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 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحةاستخدام     -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5

  
 األھداف المعرفیة  -أ

  انیصبحالطالبملمباھماالساسیاتفیعلمالفیزیاء-1أ
  انیصنفالطالبالىعلمالفیزیاءالحدیثوالقدیم-2أ
  انیمیزبینالقوانینالنظریةوالتطبیقیة -3أ
  وتطبیقاتھاانیقیمالطالبعمالالجھزة-4أ
 انیصبحملمباھمالقوانینالفیزیائیھالتیتحكمالطبیعة -5أ
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 طرائق التعلیم والتعلم      

 للفیزیاء العامةتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر  .1

 التطبیقات الفیزیائیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .2

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .3
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .4

  
 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
 كتابة التقاریر العلمیة    -2
  

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
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  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة   -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
 طرائق التقییم    

 والشھریةاجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة     -1
 كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
  

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 
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ألسبوع
ا

ت  
الساعا

اسمالوحدةأ  مخرجاتالتعلمالمطلوبة  
  والموضوع

 طریقةالتقییم  طریقةالتعلیم

االواللىال
 خامس

 نظري15

  عملي 10
(یدرسالطالبكلمنالمفرداتالتالیھ

ئالس,اإلزاحة,المتجھاتوجبرھا
, رعةوالتعجیل

, األجسامحرةالسقوط
  ).القذائف

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

1-
النشاطالصفًیللطالبمییمتقٌ 

لمشاركةایلٌوٌمیةفًیانخالال
 لمحاضرة

2-
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة
  االمتحانات-3

  الشھٌریةالمجدولة
  

السادسال
 ىالعاشر

 نظري15

  عملي 10
: قوانیننیوتنللحركة

, الطاقة, الشغل, أنواعالحركة
, اإلجھاد, القدرة

, المطاولة, معامالتالمرونة
, اللي

القوةالمعیدةالمتولدةعنالمرونةا
, لتوافقیة

  .البندواللبسیطوأنواعھ

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

1-
النشاطالصفًیللطالبمییمتقٌ 

انخالاللمشاركةایلٌوٌمیةفًی
 لمحاضرة

الحادیع
شرالىالثا

 لثعشر

 نظري 9

  عملي 6
, معامالالنكسار, طبیعةالضوء

, الطیفالكھرومغناطیسي
, تحلیاللضوء

  قوانیناالنعكاسواالنكسار

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  المرادٌسیةللمعلومة

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

2-
االمتحاناتالٌیوٌمیةالمفاجئ

 ة

الرابعع
شرالىالتا
 سععشر

18 
 نظري

  عملي 12

, الشحنبالتماس, التركیبالذري
, األجسامالموصلةوالعازلة

, المجااللكھربائي, قانونكولوم
, فیضالمجال, شدةالمجال
, قانونكاوس

قیاسشحنةإلیالشحنةالكھربائیة
, كترونالطاقةالكامنةالكھربائیة

, فوقالجھد, الجھدالكھربائي
شدةالمجالوالجھداقتسامالشحنة

, بینالموصالت
, مولدفاندیكراف
, اتجاھالتیار, التیارالكھربائي

, كثافةالتیار
, قابلیةالتوصیاللكھربائي

  .قانونجول. المقاومةوقانوناوم

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض
  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

  االمتحانات-3

العشرونا
لىالخامس

18 
 نظري

, النشاطاإلشعاعي
, نواةالذرة, تجربةرفرفورد

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض

  الشھٌریةالمجدولة
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والعشرو
 ن

, شحنتھا, كتلتھا  عملي 12
, النشاطاإلشعاعیالطبیعي

, انحالاللعناصرالمشعة
أشعةكاماالكشفعناإلشعاعاتالنو

استخداماتالذرةلألغراضا.ویة
, الطب, لسلمیةفیالزراعة
  .الصناعةوغیرھا

  المباشرمعالمراجعة
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  للمعلومةالمرادٌسیة

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  
السادسوا
لعشرونا
لىالثالثو

 ن

 نظري15

  عملي 10
, المجااللمغناطیسي

, قانونكولومفیالمغناطیسیة
, االمیتر, الكلفانوفتر
  .والفولتمیتر

  أستخداماسلوبالتمٌھد  الفیزیاءالعامة
  للموضوعوالعرض

  معالمراجعةالمباشر
  لماتقدممنمعلومات

أویلٌةثمالخوضفًیالفكرةاالسا
  ٌسیةللمعلومةالمراد

أٌیصالھاوتحیفٌزالطالبعلىالم
  شاركةفًي
  االستنتاج

  

1-
النشاطالصفًیللطالبمییمتقٌ 

نخالاللمشاركةایلٌوٌمیةفًیا
 لمحاضرة
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 األمیرالقزازعبد.	تألیفد2الفیزیاءالجامعیةالجزء  ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

	)  المصادر(ـالمراجعالرئیسیة2 		 	

.	عبدالسالمعبداألمیرود.	د:	الفیزیاءالعامةلغیرالفیزیائیینتألیف

 عبداألمیرالقزاز

, المجالتالعلمیة( اـالكتبوالمراجعالتییوصىبھا

	....  ),التقاریر 	

	 	

	ناجیطالب:	المیكانیكلطلبةالعلوموالھندسةتألیف	-1

 یحىعبدالحمید:	تألیفالكھربائیةوالمغناطیسیة	-2

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

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

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

 بالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقی -

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

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

  
  
  

  

  


