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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  الملف االكاديمي

 بكالوريوس تربية فيزياء  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 Office, visual Lab, MatLab المعتمد   برنامج االعتماد .6

 سبورة الكترونية ، وسائل ايضاح،  Data show المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-8-10 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : اعداد متخرجون  ومتخرجات ذو مهارات في المجاالت العلمية التالية: أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الكهربائية والمغناطيسية

 وتقنيات الليزرالبصريات 

 فيزياء الكم والنووية    /الذرية والجزيئية 

 فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت

 الفلك واشباه الموصالت

 الرياضيات

 

المناهج  /القياس والتقويم/اللغة العربية واالنكليزية  /الديمقراطية حقوق االنسان  /التربية وعلم النفس  

 وطرائق التدريس
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
     التعرف على تخصصات القسم    -1أ

 يتم تعريف كل مادة مقررة ومعرفة اهميتها وخصائصها وانواعها وتطبيقاتها العلمية والعملية  -2أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 اقامة التجارب النظرية ؤالعملية  – 1ب 

 تقديم وسائل ايضاحية مثل عرض فديو او  سمنار خاص بالموضوع  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام الشاشات الذكية   -1
 اعتماد على كتب منهجية  -2
 اسلوب المحاورة  -3
 القيام بتجارب نظرية -4

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية  -1
 اجراء امتحانات عملية في المختبرات -2
 مشاركة الطلبة في كتابة التقارير  -3
 النشاطات اليومية  -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 مهارات التفكير-1ج         

 استخدام المصادر المكتبية وااللكترونية -2ج

 اتباع طريقة االمتحانات المفتوحة -3ج

 طرح اسئلة ومشاركة الطلبة في ايجاد حل لها-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

المطالبة بعمل تقارير اسبوعية اعتماد على شبكة االنترنت والمناقشات التي تطرح اثناء المحاضرة 

 موضوعية ومحددة.ومحاولة اشراك اكبر عدد من الطلبة  ومناقشتها مناقشة   

 
 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات-1

 االختبارات القصيرة -2

 االختبارات المختبرية  التحريرية  -3

 االمتحانات  الشهرية والفصلية النظرية والعلمية4-
 الواجبات البيتية -5
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 توزيع مواضيع محددة لكل مجموعة من  الطلبة ألعداد التقارير من االنترنيت او المكتبة.-1د

 اعطاء قيادة ادارة النشاط بيد مجموعة المناقشة وتمكينهم على القيادة وادارة الحوار.-2د

 في اجابات الطلبة ومناقشتها لمعرفة خطئها.تنبيه عن االخطاء الموجود -3د

 الرونة في العمل  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

توفير محاضرات مطبوعة ومن مصادر حديثة ومتنوعه وغنية بالمعلومات واالمثلة وتسخير وسائل  ايضاح 

تطرح اثناء المحاضرات  ومحاولة لتعليم الطلبة وتوضيح خطوات الحل  واستخراج النتائج, المناقشات التي 

 اشراك اكبر عدد ممكن من الطلبة والتطرق الى مناقشة تفاصيل االمور ومناقشتها مناقشة موضوعية وموجهة

 
 طرائق التقييم          

 . تقييم  شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات 
  االختبارات السريعة(Quiz). 
  الحاسوب وبشكل تحريري,  االمتحانات الشهرية والفصليةاالختبارات المختبرية  على 

 بنية البرنامج  .11

 رمز المقرر أو المساق اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 
 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

 ELP021 3 3 الكهربائية والمغناطيسية المرحلة االولى 

  THP041 3 الحرارة وخواص المادة  

  MAP031 3 الرياضيات  

 MEP011 3 3 الميكانيك  

  2 017لغعرب  اللغة العربية  

 2 1 ح 016 الحاسبات  

  2 017ع ن ت  علم النفس التربوي  

  2 016اس ت  اسس تربية 

  1 013ح ق  حقوق تربية وديمقراطية  

  1  اللغة االنكليزية  
 ELP032 2 3 الكهربائية والمغناطيسية  المرحلة الثانية 
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 OPP012 3 3 البصريات  

  MAP022 3 الرياضيات 

  WMP042 2 الصوت والحركة الموجية  

  SSP052 2 علم الفلك  

  2 710ع ن  علم النفس  

  2 710من ب  المنهج البحث العلمي  

  2 015أ ت  ادارة تربوية  

 2 1  حاسبات  

  2  لغة انكليزية  
 ELP013 3 3 االلكترونيات  المرحلة الثالثة 

  THP033 3 الثرمودياميك  

  AM P043 3 الميكانيك التحليلي  

    018ط ت  طرائق تدريس  

   019ا ص ن  االرشاد و الصحة  النفسية  

  2  اختياري  

  2  لغة انكليزية  
  SOP024 3 الصلبة  المرحلة الرابعة 

 NUP014 3 3 النووية  

  QUP014 3 الكمية  

  LAP044 3 الليزر  

النظريات  

 الكهرومغناطيسية 
EMR46 3  

م ت  019 المشاهدة والتطبيق    1 3 

  2 018ق ت  القياس والتقويم  

    بحث تخرج 

    اللغة االنكليزية  
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تشجيع البحث العلمي والتشجيع على التطبيق يف املدارس 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13
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 حسب مؤهالت الطالب بعد اكمال الدراسة االعدادية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي  الحرارة وخواص المادة THP041 اللمرحلة االولى 

MAP031 اساسي الرياضيات                 

 MEP011 اساسي الميكانيك                 

لغعرب 

017 

                 اختياري  اللغة العربية 

                 اختياري  الحاسبات ح 016 

ع ن ت 

017 

                 اساسي علم النفس التربوي 

                 اساسي اسس تربية  016اس ت  
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                 اختياري  حقوق االنسان  013ح ق 

                 اختياري  اللغة االنكليزية   

مرحلة الثانية ال  ELP032  اساسي الكهربائية والمغناطيسية                 

 OPP012  اساسي البصريات                 

 MAP022 اساسي الرياضيات                 

 WMP042  الصوت والحركة

 الموجية 

                 اساسي

 SSP052  اساسي علم الفلك                 

                 اساسي علم النفس  710ن  ع 

                 اساسي المنهج البحث العلمي  710من ب  

                  ادارة تربوية  015أ ت  

                 اختياري  حاسبات   

                 اختياري لغة انكليزية   
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مرحلة الثانية ال  ELP013  اساسي  االلكترونيات                 

 THP033  اساسي الثرمودياميك                 

 AM P043  اساسي الميكانيك التحليلي                 

                 اساسي طرائق تدريس   018ت  ط 

ص ن  ا 

019 
االرشاد و الصحة  

 النفسية 

                 اساسي 

                 اختياري  اختياري   

                 اختياري  لغة انكليزية   

مرحلة الرابعة ال  SOP024  اساسي الصلبة                 

 NUP014  اساسي النووية                 

 QUP014  اساسي الكمية                 

 LAP044  اساسي الليزر                 

 EMR46 اساسي  النظريات الكهرومغناطيسية                 
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م ت  019                   اساسي المشاهدة والتطبيق  

                 اساسي القياس والتقويم  018ت  ق 

                 اساسي بحث تخرج  

                 اختياري اللغة االنكليزية   

                    



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  / المركز علمي القسم ال .2

 MAP022 -الرياضيان  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة   90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعريف الطلبة أبساسيات املتواليات  واملتسلسالت الالهنائية, متسلسالت القوى, املتجهات واملشتقات اجلزئية  من املرتبة 
 االوىل والثانية 

 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11

  هداف المعرفية األ -أ
 الالنهائية وتطبيقاتها في حل مسائل فيزيائية تعرف على اساس المتواليات والمتسلسالت-1أ

 تعرف على اساس متسلسالت القوى  وتطبيقاتها  -2أ

 تعرف على الكميات المتجه وخصائصها   -3أ
 التعرف على قوانين المشتقات الجزئية واشتقاق التكامالت-4أ
 التعرف على المشتقات من المرتبة االولى  -5أ
 ن المرتبة الثانيةالتعرف على المشتقات م -  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ان يكون الطالب له القابلية على حل المسائل الفيزيائية او الرياضية باستخدام المتواليات – 1ب

 والمتسلسالت

 ان يكون الطالب قادر على تطبيق متسلسالت القوى في مسائل فيزيائية منها النظرية النسبية  – 2ب

ان يكون الطالب له القابلية على التفريق بين الكميات المتجه وغير المتجه ويستخدم خصائص  – 3ب

 المتجهات  في حلول مسائل خصوصا في الميكانيك والهندسة 

ان يكون الطالب قادر على فهم المسائل الفيزيائية ذات المشتقات الجزئية والتي تعتمد على اكثر   -4ب

   الثرمودينامك من متغير وخصوصا في 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم :توفير محاضرات ورقيا والكترونيا باستخدام مصادر حديثة ومتنوعة وغنية باألمثلة التطبيقية 

 التعليم : استخدام اجهزة حديثة في طريقة القاء المحاضرات مثل عارضات البيانات والشاشات الذكية

التعليم : حل مسائل رياضية تحاكي التطور العلمي في بناء فكر علمي وذلك باالستعانة بمحاضرات 

 جامعات عالمية  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح مجموعة حلول لنفس المسائلة واختيار االنسب -1ج

 بناء نماذج رياضية لمسائل فيزيائية باستخدام  الحواسيب متطورة-2ج

 طرح اسئلة شفوية استثنائية تحتاج الى اجوبة استثنائية -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 اجراء الحوار والمناقشة اثناء المحاضرة 

 استخدام وسائل متعددة لترسيخ المفاهيم العلمية 

 

 
 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة بالمناقشات -1

 Quizاالختبارات القصيرة  -2

 االختبارات الشهرية والنهائية  -3

 الواجبات البيتية  -5

 

 

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

توزيع مواضيع محدد لكل مجموعة من الطلبة ألعداد التقارير بالبحث في الشبكة العنكبوتية -1د

 للمصادر او المكتبة 

 اعطاء قيادة ادارة النقاش بيد المجموعة المناقشة وتمكينهم من القيادة وادارة الحوار -2د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة الشفوية ومناقشتها لمعرفة الخطاء -3د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة التحريرية  ومناقشتها لمعرفة الخطاء    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف المتواليات ا  6 2

المتناهية وغير 

 المتناهية 

Finite and infinite 
sequences, 

 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

تعريف المتسلسالت  6 4

المتناهية وغير 

 المتناهية

Finite and infinite 
sequences 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

طرق اختبار تقارب  6 6

 المتواليات 
Convergence of 
series-ratio and 

test  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

ايجاد مجموع  6 8

 المتسلسالت
Estimation the 

sum of series of 
constant terms  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

   First exam االمتحان االول   9
دوال متسلسالت  3 10

القوي , متسلسالت 

 تايلر 

Introduction, 
Taylor series of 

expansion  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

 Taylor series of متسلسالت تايلر 3 11
expansion 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
 Binomial مفكوك ذو الحدين  3 12

expansion   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
مركبات المتجه ووحدة   13

 المتجه 
Vector 

component and 
unit vector  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

خصائص جمع وطرح  3 13

 المتجهات 
Addition and 

subtraction of 
vectors  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

االحداثيات المستطيلة  3 14

 والقطبية 
Cortisone 

coordinate, 
Spherical 

coordinate   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

الضرب العددي  3 15

 واالتجاهي لمتجهين 
Scalar and 

vector product 
of two vectors  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

    امتحان الثاني  3 16
  8وفق النقطة  Partial المشتقات الجزئية   17

اعاله او حسب 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 
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 البنية التحتية  .12

 Calculus and Analytic geometry by Goerge ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Thomas 7th edition 

 Higher Engineering Mathematics by John Bird ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
5th edition 
Calculus for scientists and engineers 
E A R L Y T R A N S C E N D E N T A L S 

 
WILLIAM BRIGGS  by 

differentiation  الحاجة الحاجة 

الدالة ذات المتغيرين  3 17

 او اكثر 
Function of two 

or more 
variable  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة   Total differential التغير الكلي  3 18

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
 Derivatives of اشتقاقات التكامالت  3 19

integrals  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
المشتقات الجزئية ذات  3 20

 المرتبة االولى 
Partial 

differentiation 
of first order  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

حل المعادلة مع  فصل  3 21

 المتغيرات 
Equation with 

variable     
separation        

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

 Linear المعادالت الخطية  3 22
equations 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

المعادالت المتجانسة  3 23

 وغير المتجانسة 
Homogeaeam 

and non 
Homogeaeam 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

    امتحان الثالث  3 24
المعادالت الجزئية  3 25

 ذات المرتبة الثانية 
second order 

equation 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

النوع الخاص من  3 26

المعادالت ذات الرتبة 

 الثانية 

Special type of 
second order 

equation  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

المعادالت المتجانسة  3 27

 وغير المتجانسة 
Homogeaeam 

and non 
Homogeaeam 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

    امتحان الرابع   3  28
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1-Advanced mathematics  

2-Advanced engineering mathematics 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تحديث مقررات المنهج الدراسي وحسب ما مقر  في الجامعات العالمية -1

 بناء مختبر حاسبات لغرض اعداد نماذج رياضية لحل مسائل فيزيائية معقدة  -2
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  ة/ املعهدالكلي   
 الفيزايء :    القسم العلمي    
 10/10/2021اتريخ ملء امللف :    
 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 م.د.امحد حامد مهدي                                                        اسم املعاون العلمي : :                  . عبدهللا حممود علي  أ.د : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة تكريت التعليميةالمؤسسة  .15

 قسم الفيزياء  / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
  الملف االكاديمي

 بكالوريوس تربية فيزياء  اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  Office, pdf Editor المعتمد   برنامج االعتماد .21

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
Data show  ،سبورة الكترونية ، وسائل ايضاح 

 2021-10-10 تاريخ إعداد الوصف  .22

 : اعداد متخرجون  ومتخرجات ذو مهارات في المجاالت العلمية التالية: أهداف البرنامج األكاديمي .23

 الكهربائية والمغناطيسية

 وتقنيات الليزر البصريات

 فيزياء الكم والنووية    /الذرية والجزيئية 

 فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت / ميكانيك تحليلي

 الفلك واشباه الموصالت

 الرياضيات

 

المناهج  /القياس والتقويم/اللغة العربية واالنكليزية  /الديمقراطية حقوق االنسان  /التربية وعلم النفس  



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التدريس

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  - ب
     التعرف على تخصصات القسم    -1أ

 يتم تعريف كل مادة مقررة ومعرفة اهميتها وخصائصها وانواعها وتطبيقاتها العلمية والعملية  -2أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 اقامة التجارب النظرية ؤالعملية  – 1ب 

 تقديم وسائل ايضاحية مثل عرض فديو او  سمنار خاص بالموضوع  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام الشاشات الذكية   -6
 اعتماد على كتب منهجية  -7
 اسلوب المحاورة  -8
 القيام بتجارب نظرية -9

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية  -6
 اجراء امتحانات عملية في المختبرات -7
 مشاركة الطلبة في كتابة التقارير  -8
 النشاطات اليومية  -9

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 مهارات التفكير-1ج         

 استخدام المصادر المكتبية وااللكترونية -2ج

 اتباع طريقة االمتحانات المفتوحة -3ج

 طرح اسئلة ومشاركة الطلبة في ايجاد حل لها-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

المطالبة بعمل تقارير اسبوعية اعتماد على شبكة االنترنت والمناقشات التي تطرح اثناء المحاضرة 

 موضوعية ومحددة.ومحاولة اشراك اكبر عدد من الطلبة  ومناقشتها مناقشة   

 
 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات-1

 االختبارات القصيرة -2

 االختبارات المختبرية  التحريرية  -3
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 االمتحانات  الشهرية والفصلية النظرية والعلمية4-
 الواجبات البيتية -11

 
 

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

 توزيع مواضيع محددة لكل مجموعة من  الطلبة ألعداد التقارير من االنترنيت او المكتبة.-1د

 اعطاء قيادة ادارة النشاط بيد مجموعة المناقشة وتمكينهم على القيادة وادارة الحوار.-2د

 في اجابات الطلبة ومناقشتها لمعرفة خطئها.تنبيه عن االخطاء الموجود -3د

 الرونة في العمل  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

توفير محاضرات مطبوعة ومن مصادر حديثة ومتنوعه وغنية بالمعلومات واالمثلة وتسخير وسائل  ايضاح 

تطرح اثناء المحاضرات  ومحاولة لتعليم الطلبة وتوضيح خطوات الحل  واستخراج النتائج, المناقشات التي 

 اشراك اكبر عدد ممكن من الطلبة والتطرق الى مناقشة تفاصيل االمور ومناقشتها مناقشة موضوعية وموجهة

 
 طرائق التقييم          

 . تقييم  شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات 
  االختبارات السريعة(Quiz). 
  الحاسوب وبشكل تحريري,  االمتحانات الشهرية والفصليةاالختبارات المختبرية  على 

