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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الكیمیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

 /108CHP الفیزیاء العامة رمز المقرر/ اسم  .3

  اجباري/اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 8/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة  الفیزیاء العامةساسیات دراسة ا
  الفیزیاءمما یؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت  الفیزیاء

 

السطوح الكرویة ،دراسة  الضوءوشرح نظریة  الحركة الموجیة واالھتزازیة ,المتجھاتاعطاء فكرة عن 
  وغیرھا مما ذكر، ن كولوم وقانون كاوس وقانون اومقانور ، شرح  للعدسات

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

   ھداف المعرفیة األ -أ
   الفیزیاءتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
 للفیزیاءللتجارب العملیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -2أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
تكوین مجموعات نقاشیة   -سیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر تزوید الطلبة  باالسا   -

  تتطلب التفكیر والتحلیل   الفیزیاءخالل المحاضرات لمناقشة مواضیع 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  بات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واج -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  حلھا ذاتیا   بأسئلةامتحانات یومیة   - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للفیزیاءلمشاكل المرتبطة باالطار الفكري تمكین الطلبة من حل ا  -1ج
   المتعلقة بالفیزیاءتمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج
    بالفیزیاءتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
  
  
  

  

  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
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  الشرح والتوضیح     -
  طلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي  تزوید ال   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   الفیزیاءتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  محددة  لمواضیع
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة  التأھیلیةالعامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الزیارات المیدانیة   -
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 بنیة المقرر .11

 أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طریقة 
 التعلیم

  طریقة التقییم

السبورة   املتجهات  املتجهاتاعطاء فكرة للطالب عن  3 1

  والداتا شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات 

السبورة   واهلتزازية احلركة الوجية  املوجة وانواع املوجاتمعرفة طبيعة  3 2

 والداتا شو 

= 

3 

 

3  
 

اعطاء فكرة عن الضوء  اخلصائص العامة  

, التداخل ,االنكسار , االنعكاس , للضوء 

 قطاباالست,احليود 
 

السبورة   الضوء

 والداتا شو 

= 

السطوح الكروية اعطاء فكرة للطالب عن  3 4

ا الرقيقة والسميكة ونواعه العدسات و

وكيفية تكون الصورة يف العدسات وماهي 

 انواع الصور 

السبورة   العدساتالسطوح الكروية و 

 والداتا شو 

= 

الفرق بني العدسات السميكة والرقيقة  3 5

  والقوانني الرياضية اخلاص لكل منهما

السبورة   الفرق بني العدسات

 والداتا شو 

= 

 مالمثلة لتقيمهعلى حل ا لطلبةمترين ا 3 6

 لديهمومعرفة مواطن الضعف 

السبورة   امثلة وحلول

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  3 7

 وامكانيته العلمية اتاحملاضر 

     امتحان

اعطاء فكرة عن الزيوغ يف العدسات انواع  3  8

الزيوغ يف العدسة وكيف يتم 

  وكذالك عيوب البصر وعالجها,تقليلها

السبورة   غ يف العدساتالزيو 

 والداتا شو 

= 

عن الكهربائية وقانون كولوم اعطاء فكرة  3  9

 والقوانني الرياضية اخلاصة به

السبورة   قانون كواوم

 والداتا شو 

= 

 ,اعطاء الطالب فكرة عن اجلهد الكهربئي  3  10

, اجلهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية 

جسم  ,حلقة مشحونة ,قرص مشحون 

  مشحون كروي

  

السبورة   اجلهد الكهربائي

 والداتا شو 

= 

السبورة   الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية الكامنة واحلركية 3  11

 والداتا شو 

= 

السبورة   قانون كاوس اعطاء الطالب فكرة عن قانون كاوس 3  12

 والداتا شو 

= 

السبورة   كاوستطبيقات قانون   ا^ال الكهربائي باستخدام قانون كاوس 3  13

 والداتا شو 

= 
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    البنیة التحتیة .12

  لعامةالفیزیاء ا ـ الكتب المقررة المطلوبة1

  )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  فن ترجمة الدكتور عالءالدین عبدهللا-الفیزیاء الجزء االول تالیف  النسو-1

  والدكتور قاسم محمود علي و الدكتور سامي مظلوم صالح

 ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

  

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....االنترنیت 

http://www.org.bookzzphysics  

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  3  14

 للمحاضرة السابقة

السبورة   امثلة وحلول

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  3  15

 احملاضرات وامكانيته العلمية

     امتحان

السبورة   املواد املغناطيسية املواد املغناطيسية وانواعها 3  16

 داتا شو وال

= 

التيار الكهربائي اعطاء فكرة للطالب عن  3  17

 وكثافة التيار ومعادلة االستمرارية

السبورة   التيار الكهربائي

 والداتا شو 

=  

السبورة   استخدامات السايكرتون السايكرتوناعطاء فكرة للطالب عن  3  18

 والداتا شو 

= 

القوة على شحنة , ا^ال املغناطيسي 3  19

  يف جمال مغناطيسيمتحركة 

السبورة   ا^ال املغناطيسي

 والداتا شو 

= 

طريقة , اعطاء الطالب فكرة عن الكلفانومرت 3  20

 مميزاتة,عملة 

السبورة   الكلفانومرت

 والداتا شو 

= 

اعطاء الطالب فكرة عن احلث  3  21

 الكهرومغناطيسي

السبورة   احلث الكهرومغناطيسي

 والداتا شو 

= 

السبورة  قانون امبري طالب فكرة  عن قانون امبرياعطاء ال  3  22

 والداتا شو 

= 

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  3  23

 للمحاضرة السابقة

امثلة اخرى لتآصر جزيئات ثنائية الذرة غري 

 املتجانسة

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من     24

  احملاضرات وامكانيته العلمية

      حانامت
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  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الفیزیاءفي  علمیةبحوث الاالستفادة من مستجدات نتائج  ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


