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تأھیل الطلبة نظریاً وعملیاً یمكنھم من مواصلة دراستھم العلیا من جھة وان یؤدوا دوراً متمیزاً في البحث -
.والعمل في المنشأت العلمیة والصناعیة  

تولید الطاقة الكھربائیة ، (في انھا دخلت في كافة المجاالت مثل   الكھربائیة والمغناطیسیة تكمن أھمیة -2
  )والزراعیة والطبیة وغیرھا المجاالت الصناعیة 

وااللمام بالكھرباء الذي ھو اسم یشمل مجموعة متنوعة من الظواھر الناتجة عbن  تمكین الطلبة من معرفة     .3
ولكنھا تحتوي على مفاھیم أخرى . وجود شحنة كھربائیة وفیضھا وتضم ھذه الظواھر البرق والكھرباء الساكنة 

وكbذلك االلمbام بالمجbال الكھربbائي والجھbد الكھربbائي . ث الكھرومغناطیسي مثل المجال الكھرومغناطیسي والح
أیضا والمتسعات وانواعھا وطرق ربطھbا وتbاثیر المbادة العازلbة علیھbا وااللمbام بالتیbار الكھربbائي وطbرق ربbط 

bbbي والقbbbال المغناطیسbbbذلك المجbbbھوف وكbbbوانین كیرشbbbار وقbbbة التیbbbوالي وكثافbbbوالي والتbbbى التbbbات علbbbوة المقاوم
 .المغناطیسیة وقانون بایوت سافرت وقانون امبیر الدائري 

  الكھربائیة والمغناطیسیة تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 

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

 ؛.البرنامج
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 مجاالت المما یؤھلھم للعمل والبحث في كافة 
 
 
 
 
  
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم ات المقررمخرج .10

  األھداف المعرفیة  -أ
   . الكھربائیة والمغناطیسیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
  .للشحنات والمجال الكھربائي  لحصول  على المعرفةتمكین الطلبة من ا -2أ
یار المجال الكھربائي والمغناطیسي والتعادالت فھم لمتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ

   الكھربائي 
 .  لربط المتسعات وتاثیر المادة العازلة علیھا من الحصول  على المعرفة والفھم  تمكین الطلبة -4أ

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

 التعلیم والتعلم  طرائق     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
الكھربائیة والمغناطیسیة بموضوع والمواضیع االضافیة المتعلقة  باألساسیاتتزوید الطلبة     -

  .والخصائص العامة لخطوط القوة الكھربائیة 
واستخداماتھا  الكھربائیة والمغناطیسیةقشة مواضیع تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمنا  -

   .في المجاالت األخرى 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  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
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .كھربائیة والمغناطیسیةللتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج
  .التیار الكھربائياتطبیق دراسة والطلبة من حل المشاكل  في تمكین  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة  بالكھربائیة والمغناطیسیةتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
  
  
  

  
  طرائق التعلیم والتعلم     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   .الفیزیائي تفكیر والتحلیل طلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التزوید ال   -
تتطلب التفكیر   التيالنوویة الفیزیاء تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

  والتحلیل 
ف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكی  -

  لمواضیع محددة 
 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 التأھیلیة العامة و راتالمھا - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  ة داخل وخارج القطرالمشاركة في الورش والندوات العلمی  -
 .الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

 طریقة التقییم

 معرفة من طلبةتمكین ال 4 1
الشحنة الكھربائیة وتركیب 
الذرة وكذلك الموصالت 

ه والعوازل واشبا
     الموصالت 

Electric charge ,atomic 
structure , conductor 

and Insulators  

السبورة 
 والداتا شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 
باالضافة الى 

االمتحانات 
  الشھریة

 
 معرفة من  الطلبة تمكین   4 2

وتحدید طرق الشحن بالحث 
والتوصیل وكذلك قانون 

    كولوم 

Charging by 
Induction , 

Coulombs Law , 
Electrical 

Interactions  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفة من  الطلبة تمكین  4 3
المجال الكھربائي وكذلك 
حساب المجال الكھربائي 

     لثنائي القطب 

The Electric field 
, Calculation of 
the electric field 

,The field of 
electric Diple   

رة السبو
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 4
خطوط المجال الكھربائي 

وكذلك توزیع المجال 
     الكھربائي 

field Lines 
,Electric field of 

continuous 
charge 

Distribution,Flux 
of the electric 

field   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

ن تحدید م الطلبة تمكین ا 4 5
قانون كاوس وكذلك 

    تطبیقات قانون كاوس 

Gauss's Law , 
Applications of  

Gauss's Law 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 6
تطبیق قانون كاوس لكرة 

      مشحونة بشنة منتظمة 

Electric intensity 
at a point due to 

Uniformly 
charged Non – 

conducting 
Sphere  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 7
تحدید شدة المجال 