 بنية البرنامج  .25

 رمز المقرر أو المساق اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 
 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

 ELP021 3 3 الكهربائية والمغناطيسية المرحلة االولى 

  THP041 3 الحرارة وخواص المادة  

  MAP031 3 الرياضيات  

 MEP011 3 3 الميكانيك  

  2 017لغعرب  اللغة العربية  

 2 1 ح 016 الحاسبات  

  2 017ع ن ت  علم النفس التربوي  

  2 016اس ت  اسس تربية 

  1 013ح ق  حقوق تربية وديمقراطية  
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  1  اللغة االنكليزية  
 ELP032 2 3 الكهربائية والمغناطيسية  المرحلة الثانية 

 OPP012 3 3 البصريات  

  MAP022 3 الرياضيات 

  WMP042 2 الصوت والحركة الموجية  

  SSP052 2 علم الفلك  

  2 710ع ن  علم النفس  

  2 710من ب  المنهج البحث العلمي  

  2 015أ ت  ادارة تربوية  

 2 1  حاسبات  

  2  لغة انكليزية  
 ELP013 3 3 االلكترونيات  المرحلة الثالثة 

  THP033 3 الثرمودياميك  

  AM P043 3 الميكانيك التحليلي  

    018ط ت  طرائق تدريس  

   019ا ص ن  االرشاد و الصحة  النفسية  

  2  اختياري  

  2  لغة انكليزية  
  SOP024 3 الصلبة  المرحلة الرابعة 

 NUP014 3 3 النووية  

  QUP014 3 الكمية  

  LAP044 3 الليزر  

النظريات  

 الكهرومغناطيسية 
EMR46 3  

م ت  019 المشاهدة والتطبيق    1 3 

  2 018ق ت  القياس والتقويم  

    بحث تخرج 

    اللغة االنكليزية  
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 تشجيع البحث العلمي والتشجيع على التطبيق يف املدارس 
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

 حسب مؤهالت الطالب بعد اكمال الدراسة االعدادية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي  الحرارة وخواص المادة THP041 المرحلة االولى 

MAP031 اساسي الرياضيات                 

 MEP011 اساسي الميكانيك                 

                 اختياري  اللغة العربية  017

                 اختياري  الحاسبات ح 016 

ع ن ت 

017 

                 اساسي علم النفس التربوي 

                 اساسي اسس تربية  016اس ت  

                 اختياري  حقوق االنسان  013ح ق 
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   اختياري  اللغة االنكليزية   
 

             

مرحلة الثانية ال  ELP032  اساسي الكهربائية والمغناطيسية                 

 OPP012  اساسي البصريات                 

 MAP022 اساسي الرياضيات                 

 WMP042  الصوت والحركة

 الموجية 

                 اساسي

 SSP052  اساسي علم الفلك                 

                 اساسي علم النفس  710ن  ع 

                 اساسي المنهج البحث العلمي  710من ب  

                  ادارة تربوية  015أ ت  

                 اختياري  حاسبات   

                 اختياري لغة انكليزية   

مرحلة الثانية ال  ELP013  اساسي  االلكترونيات                 
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 THP033  اساسي الثرموداينمك  
               

 AM P043  اساسي الميكانيك التحليلي                 

                 اساسي طرائق تدريس   018ت  ط 

ص ن  ا 

019 
االرشاد و الصحة  

 النفسية 

                 اساسي 

                 اختياري  اختياري   

                 اختياري  لغة انكليزية   

مرحلة الرابعة ال  SOP024  اساسي الصلبة                 

 NUP014  اساسي النووية                 

 QUP014  اساسي الكمية                 

 LAP044  اساسي الليزر                 

 EMR46 اساسي  النظريات الكهرومغناطيسية                 

م ت  019   اساسي المشاهدة والتطبيق  
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                 اساسي القياس والتقويم  018ت  ق 

                 اساسي بحث تخرج  

                 اختياري اللغة االنكليزية   

                    



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .9

   قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  / المركز علمي القسم ال .11

 الميكانيك التحليلي AM P043 اسم / رمز المقرر .11

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة   90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 11/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

تعريف الطلبة بقوانني احلركة لالجسام الصلدة اليت تتحرك بعدة حماور وقوانني نيوتن يف احلركة واضافة هلا فهم قوانني كبلر 
 حلركة الكواكب وقوانني حفظ الطاقة للنظم اليت حتتوي على العديد من االجسام. 

 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

  هداف المعرفية األ -أ
 تعرف على اساس ديناميكية الحركة-1أ

 تعرف على اساس حركة االجسام في بعد واحد وعدة ابعاد  -2أ

 تعرف على ميكانيكية حركة الكواكب   -3أ
 التعرف على قوانين نيوتن في الحركة-4أ
 التعرف على قوانين حفظ الزخم والطاقة لالجسام المتحركة  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يكون الطالب له القابلية على حل المسائل الفيزيائية او الرياضية الخاصة بالحركة– 1ب

 ان يكون الطالب قادر على تطبيق قوانين المتجهات والتعامل معها فيزيائيا  – 2ب

ه وغير المتجه ويستخدم خصائص ان يكون الطالب له القابلية على التفريق بين الكميات المتج – 3ب

 المتجهات  في حلول مسائل خصوصا في الميكانيك والهندسة 

ان يكون الطالب قادر على فهم المسائل الفيزيائية ذات المشتقات الجزئية والتي تعتمد على اكثر   -4ب

 من متغير وخصوصا في الميكانيك التحليلي
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم :توفير محاضرات ورقيا والكترونيا باستخدام مصادر حديثة ومتنوعة وغنية باألمثلة التطبيقية 

 التعليم : استخدام اجهزة حديثة في طريقة القاء المحاضرات مثل عارضات البيانات والشاشات الذكية

ستعانة بمحاضرات التعليم : حل مسائل رياضية تحاكي التطور العلمي في بناء فكر علمي وذلك باال

 جامعات عالمية  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح مجموعة حلول لنفس المسائلة واختيار االنسب -1ج

 بناء نماذج رياضية لمسائل فيزيائية باستخدام  الحواسيب متطورة-2ج

 طرح اسئلة شفوية استثنائية تحتاج الى اجوبة استثنائية -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 اجراء الحوار والمناقشة اثناء المحاضرة 

 استخدام وسائل متعددة لترسيخ المفاهيم العلمية 

 

 
 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة بالمناقشات -1

 Quizاالختبارات القصيرة  -2

 االختبارات الشهرية والنهائية  -3

 الواجبات البيتية  -11

 

 

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

توزيع مواضيع محدد لكل مجموعة من الطلبة ألعداد التقارير بالبحث في الشبكة العنكبوتية -1د

 للمصادر او المكتبة 

 اعطاء قيادة ادارة النقاش بيد المجموعة المناقشة وتمكينهم من القيادة وادارة الحوار -2د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة الشفوية ومناقشتها لمعرفة الخطاء -3د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة التحريرية  ومناقشتها لمعرفة الخطاء    -4د
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  8وفق النقطة  Vectors المتجهات 6 2

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
القوة المركزيه  6 4

 والجاذبية 
Gravitation and 

Central Forces 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
 Newton's Law of قوانين نيوتن 6 6

Universal 
Gravitation (for 

point particle) 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

 Kepler's Laws of قوانين كبلر 6 8

Planetary Motion 
  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
   First exam االمتحان االول   9

التبديل في المحاور  3 10

للنضام ومصفوفة 

 التحويل 

Change of 
Coordinate 

System: The 
Transformation 

Matrix   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

حركة وسرعة  3 11

الكواكب في حركة 

 قطبية

Velocity and 
Acceleration in 

Plane Polar 
Coordinates 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

 Newton's First   األولقانون نيوتن  3 12
Law: Inertial 

Reference Systems 
   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

 Forces that القوة المعتمدة على الموقع    13
Depend on 

Position: The 
Concepts of 
Kinetic and 

Potential Energy   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

 Conservative القوة الذاتية المحفوظة  3 13
Force   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

حركة الجسيمات في ثالث  3 14

 محاور 
General Motion of 
a Particle in Three 

dim  

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

النظم المرجعية غير  3 15

 الذاتيه
Noninertial 

Reference Systems 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

    امتحان الثاني  3 16
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 البنية التحتية  .16

  Analytical mechanics 7th edition ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 األرضتاثير حركة   17

 الدورانية
Effects of Earth's 

Rotation 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة  inverse-Square قانون التربيع العكسي  3 18

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
حدود الحركة  3 19

الشعاعية: القدرة 

 الفعالة

Limits of the 
Radial Motion: 

Effective Potential 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

ديناميكية نظام متعدد  3 20

 الجسيمات

Dynamics of 
Systems of 

Particles 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
ميكانيك حركة  3 21

 االجسام الصلدة

Mechanics of Rigid 
Bodies: Planar 

Motion 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

نظرية المحاور  3 22

 المتعامدة للكواكب

Perpendicular-
Axis Theorem for 

a Plane Lamina 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

 Laminar Motion of حركة الجسم الصلد 3 23
a Rigid Body 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

الحركة العامة للجسم  3 24

الصلد في ثالث 

 محاور

General Motion of 
Rigid Bodies in 

Three Dimensions 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

    امتحان الثالث  3 25
 األساسيةالمحاور  3 26

 للجسم الصلد

Principal Axes of a 
Rigid Body 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

تحديد المحاور  3 27

الرئيسية عن طريق 

قطري مصفوفة 

 القصور الذاتي

Determining 
Principal Axes by 
Diagonalizing the 

Moment of 
Inertia Matrix   

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

الحركة الدورانية  3 28

 الحرة للجسم الصلد

Free Rotation of a 
Rigid Body with an 

Axis of 
Symmetry: 
Analytical 

Treatment 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

النظرية العامة ألنظمة  3  29

 االهتزاز
General Theory 

of Vibrating 
Systems 

  

    امتحان الرابع   3 30
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 ميكانيك حتليلي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1-Advanced analytical mechanics  

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 تحديث مقررات المنهج الدراسي وحسب ما مقر  في الجامعات العالمية -1

 ادخال تكنلوجيا التعليم الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة .  -2
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  واالعتماد األكاديميدائرة ضمان الجودة 

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  ة/ املعهدالكلي   
 الفيزايء :    القسم العلمي    
 28/10/2021اتريخ ملء امللف :    
 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                                م.د.امحد حامد مهدي                                                            اسم املعاون العلمي :                  . عبدهللا حممود علي  أ.د : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ         :                                                  لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .29

 قسم الفيزياء  / المركز  علميالقسم ال .31

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
  الملف االكاديمي

 بكالوريوس تربية فيزياء  اسم الشهادة النهائية  .32

  :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  Office, pdf Editor المعتمد   برنامج االعتماد .34

المؤثرات الخارجية  .35

 األخرى 
Data show  ،سبورة الكترونية ، وسائل ايضاح 

 2021-10-28 تاريخ إعداد الوصف  .36

 : اعداد متخرجون  ومتخرجات ذو مهارات في المجاالت العلمية التالية: أهداف البرنامج األكاديمي .37

 والمغناطيسيةالكهربائية 

 البصريات وتقنيات الليزر

 فيزياء الكم والنووية    /الذرية والجزيئية 

 فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت / ميكانيك تحليلي

 الفلك واشباه الموصالت

 الرياضيات

 
المناهج  /والتقويمالقياس /اللغة العربية واالنكليزية  /الديمقراطية حقوق االنسان  /التربية وعلم النفس  

 وطرائق التدريس
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  - ت
     التعرف على تخصصات القسم    -1أ

 يتم تعريف كل مادة مقررة ومعرفة اهميتها وخصائصها وانواعها وتطبيقاتها العلمية والعملية  -2أ

 برنامج الخاصة بال المهاراتيةاألهداف  –ب 

 اقامة التجارب النظرية ؤالعملية  – 1ب 

 تقديم وسائل ايضاحية مثل عرض فديو او  سمنار خاص بالموضوع  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام الشاشات الذكية   -11
 اعتماد على كتب منهجية  -12
 اسلوب المحاورة  -13
 نظريةالقيام بتجارب  -14

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية  -11
 اجراء امتحانات عملية في المختبرات -12
 مشاركة الطلبة في كتابة التقارير  -13
 النشاطات اليومية  -14

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 مهارات التفكير-1ج         

 استخدام المصادر المكتبية وااللكترونية -2ج

 اتباع طريقة االمتحانات المفتوحة -3ج

 طرح اسئلة ومشاركة الطلبة في ايجاد حل لها-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

المطالبة بعمل تقارير اسبوعية اعتماد على شبكة االنترنت والمناقشات التي تطرح اثناء المحاضرة 

 اكبر عدد من الطلبة  ومناقشتها مناقشة   موضوعية ومحددة.ومحاولة اشراك 

 
 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات-1

 االختبارات القصيرة -2

 االختبارات المختبرية  التحريرية  -3

 االمتحانات  الشهرية والفصلية النظرية والعلمية4-
 الواجبات البيتية -15
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 توزيع مواضيع محددة لكل مجموعة من  الطلبة ألعداد التقارير من االنترنيت او المكتبة.-1د

 الحوار. اعطاء قيادة ادارة النشاط بيد مجموعة المناقشة وتمكينهم على القيادة وادارة-2د

 تنبيه عن االخطاء الموجود في اجابات الطلبة ومناقشتها لمعرفة خطئها.-3د

 الرونة في العمل  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

توفير محاضرات مطبوعة ومن مصادر حديثة ومتنوعه وغنية بالمعلومات واالمثلة وتسخير وسائل  ايضاح 

واستخراج النتائج, المناقشات التي تطرح اثناء المحاضرات  ومحاولة   لتعليم الطلبة وتوضيح خطوات الحل

 اشراك اكبر عدد ممكن من الطلبة والتطرق الى مناقشة تفاصيل االمور ومناقشتها مناقشة موضوعية وموجهة

 
 طرائق التقييم          

 . تقييم  شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات 
  االختبارات السريعة(Quiz). 
 االختبارات المختبرية  على الحاسوب وبشكل تحريري,  االمتحانات الشهرية والفصلية 

 بنية البرنامج  .39

 رمز المقرر أو المساق اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 
 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

 ELP021 3 3 الكهربائية والمغناطيسية المرحلة االولى 

  THP041 3 الحرارة وخواص المادة  

  MAP031 3 الرياضيات  

 MEP011 3 3 الميكانيك  

  2 017لغعرب  اللغة العربية  

 2 1 ح 016 الحاسبات  

  2 017ع ن ت  علم النفس التربوي  

  2 016اس ت  اسس تربية 

  1 013ح ق  حقوق تربية وديمقراطية  

  1  اللغة االنكليزية  
 ELP032 2 3 الكهربائية والمغناطيسية  المرحلة الثانية 
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 OPP012 3 3 البصريات  

  MAP022 3 الرياضيات 

  WMP042 2 الصوت والحركة الموجية  

  SSP052 2 علم الفلك  

  2 710ع ن  علم النفس  

  2 710من ب  المنهج البحث العلمي  

  2 015أ ت  ادارة تربوية  

 2 1  حاسبات  

  2  لغة انكليزية  
 ELP013 3 3 االلكترونيات  المرحلة الثالثة 

  THP033 3 الثرمودياميك  

  AM P043 3 الميكانيك التحليلي  

    018ط ت  طرائق تدريس  

   019ا ص ن  االرشاد و الصحة  النفسية  

  2  اختياري  

  2  لغة انكليزية  
  SOP024 3 الصلبة  المرحلة الرابعة 

 NUP014 3 3 النووية  

  QUP014 3 الكمية  

  LAP044 3 الليزر  

النظريات  

 الكهرومغناطيسية 
EMR46 3  

م ت  019 المشاهدة والتطبيق    1 3 

  2 018ق ت  القياس والتقويم  

    بحث تخرج 

    اللغة االنكليزية  
 
 
 

 الشخصيالتخطيط للتطور  .41

 تشجيع البحث العلمي والتشجيع على التطبيق يف املدارس 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .41
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 حسب مؤهالت الطالب بعد اكمال الدراسة االعدادية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 اختياريأم 
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي  الحرارة وخواص المادة THP041 المرحلة االولى 

MAP031 اساسي الرياضيات                 

 MEP011 اساسي الميكانيك                 

                 اختياري  اللغة العربية  017

                 اختياري  الحاسبات ح 016 

ع ن ت 

017 

                 اساسي علم النفس التربوي 

                 اساسي اسس تربية  016اس ت  

                 اختياري  حقوق االنسان  013ح ق 
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   اختياري  اللغة االنكليزية   
 

             

