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  مما یؤھلھم  البالزماعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة تدریس وت
جود والیة تكوین البالزما في الطبیعة ومختبریا  ومعرفة الیة عمل شاشات البالزما وتطبیقات ولمعرفة 

 البالزما في حیاتنا الیومیة والصناعیة

 

 

 

 

  

  

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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 یم والتعلم والتقییموطرائق التعل مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  لبالزمالتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  - -1أ
  لشاشات البالزما تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
  البالزمامكونات لتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
  لتطبیقات البالزماعلى المعرفة والفھم   تمكین الطلبة من الحصول -4أ

   

   .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     -
  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   البالزماتخص تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -
ثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات م  -

  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
  یةبیتدرجات محددة بواجبات   - 5
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  بالمعادالت تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   --1ج
   تحضیر بالزما مختبریاالتي تواجھھم عند تمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج
  بتطبیقات البالزماتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
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 طرائق التعلیم والتعلم     

  المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة  طریقة
  الشرح والتوضیح     -
  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   تخص البالزماتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -
ة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموع  -

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

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  ذاتیا  امتحانات یومیة باسئلة حلھا   - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 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    --1د
  داخل وخارج القطر المشاركة في المؤتمرات العلمیة   -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -3د
  ذ وانجاز المقررلجامعات وكلیات اخرى لالطالع على طرق تنفیالزیارات المیدانیة   -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 قییمطریقة الت طریقة التعلیم

السبورة والداتا   مقدمة عن البالزما  اعطاء الطالب مقدمة عن البالزما 2 1
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
  االمتحانات الشھریة

 

تعريف الطالب بكيفية وجود   2 2

  البالزما يف الطبيعة

 = السبورة والداتا شو   وجود البالزما يف الطبيعة

 = السبورة والداتا شو   اھسا ومعادلة التاين نسبة  ساها ونبة التاين  توضيح معادلة 2 3

 الفيزياوي املعىن حول مالحظات 2 4

  اھسا ملعادلة

 الفيزياوي املعىن حول مالحظات

  اھسا ملعادلة

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   ؟ بالزما على حنصل كيف  ؟ بالزما على حنصل كيف 2 5

 = السبورة والداتا شو   : والبالزما الغاز بني مقارنة  : والبالزما الغاز بني مقارنة 2 6

 = السبورة والداتا شو    البالزما على امثلة   البالزما على امثلة 2 7

8  2 Plasma Definition 
  البالزما تعريف

Plasma Definition 
  البالزما تعريف

 = السبورة والداتا شو 

9  2 Quasineutal ھشب 

  التعادل

Quasineutal السبورة والداتا شو   التعادل بهش = 

10  2 Collective behavior 
  للبالزما اجلماعي التصرف

Collective behavior 
  للبالزما اجلماعي التصرف

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   :البالزما حرارة درجة ومھمف  :البالزما حرارة درجة ومھمف 2  11

12  2 : Debye Shielding 
  ديباي غالف

: Debye Shielding 
  ديباي غالف

   

 = السبورة والداتا شو   : ديباي مسك حساب  : ديباي مسك حساب 2  13

 = السبورة والداتا شو   ديباي كرة  ديباي كرة 2  14

 = السبورة والداتا شو   :ديباي عدد  :ديباي عدد 2  15

16  2 : Plasma Frequency 
  البالزما تردد

: Plasma Frequency 
  البالزما تردد

 = السبورة والداتا شو 

17  2 : Criteria For 
Plasma املتأين الغاز شروط 

  البالزما حالة يف ليكون

: Criteria For 
Plasma املتأين الغاز شروط 

  البالزما حالة يف ليكون

 = السبورة والداتا شو 

18  2 : Plasma Pressure 
  االبالزم ضغط

: Plasma Pressure 
  البالزما ضغط

 = السبورة والداتا شو 

19  2 ) : b بيتا بالزما(  ) : b السبورة والداتا شو   )بيتا بالزما = 

 = السبورة والداتا شو   البالزما فيزياء تطبيقات  البالزما فيزياء تطبيقات 2  20

 = و السبورة والداتا ش  يربائھالك التفريغ  يربائھالك التفريغ 2  21

التفريغ  لىالعوامل املؤثره ع 2  22

  الكهربائي 

التفريغ  لىالعوامل املؤثره ع

  الكهربائي 

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   جيھالتو التفريغ  جيھالتو التفريغ 2  23
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 البنیة التحتیة  .12

 بالزمامقدمة يف فيزياء ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 وليد مصطفى صهيوىن. د :اسم املؤلف

  

 أساسيات يف فيزياء البالزما  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 Uاء حسني صاحل ربيع. د.م.أ

  

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

 ^ Sturrock ،Peter A. Plasma Physics: An 

Introduction to the Theory of Astrophysical, 

Geophysical & Laboratory Plasmas. Cambridge 

University Press.ISBN 978-0-521-44810-9. 

 ^ Crookes presented a lecture to the British 

Association for the Advancement of Science, in Sheffield, 

on Friday, 22 August 1879  

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.arabs2day.ws/forums/lofiv...hp/t10144.html - 32k 

http://www.arabs2day.ws/forums/lofiv...hp/t10144.html - 32k 
 

  

 ویر المقرر الدراسي خطة تط .13

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

  

 = السبورة والداتا شو   القوسي التفريغ  القوسي التفريغ 2  24

 = السبورة والداتا شو   احملكوم النووي األندماج  وماحملك النووي األندماج 2  25

 = السبورة والداتا شو   الوسن قاعدة  الوسن قاعدة 2  26

 = السبورة والداتا شو   ائهوأحتوا البالزما حصر طرق  ائهوأحتوا البالزما حصر طرق 2  27

 = بورة والداتا شو الس  الفضاء جمال يف البالزما تطبيقات  الفضاء جمال يف البالزما تطبيقات 2  28

 = السبورة والداتا شو   احلديثة الكون فيزياء  احلديثة الكون فيزياء 2  29

 = السبورة والداتا شو  شاشة البالزما شاشة البالزما 2  30

    امتحان الشهر الثاين  امتحان الشهر الثاين   31


