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 بنیةالمقرر .10
ألسبوع

ا
ت  

الساعا
مخرجاتالتعلمالم  

  طلوبة
/ اسمالوحدة

  أوالموضوع
 طریقةالتقییم  طریقةالتعلیم

االول الى 
 الخامس

یدرس الطالب كل من المفردات التالیھ   15
,  الكمیات العددیة والكمیات المتجھة( 

الضرب االتجاھي , الضرب العددي 
األجسام , الحركة الخطیة المنتصفة 

. الحركة الدائریة , القذائف , الساقطة 
  )القوة التثاقلیة, القوة , الزخم 

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

كرة االساٌسیة للمعلومة ًفي الف
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

النشاط الصًفي ییم تقٌ -1
للطالب من خالل 

المشاركة ییلٌوٌمیة ًفي 
 المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

السادس 
الى  
 العاشر

, الكھربائیة المستقرة .الكھربائیة   15
شدة المجال , المجال الكھربائي 

لثنائي القطب , الكھربائي لشحنة نقطیة 
لسلك طویل مشحون , الكھربائي 

  .بانتظام الحركة في مائع لزج

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
أویلٌة ثم الخوض معلومات 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

الحادي 
عشر الى 
الثالث 
 عشر

9  
  

, معامل االنكسار , طبیعة الضوء 
تحلیل , الطیف الكھرومغناطیسي 

  قوانین االنعكاس واالنكسار, الضوء

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

االساٌسیة للمعلومة ًفي الفكرة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

الرابع 
عشر الى 
التاسع 
 عشر

18  
  

قانون حفظ الطاقة , أنواعھا : الطاقة 
  .أمثلة بسیطة , معادلة الكرانج 

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

كة ًفي الطالب على المشار
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

العشرون   
الى 

الخامس 
والعشرو

 ن

18  
  

, الجسم األسود : الفیزیاء الكمیة 
فرضیة , للجسم األسود الطیف الطافي 

بالنك و معادلة بالنك لتفسیر طیف 
. ازدواجیة الضوء , الجسم األسود 

  الحركة الموجیة,فرضیة دي برولي

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

خالل المشاركة ییلٌوٌمیة 
 ًفي المحاضرة

متحانات الٌیوٌمیة اال-2
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المراد أٌیصالھاوتحفٌز 
الطالب على المشاركة ًفي 

  االستنتاج
  

 المفاجئة
االمتحانات الشھٌریة -3

 المجدولة
  حل الواجب البیتي -4

  
السادس 
والعشرو
ن الى 
 الثالثون

15  
  

  مبادئ المیكانیك الكمي
تبادل المؤثرات الریاضیة والدالة 

  .      الموجیة 
الجسمیة : معادلة شرودنجز وتطبیقاتھا

, صندوق الجھة ببعد واحد , الحرة 
  .الجھة بثالث أبعاد صندوق

الفیزیاء 
  الریاضیة

أستخدام اسلوب التمٌھید 
للموضوع والعرض المباشر 

مع المراجعة لما تقدم من 
معلومات أویلٌة ثم الخوض 

ًفي الفكرة االساٌسیة للمعلومة 
المراد أٌیصالھاوتحفٌز 

الطالب على المشاركة ًفي 
  االستنتاج

  

تٌقٌ◌ییم النشاط -1
الصًفي للطالب من 

ل المشاركة ییلٌوٌمیة خال
 ًفي المحاضرة

االمتحانات الٌیوٌمیة -2
 المفاجئة

االمتحانات الشھٌریة -3
 المجدولة

  حل الواجب البیتي -4
  

  
 البنیةالتحتیة .10

طالب . د, رحیم عبد الكتل . الفیزیاء الجامعیة تألیف  د - 1	ـالكتبالمقررةالمطلوبة1
  ناھي الخفاجي 

عبد السالم . د, جاسم الحسني . د: المیكانیك الكمي تألیف  - 2
 عبد األمیر 

    )  المصادر(ـالمراجعالرئیسیة2
ضیاء . د, ھاشم عبود . د: مقدمة من المیكانیك الكمي تألیف     

 أحمد 

, المجالتالعلمیة( اـالكتبوالمراجعالتییوصىبھا

  ....  ),التقاریر
 Finn	and	Alonsoالفیزیاء الجامعیة 

  Science direct,springer link ....مواقعاالنترنیت, بـالمراجعااللكترونیة
  

  
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 وتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌة -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

  .المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  

  

  

  


