخ . انكزبة 

 رأنٛف : د.سٓبو لُذال ، و.ػٛبء ػجذ ػهٙ رٕٚح 

  ( انًظبدس انًشاخغ انشئٛسٛخ ) -2
انكزبة : انكٓشثبئٛخ ٔانًغُبؽٛسٛخ / اندضء انثبَٙ . 

 نطهجخ لسى انفٛضٚبء / انًشحهخ انثبَٛخ . 

29 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثًًبَؼخ 

انًهف ٔانًزسؼخ ٔانًمبٔيخ 

 ٔخظبئض كم ٔاحذح يُٓب 

يًبَؼخ يهف 

 ٔيزسؼخ ٔيمبٔيخ 
 إيزحبٌ ٕٚيٙ   َظش٘+ػًهٙ 

30 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثبنًدبل 

انًغُبؽٛسٙ انُبرح ػٍ رٛبس 

 كٓشثبئٙ ًٚش فٙ يهف يؼٍٛ    

دبل دساسخ انً

انًغُبؽٛسٙ نًهف 

 يؼٍٛ 

   َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘+ػًهٙ 

31 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ ثبنًدبل 

انًغُبؽٛسٙ انُبرح ػٍ رٛبس 

 كٓشثبئٙ ًٚش فٙ يهف يؼٍٛ 

دساسخ انًدبل 

انًغُبؽٛسٙ نًهف 

 يؼٍٛ 

 إيزحبٌ ٕٚيٙ   َظش٘+ػًهٙ 

32 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم انثبَٙ 

يشاخؼخ شبيهخ 

ثزدبسة انفظم 

 انثبَٙ  

 َشبؽ ٕٚيٙ  َظش٘ 

33 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

 سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم انثبَٙ 

إيزحبٌ َظش٘ 

شبيم ثزدبسة 

 انفظم انثبَٙ    

 إيزحبٌ فظهٙ   َظش٘ 

34 

×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

  سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم انثبَٙ  

يشاخؼخ شبيهخ 

ثزدبسة انفظم 

 انثبَٙ 

 َشبؽ ٕٚيٙ  ػًهٙ  
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×  سبػخ  2

 يدًٕػخ  11

  سبػخ 22= 

إكسبة انطهجخ انًؼشفخ 

ثبنًفبْٛى انفٛضٚبئٛخ ٔاألسبسٛخ 

 ثزدبسة انفظم انثبَٙ  

إيزحبٌ ػًهٙ 

شبيم ثزدبسة 

 انفظم انثبَٙ    

 إيزحبٌ فظهٙ   َظش٘ 



انًدالد  انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب ) -أ 

  ( ،.....انزمبسٚش  ،انؼهًٛخ  

يٍ يٕلغ ػهى انفٛضٚبء  فًٙزبثؼخ يب ٚشد ثرٕخّٛ انطهجخ 

 ردبسة ٔرمبسٚشػهًٛخ رزؼهك ثبنكٓشثبئٛخ ٔانًغُبؽٛسٛخ 

 يٕالغ االَزشَٛذ  ،... ، انًشاخغ االنكزشَٔٛخ  -ة 

نهكهٛخ ُبح انٕٛرٕٛة ل فًٙزبثؼخ يب ٚشد ثرٕخّٛ انطهجخ 

يٍ ششذ َظش٘ ٔػًهٙ ٔانظف األنكزشَٔٙ نهًخزجش 

 .  انكٓشثبئٛخ ٔانًغُبؽٛسٛخيخزجش نزدبسة 

 

 :  خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ .13

  يخزهفخراد لٛى رٕاص٘ ( نًمبٔيبد  كٓشثبئٛخ رزؼًٍ سثؾ يخزهؾ ) رٕانٙ ٔإسزخذاو دٔائش   

 فٙ ردشثخ َظشٚخ ثفٍُ . 

  فٙ ردشثخ انًمٕو انًؼذَٙ ٔدساسخ خٕاص إسزجذال يمٕو انًٕخخ انكبيهخ ثًمٕو َظف يٕخخ 

 اإلَحٛبص األيبيٙ ٔانؼكسٙ ٔانفشق ثٍٛ انزمٕٚى فٙ انحبنزٍٛ . 

 ٍرغٛٛش ػذد نفبد انًهف أٔ لًٛخ انزٛبس انًبس ثبنًهف ٔدساسخ انًدبل انًغُبؽٛسٙ انُبرح ػ  

 .  دساسخ انًدبل انًغُبؽٛسٙ نًهف يؼٍٛرنك انزغٛٛش فٙ ردشثخ 

  زشٛكهفبَٕيانرؼٍٛٛ حسبسٛخ إسزجذال ثؼغ انزدبسة انسبثمخ ثزدبسة أخشٖ يثم : ردشثخ  

 ، ردشثخ حهمخ انٓسزشح انًغُبؽٛسٛخ . نهزٛبس انكٓشثبئٙ ٔلٛبط انًمبٔيخ انذاخهٛخ 

 

 انًشحهخ انثبَٛخ :  -أسًبء كبدس يخزجش انكٓشثبئٛخ ٔانًغُبؽٛسٛخ 

 أ.و.د.ػبدل إسًبػٛم كبظى / يششف انًخزجش  -1

 / ػبيم  ػجبط كشٚى سؼذٌٔأ.و.د. -2

 / ػبيم  طجحٙ ػجبط د.سغذأ.و. -3

 / ػبيم  ػهٙ ػذَبٌ َؼًخو.د. -4

 / ػبيم  يظٓش شٓبة أحًذو.د. -5

 / ػبيم  ؽبْش حًذ يحًٕدو.د. -6

 / ػبيم  سشيذ يٓذ٘ ػهٙو.د. -7

 / ػبيم  أ.و.يحًذ حبيذ يظطفٗ -8

 فشاط كبظى َظٛف / ػبيم و. -9

 : آيبل حًٛذ َؼًبٌ  ئٍٛٛو.س.فٛضٚب -10



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفٗ / اثٓ ا١ٌٙثُ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 قسم الفيزياء  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 MPاإلسشبد ٚاٌصسخ إٌفغ١خ /  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 الٌىزشٟٚٔاٌذٚاَ اٌ أشىبي اٌسعٛس اٌّزبزخ .4

 2222-2221 اٌفصً / اٌغٕخ .5

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػبد إِزسب١ٔخ  4=  2×2عبػخ دساع١خ  +    56=  2× 28

 شٙش٠خ ثبإلظبفخ إٌٝ اإلِزسبٔبد اٌّشوض٠خ ٚإٌٙبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ  

 2222-2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 رؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اإلسشبد إٌفغٟ ٚاٌصسخ إٌفغ١خ فٟ اٌس١بح ا١ِٛ١ٌخ .

 و١ف١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌّؼشفخ فٟ ِٛاخٙخ ِٛالف اٌس١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ ِدبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاألعشح ٚاٌّدزّغ. 

٠دؼً غٍجخ ٠شؼشْٚ ثم١ّخ ٚأ١ّ٘خ اإلسشبد ٚاٌصسخ إٌفغ١خ فٟ رؼبٍُِٙ ِغ غٍجخ اٌّذاسط ثؼذ اٌزخشج 

 اإلػذاد٠خ . ِّٚبسعخ إخزصبصبرُٙ وُٛٔٙ ِذسع١ٓ فٟ اٌّذاسط اإلثزذائ١خ ٚاٌّزٛعطخ ٚ

 

 

 

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

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

 البرنامج.



 ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشخبد  .9

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 رؼُشف اإلسشبد إٌفغٟ ، ٚو١ف ٔشأ ٚرجٍٛس ٚأصجر زبخخ إٔغب١ٔخ ، ٚغشائمٗ ِٚدبالرٗ ٚٔظش٠برٗ. -1أ

 اإلٔغبٟٔ .رؼُشف اٌصسخ إٌفغ١خ ِٚؼب١٠ش٘ب ِٚظب٘ش٘ب ، ٚاألصِخ إٌفغ١خ ، ٚاٌزٛافك  -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٛخ١ٙٗ إٌفغٟ ٚاٌزٛخ١ٗ اٌزشثٛٞ  -3أ
 ١ّ٠ض ث١ٓ اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّشىالد إٌفغ١خ  -4أ
ؼم١ٍخ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ٠زؼشف ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ االِشاض إٌفغ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌد١ّغ ٚث١ٓ االِشاض اٌ -5أ

 إٌفغ١١ٓ  ِٕٙب رٚٞ اٌّشظٝ
٠زؼشف ػٍٝ ٚعبئً خّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌطالة فٟ زبي اصجر ِششذ رشثٛٞ اٚ ٔفغٟ فٟ  -6أ

  اٌّؤٚعغبد اٌزشث٠ٛخ 
  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

إوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثبإلسشبد إٌفغٟ ، ٠ّٚىٓ ٌٗ رس٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ إٌٝ عٍٛن ػٕذِب ٠مزعٟ  - 1ة

 اٌّٛلف إعزدبثخ ِؼ١ٕخ ٌسً ِشىٍخ ِب .    

إوغبة اٌطبٌت ِؼشفخ ثبٌصسخ إٌفغ١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّٙذدح ٌٙب ، ٠ّٚىٓ ٌٗ رس٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ إٌٝ  - 2ة

، ٠ٕٚؼُ ثبٌزٛافك اٌشخصٟ ٚاٌزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ش  عٍٛن ٠غُٙ فٟ إثؼبد اٌؼٛاًِ اٌّٙذدح ٌٙب

 ف١ٙب .

 ٠زؼشف ػٍٝ ِٛظٛع اٌصسٗ إٌفغ١خ ٚاٌفشق ث١ٓ اٌغٍٛن اٌغٛٞ ٚاٌغٍٛن اٌغ١ش عٛٞ  – 3ة

    ٠غزف١ذ ِٓ ػالج ثؼط اٌّشبوً إٌفغ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رٛاخٗ اٌطٍجخ  -4ة

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ، اٌسٛاس ، إٌّبلشخ ، ٚغشذ األِثٍخ . اٌّسبظشح

 غشائك اٌزم١١ُ      

 اإلِزسبٔبد اٌشٙش٠خ ، ٚإٌشبغ ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ ) اٌزسع١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغد١ً اٌّشبسوخ ٌىً غبٌت ٚغبٌجخ (. 

 
 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ج

 ػ١ٍٙب .غشذ األعئٍخ أثٕبء اٌّسبظشح ، ٌغشض شذ اٌطٍجخ ٚإِىب١ٔخ إخبثزُٙ  -1ج

سثػ ِٛظٛػبد اإلسشبد إٌفغٟ ٚاٌصسخ إٌفغ١خ ثّب ٠سصً فٟ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١شٙب اٌطٍجخ ،  -2ج

 ٚإِىب١ٔخ اإلعزفبدح ِٕٙب فٟ ر١غ١ش اٌس١بح ٚاٌزّزغ ثبٌغٍٛن اٌشالٟ.  

 اػطبء اِثٍٗ ٌجؼط اٌسبالد اٌغ٠ٛخ ِٚمبسٔزٙب ثبٌسالد اٌغ١ش ع٠ٛخ  -3ج

  

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّسبظشح ، اٌسٛاس ، إٌّبلشخ ، ٚغشذ األِثٍخ .

 غشائك اٌزم١١ُ    

 

 اإلِزسبٔبد اٌشٙش٠خ ، ٚإٌشبغ ا١ٌِٟٛ ٌٍطٍجخ )اٌزسع١ش ا١ٌِٟٛ ٚرغد١ً اٌّشبسوخ ٌىً غبٌت ٚغبٌجخ (

 



 

 اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 اْ ٠ىْٛ ِؤً٘ فٟ ػالج اٌسالد اٌزشث٠ٛخ فٟ داخً اٌّؤٚعغبد اٌزشث٠ٛخ  -1د

  اْ ٠غبػذ اٌطٍجٗ ػٍٝ زً ِشىالد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اغٍت اٌطٍجخ   -2د



 ث١ٕخ اٌّمشس .12

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛزذح / أٚ اٌّٛظٛع

غش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
غش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

إوزغبة اٌّؼشفخ فٟ  8 1+2+3+4

ِدبي اإلسشبد إٌفغٟ ، 

ٚرس٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ إٌٝ 

عٍٛن ٠غُٙ فٟ إسشبد 

 اٌزاد ٚا٢خش .

ــــ ِسبظشح ػبِخ ػٓ اإلسشبد 

ٚاٌصسخ إٌفغ١خ وّمشس 

 دساعٟ .

ــــ اٌزٛخ١ٗ ،اإلسشبد إٌفغٟ ، 

ػٍُ إٌفظ اإلسشبدٞ ، ِؼٕٝ 

 اإلسشبد اٌزشثٛٞ .

ٔشأح ٚرطٛس اإلسشبد إٌفغٟ ــــ  

. 

ــــ رطٛس ِفب١ُ٘ اٌزٛخ١ٗ 

 ٚاإلسشبد

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 

ــــ  ِجشساد اإلسشبد إٌفغٟ ،  وزٌه 8 5+6+7+8

 أ٘ذاف اإلسشبد إٌفغٟ .

ــــ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلسشبد ٚاٌؼٍَٛ 

 األخشٜ .

ــــ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلسشبد ٚاٌؼٍَٛ 

 األخشٜ .

ٚاإلسشبد :  ــــ  أعظ اٌزٛخ١ٗ

 األعظ

 اٌؼبِخ ، األعظ اٌفٍغف١خ .

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 

9+10+11

+12 

ــــ  أعظ اٌزٛخ١ٗ ٚاإلسشبد :  وزٌه 8

 األعظ

 إٌفغ١خ ٚاإلخزّبػ١خ ٚاٌؼصج١خ .

 ــــ  ِدبالد اإلسشبد إٌفغٟ .

 ــــ  غشق اإلسشبد إٌفغٟ .

 ــــ  ٔظش٠بد اإلسشبد ٚاٌزٛخ١ٗ :

 إٌفغٟ.ٔظش٠خ اٌزس١ًٍ  .1

 . إٌظش٠خ اٌغٍٛو١خ .2

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 

13+14+

15+16 

 ــــ  ٔظش٠بد اإلسشبد ٚاٌزٛخ١ٗ : وزٌه 8

 . ٔظش٠خ اٌزاد.3

 . إٌظش٠خ اٌٛخٛد٠خ. 4

ــــ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌؼ١ٍّخ 

 اإلسشبد

 إٌفغٟ :

 أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد 

  ِشىالد خّغ

 اٌّؼٍِٛبد

 أٔٛاع اٌّؼٍِٛبد 

 خّغ اٌّؼٍِٛبد :ــــ ٚعبئً 

 ّٟاٌغدً اٌزشاو 

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 



 دساعخ اٌسبٌخ 

 ٟاٌغدً اٌمصص 

 ــــ إِزسبْ اٌفصً اٌثبٟٔ

17+18+

19+20 

8  

 

 

 

إوزغبة اٌّؼشفخ فٟ 

ِدبي اٌصسخ إٌفغ١خ ، 

ٚرس٠ًٛ ٘زٖ اٌّؼشفخ إٌٝ 

عٍٛن ٠غُٙ فٟ رسم١ك 

 اٌصسخ إٌفغ١خ إٌغج١خ.

 ــــ ٚعبئً خّغ اٌّؼٍِٛبد :

 اٌغ١شح اٌزار١خ 

 اإلخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ 

 اٌّالزظخ 

 اٌّمبثٍخ 

اإلسشبد ٚاٌزٛخ١ٗ فٟ اٌّذسعخ  ـــ

: 

  ٟأ٘ذاف اإلسشبد ٚاٌزٛخ١ٗ ف

 اٌّذسعخ .

  ٗاٌّذسط اٌّششذ : ٚظبئف

 ٚإػذادٖ .

  ٗاٌّششذ اٌزشثٛٞ ٚظبئف

 ٚإػذادٖ .

ـــ اٌسبخخ إٌٝ ثشاِح اإلسشبد فٟ 

 اٌّذسعخ .

 ِؼٕٝ اٌصسخ إٌفغ١خ ، ــــ

اٌزؼش٠فبد اٌغٍج١خ ، اٌزؼش٠فبد 

 اإل٠دبث١خ .

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 

21+22+

23+24 

ــــ ِظب٘ش اٌصسخ إٌفغ١خ ،  وزٌه 8

اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ اٌّشرجطخ 

ثبٌصسخ إٌفغ١خ ، ػاللخ 

اٌصسخ إٌفغ١خ ثبٌؼٍَٛ 

 األخشٜ.

ــــ خصبئص اٌشخص١خ اٌغ٠ٛخ ، 

اٌشخص اٌغٛٞ ٚاٌشخص 

 اٌالعٛٞ.

 . ِؼب١٠ش اٌصسخ إٌفغ١خــــ 

ِظب٘ش اٌغٍٛن اٌغٛٞ  ــــ

ٚاٌغٍٛن اٌالعٛٞ ، رىبًِ 

 اٌشخص١خ .

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 

25+26+

27+28 

 وزٌه 8

 

 

 

 

األصِبد إٌفغ١خ ، ِؼٕٝ  ــــ

األصِخ إٌفغ١خ ، اٌطشق 

 اٌغ١ٍّخ ٌسً األصِبد إٌفغ١خ.

اٌس١ً اٌذفبػ١خ ، اإلزجبغ ،  ــــ

 إٌفغ١خ .اإلظطشاثبد 

 ١ِىبٔضِبد اٌذفبع إٌفغ١خ  . ــــ

ــــ اٌزٛافك ، ِؼٕٝ اٌزٛافك ، 

اٌزى١ف ، اٌفشٚق ث١ٓ اٌزٛافك 

 ٚاٌزى١ف.

 إِزسبْ ٔظشٞ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .11

اٌىزت اٌّمشسح  -1

 اٌّطٍٛثخ

 النصوص األساسية 
( حنا عزيز داود ، وناظم 1991عمم نفس الشخصية ) .1

 هاشم العبيدي  ـــ جامعة بغداد . 
( مصطفى 1991اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) .2

محمود اإلمام ، و أنور حسين عبدالرحمن ـــ جامعة 
 بغداد . 

( أحمد عزت راجح ، 1992أصول عمم النفس ) .3
 اإلسكندرية . 

 اليوجد كتاب مقرر .كتب المقرر : 
 : أخرى 

موضوعي اإلرشاد  في تم إعتماد مصادر حديثة   
النفسي والصحة النفسية إلى جوار المصادر األساسية 
المبينة في أعاله ، لغرض إعداد المادة المقررة عمى وفق 

التعميم العالي  ية المعتمدة في وزارةمفردات المجنة القطاع
 والبحث العممي 

 

اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ  -2

 )اٌّصبدس(

 ومن ىذه المصادر : 
(  حامد عبد السالم 2005التوجيو واإلرشاد النفسي ) .1

 زىران ، القاىرة ــ عالم الكتب . 
( سامي 2010مبادىء التوجيو واإلرشاد النفسي ) .2

 محمد ممحم ، عمان ــ دار المسيرة . 
مبادىء اإلرشاد النفسي لممرشدين واألخصائيين  .3

 ( محمد أحمد خدام مشاقبة ، عمان .  2002)
( أديب محمد 2002المرجع في الصحة النفسية ) .4

 الخالدي ، بغداد ـ مكتب أبابيل . 

 اٌشخص اٌّزٛافك

 ــــ إِزسبْ اٌفصً اٌثبٟٔ

+ ٔشبغ 

ِٟٛ٠ 

 

 



سامر جميل رضوان ، عمان ــ دار ( 2002الصحة النفسية )
 المسيرة .

اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ  ( أ

ثٙب )اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش 

).....،  
 يوجد ال 

اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ  ( ة

 االٔزش١ٔذ ،.....
 ال يوجد

 
 
 
 
 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

 ٌزط٠ٛش اٌّمشس اظبفٗ ٚرؼذ٠ً ثؼط اٌّفشداد: 

 ٚاٌسشٚة . ٌٍذػُ إٌفغٟ ٚاالخزّبػٟ فٟ اٚلبد اٌىٛاسس ٚاالصِبدرمذ٠ُ ثشاِح  -1
 اٌخبصخ.ٗ ٌٍفئبد ١و١ف١ٗ اسشبد ٚرٛخ -2 -2
ثشاِح -4ف١ٗ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشا٘م١ٓ اٌّزؼشظ١ٓ اٌٝ اٌؼٕف االعشٞ ٚاٌدٕغٟ ٚاٌدٕذس١ٞو -3

 . ٚاٌسبٌخ  اٌؼّش٠خ اٌّشزٍخرؼذ٠ً اٌغٍٛن ٚفك 
 .ٌٍّشا٘م١ٓ اإل٠دبث١خ إٌفغ١خ اٌصسخثشاِح  -4
 ثشاِح رٛخ١ٙ١ٗ ٌٍسذ ِٓ األ١ِٗ ث١ٓ االغفبي ٚاٌّشا٘م١ٓ. -5
 غرأ١ً٘ اٌطالة ٌٍزذس٠ت ػٍٝ االسشبد إٌّٟٙ ٚثّب ٠زٛافك ِغ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ٚزبخٗ اٌّدزّ -6

 اٌٝ اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ.

 

 

 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 (بن الييثم)إكمية التربية لمعموم الصرفة /  انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 قسم الفيزياء / انًشكض ؼهًٙانمغى ان .2

 321PHEاإللكترونيات /  اعى / سيض انًمشس .3

 البكالوريوس أشكال انحضٕس انًراحح .4

 الدوام اليومي انفصم / انغُح .5

 2021/2022 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

 دراسيةساعة  00 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

/2021 أْذاف انًمشس .8 12/20  

حتقيق جمموعتني من االىداف, االوىل تتعلق باحملتوى العلمي الدراسي ملادة االلكرتونيات, واالخرى تتعلق باجلانب السلوكي 
 للطالب وما نصبو إليو وخنطط لكي ميتلكو الطالب بعد اجتيازه ملادة االلكرتونيات بنجاح.

معلومات فيزيائية عملية وظيفية ذات عالقة مباشرة حباجاهتم والتطبيقات احمليطة هبم واليت تقع ضمن متكني الطلبة من اكتساب 
جمال مادة املقرر. اضافة اىل متكني الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملية و وظيفية باملعلومات واحلقائق اليت تقدمها هلم 

 املواد العلمية االخرى.

فهم واستيعاب دور وامكانية العلم والتكنولوجيا و علم النانو تكنولوجي يف استغالل مصادر الثروة الطبيعية للوطن متكني الطلبة من 
 ومواكبة التطور والتقدم املستمر على الصعيدين العلمي و العملي اإلنتاجي.

 .و يف الطبيعةليومية تعرف الطلبة على أمهية املعرفة العلمية ملقرر االلكرتونيات وتطبيقاهتا يف احلياة ا

وبالتايل توجيو املعلومات  واحلقائق الفيزيائية ملادة  توظيف املعرفة العلمية يف مواجهة مواقف احلياة اليومية يف اجملاالت املختلفة.
االلكرتونيات املقدمة للطلبة توجيها اجتماعيا خيدم الطالب ويساعده ملواجهة املشكالت احلياتية واالجتماعية واالنسانية وحماولة 

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

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

 البرنامج.



 تقدمي احللول العلمية و العملية هلا.

اثناء دمارسة إختصاصاهتم  و تطبيقاتو املختلفة  واد الفيزياء عموما وااللكرتونيات خصوصاجيعل طلبة كليات الرتبية يشعرون بقيمة وأمهية م
 يف املدارس املتوسطة واإلعدادية .أكفاء كمدرسني 

 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى انًمشسيخشجاخ  .9

  االْذاف انًؼشفٛح -أ

االنواع المختمفة لممعرفة العممية من حقائق ومفاىيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعمق  رف عمىتعي -1أ
 بمقرر االلكترونيات.

 التطبيقات العممية الخاصة بكل معرفة عممية. رف عمىتعي -2أ

 يتعرف عمى الدوائر اإللكترونية النظرية و تطبيقيا عمى الحياة العممية في الحياة اليومية.  -3أ

 عمى الفرق بين المادة النظرية لمادة الكيربائية العامة و مادة اإللكترونيات الدقيقة. يتعرف -4أ

  
  االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 

اكساب  الطمبة الميارات الالزمة لكي يتعمم الطالب خطوات طريقة التفكير العممي التي تساعده  - 1ب
 ل ذلك الى سموك دائم لحل المشكالت العممية.لمحصول عمى المعرفة العممية بذاتو وتحوي

 .الحديثة اكساب الطمبة الميارات التي تساعده لفيم التطبيقات التي تتعمق بمادة االلكترونيات  - 2ب

 اكساب الطمبة الميارات الالزمة لمتمييز بين الدوائر اإللكترونية المتعددة وتحميل عمميا و إشارتيا  - 3ب

   اكساب الطمبة الميارات التي تساعده لتمييز األجزاء الصغيرة عمميًا لمحتويات الدائرة الكيربائية    -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

طريقة المناقشة ، طريقة حل المشكالت ، طريقة ، الستة لممحاضرة الجامعية لألساليبوفقًا المحاضرة طريقة 
 الدماغ.التقصي واالكتشاف ، طريقة عصف 

 طشائك انرمٛٛى      

، والنشاط اليومي لمطمبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم لكل الشيرية  االمتحانات
 مشاركة(.

 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 أٌ ٚمٕو انطانة ترمذٚى انًغاػذج انٗ اصذلائّ فٙ انفصم انذساعٙ.-1ج

 انمٛاو تؼًم جًاػٙ فٙ انفصم انذساعٙ.  -2ج

 أٌ ٚحأل انطانة انحفاظ ػهٗ االحرشاو انًرثادل تُّٛ ٔتٍٛ صيالئّ فٙ انفصم.  -3ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 أٔ أٌ ذغثك يؼشفح انطانة تانًؼهٕياخ انالصيح ػُّاالعرار انٓذف انٕجذاَٙ ًٚكٍ اٌ ٚرى ذذسٚغّ يٍ لثم 



 

 طشائك انرمٛٛى    

 

انًؼهى فٙ َفظ انحصح انذساعٛح. كًا ال ٚشرشط فّٛ أٌ ٚكٌٕ ٚرى لٛاط انٓذف انٕجذاَٙ يٍ لثم  ال ٚشرشط أٌ 

انز٘ ذهماِ انطانة أثُاء انحصح. فًٛكٍ اٌ ٚكٌٕ ػٍ األغزٚح انرٙ ٚأكهٓا انطانة خاسج  تانذسط اصالا يرؼهماا

. ٔانكثٛش يٍ األيٕس انر  .ٙ ذؼرثش خاسج انُطاق انذساعٙ َٓائٛااانًذسعح يثالا

 
 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

خطوات طريقة التفكير العممي لحل المشكالت العممية وتطبيقيا عمى ممارسة تعميم الطمبة عمى   -1د
 .العممية المفرداتالمواضيع المقررة في 

مكانية  -2د من المنيج لفيم التطبيقات  االستفادةربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشيا الطمبة ، وا 
 .و الطبيعة العامة في الحياة

 تطبيق وممارسة ميارات التفكير العممي اثناء اعطاء المحاضرات. -3د

و طرح األسئمة في بداية المحاضرة  لغرض شد الطمبة يتم ثناء المحاضرة ،ا الطمبة  تفكير ألثارة -4د
مكانية إجابتيم عمييا .تحفيزىم   وا 



 تُٛح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثٕع
يخشجاخ 

انرؼهى 

 انًطهٕتح
 اعى انٕحذج / أٔ انًٕضٕع

طشٚمح 

 انرؼهٛى
 طشٚمح انرمٛٛى

1+2+3+
4 

اكتساب  12
المعرفة 

العلمية  في 
مجال 

االلكترونيا
ت ومحاولة 

تحقيق 
االغراض 
السلوكية 
المحددة 

بقصد 
تحقيق تغير 
في سلوك 

الطالب 
يسهم في 

اعداده  
كمدرس 

يملك 
المهارات 
المطلوبة  
 كفيزيائي

يمذيخ عبيخ عٍ انفظم األٔل: 

 فٍضٌبء اشجبِ انًٕطالد

انرشكٛة انزس٘ , َظشٚح انحضو ٔ 

يغرٕٚاخ انطالح فٙ انًٕاد انصهثح 

, ذصُٛف انًٕاد , أشثاِ 

خ ٔ ػاللح فجٕج انطالح انًٕصال

, انرٕصٛم فٙ انًٕاد انصهثح , 

ذٕصٚغ اإلنكرشَٔاخ ٔ يُغٕب 

يغرٕٖ فٛشيٙ , اشثاِ انًٕصالخ 

انُمٛح , انرطؼٛى , شثّ انًٕصم 

, كثافح انشحُاخ     يٍ َٕع     

ٔ  n-typeفٙ أشثاِ  p-type   

 انًٕصالخ انًشٕتح.
 