مرحلة الثانية ال  ELP032  اساسي الكهربائية والمغناطيسية                 

 OPP012  اساسي البصريات                 

 MAP022 اساسي الرياضيات                 

 WMP042  الصوت والحركة

 الموجية 

                 اساسي

 SSP052  اساسي علم الفلك                 

                 اساسي علم النفس  710ن  ع 

                 اساسي المنهج البحث العلمي  710ن ب م 

                  ادارة تربوية  015ت  أ 

                 اختياري  حاسبات   

                 اختياري لغة انكليزية   

مرحلة الثانية ال  ELP013  اساسي  االلكترونيات                 
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 THP033  اساسي الثرموداينمك  
               

 AM P043  اساسي الميكانيك التحليلي                 

                 اساسي طرائق تدريس   018ت  ط 

ص ن  ا 

019 
االرشاد و الصحة  

 النفسية 

                 اساسي 

                 اختياري  اختياري   

                 اختياري  لغة انكليزية   

مرحلة الرابعة ال  SOP024  اساسي الصلبة                 

 NUP014  اساسي النووية                 

 QUP014  اساسي الكمية                 

 LAP044  اساسي الليزر                 

 EMR46 اساسي  النظريات الكهرومغناطيسية                 

م ت  019   اساسي المشاهدة والتطبيق  
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                 اساسي القياس والتقويم  018ت  ق 

                 اساسي بحث تخرج  

                 اختياري اللغة االنكليزية   

                    



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .17

   قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  / المركز علمي القسم ال .18

 NUP014 النووية اسم / رمز المقرر .19
 

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .21

 سنوي  الفصل / السنة .21

 ساعة 71 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 28/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 والشحنة والرتكيب النووي وكيفية تفاعالت االشعاع مع املادة والتفاعالت النوويةمفاهيم واسس اخلواص النواة 
 
 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18

  هداف المعرفية األ -أ

 الرتكيب النووي وانواع االشعاعات النووية وطرق تفاعل هذه االشعاعاتيتعرف الطالب من خالهلا على 
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يكون الطالب له القابلية على حل المسائل الفيزيائية او الرياضية الخاصة باالتفاعالت النووية– 1ب

 ان يكون الطالب قادر على فهم مخاطر االشعاعات النووية – 2ب

 االشعاعات النوويةان يكون الطالب له القابلية على التفريق بين انواع  – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم :توفير محاضرات ورقيا والكترونيا باستخدام مصادر حديثة ومتنوعة وغنية باألمثلة التطبيقية 

 التعليم : استخدام اجهزة حديثة في طريقة القاء المحاضرات مثل عارضات البيانات والشاشات الذكية

التعليم : حل مسائل رياضية تحاكي التطور العلمي في بناء فكر علمي وذلك باالستعانة بمحاضرات 

 جامعات عالمية  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح مجموعة حلول لنفس المسائلة واختيار االنسب -1ج

 بناء نماذج رياضية لمسائل فيزيائية باستخدام  الحواسيب متطورة-2ج

 طرح اسئلة شفوية استثنائية تحتاج الى اجوبة استثنائية -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اجراء الحوار والمناقشة اثناء المحاضرة 

 استخدام وسائل متعددة لترسيخ المفاهيم العلمية 
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 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة بالمناقشات -1

 Quizاالختبارات القصيرة  -2

 االختبارات الشهرية والنهائية  -3

 الواجبات البيتية  -15

 

 

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

توزيع مواضيع محدد لكل مجموعة من الطلبة ألعداد التقارير بالبحث في الشبكة العنكبوتية -1د

 للمصادر او المكتبة 

 اعطاء قيادة ادارة النقاش بيد المجموعة المناقشة وتمكينهم من القيادة وادارة الحوار -2د

 فة الخطاء تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة الشفوية ومناقشتها لمعر-3د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة التحريرية  ومناقشتها لمعرفة الخطاء    -4د
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 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفاهيم اساسية 7 3

 

الخواص الثابتة للنواة  -1

 والشحنة

الكتلة النووية  . أ

 والشحنة

 حجم النواة  . ب

الخواص الحركية  -2

 للنواة 

–تعاريف )النظائر  -3

–االيزوبار

االيزوتون –االيزومير

) 

 خاصية التناظر -4

 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

 الرتكيب النووي 6 5

 

 طاقة االرتباط النووي  -1

معدل طاقة االرتباط  -2

 للنيوكيلون الواحد

 نظاميات طاقة الفصل -3

خط االستقرار  -4

 والوفرة الطبيعية 

النماذج النووية )  -5

نموذج القطرة , 

معادلة الكتلة 

التجريبية , نموذج 

القشرة وتوزيع 

النيوكلونات على 

مستويات الطاقة 

وتعيين خواص الحالة 

 االرضية (

االزواج النووية وخواص الحالة 

 االرضية

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

    االمتحان االول 2 6

تعامل كاما مع  -1 تعامل االشعاع مع املادة 6 8

 المادة 

تعامل الجسيمات  -2

المشحونة مع 

 المادة 

تعامل النيوترونات  -3

 مع المادة 

قوانين االمتصاص  -4

 والطبقة المنصفة 

 ساعة ( 6) رابعا:النشاط االشعاعي 
 النشاط االشعاعي  -1

قانون االنحالل )  -2

ثابت االنحالل , عمر 

النصف , متوسط 

 العمر (

انحالل كاما )  -3

تصنيف االنحالل 

والتحول الداخلي , 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
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تصنيف االنتقاالت 

 الكهرومغناطيسية (

انحالل بيتا ) تصنيف  -4

االنحالل , النيوترينو 

المضاد( االسر 

االلكتروني المداري , 

 بيتا .تصنيف انتقالب 

انحالل الفا ) طاقة  -5

 االنحالل (

الفعالية االشعاعية  -6

والفعالية االشعاعية 

 النوعية .

 

انواع التفاعالت  -1 التفاعالت النووية 11 11

 النووية 

مساحة المقطع  -2

 العرضي وانواعه 

تفاعالت النوى  -3

المركبة , تكوين 

النوى المركبة 

 وانحاللها 

االنشطار النووي  -4

والطاقة المتحررة من 

  االنشطار
 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

    االمتحان الثاني  12
مقدمة عن املفاعالت  6 14

 النووية

انواع املفاعالت تركيبها 
 واستخدامها

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

مقدمة عن معجالت  6 16
 الدقائق املشحونة

انواعها ) الدائرية واخلطية 
( تركيبها وكيفية عمل كل 

 منها , استخداماهتا .
 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

مقدمة عن فيزايء الدقائق  6 18
 االولية

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

    االمتحان الثالث 2 19

الوقاية من اخطار املواد  6 21
 املشعة

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

وحدات قياس التعرض  6 23
 االشعاعي

 
 

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

فكرة عن كيفية ازالة  6 25
 التلوث

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
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 البنية التحتية  .21

 مايرهوف   ترمجة الدكتور عاصم عبد الكرمي عزوز الفيزايء النووية اتليف . د.  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 فيزايء نووية ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- Nuclear physics 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 تحديث مقررات المنهج الدراسي وحسب ما مقر  في الجامعات العالمية -1

 ادخال تكنلوجيا التعليم الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة .  -2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية التعامل مع املواد 6 27
 املشعة .

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة   االمتحان الرابع 2 28

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  ة/ املعهدالكلي   
 الفيزايء :    القسم العلمي    
  19-10-2021اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
   م.د.امحد حامد مهدي                                                      اسم املعاون العلمي :                   ا.د . عبدهللا حممود علي   : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 واألداء اجلامعيضمان اجلودة شعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  -جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .43

 قسم الفيزياء  / المركز  علميالقسم ال .44

او اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
  الملف االكاديمي

 بكالوريوس تربية فيزياء  اسم الشهادة النهائية  .46

  :النظام الدراسي  .47
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 Office, visual Lab المعتمد   برنامج االعتماد .48

المؤثرات الخارجية  .49

 األخرى 
Data show  ،سبورة الكترونية ، وسائل ايضاح 

 2021-10-19 تاريخ إعداد الوصف  .51

 : اعداد متخرجون  ومتخرجات ذو مهارات في المجاالت العلمية التالية: أهداف البرنامج األكاديمي .51

 الكهربائية والمغناطيسية

 البصريات وتقنيات الليزر

 فيزياء الكم والنووية    /الذرية والجزيئية 

 فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت

 الفلك واشباه الموصالت

 الرياضيات
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المناهج  /القياس والتقويم/اللغة العربية واالنكليزية  /الديمقراطية حقوق االنسان  /التربية وعلم النفس  

 وطرائق التدريس
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .52

  االهداف المعرفية  - ث
     التعرف على تخصصات القسم    -1أ

 يتم تعريف كل مادة مقررة ومعرفة اهميتها وخصائصها وانواعها وتطبيقاتها العلمية والعملية  -2أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 اقامة التجارب النظرية ؤالعملية  – 1ب 

 تقديم وسائل ايضاحية مثل عرض فديو او  سمنار خاص بالموضوع  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام الشاشات الذكية   -16
 اعتماد على كتب منهجية  -17
 اسلوب المحاورة  -18
 القيام بتجارب نظرية -19

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية  -16
 اجراء امتحانات عملية في المختبرات -17
 مشاركة الطلبة في كتابة التقارير  -18
 النشاطات اليومية  -19

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 مهارات التفكير-1ج         

 استخدام المصادر المكتبية وااللكترونية -2ج

 اتباع طريقة االمتحانات المفتوحة -3ج

 طرح اسئلة ومشاركة الطلبة في ايجاد حل لها-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

اسبوعية اعتماد على شبكة االنترنت والمناقشات التي تطرح اثناء المحاضرة المطالبة بعمل تقارير 

 ومحاولة اشراك اكبر عدد من الطلبة  ومناقشتها مناقشة   موضوعية ومحددة.

 
 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات-1

 االختبارات القصيرة -2
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 حريرية االختبارات المختبرية  الت -3

 االمتحانات  الشهرية والفصلية النظرية والعلمية4-
 الواجبات البيتية -21

 
 

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

 المكتبة.توزيع مواضيع محددة لكل مجموعة من  الطلبة ألعداد التقارير من االنترنيت او -1د

 اعطاء قيادة ادارة النشاط بيد مجموعة المناقشة وتمكينهم على القيادة وادارة الحوار.-2د

 تنبيه عن االخطاء الموجود في اجابات الطلبة ومناقشتها لمعرفة خطئها.-3د

 الرونة في العمل  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

ومتنوعه وغنية بالمعلومات واالمثلة وتسخير وسائل  ايضاح توفير محاضرات مطبوعة ومن مصادر حديثة 

لتعليم الطلبة وتوضيح خطوات الحل  واستخراج النتائج, المناقشات التي تطرح اثناء المحاضرات  ومحاولة 

 اشراك اكبر عدد ممكن من الطلبة والتطرق الى مناقشة تفاصيل االمور ومناقشتها مناقشة موضوعية وموجهة

 
 طرائق التقييم          

 . تقييم  شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات 
  االختبارات السريعة(Quiz). 
 االختبارات المختبرية  على الحاسوب وبشكل تحريري,  االمتحانات الشهرية والفصلية 

 بنية البرنامج  .53

 رمز المقرر أو المساق اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 
 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

 ELP021 3 3 الكهربائية والمغناطيسية المرحلة االولى 

  THP041 3 الحرارة وخواص المادة  

  MAP031 3 الرياضيات  

 MEP011 3 3 الميكانيك  

  2 017لغعرب  اللغة العربية  

 2 1 ح 016 الحاسبات  

  2 017ع ن ت  علم النفس التربوي  

  2 016اس ت  اسس تربية 

  1 013ح ق  حقوق تربية وديمقراطية  
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  1  اللغة االنكليزية  
 ELP032 2 3 الكهربائية والمغناطيسية  المرحلة الثانية 

 OPP012 3 3 البصريات  

  MAP022 3 الرياضيات 

  WMP042 2 الصوت والحركة الموجية  

  SSP052 2 علم الفلك  

  2 710ع ن  علم النفس  

  2 710من ب  المنهج البحث العلمي  

  2 015أ ت  ادارة تربوية  

 2 1  حاسبات  

  2  لغة انكليزية  
 ELP013 3 3 االلكترونيات  المرحلة الثالثة 

  THP033 3 الثرمودياميك  

  AM P043 3 الميكانيك التحليلي  

    018ط ت  طرائق تدريس  

   019ا ص ن  االرشاد و الصحة  النفسية  

  2  اختياري  

  2  لغة انكليزية  
  SOP024 3 الصلبة  المرحلة الرابعة 

 NUP014 3 3 النووية  

  QUP014 3 الكمية  

  LAP044 3 الليزر  

النظريات  

 الكهرومغناطيسية 
EMR46 3  

م ت  019 المشاهدة والتطبيق    1 3 

  2 018ق ت  القياس والتقويم  

    بحث تخرج 

    اللغة االنكليزية  
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .54

 تشجيع البحث العلمي والتشجيع على التطبيق يف املدارس 
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 حسب مؤهالت الطالب بعد اكمال الدراسة االعدادية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56
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 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي  الحرارة وخواص المادة THP041 اللمرحلة االولى 

MAP031 اساسي الرياضيات                 

 MEP011 اساسي الميكانيك                 

لغعرب 

017 

                 اختياري  اللغة العربية 

                 اختياري  الحاسبات ح 016 

ع ن ت 

017 

                 اساسي علم النفس التربوي 

                 اساسي اسس تربية  016اس ت  
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                 اختياري  حقوق االنسان  013ح ق 

                 اختياري  اللغة االنكليزية   

مرحلة الثانية ال  ELP032  اساسي الكهربائية والمغناطيسية                 

 OPP012  اساسي البصريات                 

 MAP022 اساسي الرياضيات                 

 WMP042  الصوت والحركة

 الموجية 

                 اساسي

 SSP052  اساسي علم الفلك                 

                 اساسي علم النفس  710ن  ع 

                 اساسي المنهج البحث العلمي  710من ب  

                  ادارة تربوية  015أ ت  

                 اختياري  حاسبات   

                 اختياري لغة انكليزية   
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مرحلة الثانية ال  ELP013  اساسي  االلكترونيات                 

 THP033  اساسي الثرمودياميك                 

 AM P043  اساسي الميكانيك التحليلي                 

                 اساسي طرائق تدريس   018ت  ط 

ص ن  ا 

019 
االرشاد و الصحة  

 النفسية 

                 اساسي 

                 اختياري  اختياري   

                 اختياري  لغة انكليزية   

مرحلة الرابعة ال  SOP024  اساسي الصلبة                 

 NUP014  اساسي النووية                 

 QUP014  اساسي الكمية                 

 LAP044  اساسي الليزر                 

 EMR46 اساسي  النظريات الكهرومغناطيسية                 
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م ت  019                   اساسي المشاهدة والتطبيق  

                 اساسي القياس والتقويم  018ت  ق 

                 اساسي بحث تخرج  

                 اختياري اللغة االنكليزية   

                    



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .25

   قسم الفيزياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  / المركز علمي القسم ال .26

 ELP013 -االلكترونيك  اسم / رمز المقرر .27

  أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي  الفصل / السنة .29

 ساعة   90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 تعريف الطلبة أبساسيات االلكرتونيات وتطبيقاهتا واجلوانب النظرية والعملية 

 
 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .22

  هداف المعرفية األ -أ
 تعرف على اساس التركيب الذري للمواد-1أ

 تعرف على اساس اشباه الموصالت -2أ

 النبائط االلكترونية تعرف على انواع   -3أ
 التعرف على طرق ربط النبائط االلكترونية-4أ
 التعرف على الجانب النظري لكل نبيطة  -5أ
 التعرف على تطبيقات النبائط -  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يكون الطالب له القابلية على حل المسائل الفيزيائية او الرياضية .– 1ب

 ن يكون الطالب  له معرفة بفيزياء الذرية ا – 2ب

 ان يكون الطالب له معرفة بفيزياء الحالة الصلبة – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم :توفير محاضرات ورقيا والكترونيا باستخدام مصادر حديثة ومتنوعة وغنية باألمثلة التطبيقية 

 القاء المحاضرات مثل عارضات البيانات والشاشات الذكيةالتعليم : استخدام اجهزة حديثة في طريقة 

التعليم : حل مسائل رياضية تحاكي التطور العلمي في بناء فكر علمي وذلك باالستعانة بمحاضرات 

 جامعات عالمية  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح مجموعة حلول لنفس المسائلة واختيار االنسب -1ج

 بناء نماذج رياضية لمسائل فيزيائية باستخدام  الحواسيب متطورة-2ج

 طرح اسئلة شفوية استثنائية تحتاج الى اجوبة استثنائية -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اجراء الحوار والمناقشة اثناء المحاضرة 

 استخدام وسائل متعددة لترسيخ المفاهيم العلمية 
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 طرائق التقييم    

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة بالمناقشات -1

 Quizاالختبارات القصيرة  -2

 االختبارات الشهرية والنهائية  -3

 الواجبات البيتية  -21

 

