
 الصرفةللعلوم  التربية  -الكليـــة :

 الفيزياء -القســـم:

 األولى -المرحلة :

Subject Code NO. 

 - ELP021 1 والمغناطيسيةالكهربائية
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 - MAP031 3 الرياضيات

 - MEP011 4 الميكانيك
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017ع ن ت  علم النفس التربوي  7- 

016اس ت  اسس التربية  8 - 

013ح ق  حقوق انسان وديمقراطية  9 - 
 

 الثانية -المرحلة :

Subject Code NO. 

 - ELP032 1 والمغناطيسيةالكهربائية

 - OPP012 2 البصريات

 - MAP022 3 الرياضيات

 - WMP042 4 والحركة الموجيةالصوت 

م الفلك عل  SSP052 5 - 

017ع ن  علم النفس   6- 

015من ب  منهج البحث العلمي   7- 

015ا ت  ادارة تربوية   8- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالثة -المرحلة :

Subject Code NO. 

 - ELP013 1 االلكترونيات

 - THP033 2 الثرموداينمك

الجزيئية و الذرية  ATP023 3 - 

تحليليالميكانيكال  AM P043 4 - 

018ط ت  طرائق تدريس   5- 

019ا ص ن  االرشاد والصحة النفسية   6-  

 

 الرابعة -المرحلة :

Subject Code NO. 

 - SOP024 1 الحالة الصلبة

 - NUP014 2 النووية

 - QUP034 3 فيزياء الكم 

 - LAP044 4 الليزر  

 -EMR46 5 النظريات الكهرومغناطيسية 

م ت 019 المشاهدة والتطبيق  6- 

018ق ت  القياس والتقويم  7- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELP021 والمغناطيسيةالكهربائية  مرحلة االولى ال اجباري 

 7ساعات عملي                       الوحدات :  3( ساعة نظري 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج



 ) يعطي صورة اولية عن افق التعامل مع المجال الكهربائي والمغناطيسي بمنظار فيزيائي (  

تزويد الطلبة بخبرة في كيفية ربط الدوائر والمتسعات والتعامل مع ( الهدف من تدريس المنهج 
 المجاالت الكهربائية المختلفة ( 

 نتائج التعليم :

 ان يمتلك الخريج من المنهج خلفية علمية في مجاالت التعامل االلكتروني . 

 المواضيع :

 ساعات ( 9)الفصل االول : قانون كولوم 

الشحن بواسطة التوصيل  -5قانون حفظ الشحنة  -4المادة والشحنة  -3الشحنات الكهربائية  -2تركيب الذرة -1

نواة الذرة في تجربة  -9تحقيق قانون كولوم -8قانون كولوم  -7الموصالت والعوازل واشباه الموصالت  -6

 انظمة الوحدات . – 10رذرفورد 

 ساعات (  10 الفصل الثاني : المجال الكهربائي  )

المجال بالنسبة لشحنة  -4مجال ثنائي االستقطاب  -3حساب شدة المجال الكهربائي -2المجال الكهربائي -1

االستنتاجات من قانون كاوس فيما يخص  -7قانون كاوس  -6خطوط القوة الكهربائية -5مستمرة التوزيع 

المجال  -9خارج موصل مشحون  االستنتاجات من كاوس فيما يخص المجال -8الشحنة داخل الموصل 

المجال قريبا من  -11المجال لصفيحة موصلة وغير محددة المساحة  -10لمستوى مشحون وغير محدود 

تجربة قطرة  -13المجال بين صفيحتين موصلتين متوازيتين ومشحونتين  -12الخارج الي موصل مشحون 

 الزيت لمليكان .

 ت (ساعا 9الفصل الثالث : الجهد الكهربائي )

قاعدة  -5جهد كرة موصلة مشحونة  -4فرق الجهد الكهربائي -3الجهد الكهربائي -2الطاقة الكامنة الكهربائية -1

مولد فان دي  -9اقتسام الشحنة بواسطة الموصالت  -8انحدار الجهد  -7السطوح المتساوية الجهد  -6الطاقة 

 كراف .

 ة (ساع 15)الفصل الرابع : المتسعات والمواد العازلة 

ربط المتسعات على  -4المتسعة ذو الصفيحتين المتوازيتين  -3المتسعات الكهربائية  -2السعة الكهربائية -1

الطاقة  -8متجه االزاحة الكهربائية  -7متجه االستقطاب  -6تأثير العوازل على السعة  -5التوالي والتوازي 

 ية الجزئية للشحنات المختلفة على العازل .النظر -10معامل العزل والنفوذية  -9المخزونة في المتسعات 

 ساعات (  10الفصل الخامس : التيار والمقاومة ) 

المقاومة القياسية والثابتة والمتغيرة  -4المقاومة وقانون اوم –المقاومة النوعية  -3الدائرة الكاملة  -2التيار -1

كثافة  -9فرق الجهد والمقاومة  -8تيار قياس ال -7تغير المقاومة مع درجة الحرارة  -6حساب المقاومة  -5

 معدل التيار والقيمة المؤثرة له . -11قنطرة وينستون  -10التيار 

 

 ساعات (  7الفصل السادس : دوائر التيار المستمر  )

 جهد -4فرق الجهد بين النقاط في الدائرة الكهربائية  -3معادلة الدائرة الكهربائية -2القوة الدافعة الكهربائية -1

الشبكات  -7ربط المقاومات على التوالي والتوازي  -6موزع الجهد  -5االطراف لمقر القوة دافعة كهربائية 

 قياس القدرة والطاقة . -10القدرة  -9قوانين كرشيوف  -8التي تحتوي على مقرات للقوة الدافعة الكهربائية 

 ت ( ساعا 7الفصل السابع : القوة الدافعة الكهربائية الكيمياوية ) 

 -7الخلية الجافة  -6االستقطاب  -5خلية التكالشية  -4خلية دانيال  -3الخاليا الكهربائية  -2جهد القطب -1

الطاقة  -11تحلل الماء كهربائيا  -10التحليل الكهربائية  -9الخاليا العيارية  -8بطارية الخزن الرصاصية 

القوة الدافعة  -14القوة الكهربائية ليلتير  -13مسن القوة الدافعة الكهربائية لتو -12الكهربائية الحرارية 



المزدوج  -17اعتماد القوة الدافعة الكهربائية على درجة الحرارة  -16تأثير ثومسن  -15الكهربائية لسبيك 

 المعادلة االساسية للمزدوج الحراري وتطبيقاتها . -18الحراري 

 ساعات (  7الفصل الثامن : المجال المغناطيسي ) 

مدارات الشحنات  -4خطوط الحث , الفيض المغناطيسي  -3الحث  –المجال المغناطيسي  -2المغناطيسية -1

القوة والعزم على دائرة تامة  -7القوة على موصل يحمل تيار  -6السايكلوترون  -5في المجاالت المغناطيسية 

سي المؤثر على التيار الكهربائي العزم المغاطي -8على شكل دائرة وعلى شكل سولينويد  –على شكل مستطيل 

. 

 

  Electricity by searsالكتاب المنهجي :

 الكتاب المساعد 

1- Electrictal magnetism by halliday and Resnick 
 الكهربائية والمغناطيسية    تأليف الدكتور يحيى عبد الحميد  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THP041 وخواص المادةالحرارة  الصف : االول  اجباري 

 4( ساعة نظري                     الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج :

 منهج عام حول الحرارة واشكالها وقوانين الثرموداينمك وخواص حاالت المادة  

 الهدف من تدريس المنهج :

 اكتساب الطلبة مهارات حسابية حول الشغل وقوانين الغازات وطرق التعامل معها . 

 نتائج التعليم :



يمتلك المنجز لهذا الكتاب القابلية على حل مسائل الطاقة وطرق التحويالت الحرارية وذو قابلية على 
 تحديد الخواص الميكانيكية للمواد بالحسابات . 

 المواضيع :

 ساعات (  6الفصل االول : ) 

 درجة الحرارة  -1

 قياس درجة الحرارة  -2

المحرار الغازي ذو الحجم الثابت  –المطلق  –الفهرنهايتي  –انواع المحارير : السليزي -3

 محرار المقاومة الكهربائية المحرار المزدوج . –ذو الضغط الثابت  –

 –تمدد االجسام الصلبة  –التمدد الحراري  –تأثير درجة الحرارة على حاالت المادة  -4

 –حمل  –صيل تو –طرق انتقال الحرارة  –تمدد الغازات  –تمدد االجسام السائلة 

 اشعاع .

كيفية الوصول الى درجات الحرارة  –العوامل المؤثرة على درجتي االنجماد والغليان  -5

 المقاومة النوعية . –الحرارة النوعية للمواد الصلبة والسائلة والغازية  –الواطئة 

 ساعات (  8الفصل الثاني : الحرارة والقانون االول للثرموداينمك  )

كمية الحرارة ودرجة    –كمية الحرارة والحرارة النوعية  –الحرارة شكل من اشكال الطاقة     

حساب الشغل وكمية الحرارة  –المكافئ الميكانيكي للحرارة  –الحرارة والشغل  –الحرارة 

 القانون االول للثرموداينمكية تطبيقات على القانون االول . –لعملية ثرموداينمك

 ساعات (  6: الغازات  ) الفصل الثالث

الطاقة الداخلية  –المعادلة العامة للغازات  –كي لوساك –بويل شارل  –قوانين الغازات     

 مسائل . –انواع الحرارة النوعية للغاز ) حجم ثابت , ضغط ثابت ( االنضغاطية  –للغاز 

 

 ساعات ( 6الفصل الرابع : السوائل )

الشد السطحي في السوائل  –متوسط الضغط  –في السوائل الضغوط  –الكثافة والوزن النوعي 

 زاوية التماسك . –والخاصية الشعرية 

 ساعات ( 10)الفصل الخامس : الخواص الميكانيكية للمواد الصلبة 

 –قانون هوك  –انواع المرونة  –معامل المرونة  –المرونة  –المطاوعة  –االجهاد  –المقدمة 

 مسائل –اللي 

 ساعات (  8) الفصل السادس : الخواص المغناطيسية والكهربائية للمواد 

 –ظاهرة التوصيلية المفرطة  –تصنيف المواد حسب التوصيلة الكهربائية  –المقدمة 

تصنيف  –الحث المغناطيسي  –المغناطيسية وتأثيراتها  –اصل المغناطيسية  –المغناطيسية 



الدايا مغناطيسية –المغناطيسية والبارامغناطيسيةانواع المواد  –المواد المغناطيسية 

 الصفات االخرى . –الهسترة المغناطيسية –الفيرومغناطيسية

 

 

 الكتاب المنهجي :

 الحرارة وخواص المادة : تأليف الدكتور كاظم احمد محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAP031 الرياضيات  مرحلة االولى ال اجباري 

 6ساعات نظري                                    الوحدات :  3ساعات التدريس المخطط لها : 

 وصف المنهج :

 يتضمن المنهج معرفة المبادئ االساسية للتفاضل والتكامل والعمليات الرياضية االخرى  

 الهدف من تدريس المنهج :

 يهدف الى تعليم الطلبة طرق حل للمعادالت التفاضلية والتكاملية

 نتائج التعليم :

ب الطالب المهارات العلمية وتنمية االفكار العلمية في حلول المسائل الرياضية في موضوع اكسا
 المنهج

 المواضيع :



Chap . 1 

. The rate of change of a function 

a-Coordinates for the plan  

b-The slope of a straight line  

c-Equation of a straight line  

d-Function and graphs  

e-Absolute values  

f-Tangent lines and slopes of quadratic and cubic curves  

g-The slope of the curve y=f(x):Derivatives 

h-velocity and other Rates of change  

i-Limits 

j-Infinity 

 

Chap.2 

 Derivatives of algebraic functions 

a-Polynomial functions and their Derivatives  

b-Derivatives of products , power and Quotients  

c-Implicit Differentiation and fractional powers  

d-Derivatives of composiite 

e-Functions of the chain Rule  

f-Continuity 

g-A Brief review of trigonometry  

h-Derivatives of trigonometric functions  

i-Parametric equations  

j-Newton ,s methods for approximating roots of equations  

 Chap. 4 

 Transcendental Functions 

a-Invers Functions 

b-The inverse Trigonometric Functions. 

c-The Derivatives of the inverse Trigonometric Function . 

d-The natural logarithm and the Derivative of 1nx. 

e-properties of Natural logarithms, the graph of y=1nx. 

f-The exponential function . 

. uand  a xThe functions  a-g 



aThe function y=log u-h 

i-Applications of Exponential and logarithmic functions . 

 

 Chap.5 

 Integration 

 a-The indefinite integral  

b-Applications of indefinite integration . 

c-Differentation and Integration of sines and cosines  

d-Area under the curve . 

e-The definite integral . 

f-Area between two curves. 

 

 Chap.6 

 Methods of Integration 

a-Basic Integration for mulas. 

b-Integration by parts. 

c-products and powers of Trigonometric Functions . 

d-Even powers of sines and consines 

using trigonometric  2u– 2, a2+u2 , a2a-2,Ju2+u2Integrals with terms Ja-e

substation  

f-Integrals Involving ax + bx + c . 

g-The integrations of Rational Functions and partial Fractions. 

h-Improper Integrals. 

i-double integrals. 

j-Triple Integral-Volume  

 

Chap.7 

Hyperbolic Functions  

a-Definitions and Identities. 

b-Derivatives and Integrals. 

c-Inverse Hyperbolic. 