 انفظم انثبًَ: انثُبئً انجهٕسي

وخمطط حزم الطاقة   PNتكوين الوصلة  
هلا , الثنائي البلوري , اجلهد احلاجز و 

يف حالة اإلحنياز ,  PNحسابو, وصلة 
معادلة الثنائي , تأثري درجة احلرارة على 
خواص الثنائي , الدائرة املكافئة للثنائي 

البلوري ,  خصائص الثنائي , خط احلمل 
 و نقطة التشغيل .

، الشيرية  االمتحانات نظري
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.

5+6+7+
8 

رطجٍمبد انثُبئً  انفظم انثبنث:  كذلك 12

 انجهٕسي

انزعذٌم )انزمٌٕى( , انًعذل 

انُظفً ٔ انكبيم , انًعذل 

,  .r.fانمُطشي , عبيم انزًٕج 

كفبءح انزعذٌم , فٕنزٍخ انزسٔح 

, دٔائش انزششٍر ,  PIVانعكغٍخ 

, يششر  Cانًششر انغعٕي 

,  RCاالدخبل انخبَك , يششر 

, دٔائش رشكٍم  LCيششر 

انًٕخخ : انزسذٌذ ٔ إَاعّ , 

 نظري

، الشيرية  االمتحانات
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.



اإلنضاو ٔ إَٔاعّ , يؼبعف 

 01انفٕنزٍخ , انثُبئٍبد انخبطخ )

 ثُبئٍبد ( .
 

 شانفظم انشاثع: ثُبئً صٌُ

التركيب , الخصائص , الرمز, الدائرة 
المكافئة لثنائي زينر , المعامل الحراري 

لثنائي زينر , القدرة المبددة في ثنائي 
زينر , ىبوط القدرة بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة , تطبيقات ثنائي زينر , معادلة 

تنظيم الفولتية , محدد زينر بدائرة 
 متكاملة .

9+11+
11+12 

انزشاَضعزٕس  انفظم انخبيظ:  كذلك 12

 (BJTثُبئً انٕطهخ )

تركيب الترانزستور و انواعو , مخطط 
حزم الطاقة , انواع االنحياز للترانزستور 

 و   βdc, معامل تكبير التيار       
αdc   طرق ربط الترانزستور, مميزات ,
,  CE, مميزات ربط CBربط 

مناطق عمل الترانزستور , خط الحمل 
, تأثير   Q-pointو نقطة العمل

موقع نقطة التشغيل على شكل االشارة 
الخارجة , تأثير درجة الحرارة , عامل 

, CEاالستقرارية , طرق انحياز 
القاعدة , االنحياز الثابت , إنحياز 

إنحياز التغذية الخلفية , إنحياز مقسم 
الجهد , إستقرارية العمل للترانزستور , 

 إنحياز المصدرين.

، الشيرية  االمتحانات نظري
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.

13+14+
15+16 

يكجشاد  انفظم انغبدط:  كذلك 12

 انزشاَضعزٕس

يكجش انجبعث انًشزشن , يكجش 

اندبيع انًشزشن , يكجش انمبعذح 

انًشزشكخ , يمبسَخ ثٍٍ انًكجشاد 

انثالثخ , انكغت فً انزٍبس ٔ 

اندٓذ ٔ انمذسح , يًبَعّ االدخبل 

ٔ االخشاج نهجبعث انًشزشن , 

انًكجشاد يزعذدح انًشازم , 

انذائشح انًكبفئخ انًزُبٔثخ 

، الشيرية  االمتحانات نظري
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.



زٕس , خؾ انسًم نهزشاَضع

انًزُبٔة , انثٕاثذ انٓدٍٍُخ , 

, عشع  r انعاللخ يع يعبيالد 

نهًكجش ٔ رشدد  B.Wَطبق انزشدد 

انمطع االدَى ٔ االعهى , إَاع 

 االلشاٌ نهًكجشاد يزعذدح انًشازم
 

 انثبٌشٔعزش انفظم انغبثع: 

 SCRثُبئً شٕكهً, انثبٌشٔعزش 

, انذاٌبن , انزشاٌبن , انًفزبذ 

,  SCSكًَٕ انًغٍطش انغٍه

رطجٍمبد عًهٍخ نكم َٕع , 

انزشاَضعزٕس ازبدي انمطجٍخ ٔ 

 .UJTرطجٍمبرّ 

 

17+18+
19 

رشاَضعزٕس رأثٍش  انفظم انثبيٍ: كذلك 9

 JFETانًدبل انٕطهً 

JFET   لُبح–n   لُبح ٔp -  ,

يجذأ انعًم , انخظبئض االَزمبنٍخ 

ٔ خظبئض االخشاج , ؽشق 

, رعٍٍٍ خؾ  JFETاَسٍبص 

,  Qانسًم ٔ َمطخ انعًم 

رشاَضعزٕس رأثٍش انًدبل ري 

, MOSFETاالٔكغٍذ انًعذًَ 

-Eإَٔاعّ , خظبئظّ, 

MOSFET  ,D-MOSFET 

 JFET, يكجشاد 
 

 انفظم انزبعع: يكجشاد انمذسح

,  Aمكبرات القدرة من الصنف 
, الصنف AB, الصنف  Bالصنف 

C  , القدرة المبددة في مكبر القدرة ,
وحدة الديسبل في القدرة , مكبر 

و أجزاءه ,  OP-Ampالعمليات 
 المكبر التفاضلي و أنماط األدخال.

، الشيرية  االمتحانات نظري
اليومي  والنشاط

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.

انفظم انعبشش:  انزغزٌخ انخهفٍخ  كذلك 6 21+21

 انغبنجخ

OP-Amp  يع رغزٌخ خهفٍخ

عبنجخ, ربثع انفٕنزٍخ, انًكجش ري 

االدخبل انعبكظ, رأثٍش انزغزٌخ 

انخهفٍخ انغبنجخ عهى يًبَعّ 

خ االخشاج نهًكجش, االدخبل ٔيًبَع

 صزضزخ انطٕس.

، الشيرية  االمتحانات نظري
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.



 

 انجٍُخ انزسزٍخ  .11

انكزت انًمشسح  -1

 انًطهٕثخ

كتاب منهجي لطلبة المرحلة الثالثة \اساسيات االلكترونيات وتطبيقاتها 
 لقسم الفيزياء في كليات التربية العراقية

 من تأليف:
 د. عماد ىادي خليل ا. د. سمير عطا مكي                م.

 
انًشاخع انشئٍغٍخ  -2

 )انًظبدس(
ELECTRONIC DEVICES 

Ninth Edition 

 انفظم انسبدي عشش: انًزثزثبد كذلك 6 22+23
انزغزٌخ انخهفٍخ انًٕخجخ , ششٔؽ 

انززثزة , يزثزة لُطشح ٔاٌٍ , 

يزثزة صزضزخ انطٕس , يزثزة 

,  LC, يزثزثبد  -Tالزشاٌ 

يزثزة كٕنجزظ , يزثزة ْبسرهً 

, يزثزة كالة , يزثزة ثهٕسح 

انكٕارض , انًزثزثبد انالخٍجٍخ : 

يزعذد االْزضاصاد ازبدي 

االعزمشاسٌخ , يزعذد االْزضاصاد 

ً االعزمشاسٌخ , يزعذد ثُبئ

 .االْزضاصاد اناليغزمش 

 

، الشيرية  االمتحانات
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.

انفظم انثبًَ عشش: دٔائش  كذلك 6 24+25

 انًُطك

لغة الحاسبة , البوابات المنطقية 
 AND   ,OR  ,NOTاالساسية  

,  NOR , جبر بولين , بوابة 
NAND  تطبيق عملي لدوائر ,

المنطق في السيطرة على منظومة 
 صناعية.

، الشيرية  االمتحانات نظري
والنشاط اليومي 

لمطمبة ) التحضير 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.

انفظم انثبنث عشش: يمذيخ فً  كذلك 6 26+27

 ركُٕنٕخًانُبَٕ 

يمذيخ عبيخ عٍ يفٕٓو انُبَٕ 

ركُٕنٕخً , االعزعشاع 

انزأسٌخً نزطٕس رمٍُخ انُبَٕ , 

عاللخ رمٍُخ انُبَٕ ثبنسٍبح انٍٕيٍخ 

, أَبثٍت انكبسثٌٕ انُبٌَٕخ , 

انزشاَضعزٕس انُبَٕي , انزطجٍمبد 

 انعًهٍخ نزمٍُخ انُبَٕ.

، الشيرية  االمتحانات نظري
والنشاط اليومي 

التحضير لمطمبة ) 
اليومي وتسجيل 

المشاركة مع اعطاء 
 التقييم لكل مشاركة(.
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 انًمشس انذساعٙخطح ذطٕٚش  .12

 (:0100-0100رسذٌث انًُٓح انًمشس نهعبو) 
 ٔ رطجٍمبرٓب( (ICش انًزكبيهخ )ئأانذ)إػبفخ انفظم انشاثع عشش: -0

 ( انذاسح انًزكبيهخIC( أٔ انششٌسخ اإلنكزشٍَٔخ )Chip) 

 ؽشق رظٍُع انذٔائش انًزكبيهخ  

 يضاٌب اعزخذاو انذٔائش انًزكبيهخ 

  انًعبنح انذلٍك أٔ انًدٓشيMicroprocessor , 

 إػبفخ ثعغ انًفشداد فً فظٕل انًمشس: -0

  الفصل األول : توليد زوج )إلكترون فجوة( -أ
 إعادة اإللتحام و زمن البقاء لمحامالت

 تيار اإلنتشار و تيار اإلنجراف
 الفصل الثاني: معادلة شوكمي لتيار الدايود -ب
 الفصل الثالث: -ج
  استخدامات الثنائيات الباعثة لمضوء LED 
 تطبيقات الخاليا الشمسية 
 انفصم انشاتغ: يماسَح تٍٛ انثُائٙ االػرٛاد٘ ٔ انضُٚش -د

 انرٛاس نهرشاَضعرٕس ٔ كزنك نؼايم انفصم انخايظ: إشرمالاخ سٚاضٛح نًؼايالخ ذكثٛش -ِ

 االعرجشاسٚح يغ ذغٛش دسجح انحشاسج 

 FETثٕاتد يؼايالخ   JFET ٔBJTتٍٛ ذشاَضعرٕسانفصم انثايٍ: يماسَح  -ص

 FETإَٔاع ستظ ذشاَضعرٕس 

 انفصم انحاد٘ ػشش: يماسَح تٍٛ انًزتزب انجٛثٙ ٔيرؼذد اإلُْضاصاخ اناليغرمش -ٔ

 انفصم انثاَٙ ػشش: ذطثٛماخ إضافٛح نذٔائش انًُطك -٘

 

 مدرسو املادة:

 أ.د. إًٌبٌ زًٍذ خؼٍش  +   و.د. اخالص ًٍْى شالل

 و.د. أٌبد أزًذ طبنر     +     و.د. غضالٌ عشزبٌأ.

https://www.udemy.com/topic/electronics/
https://www.udemy.com/topic/electronics/
https://www.edx.org/learn/electronics
https://www.edx.org/learn/electronics


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انتزثٛخ نهؼهٕو انظزفخ / اثٍ انٓٛثى انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

 لسى انفٛشٚبء / انًزكش ؼهًٙانمسى ان .2

 اسى / ريش انًمزر .3
 435PHOT/  انتسسس انُبئٙ اختٛبر٘/

 

 Google Meetانذٔاو االنكتزَٔٙ ثبستؼًبل يُظخ  أشكبل انسؼٕر انًتبزخ .4

 2022 /2021 انفظم / انسُخ .5

 سبػخ اسجٕػٛب( 2) )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 2021/ 10/ 28 تبرٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 ٔػُبطزِ االسبسٛخ يغ انشزذ انتفظٛهٙ نكم ػُظز. انتسسس انُبئٙيؼُٗ 

, انُٕافذ انتسسس انُبئٙانتؼزف ػهٗ االشؼّ انكٓزٔيغُبؽٛسٛخ االكثز استؼًبال فٙ َظبو 

 اندّٕٚ ٔإَاع االَتشبراد يغ انغالف اندٕ٘.

 ٔإَاع انًُظبد ٔانًذاراد انفؼبئٛخ. انتسسس انُبئٙيؼزفّ انًكَٕبد انزئٛسّٛ ندٓبس 

يؼُٗ انظٕرح انزلًّٛ ٔاًّْٛ يؼبندتٓب ٔؽزائك يؼبندتٓب ٔتسسُٛٓب الستخالص انجٛبَبد 

 انًًّٓ يُٓب.

 

 

 

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

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

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 

 ٔؽزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى انًمزريخزخبد  .9

  االْذاف انًؼزفٛخ -أ
 كٕادر يذرثّ ٔيؤْهخ نهؼًم فٙ انًؤسسبد انؼهًّٛ ٔانتزثّٕٚاػذاد  -1أ

 تًكٍٛ انطبنت ػهٗ انًؼزفخ ٔانفٓى نًبدح االستشؼبر ػٍ ثؼذ ٔاْى تطجٛمبتّ -2أ

  االْذاف انًٓبراتٛخ انخبطخ ثبنًمزر  -ة 

 ٚكتست يٓبرِ فٙ يدبل انجزيدخ ٔيؼبندخ انظٕر انزلًّٛ ٔاالستشؼبر ػٍ ثؼذ - 1ة

يدبل االستشؼبر ػٍ ثؼذ انسهجٙ ٔاالٚدبثٙ ٔانتؼزف ػهٗ انٛخ ػًم  انؼًم فٙ  - 2ة

    اخٓشح انزادار ٔانزادٕٚيٛتز انهٛذار

 ؽزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

شزذ تفظٛهٙ نهًبدح يغ تٕػٛر انًظطهسبد انؼهًّٛ ٔػزع طٕر ػذح تخض انًٕػٕع 

 ٔيًبرسخ ثؼغ انتطجٛمبد انجزيدّٛ ػهٗ انسبسٕة

 

 ؽزائك انتمٛٛى      

 

 ؽزذ اسئهّ يتُٕػّ تخض انًبدح يغ اختجبراد تسزٚزٚخ ٔايتسبَبد فظهّٛ ٔيشبرٚغ ثسٕث

 
 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 يًبرسّ اسهٕة انسٕار يغ انطالة -1ج

 ػزع ٔسبئم ٔطٕر ايبو انطبنت يغ ؽزذ اسئهّ تثٛز انتفكٛز -2ج

  

 ؽزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 

انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف انتأْٛهٛخ انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -د 

 ٔانتطٕر انشخظٙ (.

 تمذٚى تمبرٚز تخض يٕػٕع يؼٍٛ ثبنًبدِ  -1د

 



 ثُٛخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجٕع
يخزخبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕزذح / أٔ 

 انًٕػٕع
ؽزٚمخ 

 انتؼهٛى
ؽزٚمخ 

 انتمٛٛى

1+2+3+4 8 

يؼُٗ َظبو 

 انتسسس انُبئٙ

ٔػُبطزح 

 انفٛشٚبئّٛ

شزذ تفظٛهٙ 

نهؼُبطز االسبسّٛ 

 نالستشؼبر ػٍ ثؼذ
 َظز٘

اختجبراد 

 ٔاسئهّ

5+6+7+8 8 
إَاع انطٛف 

 انكٓزٔيغُبؽٛسّٛ

إَاع انطبلبد 

انكٓزٔيغُبؽٛسّٛ 

االكثز استؼًبال 

انتسسس فٙ يدبل 

 انُبئٙ

 َظز٘
ايتسبٌ 

 فظهٙ

9+10+11+12 8 

سرلخ سجت 

انسًبء ٔتهٌٕ 

انغٕٛو ٔانؼجبة 

 ثبنهٌٕ االثٛغ

إَاع تفبػالد 

انطبلّ يغ يكَٕبد 

انغالف اندٕ٘ 

 ٔإَاع االَتشبراد

 َظز٘

اختجبراد 

ٔػزع 

ٔسبئم 

 اٚؼبزٛخ

13+14+15+16 8 

سجت ظٕٓر 

انُجبد ثهٌٕ 

اخؼز ساْٙ 

طٛفب ٔاطفز 

شتبءا نٕخٕد 

 طجغّ انكهٕرفٛم

إَاع تفبػالد 

االْذاف انطبلّ يغ 

 االرػّٛ

) تفبػم انطبلخ 

انكٓزٔيًغُبؽٛسٛخ 

يغ االْذاف 

االرػٛخ, 

االْذاف 

انًذرٔسّ: 

)انُجبد, انتزثخ 

 ))ٔانًبء

 َظز٘
ايتسبٌ 

 فظهٙ

17+18+19+20 8 
ٔإَاع انًذاراد 

 انفؼبئّٛ

يكَٕبد خٓبس 

 انتسسس انُبئٙ

ٔإَاع انًُظبد 

ٔانًذاراد 

 انفؼبئّٛ

)آنٛخ ػًم َظبو 

نالستشؼبر ػٍ 

ثؼذ, أخٓشح 

, انتسسس انُبئٙ

سالسم األلًبر 

انظُبػٛخ, ثٛبَبد 

طٕر األلًبر 

 انظُبػٛخ(.

 

 اختجبراد َظز٘

ايتسبٌ  َظز٘انظٕر انزلًّٛ تسٕٚم َٕع  8 21+22+23+24



 

 انجُٛخ انتستٛخ  .11

انكتت انًمزرح  -1

 انًطهٕثخ

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

2015, “Remote Sensing and Image 

Interpretation”, 7th, 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, 

طٕرِ رلًّٛ 

ريبدّٚ انٗ َٕع 

طٕرح رلًّٛ 

 ثُبئّٛ

إَاػٓب ٔؽزائك 

 يؼبندتٓب ٔتسسُٛٓب
 فظهٙ

25+26+27+28 8 
آنّٛ ػًم اخٓشِ 

 انزادار ٔانهٛذار

إَاع انٕسبئم 

 اندّٕٚ ٔانفؼبئّٛ

)اخٓشح ٔتمبَبد 

(:  انتسسس انُبئٙ

رادار االختزاق 

االرػٙ 

(GPR ,)

انزادٕٚيٛتز, 

انًسطخ انشبيهخ, 

تسذٚذ انًٕالغ 

(, GPSانؼبنًٙ )

تمبَخ انتٛزاْٛزتش 

َٔظبو انًؼهٕيبد 

 (.GISاندغزافٛخ )

 َظز٘
اسئهّ 

يثٛزِ 

 نهتفكٛز

29+30 8 

استخزاج انمٛى 

انًتبزّ نجكسالد 

طٕرح رلًّٛ   

نٓب ػذد يٍ 

انجتبد ٔيؼزفّ 

ػذد يستٕٚبتٓب 

انزيبدّٚ تًتهك 

لذرِ تًٛٛش 

 رادٕٚيتزّٚ يؼُّٛ

لذرِ انتًٛٛش 

 ٔإَاػٓب
 َظز٘

ايتسبٌ 

 فظهٙ



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. 

, " االستشؼبر ػٍ 2003َجٛم طجسٙ انذاغستبَٙ,   -7

 ثؼذ االسبسٛبد ٔانتطجٛمبد", دار انًُبْح.

, "َظبو تسذٚذ انًٕالغ انؼبنًٙ  2012خًبل شؼٕاٌ, -8

(GPS.ًُٙٓانًؤسسخ انؼبيخ نهتؼهٛى انفُٙ ٔ انتذرٚت ان ,") 

انًزاخغ انزئٛسٛخ  -2

 )انًظبدر(
 َبخٙ.د. تغزٚذ ػجذ انسًٛذ أيسبػزاد يٍ اػذاد: 

 

 خطخ تطٕٚز انًمزر انذراسٙ .12

 ػزع ػذح ثزايح تطجٛمّٛ يُٓب: 

ENVI 5.3, ArcGIS 10.3, ERDAS, MATLAB 2021 

 

 
 

 انًبدح: ٕيذرس

 

 أ.د. تغزٚذ ػجذ انسًٛذ َبخٙ

 آيبل خجبر زبتى أ.و.د.



 
 
 
 
 
 
 

 ومورج وصف انمقشس

 

 وصف انمقشس

 

 كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الهيثم اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 قسم الفيزياء  / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

 PHTH 023الثرموداينميك المرحمة الثالثة اعُ / سِض اٌّمشس .3

 البكالوريوس أشىبي اٌسضىس اٌّزبزخ .4

 2322-2322 اٌفظً / اٌغٕخ .5

 مناقشة ( 03نظري +  63ساعة )  93 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 2322-2323 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

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

 التعرف عمى عدد من المكائن الحرارية ودراسة مكوناتها وطريقة عممها 

 تجري في بما هو محيط بناالربط بين هذا العمم وعمميات التحرك الحراري التي 

اٌزؼشف ػًٍ ثؼض اٌظىاهش االٔزمبٌُخ , ِزىعظ اٌّغبس اٌسش, ظبهشح اٌٍضوخخ , ظبهشح اٌزىطًُ اٌسشاسٌ  

 اٌزٍ رشرجظ اسرجبطب وثُمب ثؼٍُ اٌزسشن اٌسشاسٌ

 طرائق انتقال الحرارة ,االنتشار, والتوصمية الحرارية والمكائن الحرارية

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

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

 البرنامج.



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشخبد  .9

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
 رّىُٓ اٌطبٌت ػًٍ اٌّؼشفخ وفهُ ِبدح اٌفُضَبء -1أ
 إػذاد وىادس ِذسثخ وِؤهٍخ ٌٍؼًّ فٍ اٌّؤعغبد اٌؼٍُّخ واٌزشثىَخ -2أ

  
   

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

اٌفُضَبء وثبٌزسذَذ ِىضىع اٌثشِىدإَُّه اٌزٌ َؼذ ِٓ أْ َىزغت اٌطبٌت ِهبسح فٍ إخزظبص  - 1ة

 اٌفشوع اٌّهّخ ٌٍفُضَبء وَشثطهب ِغ ػٍُ اٌهٕذعخ

 
 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اسموب المناقشة
 مقياس التطبيق العممي في المختبرات

 المحاضرات الفيديوية
 ) Google Classroom, Google meet, Telegramمختمف وسائل التعميم االلكتروني ) 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 اإلخزجبساد

 اٌزمبسَش

 ِشبسَغ اٌزخشج

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 االهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ -ج

 أعٍىة اٌسىاس ِب ثُٓ اٌطبٌت واألعزبر-1ج

 إػذاد رمبسَش أعجىػُخ -2ج

   

  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 اعٍىة إٌّبلشخ

 اٌّخزجشادِمُبط اٌزطجُك اٌؼٍٍّ فٍ 

 اٌّسبضشاد اٌفُذَىَخ

 (Google Classroom, Google meet, Telegramِخزٍف وعبئً اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ) 

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 اٌزمبسَش إٌظشَخ

 اٌذسخبد , اإلخزجبساد , اٌزمبسَش اٌُىُِخ
 ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (.إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ اٌزأهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و -د 

 رُّٕخ اٌمذساد اٌزهُٕخ ٌٍطبٌت . -1د

 رُّٕخ اٌمذساد اٌّهبسَخ . -2د

 . رؼٍُ إٌظشَبد واٌسمبئك اٌؼٍُّخ . -3د

ثظىسح ػبِخ وػٍُ اٌزسشن اٌسشاسٌ اَظبي اٌّؼٍىِبد واٌخجشاد  فٍ ِدبي رخظض  اٌؼٍىَ - 4د

 ثظىسح خبطخ 



 
 
 
 
 
 
 

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
 اعُ اٌىزذح / أو اٌّىضىع

طشَمخ 

 اٌزؼٍُُ
 طشَمخ اٌزمُُُ

َزؼٍُ  ِؼًٕ  22 2+2+0+4

اٌثشِىدإَُّه وأىاع 

االٔظّخ اٌثشِىدإَُّىُخ 

وأىاع اٌؼٍُّبد 

 اٌثشِىدَٕبُِىُخ 

 وِؼًٕ ِؼبدالد اٌسبٌخ

 ٌٍغبص اٌّثبٌٍ واٌسمُمٍ

انفصم االول:مفاهيم                   

 اساسية 

ِؼًٕ اٌثشِىدإَُّه,رمذَُ ِفبهُُ 

اعبعُخ:إٌظبَ )إٌظبَ( وأىاػه 

)إٌظبَ اٌسمُمٍ و إٌظبَ اٌّثبٌٍ( , 

زذود إٌظبَ اٌّسُظ إٌظبَ وأىاػه 

)اٌّفزىذ واٌّغٍك واٌّؼضوي( 

,اٌدذاس االدَجبرُىٍ واٌذاَبثشٍِ , 

اٌخىاص اٌضُّٕخ و غُش اٌضُّٕخ , 

ٍُبد فٍ اٌثّىدإَّه, اٌؼٍُّبد اٌؼّ

اٌؼىغُخ وغُش اٌؼىغُخ . اٌزىاصْ 

اٌسشاسٌ و اٌزىاصْ اٌذَٕبُِىٍ 

اٌسشاسٌ ,خىاص إٌظبَ )اٌّشوضح 

واٌشبٍِخ اٌّغزمٍخ واٌزبثؼخ( ,زبٌخ 

إٌظبَ ,اٌؼٍُّبد اٌثشِىدَٕبُِىُخ: 

االدَجبرُىُخ )اٌىظُّخ( االَضوثشُِخ 

,اٌذوسَخ واٌؼىغُخ و اٌال ػىغُخ , 

اٌطبلخ )اٌؼاللخ ثُٓ اٌسشاسح واٌشغً 

 (, اٌمبٔىْ اٌظفشٌ.          

 انفصم انثاوي :معادالت انحانة   

ِؼبدٌخ اٌسبٌخ ٌٍغبص اٌّثبٌٍ واٌطشَمخ 

اٌزدشَجُخ الشزمبلهب , اٌغبصاد اٌسمُمخ 

)غُش اٌّثبٌُخ( , ِؼبدالد اٌسبٌخ 

ٌٍغبصاد اٌسمُمُخ ,ِؼبدٌخ اٌسبٌخ ٌغبص 

 د ثىاثزهب .فبْ دسفبٌض واَدب

اإلختبارات  نظري
اليومية 

واإلمتحانات 
 الشهرية

التعرف عمى معامل  9 5+6+7
 التمدد واالنضغاط 
معنى المادة النقية 

 واطوار المادة

انفصم انثانث:وظشيات             

 سياضية مفيذة 

ِشزمبد خضئُخ ,ِزطبثمبد ِفُذح , 

داٌخ اٌسبٌخ وششوطهب ,داٌخ اٌّغبس , 

 اٌزّذدَخ واالٔضغبطُخ.       

انفصم انشابع:خصائص انمواد   

 انتقىية

اطىاس اٌّبدح إٌمُخ )اٌظٍجخ ,اٌغبئٍخ 

,اٌغبصَخ ( , اٌغبص واٌجخبس 

 وخظبئض االثخشح

= = 

وُفُخ اشزمبق ِؼبدٌخ  9 8+9+10

 والثُشوْ ورطجُمهب 

اٌزؼشف ػًٍ اٌمبٔىْ 

االوي فٍ اٌثّىدَٕبُِه 

 ورطجُمبره

, االثخشح اٌّشجؼخ وغُش اٌّشجؼخ , 

عٍىن اٌّىاد إٌمُخ, اٌغطر اٌجُبٍٔ 

ٌّبدح ٔمُخ زمُمُخ ,ِؼبدالد والثُشوْ 

انفصم انخامس:انقاوون االول .     

 في انثموديىاميك

= = 



 
 
 
 
 
 
 

اٌمبٔىْ االوي  ردبسة خىي , ٔض

طُغخ اٌمبٔىْ االوي ٌسفع اٌطبلخ , 

 رطجُمبد اٌمبٔىْ

22+22+
20+24 

وُفُخ زغبة اٌشغً  =

إٌّدض فٍ اٌؼٍُّبد 

اٌؼٍُّبد 

 اٌثشِىدَٕبُِىُخ االسثؼخ

ٔزبئح اٌمبٔىْ االوي  ,ِؼًٕ االٔثبٌجٍ 

, اٌزّذد اٌسش ٌٍغبص , اٌزّذد اٌسمُمٍ 

بد ٌٍغبص , اٌشغً إٌّدض فٍ اٌؼٍُّ

اٌىظُّخ واالَضوثشُِخ و ػٍُّبد 

ثبثزخ اٌسدُ , شغً اٌغبص فٍ  

اٌؼٍُّبد ثبثزخ دسخخ اٌسشاسح , اٌغؼخ 

اٌسشاسَخ رسذ ضغظ ثبثذ واٌؼاللخ 

ثُٕهّب واثجبرهب ػٍُّب . ِفهىَ اٌشغً 

فٍ اٌثشِىدإَّه , اػزّبد اٌشغً 

 ػًٍ اٌّغبس .