 

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

توزيع مواضيع محدد لكل مجموعة من الطلبة ألعداد التقارير بالبحث في الشبكة العنكبوتية -1د

 للمصادر او المكتبة 

 اعطاء قيادة ادارة النقاش بيد المجموعة المناقشة وتمكينهم من القيادة وادارة الحوار -2د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة الشفوية ومناقشتها لمعرفة الخطاء -3د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة التحريرية  ومناقشتها لمعرفة الخطاء    -4د
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 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف التركيب  6 2

 الذري 

 التركيب الذري

 
  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة  اشباه الموصالت تعريف حزم الطاقة 6 4

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة   الثنائي البلوري الثنائي البلوري 6 6

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
تطبيقات الثنائي  الثنائي البلوري 6 8

 البلوري

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
   First exam االمتحان االول   9

  8وفق النقطة    ثنائي زينر الثنائي البلوري   3 10

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
ترانزستور ثنائي  الترانزستور 3 11

 BJTالقطبية

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
طرق ربط  الترانزستور  3 12

 BJTالترانزستور 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة  BJTمضخمات  الترانزستور   13

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
مضخمات  3 14

 الترانزستور 

  8وفق النقطة  الدائرة المكافئة

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
مضخمات  3 15

 الترانزستور  

  8وفق النقطة  االستجابة الترددية

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
ترانزستور تأثير  3 16

 المجال 

ترانزستور تأثير 

 المجال

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
    امتحان الثاني  3 17
ترانزستور تأثير   18

 المجال

ترانزستور تأثير 

 الوصلي المجال

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
ترانزستور تأثير  3 19

 المجال

ترانزستور تأثير 

ذي االوكسيد  المجال

 المعدني

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة   8وفق النقطة ترانزستور تأثير المجال ذي ترانزستور تأثير  3 20
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 البنية التحتية  .24

 فيزياء االلكترونيات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 أساسيات االلكترونيات ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 فيزياء نبائط اشباه الموصالت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

   

 تحديث مقررات المنهج الدراسي وحسب ما مقر  في الجامعات العالمية -1

 بناء مختبر حاسبات لغرض اعداد نماذج رياضية لحل مسائل فيزيائية معقدة  -2

 

 

 
 

 

 

 

اعاله او حسب  التعزيزي االوكسيد المعدني المجال

 الحاجة
اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة  مضخمات القدرة مضخمات القدرة  3 21

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة  مضخمات العمليات مضخمات العمليات  3 23

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة  التغذية الخلفية السالبة التغذية الخلفية السالبة  3 25

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة  التغذية الخلفية الموجبة الموجبةالتغذية الخلفية  3 27

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

    امتحان الرابع   3  28
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  ة/ املعهدالكلي   
 قسم الفيزايء :    القسم العلمي    
 25/10/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 م.د.امحد حامد مهدي                                                      ا. د. عبدهللا حممود علي                  اسم املعاون العلمي :    : اسم رئيس القسم   
                   :                                    التاريخ:                                         لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة  التعليميةالمؤسسة  .57

 قسم الفيزياء  / المركز  علميالقسم ال .58

او اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 الملف االكاديمي 

 بكالوريوس تربية فيزياء   اسم الشهادة النهائية  .61

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 Office, visual Lab, MatLab المعتمد   برنامج االعتماد .62

المؤثرات الخارجية  .63

 األخرى 
 Data show  ,ايضاح وسائل االلكترونية, السبورة 

 1/3/2121 تاريخ إعداد الوصف  .64

 أهداف البرنامج األكاديمي .65

 :االتية العلمية المجاالت في اتمهار متخرجون ومتخرجات ذو اعداد

 الكهربائية والمغناطيسية 

 الليزر وتكنلوجيا البصريات

 الذرية والجزيئية / فيزياء الكم والنووية 

 فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت 

 نيات الفلك وااللكترو

 الرياضيات 



  
 7الصفحة 

 
  

التربية وعلم النفس / الديمقراطية وحقوق االنسان / اللغة العربية واالنكليزية / القياس والتقويم / المناهج 

 ريس  وطرائق التد
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  - ج
     القسم تخصصات على التعرف   -1أ

 والعملية العلمية وتطبيقاتها وانواعها وخصائصها اهميتها ومعرفة مقررة مادة كل تعريف يتم -2أ

 
 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 المختبرية التجارب اقامة - 1ب 

 بالموضوع خاص سمنار او فديو عرض مثل ايضاحية وسائل تقديم - 2ب 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم

 
 الحاسبة بواسطة العرض طرق -1

 منهجية كتب على اعتماد -2

 المحاورة اسلوب -3

 عملية بتجارب القيام -4

  

 طرائق التقييم      

 
 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات اقامة -1

 المختبرات في عملية امتحانات اقامة -2

 التقارير بكتابة الطلبة مشاركة -3

 النشاطات اليومية  -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 التفكير مهارات  -1ج         

 وااللكترونية المكتبية المصادر استخدام -2ج

 المفتوحة االمتحانات طريقة اتباع -3ج

 لها الحل ايجاد في الطلبة ومشاركة اسئلة طرح -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عدد اكبر اشراك ومحاولة المحاضرة اثناء تطرح التي المناقشاتو االنترنت شبكة على اعتمادا اسبوعية تقارير بعمل المطالبة

 وموجهة موضوعية مناقشة ومناقشتها الطلبة من

 
 طرائق التقييم    

 المناقشات في الطلبة اشراك طريق عن شفوي تقييم -1

 القصيرة االختبارات -2

 التحريرية المختبرية االختبارات -3
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 والعملية النظرية والفصلية الشهرية االمتحانات -4

 ة البيتي الواجبات -5

 
 

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

 .المكتبة من او االنترنت من التقارير دلإلعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -1د

 الحوار وادرة القيادة على وتمكينهم المناقشة المجموعة بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -2د

 خطأها لمعرفة ومناقشتها الطلبة اجابات في الموجودة االخطاء نع تنبيه-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 الطلبة لتعليم  ايضاح وسائل وتسخير واالمثلة بالمعلومات وغنية ومتنوعة حديثة مصادر ومن مطبوعة محاضرات توفير

 الطلبة من ممكن عدد اكبر اشراك ومحاولة المحاضرات اثناء تطرح التي المناقشات , النتائج واستخراج الحل خطوات وتوضيح

 موجهه و موضوعية مناقشة مناقشتها و االمور تفاصيل الى والتطرق

 
 طرائق التقييم          

 المناقشات في الطلبة اشراك طريق عن شفوي تقييم 

 القصيرة االختبارات (Quiz) 

 والفصلية الشهرية ,االمتحانات تحريري وبشكل الحاسوب على المختبرية االختبارات 

 بنية البرنامج  .67

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق اسم المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 

 

 

 

 

 

 االولى 

 ELP021 3 3 الكهرابئية واملغناطيسية 

 THP041 وخواص املادة  احلرارة
2  

 MAP031 الرايضيات
3  

 MEP011 3 3 امليكانيك

017لغعرب  اللغة العربية   
2  

ح 016 احلاسبات  1 2 

017ع ن ت  علم النفس الرتبوي  
2  

016اس ت  اسس الرتبية  
2  

013ح ق  حقوق انسان ودميقراطية  1  

  1  اللغة االنكليزية 
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 الثانية 

 ELP032 2 3 واملغناطيسية الكهرابئية

 OPP012 3 3 البصرايت

  MAP022 3 الرايضيات

  WMP042 2 واحلركة املوجيةالصوت 

م الفلك عل  SSP052 
2  

017ع ن  علم النفس   2  

015من ب  منهج البحث العلمي   2  

015ا ت  ادارة تربوية   2  

 2 1  حاسبات 

  2  اللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة 

 ELP013 3 3 االلكرتونيات

  THP033 3 الثرموداينمك

اجلزيئية و  الذرية  ATP023 3 3 

تحليليال يكانيكامل  AM P043 3  

018ط ت  طرائق تدريس   
2  

019ا ص ن  االرشاد والصحة النفسية   2  

  2  اختياري 

  2  اللغة االنكليزية

 

 

 

 

 

 

 الرابعة 

  SOP024 3 الصلبة

 NUP014 3 3 النووية

 QUP034 فيزايء الكم 
3  

  LAP044 2 الليزر الليزر 

 EMR46 النظرايت الكهرومغناطيسية 
3  

م ت 019 املشاهدة والتطبيق  1 3 

018ق ت  القياس والتقومي  2  

    حبث خترج 

    اللغة االنكليزية 
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 التخطيط للتطور الشخصي .68

 والقيام بالتطبيق في المدارس الثانوية . العلمي البحث تشجيع
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 االعدادية الدراسة اكمال بعد الطالب مؤهالت حسب
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .71

1- Optics and Photonics (2007) F.Graham Smith , Terry A.King , Dan Wilkins  

2- Problem solvers physics (2012) Joseph molitoris  

3- Hand book of optoelectronics ,Volume 1 (2006) 

       John P Dakin,Robert GW Brown 
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 مخطط مهارات المنهج

 الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  

 

 

 

 المرحلة االولى 

ELP021 اساسي واملغناطيسية الكهرابئية                                 

THP041 اساسي وخواص املادة  احلرارة                                 

MAP031 اساسي الرايضيات                                 

MEP011 اساسي امليكانيك                                 

017لغعرب                                   اختياري اللغة العربية  

ح 016                                  اختياري احلاسبات 
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017ع ن ت                                   اساسي علم النفس الرتبوي 

016اس ت                                   اساسي اسس الرتبية 

013ح ق                                   اختياري حقوق انسان ودميقراطية 

                                 اختياري اللغة االنكليزية  

 الثانية    
ELP032 اساسي واملغناطيسية الكهرابئية                                 

OPP012 اساسي البصرايت                                 

MAP022 اساسي الرايضيات                                 

WMP042  اساسي واحلركة املوجيةالصوت                                 

SSP052 م الفلك عل  
                                 اساسي

017ع ن                                   اساسي علم النفس  

015من ب                                   اساسي منهج البحث العلمي  

015ا ت                                   اساسي ادارة تربوية  

                                 اختياري حاسبات  
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                                 اختياري اللغة االنكليزية  

 

 

 

 الثالثة 

ELP013 اساسي االلكرتونيات                                 

THP033 اساسي الثرموداينمك                                 

ATP023 اجلزيئية و  الذرية  
                                 اساسي

AM P043 تحليليال يكانيكامل                                  اساسي 

018ط ت   طرائق تدريس  
                                 اساسي

019ا ص ن                                   اساسي االرشاد والصحة النفسية  

                                 اختياري  اختياري  

                                 اختياري  اللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 الرابعة 

SOP024 اساسي احلالة الصلبة                                 

NUP014 اساسي النووية                                 

QUP034  اساسي فيزايء الكم                                 

LAP044 اساسي الليزر                                 
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EMR46  اساسي النظرايت الكهرومغناطيسية                                 

م ت 019                                  اساسي املشاهدة والتطبيق 

018ق ت                                   اساسي القياس والتقومي 

                                 اساسي حبث خترج  

                                 اختياري  اللغة االنكليزية  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .33

 قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة     / المركز علمي القسم ال .34

THP033 اسم / رمز المقرر .35 الثرموداينمك   

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .36

 فصلي الفصل / السنة .37

 ساعة  91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 25/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .41
 

 تعريف الطلبة بالعمليات الثرمو داينميكية ومعادالت الثرمو والطرق الرياضية للتوصل لها

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 مقررمخرجات ال .41
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  هداف المعرفية األ - أ

 الطاقة الحرارية على التعرف  -1أ

 المواداالنتقال الحراري بين  قوانين على التعرف -2أ

 انتقال المواد بين حاالتها الربعة قوانين على التعرف  -3أ
 تحكم الضغط والحرارة بحاالت المادة فهم و معرفة -4أ
 القانون العام للغازات فهم و معرفة  -5أ
 الغازات والفرق يبنها وبين الغاز المثالي نوع معرفة   -6أ

 على الفرق بنتائج التحليل الرياضي التعرف  -7أ

 القانون االول والثاني والثالث بالثرمودينمك فهم - 8أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الغازات في العمليات الثرمودينميكية اختيار مميزات  - 1ب

 الظروف المناسبة لعمليات االحتراق الداخلي اختيار  - 2ب

 الثرمودينمكالمسارات المغلقة والمفتوحة في عمليات  نوع اختيار  - 3ب

 تطابق النتائج النظرية والتطبيقية اختيار   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 باألمثلة غنية و متنوعة و حديثة مصادر من و والكترونيا ورقيا محاضرات توفير :التعليم -1

 واالشكال والجداول والمخططات الرسوم توضيح و الطلبة تعليم لهدف Data show الحديثة المعلومات شاشة تسخير :التعليم -2

 فيزيائية ظاهرة لتوضيح المتحركة الصور بعض عرض عن فضال وملون مجسم بشكل

 عالمية جامعات بمحاضرات االستعانة في وذلك علمي فكر بناء في وتسهم العلمي التطور تحاكي اسئلة حل :التعليم  -3

 المرحلة تلك في السبورة على الحل و بالشرح تدريسي الى يتحول ان الطالب جعل و واستفسارات اسئلة طرح :التعلم -4

 االنتباه الى البقية يدفع لكي و تفاعله مدى لمعرفة بالتجريج الطلبة لكل و مباشرة اسئلة :التعلم  -5

 ادارة من الطالب تمكن بيئة توفير و االجوبة و باألسئلة الطلبة بين التفاعل و تقريرها بشرح محددة مجموعة كل تقوم :التعلم  -6

 النقاش او المحاضرة

 االسبوعية المختبرية التجارب اجراء خالل من التعليم -7
 

 
 طرائق التقييم      

 
 العملي المادة النظرية وامتحانات الجزء  في الدراسي الفصل نهاية واالمتحانات الشهرية وامتحانات و اليومية االمتحانات

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 األنسب واختيار المشكلة لنفس حلول مجموعة طرح -1ج

 معالجتها و المناقشة بعد االخطاء هذه تحديد و اخطاء على تحتوي حلول طرح -2ج

 تكون مما الدرجات و التقويم ناحية من محدد ثقل ذات تكون حيث استثنائية اجابات الى تحتاج استثنائية شفوية اسئلة طرح -3ج        

 حلها على التسابق و التنافس و الطلبة لمشاركة حافر قوي

 الفيزيائية الظواهر فهمل االيضاح وسائل استخدام   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 مناقشة مناقشتها و االمور تفاصيل الى التطرق و الطلبة من ممكن عدد اكبر اشراك محاولة و المحاضرة اثناء في تطرح التي المناقشات

 ة وموجه موضوعية
 طرائق التقييم    
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 المناقشات في الطلبة اشراك طريق عن شفوي تقييم 

 القصيرة االختبارات (quiz) ال بمساعدة والشفوية التحررية data show 

 بطال كل قبل من اسبوعيا المقدمة المختبرية النتائج وتقييم التحررية المختبرية الختباراتا 

 والعملية النظرية النهائية و الشهرية االمتحانات 

 البيتية الواجبات 

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

 و المكتبة او المصادر العنكبوتية, الشبكة في بالبحث التقارير إلعداء الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع  -1د         

 صياغته

 .المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق

 الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و المناقشة المجموعة بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -2د

 خطأها لمعرفة مناقشها و الشفوية الطلبة اجابات في الموجودة االخطاء على تنبيه -3د

 للطالب لتوضيحها عليها التأشير و التحريرية الطلبة اجابات في الموجودة االخطاء على تنبيه -4د
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 بنية المقرر .42

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

مفاهيم اساسية في الثرمو  6 2

،حاالت المادة  داينمك

،الحالة الصلبة ،الحالة 

السائلة الحالة الغازية ، 

البالزما، الغاز والبخار، 

 البخار المشبع

Basic concepts in 

thermodynamics, 

states of matter, solid 

state, liquid state, 

gaseous state, plasma, 

gas and steam, 

saturated vapor 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

المنحنيات األساسية  6 4

,معادلة للتبخر والغليان 

كالبيرون ,حل امثلة  

واسئلة ,نضريه 

رياضية في 

الثرمودينمك ,القانون 

 العام للغازات

Basic curves of 

evaporation and 

boiling, Clapyron's 

equation, solving 

examples and 

questions, 

mathematical theory 

in thermodynamics, 

general gas law  

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

دالة الحالة ،االنضغاطية  6 6

،التمددية ،االنضغاطية في 

الغاز المثالي ،دالة المسار 

المفتوح ،المسار ، المسار 

 المغلق

state function, 

compressibility, 

extensibility, 

compressibility in an 

ideal gas, path 

function, open path, 

closed path. 