الكھربائي بالقرب من سطح 
معدني موصل نتیجة 

   موصل طویل مشحون 

Electric intensity 
near the surface 

of a metallic 
conductor , 

Electric due to 
line charge  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

ن الشھر األول امتحا 4  8    
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معرفة من  الطلبة مكین ات 4  9

الجھد الكھربائي تحدید 
وكذلك حساب فرق الجھد 

   الكھربائي 

The electric 
potential , 
potential , 

Calculation of the 
potential 

differences 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة مكین ات 4  10
وتحدید العالقة بین شدة 

المجال الكھربائي والجھد 
   الكھربائي 

Relation between 
Electric intensity 
(E) and Electric 

potential (V) 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  11
سطح تساوي الجھد وكذلك 

انحدار الجھد لموصل 
  معزول 

Equi potential 
surface , potential 

Gradient , An 
insulated 

conductor  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  12
طاقة الجھد الكھربائي 

وطااقة الجھد الكھربائي 
لنظام متكون من ثالث 

  شحنات 

Electric potential 
energy ,Electric 
potential energy 

of system of three 
charges  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

من  الطلبة ین اتمك 4  13
السعة الكھربائیة  mمعرف

  وأنواع المتسعات 

Electric capacity, 
Type of the 
capacitor   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  14
استخدام المتسعات وكذلك 

   حساب السعة الكھربائیة 

  The uses 
Capacitors , 

Capacitance , 
Calculating the 

Capacitance 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  15
ربط المتسعات على التوالي 

   والتوازي 

Joining of the 
capacity, Series 

connection , 
parallel, solved 

Examples    

السبورة 
 والداتا شو 

= 

    امتحان الشھر الثاني  4  16
معرفة  تمكین الطلبة من  4  17

ثیر العازل على السعة تا
الكھربائیة وإیجاد ثابت 

   العزل والسماحیة 

Effect of 
Dielectric on 
Capacitance , 

Dielectric 
constant 

permittivity  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  18
وتحدید متجة االستقطاب 

Polarization 
vector , Electrical 

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 Displacement  واالزاحة الكھربائیة 
Vector , Solved 

Examples  
تمكین الطلبة من معرفة  4  19

وكثافة التیار الكھربائي 
التیار الكھربائي للدوائر 

  الكھربائیة المغلقة 

Electric Current 
Ampere , Current 
Density , Closed 
Electric Circuit  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  20
المقاومة الكھربائیة وقانون 

  اوم 

Resistance and 
Resistivity 

,Ohm’s Law 
Electric 

Resistance , 
Ammeter , 

Solved Examples  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  21
القوة الدافعة الكھربائیة 

  ،القدرة والطاقة الكھربائیة 

e.m.f power , 
Electric energy , 

The Circuit 
Equation   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

   تمكین الطلبة من معرفة 4  22
ربط المقاومات على 
  التوالي والتوازي 

Joining of the 
resistance, Series 

and parallel  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة  4  23
ھربائیة على ربط الخالیا الك

  التوالي والتوازي والمختلط

Connection of 
Electric 

Cells,Series Cells 
connection 

Parallel Cells 
Connection 

,Mixed Celle 
connection     

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 أمتحان الشھر الثالث  4  24
معرفة   تمكین الطلبة من  4  25

  قانون كیرشھوف 
Kirchhoff’s 

Law,The 
Potentiometer, 

Solved Examples 
    

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة  4  26
المجال المغناطیسي ومفھوم 

 المجال المغناطیسي 

The Magnetic 
Field ,Concept of 

magnetic field 
,Unit of magnetic 

field  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة   4  27
سیفرت –قانون بایوت 

    وتطبیقاتھ 

Revision of Biot 
– Savarts Law 
Applications of 
Biot –savarts , 

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 البنیة التحتیة  .12

 Electric and Magnetic by series كتب المقررة المطلوبة ـ ال1
  

  الكھربائیة والمغناطیسیة   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  بثینة عبد المنعم إبراھیم .د.م.أ:تالیف 

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

اطیسیة الكھربائیة والمغن  
خضیر عباس مشجل .أ:تالیف   
زیاد دمحم عبود .د.م.أ         
نادر فاضل حبوبي .د.أ        

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

s book www.Google 
  

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .تراتیجیات التعلیم والتعلماإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في اس  •
  . الكھربائیة والمغناطیسیة ستجدات نتائج  البحوث العلمیة فياالستفادة من م  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  

Long stralght   
المجال المغناطیسي نتیجة  4  28

  حلقة التیار الدائریة 
Magnetic field 
due to Circular 
Current Loop ,  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من معرفة   4  29
قانون امبیر الدائري واھمیة 

    ھذا القانون 

amperes’ 
Circuital Law, 
Important of 

amperes Law , 
Field of a 
solenoid 

Magnetic field 
lines and 

magnetic Flux   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 امتحان الشھر الرابع  4  30