= = 

25+26+
27+28 

أهُ طُغ اٌمبٔىْ اٌثبٍٔ  =

ٌٍثشِىدَٕبُِه ,اٌّىبئٓ 

 اٌسشاسٌ ووُفُخ ػٍّهب

انفصم انسادس:انقاوون انثاوي في  

 انثشموديىاميك

طُغخ اٌمبٔىْ اٌثبٍٔ فٍ 

 –اٌثشِىدَٕبُِه )والعُىط,وٍفٓ 

ثالٔه( , ِبوٕخ دوسح وبسٔى , سثظ 

اٌمبٔىْ االوي و اٌمبٔىْ اٌثبٍُٔ و 

إٌزبئح اٌّزشرجخ ػًٍ هزا اٌشاثظ ػٕذ 

رطجُمهب ػًٍ هزا اٌغبص ِثبٌٍ . ِثبي 

اٌمبٔىْ االوي , اٌمبٔىْ اٌثبٍٔ , 

هب وفبءر –دوسرهب  -اٌّىبئٓ اٌسشاسَخ 

 , اٌّضخخ اٌسشاسَخ .   

 

= = 

29+23+
22+22 

ِؼًٕ االٔزشوثٍ ووُفُخ  =

زغبثه ٌٍؼٍُّبد 

 اٌثشِىدَٕبُِىُخ

ِؼبدالد اٌدهىد اٌثشِىدَٕبُِىُخ , 

 ِؼبدالد ِبوغىًَ.

انفصم انسابع :االوتشوبي)انقصوس  

 انزاتي(
رؼشَف االٔزشوثٍ,زغبة اٌزغُش فٍ 

إٌزشوثٍ, ِجذأ اصدَبد إٌزشوثٍ فٍ 

اٌىىْ وإٌظبَ , اٌؼاللخ ثُٓ 

االٔزشوثٍ ودسخخ اٌسشاسح, ٔظشَخ 

والعـــُىط,داٌخ خجظ , داٌخ 

هٍُّىٌزض, ِؼبدالد اٌدهىد 

اٌثشِىدَٕبُِىُخ , ِؼبدالد 

ِبوغىًَ.ِفهىَ وٍفٓ ٌٍسشاسح 

واٌظفش اٌّطٍك واٌمبٔىْ اٌثبٌث 

ٌٍثشِىدإَُّه ثظُغخ والعُىط 

 ؤُشٔغذ.

 

= = 



 
 
 
 
 
 
 

 

 اٌجُٕخ اٌزسزُخ  .11

اٌىزت اٌّمشسح  -1

 اٌّطٍىثخ

 .اٌثشِىدإَّه )د.اِدذ ػجذ اٌشصاق وشخُخ , د.ػجذاٌسُّذ اٌؼجذ(. .1

اٌسشوُخ ٌٍغبصاد )د.ػجذ اٌشزّٓ  .اٌزسشن اٌسشاسٌ وإٌظشَخ .2

 ِسّىد اٌدٍٍُّ , د.ِؤَذ خجشائًُ , د.ِىعً ػجبط ِسّذ(.

ِجبدٌء اٌثشِىدَٕبُِه, األعزبر اٌذوزىس فالذ زغٓ زغُٓ, خبِؼخ ثبثً 

 .وٍُخ اٌؼٍىَ

 القراءات المطموبة :

 إٌظىص االعبعُخ 

 وزت اٌّمشس 

 اخشي -2

 د.ػجذاٌسُّذ اٌؼجذ(..اٌثشِىدإَّه )د.اِدذ ػجذ اٌشصاق وشخُخ ,  .3

.اٌزسشن اٌسشاسٌ وإٌظشَخ اٌسشوُخ ٌٍغبصاد )د.ػجذ اٌشزّٓ  .4

 ِسّىد اٌدٍٍُّ , د.ِؤَذ خجشائًُ , د.ِىعً ػجبط ِسّذ(.

ِجبدٌء اٌثشِىدَٕبُِه, األعزبر اٌذوزىس فالذ زغٓ زغُٓ, خبِؼخ ثبثً 

 .وٍُخ اٌؼٍىَ

20+24+
25+26 

 

 

اٌزؼشف ػًٍ اٌّجبدئ  =

االعبعُخ ٌٍٕظشَخ 

اٌسشوُخ وثؼض 

 اٌظىاهش االٔزمبٌُخ

انفصم انثامه :انىظشية انحشكية 

 نهغاصات

ٌّسخ ربسَخُخ , اٌّجبدئ االعبعُخ 

ٌٍٕظشَخ اٌسشوُخ, اٌزظبدِبد ثدذاس 

ِزسشن, اٌمىي اٌذاخٍُخ ٌٍدضَئبد, 

اٌظىاهش االٔزمبٌُخ , ِزىعظ اٌّغبس 

, ظبهشح  اٌسش, ظبهشح اٌٍضوخخ

 اٌزىطًُ اٌسشاسٌ.

= = 

ِؼًٕ االززّبٌُخ واهُ  6 27+28

االزظبءاد وِضاَب وً 

 ِٕهُ

 انفصم انتاسع: انميكاويك االحصائي

زبالد وِغزىَبد اٌطبلخ, االززّبٌُخ, 

ثىٌزضِبْ,  -ازظبء ِبوغىًَ 

دَشان, ازظبء  -ازظبء فُشٍِ 

 أشزبَٓ-ثىص

= = 

طشائك أزمبي اٌسشاسح  6 29+03

واالٔزشبس واٌزىطٍُُخ 

 اٌسشاسَخ

 انفصم انعاشش - أ

طشائك أزمبي اٌسشاسح, طشَمخ 

اٌسًّ, طشَمخ االشؼبع, طشَمخ 

اٌزىطًُ , لبٔىْ فىسَش, اٌزىطٍُخ 

 اٌسشاسَخ, االٔزشبس, لبٔىْ فه االوي

= = 

ٌزؼشف ػًٍ ِؼبدٌخ اٌسبٌه ا 6 02-02

ٌٍّىاد اٌّغٕبطُغُخ واٌغؼه 

اٌسشاسَه ٌٍّىاد 

اٌجبساِغٕبطُغُه وِؼبدالد 

 ِبوغىًَ

 نفصم انحادي عشش ا
ِؼبدٌخ ,ِؼبدٌخ اٌسبٌه ٌٍّىاد اٌّغٕبطُغُه 

اٌّدبي ,اٌّىاد اٌجبساِغٕبطُغُه ,وىسٌ 

 اٌزّغٕطُه ,اٌّغٕبطُغٍ 

اٌغؼه اٌسشاسَه ٌٍّىاد اٌجبساِغٕبطُغُه 

 ثثجىد اٌزّغٕظ 

اٌغؼه اٌسشاسَه ٌٍّىاد اٌجبساِغٕبطُغُه 

اٌزّغٕطُه وذاٌه ,ثثجىد اٌّدبي اٌّغٕبطُغٍ 

ِؼبدالد ِبوغىًَ ٌٍّىاد ,زبٌه 

 اٌجبساِغٕبطُغُه

= = 



 
 
 
 
 
 
 

اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىطً  ( أ

,اٌزمبسَش ثهب )اٌّدالد اٌؼٍُّخ 

).....,  
 جملة الفيزياء 

اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ ,ِىالغ  ( ة

 االٔزشُٔذ ,.....
 وَىُجُذَب -دَٕبُِىب زشاسَخ 

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

ٌزؼشف ػًٍ ِؼبدٌخ اٌسبٌه ٌٍّىاد اٌّغٕبطُغُخ واٌغؼه اٌسشاسَه ٌٍّىاد ااضبفخ اٌفظً اٌسبدٌ ػشش)

 (ِبوغىًَاٌجبساِغٕبطُغُه وِؼبدالد 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 (بن الهيثم)إكلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز .2

 PHE/  لطاقات المتجددةا اسم / رمز المقرر .3

 الصفوف االلكترونية /برنامج الكوكل ميت أشكال الحضور المتاحة .4

 2021/2022 الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعات إمتحانية+  ساعة دراسية 60

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية
 2021/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 ىواالخر ,الطاقات المتجددةالدراسي لمادة العلمي االولى تتعلق بالمحتوى  ,تحقيق مجموعتين من االهداف
الطاقات ليه ونخطط لكي يمتلكه الطالب بعد اجتيازه لمادة الجانب السلوكي للطالب وما نصبو إتعلق بت

 بنجاح. المتجددة

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

 وظيفية بالمعلومات والحقائق التي تقدمها لهم المواد العلمية االخرى.

في استغالل مصادر  العلوم التطبيقيةو تمكين الطلبة من فهم واستيعاب دور وامكانية العلم والتكنولوجيا 
 .اإلنتاجيعلى الصعيدين العلمي و العملي  ومواكبة التطور والتقدم المستمرللوطن الثروة الطبيعية 

 .و في الطبيعةوتطبيقاتها في الحياة اليومية  الطاقات المتجددةتعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر 

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

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

و تطبيقاته  خصوصا الطاقات المتجددةويزياء عموما يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية مواد الف
 في المدارس المتوسطة واإلعدادية .أكفاء اثناء ممارسة إختصاصاتهم كمدرسين ختلفة الم

 

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

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

 البرنامج.
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 االهداف المعرفية  -أ

 . لمتجددةاالطاقات االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق بمقرر  رف علىتعي 1أ 
 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية. رف علىتعي 2أ 
 و تطبيقها على الحياة العملية في الحياة اليومية. الطاقات المتجددة  يتعرف على فروع  3أ 
 .الطاقات المتجددة  و مادة العامة الطاقات يتعرف على الفرق بين المادة النظرية لمادة  4أ 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

رفة اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي يتعلم الطالب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده للحصول على المع 1ب
 العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العلمية.

 .الحديثة الطاقات المتجددة  لق بمادة اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتع 2ب
 .هاالمتعددة وتحليل انواع التطبيقاتاكساب الطلبة المهارات الالزمة للتمييز بين  3ب
 .النظريات المتعلقة بالطاقات المتجددةاكساب الطلبة المهارات التي تساعده لتمييز  4ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم

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

 طرائق التقييم
 ة(.كل مشاركامتحان نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم ل اإلمتحانات الشهرية ،

 ةاألهداف الوجدانية والقيمي -ج
 ا .وامكانية إجابتهم عليه لغرض شد الطلبة و تحفيزهمطرح األسئلة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرهم وأثناء المحاضرة ،  1ج 
 لمية.ردات العالمواضيع المقررة في المف تعليم الطلبة على ممارسة خطوات طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها على 2ج 
 .الطبيعة العامة في الحياة و لفهم التطبيقات ربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشها الطلبة ، وامكانية اإلستفادة من المنهج 3ج 
 رات.ر العلمي اثناء اعطاء المحاضت التفكيراتاتطبيق وممارسة مه 4ج 
 لمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ا -د 

 تفسير الظواهر العلميةلغرض وتوظيفها  بالطاقات المتجددةاالستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة   -1
  بالطاقات المتجددة معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة  -2
 ات الرياحوربينت الخاليا الشمسية ووخصوصا اجهزة  تعتمد على  الطاقات المتجددةالتي  لألجهزةاالستخدام االمثل  -3
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 الساعات االسبوع
مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

 اسم الوحدة/ 
 او الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1+2+3
+4 

اكتساب  8
المعرفة العلمية  

في مجال 
الطاقات 
المتجددة 

ومحاولة تحقيق 
االغراض 
السلوكية 

المحددة بقصد 
تحقيق تغير في 
سلوك الطالب 

يسهم في 
اعداده كمدرس 
يملك المهارات 

المطلوبة 
 كفيزيائي

الطاقات  الفصل األول: مقدمة عامة عن فيزياء

 المتجددة

 ,  الطاقات المتجددة  تعريف,  مصادر الطاقة 

مميزات الطاقة   فوائد الطاقات المتجددة 

,أنواع  مصادر الطاقة المتجددة ,   المتجددة

 الطاقة المتجددة في العراق  ,  الطاقات المتجددة

اسئلة الفصل   مدخل الى ديناميك الحرارة  , 

. االول  
 

الطاقة الشمسية الفصل الثاني:   

 

 ,  أساسيات اإلشعاع, الطاقة الكهرومغناطيسية

خصائص االشعاع  , إشعاع الجسم األسود 

االمتصاصية  ،  االنبعاثية , الكهرومغناطيسي 

 ,   شمسي الاالشعاع  ,  واالنعكاسية والنفاذية

 . , أمثلة وأسئلة الفصل الثانيالثابت الشمسي 

 المحاضرة
 +المناقشة

االختبارات 
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

5+6+7
+8+9 

 تطبيقات الطاقة الشمسية الفصل الثالث:   كذلك 10

البرج  ,  مجمع األلواح الشمسية المسطحة

 البرج الشمسي منحساب كمية الطاقة ,  الشمسي

 أنظمة الطاقة الشمسية ,  الشمسيةالبحيرات  , 

ماكينة الحرارة ,  بواسطة األقمار الصناعية

أنواع الخاليا  , الخلية الشمسية , الشمسية

معالم خرج  , هد ج -خصائص تيار  , الشمسية

 أفضل األوضاع لسطح ألواح ,  الخلية الشمسية  

 , سلبيات الطّاقة الّشمسية ,  الخاليا الشمسية

تطبيقات الخاليا  , الشمسي مكونات النظام

  . , أمثلة وأسئلة الفصل الثالث. الشمسية
 

 

 المحاضرة
االختبارات  +المناقشة

الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

10+11
+12+

13+14 

 طاقة الرياح الفصل الرابع:   10

اح أنواع التوربينات الري ,  طاقة الرياح تعريف 

الرياح ذات توربينات  ,  ومنحنى أداء الطاقة

 توربينات الرياح ذات المحور ,  المحور األفقي

التحليل  , سبب حركة الرياح , الشاقولي 

 طاقة تحويل كفاءة معامل ,  الرياضي لطاقة الرياح

 تولد الطاقة ,  ختيار األماكن المالئمةا  الرياح

سئلة أمثلة وأ,  سلبيات طاقة الرياح  ,  الكهربائية

 .  لرابعالفصل ا

االختبارات  
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

االختبارات  المحاضرة ةيالطاقة المائ الفصل الخامس: كذلك 15+1610
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احمد الجبوري احمد حسن احمد  لي, د. عمر خل(  2010)مبادئ الطاقات المتجددة  - 1 الكتب المقررة المطلوبة

 .وحدة بحوث الطاقات المتجددة,  جةيالحو –المعهد التقني , الجبوري

 .د. رائد خضر سلمان الفهداوي( , 2015)الطاقات المتجددة  -2

العربي وهيب , العربي وييالح طيالمح ةيلحما ةيضرور أداة فةيالطاقة النظمصادر  -3

 جامعة البحرين  ,عيسى الناصر و  حنان مبارك البوفالسه

 

+17+
18+19 

انواع استخدام   , ةيالطاقة المائ عن  مقدمة

حساب القدرة المتوفرة من   ,  الطاقة المائية

محطات القدرة   , مصادر الطاقة المائية

 ,  انواع محطات الطاقة المائية ,  ةيالكهرومائ

المحطات  ,  المحطات ذات االرتفاع الواطئ

أمثلة  . طاقة المد والجزر, ذات االرتفاع العالي

 .  لخامسوأسئلة الفصل ا

الشهرية  +المناقشة
+  واليومية

 واجب بيتي

19+20
+21+

22+23 

 طاقة باطن األرض     الفصل السادس :  كذلك 10

باطن لمصادر الطاقة الحرارية , الطاقة الحرارية

إيجابيات , أصل طاقة باطن األرض, االرض

  ,سلبيات طاقة باطن األرض, طاقة باطن األرض

حرارة باطن , تطبيقات حرارة باطن األرض  

انواع  ,والبيئية التشغيلية المشاكل, األرض  

 محطات طاقة باطن األرض 

 

 

 المحاضرة
االختبارات  +المناقشة

الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

24+25
+26 

  طاقة المحيطات والبحار  الفصل السابع:   6
ة االل , تعريف طاقة المحيطات  ,مقدمة عامة

حرارة  ليطاقة تحو,   دورة رانكنين , الحرارية 

الطرق المستخدمة الستغالل طاقة ,  طاتيالمح

الدورة  -1, الفرق في درجات الحرارة

الدورة المغلقة او دورة , المفتوحة او دورة كلود 

 .  السابعأمثلة وأسئلة الفصل , اندرسون

 المحاضرة
االختبارات  +المناقشة

الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي

27+28
+29+

30 

 اإلحيائية الكتلة طاقةالفصل الثامن:  كذلك 8

 الخشب استخدامموارد الكتلة  ,الكتلة الحيوية 

 مكونات,الحيوي الغاز, الطاقة محاصيل, كوقود

, التخمير عملية شروط,الحيوي الغاز إنتاج وحدة

 استخدام معوقات, الحيوي الغاز استخدامات

 .النفايات من الطاقة, الحيوي الغاز

 المحاضرة
االختبارات  +المناقشة

الشهرية 
+  واليومية

 واجب بيتي



 لمراجع الرئيسية ا
 )المصادر(

 

4- Fundamentals and Applications of Renewable Energy, 

MEHMET KANOĞLU, YUNUS A. ÇENGEL and JOHN M. 

CIMBALA, Copyright © 2020 by McGraw-Hill Education. 

5- Duffie, J. and Beckman, W., Solar energy thermal processes, 

John Wiley and Sons, New York.1980.                                

 
  الكتب والمراجع

التي يوصى بها 

)المجالت العلمية 

 ،التقارير ،.....(

6- Martin Kaltschmitt et. Al, Renewable energy, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2007.                                                    

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

المراجع االلكترونية  

 ،مواقع االنترنيت
فيما يخص  المواقع االلكترونية على  وجيه الطلبة لمتابعة ما يردت

  الموضوع

 خطة تطوير المقرر الدراسي 12

 

 تم إضافة:

 أنواع الطاقات المتجددة 
 أمثلة وأسئلة الفصل الثاني 

  حساب كمية الطاقة من البرج الشمسي 

 أنواع الخاليا الشمسية 

  وأسئلة الفصل الثالثأمثلة 

 معامل كفاءة تحويل طاقة الرياح 

   أمثلة وأسئلة الفصل الرابع 

 طاقة المد والجزر 

   أمثلة وأسئلة الفصل الخامس 
 انواع محطات طاقة باطن األرض 

  تعريف طاقة المحيطات 

   االلة الحرارية 

   دورة رانكنين  

    أمثلة وأسئلة الفصل السابع 

  الكتلة الحيوية 

  موارد الكتلة الحيوية 
   

 

 مدرس املادة:
 بشرى هاشم حسين  أ.د. 



 نموذج وصف المقرر

 

  0202-0202لمادة اللغة اإلنكليزية / المرحلة الثالثة / وصف المقرر

 

 ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .2

 قسم الفيزياء  القسم العلمي / المركز .0

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 Googleالحضور االلكتروني في الصفوف االلكترونية )

classrooms)  المحاضرات المقررحسب جدول 

 2020-2021 الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
 ساعة نظرية   32

تاريخ إعداد هذا  .7

 الوصف 
2021-2020 

 أهداف المقرر .8

المصطلحات، القواعد، بناء  يخص فيما اللغوية قابليتهم يرووتط االنكليزية اللغة مع الطلبة تواصل

 صحيح. الجمل، واستخدام األزمنة بشكل

  اإلنكليزية. للكلمات الصحيح بالقراءة واللفظ الطلبة تعريف

 .االنكليزية باللغة االكاديمية بأسلوب الكتابة الطلبة تعريف

تمكين الطلبة من قراءة نصوص باللغة إلنجليزية وإجابة أسئلة متنوعة عن محتواها وعما ورد 

 اإلنجليزية إلى العربية.بها من مفردات وتراكيب، وترجمة الجمل من 

 

 

 

 

 

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

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

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9



 

 

 

 

 االهداف المعرفية  -أ

 .ان يعرف الطالب المكونات األساسية لبناء الجملة 

 يتذكر قواعد اللغة اإلنجليزية من خالل النصوص ان. 

 الجمل والنصوص من اإلنجليزية إلى العربية. ان يترجم 

   

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 يفرق بين قواعد اللغة اإلنجليزية    . 

 يحلل النصوص اإلنجليزية. 

 يوظف قواعد اللغة اإلنجليزية في كتابة موضوع 

 يعرض أنواع الجمل اإلنجليزية.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

طريقة المحاضرة عن بعد، طريقة المناقشة داخل المحاضرة االلكترونية وطرح األسئلة وإتاحة المجال للطلبة للتفاعل مع المادة 

من خالل اعطاءهم الفرصة للقراءة ،الترجمة ,  اإلجابة على األسئلة القواعدية المختلفة، وكذلك اجراء الحوارات التفاعلية فيما 

 المادة. بينهم تحت اشراف أستاذ

 

 

 

 طرائق التقييم      

االمتحان النصفي واالمتحانات الشهرية )داخل القاعات(، الواجبات البيتية عن بعد ومشاركة الطالب في النقاشات عن بعد ويتم 

االلتزام ( التي تعتبر نشاط يومي للطلب. كذلك Google-classroomتسجيل وتثبيت درجة لكل مشاركة )داخل الصف االفتراضي 

 والمواظبة على حضور المحاضرات االلكترونية مهم جدا لتقييم الطالب.

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .اكساب الطالب مهارة السؤال واالصغاء والتتابع واالختيار 

  بينهم فضال عن المحاورات بينهم وبين  المحاورات والمناقشات  فيمااكساب الطالب مهارة التحدث من خالل

 األستاذ.

  

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

 .مهارة التواصل بإيجابية مع اآلخرين والعمل ضمن مجاميع 

  الخاصة باللغة اإلنكليزية.استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواقع االنترنيت مهارة 

  مهارة التحدث باللغة اإلنكليزية ولفظ الكلمات بشكل صحيح والتشجيع على تعزيز الثقة بالنفس اثناء الحوار واالجابة

 باللغة االنكليزية.
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم التعليمطريقة 

 

 2/ المحاضرة 2األسبوع 

 0/ المحاضرة  0األسبوع 

(Unit 1) 

 

0 

*اكتساب المعرفة 

المتعلقة باألفعال 

 المساعدة

* إعطاء مصطلحات 

 جديدة

*تطوير مهارة قراءة 

النصوص والقطع 

االنشائية المختارة من 

 الكتاب المقرر

It’s a wonderful 

world! 

P.6 

باستعمال عن بعد 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

*يتم تقييم مدى 

استيعاب وفهم 

الطلبة للمادة 

المعطاة من 

خالل سؤال 

عينة عشوائية 

من الطلبة 

أسئلة متعلقة 

بالمادة. 

*إعطاء واجب 

بيتي عند نهاية 

كل محاضرة. 

ويجب على 

الطلبة تقديم 

اجاباتهم قبل 

المحاضرة 

 القادمة.

 3/ المحاضرة 3األسبوع 

 4/المحاضرة 4األسبوع 

(Unit 2) 

 

0 

*اكتساب المعرفة 

المتعلقة بـ: زمن 

المضارع البسيط 

والمستمر وصيغة 

 المبني للمجهول

* إعطاء المصطلحات 

 والصفات المعاكسة

Get happy! 

P.14 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 5/ المحاضرة 5األسبوع 

 6/المحاضرة 6األسبوع 

(Unit 3) 

 

 

0 

اكتساب المعرفة 

المتعلقة بـزمن الماضي 

البسيط والماضي 

 المستمر

*المبني للمجهول بزمن 

 الماضي

Telling tales 

P.22 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 7/ المحاضرة 7األسبوع 

 

عن بعد باستعمال    2

 االلكترونيالتعليم 

(Google 

classroom) 

 

 

 االمتحان االول

 8/ المحاضرة 8األسبوع 

 9/المحاضرة  9األسبوع 

(Unit 4) 

 

0 

اكتساب المعرفة 

المتعلقة بـ األفعال 

المساعدة المشروطة 

(must, should, 

can) 

 

Doing the right 

thing 

p.30 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 



 

 22/ المحاضرة 22األسبوع 

 22/المحاضرة  22األسبوع

(Unit 5) 

 

0 

 

اكتساب المعرفة 

 المتعلقة بـزمن المستقبل

 *حروف الجر

باإلضافة حل الى أنشطة 

مختلفة من الوحدة 

 نفسها

On the move 

p.38 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 20/ المحاضرة 20األسبوع

 23/المحاضرة 23األسبوع 

(Unit 6) 

اكتساب المعرفة  0

المتعلقة بـكيفية 

 ((likeاستعمال الكلمة 

*verb patterns 

باإلضافة حل الى أنشطة 

مختلفة من الوحدة 

 نفسها

I just love it! 

p.46 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

 24/ المحاضرة 24األسبوع 

Exam 

عن بعد باستعمال    

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 االمتحان الثاني

 25/ المحاضرة 25األسبوع

 26/المحاضرة 26األسبوع 

(Unit7) 

 

0 

اكتساب المعرفة 

المتعلقة بـزمن 

 المضارع التام

*صيغة المبني للمجهول 

 بزمن المضارع التام

الى أنشطة  باإلضافة حل

مختلفة من الوحدة 

 نفسها

The world of work 

p.54 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

 27/ المحاضرة 27األسبوع

 28/المحاضرة 28األسبوع 

(Unit8) 

0 

 

اكتساب المعرفة 

المتعلقة بـالجمل 

الشرطية النوع األول 

باإلضافة حل  والثاني

الى أنشطة مختلفة من 

 الوحدة نفسها

Just imagine! 

p.62 

 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

 29/ المحاضرة 29األسبوع

 02/المحاضرة 02األسبوع 

(Unit 9) 

اكتساب المعرفة  2

المتعلقة باألفعال 

 المساعدة المشروطة

باإلضافة حل الى أنشطة 

مختلفة من الوحدة 

 نفسها

Getting on together 

P.70 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

= 

 02/ المحاضرة 02األسبوع 

Exam 

 

عن بعد باستعمال    1

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 االمتحان الثالث

 00/ المحاضرة 00األسبوع

 03/المحاضرة 03األسبوع 

(Unit20) 

2  

اكتساب المعرفة 

المتعلقة بزمن المضارع 

باإلضافة  التام المستمر

حل الى أنشطة مختلفة 

 من الوحدة نفسها

 

Obsessions 

P.78 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

= 



 

 

 البنية التحتية .22

 Intermediate student’s Book New headway Plus الكتب المقررة المطلوبة-2

By 

Liz and John Soars 

المراجع الرئيسية -0

 )المصادر(

Intermediate student’s Book New headway Plus 

By 

Liz and John Soars 

الكتب والمراجع التي  (أ

يوصى بها )المجالت 

 العلمية، التقارير(

 )المجالت العلمية، التقارير(

 مواقع االنترنيت المراجع االلكترونية، (ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .20

 

 04/ المحاضرة 04األسبوع

 05/المحاضرة 05األسبوع 

(Unit21) 

اكتساب المعرفة  2

المتعلقة بـالجمل 

الشرطية النوع األول 

 والثاني

Tell me about it 

P.86 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

= 

 06/ المحاضرة 06األسبوع

 07/المحاضرة 07األسبوع 

(Unit20) 

اكتساب المعرفة  2

 المتعلقة ب

Reported 

statement and 

questions 

Life is great event! 

P.94 

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

= 

 08/ المحاضرة 08األسبوع

 09/المحاضرة 09األسبوع 

مراجعة شاملة لتمارين   0

 مختارة من كتاب الطالب

ومراجعة شاملة للكتاب 

 المنهجي

عن بعد باستعمال 

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 32/ المحاضرة 32األسبوع 

Exam 

عن بعد باستعمال    1

 التعليم االلكتروني

(Google 

classroom) 

 

 

 االمتحان الرابع



  لمادة اللغة اإلنكليزية اال وهو ساعة واحدة أسبوعيا ال يكفي لتغطية جميع مفردات الوقت المخصص

الكتاب المنهجي المقرر. لذلك اقترح زيادة الوقت المخصص لتدريس هذه المادة ليكون ساعتين على 

األقل او محاضرتين أسبوعيا لتعم الفائدة بشكل أكبر على الطلبة واالستفادة من محتويات الكتاب 

 حقيق األهداف المرجوة ولتطوير مهارات التحدث والقراءة واالصغاء بشكل أفضل.لت

  تدريب الطلبة على الكتابة االكاديمية كإعطائهم عناوين لمواضيع علمية تتماشى مع المواد المقررة

 وتكليفهم بكتابة قطع انشائية مع التأكيد على اتباع اسلوب الكتابة االكاديمية الصحيحة.

 المنهج بحا( جة الى التركيز على مهارة االصغاء من خالل تشغيل االقراص المدمجةCD الخاصة )

باللغة االنكليزية والمتضمنة لنصوص مختارة ومنح الطلبة وقت محدد لتسجيل النقاط المهمة بعدها 

 يتم توزيع اسئلة على الطلبة والطلب منهم االجابة عنها ضمن وقت محدد ايضا.