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

   First Exam االمتحان االول  8
،الشغل المنجز في الشغل  6 9

عمليات مختلفة ،الشغل 

المنجز في الغاز المثالي، 

الشغل في معدالت فاندل 

والز ،الشغل المنجز 

بتغير الحجم ، الشغل 

 المنجز بتغير الضغط  ،

Work, work done in 

different processes, 

work done in an ideal 

gas, work in Vandel-

Wales rates, work 

done by changing 

volume, work done by 

changing 

pressure,Focal points 

and principal points 

,Generel thick – Lens 

Formula 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

معادالت الحالة العامة  3 11

للغازات ،معادالت الحالة 

للغاز المثالي بالطريقة 

النظرية والعملية، قانون 

بويل ،قانون جارلس 

Equations of general 

state of gases, 

equations of state for 

ideal gases by 

theoretical and 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة
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 ,practical method ،قانون دالتون،قانون جول 

Boyle's law, Charles' 

law, Dalton's law, 

Joule's law  

 
الثابت العام للغازات  6 13

،معادلة فاندلواز 

،تصحيح الضغط 

،تصحيح الحجم ،ايجاد 

قيم الثوابت الحرجة 

 لمعادلة فاندلوالز

 ,الحاالت المناظرة 

The general constant 

of gases, the Vandelois 

equation, pressure 

correction, volume 

correction, finding the 

values of the critical 

constants of the 

Vandelois equation, 

corresponding cases  

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

   Second Exam االمتحان الثاني   15
معدالت الحالة لكيانات  6 16

 اخرى ، معدالت الحالة
معدالت  لسلك مفتوح ,

الحالة لمادة بارامغناطيسية 

، معدالت الحالة لخلية 

 كهربائية

state modifiers for other 

entities, state modifiers 

for an open wire, state 

modifiers for a 

paramagnetic material, 

state modifiers for an 

electric cell  

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

القانون االول  6 21

للثرمودينمك ،تطبيقات 

القانون االول 

للثرمودينمك، نتائج 

القانون االول ،تجربة 

 ،االنثالبيجول 

The first law of 

thermodynamics, 

applications of the first 

law of thermodynamics, 

results of the first law, 

Joule's experiment, 

enthalpy 

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

التمدد ,التمدد الحر  6 24

,التمدد بالخنق 

كلفن -.تجربة جول

,اشتقاق درجة 

التحول للغاز ,العالقة 

بين الطاقة الداخلية 

 واالنثالبي 

Expansion, free 

expansion, expansion 

by suffocation. Joule-

Kelvin experiment, 

derivation of the degree 

of transformation of 

gases, the relationship 

between internal energy 

and enthalpy. 

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

السعة الحرارية ،طريقة  6 28

ريجهارد لقياس كاما ،دورة 

كارنوت ،القانون الثاني 

Heat capacity, 

Rieghard's method for 

measuring gamma, 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة
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 البنية التحتية  .43

 FUNDAMENTALS OF thermodynamics ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
  REFERENCES ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

1- thermodynamics 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الثرمودينمك  وسلسلة شوم 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

1- Thermodynamics: An Engineering Approach 8th 

Edition  (2021)  Yunus Cengel  ,  

https://www.amazon.com/Thermodynamics-

Engineering-Yunus-Cengel-Dr-dp-

0073398179/dp/0073398179/ref=mt_other?_encodin

g=UTF8&me=&qid= 

2- THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING 

APPROACH, SI (2019)  

Cengel, Yunus Boles, Michael Kanoglu, Mehmet 

Heftet / 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .44

   
 العالمية والمحاضرات المختبرات الى محاكات واجراء اإللكتروني والتعليم االفتراضي المختبر برامج ادخال -1

 الجوال التعليم تقانة ادخال -2

 في تصنيع اجزاء التجارب سابقة الذكر  الطالبات الى انشطة تعد عمل ورش اجراء -3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

للثرمودينمك ،تطبيقات في 

 الثرمودينمك
Carnot cycle, second 

law of 

thermodynamics, 

applications in 

thermodynamics  
   Third Exam االمتحان الثالث   29

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Yunus+Cengel&text=Yunus+Cengel&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Thermodynamics-Engineering-Yunus-Cengel-Dr-dp-0073398179/dp/0073398179/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid=
https://www.amazon.com/Thermodynamics-Engineering-Yunus-Cengel-Dr-dp-0073398179/dp/0073398179/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid=
https://www.amazon.com/Thermodynamics-Engineering-Yunus-Cengel-Dr-dp-0073398179/dp/0073398179/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid=
https://www.amazon.com/Thermodynamics-Engineering-Yunus-Cengel-Dr-dp-0073398179/dp/0073398179/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid=
https://www.akademika.no/product/person/Cengel%2C%20Yunus
https://www.akademika.no/product/person/Boles%2C%20Michael
https://www.akademika.no/product/person/Kanoglu%2C%20Mehmet
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  ة/ املعهدالكلي   
 قسم الفيزايء :    القسم العلمي    
 9/7/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 م.د.امحد حامد مهدي                                                      اسم املعاون العلمي :          ا. د. عبدهللا حممود علي             : اسم رئيس القسم   
                                                      9/7/2021:    التاريخ                                         9/7/2021:    لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة  التعليميةالمؤسسة  .71

 قسم الفيزياء  / المركز  علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 الملف االكاديمي 

 بكالوريوس تربية فيزياء   اسم الشهادة النهائية  .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 Office, visual Lab, MatLab المعتمد   برنامج االعتماد .76

المؤثرات الخارجية  .77

 األخرى 
 Data show  ,ايضاح وسائل االلكترونية, السبورة 

 1/3/2121 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي .79

 :االتية العلمية المجاالت في اتمهار متخرجون ومتخرجات ذو اعداد

 الكهربائية والمغناطيسية 

 الليزر وتكنلوجيا البصريات

 الذرية والجزيئية / فيزياء الكم والنووية 

 فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت 

 نيات الفلك وااللكترو
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 الرياضيات 

التربية وعلم النفس / الديمقراطية وحقوق االنسان / اللغة العربية واالنكليزية / القياس والتقويم / المناهج 

 ريس  وطرائق التد
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .81

  االهداف المعرفية  - ح
     القسم تخصصات على التعرف   -1أ

 والعملية العلمية وتطبيقاتها وانواعها وخصائصها اهميتها ومعرفة مقررة مادة كل تعريف يتم -2أ

 
 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 المختبرية التجارب اقامة - 1ب 

 بالموضوع خاص سمنار او فديو عرض مثل ايضاحية وسائل تقديم - 2ب 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم

 
 الحاسبة بواسطة العرض طرق -5

 منهجية كتب على اعتماد -6

 المحاورة اسلوب -7

 عملية بتجارب القيام -8

  

 طرائق التقييم      

 
 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات اقامة -5

 المختبرات في عملية امتحانات اقامة -6

 التقارير بكتابة الطلبة مشاركة -7

 النشاطات اليومية  -8

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 التفكير مهارات  -1ج         

 وااللكترونية المكتبية المصادر استخدام -2ج

 المفتوحة االمتحانات طريقة اتباع -3ج

 لها الحل ايجاد في الطلبة ومشاركة اسئلة طرح -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عدد اكبر اشراك ومحاولة المحاضرة اثناء تطرح التي المناقشاتو االنترنت شبكة على اعتمادا اسبوعية تقارير بعمل المطالبة

 وموجهة موضوعية مناقشة ومناقشتها الطلبة من

 
 طرائق التقييم    
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 المناقشات في الطلبة اشراك طريق عن شفوي تقييم -6

 القصيرة االختبارات -7

 التحريرية المختبرية االختبارات -8

 والعملية النظرية والفصلية الشهرية االمتحانات -9

 ة البيتي الواجبات -11
 

 

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

 .المكتبة من او االنترنت من التقارير دلإلعدا الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع -1د

 الحوار وادرة القيادة على وتمكينهم المناقشة المجموعة بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -2د

 خطأها لمعرفة ومناقشتها الطلبة اجابات في الموجودة االخطاء نع تنبيه-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 الطلبة لتعليم  ايضاح وسائل وتسخير واالمثلة بالمعلومات وغنية ومتنوعة حديثة مصادر ومن مطبوعة محاضرات توفير

 الطلبة من ممكن عدد اكبر اشراك ومحاولة المحاضرات اثناء تطرح التي المناقشات , النتائج واستخراج الحل خطوات وتوضيح

 موجهه و موضوعية مناقشة مناقشتها و االمور تفاصيل الى والتطرق

 
 طرائق التقييم          

 المناقشات في الطلبة اشراك طريق عن شفوي تقييم 

 القصيرة االختبارات (Quiz) 

 والفصلية الشهرية ,االمتحانات تحريري وبشكل الحاسوب على المختبرية االختبارات 

 بنية البرنامج  .81

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق اسم المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 

 

 

 

 

 

 االولى 

 ELP021 3 3 الكهرابئية واملغناطيسية 

 THP041 وخواص املادة  احلرارة
2  

 MAP031 الرايضيات
3  

 MEP011 3 3 امليكانيك

017لغعرب  اللغة العربية   
2  

ح 016 احلاسبات  1 2 

017ع ن ت  علم النفس الرتبوي  
2  

016اس ت  اسس الرتبية  
2  

013ح ق  حقوق انسان ودميقراطية  1  
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  1  اللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية 

 ELP032 2 3 واملغناطيسية الكهرابئية

 OPP012 3 3 البصرايت

  MAP022 3 الرايضيات

  WMP042 2 واحلركة املوجيةالصوت 

م الفلك عل  SSP052 
2  

017ع ن  علم النفس   2  

015من ب  منهج البحث العلمي   2  

015ا ت  ادارة تربوية   2  

 2 1  حاسبات 

  2  اللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة 

 ELP013 3 3 االلكرتونيات

  THP033 3 الثرموداينمك

اجلزيئية و  الذرية  ATP023 3 3 

تحليليال يكانيكامل  AM P043 3  

018ط ت  طرائق تدريس   
2  

019ا ص ن  االرشاد والصحة النفسية   2  

  2  اختياري 

  2  اللغة االنكليزية

 

 

 

 

 

 

 الرابعة 

  SOP024 3 الصلبة

 NUP014 3 3 النووية

 QUP034 فيزايء الكم 
3  

  LAP044 2 الليزر الليزر 

 EMR46 النظرايت الكهرومغناطيسية 
3  

م ت 019 املشاهدة والتطبيق  1 3 

018ق ت  القياس والتقومي  2  

    حبث خترج 
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    اللغة االنكليزية 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .82

 والقيام بالتطبيق في المدارس الثانوية . العلمي البحث تشجيع
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .83

 االعدادية الدراسة اكمال بعد الطالب مؤهالت حسب
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .84

4- Optics and Photonics (2007) F.Graham Smith , Terry A.King , Dan Wilkins  

5- Problem solvers physics (2012) Joseph molitoris  

6- Hand book of optoelectronics ,Volume 1 (2006) 

       John P Dakin,Robert GW Brown 
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 مخطط مهارات المنهج

 الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  

 

 

 

 المرحلة االولى 

ELP021 اساسي واملغناطيسية الكهرابئية                                 

THP041 اساسي وخواص املادة  احلرارة                                 

MAP031 اساسي الرايضيات                                 

MEP011 اساسي امليكانيك                                 

017لغعرب                                   اختياري اللغة العربية  

ح 016                                  اختياري احلاسبات 
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017ع ن ت                                   اساسي علم النفس الرتبوي 

016اس ت                                   اساسي اسس الرتبية 

013ح ق                                   اختياري حقوق انسان ودميقراطية 

                                 اختياري اللغة االنكليزية  

 الثانية    
ELP032 اساسي واملغناطيسية الكهرابئية                                 

OPP012 اساسي البصرايت                                 

MAP022 اساسي الرايضيات                                 

WMP042  اساسي واحلركة املوجيةالصوت                                 

SSP052 م الفلك عل  
                                 اساسي

017ع ن                                   اساسي علم النفس  

015من ب                                   اساسي منهج البحث العلمي  

015ا ت                                   اساسي ادارة تربوية  

                                 اختياري حاسبات  
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                                 اختياري اللغة االنكليزية  

 

 

 

 الثالثة 

ELP013 اساسي االلكرتونيات                                 

THP033 اساسي الثرموداينمك                                 

ATP023 اجلزيئية و  الذرية  
                                 اساسي

AM P043 تحليليال يكانيكامل                                  اساسي 

018ط ت   طرائق تدريس  
                                 اساسي

019ا ص ن                                   اساسي االرشاد والصحة النفسية  

                                 اختياري  اختياري  

                                 اختياري  اللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 الرابعة 

SOP024 اساسي احلالة الصلبة                                 

NUP014 اساسي النووية                                 

QUP034  اساسي فيزايء الكم                                 

LAP044 اساسي الليزر                                 
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EMR46  اساسي النظرايت الكهرومغناطيسية                                 

م ت 019                                  اساسي املشاهدة والتطبيق 

018ق ت                                   اساسي القياس والتقومي 

                                 اساسي حبث خترج  

                                 اختياري  اللغة االنكليزية  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .45

 قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة     / المركز علمي القسم ال .46

 البصريات/OPP012 اسم / رمز المقرر .47

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .48

 فصلي الفصل / السنة .49

 ساعة  91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .51

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .51

 أهداف المقرر .52
 

 تعريف الطلبة بطبيعة الضوء وقوانين االنعكاس واالنكسار والحيود والتداخل و تطبيقاتها

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 مقررمخرجات ال .53
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  هداف المعرفية األ - ب

 الضوء خصائص على التعرف  -1أ

 االنكسار ومعامالت البصري والمسار االنكسار قوانين على التعرف -2أ

 الحرجة والزوايا الكلي واالنعكاس االنعكاس قوانين على التعرف  -3أ
 خاللها من الضوء وانتقال البصرية األلياف بناء كيفية فهم و معرفة -4أ
 الصور تكون وتنوع وخصائصها والمرايا العدسات تنوع فهم و معرفة  -5أ
 العرض واجهزة ,الميكروسكوب ,التلسكوب ,الكاميرا المكبرة مثل البصرية االجهزة في المستخدمة العدسات نوع معرفة   -6أ

 الراس وزوايا نحرافالا زاويا وحساب الضوء مسار لتغير كأداة واعتماده الموشور على التعرف  -7أ

 االسبوعية العملية التجارب اجراء خالل من النظري واالساس القوانين فهم - 8أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصميمة في الداخلة المواد انكسار معامالت اختيار وكيفية الضوء انتقال في البصرية االلياف اختيار مميزات  - 1ب

 الصورة ونوع خصائص الى استنادا ,الكاميرا بالميكروسكو , التلسكوب المكبرة, في المالئمة العدسة نوع اختيار  - 2ب

 المتكونة
 المتكونة الصورة ونوع خصائص الى استنادا السيارة الزينة, في المالئمة المرايا نوع اختيار  - 3ب

 الضوء انحراف ودرجة الموشور نوع اختيار   -4ب

 مختلفة لمواد االنكسار ومعامل الحرجة الزوايا حساب  -5ب

 الموشور في الضوء انحراف درجة اختيار عن فضال انكسارها معامل الى اسنادا د الموا اختيار  -6ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 باألمثلة غنية و متنوعة و حديثة مصادر من و والكترونيا ورقيا محاضرات توفير :التعليم -8

 واالشكال والجداول والمخططات الرسوم توضيح و الطلبة تعليم لهدف Data show الحديثة المعلومات شاشة تسخير :التعليم -9

 فيزيائية ظاهرة لتوضيح المتحركة الصور بعض عرض عن فضال وملون مجسم بشكل

 عالمية جامعات بمحاضرات االستعانة في وذلك علمي فكر بناء في وتسهم العلمي التطور تحاكي اسئلة حل :التعليم  -11

 المرحلة تلك في السبورة على الحل و بالشرح تدريسي الى يتحول ان الطالب جعل و واستفسارات اسئلة طرح :التعلم -11

 االنتباه الى البقية يدفع لكي و تفاعله مدى لمعرفة بالتجريج الطلبة لكل و مباشرة اسئلة :التعلم  -12

 ادارة من الطالب تمكن بيئة توفير و االجوبة و باألسئلة الطلبة بين التفاعل و تقريرها بشرح محددة مجموعة كل تقوم :التعلم  -13

 النقاش او المحاضرة

 االسبوعية المختبرية التجارب اجراء خالل من التعليم -14
 

 
 طرائق التقييم      

 
 العملي المادة النظرية وامتحانات الجزء  في الدراسي الفصل نهاية واالمتحانات الشهرية وامتحانات و اليومية االمتحانات

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 األنسب واختيار المشكلة لنفس حلول مجموعة طرح -1ج

 معالجتها و المناقشة بعد االخطاء هذه تحديد و اخطاء على تحتوي حلول طرح -2ج

 تكون مما الدرجات و التقويم ناحية من محدد ثقل ذات تكون حيث استثنائية اجابات الى تحتاج استثنائية شفوية اسئلة طرح -3ج        

 حلها على التسابق و التنافس و الطلبة لمشاركة حافر قوي

 الفيزيائية الظواهر فهمل االيضاح وسائل استخدام   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 مناقشة مناقشتها و االمور تفاصيل الى التطرق و الطلبة من ممكن عدد اكبر اشراك محاولة و المحاضرة اثناء في تطرح التي المناقشات

 ة وموجه موضوعية

 طرائق التقييم    

 المناقشات في الطلبة اشراك طريق عن شفوي تقييم 

 القصيرة االختبارات (quiz) ال بمساعدة والشفوية التحررية data show 

 بطال كل قبل من اسبوعيا المقدمة المختبرية النتائج وتقييم التحررية المختبرية الختباراتا 

 والعملية النظرية النهائية و الشهرية االمتحانات 

 البيتية الواجبات 

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

 و المكتبة او المصادر العنكبوتية, الشبكة في بالبحث التقارير إلعداء الطلبة من مجموعة لكل محددة مواضيع توزيع  -1د         

 صياغته

 .المعتمدة البحوث صياغة اسس وفق

 الحوار ادارة و القيادة على تمكينهم و المناقشة المجموعة بيد النقاش ادارة قيادة اعطاء -2د

 خطأها لمعرفة مناقشها و الشفوية الطلبة اجابات في الموجودة االخطاء على تنبيه -3د

 للطالب لتوضيحها عليها التأشير و التحريرية الطلبة اجابات في الموجودة االخطاء على تنبيه -4د
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 بنية المقرر .54

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 طبيعة الضوء وانتشاره 6 2

طبيعة الضوء , الموجة من 

واألشعة  , مؤشر االنكسار 

, الطيف الكهرومغناطيسي 

 .المسائل , 

THE NATURE AND 

PROPAGATION OF 

LIGHT  
The nature of Light , 

wave from and rays , 

Index of refraction , 

The electromagnetic 

Spectrum , problems .  