Chap.8 

Plane analytic geometry 

a-Curves and equations . 

b-Tangent and normals . 



c-Distance between two points . 

d-The Circle. 

e-The Parabola . 

f-The Ellipse . 

g-The hyperbola . 

h-Section of a cone. 

Chap.9 

Polar coordinates 

a-The polar coordinate system. 

b-Graphs of polar equations. 

c.Polar Equations of the conic sections and other curves. 

d-Integral in polar coordinates. 

 الكتاب المنهجي 

 

Edition thCalculas  and Analytic geometry by George B . Thomas 7 

 

 

 MEP011 الميكانيك  مرحلة االولى ال اجباري 

 7ساعات عملي                         الوحدات :  3ساعات نظري و3التدريس المخطط لها : ساعات 

 وصف المنهج :

 منهاج يشمل قوانين الحركة والقوة والشغل والطاقة وحفظهما 

 الهدف من تدريس المنهج :

 اكتساب المتلقي مهارات بالتعامل مع قوانين نيوتن وحسابات الشغل ومبادئ حفظ الطاقة  

 نتائج التعليم :

 المواضيع :

 ساعة  6. وحدات القياس او القياس ويتضمن:     1

 )االشياء التي يمكن قياسها،أنظمةالقياس،الطول ،الزمن ،الكتلة ،ملخص, أسئلة ومناقشة.(

 ساعة  10                                       -. الحركة في خط مستقيم وتتضمن:2

السرعة،السرعةالخطية،التعجيل،التعجياللثابت،سقوط االجسام  )الحركة ،الموضع ،معدل

 الحر،ملخص،أسئلةومناقشة،مقالة علمية متقدمة .(

 ساعة  7                                                       -.المتجهات وتشمل :3



ة لجمعها )الكميات المتجهة،الكميات غير المتجهة،جمع وطرح وضرب المتجهات،الطرق الهندسي

وطرحها، متجه الوحدات ،الضرب العددي،الضرباالتجاهي،الضرب العددي الثالثي،الضرب االتجاهي 

 الثالثي, المتجهات وقوانين الفيزياء وتطبيقات،ملخص،اسئلة ومناقشة.(

 ساعة 10. الحركة وتتضمن:                                                             4

بعدين ،الحركة في ثالثة أبعاد،معنى السرعة الدقيقة ،معنى التعجيل الدقيقة،حركة القذيفة )الحركة في 

،تحليل  حركة القذيفة،السرعة النسبية في بعد واحد ،الحركة النسبية عند السرع العالية،الحركة في 

 بعدين.(

 ساعة 10                                                   -. القوة والحركة وتتضمن:5

)لماذا تتغير الدقائق سرعتها ،قانون نيوتن االول ، القوة ،  الكتلة ،قانون نيوتن الثاني ،قانون نيوتن 

الثالث ،الكتلة والوزن، أجهزة قياس ،تطبيقات قوانين نيوتن في الحركة ،االحتكاك،قانون االحتكاك ،قوة 

 قوى الطبيعة )مقال(،ملخص، اسئلة ومناقشة .(السحب والسرعة النهائية ،الحركة الدائرية المنتظمة ،

 

 

 ساعة  6       -. الشغل والطاقة ويشمل :6

)الشغل :الحركة في بعد واحد مع وجود قوة ثابتة ،الشغل : الحركة في بعد واحد مع وجود قوة متغيرة 

العالية ،موضوع ,الشغل المنجز بواسطة نابض ،الطاقة الحركية ،القدرة ، الطاقة الحركية عند السرع 

 رياضي يتعلق بشكل مباشر , ملخص، أسئلة ومناقشة(

 ساعة  6        -. حفظ الطاقة ويشمل :7

قوة -قوة الجاذبية ,ج-قوة النابض،ب-)قوانين الحفظ ،الطاقة الكامنة نظرة عامة ،نظرة النواع القوة ،أ

نحني الطاقة الكامنة , حفظ الطاقة , االحتكاك تعريف الطاقة الكامنة ،القوة المحافظة وغير المحافظة ،م

 الكتلة والطاقة ،تكميم الطاقة ,ملخص ,اسئلة ومناقشة ,مقالة علمية .(

 -أنظمة الدقائق او منظومات الدقائق )الجسيمات( وتشمل :. 8

( زخم منظومة 4( الزخم , )3(قانون نيوتن الثاني لمنظومة جسيمات , )2(مركز الكتلة , )1)

 ( أسئلة ومناقشة .7( ملخص , )6الزخم , )(حفظ 5جسيمات , )

 -. التصادمات وتشمل:9

(التصادمات غير 4(التصادمات المرنة في بعد واحد ،)3(الدفع والزخم ،)2(معنى التصادم ,)1)

 (اسئلة ومناقشة .7(ملخص ,)6(التصادمات في بعدين , )5المرنة في بعد واحد ، )

 -. الحركة الدورانية وتشمل :10

(الدوران مع تعجيل زاوي ثابت 3(الكميات الزاوية لمتجهات, )2رات الدورانية ,)(المتغي1)

(حساب عزم القصور 6(الطاقة الحركية والدورانية ,)5(المتغيرات الخطية والزاوية ,)4,)



–الطاقة –(نظرية الشغل 9( قانون نيوتن الثاني للدوران ,)8(عزم القوة ,)7الذاتي الدوراني ,)

 ( اسئلة ومناقشة .11( ملخص, )10)الطاقة ,–القدرة 

 -. الحركة الدائرية المتجانسة وتشمل :11

( التعجيل المركزي 4( الطرق المنحنية ,)3( القوة المركزية , )2(الحركة في مسار دائري ,)1)

 (اسئلة ومناقشة .6(ملخص ,)7( التعجيل المماس ,)6( القوة المركزية والمالحة الجوية , )5, )

 

 

 

 -رج والزخم الزاوي ويشمل :. التدح12

( الزخم الزاوي 4(قانون نيوتن الثاني في شكله الزاوي , )3( الزخم الزاوي ,)2(التدحرج ,)1)

(تطبيقات على الفقرة 6(قانون حفظ الزخم الزاوي ,)5لجسم صلب يدور حول محور ثابت , )

 ( اسئلة ومسائل.8( ملخص , )7( )5,)

 

 -. الجاذبية وتشمل :13

( اثبات 4(ثابت الجاذبية , )3( قانون نيوتن في الجاذبية ,)2عامة حول الجاذبية ,)(نظرة 1)

( الكواكب 7(الطاقة الكامنة للجاذبية ,)6( الجاذبية عند سطح االرض , )5نظرية القشرة , )

(موضوع او مقالة علمية حول االقمار الصناعية , 8واالقمار الصناعية )قوانين كبلر (, )

 أسئلة ومناقشة .( 10(ملخص ,)9)

 

 .النسبية الخاصة  وتشمل :14

 ( ظاهرة دوبلر . 4( تحويل السرعة , )3( أنكماش الطول , )2(تحويالت لورنتز , )1)

 

 

 الكتاب المنهجي :

  1991الميكانيك : تأليف الدكتور طالب ناهي الخفاجي سنة الطبع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 017 لغة عرب اللغة العربية  المرحلة االولى  اجباري 
 

 4( ساعة                                الوحدات : 2) ساعات التدريس المخطط لها :

يغطي هذا الموضوع مختارات من الشعر العربي وقصتين من القران الكرين ومكونات الجملة  وصف المنهج :

 االسمية والفعلية 

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظرة عامة عن مكونات الجملة االسمية وماهوالمبتدا والخبر والجملىة الفعلية الصرف المجرد والمزيد  

 نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر على معرفة قصة اصحاب الكهف ماهي عالمات الترقيم ومكونات 
 الجملة الفعلية واالسمية

 

 المواضيع :

 ان الكريم اختيار قصتين من سورة الكهف وسورة الضحى واالستعانة بتفاسير القران الكريم عند الحاجة القر -1

 مختارات من الشعر العربي القديم والحديث -2

 النحو والصرف الجملة االسمية والفعلية المبتدا والخبر وكان واخواتها والمفاعيل والحل والتوابع  -3

 المشتقات ) اسم الفاعل واسم المفعول ( الصرف المجرد والمزيد و -4

 النطق والرسم ) الحروف الشمسية والقمرية وكتابة الهمزة وكتابة التاء  -5

 عالمات الترقيم  -6

 

 الكتاب المنهجي :

 

 



 

 

 

 

 

 

 016ح  الحاسبات  المرحلة االولى  اجباري 
  

 4( ساعة عملي                     الوحدات : 2( ساعة نظري و)1) ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

 يغطي هذا الموضوع مكونات الحاسوب ومواصفاتها واجيالهاوالدوال الرياضية

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ومة  ايصال نظرة عامة عن جهاز الحاسوب وماهي مواصفاتها ومكوناتها ولغات البرمجة والمتغيرات الموس

 نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون قادر برمجة الحاسوب ومعرفة اجهزة االدخال واالخراج وماهي 
 االيعازات والدوال والبرمجيات الفرعية

 المواضيع :

 مقدمة مكونات الحاسبة ومواصفاتها واجيالها  -1

 الخوارزميات والمخططات االنسيابية  -2

 الثوابت والمتغيرات والتعابير الرياضية  -3

 الدوال المنطقية والرياضية -4

 ايعازات لغة بيسك  -5

 المتغيرات الموسومة  -6

 المصفوفات  -7

 الدوال والبرامج الفرعية  -8

 الكتاب المنهجي :

 البرمجة بلغة بيسك الدكتور مهدي فاضل موسى  -1

 اساسيات برمجة الحاسبات الشخصية -2

 اسبة االلكترونية والبرمجة بلغة بيسك تاليف خالد ضاري و عبد الرحمن حامد الح -3
 



 

 

 

 

 017ع ن ت  علم النفس التربوي المرحلة االولى  اجباري 

 

 4( ساعة                                الوحدات : 2) ساعات التدريس المخطط لها :

وصف المنهج : المنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد ومتساوي ضمن الفقرات التي قسمت عليه , باإلضافة 

 إلى إنها تزود الطلبة بالنظريات والمهارات المطلوبة للتعليم 

الهدف من تدريس المنهج : تعريف الطلبة بعلم النفس التربوي وإستخدامه في عملية التعليم والتعلم , تزويد 

نظريات التعلم , تعريف الطلبة بالتطبيقات التربوية لنظريات التعليم وأسس عملية التعلم , تعريف الطلبة ب

 الطلبة بالخبرات الالزمة لعملية التعلم والتعليم من واقعية وتذكر ونسيان ونظرياتها 

تدريس الطلبة نتائج التعليم : يتمكن الطلبة من التعرف على نظريات التعلم وإستخدامها في عملية تعليم و

 وفق نظريات التذكر والنسيان 

 المواضيع :

 ساعات (                                                              6)                                                                               الفصالالول -1

م النفس ,علم النفس في التراث االسالمي,طبيعة علم النفس واهميتة مقدمة في علم النفس )التطوير التاريخي لعل

 ,اهدافةومجاالتة,مدارس علم النفس ,فروع علم النفس(

 السلوك  والعوامل المؤثرة فيه

النفس التربوي ,طرائق البحث في علم النفس  )تعريف السلوك(العوامل المؤثرة في السلوك العملية التربويةوعلم

 وعلم النفس التربوي.

                                                                   الفصل الثاني االنتباه واالدراك الحسي-2

 ساعات(6)

حساس واالدراك ,انواع معنى االنتباه,مشتقاتاالنتباه,العوامل المؤثرة في االنتباه ,االدراك الحسي ,معنى اال

 االحساسات

 ساعات(  4)                                                                                  الدافعية في التعليم  -3

 اهمية دراسة الدافعية ,طبيعة الدافعية ,طبيعة الدافعية ,الوظائف التعليمية للدافعية 

 الطلبة نحو التعليماستراتيجية استثارة دافعية 

 ساعات( 6)عملية التذكر والنسيان                                                                                  -4

 التذكر والنسيان,انواع التذكر ,)الذاكرة الحسية ,الذاكرة قصيرة المدى, الذاكرة طويلة المدى (



 ر والنسيان,سبل تحسين عملية التذكر,تفسير اسباب النسيان اسبابةالعوامل المؤثرة في عمليتي التذاك

 ساعات(  4)                                                                                        انتقال اثر التعليم- 5

تفادة من عملية االنتقال في عملية مفهوم انتقال اثر التعليم وانواعه,اهمية دراسة انتقال اثر التعليم ,كيفية االس

 التعليم والتعلم

 ساعات( 4)                                                                                         التغذية الراجعة -6

 الراجعة مفهوم التغذية الراجعة ,اهمية دراسة التغذية الراجعة ,انواع التغذية الراجعة ,تطبيقات التغذية

 

 ساعات(                                                                                4)                                                                                               التفكير -7

 نميتهمعنى التفكير انواع التفكير ,سبيل استثارة التفكير و ت

 ساعات( 10)نظريات التعلم                                                                                   -8

 النظريات االرتباطية وتطبيقاتها التربوية )بافلوف,سكنر(,)المفاهيم االساسية والتطبيقات التربوية(

 طبيقات التربوية(نظرية االستبصار )كوهلر(,)المفاهيم االساسية والت

 ساعات (                                                                                                 4)                                                                                  تعليم المفاهيم-9

 ليم المفهوماهميته ,طبيعته ,تعميم المفاهيم ,تع

 ساعات(                                                                                                4)                                                                              الفروق الفردية -10

 ي التدريسمعناها ,تأثيرها في التعلم ,كيفية مراعاتها ف

 

 الكتاب المنهجي :