 كورة انفا فأن تطوير المنهج يمكن ان يتم من خالل تخصيص وقت للمحادثة عالوة على النقاط المذ

باللغة االنكليزية بين طالبين او بين طلبة ضمن مجموعات مقسمة من قبل استاذ المادة على ان يتم 

اختيار مواضيع حوارية تواكب الحياه اليومية او التحدث عن مواضيع او تجارب اجتماعية مختلفة 

 تطبيق هذه النقاط يكفل تطوير المقرر الدراسي.وبالتالي فأن 

 

 

 استاذ المادة الذي اعد هذا التوصيف للمقرر:

 م.د. حسين علي حان ميران

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الهيثم انًؤسسح انرؼهيًيح .1

 قسم الفيزياء / انًزكز ؼهًيانمسى ان .2

 PHCF 323الدوال المعقدة / مرحمة ثالثة  اسى / ريز انًمزر .3

 الدوام اليومي أشكال انحضىر انًراحح .4

 انفصم / انسنح .5
2021/2022 

 ساعة نظرية 00 )انكهي(ػذد انساػاخ انذراسيح  .6

 ذاريخ إػذاد هذا انىصف  .7
2021/2022 

 أهذاف انًمزر .8

مه عمى االعداد المعقدة والدوال المعقدة وخواصها والتكامل المعقد يوتدريب الطالب وتعم تأهيل
 والمتسمسالت والتطبيقات الفيزيائية وتوظيف الدوال في خدمة المواد الدراسية االخرى.

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انرؼهيى وانرؼهى وانرمييى انًمزريخزخاخ  .9



  االهذاف انًؼزفيح -أ
 ؼمذج في انًحاور انًرؼايذج وانمطثيح انكزويح.يؼزف نظاو االػذاد انً -1أ

 يؼزف طزق انرؼايم يغ انؼذد انًؼمذ ين خًغ وطزذ وضزب ولسًح ورفغ. -2أ

 يؼزف ذحهيم انذوال انًؼمذج وطزق حهها. -3أ
 يؼزف طزق احرساب غايح انذوال وذًثيهها تانًرسهسالخ. -4أ
 يؼزف طزق اشرماق انذوال انًؼمذج وطزق ذكايهها. -5أ
 نهًرسهسالخ انًؼمذج. األلطابيؼزف كيفيح ذحذيذ   -6أ

  االهذاف انًهاراذيح انخاصح تانًمزر  -ب 

 تعميم وتدريب الطالب عمى حل التمارين وكيفية التفكير بحمها -1ب
 تعميم الطالب وتدريبه عمى كيفية تطبيقها في مواضيع اخرى -2ب

                                                     تعميم الطالب عمى كيفية ربطها بالواقع   -3ب

 

 طزائك انرؼهيى وانرؼهى      

 

التفاعمية عن طريق االنترنيت )الصف  المحاضرةانضمامهم لمصفوف االفتراضية )كوكل كالس رووم(، 
االفتراضي(، االمتحانات اليومية عن طريق كوكل فورم، المحاضرة المسجمة التي تزود الحقا الى الطمبة 

الذين لم يستطيعوا الحضور في المحاضرة التفاعمية، التواصل مع الطمبة عن طريق برنامج التواصل 
 وعة تخص المحاضرة عن طريق الصف االفتراضي.االجتماعي تميكرام، تزويدهم بأدبيات مطب

 

 

 طزائك انرمييى      

 

 اسئمة يومية من خالل المحاضرات والواجبات البيتية واالمتحانات اليومية والشهرية

 
 االهذاف انىخذانيح وانميًيح -ج

 نؼهًيح تايثهح ين اننظى انفيزيائيح ذظهز ػظًح انخانكرتظ انًادج ا -1ج

 انذوال انًؼمذج في انرؼايم يغ انًشاكم انيىييح انري يىخهها انطانة. إيكانيحاظهار  -2ج

 

 

  

 طزائك انرؼهيى وانرؼهى     

التفاعمية عن طريق االنترنيت )الصف  المحاضرةانضمامهم لمصفوف االفتراضية )كوكل كالس رووم(، 
االفتراضي(، االمتحانات اليومية عن طريق كوكل فورم، المحاضرة المسجمة التي تزود الحقا الى الطمبة 

الذين لم يستطيعوا الحضور في المحاضرة التفاعمية، التواصل مع الطمبة عن طريق برنامج التواصل 
 وعة تخص المحاضرة عن طريق الصف االفتراضي.االجتماعي تميكرام، تزويدهم بأدبيات مطب

 



 

 

 طزائك انرمييى    

  حضوريا في الكمية. والشهرية عن طريق كوكل فورم بوساطة الصف االفتراضي االمتحانات اليومية

 انًنمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انرأهيهيح انًهاراخ  انؼايح و -د 

 

 

 

 



 تنيح انًمزر .11

 انساػاخ األسثىع
يخزخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزيمح انرمييى طزيمح انرؼهيى

اكتساب المعرفة في  10 1-3
االعداد المعقدة 

 وخواصها 

 المعقد،العدد  تمهيد،
الصفات  تمارين،
 تمارين، الجبرية،
 المطمقة،القيمة 
التمثيل  تمارين،

 المعقد،الهندسي لمعدد 
 القطبية،االحداثيات 

القوى  تمارين،
 تمارين والجذور،

 امتحان شهري  نظري

اكتساب المعرفة في  10 0-10
الدوال المعقدة 

 وخواصها

 المعقد،دوال المتغير 
 الغايات، تمارين،
 االستمرارية، تمارين،

 تمارين، المشتقة،
الدوال  تمارين،

ل الدوا التحميمية،
 تمارين التوافقية،

 امتحان شهري نظري

اكتساب المعرفة في  10 11-13
الدوال المعقدة االولية 

 وخواصها

الدالة  االسية،الدالة 
 تمارين، الموغاريتمية،

الدوال  المثمثية،الدوال 
 العكسية،المثمثية 
الدوال  الزائدية،الدوال 
 العكسية،الزائدية 
 تمارين

 امتحان شهري نظري

اكتساب المعرفة في  10 10-20
التكامل المعقد 

 وخواصه ومبرهناته 

التكامل  المسارات،
 تمارين، المعقد،

مبرهنة كوشي كورسا، 
تعميم مبرهنة كوشي 

 امتحان شهري نظري



 

 انثنيح انرحريح  .11

انكرة انًمزرج  -1

 انًطهىتح

 الدوال المعقدة لمصف الثالث فيزياء في كميات التربية 
 عبد سعيد ويحيىسمير بشير حديد 

انًزاخغ انزئيسيح  -2

 )انًصادر(

Complex analysis with applications, Asmar, 
Nakhlé H._ Grafakos, Loukas - Grafakos  L., 

Springer (2118) 

كورسا عمى منطقة 
متعددة االتصال، 
التكامالت غير 

المحددة، تمارين، 
صيغتا كوشي 

التكامميتين، مبرهنة 
ليوفيل، مبرهنة موريرا، 

سية في المبرهنة االسا
الجبر، مبرهنة القيمة 

المتوسطة لكاوس، 
 تمارين

اكتساب المعرفة في  10 21-23
 المتسمسالت المعقدة

تقارب المتتابعات 
 تمارين، والمتسمسالت،

 القوى،متسمسالت 
متسمسمة  تمارين،
 تمارين، تايمور،

 متسمسمة لوران، تمارين

 امتحان شهري نظري

اكتساب المعرفة في  10 20-30
التطبيقات معالجة اهم 

 الفيزيائية

تطبيقات عمى 
 الساكنة،الكهربائية 

تطبيقات عمى  تمارين،
 تمارين الحرارة،سريان 

 امتحان شهري نظري



انكرة وانًزاخغ انري يىصً  ( أ

تها )انًدالخ انؼهًيح ،انرماريز 

).....،  
 التوجد

انًزاخغ االنكرزونيح ،يىالغ  ( ب

 ،.....االنرزنيد 

توفر خدمة االنترنيت، برنامج التواصل االجتماعي تميكرام، 
 الصف االفتراضي كوكل كالس رووم

 
 
 
 
 
 

 خطح ذطىيز انًمزر انذراسي .12

ودػًها تصىر ذىضيحيح يرى رسًها تىساطح تزايح رسى يرخصصح يثم  تاأليثهحذؼزيز انًنهح  

 Inkscapeتزنايح 

 

 



1 
 

 موذج وصف المقرر ن

 وصف المقرر

 

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

 ابن الهيثم  –قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة / المركز  علميالقسم ال .2

 الفيزياء الذرية والجزيئية  اسم / رمز المقرر  .3

 الدروس التفاعلية اإللكترونية أشكال الحضور المتاحة  .4

 2022-2021 السنة الفصل /  .5

 ساعة  90 = 3  × 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022/ 3/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف المقرر  .8

 الهدف العام: تعرف الطلبة على أساسيات الفيزياء الذرية.

والموجدات  الهددف الادا : تعرف الطلبدة على مدا يتعلل بدالفيزيداء الحدديثدة كدالسبريدة السسددددبيدة الادا ددددة 

الكهرومغساطيسدددية ونبريات التركيل الذرا واة دددعة السددديسية والموجات المادية والدمع بين المعاني  

 الفيزيائية والقوانين واال تقاقات الرياضية وفتح أفل الطالل نحو السبريات العلمية وتطبيقاتها.

 

 
 
 
 

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

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

 وبين وصف البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .9

 االهداف المعرفية  -أ

 وأهميتها في الفيزياء خا ة وفي العلم عامة.  التعرف على مادة الفيزياء الذرية والجزيئية -1أ

 تطبيقات علم الفيزياء الذرية.  -2أ

 ببقية علوم الفيزياء الحديثة.فهم عالقة الفيزياء الذرية  -3أ

 

 المهاراتية الخاصة بالمقرر االهداف    -ب 

 . إكساب الطالل معرفة أعمل بمفاهيم الفيزياء الذرية وفهم بسية المادة وتركيباتها الدقيقة – 1ب 

 . توسعة ذهسية الطالل نحو فهم تطور دراسة الكون والمادة – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 كتروني التفاعلي المبا ر. لالتعليم اإل .1

 المحاضرات الفيديوية المسجلة.. 2

 خالل المحاضرات المتلّوة والمكتوبة.  تفكيرلالمحفزة لواةمثلة طرح اةسئلة الفكرية   .3

 . . الماتبر العملي4

 كالسروم. . المساقشة خالل مواقع التوا ل والمواقع التعليمية مثل موقع تليكرام و5

 طرائق التقييم       

 الشهرية و  االختبارات اليومية  .1

 السهائية  االختبارات  . 2

 الواجبات البيتية . 3

 هداف الوجدانية والقيميةاأل -ج

 ترسيخ حل العلم في نفوس الطلبة.  -1ج

كسبها للعلم والمعرفة وعدم االنصياع اةعمى لما يقوله التسبيه على حالة الثقة بالسفس نتيجة  -2ج

 المتيسة.  العلميةإلى اةسس الفيزياء، وإنما إخضاع كل اةقوال  وا فيكتبمن 

   .وسيلة ُمحكمة للداللة على وجود  انع حكيم لهذا الكونالمعارف العلمية الفيزيائية  جعل -3ج

 (. يالمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصلمهارات العامة والتأهيلية  ا -د 

ً  والفيزياء الذريةعموماً كتابة البحوث فيما يتعلل بالفيزياء الحديثة  -1د  . خصو ا
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 بنية المقرر. 10

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 : ما هي الفيزياء الذرية؟ 1-1 3 االول

 : مقدمة في السسبية.  1-2

 .القصوريةر اإلسساد  طُ أُ  :1-3

السبرية السسدددبية  

 الاا ة

 امتحان  محاضرة

 : قوانين نيوتن للحركة. 4-1 3 الثاني

 : تحويالت غاليلو.  1-5

 : مبدأ نسبية نيوتن.1-6

 محاضرة 

 مورلي.   -: تجربة مايكلسون7-1 3 الثالث 

 : فرضيات السبرية السسبية الاا ة.  1-8

 : تحويالت لورنتز.1-9

 محاضرة 

 : نتائع تحويالت لورنتز:10-1 3 الرابع

 ،  نسبية الطول -1

 نسبية الزمن،   -2

 .  نسبية السرعة -3

 : الكتلة السسبية.1-11

 محاضرة 

 : القوة السسبية.  12-1 3 الاامس 

 : الطاقة السسبية.  1-13

 : العالقة بين الطاقة والزخم.  1-14

 .اإللكترون فولت

 محاضرة 

 محاضرة  .  مسائل محلولة 3 السادس 

واال ددددددعدداع 1-2 3 السابع الضددددددوء  طددبدديددعددة   :

 الكهرومغساطيسي.  

 : اإل عاع الحرارا.  2-2

 : انبعاث وامتصا  اإل عاع.2-3

اإل ددددددددددعدددددداع  

 الكهرومغساطيسي
 امتحان  محاضرة

 : إ عاع الجسم االسود.  4-2 3 الثامن 

 : طيف إ عاع الجسم االسود.2-5

   .ڤين: قانون إزاحة  2-5-1

 جيسز.  -ريلي يغة   :2-6

 محاضرة 

 : قانون بالنك لإل عاع.7-2 3 التاسع

 الباهرة الكهروضوئية. :2-8

جهددد  2-8-1 بين  العالقددة  وتردد  :  اإليقدداف 

   .الضوء الساقط

 محاضرة 

 : تفسير آيسشتاين للباهرة الكهروضوئية.9-2 3 العا ر 

: تطبيقدات البداهرة الكهروضددددوئيدة.  2-10

 .مسائل محلولة

 محاضرة 

الحادا  

 عشر

 : اكتشاف السشاط اال عاعي الطبيعي.  3-1 3

 : السماذج الذرية:  3-2

 نموذج تومسون، -1

 امتحان  محاضرة الذرا التركيل 

 نموذج رذرفورد. -2 3 الثاني عشر 

 أسباب فشل نموذج رذرفورد

 محاضرة 
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 : نبرية اإلستطارة لرذرفورد.3-3

: التحقل تجريبياً من نبرية اإلستطارة  3-3-1

 لرذرفورد

 محاضرة  .مسائل محلولة 3 الثالث عشر 

الرابع  

 عشر

 السيسية.: اكتشاف اة عة 4-1 3

 : إنتاج اة عة السيسية.  4-2

 ال عة السيسية ا

 

 امتحان  محاضرة

الاامس  

 عشر

 : قياس  دة اة عة السيسية.  4-3 3

 : أطياف اة عة السيسية:4-4

 محاضرة 

السادس  

 عشر

 : طيف اة عة السيسية المستمر،  4-4-1 3

 .المميَّز: طيف اة عة السيسية  4-4-2

 محاضرة 

السابع  

 عشر

 : تطبيقات اة عة السيسية4-5 3

 : طبيعة وحيود اة عة السيسية.  4-6

 : انكسار اة عة السيسية.4-7

 محاضرة 

الثامن  

 عشر

 : تأثير كومبتن.  4-8 3

 : إنتاج الزوج.4-9

 محاضرة 

التاسع  

 عشر

مسدائل  .  أسدئلددددددة: امتصدا  الفوتون.  4-10 3

 .محلولة

 محاضرة 

 : مقدمة. 1-5 3 العشرون 

 : فرضية دا بروا. 5-2

 : موجات دا بروا والعالم العياني5-3

الصفات الموجية  

 للجسيمات 

 امتحان  محاضرة

الحادا  

 والعشرون 

 : حيود اإللكترونات.  5-4 3

 حيود السيوترونات. :5-5

 محاضرة 

الثاني 

 والعشرون 

 : ما هي موجات دا بروا؟  5-6 3

 .الجسيم الكمي :5-7

 محاضرة 

  الثالث

 والعشرون 

 : سرعة الطور وسرعة المجموعة.5-8 3

 دقة.  : مبدأ الال5-9

 محاضرة 

  الرابع

 والعشرون 

   .: المجهر اإللكتروني5-10 3

 ملحل

 .مسائل محلولة.  أسئلدة

 محاضرة 

  الاامس

 والعشرون 

 المقدمة،   3

 طيف ذرة الهيدروجين: 6-1

 ذرة الهيدروجين

 

 امتحان  محاضرة

  السادس

 والعشرون 

 .: نموذج بور لذرة الهيدروجين6-2 3

 .: الموجات اإللكترونية ونموذج بور6-3

 محاضرة 

  السابع

 والعشرون 

 محاضرة  .: الطاقة الكلية لذرة الهيدروجين6-4 3

  الثامن

 والعشرون 

 .بور: اخفاقات نبرية 6-5 

 .: مبدأ التوافل لبور6-6

 محاضرة 

  التاسع

 والعشرون 

 محاضرة  أسئلدة.  : حركة نواة الهيدروجين6-7 

 محاضرة  مسائل محلولة  الثالثون 
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 البنية التحتية  . 11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 

 )المصادر( المراجع الرئيسية  -2

 .1980، الفيزياء الذرية، د. طالل ناهي الافاجي و د. عباس حمادا و د. هرمز مو ي -1

 مفاهيم في الفيزياء الحديثة، آرثر بايزر، ترجمة الطبعة الثانية. -2

 .1977أساسيات الفيزياء، ف. بوش، ترجمة طبعة سسة  -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, 6th Edition, 2012. 

10- Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Serway and Jewett, 10th 

ed. 2019. 

11- Principles of physics, A. Serway and W. Jewett, 4th ed. 2006.     

12- University Physics with modern physics, Young & Freedman , 15th ed. 2020. 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي: . 12

 : الموضوعات التي تم اضافتها وتحديثها في المنهج

 اإللكترون فولت. -تجربة مايكلسون مورلي  -مقدمة في السسبية   -الفصل اةول: ما هي الفيزياء الذرية؟  

تطبيقات الباهرة   -الفصدددل الثاني: تغيير عسوان الفصدددل من  طبيعة الضدددوء  إلى   اإل دددعاع الكهرومغساطيسدددي   

 الكهروضوئية.

 .رذرفوردالتحقل تجريبياً من نبرية اإلستطارة لالفصل الثالث:  

 امتصا  الفوتون.  -إنتاج الزوج  -  تطبيقات اة عة السيسيةالفصل الرابع:  

موجات دا   -إلى   الصددفات الموجية للجسدديمات      الموجات والجسدديمات  الفصددل الاامس: تغيير عسوان الفصددل من

 .الكميالجسيم   -ما هي موجات دا بروا؟   -حيود السيوترونات   -  بروا والعالم العياني

مبددأ    -  اخفداقدات نبريدة بور  -  الطداقدة الكليدة لدذرة الهيددروجين  -  الموجدات اإللكترونيدة ونموذج بورالفصددددل السددددادس:  

 .التوافل لبور

 :ويضاف لهذا

 إضافات لمعاني فيزيائية كثيرة داخل مفردات الفصول. -1

 إضافة أمثلة محلولة كثيرة داخل الفصول. -2

 فيزيائية في ماتلف الفصول.إضافة أ كال  -3

 . أسئلة فكرية في نهاية كل فصل وضع -4

 مسائل محلولة كثيرة في نهايات الفصول.  -5

 

 أساتذة المادة: 

 (د. مظفر جاسم، ، د. لهيب أحمد )د. بشرى جودة ، د. إيناس أحمد



 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 خضٍش م.د. هٍسىى سٌاض.أ                                                  وصف الوقشس

 

 خبيؼخ ثغذاد  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 (نفٛضٚبءكهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انصشفخ/ اثٍ انٓٛثى )لغى ا انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 PHMP 323انًُبْح ٔ طشائك انزذسٚظ اعى / سيض انًمشس .3

 اعجٕػٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 2021-2022  انفصم / انغُخ .5

 99 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2021-2022 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 : انًمشس أْذاف .8

هكىًات العلن  وهارا تشولخطىات التفكٍش العلوً ،وهاهً الوقشس الى التعشف على : هعٌى العلن ، ٌهذف 
( ، وكٍف ٌوكي تصٌٍف هستىٌات الوعشفة العلوٍة وههاسات التفكٍش العلوً )هستىٌات الوعشفة العلوٍة

فً تذسٌس ،وهاهً أهذاف وخصائص العلن ، وهارا ٌعًٌ هفهىم التكٌىلىجٍا وهاهً االتجاهات الحذٌثة 
كوا ٌهذف الوقشس الى التعشف على الوفهىم القذٌن والحذٌث للوٌهج وهاهً سلبٍات واٌجابٍات كل العلىم .

وهي شف الى هكىًات الوٌهج الحذٌث .ا أضافة الى التٌظٍن الوٌطقً والساٌكىلىجً للوٌهج ، ثن التعهٌهو
خصائص ، سلبٍات ، اٌجابٍات ( )وأًىاع الوٌاهج الذساسٍة الوٌهج  أهذاف الوقشس التعشف على أسس بٌاء

وهارا هجاالتها ( . اغتها،كزلك التعشف على االهذاف التشبىٌة هي حٍث )الوعٌى ،االهوٍة ، هستىٌاتها ،صٍ.
، كوا ٌهذف الوقشس للتعشف على تصٌٍف طشائق التذسٌس  وأسلىب واستشاتٍجٍة ( طشٌقة)ًعًٌ بكل هي 

التذسٌس والٌظشٌات الوٌبثقة هٌها ، وفلسفة التذسٌس الوختبشي وأهوٍة الوختبش فً تذسٌس العلىم والسالهة 
 ته وأًىاع الخطظ الذساسٍة وكٍفٍة كتابة الخطة الٍىهٍة .أضافة الى التخطٍظ فً التذسٌس وأهوٍالوهٌٍة ، 

 

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

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

 البرنامج.

 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9



  االْذاف انًؼشفٛخ - أ
 انزؼشف ػهٗ طجٛؼخ انؼهى ، ٔيكَٕبرّ ، ٔأْذافّ ، ٔخصبئصّ ، ٔػًهٛبرّ . -1أ

 أدسان يفٕٓو انًُٓح انمذٚى انضٛك ٔانحذٚث انٕاعغ ٔانًمبسَخ ثًُٛٓب ثًخزهف اندٕاَت . -2أ

 انزًٛٛض ثٍٛ انزُظٛى انًُطمٙ ٔانغبٚكٕنٕخٙ نهًُٓح ، ٔػاللزٓب ثًكَٕبد انًُٓح انحذٚث . -3أ
 ، ٔػاللخ انزشثٛخ ثبنفهغفخ ٔانثمبفخ . انزؼشف ػهٗ أعظ ثُبء انًُبْح انذساعٛخ -4أ
 ٔادسان انؼاللبد ثُٛٓب يٍ خالل يًٛضاد كم يُٓب . انزؼشف ػهٗ إَٔاع انًُبْح انذساعٛخ -5أ
 انزشثٕٚخ ٔيدبالرٓب ٔيغزٕٚبرٓب ، ٔكٛفٛخ صٛبغزٓب .أدسان يفٕٓو االْذاف   -6أ

 أدسان يفٕٓو ) االعهٕة ، انطشٚمخ ، االعزشارٛدٛخ ( فٙ انزذسٚظ ، ٔكٛفٛخ انزًٛٛض ثُٛٓب . -7أ

 .هٗ إَٔاع طشائك انزذسٚظ ، ٔرصُٛفٓب حغت انُظشٚبد انًُجثمخ يُٓب انزؼشف ػ -8أ

 انزؼشف ػهٗ  أًْٛخ انزذسٚظ انًخزجش٘ ، ٔلٕاػذ انغاليخ  انًُٓٛخ فٙ انًخزجشاد . -9أ

 انزذسٚظ ، ٔانزًٛٛض ثٍٛ إَٔاػّ ، ٔانزؼشف ػهٗ اثشص ػُبصشِ . أدسان يفٕٓو انزخطٛظ فٙ -19أ
  انخبصخ ثبنًمشس خاالْذاف انًٓبسآرٛ  -ة 

 ثٍٛ إَٔاع انًُبْح ٔأعظ رُظًٛٓب ، ٔطجٛؼخ رُظٛى كم يُٓب .انًمبسَخ  – 1ة

 ثًخزهف يدبالرٓب ٔيغزٕٚبرٓب.ؼبيخ ٔانخبصخ ٔاالغشاض انغهٕكٛخ صٛبغخ االْذاف ان – 2ة

 رمذٚى دسط ًَٕرخٙ يٍ لجم انطهجخ فٙ يبدح انكًٛٛبء ثبػزًبد  انطشائك ٔانزمُٛبد انحذٚثخ .  – 3ة

   كزبثخ خطخ رذسٚغٛخ ثًٕضٕع يؼٍٛ ضًٍ االخزصبص انؼهًٙ . -4ة
 :طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .انًُبلشخ انًحبضشح ٔ -
 . انزفكٛشخشائظ  -
 .انًُظًبد انًزمذيخ  -
 . انًُشطبد انؼمهٛخ انًؼشفٛخ -
 انًُصبد االنكزشَٔٛخ -

 
 : طشائك انزمٛٛى     

 .االخزجبساد انزحشٚشٚخ -
 خ .االخزجبساد انشفٕٚ -
 رطجٛك فشد٘ ٔكزبثخ ًَٕرج نخطخ رذسٚغٛخ فٙ يٕضٕع انزطجٛك يغ انٕعبئم ٔانزمُٛبد انزؼهًٛٛخ . -

 

 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 االعزُزبج  -1ج

 االعزمشاء ٔ االعزُجبط  . -2ج

 انزفغٛش . -3ج

 انزصُٛف  -4ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انطشٚمخ االعزكشبفٛخ

 طشٚمخ انزؼهٛى انًجشيح

 انزؼهٛى انزارٙ
 

 :طشائك انزمٛٛى    

  19_ ايزحبٌ انفصم االٔل 

 19_ ايزحبٌ َصف انغُخ )يشكض٘( 

 19_ ايزحبٌ انفصم انثبَٙ 

 19_انزطجٛك انفشد٘ 

 69_ ايزحبٌ َٓبئٙ 



 

 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (. -د 

 انمذسح ػهٗ انزذسٚظ ) اػزًبد طشائك انزذسٚظ انًُبعجخ ( . -1د

 ٔانًُبلشخ . انمذسح ػهٗ انزٕضٛح-2د

 ٔانًمبسَخ .  يٓبسح انزصُٛف-3د

 انغهٕكٛخ .نهذسط ٔصٛبغخ االغشاض انزخطٛظ   يٓبسح  -4د
  



 ثُٛخ انًمشس .19

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / انًغبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

      1         3 

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو 

انؼهى ، ٔطشق انزفكٛش 

ٔخطٕاد انزفكٛش 

 انؼهًٙ. 

 يفٕٓو انؼهى 
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

      2                            3 

رصُٛف يغزٕٚبد 

انًؼشفخ انؼهًٛخ 

ٔيٓبساد انزفكٛش 

 انؼهًٙ .

 يكَٕبد انؼهى

خشائظ انزفكٛش 

ٔانًُشطبد 

انؼمهٛخ 

 انًؼشفٛخ

 أعئهخ شفٕٚخ

      3        3                       

انزؼشف ػهٗ أْذاف 

انؼهى ٔخصبئصّ 

خٛب ٔيفٕٓو انزكُٕنٕ

 رذسٚظ انؼهٕؤفهغفخ 

 انؼهى ٔانزكُٕنٕخٛب
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

      4       3 

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو 

انًُٓح )انمذٚى 

عهجٛبد  ٔانحذٚث (

ٔاٚدبثٛبد ثى انًمبسَخ 

 ثًُٛٓب .

 انًُٓح انمذٚى ٔانحذٚث

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش 

 أعئهخ شفٕٚخ

      5       3 

ض ثٍٛ رُظٛى انزًٛٛ

انًُٓح )انًُطمٙ 

ٔانغبٚكٕنٕخٙ( 

ٔرٕضٛح انؼاللخ  

 ثًُٛٓب .