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 االنعكاس واالنكسار  6 4

االنعكاس واالنكسار على 

سطح المستوي , قوانين 

االنعكاس واالنكسار , 

المعالجة باألشعة 

لالنعكاس واالنكسار , 

مبدأ االنعكاس , مبدأ 

 .المسائلفيرماتس , 

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.  

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 األسطح الكروية 6 6

النقاط البؤرية واألطوال 

البؤرية , تكوين الصورة , 

الصور االفتراضية , النقاط 

المترافقة والمستويات , 

اتفاقية العالمات , 

اإلنشاءات الرسومية , 

طريقة الشعاع الموازي , 

طرق الشعاع المائل , 

التكبير , تقليل االنتشار , 

اشتقاق الصيغة الغوسية , 

 .المسائل

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 . 

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

   First Exam االمتحان االول  8
 العدسات 6 9

العدسات الرفيعة , النقاط 

البؤرية واألطوال البؤرية , 

تكوين الصورة , اقتران 

النقاط والمستويات , طريقة 

األشعة المتوازية , طريقة 

LENSES 

Thin lenses, focal 

points and focal 

lengths, Image 

Formation , Conjugates 

points and planes , the 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة



  
 4الصفحة 

 
  

األشعة المائلة , استخدام 

صيغة العدسة , التكبير 

الجانبي , الصور 

االفتراضية , صيغة 

محددات العدسة , تركيبات 

 العدسات الرقيقة , القوة من

عدسة رفيعة , اشتقاق من 

 .Lens Makersصيغة 

خطوط سميكة , سطحان 

كرويان , نقاط بؤرية ونقاط 

 -رئيسية , سميك عام 

 صيغة العدسة

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 
 كرويةالمرايا ال 3 11

النقطة البؤرية والبعد 

البؤري , والتركيبات 

الرسومية , وصيغ المرآة , 

وقوة المرايا , والمرايا 

والصيغ السميكة السميكة , 

المرآة , والمرايا السميكة  -

 األخرى , والمشكالت

SPHERICAL 

MIRRORS  
Focal point and Focal 

Length, Graphical 

construction's, Mirror 

Formulas, power of 

Mirrors, Thick mirrors, 

Thick – Mirror 

Formulas, other thick 

Mirrors , problems  

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 زيغ العدسات والمرايا  6 13

الزيغ , الزيغ الكروي 

للعدسات , والزيغ 

الكروي في المرايا , 

اإلستجماتزم , 

االنحناءات في المجال , 

 انواع الزيغ 

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 .  

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

   Second Exam االمتحان الثاني   15
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 األجهزة البصرية 6 16

العين , عيوب الرؤية , 

النظارة , المكبر المجهر 

البسيط , التلسكوبات 

االنكسارية , التكبير العادي 

, التلسكوب العاكس , 

الكاميرا , التوقف , محدد 

 المدى , المشاكل.

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 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 التداخل  6 21
الشق تجربة مبدأ هايكنز ، 

, التداخل من  المنفرد

مصدر مزدوج , توزيع 

 نظام فرنر, الكثافة في 

تقسيم جبهة الموجة , 

المصادر المتماسكة , تقسيم 

 السعة.

حواف الميل المتساوية , -

 .مسائلنيوتن , حلقات , 

INTERFERENCE  

 

Huygen
,
s principle , 

Young
,
s Experiment , 

Interference Fringes 

from a Double source , 

Intensity Distribution in 

the fringe system , , 

Coherent sources , 

Division of Amplitude.  

Fringes of Equal 

Inclination , Newton
,
s 

Rings, problems. 

  

 الحيود  6 24
 حيود فريزنل 

 حيود فرنهوفر 
بواسطة شق واحد , مزيد 

من التحقيق في نمط 

االنعراج أحادي الشق , 

الفتحة المستطيلة , قوة 

الحل بفتحة مستطيلة , 

قوة التحليل اللوني 

للمنشور , الفتحة الدائرية 

, قوة حل التلسكوب , 

القدرة التحليلية 

للميكروسكوب , الشق 

المزدوج , الجوانب 

النوعية للنمط , اشتقاق 

لكثافة , مقارنة معادلة ا

أنماط الشق المزدوج 

والشق المزدوج , التمييز 

بين التداخل واالنحراف , 

 .المسائل

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 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .55

  FUNDAMENTALS OF OPTICS ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

FRANCIS A. JENKINS , HARVEYE  

WHITTE 

 
  REFERENCES ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

1-OPTICS 

2- SEARS 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 البصرايت وسلسلة شوم 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

7- Optics and Photonics (2007) F.Graham Smith , Terry 

A.King , Dan Wilkins  

8- Problem solvers physics (2012) Joseph molitoris  

9- Hand book of optoelectronics ,Volume 1 (2006) 

John P Dakin,Robert GW Brown 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .56

 

 

 

Interference and 

Diffraction, problems. 

 
 االستقطاب 6 28

االستقطاب بواسطة 

, تمثيل  االنعكاس

االهتزازات في الضوء , 

 زاوية االستقطاب وقانون

, االستقطاب  بروستر

بواسطة كومة من الصفائح 

,  مالص , قانون

االستقطاب بواسطة بلورات 

ثنائية اللون , االستقطاب 

بواسطة االنكسار المزدوج 

االستقطاب عن طريق , 

 .المسائل التشتت , 

POLARIZATION 

Polarization by 

Reflection , 

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, polarization 

by scattering , 

problems. 

 

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

 8 النقطة وفق

 حسب و اعاله

 الحاجة

   Third Exam االمتحان الثالث   29
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 الرتبية للعلوم الصرفة:  ة/ املعهدالكلي   
 الفيزايء:    القسم العلمي    
 8/7/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                م.د.امحد حامد مهدي                                                      ي :    اسم املعاون العلم                       أ.د. عبدهللا حممود على  : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفه التعليميةالمؤسسة  .85

 الفيزياء / المركز  علميالقسم ال .86

او اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 اكاديمي

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .88

  :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 MatLab, Lab visual, Office المعتمد   برنامج االعتماد .91

المؤثرات الخارجية  .91

 األخرى 

 Data show  السبورة االلكرتونية وسائل ايضاح 

 1/3/2121 تاريخ إعداد الوصف  .92

 أهداف البرنامج األكاديمي .93

 االهداف العامة لتدريس الرياضيات هو التمكن من فهم لغة الرياضيات وما تحتوية من رموز واشكال والكثيير  

 من المصطلحات والرسوم . الحصول على معرفة رياضية تمكنهم من فهم البيئة التي تحيط بهم وكذلك   

 التعاملمع المجتمع . التعرف على طبيعة الرياضيات وعالقتها بالظواهر الطبيعية . تفسير المادة والمواقف   

 والموضوعيةاثناء الكم على االمور واحترامالحياتية باسلوب رياضي الحصول على قيم جديدة ايجابية كالدقة 

 االراء المختلفة واستغالل الوقت
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  - خ
      فهم غاية  الرياضيات واستخدامها كوسيلة وهوة والتوجة اليها بشكل ايجابي    -1أ

 الرياضيات في حل االلغاز والمغالطات ويمكن جعلها وسيلة ترفيهية وممتعة توضيف  -2أ

 تطوير التفكر وجعلة منتظما يور بخطوات رئيسية ومتتالية  -3أ
 التمكن من فهم لغة الرياضيات وماتحتوية من رموز واشكال -4أ
 الحصول على معرفة رياضية تمكنهم من فهم البيئة التي تحيطهم وكذلك التعامل مع المجتمع  -5أ
 فهم وادراك النظام العديي والتمكن من االستفادة منه في الحياة العكلية -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 استخدام الرياضيات في البحث والتفسير – 1ب 

 ادراك دور الرياضيات التقدم العلمي  – 2ب 

       التمكن من فهم لغة الرياضيات وما تحتوية من رموز واشكال هندسية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 هنالك طرائة للتعلم 

 التعليم التعاوني :هذه الطريقة من التعليم تقوم على اساس تجمع الطالب في صف يتفاعل الطالب معاالستاذ

 ومع الطلبة هذه الطريقة تعطي الثقة للطالب وتنمي روح التعاون فيم بينهم

التعليم االلكتروني: هذا التعليم يقوم بمشاركة المعلومة من خالل االنترنيت والشبكات اتاح الفرصة للطالب 

 على القدرة في االبداع والتميز وايضا زيادة الكفاءة لمن اليجدون الوقت المناسب للتعلم 

 
 

 
 طرائق التقييم      

االستجابات في ضوء  يقوم التقيم على اساس تثمين الشيء , اصدار حكم على قيمة االشياء او االفكاراو

معاير محددة .من خالل اجراء بعض االختبارات اليومية من خالل تفاعل الطالب مع مدرس المادة 

 واالختبار التحريري من خالل اجراء امتحانات وقياس مدى فهم الطالب للمادة العلمية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 مستوى التقبل ) االستقبال ( ويقصد به تنمية القدرة على االهتمتم بموضوع -1ج         

 مستوى االستجابة يتجاوز حدود االهتمام الى المشاركة البسيطة والتفاعل -2ج

 مستوى التقيم )تطوين القيم (يعطي قيمة تقديرية الحداث والموقف وياخذ عادة وقت -3ج

 درة الطالب على تنظيم مجموعة من السلوكات المختلفةمستوى التنظيم القيمي ويقصد به ق-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 هنالك طرائة للتعلم 

 التعليم التعاوني :هذه الطريقة من التعليم تقوم على اساس تجمع الطالب في صف يتفاعل الطالب معاالستاذ

 ومع الطلبة هذه الطريقة تعطي الثقة للطالب وتنمي روح التعاون فيم بينهم

التعليم االلكتروني: هذا التعليم يقوم بمشاركة المعلومة من خالل االنترنيت والشبكات اتاح الفرصة للطالب 

 على القدرة في االبداع والتميز وايضا زيادة الكفاءة لمن اليجدون الوقت المناسب للتعلم

 

 

 
 طرائق التقييم    

االستجابات في ضوء  يقوم التقيم على اساس تثمين الشيء , اصدار حكم على قيمة االشياء او االفكاراو

معاير محددة .من خالل اجراء بعض االختبارات اليومية من خالل تفاعل الطالب مع مدرس المادة 

 واالختبار التحريري من خالل اجراء امتحانات وقياس مدى فهم الطالب للمادة العلمية

 

 

 

 
 

 

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

 الثقة بالنفس-1د

 العمل الجماعي-2د

 ادارة الوقت-3د

 المرونة في العمل-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .95
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 الساعات المعتمدة           أو المساقاسم المقرر  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3  الرياضيات MAP031 االولى

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .96

 -4حدد اهدافك  -3قيم قدراتك  -2تعرف على نفسك  -1ان التخطيط الشخصي يعتمد على مخس مفاهيم  
 احم ادافك من املخاطر  -5اكتب خطتك الزمنية 

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .97

 يعتمد القبول الكلية على خرجيي املدارس الثانوية العامة الفرع العلمي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .98
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي الرياضيات MAP031 االول

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .57

 الفيزياء    / المركز علمي القسم ال .58

 الرايضيات   MAP031 اسم / رمز المقرر .59

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .61

 سنوي الفصل / السنة .61

 91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 االهداف العامة لتدريس الرياضيات هو التمكن من فهم لغة الرياضيات وما تحتوية من رموز واشكال والكثيير  

 من المصطلحات والرسوم . الحصول على معرفة رياضية تمكنهم من فهم البيئة التي تحيط بهم وكذلك   
 المجتمع . التعرف على طبيعة الرياضيات وعالقتها بالظواهر الطبيعية . تفسير المادة والمواقف    التعاملمع

 الحياتية باسلوب رياضي الحصول على قيم جديدة ايجابية كالدقة والموضوعيةاثناء الكم على االمور واحترام
 االراء المختلفة واستغالل الوقت

 
 
 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .26

  هداف المعرفية األ -أ
      فهم غاية  الرياضيات واستخدامها كوسيلة وهوة والتوجة اليها بشكل ايجابي  -1أ

 توضيف الرياضيات في حل االلغاز والمغالطات ويمكن جعلها وسيلة ترفيهية وممتعة  -2أ

 تطوير التفكر وجعلة منتظما يور بخطوات رئيسية ومتتالية  -3أ
 التمكن من فهم لغة الرياضيات وماتحتوية من رموز واشكال -4أ
 الحصول على معرفة رياضية تمكنهم من فهم البيئة التي تحيطهم وكذلك التعامل مع المجتمع  -5أ
 والتمكن من االستفادة منه في الحياة العكلية فهم وادراك النظام العديي -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام الرياضيات في البحث والتفسير - 1ب

 ادراك دور الرياضيات التقدم العلمي  – 2ب 

       التمكن من فهم لغة الرياضيات وما تحتوية من رموز واشكال هندسية  - 3ب 

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 هنالك طرائة للتعلم 

التعليم التعاوني :هذه الطريقة من التعليم تقوم على اساس تجمع الطالب في صف يتفاعل الطالب معاالستاذ 

 ومع الطلبة هذه الطريقة تعطي الثقة للطالب وتنمي روح التعاون فيم بينهم

التعليم االلكتروني: هذا التعليم يقوم بمشاركة المعلومة من خالل االنترنيت والشبكات اتاح الفرصة للطالب 

 على القدرة في االبداع والتميز وايضا زيادة الكفاءة لمن اليجدون الوقت المناسب للتعلم

 

 

 
 طرائق التقييم      

على اساس تثمين الشيء , اصدار حكم على قيمة االشياء او االفكاراو االستجابات في ضوء  يقوم التقيم

معاير محددة .من خالل اجراء بعض االختبارات اليومية من خالل تفاعل الطالب مع مدرس المادة 

 واالختبار التحريري من خالل اجراء امتحانات وقياس مدى فهم الطالب للمادة العلمية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مستوى التقبل ) االستقبال ( ويقصد به تنمية القدرة على االهتمتم بموضوع-1ج

 مستوى االستجابة يتجاوز حدود االهتمام الى المشاركة البسيطة والتفاعل -2ج

 مستوى التقيم )تطوين القيم (يعطي قيمة تقديرية الحداث والموقف وياخذ عادة وقت -3ج

 مستوى التنظيم القيمي ويقصد به قدرة الطالب على تنظيم مجموعة من السلوكات المختلفة-4ج   

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

االستجابات في ضوء  يقوم التقيم على اساس تثمين الشيء , اصدار حكم على قيمة االشياء او االفكاراو

معاير محددة .من خالل اجراء بعض االختبارات اليومية من خالل تفاعل الطالب مع مدرس المادة 

 واالختبار التحريري من خالل اجراء امتحانات وقياس مدى فهم الطالب للمادة العلمية

 

 

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

 الثقة بالنفس--1د

 العمل الجماعي-2د

 ادارة الوقت-3د

   المرونة في العمل-4د         
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 البنية التحتية  .28