 جامعة بغداد-(1981االلوسي,جمال الدين االلوسي ,علم النفس ) .1
 اسياسات علم النفس التربوي –توق,محي الدين وعدس ,عبدالرحمن  .2
 راحج,احمدعزت.اصول علم النفس  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 016اس ت  اسس التربية  المرحلة االولى  اجباري 

 

 (4( ساعة                          الوحدات : )2) ساعات التدريس المخطط لها :

 : المنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد وتساوي الفقرات المقسمة عليه  وصف المنهج

: تعريف الطلبة بعلم النفس التربوي وإستخداماته النظرية والتطبيقية في عملية  الهدف من تدريس المنهج

 التعلم 

 ين مهارات القياس والتقويم ودفع برامج قياس مثالية أكاديمياً : إكتساب المتعلم نتائج التعليم

 

 المواضيع :

 ساعات(                                                                 6)                                                           :معنى التربيةالفصالالول -1

 اهداف التربية ووظائفها

 خصائص التربية

 ساعات(                10)                                             االساس التاريخي للتربية الفصل الثاني -2

 التطوير التاريخيللتربية عبر العصور-

 البدائية ,وادي الرافدين ,الصينية اليونانية التربية قبل االسالم التربية العربية االسالمية -

 فها مناهجها,اساليبها, مراكزها ومؤسساتها,خصائصها()اهدا

 اعالم الفكر التربوي العربي االسالمي -

 )الغزالي ,ابن خلدون ,ابن سينا(

 ساعات(  6)                                                                        االساس االجتماعي للتربية -3

 الدور التربوي لألسرة-

 ر التربوي للمجتمع الدو -

 التربية وتنمية المجتمع  -

 تكافؤ الفرص التعليمة  -

 االعالم والتربية -

 

 



 ساعات( 4)االساس االقتصادي للتربية -4

 التربية واثرها في التنمية القومية -

 دور التربية في تنمية الموارد البشرية -

 العوامل االقتصادية في التربية 

 ساعات(  4)                                                                                        االساس العلمي– 5

 التربية والمنهج العلمي في البحث -

 التربية والتقدم العلمي والتكنولوجي-

 ساعات( 6)االسس الوطنية والقومية                                                                              -6

 التربية والوحدة الوطنية والقومية-

 1968تموز  17فلسفة التربية واهدافها في العراق بعد ثورة -

  دور التربية في مواجهة التحديات المصيرية لالمة العربية-

 ساعات(                                                             8)                                                                                          التربية الحديثة -7

 مميزات التربية الحديثة واهدافها -

 وظائف التربية المعاصرة  -

 ربوي الحديث )بسالوي ,روسو , جون ديوي(اعالم الفكر الت-

 ساعات(  6)االدارة التربوية -8

مفهوم االدارة , انماط االدارة . مهمات مدير المدرسة )التخطيط ,التنظيم , االتصال, التنسيق , الرقابة -

ة , مجالس االباء العالقات االنسانية اتخاذ القرارات( صفات المدير الناجح. العوامل المؤثرة في االدارة التربوي

 والمعلمين )اهدافها,ودورها(

 الكتاب المنهجي

 مهدي,عباس عبد .اسس التربية

 

 

 

 

 013ح ق  حقوقانسان والديمقراطية مرحلة االولى ال اجباري 
 



 2( ساعة نظري                                                الوحدات : 1) ساعات التدريس المخطط لها :

 المنهج :وصف 

يغطي هذا الموضوع تاريخ الحقوق البشرية  والجوانب الخاصة بالحرية للرجل والمراءة في المنظور الوضعي 
 . واالسالمي في اطار االعالن العالمي لحقوق االنسان

 الهدف من تدريس المنهج : 

 حقوق المرأة وشرعيتهاايصال نظرة عامة عن حقوق االنسان ومضامينها ومبادئها,حقوق االنسان في االسالم و

 نتائج التعليم :

بعد تلقي هذه المادة فان المتعلم يكون ملم بحقوق االنسان وماهي مواثيق التي حددت  هذه الحقوق وحقوق العمل 
 الجماعي والتشريعات الضامنة لهذه الحقوق  

 

 المواضيع :

االعالن العالمي لحقوق مضمون  -مضمون االعالن الفرنسي لحقوق االنسان –تاريخ حقوق االنسان  -1
 االنسان

شرعية حقوق  –مبادى االعالن االسالمي لحقوق االنسان  –حقوق االنسان في عصر االسالم  -2
 االنسان في االسالم

 حق االنتماء والجنسية  –حقوق االسرة  –الحقوق االنسانية  –الحقوق االساسية  -3
 نسان الدولية حقوق اال –حق المواطنة  –حق التملك  –حق العمل االجتماعي  -4
 ضمان الدولة االسالمية لحقوق االنسان  –ضمان العقيدة وااليمان  -5

 الكتاب المنهجي :

حقوق االنسان والطفل والديمقراطية .ماهر صالح عالوي واخرون ,دار ابن االثير للطباعة والنشر ,جامعة 
 الموصل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELP032 ية والمغناطيسيةالكهربائ مرحلة الثانية ال اجباري 

 5ساعة عملي               الوحدات :  3ساعة نظري   2ساعات التدريس المخطط لها :        

 وصف المنهج :

 نظرة عامة حول المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي وقوانينها.



 الهدف من تدريس المنهج :

 الطلبة المهارات الخاصة وتصميم الدوائر الكهربائية وكيفية التعامل مع الفيض المغناطيسي. أكساب

 نتائج التعليم :

يمتلك المنجز للمنهاج قابلية أحتساب وقياس المؤثرات العامة والخاصة  بمجالي التيار والفيض 
 المغناطيسي.

 ضيع :الموا

 ساعة  7    المجال المغناطيسي.  1

خية,  المجال المغناطيسي ,الفيض المغناطيسي , اتجاه المغناطيسي ,القوة على شحنة ) نبذة تاري

كهربائية متحركة في مجال مغناطيسي , حركة جسم مشحون بالكهربائية في مجال مغناطيسي , حركة 

جسم مشحون في مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدين , تجربة ثومسن لقياس النسبة بين شحنة 

 ,  مطياف الكتل ,  ظاهرة هول (لتهوكتااللكترون 

 ساعة  9                                          . بعض اجهزة القياس الكهربائية2

)القوة على موصل يسري خالله تيار كهربائي موجود في مجال مغناطيسي , عزم االزدواج على ملف 

نومتر ذو الملف المتحرك,  مقياس التيار ,  يمر خالله تيار كهربائي موجود في مجال مغناطيسي,  الكلفا

 ( ، التمارين مقياس فرق الجهد , الكلفانومتر القذفي

 ساعة  9      .  المجال المغناطيسي للتيار الكهربائي3

مغناطيسي لسلك مستقيم ,  ايجاد كثافة الفيض المغناطيسي لسافارت وتطبيقاته ,  الحث ا–)قانون بايوت

في نقطة واقعة على محور سلك دائري , ايجاد كثافة الفيض المغناطيسي في نقطة واقعة على محور 

, القوة بين سلكين مستقيمين طويلين متحركة ملف اسطواني ,  الحث المغناطيسي لشحنة كهربائية 

, تعريف االمبير ,  قانون امبير الدائري , ايجاد كثافة الفيض  يسري في كل منهما تيار كهربائي

المغناطيسي لسلك مستقيم طويل جدا باستخدام قانون امبير ,تعيين كثافة الفيض المغناطيسي داخل ملف 

 (Toroid، تعيين كثافة الفيض المغناطيسي داخل ملف على شكل حلقة ) اسطواني طويل جدا 

 ساعة  12ئية المحتثة   . القوة الدافعة الكهربا4

قانون لينز ,  قياس كثافة الفيض  -) القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الحركية, قانون فاراداي ,

،  المغناطيسي باستخدام ملف الحث,  قرص فاراداي,  المولد الكهربائي ,المجال الكهربائي المحتث

 ( التمارين

 ساعة   12 :.المحاثة  5

)الحث المتبادل , الحث الذاتي , الطاقة المخزونة في المجال المغناطيسي , كثافة الطاقة المغناطيسية  

 (، التمارين ربط المحاثات مع بعضها , المحولة الكهربائية , التيارات الدوامة 

 ساعة  10            :.التيار الكهربائي 6

الرادة   LXالرادة الحثية -Rط االتجاهي الى المقاومة (, المخطR.L.Cالتيار االني,  عناصر الممانعة )

للقدرة , القيمة الفعالة للتيار المتناوب والفولتية المتناوبة , المخطط  نيةوالممانعة ,القيمة اال XCالسعوية



، الرنين  ) دوائر بسيطة (ياالتجاهي لفرق الجهد , القدرة في دوائر التيار المتناوب ,الربط على التواز

 ( ، التمارين effect skinتاثير القشرة ) ، 

 . الخواص المغناطيسية للمواد 7

القابلية المغناطيسية  -4التيارات السطحية المكافئة  -3اصل الظواهر المغناطيسية  -2المقدمة -1

(X( والنفاذية )u وشدة المجال المغناطيسي )H  5-  االقطاب  -6المغنطة او شدة المغنطة

العزم المغناطيسي  -11عزم اللي على قضيب مغناطيسي  -10تمغنط قضيب  -9المغناطيسية 

 تمارين . -12

 . الفيرومغناطيسية8

نظرية  -4الطاقة المغناطيسية  -3الطاقة المستهلكة في الدورة  -2المواد الفيرومغناطيسية -1

اصل المقاطع المغناطيسية  -5( لتمغنط المواد الفيرومغناطيسية domain theoryالمقاطع ) 

نظرية لنجفان للغاز  -9نظرية لنجفان للدايامغناطيسية  -8قانون كوري  -7تأثير باركهاوسن  -6

 تمارين . -10البارامغناطيسية 

 المصدر : الكهربائية والمغناطيسية .

 تأليف : ابراهيم ناصر 

 الدكتور عبد الستار جواد

 الدكتور انور جميل سليم 

 

 

 

 

 

 

 

 OPP012 البصريات  مرحلة الثانية ال اجباري 

 7عملي               الوحدات :  3ساعات نظري  3ساعات التدريس المخطط لها :            

 وصف المنهج :

 منهج بنظرة شاملة حول الطبيعة الموجية والمعامالت البصرية والصورية للضوء.

 تدريس المنهج :الهدف من 



 المرايا والرؤيا البصرية بشكل علمي دقيق. استخدامحصول الطلبة على مهارات في 

 نتائج التعليم :

قابلية عامة على تفسير إلى تمكينهم  باإلضافةالطالب قابلية وضع تصاميم نظم معالجة بصرية  امتالك
 الظواهر الخاصة بالضوء.

 ضيع الموا

-1-CH 

 THE NATURE AND PROPAGATION OF LIGHT 

The nature of Light , wave from and rays , Huygens principles , Index of refraction , 

The electromagnetic Spectrum , problems .  

-2-CH 

 REFLECTION AND REFRA CTION 

Reflection and refraction at plane surface, the laws of reflection and refraction , Ray 

treatment of reflection and refraction , the principle of Reversibility, Fermats 

principle , problems.  

-3-CH 

SPHERICAL SURFACES 

Focal points and Focal lengths, Image formation, Virtual Images, conjugate points 

and planes, Convention of signs, Graphical constructions , the parallel Ray method, 

Oblique – Ray methods, Magnification , Reduced vergence, Derivation of Gaussian 

Formula, problems . 

 

 

-4-CH 

LENSES 

Thin lenses, focal points and focal lengths, Image Formation , Conjugates points and 

planes , the parallel –Ray method, The oblique- Ray method Use of lens formula, 

Lateral Magnifiaction , virtual Images , Lens Markers formula, Thin – Lens 

combinations, the power of a thin Lens , Derivation of the Lens Makers formula. 

Thick Lenes,  



Two spherical surfaces, Focal points and principal points ,Generel thick – Lens 

Formula  

Problems  

-5-CH 

. SPHERICAL MIRRORS 

Focal point and Focal Length, Graphical coustructions,Mirror Formulas, power of 

Mirrors, Thick mirrors, Thick – Mirror Formulas, other thick Mirrors , problems  

 -6-CH 

A BERRIONS OF LENSES AND MIRRORS 

A berrations , Spherical aberration of a lens , Spherical aberration of Mirrors, coma, 

Astigmatism ,curvature of field , kinds of aberration .  

-7-CH 

 OPTICAL INSTRUMENTS 

The eye , Defects of vision , Spectacle , the simple microscope Magnifier , Refracting 

telescopes, Normal magnification , the  reflecting telescope , camera, stops, the 

rangefinder, problems. 

 -8-CH 

 INTERFERENCE 

 s Experiment , Interference Fringes from a Double source,s principle , Young,Huygen

sBiprism , Other Apparatus ,Intensity Distribution in the fringe system , Fesnel, 

Depending on Division of the wave front , Coherent sources , Division of Amplitude.  

Michelson Interferometer, Circular Fringes, visibility of Fringes, Interformetric 

Measurements of Length, Twyman and Green Interferometer , Index of Refraction by 

Interference Methods, Reflection from a plane – parallel film , Fringes of Equal 

.s Rings, problems,Inclination , Newton 

-9-CH 

DIFFRACTION 

Fresnel fraunhofer diffraction , by a single slit, Further Investigation of single – slit 

Diffraction pattern, Rectangular Aperture, Resolving power with a Rectangular 

Aperture, Chromatic Resolving power of a prism, Circular Aperture, Resolving power 

of a Telescope, Resoling power of  a Microscope, The Double slit, qualitive Aspects 

of the pattern, Derivation of the Equation for the Intensity, Comparsion of the sigle- 



slit and Double – slite patterns, Distinction between Interference and Diffraction, 

problems. 