 أعظ رُظٛى انًُٓح

انًُشطبد 

انؼمهٛخ 

انًؼشفٛخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش

 أعئهخ شفٕٚخ

      6       3                          
االعبط انًؼشفٙ 

 ٔاالعبط االخزًبػٙ
 أعظ ثُبء انًُٓح

انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 شفٕٚخأعئهخ 

      7       3 
االعبط انُفغٙ 

 ٔاالعبط انفهغفٙ
 أعظ ثُبء انًُٓح 

انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

  ايزحبٌ انفصم االٔل  3       8      
أعئهخ 

 رحشٚشٚخ

      9                            3 

انزؼشف ػهٗ يُٓح 

)انًٕاد انًُفصهخ ٔ 

انًدبالد انٕاعؼخ 

 انًزشاثطخ(ٔانًٕاد 

إَٔاع انًُبْح 

انذساعٛخ ) انًُبْح 

 انزمهٛذٚخ (

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش

 أعئهخ شفٕٚخ

     19       3 

يُٓح  انزؼشف ػهٗ

)انُشبط ٔانًٕٛل 

 (ٔانًٕالف االخزًبػٛخ

إَٔاع انًُبْح 

انذساعٛخ )انًُبْح 

 انحذٚثخ (

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش

 شفٕٚخأعئهخ 

     11       3 
انزؼشف ػهٗ انًُٓح 

 انًحٕس٘ ٔانٕحذاد

إَٔاع انًُبْح 

انذساعٛخ )انًُبْح 

 انحذٚثخ (

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش

 أعئهخ شفٕٚخ



     12       3 
ٛح يكَٕبد رٕض

 انًُٓح ٔانؼاللبد ثُٛٓب
ػُبصش انًُٓح 

 انذساعٙ كُظبو سثبػٙ
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 شفٕٚخأعئهخ 

     13       3 

انزؼشف ػهٗ يؼُٗ 

االْذاف انزشثٕٚخ 

ٔأًْٛزٓب ٔيصبدس 

 اشزمبلٓب 

ػُبصش انًُٓح 

 انذساعٙ كُظبو سثبػٙ
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

     14       3     

انزًٛٛض ثٍٛ االْذاف 

)انؼبيخ ٔانخبصخ 

 ٔاالغشاض انغهٕكٛخ(

ٔششٔط انغشض 

انغهٕكٙ ٔكٛفٛخ 

 صٛبغزّ 

ػُبصش انًُٓح 

 انذساعٙ كُظبو سثبػٙ

خشائظ انزفكٛش 

ٔانًُظًبد  

 انًزمذيخ

صٛبغخ 

االْذاف 

 انزشثٕٚخ

     15       3 

انزؼشف ػهٗ انًدبل 

الغشاض انًؼشفٙ ن

 ّانغهٕكٛخ ٔيغزٕٚبر

رصُٛف االغشاض 

 انغهٕكٛخ
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ

صٛبغخ 

االغشاض 

 انغهٕكٛخ

     16       3 

انزؼشف ػهٗ انًدبل 

انٕخذاَٙ ٔانًٓبس٘ 

نالغشاض انغهٕكٛخ 

 ٔيغزٕٚبرٓب 

رصُٛف االغشاض 

 انغهٕكٛخ
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ

صٛبغخ 

االغشاض 

 انغهٕكٛخ

    17       3 

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو 

)انًحزٕٖ ٔانخجشح 

انزؼهًٛٛخ ( ٔلٕاػذ 

 اخزٛبس يحزٕٖ انًُٓح

انًحزٕٖ ٔانخجشاد 

 انزؼهًٛٛخ
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

    18       3 

انزًٛٛض ثٍٛ )طشٚمخ 

 ٔأعهٕة ٔاعزشارٛدٛخ(

انزذسٚظ ، ٔانزؼشف 

ػهٗ أعظ ٔيًٛضاد 

ٔيؼبٚٛش اخزٛبس طشٚمخ 

 انزذسٚظ اندٛذح 

 طشائك رذسٚظ انؼهٕو
خشائظ انزفكٛش 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

    19       3 

رصُٛف طشائك  

انزذسٚظ ، ٔانزؼشف 

ػهٗ َظشٚخ ثٛبخّٛ 

 انًؼشفٛخ

 طشائك رذسٚظ انؼهٕو

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش 

 أعئهخ شفٕٚخ

    29       3 

انزؼشف ػهٗ طشٚمخ 

 االعزكشبف انًٕخّ :

خطٕاد ، يؼُٗ ،)

 يضاٚب ، عهجٛبد (

طشائك انزذسٚظ 

انًُجثمخ يٍ انُظشٚخ 

 انًؼشفٛخ

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔانًُشطبد 

انؼمهٛخ 

 انًؼشفٛخ

 أعئهخ شفٕٚخ

    21       3 

انزؼشف ػهٗ طشٚمخ 

حم انًشكالد 

 ٔانًحبضشح انًجشيدخ

)يؼُٗ ،خطٕاد، 

 يضاٚب ،عهجٛبد (

طشائك انزذسٚظ 

انًُجثمخ يٍ انُظشٚخ 

 انًؼشفٛخ

انًُظًبد 

انًزمذيخ 

ٔانًُشطبد 

انؼمهٛخ 

 انًؼشفٛخ

 أعئهخ شفٕٚخ

    22       3 
طجٛؼخ انزؼشف ػهٗ 

َظشٚخ عكُش انغهٕكٛخ 

طشائك انزذسٚظ 

 انًُجثمخ يٍ 

انًُظًبد 

انًزمذيخ 
 أعئهخ شفٕٚخ



 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

ٔانزؼهٛى انًجشيح ) 

إَٔاػّ ، يًٛضارّ 

 ٔانحبعٕة ،عهجٛبرّ (

ٔخشائظ  انُظشٚخ انغهٕكٛخ

 انزفكٛش

    23       3 

انزؼشف ػهٗ طجٛؼخ 

انُظشٚخ االخزًبػٛخ ، 

ٔانزؼهٛى انزؼبَٔٙ  : 

)يؼُٗ ،خطٕاد 

 ،يًٛضاد (

طشائك انزذسٚظ 

انًُجثمخ يٍ انُظشٚخ 

 االخزًبػٛخ

انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ 
 أعئهخ شفٕٚخ

    24       3 

انزؼشف ػهٗ طشٚمخ 

 انًُبلشبد اندًبػٛخ :

 )انًؼُٗ، انخطٕاد (

 ٔاٚدبثٛبرٓب ٔعهجٛبرٓب

طشائك انزذسٚظ 

انًُجثمخ يٍ انُظشٚخ 

 االخزًبػٛخ 

انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

    25       3 

انزؼشف ػهٗ طشٚمخ 

 االنؼبة انزؼهًٛٛخ :

 )انزؼشٚف ،انخطٕاد(

 االٚدبثٛبد ٔانغهجٛبد

طشائك انزذسٚظ 

انًُجثمخ يٍ انُظشٚخ 

 االخزًبػٛخ

انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

  ايزحبٌ  انفصم انثبَٙ  3       26    
أعئهخ 

 رحشٚشٚخ

    27       3 

انزؼشف ػهٗ 

 انؼشٔض انؼهًٛخ

ٔاالعزدٕاة :)انًؼُٗ 

،انًضاٚب ،انخطٕاد، 

 انغهجٛبد (

 طشائك رذسٚظ أخشٖ
انًحبضشح 

ٔانًُظًبد 

 انًزمذيخ
 أعئهخ شفٕٚخ

    28       3 

انزؼشف ػهٗ انضٚبساد 

انًٛذاَٛخ ٔإػذاد 

 )انًؼُٗ، انزمبسٚش:

 االٚدبثٛبد، انغهجٛبد(

 طشائك رذسٚظ أخشٖ
انًحبضشح 

 ٔانًُبلشخ
 أعئهخ شفٕٚخ

    29       3 

انزؼشف ػهٗ انزذسٚظ 

انًخزجش٘ ٔانغاليخ 

انًُٓٛخ ٔاحزٛبطبد 

 االيبٌ أثُبء انزدبسة

انًخزجش فٙ رذسٚظ 

 انؼهٕو

خشائظ انزفكٛش 

ٔانًُظًبد 

 انًزمذيخ
 أعئهخ شفٕٚخ

    39       3 

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو 

فٙ  ٔأًْٛزّ  انزخطٛظ

، ٔإَٔاع ظانزذسٚ

 انخطظ انزذسٚغٛخ

 ٔأعظ كزبثخ انخطخ

 انزخطٛظ فٙ انزذسٚظ

انًحبضشح 

ٔانًُبلشخ 

ٔخشائظ 

 انزفكٛش

إػذاد ًَٕرج 

 خطخ 

    31                   3  
كزبثخ يغ رطجٛك فشد٘ 

 ٕٚيٛخخطخ رذسٚغٛخ 
  

    32       3  
كزبثخ  رطجٛك فشد٘ يغ

 خطخ رذسٚغٛخ ٕٚيٛخ
  

    33       3  
رطجٛك فشد٘ يغ كزبثخ 

 خطخ رذسٚغٛخ ٕٚيٛخ
  



 انمشاءاد انًطهٕثخ :

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

 (: 2911العفون ، نادية حسني يونس وفاطمة عبد االمري الفتالوي )
 االساسية ، بغداد  ."مناهج وطرائق تدريس العلوم " ، مكتبة الرتبية 

 التي تخص طرائق التدريس الكتب الحديثة انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًصبدس( -2

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  - أ

 )انًدالد انؼهًٛخ ٔانزمبسٚش(
 بحوث طلبة الدراسات العليا المنشورة

انًشاخغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ  - ة

 االَزشَذ
 المنصات االلكترونية
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اعبنٛت خذٚذح فٙ انزذسٚظ حٛث ٚمٕو انطالة عُٕٚب ثزدٓٛض يحبضشاد فٛذٕٚٚخ ػًم ثشايح رطٕٚشٚخ ثبػزًبد 

 يصٕسح ٚؼزًذٌٔ فٛٓب ػهٗ يخزهف انطشائك انزٙ رذسط ثٓب يبدح انفٛضٚبء
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اسم الوحدة / المساق  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2x11 

 مجموعات

=22 

 في المعرفة الطلبة اكساب

 االول الفصل تجارب

 لكل االساسية والمفاهيم

 تجربة

 تجارب على التعرف

 عام بشكل االول الفصل

 يومي نشاط عملي + نظري

2 2x11 

 مجموعات
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 بسلوك المعرفةالطالب   اكساب

ي )المقاوم المكون االلكترون

أي خصائص  الكهربائي(

التيار( وكيفية –)الفولتية 

 قياسها بعدة طرق مختلفة

 قياس المقاوم

الكهربائي بطرق 

 مختلفة

 يومي نشاط عملي + نظري

3 2x11 

 مجموعات

=22 

بدراسة اكساب الطالب المعرفة 

منحني استجابة التردد 

لمرشحي  المرور العالي 

والواطئ وكذلك دراسة تغير 

 زاوية فرق الطور مع التردد

مرشحا المرور العالي 

 والواطئ

 يومي امتحان عملي + نظري

 يومي ونشاط

4 2x11 

 مجموعات

=22 

 اكساب الطالب المعرفة  

بكيفية اختبار ثنائي  -1

 الوصلة)الدايود العادي(

بدراسة منحنيات  -2

خصائص الدايود العادي 

المصنع من السيلكون 

وكذلك من الجرمانيوم 

وايجاد فولتية الجهد 

الحاجز والمقاومة 

 الداخلية

خصائص الثنائي 

 العادي

 يومي امتحان عملي + نظري

 يومي ونشاط

5 2x11 

 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة    

بسلوك الثنائي العادي بدائرة  

التقويم  النصف موجي من 

خالل مالحظة الشكل الموجي 

إلخراج مقوم نصف الموجة 

بوجود وعدم وجود مرشح 

سعوي   وقياس جهد االخراج 

 المستمر وعامل التموج

 يومي امتحان عملي + نظري مقوم نصف موجة

 يومي ونشاط

6 2x11 

 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة    

بكيفية الحصول على كفاءة 

تقويم افضل في دوائر التقويم 

الموجي االلكترونية باستخدام 

مقوم موجة كاملة بنوعيه 

 يومي امتحان عملي + نظري مقوم موجة كاملة

 يومي ونشاط
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)مقوم موجة كاملة ذو محولة 

ذات مأخذ وسطي , مقوم 

الموجة الكاملة القنطري(   

من خالل مالحظة الشكل  وذلك 

 الموجي إلخراج مقوم موجة 

بوجود وعدم وجود كاملة 

عوي   وقياس جهد مرشح س

االخراج المستمر وعامل 

 التموج

7 2x11 

 مجموعات

=22 

 اكساب الطالب المعرفة

بدراسة منحني خصائص  -1

ثنائي زينر المصنع 

السيليكون وايجاد فولطية 

 زين ومقاومة زينر 

بدراسة منحني خصائص  -2

في الثنائي الباعث للضوء 

االتجاه االمامي وايجاد 

فولطية التشغيل ومقاومة 

  االنحياز االمامي له

خصائص ثنائي وينر 

 والثنائي الباعث للضوء

 يومي امتحان عملي + نظري

 يومي ونشاط

8 2x11 

 مجموعات

=22 

 اكساب الطالب المعرفة

بتعريف الترانزستور ثنائي 

القطبية وتركيبه والفائدة منه 

واستخداماته وطرق ربطة في 

الدائرة االلكترونية واختباره 

 باستخدام المالتيميتر

 ترانزستور الوصلة

 ثنائي القطبية

 يومي امتحان عملي + نظري

 يومي ونشاط

9 2x11 

 مجموعات

=22 

الطلبة المعرفة  اكساب

اإللكترونية ودورها بالمكونات 

  في الدوائر االلكترونية

مراجعة شاملة بتجارب 

 ل االولالفص

 يومي نشاط عملي + نظري

10 2x11 

 مجموعات

=22 

الطلبة المعرفة  اكساب

بالمكونات اإللكترونية ودورها 

 في الدوائر االلكترونية

 نظري شامل نظري امتحان

 

 فصلي امتحان

11 2x11 

 مجموعات

=22 

الطلبة المعرفة  اكساب

بالمكونات اإللكترونية ودورها 

 في الدوائر االلكترونية

 فصلي امتحان عملي شامل عملي امتحان

12 2x11 

 مجموعات

=22 

 اكساب الطالب المعرفة

من  بتجارب الفصل الثاني

 مكونات الكترونية ومفاهيم

 تجربة اساسية لكل

 تجارب على التعرف

 الفصل الثاني

 يومي نشاط عملي + نظري

13 2x11 

 مجموعات

=22 

 اكساب الطالب المعرفة  

 الواردة والمتكررة باألخطاء

 وطريقة تفاديها

 على والتنبيه مراجعة

 في الواردة االخطاء

 االول الفصل

 على التنبيه عملي + نظري

 االخطاء

14 2x11 

 مجموعات

=22 

  اكساب الطالب المعرفة

بكيفية اختبار ترانزستور  -1

القطبية الوصلة ثنائي 

(BJT باستخدام )

 المالتيميتر

بدراسة منحنيات  -2

خصائص االدخال 

ومنحنيات خصائص 

 االخراج

منحنيات خصائص 

ترانزستور الوصلة  

ثنائي القطبية )ربط 

 الباعث المشترك( 

 يومي امتحان عملي + نظري

 يومي ونشاط
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15 2x11 

 مجموعات

=22 

 المعرفة الطالب اكساب

بكيفية اختبار ترانزستور  -1

تأثير المجال الوصلي 

(JFET)  باستخدام

 المالتيميتر

بدراسة منحنيات  -2

خصائص االخراج 

ومنحني خصائص 

التوصيلية التبادلية 

 )االنتقال(

منحنيات خصائص 

ترانزستور تأثير 

المجال الوصلي )ربط 

 المنبع المشترك(

 امتحان يومي عملي + نظري

 ونشاط يومي

16 2x11 

 مجموعات

=22 

 المعرفة الطالب اكساب

بدراسة منظم الفولتية ذو  -1

ثنائي زيتر عندما تكون 

ثابتة    𝑽𝒊𝒏فولتية االدخال

 𝑹𝑳 ومقاومة االخراج

 متغيرة

بدراسة منظم الفولتية ذو  -2

ثنائي زيتر عندما تكون 

   𝑽𝒊𝒏فولتية االدخال

ومقاومة االخراج  متغيرة

𝑹𝑳 ثابتة  

بدراسة منظم الفولتية ذو  -3

عندما تكون  الترانزستور 

   𝑽𝒊𝒏فولتية االدخال 

ومقاومة االخراج   ثابتة

𝑹𝑳 متغيرة 

بدراسة منظم الفولتية ذو  -4

عندما تكون  الترانزستور 

   𝑽𝒊𝒏فولتية االدخال ل

ومقاومة االخراج  متغيرة

𝑹𝑳 ثابتة  

 

مكبر ترانزستور ثنائي 

القطبية ومنحني 

االستجابة للتردد )ربط 

 الباعث المشترك(

 امتحان يومي عملي + نظري

 ونشاط يومي

17 2x11 

 مجموعات

=22 

 اكساب الطالب المعرفة

بقياس كسب الفولتية  -1

ومالحظة تأثير متسعة 

 Ceالباعث 

بدراسة فرق الطور بين  -2

اشارة االخراج واالدخال 

عند الترددات 

50Hz,5KHz , 

500KHz 

ثنائي مكبر ترانزستور 

القطبية ومنحني 

االستجابة للتردد )ربط 

 الباعث المشترك(

 امتحان يومي عملي + نظري

 ونشاط يومي

18 2x11 

 مجموعات

 اكساب الطالب المعرفة

بكيفية اختبار  -1

  المذبذبات

 

 امتحان يومي عملي + نظري

 ونشاط يومي
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ترانزستور احادي الوصلة  22=

 باستخدام المالتيميتر

بوصف عمل مذبذب  -2

موجة سن المنشار)مذبذب 

 االسترخاء(

عمل مذبذب بوصف  -3

 متعدد االهتزاز غير المستقر 

19 2x11 

 مجموعات

=22 

 

 

المعرفة بوصف  الطالب اكساب

عمل البوابات المنطقية 

, AND) , OR الرئيسية  

NOT) 

المعرفة  الطالب اكسابوكذلك 

بوصف عمل البوابات المنطقية 

مكونات الخاصة من نفس 

  البوابات المنطقية الرئيسية

(NAND  ,NOR) 

البوابات المنطقية 

(NAND  ,NOR) 

 امتحان يومي عملي + نظري

 ونشاط يومي

20 2x11 

 مجموعات

=22 

الطلبة المعرفة  اكساب

بالمكونات اإللكترونية ودورها 

 في الدوائر االلكترونية

 الفصل تجارب مراجعة

 الثاني

 يومي نشاط عملي + نظري

21 2x11 

 مجموعات

=22 

الطلبة المعرفة  اكساب

بالمكونات اإللكترونية ودورها 

 في الدوائر االلكترونية

 امتحان فصلي نظري شامل نظري امتحان

22 2x11 

 مجموعات

=22 

الطلبة المعرفة  اكساب

بالمكونات اإللكترونية ودورها 

 في الدوائر االلكترونية

 امتحان فصلي عملي شامل عملي امتحان
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  ملزمة المختبر والمعتمدة على مصادر علمية  :ةالمقرر لمادةا      الكتب المقررة المطلوبة -1

  

      

:Experiments in ELECTRONIC DEVICES AND )المصادر( الرئيسيةالمراجع  -2 ابتك  

CIRCUITS 

  الكتب والمراجع التي يوصى

 التقارير....(بها)المجالت العلمية ، 

   ملزمة المختبر -1

2- Experiments in ELECTRONIC DEVICES AND  

  CIRCUITS (كتاب(
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 علي محمد رحيمة د. مشرف المختبر: -1

 عالء عزيز عباس د. -2

 احمد صالجد. اياد  -3

 عبد االميرمحمد علي انبثاق د.  -4

 سن عبد الحسينحنور الهدى  د. -5

 احالم رشيد خزعل .م.م -6

 م.م. زينب جاسم نعمة -7

 

  

  المراجع االلكترونية ، مواقع

 االنترنيت،....

   مة المختبرز, واالفضل اعتماد ملال توجد 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي:12
  (زينر والترانزستور) منظم الفولتية باستخدام ثنائي  جديدة تجربةاضافة 
  تجارب لبعض المتطلبات جديدة اضافة 

 اضافة اسئلة جديدة للتجارب الختبار مدى فهم الطالب للمادة 

  مطالبة الطالب باختيار احدى الدوائر المنطقية وتنفيذها عمليا ويعتبر نشاط للطالب 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء  / المركز علميالقسم ال .2

 مختبر الذرية  اسم / رمز المقرر .3

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2022 الفصل / السنة .5

 ساعة باالسبوع 22 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 تعرف الطلبة على اهمية التجارب الخاصة بالمختبر وعالقتها بمادة الذرية النظري 

 محاولة فهم المبدأ الفيزيائي لكل تجربة ومايتعلق بالقوانين الفيزيائية الذرية لكل تجربة 

 تعريف الطلبة كيفية استخدام االدوات واالجهزة الخاصة بكل تجربة 

  للطالب بشكل عملي مما يساعده ويسهل عليه ربط الجانب النظري بالعملي في المختبر توظيف المعرفة العلمية 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
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 ألهداف المعرفيةا -أ

 يتعرف الربط بين الجانب النظري الذي درسه والجانب العملي في المختبر  -1أ

 التعرف على المبدأ الفيزيائي لكل تجربة  -2أ

 التعرف على االخطاء وكيفية معالجتها  -3أ

 

 

  هداف المهاراتية الخاصة بالمقرراأل  -ب 

 اكساب الطالب معرفة باالجهزة كافة  – 1ب 

 اكساب الطالب المعرفة بالظواهر الفيزيائية لتجارب الذرية   - 2ب 

 بسلوك االلكترون داخل المجال المغناطيسياكساب الطالب المعرفة   - 3ب 

    اكساب الطالب المعرفة بعالقة الطاقة المفقودة باالشعاع باالس لدرجة الحرارة  -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التجربة  .1

 الحوار. 2

 المناقشة .3

 . المعلومات المتوفرة عبر االنترنيت4

 . طرح اسئلة واالجابة عليها 5

 طرائق التقييم      

 

 تقديم التقرير االسبوعي للتجربة  .1

 االمتحانات الشهرية . 2

 النشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي ، تسجيل مشاركة كل طالب (. 3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طرح االسئلة اثناء التجربة لغرض ربط الجانب العملي مع النظري   -1ج         

 ربط التجربة العملية بالتطبيقات المتعارف عليها في االجهزة  -2ج

 

          

  
 طرائق التعليم والتعلم

 طرح االسئلة اثناء عملية الشرح واالجابة عليها من اجل ايصال المادة -1

 ابراز وسائل ايضاحية لتوضيح المقصود من التجربة-2

 طرائق التقييم

 نشاط الطالب اثناء الشرح اليومي ومدى تفاعله مع االسئلة المطروحة  -1

 التكليف بالواجبات وادائها -2

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

االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة بموضوع التجربة وتوظيفها للمعرفة المتكاملة بخصوص تفسير الظواهر  -1د

 العلمية 

 االستخدام االمثل لالجهزة ومعرفة كيفية استخدامها  -2د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

1 2x11 
 مجموعات

=22 

في  اكساب الطلبة المعرفة

تجارب الفصل االول 

والمفاهيم االساسية لكل 

 تجربة 

التعرف على تجارب الفصل 
 االول بشكل عام 

 نشاط يومي نظري + عملي

2 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب المعرفة بسلوك 
االلكترون في المجال 

 المغناطيسي

الشحنة النوعية قياس 
 لاللكترون بطريقة شوستر

امتحان يومي  نظري + عملي

 ونشاط يومي

3 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب المعرفة للطالب على 
فرضية بالنك والتعرف على 

 الطبيعة الكمية للضوء

امتحان يومي  نظري + عملي الظاهرة الكهروضوئية

 ونشاط يومي 

4 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 بقانون ستيفان 

امتحان يومي  نظري + عملي تحقيق قانون ستيفان

 ونشاط يومي

5 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة على  
خصائص الصمام الثالثي في 
 حالة االمامي والربط العكسي

امتحان يومي  نظري + عملي خصائص الصمام الثالثي

 ونشاط يومي

6 2x11 
 مجموعات

=22 

على اكساب الطالب المعرفة 
مشاهدة نمط الحيود 
 واستخراج عرض الشق

امتحان يومي  نظري + عملي الحيود من الشق االحادي 

 ونشاط يومي

7 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة على 
محزز الحيود واستخراج 

 الثابت له

امتحان يومي  نظري + عملي ايجاد ثابت المحزز

 يوميونشاط 

8 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب المعرفة بالمفاهيم 
 الفيزيائية

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 
 االول

 نشاط يومي  نظري + عملي

9 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطلبة بالمعرفة 
 بالمفاهيم الفيزيائية 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 
 االول

 نشاط يومي نظري + عملي

10 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطلبة بالمعرفة 
 بالمفاهيم الفيزيائية

 نظري امتحان نظري شامل

 

 امتحان فصلي

11 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطلبة بالمعرفة 
 بالمفاهيم الفيزيائية

 امتحان فصلي عملي امتحان عملي شامل

12 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
بتجارب الفصل الثاني 

لكل  والمفاهيم االساسية
 تجربة

التعرف على تجارب الفصل 
 الثاني

 نشاط يومي نظري + عملي
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 الكتاب المقرر: تجارب في الفيزياء المتقدمة      الكتب المقررة المطلوبة -1

 تاليف : عباس جاسم حمادي ، هرمز موشي يوحنا

 هادي قدوري تويج ، ضياء عبد علي تويج 

موقع علم الفيزياء متعلق بكافة اخرى : توجيه الطلبة لمتابعة مايرد من 

 التجارب العلمية المخصصة له

      

13 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
باالخطاء الواردة والمتكررة 

 وطريقة تفاديها

مراجعة والتنبيه على االخطاء 
 الواردة في الفصل االول 

التنبيه على  نظري + عملي

 االخطاء 

14 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
بسلوك االلكترون في المجال 

 المغناطيسي

تعيين الشحنة النوعية بطريقة 
 ثومسن 

امتحان يومي  نظري + عملي

 ونشاط يومي 

15 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
بالتصادمات المرنة وغير 

 المرنة لاللكترون 

امتحان يومي  نظري + عملي تجربة فرانك هيرتز

 ونشاط يومي

16 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 بالسلوك الموجي لاللكترون 

امتحان يومي  نظري + عملي حيود االلكترونات

 ونشاط يومي

17 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 بخصائص الصمام الرباعي 

امتحان يومي  نظري + عملي خصائص الصمام الرباعي 

 ونشاط يومي

18 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 بالحيود والليزر

امتحان يومي  نظري + عملي ايجاد الطول الموجي لليزر

 ونشاط يومي

19 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة بثابت 
 ريدبرك وكيفية استخراجه 

امتحان يومي  نظري + عملي نعيين ثابت ريدبرك 

 ونشاط يومي

20 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 بالمفاهيم الفيزيائية 

 نشاط يومي  نظري + عملي مراجعة تجارب الفصل الثاني 

21 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 بالمفاهيم الفيزيائية

 امتحان فصلي نظري  امتحان نظري 

22 2x11 
 مجموعات

=22 

اكساب الطالب المعرفة 
 الفيزيائيةبالمفاهيم 

 امتحان فصلي عملي امتحان عملي 

      



  
 5الصفحة 

 
  

 ملزمة المختبر والمعتمدة على مصادر علمية  المراجع الرئيسئة )المصادر( -2

  الكتب والمراجع التي يوصى

 بها)المجالت العلمية ، التقارير....(

جامعة دمشق(–)كلية العلوم -7-كتاب الفيزياء العملي   

:د.فوزي عوض،د.محمد عبد الحفيظ،د.عبد العزيز الزغبيتأليف   

 د.فاتن الفيل،أ.مجد حماد

 كتاب تجارب مختبر الفيزياء الذرية 

 م.فؤاد نمر عجيل

  المراجع االلكترونية ، مواقع

 االنترنيت،....

 موقع د.حازم فالح سكيك

 موقع د.تيسير الزامل

 موقع تجارب المقررات العلمية

هذه المواقع وغيرها لما لها من اهمية في توجيه الطلبة الى 

 ايصال مفهوم التجارب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي: .12

 ( جديدة ) تجربة فرانك هيرتز للزينون اضافة تجربة

 اضافة اسئلة جديدة للتجارب الختبار مدى فهم الطالب للمادة 
 

 

 مشرف المختبر:د.بشرى جودة -1

 د.مصطفى كامل -2

 د.ابتسام محمد تقي -3

 د.ايناس احمد -4

 د.لهيب احمد -5

 د.علي حسين عبد الرزاق -6

 د.دعاء تعبان -7

 أ.م.هند عبد المجيد -8

 م.ضحى سعدي عبد المجيد -9

  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الهيثم انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 قسم الفيزياء  / انًزكز ؼهًٍانقضى ان .2

 الميكانيك التحميمي اصى / ريز انًقزر .3

 انرؼهُى االنكرزونٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2221-2222 انفصم / انضنح .5

 92 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذراصُح  .6

 2221-2222 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 انًقزرأهذاف  .8

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

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

 أن يدرك الطالب معادالت الكرانج وهاممتون ويستعممها في دايناميك الجسم  

 
 

 

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

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

 البرنامج.