  Calculus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اجلامعنياساسيات الرايضيات للطالب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 التكامل القواعد االساسية للتكامل

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف الطالب  المعادالت التفاضلية 4 2

المعدالت واشتقاق 

 وتطبيقاتة

وفق النقطة  
اعالة وحسب 

 الحاجة

وفق النقطة 

اعالة وحسب 

 الحاجة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .65

 كلية التربية  للعلوم للصرفة . الكلية .66

 الفيزياء  القسم  .67

 ا.د اسماعيل خليل جاسم الدهمشي  استاذ المادة  .68

    /  EDPH21     فيزايء احلالة الصلبة     اسم / رمز المقرر .69

  Classroom- meet البرامج التي يدخل فيها .71

 على شكل  شعب  الحضور المتاحةأشكال  .71

 2121 - 2121 الفصل / السنة .72

 ساعة61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .73

 2121\7\6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .74

 أهداف المقرر .75

 تمكين الطلبة من معرفة مفاهيم اساسيات الفيزياء .1

 تهدف الى معرفة القوانين الخاصة بالنظام البلوري للمواد .2

 وصف التباين احلاصل بني املواد الفلزية واشباه املوصالت  .3

 التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات 

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

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

 البرنامج.وصف 
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 معرفة حل المسائل الحسابية لكل فصل     .4

5.  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .76

 أ . تعريف المقرر الدراسي  
 فيزياء الحالة الصلبة 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  المفاهيم االساسية للفيزياءيهدف الى تمكين الطلبة من معرفة 

 طرائق التعليم والتعلم      

 بواسطة برنامج  ياإللكترونmeet   والبث المباشر والفيديوYouTube 

 طرائق التقييم      

   االختبارات وحل المسائل والنشاطات العامة 

 مهارات التفكير -ج

  مناقشة المواضيع المنهجية بكل تفاصيلها 

 طرائق التعليم والتعلم     

 )البث المباشر عن طريق التعليم )االلكتروني 

 طرائق التقييم    

  االختبارات وحل المسائل 

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

  تمكين الطلبة من معرفة االسس العامة للفيزياء 
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 بنية المقرر .77

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 4 
استيعاب 

المبادى 

 االساسية
 ياإللكترون   المبادى االساسية ألنظمة التركيب البلوري 

حل المسائل 

 واالختبارات

2 4 

تمكين الطلبة 

من فهم 

التركيب 

البلوري 

 للمادة

 ياإللكترون   ستز االولية -خلية ويكنر
حل المسائل 

 واالختبارات

3 4 
معرفة عامل 

 الملئ
 ياإللكترون   عامل الملئ                 

حل المسائل 

 واالختبارات

4 4 
معرفة التماثل 

 البلوري
 ياإللكترون   التماثل البلوري 

حل المسائل 

 واالختبارات

5 4 
حساب ثابث 

 مادلونك
 ياإللكترون   حساب ثابت مادلونك في االبعاد الثالثة  

حل المسائل 

 واالختبارات

6 4 
معرفة حيود 

االشعة 

 السينية 
 ياإللكترون   حيود االشعة السينية 

حل المسائل 

 واالختبارات

7 4 
معرفة الطرق 

 التجريبية

الطرق التجريبية  لدراسة حيود االشعة 
 ياإللكترون   السينية

حل المسائل 

 واالختبارات

8 4 
معرفة 

الشبيكة 

 المقلوبة
 ياإللكترون   الشبيكة المقلوبة  

حل المسائل 

 واالختبارات

9 4 
معرفة 

االستطارة 

 المرنة
 ياإللكترون   االستطارة المرنة للموجات

حل المسائل 

 واالختبارات

11 4 
معرفة 

التفسير 

 الهندسي
 ياإللكترون   التفسير الهندسي لكرة ايوالد 

حل المسائل 

 واالختبارات

11 4 
معرفة مناطق 

 برليون
 ياإللكترون   مناطق برليون 

حل المسائل 

 واالختبارات

12 4 
معرفة حركية 

 الشبيكة
 ياإللكترون   حركية الشبيكة

حل المسائل 

 واالختبارات

13 4 
معرفة 

الخصائص 

 الحرارية

 الخصائص الحرارية للمواد الصلبة 

 ياإللكترون  
حل المسائل 

 واالختبارات

14 4 
معرفة 

الخصائص 

 الكهربائية

 الخصائص الكهربائية للمواد الصلبة 

 ياإللكترون  
حل المسائل 

 واالختبارات

15 4 
معرفة الغاز 

االلكتروني 

 الحر

 الغاز االلكتروني الحر 

 ياإللكترون  
حل المسائل 

 واالختبارات
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 البنية التحتية  .78

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

 ( 1990فيزياء الحالة الصلبة ، يحيى الجمال) 

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

 Omar, (1974)Introduction to solid state 
physics, Charles Kittel 

سبيل متطلبات خاصة ) وتشمل على 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 meet- classroomبرانمج 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 النشاطات العامة وتشمل زايرة ميدانية حملطات الطاقة الكهرابئية  

 

 القبول  .79

  المتطلبات السابقة

 31 أقل عدد من الطلبة 

 275 أكبر عدد من الطلبة 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  املعهدة/ الكلي   
 الفيزايء :    القسم العلمي    
 15/7/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                  م.د.امحد حامد مهدي                                                      عبد هللا حممود علي          اسم املعاون العلمي :   أ.د    : اسم رئيس القسم   
                          :                                التاريخ:                                                             لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة التعليميةالمؤسسة  .99

 

 قسم الفيزياء القسم العلمي / المركز  .100

 

اسم البرنامج األكاديمي او  .101

 المهني 

 الملف  األكاديمي

 

 بكالوريوس  تربية فيزياء اسم الشهادة النهائية  .102

 

 النظام الدراسي :  .103

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 

 برنامج الماتالب والمختبر االفتراضي   برنامج االعتماد المعتمد   .104

المؤثرات الخارجية  .105

 األخرى 

 جهاز عرض الشرائح  و السبورة االلكترونية  

 2021/ 15/7 تاريخ إعداد الوصف  .106

 أهداف البرنامج األكاديمي .107

 وقادر على يدرس الطلبة في المتوسط واالعدادية  تخريج طالب ملم بالمفاهيم الفيزياوية

 

 تخريج طالب لدية القدرة على مواصلة الدراسة العليا 
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .108

 االهداف المعرفية   - د

 حصول الطالب على قدرة لفهم مادة الفيزياء  -1أ

 للتدريس في المدارس وبمستوى عالي من الجودة اعداد مدرسين مؤهلين    2  -أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 اكتساب الطالب معلومات اساسية عن الفيزياء  – 1ب 

 اكتساب الطالب المهارات العلمية والعملية في تفسير الظواهر الفيزياوية  - 2ب 

 اكتساب الطالب القدرة في ايصال االفكار الفيزياوية  وربطها بالحياة اليومية  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 التفكير العلمي الفيزياوي  -1

 التجارب العملية في المختبرات  -2

 االختبارات اليومية والشهرية والسنوية  -3

 

 طرائق التقييم      

 تقديم التقارير العلمية في المختبر  -1

 بحوث التخرج -2

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي  -1ج

 التحليل واالستنباط )االستنتاج( -2ج

 المسائل الرياضية الفيزياوية   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 واالمثلة  األسئلة وطرح المناقشة  و الحوار المحاضرة و

 

 طرائق التقييم    

 واالختبارات العملية في المختبر للطلبة اليومي والنشاط والسنوية  الشهرية اإلمتحانات
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 التطور الشخصي من خالل القراءة وتحديث المعلومات والمعرفة  -1د

 االنضمام الى عملية التدريس في المؤسسات التربوية -2د

 المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات والورش العلمية الخاصة بالفيزياء  -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريس النظري والعملي 

 

 طرائق التقييم          

 والناقشات بين المدرس والطالب   للطلبة اليومي والنشاط والسنوية  الشهرية اإلمتحانات

 

 بنية البرنامج  .109

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 3 3 الكهربائية والمغناطيسية ELP021 االولى

 التخطيط للتطور الشخصي  .110

االكثار من االسئلة والواجبات واالمتحانات المفاجئة  ومن التطبيقات العملية والتي تتطلب معلومات اضافية 

 وخارجية 

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .111

   المركزي القبول

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر .112

 المصادر المعتمدة من قبل الجامعة )اللجنة القطاعية ( -1

 مصادر خارجية )كتب اجنبية (-2
     االنترنيت-3
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  والمغناطيسية الكهربائية ELP021 السنة االولى

 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .80

 قسم الفيزياء     / المركز علمي القسم ال .81

 ELP021الكهربائية والمغناطيسية  /  اسم / رمز المقرر .82

 الكتروني وحضوري أشكال الحضور المتاحة .83

 سنوي  الفصل / السنة .84

 ساعة  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .85

 2021/  15/7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .86

 أهداف المقرر .87

 . حياتنا في والمغناطيس الكهرباء أهمية على الطلبة تعرف

 

 اليومية الحياة في أخطارها وتجنب الكهرباء من االستفادة في المعرفة هذه توظيف كيفية

 
 
 
 
 

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.



1 

 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .31

  هداف المعرفية األ -أ
تعريف الطالب بالكهرباء والقوانين المتعلقة بها اضافة الى المجال الكهربائي المصاحب للشحنات -1أ

 المشحونة والتعرف على المقاومات والمتسعات وانواعها ومجاالت استخداماتها

 فية ربط الدوائر الكهربائية تعريف الطالب بالتيار الكهربائي وكي -2أ

تعريف الطالب بالمجال المغناطيسي والفيض المغناطيسي وبالمواد المغناطيسية وكيفية حساب   -3أ

 المجال والفيض المغناطيسين 

 تعريف الطالب اهمية الكهربائية والمغناطيسية في حياتنا  -4أ
   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكساب الطالب معرفة بالكهرباء والمغناطيس نظريا وعمليا  – 1ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طرح االسئلة واالمثلة  –المناقشة والحوار  –المحاضرة 

 
 طرائق التقييم      

 النشاط اليومي للطالب  –االمتحانت الشهرية والسنوية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح االسئلة لغرض شد انتباه الطلبة وامكانية االجابة عن االسئلة المطروحة -1ج

 ضرب االمثلة وربط المواضيع بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطالب  -2ج

   

 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح االسئلة واالمثلة   –المناقشة والحوار  –المحاضرة 

 طرائق التقييم    

 النشاط اليومي للطالب  –الشهرية والسنوية  االمتحانت

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

 كتابة التقارير حول التطبيقات الخاصة  في الكهربائية والمغناطيسية  في حياتنا -1د
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 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اكتساب المعرفة في فهم  12 1-2-3-4

معنى الكهربائية 

 الساكنة 

محاضرة عن الكهربائية 

الشحنات  –الساكنة 

الموصالت  –الكهربائية 

قانون  –والعوازل  

 كولوم 

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

اكتساب المعرفة في فهم  12 5-6-7-8

 معنى المجال الكهربائي 

المجال الكهربائي وكيفية 

حسابه وقانون كاوس 

وتطبيقات عليه والمجال 

الكهربائي لموصل 

 مشحون مع تطبيقاته

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

9-11-

11-12 

اكتساب المعرفة في فهم  12

 معنى الجهد الكهربائي  

الجهد الكهربائي وفرق 

 –والطاقة الكامنة –الجهد 

جهد كرة –وانحدار الجهد 

 موصلة مشحونة 

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

13-14-

15-16 

اكتساب المعرفة في فهم  12

معنى المتسعات والمواد 

 العازلة 

المتسعات الكهربائية 

السعة -وانواعها 

ربط  -الكهربائية 

المتسعات على التوالي 

تأثير العوازل  -والتوازي 

 على السعة 

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

    امتحان الفصل االول 3 17

18-19-

21-21 

اكتساب المعرفة في فهم  12

 تيار الكهربائيمعنى ال
 والمقاومة 

 –التيار الكهربائي 

المقاومة والمقاومة 

 -قانون اوم –النوعية 

تغير المقاومة مع درجة 

 الحرارية 

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

22-23-

24-25 

اكتساب المعرفة في فهم  12

معنى ربط الدوائر 

 الكهربائية 

 –القوة الدافعة الكهربائية 

ربط المقاومات على 

 –التوالي والتوازي 

القدرة  –قوانين كيرشوف 

 الكهربائية وقياسها 

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

26-27-

28-29 

اكتساب المعرفة في فهم  12

 معنى المغناطيسية 

 –معنى المغناطيسية 

 -المجال المغناطيسي

 –الخطوط المغناطيسية  

الفيض المفناطيسي مع 

 التطبيقات 

طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان –القاعة 

 واجب  -مفاجى

   امتحان الفصل الثاني  3 31
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 البنية التحتية  .32

 Electricity by sears    املنهجي الكتاب        ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبد حيىي الدكتور أتليف واملغناطيسية الكهرابئية - املساعد باالكت

 احلميد
 

 ,Electromagnetism (Schum’s series -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

2000) 

2- Electrictal magnetism by halliday and 

Resnick 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
يما ف الفيزيائيةطالعة الكتب والمجالت العلمية توجيه الطلبة لم

 والمغناطيسية  يتعلق بموضوع الكهربائية

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
فيما يتعلق  نتديات  الفيزيائيةملمشاهدة المواقع والتوجيه الطلبة 

 والمغناطيسيةبموضوع الكهربائية 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

 ادخال برامج المختبر االفتراضي  ورفده  باالجهزة الحديثة  -1
 اجراء  ندوات وورش عمل في مجال الكهربائية والمغناطيسية  -2
 مجال الكهربائية والمغناطيسية  تناضر المصادر المعطاة لطلبتنااالعتماد على مصادر علمية حديثة في  -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     



4 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  اجلامعة    
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة :  ة/ املعهدالكلي   
 الفيزايء :    القسم العلمي    
 15/10/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                 م.د.امحد حامد مهدي                                                      عبد هللا حممود علي          اسم املعاون العلمي :    أ.د    : اسم رئيس القسم   
                          :                                التاريخ:                                                             لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة التعليميةالمؤسسة  .113

 

 قسم الفيزياء القسم العلمي / المركز  .114

 

اسم البرنامج األكاديمي او  .115

 المهني 

 الملف  األكاديمي

 

 بكالوريوس  تربية فيزياء اسم الشهادة النهائية  .116

 

 النظام الدراسي :  .117

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 

 برنامج الماتالب والمختبر االفتراضي   برنامج االعتماد المعتمد   .118

المؤثرات الخارجية  .119

 األخرى 

 جهاز عرض الشرائح  و السبورة االلكترونية  

 2021/ 15/10 تاريخ إعداد الوصف  .120

 أهداف البرنامج األكاديمي .121

 وقادر على يدرس الطلبة في المتوسط واالعدادية  تخريج طالب ملم بالمفاهيم الفيزياوية

 

 تخريج طالب لدية القدرة على مواصلة الدراسة العليا 
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .122

 االهداف المعرفية   - ذ

 حصول الطالب على قدرة لفهم مادة الفيزياء  -1أ

 للتدريس في المدارس وبمستوى عالي من الجودة اعداد مدرسين مؤهلين    2  -أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 اكتساب الطالب معلومات اساسية عن الفيزياء  – 1ب 

 اكتساب الطالب المهارات العلمية والعملية في تفسير الظواهر الفيزياوية  - 2ب 

 اكتساب الطالب القدرة في ايصال االفكار الفيزياوية  وربطها بالحياة اليومية  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 التفكير العلمي الفيزياوي  -4

 التجارب العملية في المختبرات  -5

 االختبارات اليومية والشهرية والسنوية  -6

 

 طرائق التقييم      

 تقديم التقارير العلمية في المختبر  -3

 بحوث التخرج -4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المناقشة والحوار بين الطالب والتدريسي  -1ج

 التحليل واالستنباط )االستنتاج( -2ج

 المسائل الرياضية الفيزياوية   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 واالمثلة  األسئلة وطرح المناقشة  و الحوار المحاضرة و

 

 طرائق التقييم    

 واالختبارات العملية في المختبر للطلبة اليومي والنشاط والسنوية  الشهرية اإلمتحانات
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 التطور الشخصي من خالل القراءة وتحديث المعلومات والمعرفة  -1د

 االنضمام الى عملية التدريس في المؤسسات التربوية -2د

 المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات والورش العلمية الخاصة بالفيزياء  -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريس النظري والعملي 

 

 طرائق التقييم          

 والناقشات بين المدرس والطالب  للطلبة اليومي والنشاط والسنوية  الشهرية اإلمتحانات

 

 بنية البرنامج  .123

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

فيزياء الذرية ال ATP023 ثالثةال

 والجزيئية

3 3 

 التخطيط للتطور الشخصي  .124

االكثار من االسئلة والواجبات واالمتحانات المفاجئة  ومن التطبيقات العملية والتي تتطلب معلومات اضافية 