-10-CH 

POLARIZATION 

Polarization by Raflection , Representation of the Vibrations in light , polarization 

Angle and Brewsters  law , polarization by a pile of plates, law of Malus, polarization 

by Dichroic crystals polarization by Double Refraction, Nicolprism parallel and 

crossed Nicols, polarization by scattering , problems. 

 REFERENCES 

1-FUNDAMENTALS OF OPTICS  

FRANCIS A. JENKINS , HARVEYE  

WHITTE 

2-OPTICS 

SEARS. 

 

 

 

 الكتاب المنهجي :

Fundamentals of optics ,thiro edition ,Jenkins and white 

 

 MAP022 الرياضيات  مرحلة الثانية ال اجباري 

 6ساعات نظري                الوحدات :  3ساعات التدريس المخطط لها :            

 المنهج : وصف

 يتضمن المنهج معرفة المبادئ االساسية للتفاضل والتكامل والعمليات الرياضية االخرى  

 الهدف من تدريس المنهج :

 يهدف الى تعليم الطلبة طرق حل للمعادالت التفاضلية والتكاملية

 نتائج التعليم :

ائل الرياضية في موضوع اكساب الطالب المهارات العلمية وتنمية االفكار العلمية في حلول المس
 المنهج



 ضيع الموا

Infinite series -Chap.1. 1 

a . Finite and infinite sequence  

b . Finite and infinite series 

c . Convergence of Series – ratio and tests 

d . Estimation of the sum of series of constant terms  

Expansion of FunctionsPower series  -Chap. 2 

-Introduction  

- Taylor Series Expansion and Remainder ter 

- Convergeuce  of  power Series  

- Computation of Logarithms  

- C omputation of Trigonometric function  

Vectors -Chap. 3 

-Vector component and the unitvector( I and j ) 

- Addition and Subtraction of Vectors  

- Space Coordinates  

A . Cortisone coordinates  

b . Cylindrical coordinates  

c . Spherical coordinates   

-Scaler product of two Vectors  

-Vector product of two Vectors  

-Equation of lines and planes  

DifferentiationPartial   -Chap 4 

-Function of two or more variables  

-The gradient  

-The chain Rule for partial Derivatives 



-The Total Differential 

-Maxima ans Minima of functions of two Independent Variables 

-Higher – Order Derivatives 

-Exact Differentials  

-Derivatives of Integrals 

First Order Differential Equation -Chap. 5 

-Introduction 

-Equation with Variables Separable  

-Homogeneeous Equation  

-Nonhomogeneam Equation 

-Linear Equation  

-Equation with Exact Differentials  

Secound Order Differential Equations -Chap. 6 

-Introduction  

-Special Types of Second Order Equations  

-Homogeaeom Linear Equations 

-Nonhomogeaeam Linear Equations  

-Differentials Operators  

-Solution of Laplace Equation Vsing 

-Hu separation of Variables method  

 الكتاب المنهجي :

 edition thgeometry by George by Thomas. 7Calculus and Analytic  

 المعادالت التفاضلية الجزئية للكليات العلمية والهندسية

 جي فارلو –تأليف أس 

 بيت الحكمة  –جامعة بغداد  –ترجمة د . عطا هللا ثامر العاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WMP042 والحركة الموجيةالصوت  مرحلة الثانية ال اجباري 

 4ساعات نظري                           الوحدات :  2ساعات التدريس المخطط لها :            

 وصف المنهج:

يتضمن المناهج األساسية ,الحركة الموجية ,نظرية األهتزاز ,الحركة التوافقية البسيطة 

 ,األضمحاللواألهتزازات بأنواعها .

 الهدف من تدريس المنهج :

 الطلبة بالمعلومات عن مفاهيم الحركة الموجية واألهتزازات بأنواعها. أكساب

 نتائج التعليم :

يتعلم الطلبة أهمية الصوت ومعرفة المستويات التي تؤدي الى أدى في السمع وكيفية وصف الحركة  

 الموجية .

 المواضيع :

 (ساعة8.مفاهيم أساسية في الحركة الموجية :          )1

الخواص األساسية  لحدوث وأنتقال الحركة -ماهي الحركة الموجية وأنواعها  –أنتقال الطاقة وسائل   

أصناف  –الموجات الصوتية –أنتقال الحركة الموجية نمادج الحركة الموجية  -الموجية  الميكانيكة  

 الحركة الموجية ومميزاتها.



 (ساعة4.نظرية األهتزاز :                            )2

 حل معادلة الحركة التوافقية البسيطة .–الحركة التوافقية البسيطة  –الحركة األهتزازية   

 (ساعة 6.تركيب الحركات التوافقية البسيطة   :     )3

تمثل الحركة –تركيب  حركتين توافقيتين بسيطتين في نفس األتجاه  أشكال  ليساجو -قاعدة التركيب 

 التوافقية المتجه الدوار.

 (ساعة 6تزاز  المضمحل :                       ).األه4

معادلة الحركة التوافقية البسيطة حل معادلة الحركة التوافقية –القوى المسببة ألضمحالالألهتزاز  

 المضمحلة.

 (ساعة 6. األهتزاز القسري :                         )5

أهمية  –ورية الحلول المكملة أو العابرة معادلة الحركة للمهتز المضمحل تحت تأثير قوة خارجية د  

 سعة األهتزاز.–األهتزازات العابرة  والقسرية  ,الرنين 

 (ساعة 8.الموجات المستعرضة في بعد واحد:       )6

الحركة الموجية المستعرضة في بعد واحد ,معادلة الحركة –الحركة األهتزازية والحركة الموجية    

الجيبي للموجة المستعرضة  العالقة بين سرعة أهتزاز الجسيمات  الشكل  –الموجية المستعرضة 

 وسرعة الموجة  طاقة الموجة المستعرضة .

 (ساعة 6.الموجات الطولية في بعد واحد )الصوتية ( :    )7

حل معادلة الموجة في قضيب معدني  األهتزازات  الطبيعية  –الموجة الطولية في قضيب معدني    

التردد  الطبيعي لقضيب معدني  –تردد الطبيعي  لقضيب  معدني مثبت الطرفين ال -لقضيب معدني  

معادلة الحركة الصوتية  –الموجات  الطولية  في عمود من المائع  –في أحد طرفيه  واألخر مثبت 

 بداللة الضغط.

 (ساعة 4. الحركة الموجية في بعدين :               ) 8

األهتزازات الطبيعية لألغشية  –حل معادلة الموجة  في بعدين  –دين معادلة الحركة الموجية في بع    

 المحدودة  األهتزازات الطبيعية  لألغشية  المستطيلة  والدائرية الشكل .

 المصدر:

 كتاب )فيزياء الصوت والحركة الموجية (تأليف  )د.أمجد عبدالرزاق كرجية (  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SSP052 الفلكعلم  مرحلة الثانية ال اجباري 

 4ساعات نظري                           الوحدات :  2ساعات التدريس المخطط لها :            

 وصف المنهج: 

 يصف المنهج لدراسة الكون )السماء بمافيها النجوم والكواكب ( 

 الهدف من تدريس المنهج :

نجوم  والمجوعة الشمسية  وخواصها والطرق  تعريف الطالب عن السماء والكون  بما فيها من من 
 الرياضية في قياس  مواقع النجوم.

 نتائج التعليم :

 يكون الطالب له معرفة بالكون  وماحوله. 

 المواضيع :

 الفصل االول :

 . تاريخ علم الفلك والقبة السماوية .1

 أ. االالت الفلكية عند العرب       

 ب. المراصد الفلكية عند العرب      

 . علم الفلك في عصر النهضة 2

 أ.قوانين كبلر 

 .هندسة الكرة 3



 .القبة السماوية 4

 .نظام االحداثيات على القبة السماوية 5

 .الكوكبات النجمية 6

 .منطقة البروج ودائرة البروج7

 .الفصول الفلكية االربعة 8

 .الترنح )دوران محور االرض(9

 حدات القياس الفلكية .و10

 .اسئلة الفصل االول11

 الفصل الثاني  )المنظومة الشمسية بصورة عامة والشمس والقمر (

 .المنظومة الشمسية 1

 .الشمس 2

 .القمر 3

 .اسئلة الفصل الثاني 4

 الفصل الثالث )الكواكب السيارة واصل المنظومة الشمسية (

 .الدراسات الفلكية للكواكب السيارة 1

 .الكواكب السيارة 2

 .قاعدة بود3

 .الكويكبات الصغيرة 4

 .الضوء البروجي 5

 .الشهب والنيازك6

 .المذنبات 7

 .اصل المنظومة الشمسية 8

 .اسئلة الفصل الثالث 9

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع )الخواص الفيزيائية للنجوم (

 .المقدمة 1

 .اقدام النجوم 2

 .الوان النجوم ودرجات حرارتها 3

 انية النجوم .نور4

 . حركة النجوم5

 . قياس اقطار النجوم6

 .كتلة النجوم وكثافتها7

 .البعد النجمي 8

 .اطياف النجوم 9

 Lبنوارنيها M.عالقة كتلة النجوم 10

 .مخطط هرتزسبرانك11

 .عمر النجوم 12

 .تطور النجوم )دورة حياة النجوم (13

 .النجومالنيوترونية14

 السوداء (.النجوم السوداء )الثقوب 15

 .اسئلة الفصل الرابع 16



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس )المنظومات والمتغيرات النجمية (

 .المقدمة 1

 .النجوم الثنائية والمتعددة2

 .انواع النجوم الثنائية 3

 .بعض انواع الثنائيات الكسوفية4

 .النجوم المتغيرة 5

 .النابضات او الخافقات )البلسارات(6

 .اسئلة الفصل الخامس 7

 

 الفصل السادس ) المجرة (

 .مجرتنا )درب التبانة (1

 . حركة االجرام السماوية في المجرة 2

 .الجمهرة النجمية في المجرة 3

 .العناقيد النجمية 4

 .كتلة المجرة 5

 .السدم ووسط مابين النجوم 6

 



 

 

 

 

 الفصل السابع )المجرات (

 .المقدمة 1

 .انواع المجرات 2

 .مكونات المجرات 3

 .مجرات االقزام والعمالقة 4

 .العناقيد المجرية والعناقيد المجرية العظمى 5

 .المجرات الفعالة 6

 .حدود االرصاد الفلكية من سطح االرض واالتجاه 7

 .اسئلة الفصل السابع 8

 الفصل الثامن )الكويزرات والكون والحياة(

 .الكويزرات )اشباه النجوم (1

 حمر .تمدد الكون والزحزحة نحو اال2

 .نظريات الكون 3

 .الحياة في الكون 4

 .المركبات العضوية في الكون 5

 .اسئلة الفصل الثامن6

 

 المصدر:

 الكتاب المنهجي )فيزياء الجو والفضاء ( تأليف )د.حميد مجول النعيمي ، فياض عبداللطيف النجم(

 



 

 

 

 017ع ن  علم النفس المرحلة الثانية  اجباري 

 

 4( ساعة                                الوحدات : 2) المخطط لها :ساعات التدريس 

وصف المنهج : المنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد ومتساوي ضمن الفقرات التي قسمت عليه , باإلضافة 

 إلى إنها تزود الطلبة بالنظريات والمهارات المطلوبة للتعليم 

الهدف من تدريس المنهج : تعريف الطلبة بعلم النفس التربوي وإستخدامه في عملية التعليم والتعلم , تزويد 

الطلبة بنظريات التعلم , تعريف الطلبة بالتطبيقات التربوية لنظريات التعليم وأسس عملية التعلم , تعريف 

 تذكر ونسيان ونظرياتها الطلبة بالخبرات الالزمة لعملية التعلم والتعليم من واقعية و

نتائج التعليم : يتمكن الطلبة من التعرف على نظريات التعلم وإستخدامها في عملية تعليم وتدريس الطلبة 

 وفق نظريات التذكر والنسيان 

 المواضيع :

 ساعات(4)                                                                            : علم النمو الفصالالول -1

 تعريفه,اهميته, معنى النمو,المبادئ العامة للنمو ,مراحل النمو

 ساعات(4)                                                              الفصل الثاني العوامل المؤثرة في النمو-2

 العوامل الوراثية ,العوامل البيئية-

 ساعات(  4)مناهج البحث في علم نفس النمو                                                                     -3

 اساليب جمع المعلومات ,تصاميم البحوث )طويلة,مستعرضة(,انواع البحوث )تجريبية ,ارتباطية(

 

 ساعات( 10)                                                                              مراحل الطفولة           -4

 تعريفا واهمييتها ومراحلها, النموالجسمي , التطوير العقلي واللغوي ,التطوير االجتماعي واالنفعالي 

 التطوير الخلقي      

 ساعات(  4)                                      للطفلدور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية – 5

 )االسرة ,المدرسة,االقران ,وسائل االعالم(

 ساعات( 4)المراهقة                                                                                   -6

 لغوي ,التطوير االجتماعي واالنفعالي تعريفا واهمييتها ومراحلها ,النموالجسمي ,التطوير العقلي وال

 التطوير الخلقي 

 ساعات(4)المراهق والمجتمع                                                                                       -7



 المراهق واالسرة ,المراهق والمدرسة ,المراهق واالقران ,المراهق ووسائل االعالم 

 

 

 ساعات(  4)والمهنةالمراهق  -8

 اهمية العمل في حياة المراهق ,اهمية اختيلر المهنة والعوامل المؤثرة فيها ,توافق المراهق للعمل 

 

 ساعات( 6)                                                                         اتجاهات المراهقين وميولهم -9

اكتساب االتجاهات والميول ,العوامل المؤثرة في اتجاهات المراهقين اهمية الميول واالتجاهات ,مصادر 

 وميولهم

 

 (ساعات 6)                                                                      بعض مشكالت المراهقين  -10

 التاخر الدراسي ,السلوك العدواني ,جنوح المراهقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206مبع  منهج البحث العلمي المرحلة الثانية أساسية

 4( ساعة محاضرة الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها: )

 وصف المنهج:

يغطي هذا الموضوع اساسيات البحث العلمي وكيفيه جمع العيناتويمثل مقدمة الى االحتماالت وبعض 

 التوزيعات األحتمالية

 الهدف من تدريس المنهج:

 دا" تربويا" علميا" يؤهلهم ليصبحوا  اساتذة وباحثين  منهجين اعداد طلبة اعدا

 نتائج التعلم :

 يكون المتعلم معد اعدادا" تربويا"ومؤهل ليكون استاذا"  وباحثا"ناجحا .