 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى انًقزريخزجاخ  .9

  االهذاف انًؼزفُح -أ

                                                                         تمكين الطالب عمى المعرفة وفهم مادة الفيزياء  --1أ

 اعداد كوادر مدربة ومؤهمة لمعمل في المؤسسات العممية والتربوية -2أ

 
 
  

  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًقزر  -ب 

 ن يكتسب الطالب مهارة في اختصاص الفيزياء ا

 

 

    

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 

 

  من خالل مقاييس اسموب المناقشة االختبارات اليومية

 

 

 طزائق انرقُُى      

 

 

 االختبارات 
 التقارير 

  االختبارات اليومية والفصمية

 

 
 االهذاف انىجذانُح وانقًُُح -ج

 اسموب الحوار بين الطالب واالستاذ-1ج

 اعداد تقارير اسبوعية -2ج

 

 

  

  

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     



 

 

 اسموب المناقشه 
 مقياس التطبيق العممي في المختبرات

 

 طزائق انرقُُى    

 

 التقارير النظرية 
 االختبارت                                                 

                                                       
 التقارير النظريةالتقارير المختبرية 

 
 انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ  انؼايح و -د 

 داخم انصف االنكرزونٍ أسموب المناقشة -1د

 أسموب البحث العممي واعداد التقارير -2د

 ممارسة طرق التفكير المتقدمة )فرض فرضيات واالستنتاج( -3د

 

 

   



 تنُح انًقزر .12

 انضاػاخ األصثىع
يخزجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

1+2+3+4 12 

استعمال الطالب 
مفردات المتجهات في 

 التطبيقات الفيزيائية

Vectors (Vectors 
- The Scalar 

Product - The 
Vector Product - 

An Example of 
the Cross 
Product: 

Moment of a 
Force - Triple 

Products) The 
change of 
coordinate 
system - 

Derivative of a 
Vector 

Tangential and 
normal 

components of 
acceleration 

 

 نظزٌ

 االختبارات
 واالمتحانات

 والتقارير
 

5+6+7+8
+9 

15 

كيفية استعمال تفاضل 
وتكامل المتجهات في 

الحركة .السرعة عمم 
والتعجيل في 

االحداثيات الكارتيزية 
والقطبية واالسطوانية 

 والكروية

Velocity and 
acceleration in 

cylindrical 
coordinate 

Velocity and 
acceleration in 

spherical 

 نظزٌ

 االختبارات
 واالمتحانات

 والتقارير



coordinate 
Linear 

Momentum 
Newton's Laws 

 
 

10+11+
12 
  
+13+14+

15 

 صاػح18

أن يدرك الطالب عمم 
الحركة ودايناميك 

الجسم والحركة عمى 
 خط مستقيم

Force as a 
function of 

position only. 
The concept of 

kinetic and 
potential energy 

Rectilinear 
Motion - 
Uniform 

Acceleration 
Under a 

Constant Force 
Force as a 
function of 

(velocity, time) 
Motion of 

projectile in a 
uniform 

gravitation field 
 
 

 نظزٌ

 الختباراتا
 واالمتحانات

 والتقارير

16+17+

18+19+

22+21 
 صاػح 18

أن يفهم الطالب 
القوانين التي تحكم 

الحركة وكيفية وصف 
الحركه من خالل 

The harmonic 
oscillator 

The energy 
equation for 

 نظزٌ

 الختباراتا
 واالمتحانات

 والتقارير



 المعادله الخاصه بها
 ولحاالت مختمفه  

smooth 
constraint   

The simple 
pendulum 

Translation 
Motion of the 

coordinate 
system 

 
 
 

22+23+
24+25+
26 

15 

ان يفهم الطالب 
الميكانيك السماوي 
ومن خالل قوانين 
كبمر ويستطيع ان 
يوصف مجاالت 
 الطاقه المختمفه   

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 

 
 
 

 نظزٌ

 الختباراتا
 واالمتحانات

 والتقارير



 

 انثنُح انرحرُح  .11

انكرة انًقزرج  -1

 انًطهىتح
 امليكانيك التحليلي )الكتاب املقرر (

انًزاجغ انزئُضُح  -2

 )انًصادر(
 امليكانيك التحليلي )فارلس (

انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً  ( أ

تها )انًجالخ انؼهًُح ،انرقارَز 

).....،  

 اليوجد

انًزاجغ االنكرزونُح ،يىاقغ  ( ب

 االنرزنُد ،.....
 اليوجد

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراصٍ .12

 ذرى اضافح انًىاد ادناه 
 

Center of mass and rocket motion 
components of acceleration 

The energy equation for smooth 
constraint and lab –frame , c-frame    

 

 انًُكانُك انرحهُهٍ
 ا.د هذي يجُذ ذىفُق

 اتزاهُىا.و.د صًُزج احًذ 

 ا.و.د رونق قُش غضثاٌ

 و.د شًُاء اكزو ػثاس
 

 

 

27+28+
29+30 

12 

يفهم ويسجل الطالب 
معادالت الكرانج 

وهاممتون في دايناميك 
 الجسم

LaGrange's 
equation  
Hamilton 
equation 

 نظزٌ

 الختباراتا
 واالمتحانات

 والتقارير

      



  

  وصف مقرر نموذج  

  

  

  

  )  مراجعة البرنامج االكاديمي( مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي 

  

  وصف المقرر

 يوفر وصف المقرر ىذا ايجا اًز مقتضبًا الىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا مبرىن ًا  

 . المتاحة ، والبد من الربط بينيا وبين وصف البرنامج   عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم 

  

 1  المؤسسة التعميمي ة  ابن الييث م / كمية التربية لمعموم الصرفة 

 2  المركز / القسم الجامعي  قسم الفيزياء 

 3  رمز المقر ر / اسم  ة التربية العممي

حضور صف الكتروني و حضور اسبوعي يوم واحد تطبيق فردي في 
 الكمي ة 

 4  اشكال الحضور المتاح ة 

 5  السنة / الفصل  2021 – 2022 

 7  ) الكمي (عدد الساعات الد ارسية  90 

 7 تاريخ اعداد ىذا الوصف  2021- 2022 

 8 اىداف المقرر 

التربوية و النفسية و العممية أثناء فترة التربية العممية تطبيق المفاىيم و المباديء و النظريات 
 .   تطبيقا صحيحا

 أ 

تنمية و تطوير الميا ارت الخاصة باستخدام ط ارئق التدريس و التقنيات التربوية و المختب ارت 
 .   العممية التي تساعد الطمبة عمى حسن االداء و أتقان التدريس بعد التخرج

 ب 

قد ارت الطمبة و تمكينيم من أكتساب الميا ارت الوظيفية الخاصة بميمة التدريس  تنمية و تطوير
 .   الداء أعماليم بنجاح و حل المشكالت و مواجية جميع مواقف الحياة أثناء م ازولة المينة

 ج 

مساعدة الطمبة عمى أكتساب االتجاىات و القيم الخاصة بمينة التدرس و التي تكسب سموكيم بعد 
 .   التخرج نوعا من االستق ارر و تؤدي دوار كبي ار في بناء شخصياتيم و تحقيق تكامميا

 د 
 

المطبقين عمى الحكم و التقييم في ضوء معايير قياسية محددة و تعريفيا /تنمية القدرة لدى الطمبة 
 .   تعريفا دقيقا ليذا الغرض

 ه 



 و  .   لمقيام بمينة التدريس بعد التخرج المطبقين نفسيا و تربويا و مينيا/أعداد الطمبة 

   
 9 التعميم والتعمم والتقييم  وطرقمخرجات التعمم 

 أ  االىداف المعرفية

المطبقين عمى أىمية التربية العممية في توفير فرصة عممية لتطبيق المفاىيم / تعرف الطمبة   
 .   و المباديء و النظريات التربوية

  1أ 

المطبقين لممارسة الميمات التربوية بصورة عممية في ميدانيا الحقيقي و / أتاحة الفرصة لمطمبة 
 .   ىو المدرسة

  2أ 

  3أ  .   المطبقين ألكتساب الميا ارت التربوية بصورة تدريجية و منظمة/ أتاحة الفرصة لمطمبة 

و أد ارك العالقة بين ، المطبقين عمى عناصر الموقف التعميمي بشكل حقيقي / تعرف الطمبة 
 .   ىذه العناصر

  4أ 

 ب   االىداف المياراتية الخاصة بالمقرر

المطبقين الميا ارت الالزمة لممارسة االدوار المتعددة التي تفرضيا / أن يكتسب الطمبة 
 .   طبيعة العمل في التدريس

  1ب

المطبقين مع المدرسين و االدارة المدرسية و أن يتدربو ن عمى بعض / أن يتعامل الطمبة 
 .   الميمات االدارية و يتعرفو ن عمى االمكانات الحقيقية لممدارس و ظروف العمل فييا

  2ب

  3ب .   المطبقين بعض االتجاىات االيجابية نحو مينة التدريس/ أن يكتسب الطمبة 

  4ب .   المطبقين عمى أعداد الدروس و أساليب التدريس و التخطيط لمدرس/ أن يتدرب الطمبة 

 ائق التعميم والتعمم ر ط

 .  الصف االلكتروني ، العروض العممية ، المناقشة و الحوار ، المحاضرة 

 ئق التقييم ار ط

ت ، المطبقين وفقا ألستمارة مالحظة تتضمن الميا ارت االساسية الالزمة لمتدريس / تقييم أداء الطمبة 
ارفقيا المناقشة ما بين التدريسي المدرب والطالب من جية وما بين الطمبة االق ارن والطالب من جية 

في  أخرى لمتأكيد عمى نقاط القوة في االداء و محاولة تجاوز نقاط الضعف وذلك خالل التطبيق الفردي
 .   الكمية يوم واحد اسبوعيا

 ج  والقيمية االىداف الوجدانية

المطبقين عمى ميا ارت التفكير الالزمة و التي تساعدىم في معالجة و حل / تعرف الطمب ة 
 .   مشاكل الحياة المختمفة

  1ج
  

  2ج .   المطبقين عمى كيفية توظيف ميا ارت التفكير في التدريس/ تدريب ال طمبة 

المطبقين عمى ط ارئق و أساليب التدريس التي تساعد عمى تنمية ميا ارت / تدريب الطمبة 
 . التفكبر 

  3ج

المطبقين عمى االخذ بأسموب التفكير العممي و استخدامو في معالجة القضايا و / تدريب الطمبة 
 .   المشاكل في ضوء أحدث المعارف العممية                                 

  4ج



 التعميم والتعمم  رقط

 .  الصف االلكتروني ، االسئمة الصفية  ، العروض العممية ، المناقشة و الحوار ، المحاضرة 

  

 التقييم  رائقط

 .   المطبقين/ األختبا رات األدائية لمطمبة 

  

 د  ) الميا ارت االخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (الميا ارت العامة والمنقولة 

العممية لميمات  المطبقين قد ارتيم و أمكاناتيم الذاتية من خالل ممارستيم/ أن يكتشف الطمبة 
 .   العمل في التدريس

  1د

المطبقين ميا ارت التعمم الذاتي ليصبحوا قادرين عمى التوصل الى / أكتساب الطمبة 
 .   مصادر الثقافة المختمفة بأنفسيم و االفادة منيا

  2د

  3د .   محددةالمطبقين عمى الحكم و التقييم في ضوء معايير قياسية / تنمية القدرة لدى الطمبة 

  

  

 بنية المقر ر   
  10 

طريقة التقيي 
 م 

 طريقة التعمي م 
المسا ق / اسم الوحدة

 او الموضو ع 

مخرجات التعمم 
 المطموب ة 

 االسبو ع  الساعا ت 

 مناقشات 

 شفوي ة 

،  المحاضرة
 ،  المناقشة

العروض العممي 
 ة 

من خالل الصف 
 .  االلكتروني

آداب مينة  -
التريس و أسس 
 التدريس الجي د 

 . 

 أدارة الصف و  -

االسئمة ،تنظيمو 
 الصفية 

أىميتيا و /
 .  أنواعيا

 أكساب 

المطبقين /الطمبة
معمومات عن مينة 
التدريس و المشاىدة 
 .   في المدارس

 12=3*4  4+3+2+1 

 



 الخطة  -  

التدريسية 
السنوية 
 .  واليومية

 المشاىدة  -

 معناىا :

والتعميمات التي 
يتبعيا الطالب 
 .  أثناء المشاىدة

   

مناقشات 
 .  شفوية

، المحاضرة
العروض ،المناقشة 

العممية من خالل 
 .   الصف االلكتروني

المشاىدة  -
العممية في 
المدارس او 

مشاىدة 
درس في 

 الصف 

 .   االلكتروني

  

مشاىدة نماذج من 
المدرسين في 
المدارس لمتعرف 

القوة  و عمى نقاط 
نقاط الضعف لدييم 
و االستفادة منيا في 
 .  التطبيق الفردي

 12=3*4  8+7+6+5 

مناقشات 
 .   شفوية بناءة

التدريب 
،  االكمينيكي

تدريس االق ارن و 
ذلك بتقسيم طالب 
الصف الى 
مجاميع تطبق 
تباعا كل أسبوع 
مجموعة حتى 
آخر الفصل االول 
 . 

التطبيق الفردي   -
و تمرين عممي 
عمى ميا ارت 
( التدريس 

استخدام 
التييئة ،السبورة 
 والغمق 

 االستجواب ،

 التعزيز ،

 التغذية المرتدة ،

تنويع ،
المثي 
 .  ارت

تدريب الطالب 
المطبق عمى /

 .  التدريس

 12=3*4  12+11 +10+9 

 13+ 14+15+16  4*3=12  كذل ك  كذل ك  كذل ك  كذل ك 



تقييم أداء 
 الطمبة 

المطبقين وفقا /
 ألستمارة 

المالحظة 
تربويا و 
 عممي ا 

تطبيق عممي في 
 المدار س 

 ممارسة الطمبة  تطبيق جمع ي  -

المطبقين لميا ارت /
التدريس في الميدان 

 )  المدارس(الحقيقي 

 12=3*4  20+19+18 +17 

 21+ 22+23+24  4*3=12  كذل ك  كذل ك  كذل ك  كذل ك 

 مناقشات 

 شفوي ة 

االسئمة الصفية و 
 المناقش ة 

 مناقشة  -

المشكالت التي 
واجيت الطمبة 

المطبقين في /
فترة التطبيق 
 .  الجمعي

  

 تدريب الطمبة 

المطبقين عمى /
 الحكم والتقييم في 

ضوء معايير قياسية 
 .  محددة

 12=3*4  28+27+26 +25 

 29+ 30  كذل ك  كذل ك  كذل ك  كذل ك  كذل ك 

  

  

 البنية التحتية 
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 : النصوص االساسية *

 .  محاض ارت عن التربية العممية وفقا لممفردات -

 .  ال يوجد: كتب المقرر *

 : أخرى  *

، 2007، التربية العممية بين النظرية و التطبيق -
 .  الدكتور محمود حسان سعد

الدكتور محمد زياد ،1981، التربية العممية الميدانية -
 .   حمدان

تدريس العموم في ضوء االتجاىات التربوية  -
 المعاصرة 

 .  الدكتور عبد المطيف حسين حيدر ،1993،

  :ارءات المطموبة  ر الق

 اننصوص االساسي ة  •

 كتب انمقر ر  •

  اخرى •

 .  ورشة عمل لمتدريب عمى ميارة كتابة الخطة اليومية و ميا ارت التدريس االخرى و 

 وتشمم عهي سبيم انمثال ورش انعمم واندوريات وانبرمجيات 
 وانمواقع االنكتروني ة 

  

  خطة تطوير المقرر
  12 



  

  



 ح انزعهٛى انعبنٙ ٔانجذش انعهًٙسأص

 جبيعخ ثغذاد           

 

 نًبدح انهغخ االَكهٛضٚخ ٔطف انًمشس انذساعٙ

2021-2022  نهعبو انذساعٙ 

 لغى انفٛضٚبء

 انذساعٙ ٔطف انًمشس

 

 

 انٓٛضى اثٍ-كهٛخ انزشثٛخ نهعهٕو انظشفخ  انًؤعغخ انزعهًٛٛخ .1

 لغى انفٛضٚبء انمغى انجبيعٙ / انًشكض .2

 االَكهٛضٚخ خانهغ اعى / سيض انًمشس .3

 خ انًشدهخ انشاثع-األٔنٛخ طهجخ انذساعخ انفئخ انًغزٓذفخ .4

 (Google classroomsانذضٕس االنكزشَٔٙ فٙ انظفٕف االنكزشَٔٛخ ) أشكبل انذضٕس انًزبدخ .5

 انًمشساد دغت جذٔل انًذبضش

 2021-2022 انفظم / انغُخ .6

 عبعخ َظشٚخ   30 عذد انغبعبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 2021-2022 ربسٚخ إعذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

اعزخذاو األصيُخ ٔ انجًم،ثُبء  انمٕاعذ، انًظطهذبد، ٚخض فًٛب انهغٕٚخ لبثهٛزٓى ٚشٕرط يٍ خالل االَكهٛضٚخ انهغخ يع انطهجخ رٕاطم

 ثشكم طذٛخ.

  اإلَكهٛضٚخ. نهكهًبد انظذٛخ ٔانهفع ثبنمشاءح انطهجخ رعشٚف

 .االَكهٛضٚخ ثبنهغخ االكبدًٚٛخ ثأعهٕة انكزبثخ انطهجخ رعشٚف

 انجًمثبنهغخ إلَجهٛضٚخ ٔإجبثخ أعئهخ يزُٕعخ عٍ يذزٕاْب ٔعًب ٔسد ثٓب يٍ يفشداد ٔرشاكٛت، ٔرشجًخ  لشاءح َظٕصرًكٍٛ انطهجخ يٍ 

عًب إرا كبٌ لذ  رذمٛمٓب يجُٛبًزٕلعخ يٍ انطبنت ْزا إٚجبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشجبد انزعهى ان انذساعٙ ٕٚفش ٔطف انًمشس

 انًزبدخ.دمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزعهى 



 .يٍ اإلَجهٛضٚخ إنٗ انعشثٛخ

 

 

 يخشجبد انزعهى ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى .10

 يخشجبد انزعهى

 ٛخ انًعشف األْذاف-أ

  األعبعٛخ نجُبء انجًهخ.اٌ ٚعشف انطبنت انًكَٕبد 

 ٌٚززكش لٕاعذ انهغخ اإلَجهٛضٚخ يٍ خالل انُظٕص ا. 

  ٌيٍ اإلَجهٛضٚخ إنٗ انعشثٛخ انجًم ٔانُظٕص جىشٚزا. 

 

  

 ْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًٕضٕ اال–ة 

 ٚفشق ثٍٛ لٕاعذ انهغخ اإلَجهٛضٚخ    . 

 ٚذهم انُظٕص اإلَجهٛضٚخ. 

  كزبثخ يٕضٕ  فٕٙٚظف لٕاعذ انهغخ اإلَجهٛضٚخ 

 .ٚعشع إَٔا  انجًم اإلَجهٛضٚخ 

 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ –ط 

 .يٓبسح انزٕاطم ثئٚجبثٛخ يع اٜخشٍٚ ٔانعًم ضًٍ يجبيٛع 

  اعزخذاو ركُٕنٕجٛب انًعهٕيبد ٔيٕالع االَزشَٛذ انخبطخ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ.يٓبسح 

  طذٛخ ٔانزشجٛع عهٗ رعضٚض انضمخ ثبنُفظ اصُبء انذٕاسٔاالجبثخ ثبنهغخ يٓبسح انزذذس ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ ٔنفع انكهًبد ثشكم

  االَكهٛضٚخ.

 

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى 

االنكزشَٔٛخ ٔطشح األعئهخ ٔإربدخ انًجبل نهطهجخ نهزفبعم يع انًبدح يٍ خالل طشٚمخ انًُبلشخ داخم انًذبضشح  ثعذ،طشٚمخ انًذبضشح عٍ 

انمٕاعذٚخ انًخزهفخ، ٔكزنك اجشاء انذٕاساد انزفبعهٛخ فًٛب ثُٛٓى رذذ اششاف اإلجبثخ عهٗ األعئهخ  نهمشاءح ،انزشجًخ ، اعطبءْى انفشطخ 

 أعزبر انًبدح.

 

 طشائك انزمٛٛى 

 

داخم انمبعبد(، انٕاججبد انجٛزٛخ عٍ ثعذ ٔيشبسكخ انطبنت فٙ انُمبشبد عٍ ثعذ ٔٚزى رغجٛم انشٓشٚخ )االيزذبٌ انُظفٙ ٔااليزذبَبد 

( انزٙ رعزجش َشبط ٕٚيٙ نهطهت. كزنك االنزضاو ٔانًٕاظجخ عهٗ Google-classroomٔرضجٛذ دسجخ نكم يشبسكخ )داخم انظف االفزشاضٙ 

 دضٕس انًذبضشاد االنكزشَٔٛخ يٓى جذا نزمٛٛى انطبنت.

 

 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-د

 رعهى أعبعٛبد انهغخ اإلَجهٛضٚخ انزٙ يٍ شأَٓب أٌ رشكم األعبط إلرمبَٓب فٙ انًغزمجم. 

 خنٓٛبكم األعبعٛخ نهجًم اإلَجهٛضٚاعزخذاو ا 

 انزعجٛش عٍ انُفظ شفٓٛب ثبعزخذاو نغخ إَجهٛضٚخ ثغٛطخ. 

 لشاءح ٔفٓى يٕاد ثغٛطخ يكزٕثخ ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ. 

  جًم ثغٛطخ يٕجٓخ ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخكزبثخ. 

 انعبنًٛخ ٔانكزت ٔانًجالد انعهًٛخ فٙ جًٛع د انضمبفبد نالعزفبدح يٍ إَجبصا دٔنٛخ رمذٚش أًْٛخ انهغخ اإلَجهٛضٚخ كهغخ ارظبل

 انًجبالد ٔانزخظظبد.
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أٔ انًٕضٕ  اعى انٕدذح  يخشجبد انزعهى انًطهٕثخ انغبعبد األعجٕ  انزعهٛىطشٚمخ    طشٚمخ انزمٛٛى 

 

1ًذبضشح ان /1األعجٕ    

2ًذبضشح ان/  2األعجٕ     

 

 

2 

 اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ*

 غبعذح انً ثبألفعبل

إعطبء يظطهذبد * 

 جذٚذح

*رطٕٚش يٓبسح لشاءح  

انُظٕص ٔانمطع 

بئٛخ انًخزبسح يٍ االَش

 انكزبة انًمشس

 

(Unit 1) 

No place like home 

ثبعزعًبل  عٍ ثعذ

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

ٚزى رمٛٛى يذٖ *

اعزٛعبة ٔفٓى 

انطهجخ نهًبدح 

انًعطبح يٍ خالل 

عؤال عُٛخ 

عشٕائٛخ يٍ 

انطهجخ أعئهخ 

يزعهمخ ثبنًبدح. 

إعطبء ٔاجت *

 عُذ َٓبٚخ ثٛزٙ

 .ذبضشحيكم 

ٔٚجت عهٗ 

انطهجخ رمذٚى 

اجبثبرٓى لجم 

انًذبضشح 

 انمبديخ.

 3انًذبضشح / 3األعجٕ  

    4انًذبضشح/ 4األعجٕ  

 

  

2 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ *

ثـ: صيٍ انًضبس  انجغٛظ 

انًجُٙ طٛغخ ٔٔانًغزًش 

 نهًجٕٓل

* إعطبء انًظطهذبد 

 ٔانظفبد انًعبكغخ

Present Perfect 

Simple and 

Continuous 

(Unit 2) 

Been there, like that! 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

االنكزشَٔٙانزعهٛى   

(Google 

classroom) 

 

 

= 

  5/ انًذبضشح 5األعجٕ  

    6/انًذبضشح 6األعجٕ   

 

 

2 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ 

 ثـ

Narrative tenses: 

Active and Passive 

(Unit 3) 

What a story! 

 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

    7/ انًذبضشح 7األعجٕ  

 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل    1

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

االٔل يزذبٌالا  

  8/ انًذبضشح 8األعجٕ  

9ح /انًذبضش 9األعجٕ      

 

 

2 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ 

 Question forms  ثـ

(Negatives and 

Questions) 

 

 

(Unit 4) 

Nothing but the true 

ثعذ ثبعزعًبل  عٍ

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

 10/ انًذبضشح 10األعجٕ  

11ًذبضشح /ان 11األعجٕ   

 

2 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ 

 ثـضيٍ انًغزمجم

(Unit 5) 

An eye to the future 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

االنكزشَٔٙانزعهٛى   

= 



  Future forms 

Will 

Going to 

Present continuous  

(Google 

classroom) 

 

 

12/ انًذبضشح 12األعجٕ   

13/انًذبضشح 13األعجٕ       

 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ  2

 ثـ

Expressions of 

quantity 

(Unit 6) 

Making it big 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

 

14/ انًذبضشح 14األعجٕ    

Exam 

ثعذ ثبعزعًبل عٍ    

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 االيزذبٌ انضبَٙ

  15/ انًذبضشح 15األعجٕ 

16/انًذبضشح 16األعجٕ      

 

 

2 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ 

 Modals and ثـ

related verbs 

(Unit7) 

Getting on together 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

= 

  

   17/ انًذبضشح 17األعجٕ 

18/انًذبضشح 18األعجٕ     

 

2 

 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ 

 ثـ

    Participles 

    Relative clauses 

(Unit8) 

Going to extremes 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

= 

 

   19/ انًذبضشح 19األعجٕ 

20/انًذبضشح 20 األعجٕ    

 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ  2

 ة

Expressing habit 

(Unit 9) 

Things ain’t what they 

used to  be! 

 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

= 

21/ انًذبضشح 21األعجٕ    

Exam 

 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل    1

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 االيزذبٌ انضبنش

22/ انًذبضشح 22األعجٕ   

23/انًذبضشح 23األعجٕ       

 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ  2

  ة

   * Expressions 

with modals 

 

(Unit10) 

Risking life and limb 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

= 

  24/ انًذبضشح 24األعجٕ 

25/انًذبضشح 25األعجٕ      

 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ  2

 Hypothesizing ة

(Unit11) 

In your dreams 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

= 

   26/ انًذبضشح 26األعجٕ 

27/انًذبضشح 27األعجٕ     

 

اكزغبة انًعشفخ انًزعهمخ  2

 ة

Articles and 

determiners 

(Unit12) 

It’s never too late 

ثعذ ثبعزعًبل عٍ 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

= 

    28/ انًذبضشح 28األعجٕ 

29/انًذبضشح 29األعجٕ      

يشاجعخ شبيهخ نزًبسٍٚ  2

 يخزبسح يٍ كزبة انطبنت

يشاجعخ شبيهخ نهكزبة 

 انًُٓجٙ

عٍ ثعذ ثبعزعًبل 

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

 



 

 

 

 

 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 Upper Intermediate student’s Book New headway Plus انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

By 

Liz and John Soars 

 الٕٚجذ انًشاجع انشئٛغٛخ )انًظبدس( -2

انكزت ٔانًشاجع انزٙ ٕٚطٗ ثٓب )انًجالد انعهًٛخ،  ( أ

 انزمبسٚش( 

 الٕٚجذ

 الٕٚجذ انًشاجع االنكزشَٔٛخ، يٕالع االَزشَٛذ ( ة

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ .13

 ٚبدح انٕلذ انٕلذ انًخظض نًبدح انهغخ اإلَكهٛضٚخ اال ْٕٔ عبعخ ٔادذح أعجٕعٛب ال ٚكفٙ نزغطٛخ جًٛع يفشداد انكزبة انًُٓجٙ انًمشس. نزنك ٚشجٗ ص

بد انكزبة يذبضشرٍٛ أعجٕعٛب نزعى انفبئذح ثشكم أكجش عهٗ انطهجخ ٔاالعزفبدح يٍ يذزٕٚأ نٛكٌٕ عبعزٍٛ عهٗ األلم  نزذسٚظ ْزِ انًبدحانًخظض 

 نزطٕٚش يٓبساد انزذذس ٔانمشاءح ٔاالطغبء ثشكم أفضم. 