 وخارجية 

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .125

   المركزي القبول

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر .126

 المصادر المعتمدة من قبل الجامعة )اللجنة القطاعية ( -1

 مصادر خارجية )كتب اجنبية (-2
     االنترنيت-3
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  فيزياء الذرية والجزيئيةال ATP023 السنة الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية .88

 قسم الفيزياء     / المركز علمي القسم ال .89

 /  فيزياء الذرية والجزيئيةال اسم / رمز المقرر .90

 الكتروني وحضوري أشكال الحضور المتاحة .91

 سنوي  الفصل / السنة .92

 ساعة  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .93

 2021/  15/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .94

 أهداف المقرر .95

 . حياتنا في فيزياء الذرية والجزيئيةال أهمية على الطلبة تعرف

 

 اليومية الحياة في أخطارها وتجنب فيزياء الذرية والجزيئيةال من االستفادة في المعرفة هذه توظيف كيفية

 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .34

  هداف المعرفية األ -أ
والقوانين المتعلقة بها اضافة الى النظرية النسبية   فيزياء الذرية والجزيئيةالتعريف الطالب ب-1أ

 وتحويالت لورنتز واهم نتائج النظرية النسبية  

 تعريف الطالب على نظريات التركيب الذري  -2أ

 تعريف الطالب على نظرية بوهر لذرة الهيدروجين واهم النتائج التي تم التوصل اليها  -3أ

 تعريف الطالب على النظرية الكمية لذرة الهيدروجين واهم النتائج التي تم التوصل اليها -4أ
   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 نظريا وعمليا   والجزيئيةفيزياء الذرية الاكساب الطالب معرفة  ب – 1ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طرح االسئلة واالمثلة  –المناقشة والحوار  –المحاضرة 

 
 طرائق التقييم      

 النشاط اليومي للطالب  –االمتحانت الشهرية والسنوية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح االسئلة لغرض شد انتباه الطلبة وامكانية االجابة عن االسئلة المطروحة -1ج

 ضرب االمثلة وربط المواضيع بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطالب  -2ج

   

 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح االسئلة واالمثلة   –المناقشة والحوار  –المحاضرة 

 طرائق التقييم    

 النشاط اليومي للطالب  –الشهرية والسنوية  االمتحانت

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

 في حياتنا  فيزياء الذرية والجزيئيةالكتابة التقارير حول التطبيقات الخاصة ب -1د
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 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اكتساب المعرفة في فهم  12 1-2-3-4

معنى التركيب الذري 

 والنظرية النسبية 

محاضرة عن  التركيب 

 الذري والنظرية النسبية  
طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

اكتساب المعرفة في فهم  12 5-6-7-8

تحويالت لورنتز واهم 

 نتائج النظرية النسبية 

تحويالت لورنتز واهم 

 نتائج النظرية النسبية
طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

9-11-

11-12 

اكتساب المعرفة في فهم  12

 النماذج الذرية  

طرح اسئلة  نظري  النماذج الذرية  

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

13-14-

15-16 

اكتساب المعرفة في فهم  12

نموذج بوهر لذرة 

الهيدروجين واهم 

النتائج التي تم التوصل 

 اليها 

نموذج بوهر لذرة 

 الهيدروجين
طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

    امتحان الفصل االول 3 17

18-19-

21-21 

اكتساب المعرفة في فهم  12

النظرية الكمية لذرة 

الهيدروجين واهم 

النتائج التي تم التوصل 

  اليها

النظرية الكمية لذرة 

 الهيدروجين
طرح اسئلة  نظري 

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

22-23-

24-25 

اكتساب المعرفة في فهم  12

 الفيزياء الجزيئية 

طرح اسئلة  نظري  الفيزياء الجزيئية

وحلها داخل 

امتحان -القاعة 

 واجب  -مفاجى

26-27-

28-29 

اكتساب المعرفة في فهم  12

 االطياف الجزيئية 

طرح اسئلة  نظري  االطياف الجزيئية

وحلها داخل 

امتحان –القاعة 

 واجب  -مفاجى

   امتحان الفصل الثاني  3 31
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 البنية التحتية  .36

  مفاهيم يف الفيزايء احلديثة    -: املنهجي الكتاب     ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 أرثر ابيزر -:  أتليف

 
 Modern Physics (Schum’s series, 2000) -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

4- Atomic Physics  

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
يما ف الفيزيائيةطالعة الكتب والمجالت العلمية توجيه الطلبة لم

    الفيزياء الحديثةيتعلق بموضوع 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
فيما يتعلق  نتديات  الفيزيائيةمتوجيه الطلبة لمشاهدة المواقع وال

    الفيزياء الحديثةبموضوع 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 ادخال برامج المختبر االفتراضي  ورفده  باالجهزة الحديثة  -4
 اجراء  ندوات وورش عمل في مجال الفيزياء الذرية والجزيئية -5
 االعتماد على مصادر علمية حديثة في مجال الفيزياء الذرية والجزيئية تناظر المصادر المعطاة لطلبتنا -6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت اجلامعة  :    
 الكلية/ املعهد:  كلية الرتبية للعلوم الصرفة   
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 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الملف األكاديمي

 بكالوريوس فيزياء اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 Office, pdf Editor برنامج االعتماد المعتمد   .6

 , سبورة الكترونية , وسائل ايضاح Data -show  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2121-11-1111 تاريخ إعداد الوصف  .8

 اعداد متخرجين  ومتخرجات  ذوو مهارات في المجاالت العلمية التالية: أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الكهربائية والمغناطيسية

 البصريات وتقنيات الليزر

 فيزياء الكم والنووية    /الذرية والجزيئية 

 ميكانيك تحليلي فيزياء الحالة الصلبة واشباه الموصالت /

 الفلك واشباه الموصالت

 الرياضيات
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المناهج  /القياس والتقويم/اللغة العربية واالنكليزية  /الديمقراطية حقوق االنسان  /التربية وعلم النفس  

 وطرائق التدريس
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 االهداف المعرفية   - أ

 التعرف على تخصصات القسم        -       -1أ
 يتم تعريف كل مادة مقررة ومعرفة اهميتها وخصائصها وانواعها وتطبيقاتها العلمية والعملية -2أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 اقامة التجارب النظرية ؤالعملية  –- 1ب 

 سمنار خاص بالموضوع تقديم وسائل ايضاحية مثل عرض فديو او  – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام الشاشات الذكية   -1

 اعتماد على كتب منهجية  -2

 اسلوب المحاورة  -3

 القيام بتجارب نظرية -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 اجراء االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية  -1

 المختبراتاجراء امتحانات عملية في  -2

 مشاركة الطلبة في كتابة التقارير  -3

 النشاطات اليومية -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 مهارات التفكير -1ج         

 استخدام المصادر المكتبية وااللكترونية -2ج

 اتباع طريقة االمتحانات المفتوحة -3ج

 طرح اسئلة ومشاركة الطلبة في ايجاد حل لها-4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

المطالبة بعمل تقارير اسبوعية اعتماد على شبكة االنترنت والمناقشات التي تطرح اثناء المحاضرة 

 ومحاولة اشراك اكبر عدد من الطلبة  ومناقشتها مناقشة   موضوعية ومحددة.

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشاتتقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة في -1

 االختبارات القصيرة -2

 االختبارات المختبرية  التحريرية  -3

 االمتحانات  الشهرية والفصلية النظرية والعلمية4-

 الواجبات البيتية -5

 

 
 

 

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

 مواضيع محددة لكل مجموعة من  الطلبة ألعداد التقارير من االنترنيت او المكتبة.توزيع -1د -1د

 اعطاء قيادة ادارة النشاط بيد مجموعة المناقشة وتمكينهم على القيادة وادارة الحوار.-2د

 تنبيه عن االخطاء الموجود في اجابات الطلبة ومناقشتها لمعرفة خطئها.-3د

 الرونة في العمل -4د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

توفير محاضرات مطبوعة ومن مصادر حديثة ومتنوعه وغنية بالمعلومات واالمثلة وتسخير وسائل  ايضاح 

لتعليم الطلبة وتوضيح خطوات الحل  واستخراج النتائج, المناقشات التي تطرح اثناء المحاضرات  ومحاولة 

 الى مناقشة تفاصيل االمور ومناقشتها مناقشة موضوعية وموجهةاشراك اكبر عدد ممكن من الطلبة والتطرق 

 
 طرائق التقييم          

 

 تقييم  شفوي عن طريق اشراك الطلبة في المناقشات . •
 (.Quizاالختبارات السريعة ) •

 االختبارات المختبرية  على الحاسوب وبشكل تحريري,  االمتحانات الشهرية والفصلية •

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

     

 رمز المقرر أو المساق اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 
 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

 ELP021 3 3 الكهربائية والمغناطيسية المرحلة االولى 

  THP041 3 الحرارة وخواص المادة  

  MAP031 3 الرياضيات  

 MEP011 3 3 الميكانيك  

  2 017لغعرب  اللغة العربية  
 2 1 ح 016 الحاسبات  

  2 017ع ن ت  علم النفس التربوي  

  2 016اس ت  اسس تربية 

  1 013ح ق  حقوق تربية وديمقراطية  

  1  اللغة االنكليزية  
 ELP032 2 3 الكهربائية والمغناطيسية  المرحلة الثانية 

 OPP012 3 3 البصريات  

  MAP022 3 الرياضيات 

  WMP042 2 الصوت والحركة الموجية  

  SSP052 2 علم الفلك  

  2 710ع ن  علم النفس  

  2 710من ب  المنهج البحث العلمي  

  2 015أ ت  ادارة تربوية  

 2 1  حاسبات  

  2  لغة انكليزية  
 ELP013 3 3 االلكترونيات  المرحلة الثالثة 

  THP033 3 الثرمودياميك  

  AM P043 3 الميكانيك التحليلي  

    018ط ت  طرائق تدريس  

   019ا ص ن  االرشاد و الصحة  النفسية  

  2  اختياري  

  2  لغة انكليزية  
  SOP024 3 الصلبة  المرحلة الرابعة 

 NUP014 3 3 النووية  

  QUP014 3 الكمية  
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  LAP044 3 الليزر  

النظريات  

 الكهرومغناطيسية 
EMR46 3  

م ت  019 المشاهدة والتطبيق    1 3 

  2 018ق ت  القياس والتقويم  

    بحث تخرج 

    اللغة االنكليزية  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تشجيع البحث العلمي والتشجيع على التطبيق يف املدارس
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 
 حسب مؤهالت الطالب بعد اكمال الدراسة االعدادية

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 THP041  الحرارة

وخواص 

 المادة

 اساسي 
 

               

MAP031 اساسي الرياضيات                 

 MEP011 اساسي الميكانيك                 

                 اختياري  اللغة العربية  017

                 اختياري  الحاسبات ح 016 

علم النفس  017ع ن ت 

 التربوي 
                 اساسي

                 اساسي اسس تربية  016اس ت  
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                 اختياري  حقوق االنسان  013ح ق 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .1

   قسم الفيزياء -الصرفةكلية التربية للعلوم   القسم العلمي  / المركز .2

 علم الفلك SSP052 اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 11/11/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 جنوم  واجملوعة الشمسية  وخواصها والطرق الرايضية يف قياس  مواقع النجوم. تعريف الطالب عن السماء والكون  مبا فيها من من

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 تمكين الطلبة من معرفة أصل علم الفلك والحسابات الفلكية -1أ
 تمكين الطلبة من حساب سرعة المجرات والنجوم وبعد النجوم  والكواكب بعضها عن بعض  -2أ

 تمكين الطلبة من التعامل مع نظريات نشوء الكون   -3أ

  -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 الرياضية الخاصة بالحركةان يكون الطالب له القابلية على حل المسائل الفيزيائية او –- 1ب

 ان يكون الطالب قادر على تطبيق قوانين المتجهات والتعامل معها فيزيائيا  – 2ب

ان يكون الطالب له القابلية على التفريق بين الكميات المتجه وغير المتجه ويستخدم خصائص  – 3ب

 المتجهات  في حلول مسائل خصوصا في الميكانيك والهندسة

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم :توفير محاضرات ورقيا والكترونيا باستخدام مصادر حديثة ومتنوعة وغنية باألمثلة التطبيقية 

 التعليم : استخدام اجهزة حديثة في طريقة القاء المحاضرات مثل عارضات البيانات والشاشات الذكية

التعليم : حل مسائل رياضية تحاكي التطور العلمي في بناء فكر علمي وذلك باالستعانة بمحاضرات 

 جامعات عالمية  

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية

 
 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ج

 طرح مجموعة حلول لنفس المسائلة واختيار االنسب -1ج -2ج

 بناء نماذج رياضية لمسائل فيزيائية باستخدام  الحواسيب متطورة-2ج

 طرح اسئلة شفوية استثنائية تحتاج الى اجوبة استثنائية-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اجراء الحوار والمناقشة اثناء المحاضرة 

 استخدام وسائل متعددة لترسيخ المفاهيم العلمية
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 طرائق التقييم    

 

 

 تقييم شفوي عن طريق اشراك الطلبة بالمناقشات -

 Quizاالختبارات القصيرة  -2

 االختبارات الشهرية والنهائية  -3

 الواجبات البيتية -5

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

توزيع مواضيع محدد لكل مجموعة من الطلبة ألعداد التقارير بالبحث في الشبكة العنكبوتية -1د-1د

 للمصادر او المكتبة 

 اعطاء قيادة ادارة النقاش بيد المجموعة المناقشة وتمكينهم من القيادة وادارة الحوار -2د

 ا لمعرفة الخطاء تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة الشفوية ومناقشته-3د

 تنبيه على االخطاء الموجودة في اجابة الطلبة التحريرية  ومناقشتها لمعرفة الخطاء    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تاريخ علم الفلك والقبة  4 2

 السماوية
  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
علم الفلك في عصر  4 4

 النهضة
  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
هندسة الكرة  ,القبة  4 6

السماوية , نظام 

االحداثيات على القبة 

السماوية  ,كوكبات 

 النجمية 

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

,الفصول الفلكية  4 8

االربعة ,الترنح 

)دوران محور 

االرض( ,وحدات 

 القياس الفلكية

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

.اسئلة الفصل 11 2 9

 االول
   

  8وفق النقطة   المنظومة الشمسية 2 10

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة   الشمس  2 11

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة   القمر 2 12

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
الدراسات الفلكية  2 13

 للكواكب السيارة
  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة   قاعدة بود 2 13

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة   الكويكبات الصغيرة 2 14

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

الضوء البروجي ,  2 15

 الشهب والنيازك
  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

    االمتحان الثاني  16

المذنبات , أصل  2 17

 المنظومة الشمسية
  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة  الخواص الفيزيائية  2 18

اعاله او حسب 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 
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 الحاجة الحاجة للنجوم

  8وفق النقطة   أقدار النجوم  2 19

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
ألوان النجوم ودرجة  2 20

 حرارتها
  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة
  8وفق النقطة   نورانية النجوم 2 21

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة   حركة النجوم 2 22

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

 النجوم,قياس اقطار  2 23

 كتلة النجوم وكثافتها,

 البعد النجمي 

 .اطياف النجوم, 

 Mعالقة كتلة النجوم 
 Lبنوارنيها

 مخطط هرتزسبرانك

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

عمر النجوم , تطور  2 24

النجوم, النجوم 

النيوترونية, النجوم 

 السوداء

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

    االمتحان الثالث 2 25
.النجوم الثنائية  2 26

 والمتعددة

 انواع النجوم الثنائية 

بعض انواع الثنائيات 

 الكسوفية

 . النجوم المتغيرة 

النابضات او الخافقات 

 )البلسارات(

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

 مجرتنا )درب التبانة ( 2 27

حركة االجرام 

 السماوية في المجرة 

الجمهرة النجمية في 

 المجرة 

 العناقيد النجمية 

 كتلة المجرة

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 

 انواع المجرات  2 28

 مكونات المجرات 

مجرات االقزام 

 والعمالقة 

  8وفق النقطة  

اعاله او حسب 

 الحاجة 

  8وفق النقطة 

اعاله او حسب 

 الحاجة 
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 البنية التحتية  .12

الكتاب املنهجي )فيزايء اجلو والفضاء ( أتليف )د.محيد جمول النعيمي ، فياض  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبداللطيف النجم(

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 تحديث مقررات المنهج الدراسي وحسب ما مقر  في الجامعات العالمية -1

 الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة .ادخال تكنلوجيا التعليم  -2

 

 
 

العناقيد المجرية 

 والعناقيد المجرية ا
الكويزرات   29

)اشباه 

 النجوم (

تمدد الكون 

والزحزحة 

 نحو االحمر 

.نظريات 

 الكون 

الحياة في 

 الكون 

المركبات 

العضوية 

 في الكون

    

االمتحان  30

 الرابع
    