 عدد الساعات الموضوع

الفصل األول : أساسيات البحث العلمي , ماهية البحث العلمي , اختيار مشكلة 
 منهج البحثالبحث , خطة البحث , 

4 

الفصل الثاني : التفكير والبحث العلمي , تاريخ الفكر والعوامل المشتركة في 
 تكوين الفكر , تعريف الفكر , أنماط التفكير , مظاهر التفكير

6 

الفصل الثالث : جمع وتصنيف البيانات , المصادر التاريخية والمكتبية والميدانية , 
 والعينةأسلوب جمع البيانات , المجتمع 

6 

الفصل الرابع ) كتابة البحث العلمي ( : إعداد مسودة البحث , إعداد اصل البحث , 
 إرسال اصل البحث للنشر

6 

 6 الفصل الخامس : اإلحصاء الوصفي

 6 الفصل السادس : مقدمة في االحتماالت وبعض التوزيعات االحتمالية

 8 الفصل السابع : العينات اإلحصائية

 8 وتطبيقاته SPSSالفصل الثامن : برنامج 

 

 الكتاب المنهجي : منهج البحث العلمي 

 الدكتور مثنى عبدالرزاق العمر

 

 

 

 

 

 015ا ت  ادارة تربوية  المرحلة الثانية  اجباري 
 



 4( ساعة                                         الوحدات :  2ساعات التدريس المخطط لها : )

وصف المنهج : المنهج ومفرداته موزعة بشكل جيد ومتساوي ضمن الفقرات التي قسمت 

عليه , باإلضافة إلى إنها تزود الطلبة بالنظريات والمهارات المطلوبة لالدارة التربوية 

 واهدافها

الهدف من تدريس المنهج : تعريف الطلبة بالدارة التربوية واهدافها وعناصرهاوإستخدامه 

 التعليم والتعلم , تزويد الطلبة بانمواط االدارة التربوية الديمقراطيةفي عملية 

نتائج التعليم : يتمكن الطلبة من التعرف على االدارة التربوية وانمواطهاواالشاف التربوي  

 واالتجاهات الحديثة في االشراف

 المواضيع :

 تطورها  –تعريفها  –مفهومها  –االدارة التربوية  -1
 مستوياتها  –عناصرها  –خصائصها  –االدارة التربوية  -2
 االتجاهات السائدة في االدارة التربوية  -3
 اهدافها  –انماطها  –االدارة المدرسية  -4
 انماط االدارة التربوية الديمقراطية  -5
 االدارة المدرسية واالدارة الصيفية  -6
 اهدافها  –اهميتها  –النشاطات المدرسية  -7
 التطور  –المعنى  –االشراف التربوي  -8
 اساليبه –اسسه  –االتجاهات الحديثة في االشراف التربوي  -9
 اختيار المشرفين التربويين وتدريبهم -10

 الكتاب المنهجي :

 

 

 

 

 

 

 

 ELP013 االلكترونيات  مرحلة الثالثة ال اجباري 

 7عملي                               الوحدات :  ساعات  3نظري 3ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :



منهج عام حول المبادئ األساسية لاللكترونات وماهي الصمامات االلكترونية وانواع الوصالت وماهي 
 اساس عمل الموصالت  .

 الهدف من تدريس المنهج :

 المجموعة ودوائر الترشيح   الحصول على مهارات في اساس عمل الموصل ثنائي المجموعة او ثالثي

 نتائج التعليم :

أمتالك المتخرج من المنهج فكرة حول التراسسترات والمواصالت ثنائي القاعدة وثالثي القاعدة وماهي 
 حزم الطاقة وانواع العوازل والعوامل الموثرة على الصمام البلوري

 المواضيع :

 ساعة ( 9) الفصل االول : مفاهيم اساسية 

 االنبعاثات االلكترونية وانواعها  -1

 انواع الصمامات االلكترونية  -2

 مميزات الصمامات المفرغة  -3

 أمثلة  -4

 مسائل  -5

 ساعة( 9الفصل الثاني : فيزياء اشباه الموصالت   )

 حزم الطاقة للبلورات  -1

 االلكترونات والفجوات كناقالت شحنة  -2

 نموذج حزمة الطاقة -3

 الموصالت والعوازل واشباه الموصالت  -4

 اشباه الموصالت النقية -5

 اشباه الموصالت الشائبة -6

 سريان التيار في اشباه الموصالت الشائبة -7

 اسئلة ومسائل  -8

 ساعة ( 10)الفصل الثالث : الثنائي البلوري 

 PNثنائي الوصلة  -1

 PNانحياز الوصلة  -2

 PNمنحني المميزة للوصلة  -3

 PNمخطط الطاقة لوصلة  -4

 حساب الجهد او الحاجز -5

 للثنائي البلوري  الدائرة المكافئة -6

 خط العمل  –تحليل دائرة الثنائي البلوري  -7

 تأثير درجة الحرارة على الثنائي البلوري  -8

 ثنائي زيبر -9



 الثانيالنفقي -10

 الثنائي الباعث للضوء  -11

 ثنائي السعة المتغيرة  -12

 صمام الكاثود البارد  -13

 اسئلة ومسائل  -14

 ساعة ( 10الفصل الرابع: استعماالت الثنائيات البلورية  )

 التقويم  -1

 معدل نصف موجة  .أ

 معدل موجة كاملة  .ب

 مقارنة بين معدل نصف موجة وموجة كاملة  .ت

 قنطرة التقويم .ث

 عامل التموج -2

 دوائر الترشيح -3

 دوائر االلزام -4

 دائرة مضاعف الجهد -5

 دائرة التقليم ) القطع ( -6

 تنظيم الجهد -7

 اسئلة ومسائل  -8

 ساعة ( 7) الفصل الخامس : الترانزاستور

 للترانزستور الخصائص االساسية  -1

 طرائق ربط الترانزستور  -2

 مناطق عمل الترانزستور -3

 مميزات الترانزستور في ربط باعث مشترك  -4

 مميزات الترانزستور في ربط قاعدة مشتركة  -5

 مميزات الترانزستور في ربط جامع مشترك -6

 خط الحمل -7

 الدوائر الكافئة للترانزستور  -8

 تيارات التسرب في دوائر الترانزستور  -9

 (B( و )OCبين )العالقة  -10

 صفات العوامل الهجينية  -11

 تحويالت العوامل الهجينية من حالة الى حالة لربط الترانزاستور -12

 اسئلة ومسائل  -13

 ساعة ( 8) الفصل السادس : دوائر انحياز الترانزستور واالستقرارية الحرارية 

 انحياز الترانزستور  -1

 استقرارية نقطة التشغيل ) العمل (  -2



 ترانزستور دوائر االنحياز لل -3

 معامل االستقرارية -4

 PNPدوائر انحياز الترانزستور نوع  -5

 اسئلة ومسائل  -6

 ساعة ( 5الفصل السابع : المضخمات االساسية  )

 CBالمضخم ذو القاعدة المشتركة  -1

 CEالمضخم ذو الباعث المشترك  -2

 CCالمضخم ذو الجامع المشترك  -3

 مقارنة بين المضخمات االساسية للترانزستور  -4

 الجهد والتيار والقدرة الكسب في -5

 CEمقاومة الدخول ومقاومة الخروج للمضخم  -6

 مضخم الباعث التابع والكاثود التابع  -7

 التشويه في المضخمات  -8

 امثلة ومسائل  -9

 ساعة ( 5)الفصل الثامن : التغذية الخلفية 

 المعادلة االساسية للتغذية الخلفية  -1

 التغذية الخلفية الموجبة  -2

 التغذية الخلفية السالبة  -3

 انواع التغذية الخلفية السالبة  -4

 تأثير التغذية الخلفية على الكسب في الجهد والتيار -5

 تأثير التغذية الخلفية على استجابة التردد والضوضاء والتشويه -6

 تأثير التغذية الخلفية على مقاومة الدخول ومقاومة الخروج للمضخم -7

 اسئلة ومسائل  -8

 ساعة ( 7رانزستور تأثير المجال  )الفصل التاسع : ت

 ترنزستور تأثير المجال ذو الصلة  -1

 مبدأ عمل ترانزستور تاثير المجال ذو الصلة  -2

 منحنيات الخواص لترانزستور تاثير المجال ذو الصلة  -3

 ثوابت ترانزستور تأثير المجال ذو الصلة  -4

 مضخم ترانزستور تاثير المجال ذو الصلة وخط الحمل  -5

 ( Mosfetير المجال ذو االوكسيد المعدني ) ترانزستور تاث -6

 طرائق انحياز ترانزستور تاثير المجال ذو الصلة  -7

 اسئلة ومسائل  -8

 ساعة ( 5الفصل العاشر : المذبذبات الجيبية )

 انواع المذبذبات الجيبية -1



 شرطي التذبذب -2

 مذبذبات التغذية الخلفية الموجبة -3

 مذبذبات زمرة او تبديل الطور  -4

 ارمسترونكمذبذبات  -5

 مذبذب هارتلي -6

 مذبذب كويكتس -7

 مذبذب المقاومة السالبة  -8

 المذبذبات العلوية  -9

 عيوب المذبذبات  -10

 امثلة ومسائل  -11

 ساعة ( 4الفصل الحادي عشر : متعدد االهتزازات  )

 متعدد االهتزازات ثنائي االستقرارية -1

 متعدد االهتزازات احادي االستقرارية -2

 متعدد االهتزازات غير المستقر  -3

 قادح شميث -4

 امثلة ومسائل  -5

 

 

 ساعة ( 4الفصل الثاني عشر : الدوائر المتكاملة )

 انواع الدوائر المتكاملة  -1

 عزل العناصر عن بعضها في الدوائر المتكاملة  -2

 صناعة الدوائر المتكاملة  -3

 المتكاملة  MDSدوائر -4

 الدوائر المتكاملة المختلفة  -5

 امثلة ومسائل  -6

 ساعة ( 4المنطقية )الفصل الثالث عشر : الدوائر 

 مقدمة عن انواع الدوائر المنطقية  -1

 البوابات المنطقة االساسية  -2

 دائرة او الحصوية  -3

 دوائر االضافة الثنائية  -4

 

 

 الكتاب المنهجي :



 2001االلكترونيات : تأليف الدكتور صبحي سعيد الراوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THP033 الثرموداينمك مرحلة الثالثة ال اجباري 

 5ساعة نظري                                الوحدات : 3التدريس المخطط لها :ساعات 

 وصف المنهج :

 منهج عام حول المبادئ األساسية للميكانيك وماهي معادالت حاالت المادة .

 الهدف من تدريس المنهج :

 ربائية  .الحصول على مهارات في معرفة قوانين المادة والحالة الغازية ومكونات الخلية الكه

 نتائج التعليم :

أمتالك المتخرج من المنهج فكرة حول مكونات الوسط المحيط واساس وماهي قوانين التوازن 
 الديناميكي واطوار المادة النقية وخواص الغازات واالبخرة .

 المواضيع

 

 ساعة (  9مفاهيم اساسية :       ) -1

تعريف بطبيعة الموضوع من وجهة نظر عيانة ووجهة نظر مجهرية تقديم المفاهيم االساسية 

في الموضوع :الكيان )النظام( الكيان الحقيقي والمثالي حدود الكيان المحيط , النظام المفتوح 

كي والمغلق والمعزول الجدار االديباتيكيوالداياثرمي , الكون التوازن الحراري والتوازن الدينامي

الحراري , خواص الكيان المركزة والشاملة , الخواص المستقلة والتابعة , حالة النظام العمليات 



االتياميكية الحرارية االديباتيكية ) الكظمية ( االيزوثرومية , الدورية والعكسية واالعكسية , 

 الطاقة ) الحرارة والشغل (

 ساعة ( 12معادالت الحالة ) -2

مثالي والطريقة التجربية الشتقاقها , الغازات الحقيقية ) غير المثالية ( معادلة الحالة للغاز ال

معادالت الحالة للغازات الحقيقية والتاكيد بشكل خاص على معادلة الحالة لغاز فان درفالز . 