 

 ٚفٓى ثبنخطٕاد انٕاجت االنزضاو ثٓب اصُبء انكزبثخ نًب نٓزِ انًٓبسح يٍ ٔرعشانكزبثخ االكبدًٚٛخ  انطهجخ ألعهٕةارجب  ٔ انكزبثخ" ح"يٓبسعهٗ  انزشكٛض

 انطبنت اٌ ٚكزت ثذش انزخشط ثبنهغخ االَكهٛضٚخ(. سانزخشط )ارا يب اخزباًْٛخ ٔثبألخض نطهجخ انًشدهخ انشاثعخ اصُبء كزبثخ ثذٕس 

 

 ٔاعذاد يٕاضٛع  ًٚكٍ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ يٍ خالل انمٛبو ثأَشطخ يزعذدح داخم انمبعخ انذساعٛخ يضال اجشاء دٕاساد ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ثٍٛ انطهجخ ا

 ئٓى داخم انظف انذساعٙ ٔانغًبح نهطهجخ ثزٕجّٛ اعئهخ ٔرزى االجبثخ عُٓب ثبنهغخ االَكهٛضٚخ.يٍ لجم انطهجخ عهٗ اٌ ٚزى لشاءرٓب ايبو صياليخزهفخ 

 

  يٍ انًًكٍ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ ٔرنك ثزكشٚظ جضء يٍ ٔلذ انًذبضشح نزطٕٚش يٓبسح االعزًب  )االطغبء( عٍ طشٚك رشغٛم االعزبر نًمبطع

 اعئهخ نهطهجخ عهٗ ضٕء انًمطع انظٕرٙ. ٔرٕجّٛ يعُٛخ طٕرٛخ

 

 اعزبر انًبدح انز٘ اعذ ْزا انزٕطٛف نهًمشس:

صُٚت َبجٙ عجذهللا و.د.  

 د.يبجذ عهٛى عضٚض

classroom) 

30/ انًذبضشح 30األعجٕ    

Exam 

عٍ ثعذ ثبعزعًبل    1

 انزعهٛى االنكزشَٔٙ

(Google 

classroom) 

 

 

 االيزذبٌ انشاثع



 
 

 وصف المقرر
 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم المؤسسة التعليمية 1

 قسم الفيزياء / المركز علميالقسم ال 2

  الحالة الصلبة فيزياء اسم / رمز المقرر 3

 الدوام اليومي اشكال الحضور المتاحة 4

 2021/2022 الفصل / السنة 5

 ساعة دراسية 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( 6

 2021/2022 تاريخ اعداد هذا الوصف 7

8 

 

 اهداف المقرر

 الحياة اليومية .تعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر فيزياء الحالة الصلبة  في  -أ

 كيفية توظيف هذه المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في المجاالت المختلفة. -ب

يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية مواد الفيزياء اثناء ممارسة اختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة  -ج

 واإلعدادية .

 

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  9

 األهداف المعرفية أ

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

 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية. على تعُرف ال 2أ 

فيزياء الحالة االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق بمقرر  على تعُرفال 3أ 

 .الصلبة

 ية الخاصة بالمقررالمهاراتاالهداف  ب

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

 .فيزياء الحالة الصلبةاكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة  2ب

اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي يتعلم الطالب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده للحصول على المعرفة  3ب

 مية.العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العل

 طرائق التعليم والتعلم

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

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

 طرائق التقييم

 الشهرية ،امتحان نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة االختبارات

 ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم لكل مشاركة(. 

  االختبارات اليومية   والشهرية  والنهائية 

  التقارير 

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



 مهارات التفكير ج

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

 الطالب والطالب

 اعداد تقارير اسبوعية .  

تعليم تفكيرهم وأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها.  ألثارةطرح األسئلة في بداية المحاضرة  2ج

 طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها على المواضيع المقررة في المفردات.الطلبة على خطوات 

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

 التفكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات.تطبيق وممارسة مهارات  4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 من خالل المناقشة واالستجواب 

  الدرجة الشهرية واليومية 

  اسلوب المناقشة 

   مقياس التطبيق العملي في المختبرات 

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

 طرائق التقييم

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

 االختبارات 

      التقارير المختبرية 

 اإلمتحانات الشهرية ،امتحان نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة

 ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم لكل مشاركة(. 

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(و التأهيلية المهارات العامة  د

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

 ان يكتسب الطالب مهارة مهنة التدريس . 2د

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

 



 بنية المقرر -10

 أو الموضوع اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

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

مجال فيزياء الحالة الصلبة 

ومحاولة تحقيق االغراض 

تحقيق السلوكية المحددة بقصد 

تغير في سلوك الطالب يسهم 

في اعداده كمدرس يملك 

 المهارات المطلوبة كفيزيائي

 التركيب البلوري -

ة ، المقدمة ، الحالة البلورية والحالة غير البلوري

 وحدة الخلية ، الشبببببيكة البرافيزية والشبببببيكة غير

بائك ) مكعب بسببببببيط ،  البرافيزية ، انواع الشبببببب

مكعب متمركز الجسببم ، مكعب متمركز الجسببم ، 

مكعب متمركز السببببطوح ، كلوريد الصببببوديوم ، 

تركيب سداسي متالصق الرص ( التناظر معامل 

 يلر . م

 

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

 الحيود في البلورات  كذلك 12 5+6+7+8

الحزم السببباقطة وقانون براك، )االشبببعة السبببينية، 

 النيوترونات، االلكترونات( 

قة  الطرق التجريبيبة للحيود، طريقبة الوي ، طري

البلورة الدوارة ، طريقة المسببببببحوق ، الشبببببببيكة 

 المقلوبة ، عامل تركيب الشبيكة .

 

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

 ديناميكية الشبيكة  كذلك 6 9+10

 اهتزازات الشبيكة، الموجات المرنة،

اهتزاز الشبببببببيكة ذات ذرة واحدة في بعد واحد، 

اهتزاز الشبببيكة ذات الذرتين في بعد واحد، أنماط 

التببذبببذب للشبببببببيكببة الخطيببة ذات الببذرتين، تكمم 

سببببببرعببة الموجببة وسببببببرعببة الموجببات المرنببة، 

زخم الفونونببات، االسببببببتطببارة غير المجموعببة، 

 المرنة للفونونات.

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

  الخواص الحرارية كذلك 6 11+12
الحرارة النوعية للشبببببكية النظرية الكالسببببيبكية ، 

نموذج انيشتاين ، نموذج ديباي ، التمدد الحراري 

 ، المقاومة الحرارية للشبيكة. 

 

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

 االلكترونات الحرة  كذلك 12 13+14+15+16

الحرة ، نظرية  لإللكتروناتالنظرية الكالسبببببيكية 

درود ، نموذج لورتتز ، فشل النظرية الكالسيكية 

، احصبببباء فيرمي ، ديراك لالكترونات الحرة في 

ثالث ابعاد ، طاقة فيرمي ، كثافة الحاالت النوعية 

 االلكترونية .

 

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

 نظرية االنطقة للمواد الصلبة  كذلك 9 17+18+19

االلكترونات الحرة ، اصببل فجوة الطاقة ، دالة     

نات ) سببببببرعة  بلوخ ، دينبامكيبة حركة االلكترو

الطور وسبببرعة المجموعة ( الكتلة الفعالة ، تاثير 

 هول ، المعادن ، العوازل ، اشباه الموصالت. 

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

 العيوب البلورية  كذلك 9 20+21+22

 –عيوب شببببببوتكي  –الثغرات  –العيوب النفطية 

 –االنخالعات  –العيوب الخطية  –عيوب فرنكل 

العيوب  –االنخالع البريمي  –االنخالع الحبباني 

 العيوب الحجمية. –السطحية 

 

 إمتحان نظري

 +

نشاط 

 يومي

 التوصيل المفرط  كذلك 9 23+24+25

حبببالبببة فرط التوصببببببيبببل، المجبببال  -

مازنر،  ظاهرة  قالي،  ناطيسببببببي االنت نظرية المغ

 التوصيل المفرط، عمق االختراق

 

 نظري
 إمتحان

 +

نشاط 

 يومي



 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 الخطط الالزمة لتطوير الطالب

  . التوأمة مع االقسام المناظرة في الجامعات الرصينة في الدول المتقدمة 

 . التعليم االلكتروني 

 . توفير مكتبة الكترونية تضم الكتب والدوريات العلمية الحديثة 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(

 . القبول المركزي 

  االعدادية الفرع العلمي حصريا" .ان يكون من حملة شهادة 

 . اعتماد المعدل والرغبة في توزيع الطلبة على االقسام 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

 . الكتب المنهجية المقرة من قبل لجنة العمداء 

 . الكتب المساعدة 

 . الكتب والدوريات العلمية المتوفرة في المكتبة 

 . االنترنيت 

26+27+28+29+30 9 

  التراكيب النانوية كذلك
 المواد النانوية - يمقياس النانوال

 في النظام النانوي لُمميزةطوال ااأل -

النانوية: )المجهر  تراكيبتقنيات التصوير لل -

اإللكتروني ، المجهر البصري ، مجهر المسح 

 النفقي ، مجهر القوة الذرية(

 النانوية تراكيبأبعاد ال -

 التراكيب النانوية الكمي في  صرالح -

 المتراكبات 

 المتراكبات السيراميكية  

 المتراكبات المعدنية

 المتراكبات البوليمرية

 

 

 البنية التحتية  -11

الكتب المقررة  -1

 : المطلوبة
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 التحديث:

حيث تم اضافة فقرات جديدة  التاسعالى ثالثة اسابيع واضافة اسبوع الى الفصل  الثامنتم اختصار الفصل 
, المتراكبات المعدنية والمتراكبات السيراميكية والمتراكبات وهي مادة المتراكبات وانواعها التاسعالى الفصل 

 البوليمرية
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 قسم الفيزياء

 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة / ابن 

 
 

 

 
 



 ًَٕرج ٔصف انًقشس

 

 ٔصف انًقشس

 

 كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الهيثم انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 قسم الفيزياء / انًشكض ؼهًٙانمغى ان .2

 431PHLA/  البكالوريوس  فيزياء الليزر اعى / سيض انًمشس .3

 الدوام اليومي أشكال انحضٕس انًراحح .4

 0202/0200 انفصم / انغُح .5

 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6
 ساعات امتحانيه  x =6 3  0ساعة دراسية  +   56=  0× 08

 شهرية  باإلضافة إلى االمتحانات المركزية والنهائية السنوية  

 26/22/0202 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 انٍٕيٍت .  ٔاصتخذاياتّتؼشف انطهبت ػهى يٕضٕع فٍزٌاء انهٍزس ٔدٔسِ فً فٓى يبادئ انفٍزٌاء انحذٌثت 

كٍفٍت تٕظٍف ْزِ انًؼشفت فً يٕاجٓت انتطٕساث انحٍاتٍت انٍٕيٍت فً يجال انتشبٍت ٔانتؼهٍى ٔاألصشة ٔانًجتًغ انشػاٌت 

 انصحٍت. 

ٌجؼم طهبت كهٍاث انتشبٍت نهؼهٕو انصشفت ٌشؼشٌٔ بقًٍت ٔأًٍْت يادة انفٍزٌاء ٔدٔس انهٍزس فً انؼهٕو ٔانتكُهٕجٍا ٔكٍفٍت 

ٔانًتٕصطت ٔاإلػذادٌت  االبتذائٍتكًذسصٍٍ فً انًذاسس  اختصاصاتٓىطهبت انًذاسس بؼذ انتخشج ٔيًاسصت  تؼايهٓى يغ

 ٔبؼض انًختبشاث انبحثٍت فً دٔائش انذٔنت انًتؼهقت بانصُاػت ٔفً يجال انبحث ٔانتطٌٕش. 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى انًمشسيخشخاخ  .9



  االْذاف انًؼشفٛح -أ
انرؼُشف ػهٗ يادج فٛضٚاء انهٛضس ٔكٛف َشأ ٔذثهٕس ٔأصثح حاخح إَغاَٛح نهرطثٛماخ انُٓذعٛح    -1أ

                                                  ٔانركُهٕخٛا ٔانصحٛح ٔفٙ يدال اإلذصاالخ، ٔ كزنك انرؼشف ػهٗ طشائمّ ٔيداالذّ َٔظشٚاذّ. 

انرؼُشف ػهٗ انمٕاٍَٛ ٔيؼاٚٛشْا ٔششٔطٓا، ٔاألصياخ انرٙ ذًش تٓا فٛضٚاء انهٛضس، ٔ فٕائذِ  -2أ

                    نهًدرًغ. 

 .ِاْى االحذاز انراسٚخٛح ٔانؼهًٛح ٔانرمُٛح ٔأتشص انؼهًاء انزٍٚ عإًْا ترطٕٚش  -3أ
ٛح ٔانمٕاٍَٛ ٔانُظشٚاخ يؼضصج تأيثهح انمذسج ػهٗ انرفشٚك تٍٛ انحمائك ٔانًفاْٛى ٔانًثادئ انؼهً -4أ

 فٛضٚائٛح.

 يٕاكثح انرطٕساخ انؼهًٛح ٔستطٓا يغ انًادج تاعرًشاس.  -5أ

  االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 

 ًٚٛض ٔعائم ٔسيٕص ٔإخشاءاخ انغاليح ٔاألياٌ فٙ انًخرثش  - 1ب

 اعرخذاو األدٔاخ ٔاألخٓضج تصٕسِ صحٛحح ٔايُح   - 2ب

 اٌ ٚكرغة انطانة انًؼهٕياخ االعاعٛح فٙ انفٛضٚاء  –3ب 

 اٌ ٚكرغة انطانة يٓاسج ػًهٛح ٔػهًٛح  فٙ ذحهٛم انظٕاْش انفٛضٚائٛح  – 4ب 

      اٌ ٚكرظ انطانة لذسج فٙ اٚصال االفكاس انفٛضٚائٛح ٔستطٓا فٙ انحٛاج انٕٛيٛح   - 5ب 

 

     

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

  والوركية .والالكرتوين واس تخدام الس بورة اذلكية واحملارضات الفيديوية والتفاعلية  احلضوريالتعلمي النظري 

 اس تخدام الأساليب احلديثة يف التدريس من س بورة ذكية وعروض تشويلية وزايرات وربطها بظواهر احلياة اليومية 

  والنلاش العلمي بأأسلوب ش يق مبا يضمن املشاركة الفاعةل اس تخدام أأسلوب التحفزي يف التدريس املبين عىل احلوار

 للطالب

 

 طشائك انرمٛٛى      

  االيرحاَاخ انرحشٚشٚح ٔانشفٕٚح ٔاالنكرشَٔٛح تًا ٚغطٙ االيرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓشٚح

 ٔانفصهٛح ٔانُٓائٛح
  ٍانطالبذُٕٚغ أعانٛة انرمٕٚى )االيرحاَاخ( تًا ٚرالءو يغ طثٛؼح انذسٔط ٔيا يطهٕب ي 

 

 
 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

انًرضاٚذج تصٕسج يغرًشج فٙ انًدال  أًْٛرّٔ نإلَغاٌستظ انهٛضس ٔذطثٛماذّ يغ انحٛاج انٕٛيٛح  -1ج

 انًذَٙ ٔانؼغكش٘

 .ذٕظٛف َرائح انرمٕٚى فٙ ذحغٍٛ انًًاسعاخ انرذسٚغٛح -2ج

  انهٛضسيٓاساخ اعرخذاو انرفكٛش ٔانرحهٛم انًٕضٕػٙ نهحاالخ انرٙ ذغرٕخة اعرخذاو يثادئ  -1ج

 يٓاساخ االطالع ػهٗ انًٕضٕػاخ راخ انصهح تانًادج ٔكٛفٛح االعرفادج يُٓا . -2ج

 صسع انمٛى ٔانًثادئ نذٖ انطانة يٍ خالل انرأكٛذ ػهٗ انُضاْح يٓاساخ فٙ ذطٕٚش لذساخ انطانة ٔ-3ج



 

 

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 اػرًاد اعهٕب انماء انًحاضشاخ ٔستظ كم يٕضٕع تأيثهح يٍ ٔالغ انحال.-1

 ذؼهٛى انطانة انًفاْٛى االعاعٛح نهًادج ٔانًٕاضٛغ انًرؼهمح تانًؼشفح ٔانفٓى انًٕضحح فٙ انفمشج ) أ (  -2

ذؼهٛى انطانة كٛفٛح كراتح ذمشٚش ػٍ يٕضٕع ٚخص يادج االداسج ٔكٛفٛح اعرخذاو االَرشَٛد تانحصٕل -3

 ػهٗ انًصادس ٔيشاخؼح انًكرثح ٔكٛفٛح كراتح انرمشٚش . 

 

 

 طشائك انرمٛٛى    

 يٍ خالل يشاسكح انطهثح تانًحاضشج تاالػرًاد ػهٗ ذحضٛشْى انًغثك نهًادج .   -1
 كَّٕ ٔاخثا تٛرٛا ٔطهة حهّ تأٔساق يغرمهح ٚدًغ يُٓى تانًحاضشج انرانٛح.إػطائٓى)ذًشٍٚ(  -2
 اػطاء انطهثح دساعح حانح ٔذمغٛى انطهثح انٗ يدًٕػاخ نكراتح ذمشٚش حٕل ذهك انذساعح  .  -3

 انرمٛٛى يٍ خالل االيرحاَاخ انشٓشٚح 
 تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (. انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمحانرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

 ذٕظٛف انًؼهٕياخ انًكرغثح  -1د

 انرطٕٚش انشخصٙ يٍ خالل انمشاءج ٔذحذٚس انًؼاسف -2د

 االَخشاط فٙ يُٓح انرذسٚظ -3د

   انًشاسكح فٙ انُذٔاخ ٔانًؤذًشاخ ٔٔسػ انؼًم انًرخصصح -4د
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

نؼهٕو انفٛضٚاء ٔتحٕز   (on line)انرذسٚظ االنكرشَٔٙ انُظش٘ انحضٕس٘ ٔانؼًهٙ ٔانرؼهٛى االنكرشَٔٙ 

 انرخشج ٔغٛشْا 

 

 طشائك انرمٛٛى          

 انُظشٚح ٔانؼًهٛح خاالخرثاسا -1

 انًُالشاخ االنكرشَٔٛح ٔانرمهٛذٚح  -2

 االيرحاَاخ انُٓائٛح -3

 االيرحاَاخ االنكرشَٔٛح  -4

 



 تُٛح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثٕع
يخشخاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

 
 

2+0+3+4 

 
 
0×4=8 

انًؼشفت فً يجال  اكتضاب

فٍزٌاء انهٍزس ٔتًٍٓذ 

نبؼض انًفاٍْى األصاصٍت 

كتؼايم اإلشؼاع 

انكٓشٔيغُاطٍضً يغ 

 انًادة.  

Interaction of radiation 

with matter 

1 . The laser idea   

2 . Properties of laser 

beams   

3 . Introduction concepts   

4 . Electromagnetic 

Spectrum   

5 . Summary of 

Blackbody Radiation 

theory 

1-The Stefan-Boltzmann 

Law 

2-The Wien’s 

Displacement Law 

 

6 . Modes of rectangular 

cavity   

7 . Rayleigh-jeans and 

Planck radiation 

formula 

8 . Planck’s hypothesis 

and field quantization 

9 . Spontaneous and 

stimulated emission 

11 . Absorption 

11 . Rates of absorption 

and stimulated emission 

12 . Einstein coefficient 

13 . Quantum 

electrodynamics 

approach   

14 . Allowed and 

forbidden transitions 

15 . Transition cross 

section , absorption, and 

gain coefficient 

16 . Line broadening 

mechanisms 

17 . Degenerate energy 

levels   

18 . Saturation 

19 . Molecular energy 

levels 

20. Exercises and 

solutions  

 

 

 َظشي

 

 إيتحاٌ

 ط ٌٕئً َشا

 
5+6+7+8 

  
0×4=8 

 

إكتضاب انًؼشفت فً يجال 

 أصش ػًم انهٍزس 

masers and laser 

1 . The idea of Maser and 

laser   

2 . Fundamentals of 

Maser and laser 

3 . Threshold Condition   

4 . Population inversion 

5-Gain (G) Without 

Losses 

6- Gain (G) With Losses 

7-Quality Factor Q of 

8The total loss in the 

laser device   

9 .Pumping schemes   

10 .Pumping power 

11 .Pumping processes 

 

 َظشي
 

 إيتحاٌ

 ٔ َشاط ٌٕيً



12. Exercises and 

solutions   

 
 

9+22+22
+20 

 
 
0×4=8 

 

 

إكتضاب انًؼشفت فً 

 انًشَاٌ انبصشي

Optical resonator 

1 . Introduction   

2 . Type of Optical 

resonator 

3 . Stability of resonator 

4 . Modes of resonator   

5 . quality factor   

6 . mode locking 

7 . Exercises and 

solutions   

 

 

 

 

 َظشي

 

 

 

 إيتحاٌ

 انفصم األٔل

 
 

23+24+
25+26 

 
 

0×4=8 

 

 

 إكتضاب انًؼشفت فً يجال 

 انالخطٍت َتاج انهٍزس

 ٔتحٌٕشاتّ 

1 . Introduction   

2 . The Nonlinear Wave 

Equation   

  تٕنٍذ انتٕافقٍت  3

(HG)  harmonic 

generation 

   (SHG)  تٕنٍذ انتٕافقٍت انثاٍَت    

Second harmonic 

generation 

   (THG) تٕنٍذ انتٕافقٍت انثانثت    

Third harmonic 

generation 

انتٕافقٍت انشابؼتتٕنٍذ       (FHG)   

Forth harmonic 

generation 

  تٕنٍذ انتٕافقٍت  ػُذيا    

Harmonic generation for 

n>4 

4 . Phase Matching   

5. Exercises and 

solutions   

 

 

 َظشي

 

إيتحاٌ َٔشاط 

ٌٕيً ثى إيتحاٌ 

 َصف انضُت

 
 

27+28+
29+02 

 
 

0×4=8 

 

 

إكتضاب انًؼشفت فً يجال 

 انهٍزساث إَٔاع

  laser types 

1 . A solid-state laser   

2 . Laser liquid state 

3 . Laser gaseous state 

4 . The semiconductor 

laser 

5 . Chemical Laser   

7- Free electron laser 

6. Exercises and 

solutions   

 

 

 

 َظشي

 

 

 إيتحاٌ

 ٔ َشاط ٌٕيً 

 
 

02+00+
03+04 

 
 
 0×4=8 

 

 إكتضاب انًؼشفت فً يجال 

إصتخذاياث األشؼت 

 انهٍزسٌت

 

Laser Applications 

1 . Introduction  

2 . Industrial Applications  

3 . measurements and 

detection  

4 . medical and biological 

applications  

5 . military applications  

6 . Marketing 

Applications  

7 . Optical 

Communications  

8. Holography 

 

 

 َظشي

  

  

 إيتحاٌ

 ٔ َشاط ٌٕيً 

 
 

05+06+ 
07 

 

 
 
0x 3 =6 

 

 

 إكتضاب انًؼشفت فً يجال 

 األشؼت انهٍزسٌت انحًاٌت

   

1. Properties of 

laser beam  

2. Monochromatic 

3. Coherence 

4. Directionality   

5. brightness   

6. intensity 

Interaction between 

laser radiation and 

human tissue 

 

 

 َظشي

 

 

 إيتحاٌ

 ٔ َشاط ٌٕيً 



 

 انثُٛح انرحرٛح  .11

انكرة انًمشسج  -1

 انًطهٕتح
 د. صٓاو قُذال –فٍزٌاء انهٍزس ٔبؼض انتطبٍقاث انؼًهٍت 

 

انًشاخغ انشئٛغٛح  -2

 )انًصادس(
Principles of Lasers Orazio Svelto 

 

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ  ( أ

تٓا )انًدالخ انؼهًٛح ،انرماسٚش 

).....،  

 انهٍزس ٔتطبٍقاتّ .د. صؼٕد انهحٍاًَ

 بٍال نٍُكٍم–انهٍزساث 

 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح ،يٕالغ  ( ب

 االَرشَٛد ،.....

https://scholar.google.com/citations?user=9r
trjh8AAAAJ&hl=en 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12

% ٔفما نهفمشاخ 21تُغثح ذضٚذ ػٍ  2122-2121ذى ذحذٚس ٔذطٕٚش انًادج انذساعٛح نٓزا انؼاو  

 ادَاِ

 الفصل الرابع 

 harmonic generation  (HG) ة ليد التوافقيتو  

 Second harmonic generation   (SHG) توليد التوافقية الثانية    

 Third harmonic generation   (THG) ةلثتوليد التوافقية الثا   

 Forth harmonic generation   (FHG)الرابعة توليد التوافقية    

 Harmonic generation for n>4 عندما   توليد التوافقية   

 الفصل السابع 

 البايولوجي ألشعة  الليزر على الانسان وطرق الوقاية منهاالتأثير  

 
29+32 

 
3×0=6 

اكتضاب انًؼشفت فً بؼض 

 انًٕاضٍغ 

 جذٌذ

Laser Safety in Research 

Laboratories 

1 . Introduction   

2 . Radiation Hazards   

3 . Electrical Power 

Hazards   

4 . Explosion Hazards   

 5. Poisoning Hazards   

 6. Safety rules 

for work in 

laboratories   

 

 َظشي

 

 إيتحاٌ

 ٔ َشاط ٌٕيً 



  خصائص شعاع الليزر 

 وألانسجة البشريةالتفاعل بين إشعاع الليزر  

 تمارين واسئلة  

 

 

 

 
 يذسصا انًادة 

 أ.و.د. ثائش ػبذ انكشٌى انؼاٌش

 و.د. يظٓش شٓاب احًذ
 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعت بغداد انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 اثٍ انهُثى –نهؼهىو انظزفخ / كهُخ انززثُخ  انفُزَبءلضى  انمضى انجبيؼٍ / انًزكز .2

 ME434  انمُبس وانزمىَى اصى / ريز انًمزر .3

 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4
  //Google classroom    Googleانًُظبد االنكززوَُخ // 

meet  

 2422-2421 / انضُخ انفظم .5

 صبػبد اصجىػُب  8شؼجخ /  4صبػخ *   2  )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .6

 2422 -2421 ربرَخ إػذاد هذا انىطف .7

  أهذاف انًمزر .8

 الهدف العام : تعرف الطلبة على اهمية القياس والتقويم وكيفية اجراء االختبارات التحصيلية .
الهدف الخاص : تعرف الطلبة بالقياس واالختبار وتصنيف االختبارات التحصيلية ومزايا وعيوب وطرق صياغة كل نوع من 

االدائية ( وكيفية تصحيحها ، كذلك كيفية اجراء التحليل االحصائي لكل  –المقالية  –االختبارات التحصيلية ) الموضوعية 
 فعالية البدائل الخاطئة (. –تمييز –سهولة  –القياسية لكل فقرة ) صعوبة فقرة من فقرات االختبار وايجاد الخصائص 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزريخزجبد ان .9



 

  االهذاف انًؼزفُخ -أ
 انزؼزف ػهً يفهىو انمُبس وانزمىَى ويفهىو االخزجبر انزحظُهٍ.-1أ

 انزؼزف ػهً اَىاع االخزجبراد انزحظُهُخ. -2أ

 انزؼزف ػهً خظبئض االخزجبراد انجُذح. -3أ
  

  مزرانخبطخ ثبنً ُخار ًهبرهذاف اناال  -ة 

 يهبراد طُبغخ انضؤال انزحظُهٍ.– 1ة

 يهبراد ثُبء انخبرطخ االخزجبرَخ نهفمزاد انزحظُهُخ.– 2ة

  

  طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 انًحبضزح -انًُبلشخ 

 

 

 طزائك انزمُُى      

 

 انُىيُخ          االيزحبٌ انُهبئٍ وانىاججبد انذراصُخ ايزحبٌ انفظم انذراصٍ االول        االيزحبَبد

15                                                         %14                              %15% 

 
 االهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ج

َضزشؼز انطبنت اهًُخ  ػًهُزٍ انمُبس وانزمىَى فٍ رمذَز انزحظُم انذراصٍ انذلُك فٍ انؼًهُخ  -1ج

 وانزؼهًُخ

  

 

 

 

 

 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (. -د 

 يهبرح انزمذَز انذلُك  فٍ انزحظُم انذراصٍ وفك َظزَبد انمُبس انزمهُذَخ وانكالصُكخ -1د

 يهبرح رىظُف انًبدح انذراصُخ فٍ وضغ االخزجبراد واالصئهخ انزفكُزَخ نمُبس رحظُم انطبنت  -2د

  



 ثُُخ انًمزر .14

 انضبػبد األصجىع
يخزجبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

 2 االول
التعرف على عملية القياس 

 والتقويم التربوي 

 مقدمة في القياس والتقويم
 ايزحبٌ َىيٍ نًحبضزحا

 انثبٍَ
التقويم تعريفه  التعرف على 2

واهميته في العملية التعليمية  
هوانواع  

 

 يُبلشخ التقويم التربوي  
طزح االصئهخ 

 وانًُبلشخ

 انثبنث
 التعرف على - 2

االختبار تعريفه وتصنيفاته -
هاماتدواستخ  

 االختبار التحصيلي
  يحبضزح 

 انزاثغ
التعرف على خطوات بناء  2

 االختبار التحصيلي 
 محاضرة  االختبار التحصيلي 

 

 انخبيش
فتحديد االهداالتعرف على  - 2 خطوات بناء االختبار  

 -التحصيلي 
 محاضرة 

 

 انضبدس
حديد المحتوىتالتعرف على  - 2 خطوات بناء االختبار  

 التحصيلي
 محاضرة 

 

