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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 جامعة دیالى/ة العلومكلی المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الفیزیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

 /407PHMPفیزیاء ریاضیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اسبوعي/ الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 5/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتي یمكن ان الریاضیات الالزمة للمرحلة الجامعیة المتقدمة بمھارات لى تزوید الطالب إمقررھدف الی
دراسة في  ونخلفیة قویة ألولئك الذین سوف یستمر بناء، والفیزیائیةلدراسات العلیا في العلوم ل تؤھلھھ

 .الفیزیاء النظریة
 
 

 

 

 

  

  

  

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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 ییموطرائق التعلیم والتعلم والتق مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

   الفیزیاء الریاضیةلطرق تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
لتطبیقات الریاضیات في المشاكل الفیزیائیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ

   المختلفة
طرق الریاضیة المختلفة في حل الالستخدام تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ

   المسائل
 

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

  
 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  لشرح والتوضیح ا    -
  والطرق الریاضیةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   المسائل الریاضیة التيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
ت مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرا  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر -
  في المسائل الفیزیائیة المختلفة تطبیق المفاھیم النظریة  -
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  االختبارات العملیة - 1
  ختبارات النظریةاال - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للمشاكل الفیزیائیةالمرتبطة باالطار الفكري سائل الریاضیة تمكین الطلبة من حل الم  -1ج
   التي یواجھھا الطالب عملیا سائل تمكین الطلبة من حل الم -2ج
  الطرق الریاضیة المتقدمة التي لھا عالقة بالفروع المختلفة للفیزیاءاستخدام تمكین الطلبة  من  -3ج

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  والطرق الریاضیةیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر تزوید الطلبة  باالساسیات والمواض   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   المسائل الریاضیة التيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعطاء  -
  تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر -
  تطبیق المفاھیم النظریة في المسائل الفیزیائیة المختلفة  -
  
  
 

 طرائق التقییم    

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

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  تمرات العلمیة داخل وخارج القطر المشاركة في المؤ  -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 عن طریق االنترنت الطرق الریاضیةتعرف على اھم المشاكل العملیة التي تحل بال  -
 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 قة التقییمطری طریقة التعلیم

بالدوال تعريف الطالب  2 1

  الرياضية اخلاصة وأمهيتها

مقدمة عن الدوال اخلاصة 

  وأمهيتها يف الفيزياء

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 



  
 4الصفحة 

 

  

  الشھریة
 

بدالة كاما تعريف الطالب  2 2

  وخواصها واستخداماته

 = السبورة والداتا شو   دالة كاما

بدالة بيتا تعريف الطالب  2 3

 وخواصها واستخداماته

 = السبورة والداتا شو   دالة بيتا

بدالة اخلطأ تعريف الطالب  2 4

 وتقريب ستريلنك واستخداما.ا

 = السبورة والداتا شو   دالة اخلطأ وتقريب ستريلنك

بأمهية اجلرب تعريف الطالب  2 5

اخلطية يف  اخلطي واملعادالت

   الفيزياء

مقدمة حول اجلرب اخلطي 

  وأنظمة املعادالت اخلطية

 = السبورة والداتا شو 

باملصفوفات تعريف الطالب   2 6

  وخواصها وأمهيتها

 = السبورة والداتا شو   املصفوفات

باحملددات تعريف الطالب  2 7

 وخواصها وأمهيتها

 = السبورة والداتا شو   احملددات

بطرق حل الطالب  تعريف 2  8

 االنظمة اخلطية للمعادالت

حل االنظمة اخلطية 

  للمعادالت

 = السبورة والداتا شو 

كاوس بطريقة  تعريف الطالب  2  9

 وأمهيتها

 = السبورة والداتا شو   طريقة كاوس

  نظري   االمتحان االول االمتحان الشهري االول  2  10

بطريقة كرامر تعريف الطالب  2  11

 وحمددا.ا

 = السبورة والداتا شو   طريقة كرامر

بطريقة مقلوب تعريف الطالب  2  12

  املصفوفة وميزا.ا

 = السبورة والداتا شو   طريقة مقلوب املصفوفة

بأمهية القيم تعريف الطالب  2  13

واملتجهات الذاتية وتطبيقا.ا 

 يف الفيزياء

 = السبورة والداتا شو   القيم الذاتية

بالدوال الدورية تعريف الطالب  2  14

  وأمهيتها يف الفيزياء

 = السبورة والداتا شو   الدوال الدورية

  نظري   االمتحان الثاين االمتحان الشهري الثاين  2  15

بكيفية اجياد تعريف الطالب  2  16

  معدل دالة ما يف فرتة معينة 

اجياد معدل الدالة يف فرتة 

  معينة

 = السبورة والداتا شو 

بتحليل فورير لطالب تعريف ا 2  17

  وتطبيقاته

 = السبورة والداتا شو   حتليل فورير

مبعىن التحليل تعريف الطالب  2  18

 العقدي

 = السبورة والداتا شو   مقدمة يف التحليل العقدي

االعداد تعريف الطالب  2  19

العقدية وأمهيتها واحلاجة اليها 

 = شو  السبورة والداتا  خواص االعداد املعقدة
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 البنیة التحتیة  .12

 .Mathematical methods in the physical sciences by M ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Boas. 

 .Mathematical methods for physicists by G. Arfken -1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 

2- Calculus Early Transcendentals by G. Thomas 

 

 يف الفيزياء

  نظري   االمتحان الثالث االمتحان الشهري الثالث  2  20

بالدوال املعقدة تعريف الطالب  2  21

 وكيفية التعامل معها

 = السبورة والداتا شو   الدوال املعقدة

بكيفية تفاضل تعريف الطالب  2  22

 الدوال املعقدة

 = السبورة والداتا شو   تفاضل الدوال املعقدة

باملعادالت طالب تعريف ال 2  23

التفاضلية اجلزئية وأمهيتها يف 

 الفيزياء

 = السبورة والداتا شو  املعادالت التفاضلية اجلزئية

بطريقة حل تعريف الطالب  2  24

املعادالت التفاضلية اجلزئية 

 بطريقة فصل املتغريات

 = السبورة والداتا شو  طريقة فصل املتغريات

تلة بالنقاط املعتعريف الطالب  2  25

 وكيفية التعامل معها

 = السبورة والداتا شو   النقاط املعتلة

بطريقة حل تعريف الطالب  2  26

املعادالت التفاضلية اجلزئية 

  بطريقة متسلسالت القوى

 = السبورة والداتا شو   متسلسالت القوى

بدالة جلندر تعريف الطالب  2  27

 وتطبيقا.ا

 = السبورة والداتا شو   دالة جلندر

بدالة هريمايت تعريف الطالب  2  28

 وأمهيتها

 = السبورة والداتا شو   دالة هريمايت

تعريف الطالب بدالة بسل  2  29

 وتطبيقا.ا

 = السبورة والداتا شو   دالة بسل

  نظري   االمتحان الرابع االمتحان الشهري الرابع  2  30
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              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,قاریر الت, المجالت العلمیة ( 

1- Methods of Mathematical Physics by Harold 

Jeffreys & Bertha Swirles Jeffreys 

2- Methods of Mathematical Physics by R. Courant 

and D. Hilbert 

3- Mathematical Physics by E. Butkov  

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/ 

  

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    
  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .زیاءالطرق الریاضیة في الفیفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
 

  