الحالة الحركة للغاز الحقيقي معادالت الحالة لكيانات اخرى مثل سلك متوتر الحالة لكيانات 

 وتر على بارامغناطيسي خلية كهربائية , مادة عازلة واغشية رقيقة .اخرى مثل سلك مت

 ساعة ( 9نظريات رياضية مفيدة ) -3

مشتقات جزئية , متطابقات مفيدة , خواص وحاالت الكيان , شرط دالة الحالة التعددية 

 واالنضغاطية , دالة المسار .

 

 

 ساعة ( 9خواص المواد النقية  ) -4

االبخرة  –الغازية ( الغاز والبخار خواص االبخرة  –السائلة –بة اطوار المادة النقية )الصل

المشبعة وغير المشبعة سلوك المواد النقية السطح البياني لمادة نقية حقيقية . النقطة الثالثية لمادة 

 حقيقية برهان ان النقطة الثالثية للمادة الواحدة معاوالت كال بيرون . تطبيقات معادلة كالبيرون

 ساعة ( 12الديناميكا الحرارية )قوانين  -5

تجارب جول . صيغة القانون االول كقانون لحفظ الطاقة . تطبيقات القانون االول . نتائج 

القانون االول . معنى االنثالبي . التمدد الحر للغاز . التمدد الحقيقي للغاز الغشل المنجز في 

وارية تحت ضغط ثابت الى السعة العمليات الكظميةوااليزومثرومية . النسبة بين السعة الح

 الحرارية تحت حجم ثابت وايجاد هذه النسبة عمليا . نص القانون الصفري والقانون االول 

 ساعة ( 4)القانون الثاني  -6

صيغة القانون الثاني للديناميكا الحرارية ) كالسيوس وكلفن بالك ( المقياس الديناميكي 

فن , دورة كارنو الصفر المطلق ربط القانون االول الحراري المطلق لدرجة الحرارة ومقياس كل

والقانون الثاني النتائج المترتبة على ربط القانون االول مع القانون الثاني عند تطبيقها على غاز 

 مثالي ...

 ساعة ( 3)االنتروبي -7

تعريف االنتروبي حساب التغير في االنتروبي , مبدأ ازدياد االنتروبي في الكون االنتروبي 

 نتظام , العالقة بين االنتروبي ودرجة الحرارة .واال

 ساعة ( 3)فكرة عن التفريق وقياسه  -8

كيفية الحصول على الفراغ مكونات نظام التفريغ , سرعة التفريغ , طرق التفريغ , اجهزة قياس 

 الفراغ وانواعها .



 ساعة ( 2)درجات الحرارة الواطئة  -9

 اسها , خواص المواد عند الدرجات الحرارية الحصول على درجات الحرارة الواطئة وطرق قي

 ساعة ( 3)النظرية الحركية للغازات  -10

الفرضيات االساسية للحصول على معادلة الحالة للغاز المثالي والتفسير الميكانيكي لدرجة 

 الحرارة واستنتاج قوانين ريل , شارل , دالتون , افوكادرو .

 

 

 ساعة ( 3)توزيع سرع الجزيئات  -11

يع ماكسويل نظريا وتحقيقة عمليا مبدأ التساوي , توزيع الطاقة , النظرية الكالسيكية اشتقاق توز

 للسعة الحرارية النوعية للغازات والمواد الصلبة .

 ساعة ( 2)الظواهر االنتقالية  -12

متوسط طول المسار الحر , ظاهرة االنتشار , ظاهرة اللزوجية , ظاهرة التوصيل الحراري 

 للغازات .

احصائيات فيرمي ديراك .  –احصائيات بور انشتاين –بولتزمان–ماكسويل  احصائيات -13

 وامثلة على ذلك .

 

 

 

 الكتاب المنهجي :

الثرموداينمك : تأليف الدكتور امجد عبد الرزاق كورجيه والدكتور سامي مظلوم صالح والدكتور عبد 
 المطلب ابراهيم 

 2000سنة الطبع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ATP023 والجزيئية الذرية  مرحلة الثالثة ال اجباري 

 7ساعات عملي                    الوحدات :  3ساعات نظري و 3ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

يعطي منهج الذرية المقرر النظرية النسبية واألرتفاع الكهرومغناطيسي وذرة الهدروجين والذرات 
 والفيزياء الجزيئية.المشابهة  لها واألشعة السينية 

 الهدف من تدريس المنهج :
دراسة العالقة بين الفيزياء التقليدية والنسبية وكذلك توضيح معنى األشعاع الكهرومغناطيسي والنماذج 

 الذرية وأطياف األشعة السينية .وتمكن الطالب من منهج بعض الضواهر الفيزيائية .

 نتائج التعليم :

لمتعلم يكون قادراً على فهم كل الظواهر  فيما يخص الفيزياء الحديثة بعد تلقي هذه المادة فأن ا
والكالسيكية  والتمييز بينها وكذلك فهم أطياف الذرات أحادية األلكترون والثنائية وطريقة حل مسائل 

 الكتاب المقرر.

 المواضيع 

 ساعة ( 6)الفصل االول : النظرية النسبية ألنشتاين

 نسبية نيوتن  -1

 االساسية في نسبية انشتاينالفرضيات  -2

 تحويالت لورننتس اينشتاين  -3

 نسبية الطول والزمن والسرعة -4

 الزخم والطاقة والكتلة النسبية  -5

 ساعة ( 6)الفصل الثاني 

 اشعاع الجسم االسود  -1

 ريلي (  –واين  –قوانين االشعاع ) بالنك  -2

 الظاهرة الكهروضوئية  -3

 ظاهرة كومبتون -4

 ساعة ( 9)ة للجسيمات الفصل الثالث : الصفات الموجي

 فرضية دي برولي  -1

 تجارب حيود االلكترونات  -2

 الموجات المرافقة للذرة والجزيئة  -3

 سرعة الزمرة وسرعة الجسيم  -4



 مبدأ الالدقة لها يزنبرك -5

 

 ساعة ( 10الفصل الرابع : الذرة احادية االلكترون ) ذرة الهيدروجين ()

 طيف ذرة الهايدروجين -1

 نظرية بور لذرة الهيدروجين  -2

 حركة نواة الهيدروجين  -3

 حل معادلة شرودنكر لذرة الهيدروجين  -4

 قوانين االنتقاء  -5

 المدارات االلكترونية  -6

 ساعة ( 10الفصل الخامس : الذرة متعددة االلكترونات )

 العزوم المغناطيسية االلكترونية البري والمداري ) تجربة ستيرنكيرالج (  -1

 االعداد الكمية المغناطيسية  -2

 مبدأ االستبعاد لباولي -3

 ظاهرة زيمان -4

 عامل المدا -5

 ساعة ( 15)الفصل السادس : االشعة السينية 

 اكتشافها  -1

 توليد االشعة السينية  -2

 اطياف االشعة السينية  -3

 حيود االشعة السينية  -4

 امتصاص االشعة السينية  -5

 ساعة ( 9الفصل السابع : فيزياء الجزيئات )

 اع االواصر انو -1

 ايوان جزيئة الهيدروجين  -2

 جزيئة الهيدروجين  -3

 جزيئة كلوريد الصوديوم  -4

 اهتزازات ودوران الجزيئات ثنائية الذرة  -5

 طيف الجزيئة ثنائية الذرة  -6
 

 الكتاب المنهجي :

  1980فيزياء الذرية : سنة الطبع 

 AM P043 تحليلي الميكانيك ال مرحلة الثالثة ال اجباري 

 5ساعة نظري                                            الوحدات :  2التدريس المخطط لها : ساعات 



 وصف المنهج :

 منهج عام حول المبادئ األساسية للميكانيك وقوانين الحركة.

 الهدف من تدريس المنهج :

 الحصول على مهارات الحساب وحل المشكالت  الخاصة بالحركة .

 نتائج التعليم :

 أمتالك المتخرج من المنهج قابلية التحليل الرقمي لبيانات الحركة باألتجاهات المختلفة.

 المواضيع 

 ساعة ( 6الفصل األول : مبادئ أساسية في الميكانيك التحليلي )

 مقدمة في المتجهات  -1

 السرعة والتعجيل -2

 العزم والقوة -3

 مركبات السرعة والتعجيل في االحداثيات المختلفة  -4

 االحداثيات القطبية  .أ

 االحداثيات االسطوانية  .ب

 االحداثيات الكروية  .ت

 بعض العمليات الرياضية للمتجهات  -5

 تحليل المتجهات , االنحدار وااللتفاف , نظرية ستريك  -6

 امثلة تطبيقية على الفصل  -7

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -8

 ساعة ( 8الفصل الثاني : قوانين حركة االجسام على خط مستقيم )

 قوانين نيوتن في الحركة -1

 حركة الجسم على خط مستقيم  -2

 الطاقة الحركية الكامنة للجسم -3

 القوة كدالة للسرعة فقط -4

 القوة كدالة للزمن فقط -5

 الحركة االهتزازية المعتمدة على السرعة  -6

 القوة المحفوظة المعتمدة على الموقع  -7

 الحركة التوافقية البسيطة واعتبارات الطاقة فيها  -8

 الحركة التوافقية االهتزازية  -9

 الحركة التوافقية االضطرارية الرنين  -10

 امثلة تطبيقية  -11

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -12

 ساعة (9الفصل الثالث : حركة الجسم بصورة عامة )



 تأثير مجموعة قوى خارجية على الجسم  -1

 الحركة في اكثر من بعد واحد -2

 ادحركة المتذبذب التوافقي في بعدين وثالثة ابع -3

 الطاقة الكامنة والطاقة المحفوظة في بعدين وثالثة ابعاد -4

 الحركة المركزية ) قوانين كبلر ( -5

 امثلة تطبيقية  -6

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -7

 ساعة ( 12)الفصل الرابع : حركة المحاور والقوى المركزية 

 حركة المحاور االنتقالية  -1

 الحركة العامة للمحاور  -2

 حركة الجسم في محاور الدائرة  -3

 قانون الجاذبية  -4

 الطاقة الكامنة  -5

 الطاقة الكامنة في مجال مركزي -6

 الزخم الزاوي -7

 قوانين كبلر لحركة الكواكب السيارة  -8

 مدار جسم في مجال قوة مركزية  -9

 معدل الطاقة للمدار  -10

 الحركة في مدارات دائرية تقريبا -11

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -12

 ساعة ( 8: حركة منظومة جسيمات ) الفصل الخامس

 قوانين حفظ الزخم الخطي , ايجاد مركز الكتلة  -1

 قوانين حفظ الزخم الزاوي  -2

 قوانين حفظ الطاقة  -3

 حركة الجسم متغير الكتلة , حركة الصاروخية  -4

 التصادم بين االجسام ) نظام مركز الكتلة , النظام المختبري (  -5

 امثلة تطبيقية  -6

 ياضية اسئلة عامة ومسائل ر -7

 ساعة ( 7الفصل السادس : قوانين التجاذب )

 مراكز الجذب لالجسام المتزايدة الطول  -1

 مجال التجاذب وجهد التجاذب -2

 المعادالت الخاصة بمجال التجاذب  -3

 امثلة تطبيقية  -4

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -5

 ساعة ( 8)الفصل السابع : معادالت الكرانج



 االحداثيات العامة  -1

 القوى العامة  -2

 معادالت الكرانج -3

 الزخوم العامة  -4

 االحداثيات العامة في المنظومات المحفوظة  -5

 معادالت الكرانج لجسم واحد -6

 معادالت الكرانج لمنظومة اجسام  -7

 دوال ومعادالت هايلون -8

 امثلة تطبيقية  -9

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -10

 ساعة ( 9الفصل الثامن : النظرية االهتزازية )

 ار التوازن الطاقة الكامنة واستقر -1

 تحويل دالة الطاقة الى متسلسلة حدود  -2

 الحركة التذبذبية لمنظومة اجسام في درجة حدية واحدة  -3

 المتذبذب التوافقي المزدوج -4

 االحداثيات االعتيادية  -5

 تذبذب منظومة اجسام الحركة الموجية  -6

 امثلة تطبيقية  -7

 اسئلة عامة ومسائل رياضية  -8

 

 الكتاب المنهجي :

ميكانيك متقدم : تأليف ز الدكتور كراند ر. فاووز ترجمه الدكتور طالب ناهي الخفاجي   سنة الطبع 
1989 

 018ط ت طرائق تدريس  المرحلة الثالثة  اجباري 

 

 4( ساعة                                الوحدات : 3ساعات التدريس المخطط لها : )

المنهج : يغطي المنهج الدراسي أنواع وأقسام الطرائق المعتمدة للتدريس حسب المدارس األكاديمية وصف 

 والعلمية العالمية 

الهدف من تدريس المنهج : إعطاء كفاءة ندريسية للمتلقي في مجال األداء العملي لمختلف اإلختصاصات 

 العلمية واإلنسانية 

تلكون مهارات سلوكية للمواقف التعليمية المختلفة وكذلك مهارات أداء نتائج التعليم : خريجي هذا المنهج يم

 تدريسي عالي , مع سعة في أفق التعامل اإلجتماعي

 المواضيع :

 (ساعات 6مفهوم العلم والتكنولوجيا )-اوال



 مكونات العلم وخصائصة -

 مهارات التفكير العلمي -

 مهارات تدريس العلوم  -

 ساعات( 3)المنهجمفاهيم اساسية في  -ثانيا  

 مفهوم المنهج )القديم والحديث ( -

 (تنظيمات المنهج )المنطقي  والسايكولوجي -

 ساعات(6)اسس بناء المنهج الدراسي-ثالثا  

 عرفي ماالساس ال -

 االساس االجتماعي  -

 االساس النفسي  -

 االساس الفلسفي -

 ساعة ( 12)                                                        انواع المناهج الدراسية  -رابعا