 انضبثغ
صياغة الفقرات التعرف على  2

والمبادئ العامة الواجب مراعتها 
 عند صياغتها

خطوات بناء االختبار 
 التحصيلي

 محاضرة 

 

 انثبيٍ

ترتيب االسئلةالتعرف على  - 2 صياغة الفقرات والمبادئ  
مراعتها عند العامة الواجب 

 صياغتها

 محاضرة 

 

اعداد التعليماتالتعرف على  - 2 انزبصغ   محاضرة  ترتيب االسئلة - 

 انؼبشز
اخراج االختبار التعرف على  - 2

 وطباعته

 محاضرة  اعداد التعليمات -
 

انحبدٌ 

 ػشز

اختبارات االختيار التعرف على  2
من متعدد وقواعد اعدادها 

 ومزاياها وعيوبها

 محاضرة  اخراج االختبار وطباعته -

 

 انثبٍَ ػشز

 االختباراتالتعرف على  2
اختبارات االختيار الموضوعية 

من متعدد وقواعد اعدادها 
ها / اختبارات ومزاياها وعيوب

الصح والخطا / اختبارات 
  المطابقة

 محاضرة  االختبارات الموضوعية

 

 انثبنث ػشز

االختبارات المقالية التعرف  2
وانواعها ، ذات االجابة 

المحددة ) القصيرة واالكمال 
( وذات االجابة المفتوحة 

 وقواعد تصحيحها ومزاياها 

 محاضرة  االختبارات المقالية

 



 

 انزاثغ ػشز

كيفية استخراج التعرف على   4
 وتمييز ةمعامالت صعوب

 االختبارات المقالية

 محاضرة  التحليل االحصائي للفقرات 

 

انخبيش 

 ػشز

كيفية استخراج    التعرف على 4
 تمييز ة ومعامالت صعوب

 االختبارات الموضوعية

 محاضرة  التحليل االحصائي للفقرات

 

انضبدس 

 ػشز
التعرف على كيفية استخراج  2

عالية البدائل الخاطئةمعامل ف  

 محاضرة  البدائل الخاطئة 
 

 انضبثغ ػشز

التعرف على بعض مقاييس   4
االحصاء التربوي ) مقاييس 

النزعة المركزية / مقاييس 
 -التشتت( 

مقاييس النزعة المركزية / 
 مقاييس التشتت

 محاضرة 

 

 انثبيٍ ػشز

الوسائل التعرف على  2
الالختبارية انواعها ) المالحظة 

قوائم االستبيان /، المقابلة ، 
 التقدير ( ا

الوسائل الالختبارية ا  محاضرة  

 

 انزبصغ ػشز

فترة تطبيق طلبة التعرف على  2
" 6المرحلة الرابعة ولمدة "

 اسابيع

فترة تطبيق طلبة المرحلة 
" اسابيع6الرابعة ولمدة "  

 محاضرة 

 

 انؼشزوٌ

الوسائل التعرف على  2
الالختبارية انواعها ) المالحظة 
، المقابلة ، قوائم التقدير ( 
تعريفها ، وقواعد اعدادها 
 وانواع

الوسائل الالختبارية انواعها ) 
المالحظة ، المقابلة ، قوائم 
التقدير ( تعريفها ، وقواعد 

 اعدادها وانواعه

 محاضرة 

 

انحبدٌ 

 وانؼشزوٌ

2  

خصائص التعرف على 
) الصدق  االختبار الجيد وهي

/ الثبات / الموضوعية/ 
 الشمولية (

الجيدخصائص االختبار   محاضرة  

 

      

  

% 02تم تحديث بنسبت  

اضافت مقاييس النسعت 

المركسيت ومقاييس 

 التشتت

  

      



 .انجُُخ انزحزُخ 11

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األصبصُخ 
 كزت انًمزران 
 انًزاجغ االنكززوَُخ ، يىالغ االَززَذ      

 والمالزم المقررة .كتب ومصادر خارجية عن المادة خارج الكتب 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراصٍ .12

 رحظُم انطالة انحذَثخ اضبفخ يفزداد اخزي نًبدح انمُبس وانزمىَى يثم انزىصغ فٍ َظزَبد لُبس 

 وكذنك  يفزداد خبطخ ثبإلحظبء 

 
 

 استاذ المادة  
 .عفاف زياد وادي أ.م.د 



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .2

 4 الكهرومغناطيسية اسم / رمز المقرر  .3

 433PHEPالبكالوريوس /  أشكال الحضور المتاحة  .4

 الحضور االلكتروني  – الدوام اليومي الفصل / السنة  .5

عدد الساعات الدراسية   .6

 )الكلي( 

 ساعة دراسية  +  ساعات إمتحانية    90=  3×  3
 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  

 2022-  2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

االوساط الموصلة والعازلة وبيان اهمية المجال الكهربائي والمغناطيسي وكيفية االستفادة منهما وتجنب االخطار  

 اليومية . افي فهم مبادئ الفيزياء الحديثة وإستخداماته  اودورهالناجمة عنهما 

يومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة التطورات الحياتية ال

 الرعاية الصحية. و

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

وكيفية تعاملهم مع طلبة وخاصة في مجال االبراج واالتصاالت والهاتف المحمول وجيا الفي العلوم والتكن

المدارس بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية وبعض المختبرات  

 البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي مجال البحث والتطوير. 
 

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

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

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9



 االهداف المعرفية  -أ
 ومجاالت االستخدام  المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسي -أسس علم الكهربائيةان يعرف الطالب  -1
 وحل هذه المعادالت  معادلة بوازون، معادلة البالس المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي و تعريف -2
ومعادلة  ، التاثرية المغناطيسية والنفاذية المغناطيسية وتطبيقاته كاوسان يعرف الطالب  قانون  -3

 .االستمرارية
 .                 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي  –ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4
                                                                 ان يعرف الطالب معدالت ماكسويل بصيغها التفاضليه والتكامليه . -5
 ان يعرف الطالب النظرية الكهرومغناطيسية خواص الموجة الكهرومغناطيسية  -6

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

يف النظريات الخاصة بها                                                                        ظكيفية اجراء العمليات الرياضية على المتجهات وتو -1
                                                  االلمام باالحداثيات وانواعها اضافة الى معرفة الموجة وكيفية تكونها وانتشارها                                                     -2
 اكساب الطالب معرفة بالمجاالت الكهربائية والمغناطيسية وحل المسائل المتعلقة بهما   - 3
 التفكير العلمي  - 4

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

+ طرح   + مناقشة  homework+تقارير +  حل تمارين على شكل + محاضرات فديوية محاضرة 
 االمثلة 

 

 طرائق التقييم       

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

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  - ج

                                                                                                        طرح األسئلة أثناء المحاضرة من خالل  التفكير العلمي -1ج  

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل محاضرات فديوية + طريقة المحاضرة + 

 

 طرائق التقييم     

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



 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية  المهارات  العامة و - د 

لغرض  وتوظيفها  يسيةلموجات الكهرومغناطاالستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة با     -1

 تفسير الظواهر العلمية 

 باالشعاع الكهرومغناطيسيمعالجة الطالب للمشاكل المتعلقة  -2

التي تبعث االشعاعات الكهرومغناطيسية وخصوصا اجهزة  االستخدام االمثل لالجهزة  -3

 الموبايل وابراج االتصاالت.
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 المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة /  
المساق أو  

 عالموضو
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1+2+3
+4 

3×4 

=12 
ان يعرف الطالب  تحليل  

 المتجهات وانواع االحداثيات 
من خالل    الكترونية محاضرة تحليل المتجهات 

الصف االلكتروني على برنامج  
Google meet  

+محاضرات فديوية +تليجرام  
 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

5+6+7
+8 

3×4 

=12 
ان يعرف الطالب  الكهربائية  

المستقرة  
والفرق بين  )الكهروستاتيكية(

والتعرف   العوازل والموصالت
 على ثنائي القطب الكهربائي 

الكهربائية  
المستقرة  

 )الكهروستاتيكية( 

من خالل    الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية +تليكرام  

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

9+10 +
11+12 

3×4 

=12 

ان يعرف الطالب  معادلة  
بوازون، معادلة البالس  

 وطريقة حلهم

حل المسائل  
 الكهروستاتيكية 

من خالل    الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية + تليكرام   

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

13+14
+15+1

6 

3× 

4=12 

االستقطاب،   تعريف الطالب 
قانون كاوس في    الوسط عازل

  العوازل و االزاحة الكهربائية
التأثرية الكهربائية وثابت   و

والقيم الحدودية لمسائل   العزل
 تحوي عوازل

المجال  
الكهروستاتيكي في  

 االوساط العازلة

من خالل    الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية + تليكرام   

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

17+18
+19+2

0 

3×4 

=12 

تعربف الطالب الطاقة الكامنة    
الطاقة الكهروستاتيكية   كثافة  
 الطاقة للمجال الكهروستاتيكي

الطاقة  
 الكهروستاتيكية 

من خالل    الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية +تليكرام  

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

21+22
+23+2

4 

3×4 

=12 

تعريف الطالب طبيعة التيار    
كثافة التيار ومعادلة  

 االستمرارية 

من خالل    الكترونية محاضرة التيار الكهربائي
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية +تليكرام  

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

25+26
+27+2

8 

3×4 

=12 

تعريف الطالب  قوة لورنس   
سافارت     -قانون بايوت

قاتوت امبير الدائري، معادالت  
ماكسويل و خواص الموجة 

 ية الكهرومغناطيس

من خالل    الكترونية محاضرة المغناطيسية
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية +تليكرام  

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي

تعريف الطالب  الخواص   6=2×3 29+30
 المغناطيسية للمادة  التمغنط 

منشأ الدايا البار والفيرو   
 مغناطيسية 

النظرية المجهرية 
 للتمغنط 

من خالل    الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج  

Google meet  
+محاضرات فديوية +تليكرام  

 +المناقشة 

االختبارات  
الشهرية  

+   واليومية
 واجب بيتي
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 القراءات المطلوبة : 
 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

 خارجية + مصادر )الكتب المنهجية (  المقرر الدراسي
 المجاالت الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني  -1

 اساسيات النظريه الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني    -2

 اساسيات الكهربائية والمغناطيسية  -3       

  ( تاليف جوزيف2000شوم:الكهرومغناطيسيات )سلسلة ملخصات   - 4    
    ادمنستر

1 – fundamentals of physics, Holliday and 

.(2014) edition 2011) thResnick (9 

2 – electricity and magnetism, Edward M. 

edition 2013) rdPurcell and David Morin (3 

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

4-   Foundation of electromagnetic theory     

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

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على  
سبيل المثال ورش العمل  

والدوريات والبرمجيات والمواقع  
 االلكترونية ( 

فيما يخص  المواقع االلكترونية توجيه الطلبة لمتابعة ما يردعلى 

   الموضوع

الخدمات االجتماعية ) وتشمل  
على سبيل المثال محاضرات  
الضيوف والتدريب المهني  

 والدراسات الميدانية (  

الحياتية   التطبيقات  جميع  لرؤية  الطالب  بالمجال  توجيه  المتعلقة 

وتفاعل الطالب مع  عبر المشاهدة اليومية الكهربائي والمغناطيسي  

عبر   العلمي  للتواصل  المتاحةاقرانه  المخاطر    الوسائل  وادراك 
 الناجمة عن االشعاع الكهرومغناطيسي.
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 القراءات المطلوبة : 
 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

 خارجية + مصادر )الكتب المنهجية (  المقرر الدراسي
 المجاالت الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني  -2

 اساسيات النظريه الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني    -2

 اساسيات الكهربائية والمغناطيسية  -3       

  ( تاليف جوزيف2000سلسلة ملخصات شوم:الكهرومغناطيسيات ) - 4    
    ادمنستر

1 – fundamentals of physics, Holliday and 

.(2014) edition 2011) thResnick (9 



2 – electricity and magnetism, Edward M. 

edition 2013) rdPurcell and David Morin (3 

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

4-   Foundation of electromagnetic theory     

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

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على  
سبيل المثال ورش العمل  

والدوريات والبرمجيات والمواقع  
 االلكترونية ( 

فيما يخص  المواقع االلكترونية توجيه الطلبة لمتابعة ما يردعلى 

   الموضوع

الخدمات االجتماعية ) وتشمل  
على سبيل المثال محاضرات  
الضيوف والتدريب المهني  

 والدراسات الميدانية (  

الحياتية   التطبيقات  جميع  لرؤية  الطالب  بالمجال  توجيه  المتعلقة 

وتفاعل الطالب مع  عبر المشاهدة اليومية الكهربائي والمغناطيسي  

عبر   العلمي  للتواصل  المتاحةاقرانه  المخاطر    الوسائل  وادراك 
 الناجمة عن االشعاع الكهرومغناطيسي.
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 تمارين اضافية فقرات الى بعض الفصول وتم اضافة  ثي % ح20نسبة التحديث :  

 

 

 



 

 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم المؤسسة التعلٌمٌة .1

 قسم الفٌزٌاء القسم الجامعً / المركز .2

 434PHEL )االجهزة ووسائل االٌضاح(مختبر تعلٌمً  اسم / رمز المقرر .3

 الدوام الٌومً أشكال الحضور المتاحة .4

 2021/2022 الفصل / السنة .5

المركزٌة  االمتحاناتباإلضافة إلى  ساعة دراسٌة + 60 )الكلً(عدد الساعات الدراسٌة  .6
  والنهائٌة السنوٌة

 2021/2022 تارٌخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 تعرف الطلبة على أهمٌة التجارب التعلٌمٌة وعالقته بمواضٌع الفٌزٌاء 

  الفٌزٌائٌة الخاص محاولة فهم خواص كل تجربة  وما ٌتعلق بالظاهرة الفٌزٌائٌة والمبدأ

 بها

 تعرٌف الطلبة على كٌفٌة استخدام االدوات واالجهزة االٌضاحٌة 

  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 

 .ف البرنامجفرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وص



 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .9

 األهداف المعرفٌة - أ
 

  تعُرفDemonstration instruments Lab . 

 .تعُرف الربط بٌن المختبر التعلٌمً والفترة التطبٌقٌة للطالب المرحلة الرابعة 
   

 قررالخاصة بالم ٌةالمهاراتاألهداف   -ب 
 

a.                                                                     .  إكساب الطالب معرفة باالجهزة كافة 
b.   إكساب الطالب معرفة شاملة بالمبادى الفٌزٌائٌة المتعلقة بالحرارة والكهربائٌة

 والمٌكانٌك 
c.  إكساب الطالب معرفة بالظواهر البصرٌة 
d.   إكساب الطالب معرفة بالخواص المغناطٌسٌة 

 

 
طرائق التعلٌم والتعلم 

  التجربة 
  الحوار  
  المناقشة 
 وطرح األمثلة 
 .والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت 

 
طرائق التقٌٌم 

 
  تقدٌم التقرٌر االسبوعً للتجربة 
  االمتحانات الشهرٌة 
  .) النشاط الٌومً للطلبة ) التحضٌر الٌومً وتسجٌل المشاركة لكل طالب وطالبة 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 

                                               .  اربط الجانب العملً مع النظري ، لغرض  التجربة طرح األسئلة أثناء  -1
 التجربة العملٌة  بالتطبٌقات الهندسٌة والتكنلوجٌة.ربط  -2

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشخصً (.
 
وتوظٌفها للمعرفة المتكاملة  بموضوع التجربة االستخدام االمثل للمفاهٌم المتعلقة  -1

 بخصوص تفسٌر الظواهر العلمٌة
 االستخدام االمثل لالجهزة ومعرفة كٌفٌة استخدامها -2
 



 بنٌة المقرر .10

 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طرٌقة 
 التعلٌم

طرٌقة 
 التقٌٌم

1 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

المعرفة فً  إكساب الطلبة
تجارب الفصل االول 

والمفاهٌم االساسٌة لكل 
 تجربة

التعرف على تجارب الفصل 
 االول بشكل عام

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

2 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

المعرفة فً  إكساب
 المفاهٌم االساسٌة للحرارة

 الحرارة

 تمدد الغازات 

  عالقة الضغط بدرجة
 الغلٌان

 تمدد السوائل 

 تمدد الجوامد 

  اإلشعاعانتقال الحرارة 

 ًالمحرار التفاضل 

 مشعاع كروكس 

  طرق انتقال الحرارة
  وتطبٌقاتها

 
نظري
 +

 عملً

 
 إمتحان

ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً

3 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة 

 للمٌكانٌك

 مٌكانٌك الجوامد والموائع

   العزومتحقٌق قانون 

 المٌزان 

  تحلٌل القوى على السطح
 المائل

 المضخة الماصة 

 المضخة الماصة الكابسة 

 ًالتعجٌل االرض 

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 

  تكون الصور فً المراٌا
 المستوٌة

  تكون الصور فً المراٌا
 الكروٌة

 تكون الصور فً العدسات 

  الزٌغ الكروي فً المراٌا
 والعدسات

  تحقٌق قانونً االنكسار
 والزاوٌة الحرجة

 انكسار الضوء فً الماء 

  تحلٌل الضوء فً الموشور

نظري
 +

 عملً
 
 

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً
 



 المجسم

  تكون الصور فً المراٌا
 الكروٌة

  ًالزٌغ اللونً والزٌغ الاللون
 فً العدسات

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 

 للعارض
 
 
 
 

 العارض فوق الراسً

 عرض السالٌدات 

 مزج وطرح االلوان 

  دراسة التأثٌرات
 المغناطٌسٌة

نظري
 +

 عملً

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً
 

 
 
7 

 
 
 
 

 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة فً 
االساسٌة المفاهٌم 

 للكهرباء

الكهربائٌة واالمواج 
الكهرومغناطٌسٌة الدقٌقة  

 )الجزء االول (

 ًالجرس الكهربائ 

 الرافعة المحولة الكهربائٌة() 

   المحولة الكهربائٌة
 )الخافضة (

 التٌارات الدوامة 

 
 

نظري
 +

 عملً
 

 
 

 امتحان
ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً
 
 

 
 
8 

 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

المعرفة فً إكساب 
المفاهٌم االساسٌة 

 للكهرباء

الكهربائٌة واالمواج 
الكهرومغناطٌسٌة الدقٌقة  

 )الجزء الثانً  (

 ًالحث الكهرومغناطٌس 

 لتٌار المتناوبمولد ا 

 لتٌار المستمرلد امو 

 ًالمحرك الكهربائ 
 التٌارات الدوامة •

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 
 

 تجربة
 المجهر المركب

 

نظري
 +

 عملً
 

 
 امتحان

ٌومً   
ونشاط 
 ٌومً
 
 

 نظريمراجعة شاملة بتجارب الفصل إكساب المعرفة فً  13×ساعة 2 



 
11 
 
 
 
 

 مجموعة
=26 

 الفٌزٌائٌة المفاهٌم 
 

 االول
 

 +
 عملً
 

نشاط 
 ٌومً
 
 

 
 
12 
 
 
 
 

 13×ساعة 2
 مجموعة

=26 

إكساب المعرفة فً 
 الفٌزٌائٌة المفاهٌم 

 

الفصل مراجعة شاملة بتجارب 
 االول
 

نظري
 +

 عملً
 

 
نشاط 
 ٌومً
 
 

 
 
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+
17 

+18+
19+

20 

 تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة

21+
22+

23 
 تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة

24 
 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
 التحوٌل للنظام الثنائً 

 التحوٌل للنظام العشري •
 قوانٌن جبر المنطق )جبر بوول(

تحقٌق جبر بوول باستخدام 
 البوابات االلكترونٌة المنطقٌة

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً



25 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة لدوائر 

 المنطق

  بوابة أو ونقٌضتها 
   OR/NOR  

  بوابة و ونقٌضتها 
 AND/NAND 

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

26 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

إكساب المعرفة فً 
المفاهٌم االساسٌة لدوائر 

 المنطق

 ,XOR, NOR ركبةلما بوابات
 NOTكال ، البوابة 

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

27 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك

 الجامع النصفً والجامع التام
 مولد النبضات

 الطارح النصفً • 
 

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

28 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك
العداد التصاعدي والتنازلً 

 واشارات المرور

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

29 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك
مراجعة عامة لتجارب الفصل 

 الثانً

نظري
 +

 عملً

نشاط 
 ٌومً

30 
 13×ساعة 2

 مجموعة
=26 

 كذلك
 

 امتحان عملً  شامل
 

 عملً

 
امتحان 
 فصلً
 
 

 : .البنٌة التحتٌة11
 كتب المقررال 
  

 كتب المقرر : االجهزة ووسائل االٌضاح فً الفٌزٌاء 
 تألٌف : أ.م فٌاض عبد اللطٌف نجم 

 م. ضٌاء عبد علً توٌج           
 

 )المراجع الرئٌسٌة )المصادر 
 

 كتب المقرر : االجهزة ووسائل االٌضاح فً الفٌزٌاء 
 تألٌف : أ.م فٌاض عبد اللطٌف نجم 

 م. ضٌاء عبد علً توٌج           
 

  الكتب والمراجع التً ٌوصى
 والتقارٌر(بها)المجالت العلمٌة 

 

 االجهزة ووسائل االٌضاح فً الفٌزٌاء 
 تألٌف : أ.م فٌاض عبد اللطٌف نجم 

 م. ضٌاء عبد علً توٌج           
 

توجٌه الطلبة لمتابعة ما ٌرد من موقع علم الفٌزٌاء       المراجع االلكترونٌة،موقع االنترنت
 متعلق بكافة التجارب العلمٌة المخصصة له  

 تم إضافة: خطة تطوير المقرر الدراسي . 12

 مشعاع كروكس 
 طرق انتقال الحرارة وتطبٌقاتها 

 تكون الصور فً المراٌا الكروٌة 

 ًالتعجٌل االرض 

  العدساتاللونً والزٌغ الاللونً فً الزٌغ 

 ًالطارح النصف 

  ًالتحوٌل للنظام الثنائ 

 عشريالتحوٌل للنظام ال 

 التٌارات الدوامة 



 

                        
 
 
 
 
 
 

 :)االجهزة ووسائل االٌضاح (مشرف المختبر التعلٌمً 

 محمود أ.م.د. هناء شكر  
 اساتذة المختبر:

 شهاب أ.د. علٌة عبد المحسن
 أ.د. بشرى هاشم حسٌن

 ابراهٌم احمد سمٌرة أ.م. د. 
   مهدي شذى هاشمأ.م.د. 

 حسون أ.م.د. حنان كاظم
 ٌونس عبدالجبارم.د. تغرٌد أ.

  علً خلٌفة سعدم.د. 
 حسٌن م.د. عائشة علً
 حمٌد م.د. حٌاة خلف

 م. هبة ممتاز علً
 م.م. رحاب نصر فاضل

 كزٌن موسى ابراهٌمم.م  
 عبدالحمٌد نبراس تحسٌنم.ر.فٌزٌاوٌٌن 

 
 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

  قسم الفيزياء / المركز علميالقسم ال .2

 الفيزياء النووية  اسم / رمز المقرر  .3

 أشكال الحضور المتاحة  .4
محاضرات حضورية وحسب الجدول الرسمي لقسم الفيزياء 

المرحلة الرابعة وكذلك االمتحانات وحسب التعليمات داخل القسم /

 في الكلية.

 2022-2021 الفصل / السنة  .5

 ساعة اسبوعيا )عملي( 2)نظري(+اسبوعياات ساع  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/2021/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . وكيفية تصنيفها الى انواع حسب اعدادها الكتلية والذريةساسية االالنواة وخصائصها معنى التعرف على 

النووي   التركيب  وحساب  معرفة  النوى  استقرارية  مدى  تفسير  في  الدور  لها  كان  التي  النووية  والنماذج 

 .طاقات الربط والفصل وكيفية تحديد النوى االكثر استقرارلمختلف النوى االيزوبارية 

 .التعرف على انواع االشعة النووية وخصائص كل نوع ومخاطرها وكيفية التعامل معها

النووي المالئم لكل نوع من انواع االشعاعات النووية من خالل التعرف على المقطع تحديد نوع التفاعل  

 .العرضي للتفاعل وقدرة االيقاف

 االطالع على االجهزة الخاصة بمجال الفيزياء النووية مثل المفاعالت النووية بانواعها والمعجالت. 

 
 

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

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

 البرنامج. 



 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ

 اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلمية التربوية -1أ
 واستخدامها لخدمة المجتمع النووية )نظري وعملي( مادة  معرفة وفهم تمكين الطالب على  -2أ

  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 التعامل مع جميع انواع االشعة النووية. يكتسب مهاره في مجال  - 1ب 

  . التدريع من االشعاع وقياس االنواع المختلفة من الجرع االشعاعيةالعمل في مجال   - 2ب 

      

 طرائق التعليم والتعلم       

شرح تفصيلي للمادة مع توضيح المصطلحات العلمية وعرض صور عدة تخص الموضوع من خالل  

المرحلة الرابعة. واجراء -المحاضرات الحضورية داخل الكلية وحسب الجدول الرسمي لقسم الفيزياء 

 ص المادة في داخل القسم.ختجارب مختلفة وممارسة بعض القياسات النووية المهمة للبيئة ت

 

 طرائق التقييم       

 

شهرية  وفصلية وحسب التعليمات داخل القسم في   تحريرية امتحانات  طرح اسئله متنوعه تخص المادة مع

 .الكلية

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ممارسة اسلوب الحوار مع الطالب.-1ج

 عرض وسائل وصور امام الطالب مع طرح اسئلة تثير التفكير. -2ج

 . تقديم تقارير تخص موضوع معين بالماده -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 توجيه الطلبة باالطالع على المواضيع المختلفة التي تخص المادة     

  

 طرائق التقييم     

 استخدام طريقة االسئلة والمناقشة.

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 أكتساب الطلبة بعض المهارات الخاصة بكيفية التعامل مع المصادر المشعة.-1د 

 أكتساب الطلبة بعض المهارات الخاصة بشروط السالمة واالمان في داخل مختبرات النووية.-2د 

     



 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3 9 
معرفة بعض المفاهيم  

 االساسية بالنسبة للنواة 

 

الخواص الثابتة   -1

للنواة مثل:الكتلة،  

الشحنة ،حجم النواة 

والخواص الحركية  

 للنواة

تعاريف )   -2

النظائر ، االيزوبارات  

، االيزوميرات ،  

 االيزوتونات( 

 خاصية التناظر

 نظري 
اختبارات 

 واسئله

4+5+6 

         9             

 

 

 

التعرف على التركيب 

 النووي

 طاقة الربط  -1

معدل طاقة  -2

 الربط

حساب طاقات   -3

 الفصل 

خط االستقرار والوفرة -4

 الطبيعية 

 امتحان فصلي  نظري 

7+8+9 9 
يز بين النماذج  يالتم

 النووية

نموذج قطرة   -1

 السائل  

نموذج القشرة   -2

 النووية 

 ماذج نووية اخرىن-3

 نظري 
اختبارات 

وعرض وسائل 

 ايضاحية

10+11+12 

+13 12 
التعرف على معنى النشاط 

االشعاعي وانماط  

 االنحالل النووي

ظاهرة النشاط  -1

االشعاعي 

 والفعالية

طرق انتاج   -2

 النظائر المشعة 

التوازن   -3

 االشعاعي

انماط   -4

االنحالل)الفا,بيتا  

 وكاما( 

المتسلسالت النشطة -5

 .اشعاعيا

نظري  

 +عملي 

اسئله مثيره  

باالضافة  للتفكير

الى االمتحان 

 الفصلي 

13+14+15 9 
ل فاعتمعرفة طرائق 

 مع المادة  النووي االشعاع

 قدرة االيقاف -1

 المدى-2

تفاعل الجسيمات  -3

المشحونة 

والغير 

المشحونة 

واشعة كاما مع  

 .المادة

: التدريع من )تحديث( 

النووي والمواد   االشعاع

المستخدمة لكل نوع من 
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المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب 

 االنترنيت ،.....

عرض عدة برامج تطبيقيه منها:اقامة ورش عمل ودورات تدريبية ملعرفة اجراءات السالمة  
املستخدة   املواد  انواع  ملعرفة  عمل  واقامة ورش  املشعة.  املصادر  مع  التعامل  عند  الالزمة 

ال   برانمج  ابستخدام  املختلفة.  االشعاعات  من  التدريع  مبحاضرات    Meetالغراض 
 وقنوات التليكرام. classroomمنصات التعليم مثل ال  تفاعلية الكرتونية وابقي 
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اضافة بعض المواضيع الفرعية للمادة والتي لها عالقة بموضوع التدريع  وحسابات الحصيلة  

 النيوترونية  وحدود وفترات التعرض لالشعاع وعامل المخاطرة.
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