 منهج المواد المنفصلة  -

 منهج النشاط -

 منهج الوحدات  -

 المنهج المحوري -

 منهج المجاالت الواسعة  -

 

 ساعة ( 12)عناصر المنهج الدراسي /المنهج كنظام رباعي-خامسا

 االهداف التربوية -1

 معنى االهداف التربوية واهميتها  -

 مصادر اشتقاق االهداف التربوية  -

 (همستويات االهداف التربوية )عامة,خاصة,سلوكي -

 االغراض السلوكية )شروطها وصياغتها( -

 تصنيف االغراض السلوكية  -

 اهداف تدريس العلوم في مراحل التعليم العام  -

 تطبيقات عامة  -

 (ساعات 9المحتوى والخبرات التعليمية ) -2

 مفهوم المحتوى ,الخبرة العلمية  -

 قواعد اختيار محتوى المنهج )المعارف والخبرات التعليمية( -

 تنظيم محتوى المنهج -

 تطبيقات عملية /محتويات مناهج العلوم في التعليم العام  -

 ( ساعة  24طرائق التدريس والتقنيات التعليمية )-3

 دريس معنى الطريقة ,االسلوب ,االستراتيجية في الت -

 اسس التدريس الجيد -

 طرق التدريس المرتبطة بالنظريات المعرفية  -

 االستكشاف الموجة -



 المحاضرة المبرمجة -

 حل المشكالت -

 طرائق التدريس المرتبطة بالنظريات السلوكية  -

 التعليم المبرمج /الحاسوب  -

 طرق التدريس المرتبطة بالنظريات االجتماعية  -

 التعليم التعاوني  -

 المناقشات الجمعية  -

 المشاريع  -

 االلعاب التعليمية  -

 طرق تدريس اخرى  -

 العرض  المباشر,االستجواب ,الزيارات الميدانية ,اعداد التقارير  -

 المختبر في تدريس العلوم  -

 فلسفة التدريس المختبري -

 اهمية المختبري في التدريس  -

 السالمة المهنية في المختبرات  -

 يات التعليمية /مفهومها وانواعها التقن -

 تطبيقات عملية حول اعداد التقنيات التعليمية واستخدامها  -

 

 (ساعات 6التقويم ) -4

 مفهومة ,خصائصة ,انواعه. -

 تقويم المنهج الدراسي  -

 مواصفات وخصائص االسئلة الصفية وانواعها  -

 (ساعات 6الكتاب الدراسي):سادسا 

 اهميتةووظيفتة -

 اسس اعدادة -

 خصائص الكتاب المنهجي الجيد  -

 تطبيقات عملية )تحليل محتوى الكتاب المدرسي( -

 

 

 

 (ساعات 6): التخطيط في التدريس                                                             سابعا

 مفهوم التخطيط واهميته -1

 انواع الخطط الدراسية  -2

 الخطة السنوية  -3

 الخطة الفصلية  -4

 ة الخطة اليومي -5

 تطبيقات عملية  -6

 الكتاب المنهجي

 1993هاشم السامرائي واخرون المناهج الدراسية 



 1978رؤوف العاني ,اتجاهات حديثة في تدريس العلوم 

 فكري حسن الريان المناهج الدراسية 

 يعقوب نشواني ,الجديد في تدريس العلوم 

 عبد الحميد الصقار ,اصول تدريس الرياضيات 

 مجدي ابراهيم تدريس الرياضيات في مرحلة ماقبل التعليم الجامعي 

 نضلة الحكيم ,تدريس الرياضيات 

 

 

 

 

 

 

 019أ ص ن  االرشاد والصحة النفسية  مرحلة الثالثة ال اجباري 

 4( ساعة                                                 الوحدات :  2ساعات التدريس المخطط لها :)

 وصف المنهج : 

 يغطي المنهج الدراسي منعى الصحة النفسيةوالتوافق النفسي وانواع العالج النفسي  

 الهدف من تدريس المنهج :

 إعطاء فكرة عن دورة الصحة النفسية ودور العالج النفسي في تقويم شخصية االنسان  

 نتائج التعليم :

يستطيع المتعلم  التميز بين االساليب المختلفة للتوافق والفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي  

 واهداف العالج النفسي

 المواضيع :

 الحاجات والتوافق–التوافق النفسي واالجتماعي  –معنى الصحة النفسية  -1
 العوامل الديناميكية في عملية التوافق -2
 التوافق الالسوي –توافق السوي ال –االساليب المختلفة للتوافق  -3
 الفرق بين المرض النفسي والعقلي –المرض النفسي  -4
 اضطرابات ادراكية  -اضطرابات تفكير –االمراض العقلية  -5
 الهوس واالكتئاب  –الشيزوفرينيا -6
 االمراض النفسية الخلقية  –االمراض النفسية الجسمية  -7
 النقص العقلي  –التخلف العقلي  -8



 شروحه –ووسائله  –اهدافه  –العالج النفسي  -9
 الصحة النفسية والمنهج –الصحة النفسية في المدرسة  -10

 الكتاب المنهجي :

 

 

 

 

 

 

 

 SOP024 الحالة الصلبة  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 5ساعة نظري                          الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها :

 : وصف المنهج

يتصف المنهج بدراسة الحالة الصلبة من حيث الخواص التركيبية واأللكترونية  والتركيب البلوري  

 للمادة .

 الهدف من تدريس المنهج:

أن يتعرف الطلبة على التركيب البلوري والحيود  في البلورات وديناميكية الشبيكة وسلوك األلكترونات 

مواد شبه الموصلة والعازلة وحالة التوصيل المفرط في المادة وكدلك العيوب البلورية  وخواص ال

 وتطبيقات  المواد الصلبة بشكل  عام .

 نتائج التعليم:

 أن يكون الطالب ملما بالخواص التركيبية  والكهربائية  والبصرية والتطبيقات  للمواد الصلبة.

 المواضيع :

 ساعة ( 6)    التركيب البلوري -1

المقدمة الحالة البلورية والحالة غير البلورية , وحدة الخلية , الشبيكة البرافيزية 

والشبكية غير البرافيزية , انواع الشبائك )مكعب بسيط , مكعب متمركز الجسم , 

مكعب متمركز السطوح , كلوريد الصوديوم , تركيب سداسي متالصة الرص ( 

 التناظر معاملة ملر .

 ساعة ( 4رات  )الحيود في البلو-2



الحزم الساقطة وقانون براك , )االشعة السينة , النيوترنات , االلكترونات ( الطرق 

 التجريبية للحيود.

طريقة الري , طريقة اليلورة الدوارة , طريقة المسحوق , الشبيكة المقلوبة , عامل تركيب 

 الشبيكة.

 ساعة ( 4) ديناميكية الشبيكة حركيات الشبيكة-3

اهتزاز الشبيكة , اهتزاز الشبيكة ذات ذرة واحدة في بعد واحد , اهتزاز الشبيكة ذات الذرتيين 

في بعد واحد الحرارة النوعية للشبكية الكالسيكية , نموذج انيشتاين , نموذج ديباي , التمدد 

 الحراري , معالجات , المقاومة الحرارية للشبيكة .

 ساعة ( 7)االلكترونات الحرة -4

ظرية الكالسيكية لاللكترونات الحرة , نظرية درود , نموذج لورتتز , فشل النظرية الن

الكالسيكية , احصاء فيرمي , ديراك لاللكترونات الحرة في ثالث ابعاد , طاقة فيرمي , كثافة 

 الحاالت النوعية االلكترونية .

 ساعة ( 10)  نظرية االنطقة للمواد الصلبة-5

ل فجوة الطاقة , دالة بلوخ, دينامكية حركة االلكترونات )سرعة الطور االلكترونات الحرة , اص

 وسرعة المجموعة ( الكتلة الفعالة , تأثير هل , المعادن , العوازل , اشباه الموصالت .

 ساعة ( 5)  العيوب البلورية-6

 –االنخالعات–العيوب الخطية  –عيوب فرنكل –عيوب شوتكي –الثغرات  –العيوب النفطية 

 العيوب الحجمية . –العيوب السطحية  –االنخالع البريمي –نخالع الحاني اال

 ساعة ( 7)التوصيل المفرط -7

 حالة فرط التوصيل -

 المجال المغناطيسي االنتقالي -

 ظاهرة مازنر-

 نظرية التوصيل المفرط-

 عمق االختراق-

 الكتاب المنهجي :

 

 2000الجمال  سنة الطبع فيزياء الحالة الصلبة _ للدكتور يحيى نوري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 NUP014 النووية  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 7ساعات عملي                        الوحدات :  3ساعة نظري 2ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

مفاهيم واسس الخواص النواة والشحنة والتركيب النووي وكيفية تفاعالت االشعاع مع المادة 
 والتفاعالت النووية

 الهدف من تدريس المنهج :

 يتعرف الطالب من خاللها على التفاعالت النووية والمفاهيم االساسية 

 نتائج التعليم :

 اكساب الطالب المعرفة في مجال الفيزياء النووية 

 المواضيع :

 ساعة ( 7) اوال: مفاهيم اساسية

 الخواص الثابتة للنواة والشحنة -1

 والشحنة الكتلة النووية .أ

 حجم النواة  .ب

 الخواص الحركية للنواة  -2

 االيزوتون (–االيزومير–االيزوبار–تعاريف )النظائر  -3

 خاصية التناظر -4

 ساعة ( 6)  ثانيا:التركيب النووي

 طاقة االرتباط النووي  -1

 معدل طاقة االرتباط للنيوكيلون الواحد -2

 نظاميات طاقة الفصل -3

 خط االستقرار والوفرة الطبيعية  -4



النماذج النووية ) نموذج القطرة , معادلة الكتلة التجريبية , نموذج القشرة وتوزيع  -5

 النيوكلونات على مستويات الطاقة وتعيين خواص الحالة االرضية (

 االزواج النووية وخواص الحالة االرضية  -6

 ساعة ( 6) ثالثا:تعامل االشعاع مع المادة 

 تعامل كاما مع المادة  -1

 لمشحونة مع المادة تعامل الجسيمات ا -2

 تعامل النيوترونات مع المادة  -3

 قوانين االمتصاص والطبقة المنصفة  -4

 ساعة ( 6) رابعا:النشاط االشعاعي 

 النشاط االشعاعي  -1

 قانون االنحالل ) ثابت االنحالل , عمر النصف , متوسط العمر ( -2

) تصنيف االنحالل والتحول الداخلي , تصنيف االنتقاالت  انحالل كاما -3

 الكهرومغناطيسية (

انحالل بيتا ) تصنيف االنحالل , النيوترينو المضاد( االسر االلكتروني المداري ,  -4

 تصنيف انتقالب بيتا .

 انحالل الفا ) طاقة االنحالل ( -5

 الفعالية االشعاعية والفعالية االشعاعية النوعية . -6

 ساعة ( 10) خامسا: التفاعالت النووية 

 انواع التفاعالت النووية  -1

 مساحة المقطع العرضي وانواعه  -2

 تفاعالت النوى المركبة , تكوين النوى المركبة وانحاللها  -3

 االنشطار النووي والطاقة المتحررة من االنشطار  -4

 خدامها .انواع المفاعالت تركيبها واست –سادسا: مقدمة عن المفاعالت النووية 

انواعها ) الدائرية والخطية ( تركيبها  –: مقدمة عن معجالت الدقائق المشحونة  سابعا

 وكيفية عمل كل منها , استخداماتها .

 ثامنا : مقدمة عن فيزياء الدقائق االولية 

تاسعا : الوقاية من اخطار المواد المشعة , وحدات قياس التعرض االشعاعي فكرة عن كيفية 

 لوث , كيفية التعامل مع المواد المشعة .ازالة الت

 

 

 

 الكتاب المنهجي :



 الفيزياء النووية تاليف . د. مايرهوف   ترجمة الدكتور عاصم عبد الكريم عزوز 

 

 

 QUP034 كم فيزياء ال مرحلة الرابعة ال اجباري 

 5الوحدات : ساعات عملي                     3ساعة نظري 2ساعات التدريس المخطط لها :

 وصف المنهج :

 يتضمن المنهج االسس الفيزياوية للميكانيك الكمي والصفات االولية والتذبذب التوافقي والذرة 

 الهدف من تدريس المنهج :

 يهدف الى تعريف الطلبة باسس ميكانيك الكم 

 نتائج التعليم :

 يكسب المتعلم معرفة واضحة في مجال الكم 

 المواضيع :

 ساعة (  9الفيزيائية للميكانيك الكمي  )االسس  -1

ماالميكانيك الكمي , لماذا الميكانيك الكمي ضروري , ازدواجية الجسم والموجة لالشعاع 

 الكهرومغناطيسي , المظهر الموجي للجسيمات المادية , مبدأ الالدقةلهايزنبرك , مبدأ التقابل .

 ساعة ( 9الصفات االولية للميكانيك الكمي ) -2

مقدمة , دالة الموجة وتفسيرها , اشتقاق معادلة شر ودنكر , معادلة الموجة لشرودنكر, 

المؤثرات , الدوال العيارية , القيم الذاتية , الدوال الذاتية , القيم المتوقعة , الدوال الذاتية وثوابت 

لموجه , الحركة , حل معادلة شرودنكر المعتمدة على الزمن , صفات مستويات الطاقة ودوال ا

 خواص المؤثرات انخفاض االحتمالية , الحاالت المكممة التماثل .

 ساعة( 5)الجسم الحر  -3

مقدمة , معادلة شرودنكر في بعد واحد منخفض الجهد والجدران الصلدة , الجسم الحر في , 

صندوق الجهد ذي االبعاد الثالثة كثافة الحاالت , االنعاكس والنفاذ ومن خالل جهد منخفض , 

 جهد بارتفاع محدد .ال

 ساعة( 4)التذبذب التوافقي الخطي  -4

مقدمة , الدالة الهاملتونية , معادلة شرودنكر , حل معادلة شرودنكر , مستويات الطاقة والدوال 

الموجية , قوانين االنتقاء , الدوال الموجية للمتذبذب التوافقي التعامد والعيارية , مقارنة النظرية 

 ة الكمية .الكالسيكية مع النظري

 ساعة( 7)الذرة احادية االلكترون  -5

الجهد المتناظر , حل المعادلة التفاضلية , دالة الموجة , ذرة الهيدروجين , الزخم الزاوي , 

 مقارنة مع النظرية الكالسيكية , برم االلكترون , معطوفاتباولي وتطبيقاتها على برم االلكترون.

 ساعة ( 5) طرق التقريب  -6



ب , التقريب االول , الحالة غير المنحلة , التقريب الثاني , الحالة نظرية االضطرا .أ

 المنحلة , احتمالية االنتقال , تطبيقات على نظرية االضطراب .

 التطبيقات  –طريقة التقريب  .ب

 التطبيقات  –طريقة التغير  .ت

 

 

 

 الكتاب المنهجي :

 ميكانيك الكم 

 تأليف د. جاسم محمد الحسيني و د. عبد السالم عبد االمير 

  1980سنة الطبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAP044 الليزر  مرحلة الرابعة ال اجباري 

 4ساعة نظري                          الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها :



 وصف المنهج :

 وخصائصها وتطبيقاتها العلمية  يتضمن المنهج االطالع على انواع الليزرات

 الهدف من تدريس المنهج :

 يهدف المنهج على االطالع على انواع الليزرات واسس عملها وتطبيقاتها التكنلوجية في الصناعة 

 نتائج التعليم :

 معرفة علمية واضحة في مجال الليزر وتطبيقاته 

 المواضيع :

 ساعة ( 8اوال : تفاعل االشعاع مع المادة )

 خص نظرية اشعاع الجسم االسودمل -1

 االمتصاص واالنبعاث التلقائي والمحفز -2

 معدالت االمتصاص واالنبعاث -3

 حسابات اينشتاين للمعامالت االنتقالية  -4

 المقطع العرضي لالنتقال واالمتصاص ومعامل الكسب  -5

 االنتقاالت المسموحة والمنوعة  -6

 عمليات توسيع خطوط الطيف  -7

 التوازن الحرارياشغال المستويات عند  -8

 ملخص االطياف الذرية والجزيئية ومستويات الطاقة الجزيئية  -9

 ساعة ( 9ثانيا : الميزر والليزر  )

 فكرة الميزر والليزر  -1

 اساسيات عمل الليزر  -2

 شرط العتبة  -3

 معامل الكسب عند حد العتبة  -4

 طرائق الضخ وخطط الضخ -5

 

 

 ساعة (4ثالثا : المرنان البصري )

 انواع المرنانات -1

 استقرارية المرنان -2

 انماط المرنان -3

 Q .Swichingمفتاح عامل النوعية     -4

    Mode – lockingتثبيت النمط       -5

 خصائص اشعة الليزر -6



 ساعة ( 12رابعا : البصريات االخطية )

 توليد التوافقية الثانية  -1

 تطابقية الضوء  -2

 التوافقيات االعلى  -3

 تذبذب المعامالت البصرية  -4

 ساعة ( 6الليزرات )خامسا : انواع 

 الليزرات الصلبة  -1

 ليزر الياقوت  .أ

 ليزر النيودييوم .ب

 الليزرات الغازية  -2

 نيون  –ليزر الهليوم  .أ

 ليزر االركون .ب

 Co2ليزر  .ت

 ليزر االكسايمر .ث

 ليزر الصبعة –الليزرات السائلة  -3

 ارستايد–ليزر كاليوم  –ليزر اشباه الموصالت  -4

 ساعة ( 7سادسا : بعض االستخدامات الشعة الليزر )

 في علم الفيزياء وعلم الكيمياء  -1

 في علوم الحياة والطب -2

 في الصناعة  -3

 في االتصاالت البصرية -4

 في القياسات والفحص -5

 في االستخدامات العسكرية -6

 التصوير المجسم -7

 ساعة ( 4 سابعا : السالمة واالمان في مختبرات الليزر)

 النفوذية واالمتصاص للعين -1

 التأثير على الجسم -2

 مستويات العتبة  -3

 حماية العين  -4

 المقاييس الوقائية

 

 الكتاب المنهجي :

  1987سنة الطبع     -فيزياء الليزر تأليف د. سهام عفيف قندال       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMR46 النظريات الكهرومغناطيسية  الرابعة المرحلة أساسية

 

 5( ساعة محاضرةالوحدات : 3ساعات التدريس المخطط لها: )

 

 : وصف المنهج

تغطي هذه المادة مدخل المتجهات وكل العمليات التي تتعلق بها من جمع وضرب وقسمة 

وطرح باالضافة الى التفاضل والتكامل وكذلك التعرف على النظريات التي تتعلق بهذه المادة ) 

وغرين ، ومن ثم دراسة معادالت  نظرية التفرق وااللتفاف ( وفق مبرهنة كاوس وستوكس

 ماكسويل وكل مايتعلق بهذه المعادالت بخصوص النظرية الكهرومغناطيسية . 

 الهدف من تدريس المنهج : 



تعريف النظرية الكهرومغناطيسية على انها مفهوم فيزيائي وتدوير رياضي وتطبيق هندسي 

ومن ثم التعرف على الموجة الكهرومغناطيسية العتبارها تتكون من مجالين كهربائي 

 ومغناطيسي متعامدان مع اتجاه الموجة ودراسة انتشارها في االوساط المختلفة . 

 

 المواضيع 

 

tor analysisChapter one  vec 

1-vctor algebra 

2-Gradiiwnt   

3-vector integration 

4-the Divergence of a vector and Gauss theorem 

5-the curl and stokes theorem 

6-the vector differential operator 

7-single and double del operations 

8-problems 

Electrostatics  \Chapter  two   

1-Electric charge 

2-Coulomb s law 

3-the Electric field 

4-Charge Density 

5-Fluxs and Gauss law 

5-1: Integral form of Gauss law  

5-1: Derivative form of gauss law  

6- Application of Gauss law 

7- The electrostatic  

8-Conducters and lnsulaters 

9-The Electric Dipole  

10- Multipile  Expansion of Electric field 

11- problems 



 Electrostatic Boundary value problems  \Chapter three  

1-poisson Equation 

2-Laplaces Equation  

3-Uniqueness of solution to Electrostatic problems 

field in Dielectric MediaElectrostatic   \Chapter four  

1-polarization and dipole moment density. 

2-field outside of a dielectric medium. 

3-The electric field inside a dielectric. 

4-Gaus s law in a dielectrics. 

The Electric Displacement. 

5- Electric susceptibility and dielectric constant. 

 6-ponit  charge in a dielectric fluid . 

7- Boundary conditions on The field vectors. 

8- Boundary – value problems involving dielectrics. 

9- Dielectric sphere in a uniform electric field. 

10-Force on a point charge embedded in a diolectric. 

11-problems. 

the  Microscopic theory of Dielectrics \Chapter Five 

1-Molecular field in a d dielectric. 

2-Induced dipoles.A simple model. 

3-polar molecules .The langevin- Debye for mula. 

4-Permanent polarization .Ferroelectricity. 

5- problems. 

and Magnetic EnergyElectric \Chapter Six  

1-potentiol  energy of a group of point charges. 

2-Electrestatic energy of a charge  distribution. 

3-Energy  density of an electrostatic field.  

4- Energy of a system of charge conductors. 

Coefficients of potential. 



5-Capacitors: 

5-1:The two conductor capacitors. 

5-2:Energy storage of capacitors. 

6- Energy Density in the Magnetic field. 

7-problems . 

 Magnetic Properties of matter \Chapter Seven   

1-Magnetization. 

2-The magnetic field Produced by magnetized material. 

3- magnetic scalar Potential and magnetic Density 

4- Sources of magnetic field. 

5- magnetic Density. 

6- The field Equations. 

7- magnetic susceptibility and permeability. 

8-Hysteris. 

9- Boundary Conditions on the field Vectors . 

10- Boundary Value Problems involving Materials  

11- Problems. 

.Microscopic  Theory of  magnetism \Chapter Eight  

1-Molecular field inside matter. 

2- The origin of diamagnetism . 

3- The origin of Para magnetism . 

4- The Theory of ferromagnetism . 

5- ferromagnetic domains . 

6- Antiferrimagnetism  and ferromagnetism (Ferreted) . 

7- problems.  

Maxwell s  Equations \Chapter Nine  

1-The Generalization of Amperes law Displacement current . 

2- Maxwell s Equations and their empirical basis . 

3- Electromagnetic Energy . 



4- Boundary Conditions. 

5-The wave Equation . 

6- The wave Equation with sources. 

Proplem7- 

 

 

 

 

 

 

 

  019م ت  المشاهدة والتطبيق المرحلة الرابعة  اجباري 
 4( ساعة عملي                               الوحدات : 4ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

 واساسيات التدريس الجيد وكيفية ادرة الصفيغطي هذا الموضوع ادأب مهنة التعليم 

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظره عامة عن اساسيات مهنة التعليم واساسيات ادارة الصف  وكيفية وضع االسئلة  

 تائج التعليم : 

المادة فان المتعلم قادر على اختيار نوع االسئلة على االسس العلمية الصحيحة وكيفية ادرأه  هذهبعد تلقي 
 الصف وكيفية اعدادة الخطة الدراسية   

 المواضيع : 

 ساعات ( 8الجانب النظري االول                                                      )-اوال

 ادأب مهنة التدريس  -

 ريس الجيداسس التد -

 ساعات ( 4ادارة الصف وتنظيمه                                               ) -

 االسئلة الصفية /اهميتها وانواعها  -

 ساعات(4الخطة التدريسية السنوية واليومية                                   ) -

 ساعات( 4المشاهدة    ) المشاهدة :معناها والتعليمات التي يتبعها الطالب اثناء -



 ثانيا :الجانب العملي 

 المشاهدة  -

 التطبيق الفردي  -

 تطبيق فردي في المدارس المتوسطة والثانوية -

 تمرين عملي على مهارات التدريسية  -

 ساعة ( 24التطبيق الجامعي                                                                 ) -

 ثالثا: الجانب النظري الثاني 

 مناقشة حول المشاكل التي واجهة المطبقين في فترة التطبيق الجامعي -

 ساعات( 4مناقشة التقارير المعدة من قبل الطلبة حول التطبيق الجامعي                  ) -

 ساعات( 4مناقشة مشكلة المختبرات في المدارس المتوسطة والثانوية في العراق       ) -

 ساعات( 4تسرب الطلبة من المدارس                                    )–ناقشة مشكلة م -

 ساعات(    4عالقة المدرسة بالمجتمع                                                         ) -

 " مناقشة مشكلة "مشكالت تتعلق بالبيئة المدرسية -

 

 018ق ت  والتقويمالقياس  المرحلة الرابعة  اجباري 

 

 4( ساعة عملي                               الوحدات : 2ساعات التدريس المخطط لها : )

 وصف المنهج : 

 يغطي هذا الموضوع اساسيات القياس والتقويم وماهي وسائل االختبارات وكيفية بناء االختبارات

 الهدف من تدريس المنهج : 

 ايصال نظره عامة عن مفاهيم القياس والتقويم واهميتهما والعالقة ومواصفات االختبارات واهمية االختبارات 

 نتائج التعليم :

المادة فان المتعلم يكون ملم بمبادئ القياس والتقويم ومعرفة انواع االختبارات وتقويم االداء  هذهبعد تلقي 
 وكيفية بناء االختبارات ومواصفات االختبارات  

 المواضيع :

 ساعة ( 16مفاهيم القياس والتقويم                                                                        ) -1
 القياس والتقويم )القياس ,االختبار ,التقويم(معنى  -2
 اهمية القياس والقويم والعالقة بينهما -3
 العالقة بين التقويم والمنهج -4
 

 ساعة(  14االختبارات التحصيلية                                                                       ) -2
 االختبارات المقالية -
 )التكميل ,المزاوجة,الصحوالخطا,االختبار من متعدد(االختبارات الموضوعية  -
 االختبارات الشفوية. -
 االختبارات العملية واالدائية. -
 ساعات( 6الوسائل الالاختبارية                                                                       ) -3
 ,موازين التقدير ,البطاقة المدرسية  تقويم االداء ,المالحظة ,المالحظة المنتظمة ,سجالت التقدير -4

 اسابيع( 10بناء االختبارات                                                                            ) -5



تحديد االهداف ,تحديد المحتوى ,جمع الفقرات ,وضع التعليمات ,شروط التطبيق ,اجراء التجارب االستطالعية 
 اسية ,اجراء التجارب االس

 ساعات( 8مواصفات االختبار الجيد                                                                 ) -6
 الموضوعية,الثبات ,الصدق ,الشمولية ,سهولة التطبيق 

 ساعات( 8استخراج خصائص االختبارات الموضوعية                                          ) -7
 التمييز,مغالبة البدائلالسهولة والصعوبة,


